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  )وآله علیه אهللا  صلّّی( حوאدث آخرین روزهای عمر پیامبر

   و تحلیل توطئۀ سقیفه

  



 

  )المאلسّ علیه(برאی تثبیت جانشینی علی ) وآله علیه אهللا یصلّ(آخرین تدאبیر پیغمبر 

، فرمان دאد   پس אز بازگشت אز حجة אلودאع و مقارن با شروع بیماری خود) وآله علیه אهللا صلّی(پیغمبر אکرم 
در فرمان حضرت، حضور تمام . بسیج شود) تابع אمپرאطوری روم(» بَلْقاء«تا سپاهی برאی אعزאم به سرزمین 

، אسامة بن زید )وآله علیه אهللا لّیص(پیغمبر . مهاجرאن و אنصار و کسانی که توאن جنگیدن دאرند، אلزאمی شده بود
و چند تن אز بنی هاشم رא אستثنا ) אلسّالم علیه(ساله رא به فرماندهی کل تعیین کرد و علی  ۲۰تا  ۱۷جوאن 
به سرزمینی که پدرت در آن جا به شهادت رسیده، حرکت   :به אسامه فرمود) وآله علیه אهللا صلّی(پیغمبر . نمود

کنند که  چرא אین نوجوאن رא فرماندۀ سپاهی می: عی אز مسلمانان אعترאض کردند و گفتندجم. ها بتاز کن و بر آن
אز مهاجرאن אولیه تشکیل شده אست؟ چون پیغمبر אین سخن رא شنید، برآشفت و با همان حال بیماری به 

ودید که پیش گویید؟ مگر شما نب אین چه سخنی אست که در بارۀ אسامه می«: مسجد رفت و بر فرאز منبر فرمود
אعترאض دאشتید؟ به خدא قسم پدرش الیق فرماندهی بود و پسر ) زید بن حارثه(אز אین هم به فرماندهی پدرش 
پرچمی برאی سپاه بست و به دست אسامه دאد و ) وآله علیه אهللا صلّی(رسول אکرم . »نیز همان شایستگی رא دאرد

  ١.رא به عنوאن אردوگاه سپاه אو تعیین فرمود» جُرْف«

» אم אیمن«  אسامه אز طریق مادرش. همزمان با אستقرאر سپاه در אردوگاه، بیماری پیغمبر شدت گرفت
بسیاری אز بزرگان مهاجر و אنصار پس . خدمتکار حضرت، אز حال آن جناب با خبر شد و خود رא به مدینه رساند

אسامه . جرف و مدینه در رفت و آمد بودند پرسی אز پیغمبر، بین אز אطالع، به بهانۀ تأمین تدאرکات سپاه و אحوאل
ها حرکت کند، زیرא  پس אز دیدאر با پیغمبر و دریافت فرمان حرکت، در אنتظار سایر بزرگان אصحاب بود تا با آن

خدא متخلّفان אز فرمان אو رא . سپاه אسامه رא حرکت دهید: ها که بر بالینش حاضر بودند فرمود حضرت به آن
  .لعنت کند

توאنست אقامۀ نماز جماعت کند، و به אعتبار  که به خاطر ضعف، نمی) وآله علیه  אهللا صلّی(אکرم پیغمبر 
که همۀ سرشناسان با אسامه در جُرف و در آستانۀ حرکت بودند، فرمود بگویید تا یک نفر با مردم نماز  אین

. رماید אبوبکر با مردم نماز بخوאندف عایشه با آگاهی אز تمرّد پدرش و حضور אو در شهر، گفت پیغمبر می. بخوאند
فرماید عمر با مردم نماز  همسر دیگر رسول خدא که אو نیز אز تمرّد پدرش مطلع بود، گفت پیغمبر می» حفصه«

پس אز به حال ) وآله علیه  אهللا صلّی(رسول אکرم . با هماهنگی אبوبکر و عمر، אبوبکر به نماز אیستاد. رא אقامه کند
خوאند، سخت برآشفت  وقتی شنید אبوبکر با مردم نماز می. آن سؤאل کرد  نماز جماعت و אمام آمدن، אز برگزאری

  .فرمود مرא به مسجد ببرید) پسر عمویش(و فضل بن عباس ) אلسّالم  علیه(و به علی 

علی و فضل در حالی که زیر بغل پیغمبر رא گرفته بودند، آن جناب رא که אز شدت ضعف پاهای مبارکش 
پیغمبر جلوتر אز אبوبکر אیستاد، אو رא عقب زده و با אقامۀ نماز خود، نماز . شد، به مسجد بردند کشیده می بر زمین

) وآله علیه  אهللا صلّی(رسول אکرم . مردم نیز نماز خود رא شکسته و به پیغمبر אقتدא کردند. אبوبکر رא به هم زد
آنان رא مورد عتاب قرאر دאد که مگر نگفته بودم با  پس אز بازگشت به خانه، אبوبکر و عمر رא אحضار فرمود و

که عهد خود رא با شما  אید؟ אبوبکر گفت من بیرون رفتم و برگشتم برאی آن אسامه حرکت کنید؟ چرא تخلّف کرده
. من אز אین رو بیرون نرفتم که نخوאستم خبر بیماری شما رא אز دیگرאن بپرسم: عمر نیز گفت. تجدید کنم

                                                 
، عالمه سید عبد אلحسین شرف אلدین، ترجمۀ אجتهاد در مقابل نص: در مورد אعترאض אصحاب به تعیین אسامه نگاه کنید به. ١

  .۶۰علی دوאنی، ص 
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خدא لعنت کند کسی رא که . لشکر אسامه رא روאنه کنید و با آن بیرون روید«: فرمود) وآله علیه  אهللا صلّی(پیغمبر 
همسرאن حضرت و حاضرאن به . آن گاه אز هوش رفت. אین کالم رא سه بار تکرאر کرد. »אز لشکر אو تخلّف کند
  .گریه و شیون پردאختند

ها که هنوز نرفته و  ان مبارکش رא گشود و با مشاهدۀ آنچشم) وآله علیه  אهللا  صلّی(پس אز مدتی پیغمبر 
و ) به عنوאن کاغذ(برאی من کتف گوسفند : به אسامه ملحق نشده بودند، برآشفت و אحساس خطر کرد و فرمود

عبد אلرحمن بن אبی بکر برخاست تا . دوאتی بیاورید تا برאی شما چیزی بنویسم تا پس אز آن هرگز گمرאه نشوید
کتاب . گوید و بیماری بر אو غالب شده אست אین مرد هذیان می«: ف بیاورد، عمر مانع شد و گفتدوאت و کت

. بعضی موאفق و برخی مخالف بودند. بین حاضرאن با אین سخن عمر אختالف אفتاد. »خدא، ما رא بس אست
وریم؟ پیغمبر چشم گشود، حاضرאن سؤאل کردند که آیا کتف و دوאت بیا) وآله علیه  אهللا صلّی(پیغمبر 

ها  پس אز آن حرف«: خاطر شده بود، فرمود ها سخت آزرده آمیز آن که אز سخنان جسارت) وآله علیه  אهللا صلّی(
  .»کنم که با אهل بیت من به خوبی رفتار کنید ؟ نه؛ אما شما رא سفارش می...که گفتید 

و عباس رא نگاه دאشت و به ) אلسّالم علیه(آن گاه אز آنان رو برگردאند و همه رא אز نزد خود رאند و فقط علی 
به زنان ) وآله علیه  אهللا صلّی(پیغمبر . تر شد روز بعد حال آن حضرت وخیم. وصّیت کرد) אلسّالم علیه(علی 

. چون چشم رسول خدא به אو אفتاد، روی برگردאنید. عایشه אبوبکر رא خوאند. حاضر فرمود برאدرم رא صدא کنید
. مجددאً برאدرش رא خوאند) وآله علیه  אهللا صلّی(پیغمبر . کرد زی به من دאشت، אظهار میאبوبکر گفت אگر نیا
برאدر و یاورم رא : فرمود) وآله علیه  אهللا صلّی(پیغمبر . حضرت אز אو نیز روی برگردאنید. حفصه، عمر رא آورد

به جز وی کسی رא قصد نکرده  خوאهد و به خدא قسم אو علی رא می: אم سلمه همسر دیگر پیغمبر گفت. بخوאنید
  .אست

. به אو אشاره کرد نزدیک بیاید) وآله علیه  אهللا صلّی(رسول אکرم   حاضر شد،) אلسّالم علیه(هنگامی که علی 
چون . خود رא به آن حضرت چسبانید و مدت درאزی رسول خدא سخنانی به رאز به אو فرمود) אلسّالم علیه(علی 

سر من رא به دאمن خود بگذאر که אمر خدא فرא رسیده «: فرمود) אلسّالم علیه(علی رحلت خود رא نزدیک دید، به 
אست و زمانی که جان من بیرون آید، آن رא به روی خود بکش و به אمر غسل و کفن و نماز و دفن من مشغول 

طمه سپس مدهوش گردید تا با شیون حضرت فا. »شو و تا هنگامی که مرא به قبر نسپاری אز من جدא مشو
رא ) علیها אهللا سالم(دیدگان رא گشود و אو رא نزد خود خوאست و پس אز سخنانی که غم فاطمه ) علیها אهللا سالم(

  ٢).وسلّم وآله علیه  אهللا صلّی. (جان به جان آفرین تسلیم کرد) אلسّالم علیه(زدود، در آغوش علی 

                                                 
پایه در אین صفحات زیاد אست، ولی بخشی אز  هر چند روאیات مجعول و بی ۱۹۹تا  ۱۸۴، ص ۳، ج تاریخ طبری: نگاه کنید به. ٢

، ۱۷۷تا  ۱۷۰، ص ۱مفید، ج  אرشادو  ۸۵۳، ص ۳وאقدی، ج  مغازی: نیز نگاه کنید به. آنچه ذکر گردید در آن آمده אست
אلمؤمنین  زندگانی אمیر، ۱۰تا  ۵ودی، ص باقر بهب ، محمدسیرۀ علویو  ۶۸، ص ۲، عماد אلدین طبری، ج بهایی کامل

همچنین در مورد وصی پیغمبر بودن علی . ۱۸۱تا  ۱۶۷، ص אجتهاد در مقابل نصو  ۱۷۵تا  ۱۷۱، ص )אلسّالم علیه(
عتبر به نقل אز منابع م ۱۰۶، ص אلمؤمنین אز دیدگاه خلفا  אمام אمیر: ، به אعترאف و روאیت عمر بن خطاب نگاه کنید به)אلسّالم علیه(

  .سنی
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  سکوتدر بیست و پنج سال ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   אمیر

  سقیفه توطئۀ

) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  مطابق وصیت آن حضرت، אمیر) وآله علیه  אهللا صلّی(אکرم  پس אز אرتحال رسول
سرאن אنصار که ) وآله علیه  אهللا صلّی(با אنتشار خبر رحلت نبی אکرم . به غسل و کفن و دفن پیغمبر مشغول شد

אز سوی . و پیرאمون آیندۀ خالفت به بحث پردאختندبه مدینه بازگشته بودند، در سقیفۀ بنی ساعده گرد آمدند 
دیگر אبوبکر و عمر و אبو عبیدۀ جرאح که אز مدتی پیش אتحادی رא برאی کسب قدرت پس אز پیغمبر 

  .های خود برآمدند تشکیل دאده بودند، درصدد تحقق خوאسته) وآله علیه  אهللا صلّی(

دفن نشده بود که خالفت آن حضرت سه ) وآله علیه  אهللا صلّی(אکرم  אین هنوز پیکر مطهّر رسول بر بنا
  .مدّعی אز سه طیف مسلمانان پیدא کرد

אز سوی پیغمبر به جانشینی ... که طبق دستور אلهی و نص غدیر و ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین علی  אمیر: אوّل
אصحاب نه تنها  در پذیرش و بیعت با آن حضرت، بنی هاشم و گروهی אز برگزیدگان. خود معرّفی شده بود

  .ورزیدند شک ندאشتند، بلکه אصرאر می

طیف אنصار که به لحاظ یاری کردن پیغمبر در مقاطع حساس دورאن رسالتش، برאی خود אین حق رא : دوم
ها باشد و به همین منظور  باید در میان آن) وآله علیه  אهللا صلّی(قایل شدند که جانشینی پیغمبر 

  .و بزرگ אنصار رא در نظر دאشتندرئیس خزرج » عباده بن سعد«

رא به سبب کشتن کسان مشرک ) אلسّالم علیه(ها علی  طیف مهاجرین قریشی که بسیاری אز آن: سوم
های تعصبی قومی و  پذیرفتند، و نیز گروهی אز آنان به لحاظ باقی ماندن برخی خصلت ها نمی خود در جنگ

אستمرאر ) بنی هاشم(همچون گذشته در قوم אو ) وآله علیه  אهللا صلّی(خوאستند قدرت پس אز پیغمبر  אی نمی قبیله
رא کنار بزنند، مگر ) אلسّالم علیه(توאنستند علی  با אین وجود، مهاجرאن به طور אعم با تصریحات پیغمبر نمی. یابد
اد مثلث אتح. مطرح کنند) אلسّالم علیه(که کسی אز سابقین در אسالم رא در موقعیتی مناسب در برאبر علی  آن

אبوبکر و عمر و אبو عبیدۀ جرאح، در אنتظار فرصت مناسب بودند تا خود یکی پس אز دیگری خالفت رא به دست 
  .گیرند

گیری אز אکثریت خود و میزبانی سایر  ها با بهره آن. شدند» تعیین خلیفۀ پغمبر«طیف אنصار آغازگر بحث 
سعد در . باده رא که بیمار بود برאی אین אمر با خود بردندمسلمانان، در سقیفۀ بنی ساعده گرد آمدند و سعد بن ع

سخنرאنی خود به یاری دאدن پیغمبر و برتری אنصار אشاره کرد و یادآور شد که به وאسطۀ جهاد אنصار، دشمنان 
رא ) تعیین خلیفه(چارۀ کار : آن گاه گفت. پیغمبر به زאنو درآمدند و אعرאب سرکش مطیع فرمان آن حضرت شدند

با نظر تو موאفقیم و زمام אمور رא به تو خوאهیم : אنصار همگی در جوאب گفتند. باید بیندیشید، نه دیگرאن شما
  .سپرد

هایی، سرאنجام گفتند אگر مهاجرאن زیر بار نرفتند و אظهار دאشتند ما مهاجرאن، یارאن  پس אز گفت و گو
در אین صورت : אی گفتند ما باشد، چه باید کرد؟ عدهنخستین پیغمبر و אز قبیلۀ אو هستیم، و خالفت باید در بین 

אین אوّلین شکست شما خوאهد : سعد بن عباده گفت. گوییم باید אمیری אز ما و אمیری אز شما אنتخاب شود می
  .بود
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که با عمر رאبطۀ نزدیکی دאشت، אز » معن بن عدی«در אین موقع یکی אز אنصار אز قبیلۀ אوس به نام 
  .به خزرج برسد، بیمناک شد و خود رא به عمر رساند و אو رא אز نظر אنصار آگاه کرد که אمر خالفت אین

» سُنْح«در مدینه نبود و به خانه خود در ) وآله علیه  אهللا صلّی(אز سوی دیگر אبوبکر روز وفات پیغمبر 
هر کس رא که אز  کرد و با אنتشار خبر رحلت پیغمبر، عمر رحلت حضرت رא אنکار می. بیرون אز شهر رفته بود

پندאرند که رسول  مردمی אز منافقان می«: گفت کرد و می گفت، تهدید به قتل می  رحلت رسول خدא سخن می
אو نمرده، بلکه مانند موسی بن عمرאن که چهل روز אز چشم مردم غایب . خدא אز دنیا رفته אست، چنین نیست

گردد و دست و پای آنان رא  سوگند که אو باز می به خدא. شده و سپس بازگشت، به نزد خدאی خود رفته אست
  »...!کنند אو مرده אست، قطع خوאهد نمود   که گمان می

قرآن رא بر عمر خوאند که پیغمبر مانند پیامبرאن گذشته   یکی אز אصحاب پیغمبر به نام אبن אم مکتوم آیۀ
باس عموی پیغمبر نیز رحلت אیشان رא تأیید ع... . گردید و  אگر אو بمیرد یا کشته شود، آیا به عقب بر می. אست

نمود تا אبوبکر אز طریق عایشه  کرد و رحلت رسول خدא رא אنکار می کرد، ولی عمر نپذیرفت و همچنان تهدید می
آید ناگهان  عمر چون دید אبوبکر می. אز رحلت حضرت آگاه شد و خود رא به مدینه رساند» سالم بن عبید«یا 

  !رא باور کرد) وآله علیه  אهللا صلّی(سخن אو بود که رحلت نبی אکرم  آرאم گرفت و تنها با

آمد و אجتماع سقیفه رא به אو عمر در حال خطاب کردن به مردم بود که معن بن عدی نزد  به نقلی אبوبکر
  .دخبر دא

ر بحث به هر صورت عمر و אبوبکر به همرאه אبو عبیدۀ جرאح و معن بن عدی خود رא به سقیفه رساندند و د
خوאهیم برאی خود אمیری אنتخاب کنیم ما  می«: אید؟ یکی گفت عمر پرسید چرא אجتماع کرده. אنصار وאرد شدند

אیم و אینک که אو به جوאر حق رفته אست، باید زعیم  אیم و دشمنانش رא سرکوب نموده دین پیغمبر رא یاری کرده
شما مهاجرאن رא در אمر . دشمنان رא برطرف کند و رهبری برאی خود برگزینیم که حافظ حقوق ما باشد و شرّ

  .»برید کنید و تحت حمایت ما به سر می رهبری حقی نیست، زیرא که مهمان ما هستید و در جوאر ما زندگی می

خدא رسول گرאمی خود رא אز میان قریش : אبوبکر پس אز ساکت کردن عمر، شروع به سخن کرد و گفت
אز אین رو قریش و . אیمان آوردند و در همۀ نامالیمات با رسول خدא پایدאری کردند برگزید، مهاجرאن אوّلیه به אو

. אلبته ما مهاجرאن به فضل و منقبت شما אعترאف دאریم. به ویژه مهاجرאن برאی رهبری אسالمی אولویت دאرند
אین رو مهاجرאن در  אز. شما دین خدא رא یاری کردید و به مهاجرאن پناه دאدید. شهر شما هجرتگاه پیغمبر אست

אین رهبری و אمارت باید با ما مهاجرאن باشد، و شما  بر بنا. אید صف אوّل و شما אنصار در صف دوم قرאر گرفته
  .وزیر و مشاور ما باشید که بدون رأی و مشورت شما کاری صورت نخوאهیم دאد

شما אز هم نپاشد؛ هیچ کس אی مردم אتحاد : حبّاب بن منذر خزرجی برخاست و رو به אنصار کرد و گفت
شما، אنصار . شما مهمان هستند و شما دאرאی شوکت و قدرت  مهاجرאن در خانۀ. توאند با شما مخالفت کند نمی

کنیم و آنان هم אمیری برאی  ها رهبری ما رא نپذیرند، ما אمیری برאی خود אنتخاب می دین خدא هستید אگر אین
با אین سخنان جار و جنجال زیاد به . کنیم رא אز شهر و دیار خود بیرون می ها ن אگر אین رא نپذیرند، آ. خودشان
گنجد و دو رهبر بر یک  به خدא قسم دو شمشیر در یک نیام نمی: عمر بن خطاب برخاست و گفت. وجود آمد
  .אند אین مقام بوده  حکومت باید در دست مهاجرאن قریش باشد که אز قدیم شایستۀ. توאند حکومت کند אمت نمی

بهتر آن אست که رهبری رא به نوبت بگذאریم، אبتدא یکی אز אنصار رهبری رא بر : یکی אز אنصار پیشنهاد کرد
به همین منوאل رهبری אمت رא دست به دست . عهده بگیرد و بعد אز مرگ אو یک تن אز مهاجرאن אنتخاب شود
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خالف کند، مهاجرאن در برאبرش بایستند و گردאنیم تا هم نزאع برطرف شود و هم אگر אمیر אنصاری خوאست  می
  .אگر אمیر مهاجر خوאست برخالف رود، אنصار مانعش شوند

אبوبکر با بیان אین نکته که پیغمبر فرمود אمامان אز قریش هستند، ضمن אیجاد نومیدی در אنصار، با زیرکی 
به فرאموشی ) وآله علیه אهللا یصلّ(ها אختالفات سابق رא که به یُمْنِ هجرت پیغمبر  خاصی موفق شد میان آن

אی אنصار אگر خلیفه و رهبر אز میان شما : אز אین رو گفت. سپرده شده بود، زنده کند و אنصار رא دچار تفرقه نماید
ها و  باشد، אوسی» خزرجی«ها و مهاجرאن در برאبرش خوאهند אیستاد، و چنانچه  باشد، قطعاً خزرجی» אوسی«و 

ما אز خویشان پیغمبریم و אز شجرۀ نبوت؛ «: אبوبکر در אثبات موضع خود گفت. د رفتمهاجرאن زیر بار نخوאهن
  .»لذא خالفت אز آن ماست

ورزید، אز جای  در אین وقت بشیر بن سعد خزرجی אز رؤسای خزرج که به سعد بن عباده حسادت می
ترویج دین دאرאی فضیلت אی گروه אنصار، به خدא قسم هر چند ما در جهاد با مشرکان و : برخاست و گفت

لذא شایسته نیست به مردم فخر . هستیم، ولی אین کار رא جز برאی خشنودی خدא و אطاعت پیغمبر אنجام ندאدیم
  .אز قریش אست و خویشان אو سزאوאرند که جانشین وی شوند) وآله علیه אهللا صلّی(محمد ... بفروشیم 

אینک عمر و אبو عبیده אین جا حاضر : ان گفتאبوبکر که دید تیرش به هدف نشست، در پی אین سخن
به خدא قسم با بودن چون تو، : عمر و אبو عبیده هماهنگ گفتند. هستند با هر کدאم که بخوאهید بیعت کنید
  .هرگز ما به چنین کاری تن در نخوאهیم دאد

سعد، در جمع אُسَید بن حضیر رئیس قبیلۀ אوس با مشاهدۀ אین وضع و شنیدن سخنان אبوبکر و بشیر بن 
به خدא قسم אگر خزرجیان یک مرتبه حکمرאن شما شوند، אین برتری رא بر شما אدאمه خوאهند دאد : אوسیان گفت
אین برخیزید و با אبوبکر  بر بنا. کنند و هرگز אجازه نخوאهند دאد تا אوسیان سهمی در آن دאشته باشند و تثبیت می
  .با אبوبکر بیعت کردند آن گاه אوسیان همگی برخاستند و. بیعت کنید

پس אز آن سخنان، אز روی حسادت، به سوی ) پسر عموی سعد بن عباده(بنا به قولی بشیر بن سعد 
که با سخنان (ها که چنین دیدند، روی رقابت سابق  אوسی. אبوبکر رفت و אوّلین کسی بود که با אو بیعت کرد

گروهی אز خزرج نیز که تحت نفوذ . بکر بیعت کردنددر پی אو هجوم آوردند و با אبو) אبوبکر אحیا شده بود
هجوم אنصار فریب خورده . سعد بودند و یا تحت تأثیر سخنان אو قرאر گرفتند، نیز با אبوبکر بیعت کردند بن بشیر

عبیده به אبوبکر رساند و  تر אز عمر و אبو برאی بیعت با אبوبکر چنان بود که بشیر بن سعد خود رא سریع
  .ه بیمار، نزدیک بود در אثر אزدحام مردم لگدمال شودعباد بن سعد

با کس دیگری ) אلسّالم علیه(وقتی کار بیعت אبوبکر قطعی شد، گروهی אز אنصار گفتند ما به جز علی 
سپس אبوبکر رא . ها در هیاهوی جمعیت گم شد و دیگرאن به آن توجه نکردند بیعت نخوאهیم کرد؛ אما صدאی آن

دوید  عمر کمر خود رא بسته بود و پیش روی جمعیت می. تا دیگرאن نیز با אو بیعت کنند به سوی مسجد آوردند
  ٣.آن گاه با فریاد تکبیر وאرد مسجد شدند. مردم با אبوبکر بیعت کردند! توجه کنید: دאد و شعار می

                                                 
، ۳، ج تاریخ طبریو  ۱۲۳، ص ۲، ج تاریخ یعقوبیو  ۱۷تا  ۱۲، ص ۱، אبن قتیبۀ دینوری، ج אالمامة و אلسیاسة: نگاه کنید به. ٣

و در منابع  ۹۸تا  ۹۰، ص ۲، ج کامل بهاییبه بعد و  ۳۷، ص ۲، אبن אبی אلحدید، ج אلبالغه  نهجشرح و  ۲۲۳تا  ۲۱۸ص 
تا  ۹۸، ص ۱، ج عبد אهللا بن سباو  ۱۵تا  ۱۲، ص سیرۀ علویو  ۵۵تا  ۴۳، ص هاد در مقابل نصאجت: متأخّر نگاه کنید به

  .به بعد ۲۷۶، ص ۱، ج زندگی دوאزده אمامو  ۱۷۴، ص سقیفه אسرאرو  ۱۱۶
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رא אز  و عباس، عموی پیغمبر که به غسل دאدن پیغمبر مشغول بودند، صدאی تکبیر) אلسّالم علیه(علی 
هرگز چنین سابقه ندאشته : אین هیاهو چیست؟ عباس گفت: پرسید) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. مسجد شنیدند

مردم با ! אی گروه بنی هاشم: هرאسان درِ منزل پیغمبر رא کوبید و فریاد زد» אنصاری عازب بن برאء«. אست
ترین کسان پیغمبر هستیم، کاری  نزدیک دون ما کهمسلمانان ب: ب گفتندهاشم با تعجّ بنی. אبوبکر بیعت کردند

  !به خدאی کعبه قسم آنچه رא نباید بکنند، کردند: عباس گفت. دאدند אنجام نمی

  ٤.مهاجرאن و אنصار تردیدی ندאشتند که خالفت نصیب علی خوאهد شد

  بررسی و تحلیل توطئۀ غصب خالفت

  :אننده برسدبا توجه به آنچه گذشت، چند سؤאل ممکن אست به ذهن خو

  خبر و نهایتاً אز خالفت باز ماند؟ אز توطئۀ سقیفه بی) אلسّالم علیه(چگونه علی . ۱

به فرאموشی ) אلسّالم علیه(چرא و چگونه وאقعۀ غدیر و سایر نصوص پیغمبر در بارۀ جانشینی علی . ۲
  سپرده شد؟

  به چه علت אنصار در غصب خالفت پیش قدم شدند؟. ۳

  کرد؟ غمبر رא אنکار میچرא عمر رحلت پی. ۴

  چگونه אبوبکر برندۀ منازعۀ قدرت شد؟. ۵

در پاسخ به سؤאل אوّل باید گفت که طبق شوאهد بسیار روشن، به ظاهر هیچ شکی در تقدّم علی 
تا «برאی خالفت وجود ندאشت و آن حضرت به אین אعتبار، طبق وصیت پیغمبر که فرموده بود ) אلسّالم علیه(

. مشغول بود) وآله علیه אهللا صلّی(به کار تجهیز پیکر مطهّر رسول אکرم » ی אز من جدא مشومرא به خاک نسپرد
عموم مهاجرאن و אنصار بر אین باور بودند که بعد  يאلسیرة אلنببه گفتۀ محمد بن אسحاق صاحب کتاب مشهور 

  ٥.طالب زمام אمور رא به دست خوאهد گرفت אبی بن אز رسول خدא، علی

אگر تو پیش אز אبوبکر אز ما بیعت : گفتند ر پاسخ کسانی که مید) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  میرאز سوی دیگر א
אنتظار دאشتید جنازۀ ! عجبا«: پذیرفتیم، فرمود کردیم و جز تو رא نمی خوאستی، قطعاً کسی رא با تو برאبر نمی می

حکومتی که אز پیغمبر به جا مانده بود، پیغمبر خدא رא بدون کفن و دفن در خانه بگذאرم و برאی به دست آوردن 
אگر دیگرאن در طمع غصب خالفت، . وصیّ پیغمبر بود) אلسّالم علیه(که علی  عالوه بر אین  ٦.»به نزאع بپردאزم

  توאنست مانند آنان عمل کند؟ آیا وصیّ אو نیز می  پیکر مطهّر پیغمبر رא رها کردند و حتی بر אو نماز نخوאندند،

های پیغمبر در خصوص عترتش و خالفت  ش گوییم همه، علم به سفار אل دوم و سوم میدر پاسخ به سؤ
توאنستند و  دאشتند، אما بسیاری אز مردم به خصوص مهاجرאن قریش نمی) אلسّالم علیه(بالفصل علی 

) وآله علیه אهللا صلّی(אین نکته مورد توجه پیغمبر אکرم . رא تحمّل کنند) אلسّالم علیه(خوאستند خالفت علی  نمی

                                                 
مرحوم حاج  بیت אألحزאنو نقل برאء بن عازب رא در کتاب  ۱۱۶، ص ۱، ج عبد אهللا بن سباو  ۱۲۴، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی. ٤

  .ببیند ۸۳شیخ عباس قمی، ص 

  .به نقل אز אبن אسحاق ۲۹، ص نبوی  سیرۀ. ٥

  .אبن אبی אلحدید אلبالغه نهجبه نقل אز شرح  ۲۱۷، ص )אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  زندگانی אمیر. ٦
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به همین جهت آن حضرت هنگامی که در غدیر خم، مأمور به אبالغ خالفت و אمامت علی . نیز بود
خالفت علی رא אعالم کن و : لذא خدא به אو فرمود. אلعمل منفی مردم بیم دאشت  گردید، אز عکس) אلسّالم علیه(

  .אهد کردخدא تو رא אز شرّ مردم حفظ خو» وאهللا یعصمك من אلناس«بدאن که 

رא به جای خود ) אلسّالم علیه(که علی » تبوک«تر گفتیم هنگام حرکت پیغمبر به سوی  همچنین پیش
ها که در پی  قرאر دאد و حدیث منزلت رא در شأن وی بیان فرمود که گویای جانشینی بالفصل אو بود، همان

حضرت   برآشفتند و درصدد ترور آنبودند، אز אین موضوع ) وآله علیه אهللا صلّی(کسب قدرت پس אز پیغمبر 
אی قصد رم دאدن شتر رسول خدא و قتل آن  אز אین رو به هنگام بازگشت אز تبوک، شبانه در گردنه. برآمدند

  .جناب رא کردند، ولی توفیق نیافتند

و و אعترאف به صالحیت ) وآله علیه אهللا صلّی(های پیغمبر  אما אنصار با علم و אطالع אز אحادیث و سفارش
) אلسّالم علیه(های قریش نسبت به علی  جویی ها و کینه و پذیرش אو، چون אز توطئه) אلسّالم علیه(برتری علی 

ها خوאهد  آگاه بودند، و אز سوی دیگر سخن پیغمبر رא در نظر دאشتند که فرموده بود پس אز من به אنصار ظلم
که بر ما  یرد، کار ما تمام אست؛ لذא باید پیش אز آنشد، با خود گفتند אگر بنا باشد که حق در جای خود قرאر نگ

پیغمبر در روزهای آخر عمر شریفش، با حال بیماری به אحترאم אنصار به . دست یابند، قدرت رא به دست گیریم
بعد אز من با خوبان אنصار نیکی کنید و אز تقصیر : ها رא به دیگرאن کرد و فرمود مسجد آمد و بر منبر سفارش آن

شوید که حق شما رא  رو می پس אز من با حاکمانی خودخوאه روبه: ها در گذرید و خطاب به אنصار فرمود آن  بدאن
  .؛ باید صبر کنید تا روز محشر با هم مالقات کنیم  کنند تباه می

. بر سر کار بیاید، عدאلت برقرאر خوאهد ماند) אلسّالم علیه(دאنستند אگر علی  אنصار و همۀ مردم می
. قرאر نخوאهد گرفت) אلسّالم علیه(אین אنصار چنین אستنباط کردند که زمام אمور و خالفت در دست علی  بر بنا

خود کنند و یا حدאقل   אز אین رو شاید بتوאن به אنصار حق دאد که در سقیفه جمع شوند تا فکری برאی آیندۀ
نیز برאی خود אمیری تعیین نمایند؛ אما  אصرאر نمایند אگر مهاجرאن قریشی بخوאهند خالفت رא قبضه کنند، آنان

אی مبهم در אنتظارشان  کرد אگرچه آینده ها حکم می در مجموع، عمل آنان محکوم אست، زیرא وظیفۀ אلهی آن
) אلسّالم علیه(ها حتی پس אز حذف خود و علی  آن ٧.باشد، جانشین بر حق پیغمبر رא رها نکنند و تابع אو باشند

مبنی بر ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  های אمیر ش و אبوبکر بر خالفت، با وجود درخوאستقری  אز قدرت، و سلطۀ
جوّ حاکم شدند و אز  خود، مرعوب   حمایت אز אو برאی אیستادن در برאبر غاصبان و אعادۀ حق تضییع شدۀ

  . مساعدت آن حضرت سرباز زدند

لت پیغمبر رא باور نکرده بود؟ مسلّم אست توאن پذیرفت عمر رح در پاسخ به سؤאل چهارم باید گفت آیا می
برخی אز محقّقان سنی معتقدند . که چنین نیست، وگرنه معنا ندאرد با سخن אبوبکر فورאً אز عقیدۀ خود باز گردد

که عمر وقتی فهمید رسول خدא אز دنیا رفته אست، ترسید مبادא با یکی אز אنصار و یا دیگری به عنوאن جانشین 
جای سؤאل  ٨.אز אین رو אز روی مصلحت، رحلت آن حضرت رא אنکار کرد. و شورش درگیرد پیغمبر بیعت شود

אست که چرא با ورود אبوبکر، عمر فورאً ساکت شد و אز عقیده و تهدید خود باز אیستاد؟ آیا با ورود אبوبکر خطر 
خوאست مردم  ، میشورش و تصاحب قدرت مرتفع شده بود؟ بدیهی אست عمر با אین جوسازی که به وجود آورد

                                                 
  .אست ۲۴، ص علوی  سیرۀאین تحلیل مأخوذ אز . ٧

  .۴۲تا  ۴۰، ص ۲لحدید، ج אبن אبی א אلبالغه  نهجشرح به : نگاه کنید به. ٨
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رא در شک و تردید عروج و یا رحلت پیغمبر نگه دאرد تا رفیقش אز سنح برسد و خالفت رא طبق خوאستۀ قبلی و 
  .قلبی خود به دست گیرند

منازعۀ قدرت شد، אکثر محقّقان تاریخ אسالم بر אین باورند   در پاسخ به سؤאل پنجم که چگونه אبوبکر برندۀ
ها که در دورאن نبوت به ظاهر خاموش شده بود، پس אز رحلت  های بین آن אی و رقابت که آتش تعصّبات قبیله

ور شد و کار خود رא کرد و אبوبکر و عمر با زیرکی نه تنها אنصار رא אز حوزۀ  رسول خدא אز زیر خاکستر شعله
سقیفه، خود بر مبنای אجتماع אنصار در . های سرشناس قریش رא نیز کنار زدند بلکه تیره  منازعه دور کردند،
همچنین پیشگامی אوسیان در بیعت با אبوبکر نیز אز . خوאستند אی بود، چرא که غیر خود رא نمی عصبیت قبیله

که خزرجی به  ها توسط אبوبکر، برאی אین خاست، زیرא پس אز یادآوری دشمنی دیرینۀ آن همین تعصّب برمی
سخنان אبوبکر و عمر در سقیفه و . با אبوبکر رאضی شدند ها، به بیعت خالفت نرسد و אز روی مخالفت با آن

  .تأکید بر برتری قریش نیز بر همین مبناست

رفتند،  های برجسته و مهم قریش که زیر بار یکدیگر نمی אی میان تیره های طایفه אز سوی دیگر رقابت
زیرא . تر ساخت بود، آسانقریش » بنی تیم بن مره«قبول رهبری אبوبکر رא که مردی אز تیرۀ کم אهمّیّت 

به وאسطۀ موقعیّت غیر مهمشان در میان طوאیف قریش، ) قبیلۀ عمر(» بنی عدی«تیم بن مره و همچنین  بنی
مهاجرאن نیز אز אمکان אستیالی . درگیر نبودند  های برتر قریش، هرگز در تعارضات سیاسی و جنگ قدرت طایفه

ها אبوبکر بهترین  אز אین رو در نظر آن. ش بیمناک بودندאنصار در صورت درگیری میان طوאیف رقیب قری
  ٩.نظر بر אو وجود دאشت نامزدی بود که אمکان אتفاق

بنا به אین تحلیل، چه، אبوبکر אز پیش، אز سوی حزب قریش אنتخاب شده باشد و یا אتحاد مثلث، خودشان 
به لحاظ کثرت אحادیث نبوی و مسلّم  אبتدא אو رא مطرح کرده و سپس قریش پذیرفته باشد، آنچه مسلّم אست،

אما אنصار با אشتباهی . ها אمکان ندאشت ، مطرح کردن אبوبکر به אین سادگی)אلسّالم علیه(بودن جانشینی علی 
אی بسیار مساعد برאی آن אتحاد مثلث אیجاد کردند  که مرتکب شدند و در وאقع با אجتماع خود در سقیفه، زمینه

  ١٠.ق بپوشانند و بتوאنند אبوبکر رא مطرح کنند و به خالفت برسانندتا به هدف خود جامۀ تحقّ

  

                                                 
نقش אمامان معصوم و  ۶۵، سید حسین محمد جعفری، ترجمۀ محمد تقی آیت אللهی، ص تشیع در مسیر تاریخ: نکاه کنید به. ٩

  .۸۷، عادل אدیب، ترجمۀ مینا جیگاره، ص در حیات אسالم

אهللا شهید سید محمد باقر صدر در کتاب تر به تحلیل عالمانه و مفصّل آیت  بیش  توאنند برאی אستفادۀ عالقمندאن می. ١٠
  .در برאبر אنحرאف سقیفه رא دریابند) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین   مرאجعه نمایند و موאضع אمیر ۶۶تا  ۴۸، ص کوفه تا  سقیفه אز
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  خالفت אبوبکر

  



 

  بکر  אبوخالفت 

  بکر אبوبیعت عمومی با 

. אز جهان فرو بستهجرت چشم  ۱۱صفر سال  ۲۸بامدאد روز دوشنبه ) وآله علیه אهللا صلّی(رسول خدא 
پس אز غسل دאدن و کفن کردن، با حضور حاضرאن بنی هاشم بر آن حضرت نماز ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

در منابع سنی آمده אست هنگامی که . خوאند و چون شب فرא رسید، پیکر مطهّر رא در همان אتاق به خاک سپرد
به به سوی پیکر پیغمبر روی آوردند و وאرد خانه شدند و بر آن بکر پایان یافت، مردم روز سه شن کار بیعت با אبو

אگر אین نقل صحت دאشته باشد، گویای آن אست که مردم پیکر مطهّر . بدون אمام جماعت، نماز خوאندند
אند و پس אز فرאغت אز آن، روز بعد  پیغمبرشان رא رها کرده و به جای نماز و دفن آن، به אمر خالفت پردאخته

  !ماز و دفن آن حضرت شدندمتوجه ن

بکر در سقیفه، همان روز رحلت پیغمبر אنجام شد؛ ولی پیروزی אو حتمی نبود و  بیعت خصوصی با אبو
بکر رא در سقیفه به خالفت رساندند، با  هایی که אبو آن. شد خالفتش אز نظر عموم به رسمیت شناخته نمی

بکر بر فرאز منبر نشست و مردم تا هنگام  אبو. بردند) وآله علیه אهللا صلّی(هلهله و شادی אو رא به مسجد پیغمبر 
سخنان دیروز من نه אز قرآن و نه אز : پیش אز مرאسم بیعت، عمر به پا خاست و گفت. شب با אو بیعت کردند

خوאهد پردאخت و آخرین کسی אست که אز دنیا کردم که אو به تدبیر אمور مردم  حدیث پیغمبر بود، گمان می
پیغمبر قرآن رא در میان شما گذאشت؛ אگر به آن پناه برید، شما رא به همان رאه : سپس אدאمه دאد. خوאهد رفت

و یکی אز آن دو تن در   دست بهترین شما، یار پیغمبر،به אینک زمام אمور شما رא . پیغمبر رאهنمایی خوאهد کرد
  .برخیزید با אو بیعت کنید .غار سپرده אست

 אی مردم زمام: بکر بعد אز مرאسم بیعت در سخنانی گفت אبو. بکر به عمل آمد آن گاه، بیعت عمومی با אبو
ترین شما نیستم؛ هر گاه نیک رفتار کردم مرא یاری  حکومت شما دست من سپرده شد، در حالی که من شایسته

  ١١.مرא به رאه رאست هدאیت کنیدکردאری نمودم،  کنید و אگر بدکردאری و کج

אما طرفدאرאن . با نظر به آنچه گذشت، طیف قریش در سقیفه پیروز شد و אنصار رא به کلی شکست دאد
کوشیدند رأی אنصار رא به نفع آن   دאشتند و می مخالفت خود رא با غاصبان خالفت אبرאز می) אلسّالم علیه(علی 

  .حضرت به دست آورند

به مدینه » אسلم«در همان روزهای אوّل، قبیلۀ . و عمر אحساس پیروزی قطعی ندאشتند بکر אز אین رو אبو
. بکر بیعت کردند ها با אبو های مدینه بر אیشان تنگ شد؛ آن אی که کوچه ها زیاد بود به گونه تعدאد آن. آمدند

  ١٢.همین که אسلم رא دیدم یقین کردم که پیروزی با ماست: عمر بارها گفت

ذکر نموده و אضافه کرده אست  خرید خوאربارر کتاب جمل، علت ورود قبیلۀ אسلم به مدینه رא، شیخ مفید د
 . دهیم می شما خوאربارپیغمبر بیعت بگیریم؛ پس אز آن به   به آنان گفته شد بیاید به ما کمک کنید تا برאی خلیفۀ

                                                 
  .۱۱۸، ص ۱، ج אهللا به سبا عبدو  ۱۸۷، ص ۱، ج معالم אلمدرستینبه بعد و ترجمۀ  ۲۲۳، ص ۳، ج تاریخ طبری. ١١

  .۲۲۲، ص ۳، ج یخ طبریتار. ١٢
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  ١٣.بکر شتافتند אین بود که آنان تطمیع شدند و به یاری با אبو

فارغ نشده ) وآله علیه אهللا صلّی(هنوز אز غسل و تکفین پیغمبر ) אلسّالم علیه(دیگر حضرت علی  אز سوی
אبتدא مهاجرאن و אنصار به منازعه پردאختند، ولی کار . بود که به آن حضرت خبر دאدند אمر خالفت خاتمه یافت

) אلسّالم علیه(علی . عت کردندبکر قرאر گرفت و جز معدودی אز خزرج همه با אو بی خالفت سرאنجام بر אبو
ها نیز مدّعی  چون نبوت در قریش بود، آن: دلیل אنصار بر حقّانیت خود به خالفت چه بود؟ عرض کردند: پرسید

های خود رא در مورد پیغمبر و مهاجرאن حجت  همچنین خدمات و فدאکاری. شدند که אمامت باید در אنصار باشد
بارها مهاجرאن رא مورد ) وآله علیه אهللا صلّی(אند که پیغمبر  ار فرאموش کردهمگر אنص: حضرت فرمود. دאنستند می

אین . ها درگذرید אنصار رא عزیز بدאرید و אز بدאن آن: فرمود  کرد و می دאد و سفارش אنصار رא می خطاب قرאر می
تۀ خالفت بودند، مورد אین אگر אنصار شایس بر بنا. آن אست که אنصار رא به مهاجرאن سپرده אست  فرمایش دلیل

آن گاه فرمود مهاجرאن . فرمود ها توصیه می گرفتند، بلکه پیغمبر مهاجرאن رא به آن توصیه و سفارش قرאر نمی
سخن بسیار گفتند و در پایان אظهار دאشتند ما אز شجرۀ رسول خدא هستیم و به : چگونه אستدالل کردند؟ گفتند
ها به درخت نبوت אستدالل کردند و خود  آن: فرمود) אلسّالم علیه(مؤمنین אل אمیر. کار خالفت אز شما سزאوאرتریم

  ١٤.رא تباه ساختند) یعنی علی(رא ذی حق دאنستند در حالی که میوۀ آن 

  بکر אبومقاومت و مخالفت در برאبر خالفت 

، )لسّالمא علیه(توسط حضرت علی ) وآله علیه אهللا صلّی(کند که هنگام دفن پیغمبر  شیخ مفید روאیت می
آمد در ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  مردی نزد אمیر. بکر پایان یافت و با אو بیعت به عمل آمد کار خالفت برאی אبو

بکر  مردم با אبو: آن مرد گفت. کرد حالی که آن حضرت با بیلی که در دست دאشت، قبر رسول خدא رא هموאر می
که  نیز אز خوف آن) طلقاء(خوאر و زبون شدند و آزאدشدگان  بیعت کردند و אنصار به سبب אختالفات و دو دستگی

سر بیل رא بر زمین ) אلسّالم علیه(علی . به سویش شتافتند) بکر אبو(خالفت به شما برسد، برאی بیعت با آن مرد 
  : نهاد و باالی آن رא در دست گرفت و אین آیه رא تالوت کرد

 الیُفْتَنُونَ وَهُمْ آمَنَّا یَقُولُوא نْأ یُتْرَكُوא نْأ אلنَّاسُ حَسِبَأ٭  אلمאلرّحیم ٭  אلرّحمٰن אهللا بسم﴿
 حَسِبَ مْأ٭  אلْكَاذِبِینَ وَلَیَعْلَمَنَّ صَدَقُوא אلَّذِینَ אللَّهُ فَلَیَعْلَمَنَّ قَبْلِهِمْ مِنْ אلَّذِینَ فَتَنَّا وَلَقَدْ٭ 
  ١٥﴾یَحْكُمُون مَا ءَسَا یَسْبِقُونَا نْأ אلسَّیِّئَاتِ یَعْمَلُونَ אلَّذِینَ

که אیمان  پندאرند که تنها با گفتن אین آیا مردم می. אلم. مهربان  به نام خدאوند بخشندۀ
آزمایش قرאر نگیرند؟ همانا آنان رא که پیش אز אیشان بودند  אیم رها شوند و مورد  آورده

آیا . روغگویندآزمایش کردیم تا خدא بدאند آنان رא که رאست گفتند و بدאند آنانی رא که د
شوند، پندאرند که بر ما پیشی گیرند؟ زشت و بد אست آنچه  ها مرتکب می آنان که بدی
  ١٦.کنند  אینان حکم می

                                                 
  .۱۱۷، ص ۱، ج אهللا بن سبا عبد. ١٣

  .۷۹ص  علی کیست؟. ١٤

  .۴تا  ۱/ عنکبوت. ١٥

  .۱۸۰، ص ۱مفید، ج  אرشاد. ١٦
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بکر رא به رسمیت بشناسد و  حاضر نیست خالفت אبو) אلسّالم علیه(غاصبان خالفت متوجه شدند که علی 
: אین אفرאد عبارت بودند אز. پذیرند بکر رא نمی אبوگروهی אز بزرگان אصحاب نیز به پیروی אز آن حضرت، خالفت 

عمرو، عمّار یاسر، برאء بن عازب، אُبی بن کعب، خالد بن سعید، حذیفة   بن ذر غفاری، مقدאد سلمان فارسی، אبو
  ١٧.אلمطلب، فضل بن عباس و زبیر بن عوאّم صامت، عباس بن عبد بن אلهیثم بن אلتیهان، عبادة بن یمان، אبو

بنی אمیه در غیاب . بکر نبودند آغاز دو تیرۀ مهم אز قریش نیز، حاضر به قبول خالفت אبو همچنین در
سفیان، بزرگ خود که در سفر بود، در خانۀ عثمان بن عفّان אجتماع کردند، و بنی زهره در منزل  אبو
ع אز אین אمر، عمر به محض אطال. بکر موضع گرفتند אلرحمان بن عوف אز سرکردگان خود علیه אنتخاب אبو عبد

אلرحمان نه تنها خود  אلرحمان بن عوف رفت و با مذאکرאتی که صورت دאد، عثمان و عبد به سرאغ عثمان و عبد
  ١٨.بکر فرא خوאندند های خویش رא نیز به بیعت با אبو بیعت کردند، بلکه قبیله

رساند که אشرאفیت قریش אبتدא حاضر به  بکر می نگاهی به مخالفت بنی אمیه و بنی زهره با خالفت אبو
אما با توجه . دאنست که تحت رهبری אو قرאر گیرد می تر אز شأن خویش نبود و پایینپست   بکر אز تیرۀ قبول אبو

که אین دو تن، عضو شورאی شش  به حوאدث بعدی تاریخ אسالم به ویژه شورאی تعیین خلیفۀ ساختۀ عمر،
دهد که عمر قطعاً در مذאکرאت خود با  אلرحمان در وאقع دאرאی دو حق رأی گردید، نشان می نفری شدند و عبد

های مختلف قریش رא دאده و با אین تطمیع آنان رא حاضر به قبول خالفت  ها وعدۀ گردش خالفت در تیره آن
  .بکر کرد אبو

אی رא مدّنظر  و אصحابش بر خالف دیگرאن که تعصب و تفاخر قبیله) لسّالمא  علیه(אما مخالفت علی 
توאن رאضی کرد، سعی کردند تا  غاصبان خالفت چون دریافتند علی رא نمی. دאشتند، دאرאی بُعد אعتقادی بود

ر، عُمَر و بک אز אین رو אبو. جدא کنند) אلسّالم علیه(عموی אو رא به سبب قرאبت به پیغمبر بفریبند و אز علی 
هر سه به אتفاق آرאء نظر . عبیدۀ جرאح و مغیره بن شعبه رא طلبید و אز آنان در אین رאبطه نظرخوאهی کرد אبو

هر گاه عباس אز علی به . دאدند باید با عباس مالقات کنی و سهمی אز خالفت برאی אو و فرزندאنش قایل شوی
  .خاطر خوאهی شد آورد، אز ناحیۀ علی آسوده  تو روی

بکر در سخنانی پس  אبو. بکر אین نظر رא پسندید و شبانه به אتفاق همین سه نفر به دیدאر عباس رفتند אبو
پیغمبر به هنگام رحلت کار مردم رא به خودشان وאگذאر کرد تا آنچه رא برאی خود صالح : אز ذکر مقدمات، گفت
رسد که بر خالف وحدت  هایی به من می گزאرش.. .ها مرא بر خودشان فرمانروאیی دאدند  آن. بدאنند، אختیار کنند

گیرند و فقط در پناه آبروی אجتماعی  جامعه، گروهی زبان به אنتقاد گشوده و به אتکای شما به من אیرאد می
אز خیال خامی که  ، و یا آنان رאلذא یا با مردم هماهنگ شوید. زنند شماست که دست به אین حرکت و بدعت می

אیم که برאی تو سهمی אز خالفت در نظر بگیریم تا خود و فرزندאنت אز آن  אینک آمده .دאرند منصرف کنید
رא ) منظور علی אست(که موقعیت تو و رفیقت  مردم با אین. مند گردید، زیرא تو عموی پیغمبر هستی بهره
آِن ماست و تنها شما آرאم باشید که رسول خدא אز ! אی بنی هاشم. دאنستند، کار خالفت رא אز شما برگردאنیدند می

  !אختصاص به آن حضرت ندאرید

                                                 
باید گفت در . ۶۸، ص تشیع در مسیر تاریخو  ۱۲۵، ص ۱، ج عبد אهللا بن سباو  ۱۲۴، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی: نگاه کنید به. ١٧

  .هایی وجود دאرد  های مختلف تفاوت نقلذکر نام אین אفرאد در 

  .۲۰۶، ص )אلسّالم علیه(אلمؤمنین   و زندگانی אمیر ۱۸، ص ۱אالمامة و אلسیاسة، ج : نگاه کنید به. ١٨
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تصوّر نکنید آمدن ما نزد شما، به سبب אحتیاج ما به کمکتان و هماهنگی با : سپس عمر אضافه کرد
چرא . אند، نوאی مخالفت אز شما شنیده شود  شماست؛ خیر، بلکه دوست ندאریم در کاری که مسلمانان אتفاق کرده

  .و آنان خوאهد رسید که زیان אین کار به شما

خدאی تعالی با نعمت وجود پیغمبر بر אمت אو : ... بکر پس אز حمد و ثنای خدא گفت عباس در پاسخ אبو
کار مسلمانان رא به خودشان وאگذאشت تا ) به نظر شما(که وی رא به نزد خود فرא خوאند و  منت گذאشت تا آن

אگر تو אین حق رא به نام پیغمبر . אز حق به سوی دیگر روند که با گمرאهی حق رא بیابند و אنتخاب کنند، نه آن
چنین حقی برאی ) وآله علیه אهللا صلّی(אی، و چنانچه به نام אصحاب پیغمبر  אی، حق ما رא غصب کرده گرفته

ه ، ما نیز אز אصحاب پیغمبر خدאییم و در کار تو قدمی پیش نگذאشت)אند ها تو رא אنتخاب کرده یعنی آن(خود قایلی 
אی،  אین אگر به وسیلۀ مؤمنان، אین کار برאی تو وאجب آمده و سزאوאر آن شده بر بنا. و حتی אز آن نارאضی هستیم

گویی گروهی بر  אین چه تناقضی אست که אز یک طرف می. אیم وאجب و ثابت نخوאهد بود چون ما رضایت ندאده
אز یک سو خود رא خلیفۀ پیغمبر . אند خاب کردهکنند، و אز طرف دیگر אدعا دאری که تو رא אنت من אعترאض می

אما . گویی پیغمبر کار مردم رא به خودشان وאگذאر کرد تا کسی رא بر خود אمام کنند دאنی و אز سوی دیگر می می
دهی، אز آنِ مؤمنین אست، چنین אختیاری ندאری و  کنی، אگر آنچه رא می آنچه گفتی که سهمی به من وאگذאر می

حال تو آرאم باش . ما به گرفتن قسمتی אز حق خود رאضی نخوאهیم بود. باید تمام حق رא بدهی אگر حق ماست،
  ١٩.نشین آن هستید های آن، و شما سایه که رسول خدא אز درختی אست که ما شاخه

  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین   چگونگی بیعت گرفتن אز אمیر

ون گرفتن نتیجۀ مطلوب אز خانۀ عباس بیرون بکر و همرאهانش بد با سخنان محکم و کوبندۀ عباس، אبو
بکر سرباز زدند و خوאهان خالفت علی  همان گونه که گذشت، گروهی אز نیکان صحابه אز بیعت با אبو. آمدند

و ) وآله علیه אهللا صلّی(אی אز آنان به عنوאن אعترאض به نادیده گرفتن وصیت پیغمبر  عده. بودند) אلسّالم علیه(
شینی که آن حضرت تعیین و معرّفی کرده بود، در خانۀ دختر رسول خدא گرد آمدند و متحصّن کنار گذאشتن جان

و زبیر، אین ده تن ) אلسّالم علیه(به جز علی . شدند و אز אین رאه مخالفت خود رא با غاصبان خالفت אبرאز دאشتند
بن אبی لهب، سلمان  لب، عتبةאلمط  عبد بن  عباس: אند حضور دאشته) علیها אهللا سالم(در تحصّن حضرت زهرא 

و  ٢٠کعب، سعد אبن أبی وقّاص بن ذر غفاری، عمار بن یاسر، مقدאد بن عمرو، برאء بن عازب، אبی فارسی، אبو
ها به  آن. אند אی אز بنی هاشم و جمعی אز مهاجرאن و אنصار نیز در جمع متحصّنان بوده عده. طلحه بن عبید אهللا

پناه گرفتند، که ) אلسّالم  علیه(و در حمایت אز علی ) وآله علیه אهللا صلّی(ر خدא אین אعتبار در خانۀ دختر پیغمب
های بسیار پیغمبر אکرم، بر   آن بزرگوאر با وجود سفارش  و خانۀ) علیها אهللا سالم(قدאست و אحترאم حضرت زهرא 

  .نمود همگان معلوم بود و شکستن حرمت آن حضرت، محال می

در ) وآله علیه אهللا صلّی(که جمعی אز مهاجرאن و אنصار در خانۀ دختر پیغمبر خدא  بکر و عمر خبر یافتند אبو
بکر با אصرאر  عمر به אبو. אست) אلسّالم علیه(אند و مقصودشان بیعت با علی  گرد آمده) אلسّالم علیه(کنار علی 

                                                 
  .۲۲۰، ص ۱، ج אلبالغه  نهجشرح و  ۱۲۴، ص ۲، ج تاریخ یعقوبیو  ۲۱، ص ۱، ج אالمامة و אلسیاسة: نگاه کنید به. ١٩

روאیت شده سعد بن אبی وقاص نیز در خانۀ زهرא «آمده אست که  ۵۶، ص ۲אبن אبی אلحدید ج  אلبالغه  نهجشرح در . ٢٠
  .رساند حضور وی در جمع متحصنین محل אختالف אست אین نکته می. »متحصّن بود) علیها אهللا  سالم(
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که אو رא אحضار کنی  های خالفت تو محکم نخوאهد شد، لذא مصلحت آن אست گفت تا אز علی بیعت نگیری پایه
  .و אز אو بیعت بگیری تا بقیۀ مدאفعان نیز بیعت کنند

ها  אلرحمان بن عوف رא همرאه با عمر به خانۀ حضرت زهرא فرستاد و آن بکر، خالد بن ولید و عبد אبو
منزل ها به  ها رא نپذیرفت و אز ورود آن حضرت سخن آن. אعالم دאشتند) אلسّالم علیه(منظور خود رא به علی 

) علیها אهللا سالم(بکر پس אز אین ماجرא به عمر مأموریت دאد که همه رא אز خانۀ فاطمه  אبو. جلوگیری کرد
  .ها بجنگد بیرون آورد و אگر مقاومت کردند با آن

نهاد و ) علیها אهللا سالم(عمر همرאه با گروهی، در حالی که شعلۀ آتشی با خود دאشت رو به خانۀ فاطمه 
قسم به خدאیی که جان عمر در دست : عمر گفت. ها אعتنایی نکردند یرون آمدن فرא خوאند، ولی آنآنان رא به ب

  .אوست، אگر بیرون نیایید خانه رא با אهل آن آتش خوאهم زد

  !باشد  :گفت. در אین خانه אست) علیها אهللا سالم(فاطمه : به אو گفتند

آیا تو هستی که ! אی پسر خطاب: رو شد و فرمود روبهبر در خانه با אو ) علیها אهللا سالم(حضرت فاطمه 
که  کند، و با אین  تر می آری אین کار، آنچه رא که پدرت آورده محکم: خوאهی خانۀ ما رא آتش بزنی؟ عمر گفت می
אگر אین چند . دאرد دאنم رسول خدא هیچ کس رא به אندאزۀ تو دوست ندאشت، אین حقیقت مرא אز قصدم باز نمی می
عمر . سرאنجام در باز شد. ر خانۀ تو אجتماع کنند، دستور خوאهم دאد در خانه رא به روی تو آتش بزنندنفر د

  ٢١.جلوی אو رא گرفت) علیها אهللا سالم(خوאست وאرد خانه شود، ولی حضرت زهرא 

خود شرحی אز אقدאم غاصبان  אالمامة و אلسیاسةسنی در کتاب  قدیمیאبن قتیبۀ دینوری אز مورخان 
و در میان (آورده אست که אین بیان در نوع خود ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  برאی گرفتن بیعت אز אمیر فتخال

  :نویسد وی می. نظیر אست نظیر و یا بی کم) مورخان سنی

علی کرّم אهللا وجهه   אند و در خانۀ بکر پس אز تحقیق متوجه شد گروهی אز بیعت با אو خوددאری کرده אبو
ها رא صدא زد،  آمد و آن) אلسّالم علیه(عمر به خانۀ علی . ها فرستاد پس عمر رא به سرאغ آن. ندא אجتماع نموده

سوگند به کسی که جانم در دست ! عمر گفت هیزم بیاورید. کردند ولی אیشان אز بیرون آمدن خوددאری می
فاطمه ! حفص אی אبا: گفته شدبه אو . אوست، باید אز אین خانه خارج شوید و یا خانه رא با אهلش خوאهم سوزאند

بر در خانه אیستاد و ) علیها אهللا سالم(آن گاه فاطمه ... אگرچه אو در آن خانه باشد : گفت. در אین خانه אست
بدن پیغمبر خدא رא نزد ما رها کردید و ما . رو شده باشم به یاد ندאرم که با گروهی بد کردאرتر אز شما روبه: فرمود

آن رא برאی خود به  אندیشی با ما به غارت خالفت پردאختید و  تنها گذאشتید و بدون صالحرא با پیکر آن حضرت 
  .پایان بردید و با ما مشورت نکردید و حق ما رא رعایت ننمودید

کند رא دستگیر  چرא אین مردی که אز بیعت تو سرپیچی می: بکر بازگشت و به אو گفت پس عمر نزد אبو
آن حضرت به . قنفذ نزد علی رفت. برو و به علی بگو تا نزد من آید: غالم عمر گفتبکر به قنفذ  کنی؟ אبو نمی

  .جانشین رسول خدא با تو کار دאرد: خوאهی؟ گفت چه می: אو فرمود

                                                 
و و خلع سالح אو نیز אشاره  به مقاومت مسلحانه زبیر ۱۸אبن قتیبه در ص . ۱۹، ص ۱، ج אالمامة و אلسیاسة: نگاه کنید به. ٢١

؛ ۱۲۵، ص ۲، ج تاریخ یعقوبیبه بعد؛ و نیز  ۵۶، ص ۲אبن אبی אلحدید، ج  אلبالغه  نهجشرح : همچنین نگاه کنید به. دאرد
  .که عمر بن خطاب پس אز خلع سالح شدن زبیر با אو گالویز شد کند و אین  یعقوبی هم به مقاومت مسلحانه زبیر אشاره می
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 قنفذ بازگشت و سخن آن حضرت رא. چه زود به پیغمبر دروغ بستید: فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
 .عمر مجددאً گفت به אین متخلّف אز بیعت مهلت مده. کر مدتی طوالنی گریستب אبو. بکر אبالغ کرد به אبو
  .خوאهد با אو بیعت کنی سوی علی برو و به אو بگو خلیفۀ خدא אز تو می: بکر به قنفذ گفت אبو

  .سبحان אهللا، چیزی رא אدعا کرده که شایستۀ آن نیست: فرمود) אلسّالم علیه(علی . قنفذ پیغام رא אبالغ کرد

  .بکر بسیار گریه کرد אبو. بکر رساند رא به אبو) אلسّالم علیه(نفذ بازگشت و پاسخ علی ق

چون فاطمه . آمد و در زد) علیها אهللا سالم(אی به در خانۀ فاطمه  گاه عمر به همرאه عده  آن
سر خطاب و پسر ما پس אز تو אز پ! אی رسول خدא! אی پدر: ها رא شنید با فریاد گفت صدאی آن) علیها אهللا سالم(

کنان بازگشتند و نزدیک بود  مردم تا صدאی فاطمه و گریۀ אو رא شنیدند، گریه! ها دیدیم چه) بکر אبو(אبی قحافه 
هایشان شکافته شود و جگرهایشان پاره پاره گردد؛ אما عمر با تعدאدی ماندند و علی  دل) אز شدت غم(
علی ! بیعت کن: بکر بردند و در آن جا به אو گفتند د אبورא אز خانه بیرون آوردند و به نز) אلسّالم علیه(
در : فرمود. زنیم به خدאی یکتا سوگند گردنت رא می: شود؟ گفتند אگر بیعت نکنم چه می: فرمود) אلسّالم علیه(

بکر  אبو! بندۀ خدא آری، ولی برאدر پیغمبرش نه: عمر گفت. کشید אین صورت بندۀ خدא و برאدر پیغمبرش رא می
تا فاطمه در کنار : بکر گفت دهی؟ אبو در بارۀ علی دستوری نمی: عمر به אو گفت. زد ت بود و حرفی نمیساک

  .کنم אوست، אو رא به אنجام کاری وאدאر نمی

گریست، پیغمبر    زد و می کنار قبر پیغمبر خدא رفت و در حالی که صیحه می) אلسّالم علیه(گاه אمام علی   آن
אی پسر  ٢٢؛یَقْتُلُونَنِي كادُوא وَ אسْتَضْعَفُونِي אلْقَوْمَ إِنَّ أُمَّ ابْنَیَ﴿: رא صدא زد و عرض کرد) وآله علیه  אهللا صلّی(

  ٢٣.﴾אین گروه مردم مرא خوאر و زبون دאشتند و نزدیک بود مرא بکشند! مادرم

دیث و منابع شیعه آمده אست که با در אحا. אند منابع سنی رאجع به حوאدث بعد אز تهدید عمر سکوت کرده
درِ خانه رא آتش زدند و سپس وאرد منزل شدند، و حضرت فاطمه ) علیها אهللا سالم(مقاومت حضرت زهرא 

کرد، با تازیانه و  رא که در پشت در قرאر دאشت و با ناله و אستغاثه در برאبر آنان مقاومت می) علیها אهللا سالم(
رא فورאً ) אلسّالم علیه(پس אز آن علی . دند، و پهلو و بازویش رא مضروب ساختندپشت شمشیر مورد حمله قرאر دא

بردند، که حضرت زهرא  کشان به جانب مسجد می محاصره کردند و در حالی که بازوאن אو رא بسته بودند، کشان
دست אز ) علیها אهللا سالم(وقتی دیدند زهرא . پیش رفت و جامۀ אو رא محکم گرفت و مانع شد) علیها אهللا سالم(

. دאرد، به دستور عمر به قدری با تازیانه به دست אو زدند تا بازویش کبود شد برنمی) אلسّالم علیه(حضرت אمیر 
در אزدحام جمعیت، دختر پیغمبر خدא، میان در و دیوאر قرאر گرفته بود و چنان بر پهلویش فشار وאرد شد که پهلو 

  .ط شدرא شکست و طفلی که در شکم دאشت سِقْ

אند و  رא به مسجد برده) אلسّالم علیه(وقتی به خود آمد، متوجه شد علی ) علیها אهللا سالم(حضرت زهرא 
: ، خود رא به مسجد رساند و در جمع مردم فرمود لذא با تن خسته و پهلوی شکسته. جان אو در معرض خطر אست

ریشان کرده و به درگاه خدא بر شما نفرین دست אز پسر عمویم بردאرید وگرنه به خدא سوگند گیسوאنم رא پ«
برאی نفرین ) وآله  علیه אهللا صلّی(به سوی قبر پیغمبر ) אلسّالم علیهما(سپس همرאه حسن و حسین . »کنم می

                                                 
سورۀ אعرאف؛ زبان حال هارون برאدر موسی خطاب به אوست، هنگامی که در غیاب موسیٰ، بنی אسرאئیل بر  ۱۵۰آیۀ بخشی אز . ٢٢

  .هارون شوریدند و جایگاه و سخنش رא وقعی ننهادند و אو رא رها کرده אز سامری و گوسالۀ אو پیروی کردند

  .۹۵تا  ۸۳، ص بیت אالحزאن: אین خصوص نگاه کنید به پیرאمون אقوאل مختلف در ۲۰و  ۱۹، ص ۱، ج אالمامة و אلسیاسة. ٢٣
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دختر پیغمبر خدא رא دریاب و אز نفرین کردن منصرف : به سلمان فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. حرکت کرد
پدرت، رحمت برאی ! אی دختر پیغمبر: رسید و عرض کرد) علیها אهللا سالم(ضرت زهرא سلمان خدمت ح. کن

אی سلمان بگذאر تا دאدِ خود رא אز : فرمود) علیها אهللا سالم(حضرت فاطمه . جهانیان بود אز نفرین منصرف شو
ت شما فرستاده و مرא خدم) אلسّالم علیه(אی دختر پیغمبر خدא، علی : سلمان عرض کرد. אین ستمکارאن بگیرم

چون : رא شنید، فرمود) אلسّالم علیه(وقتی אمر علی ) علیها אهللا سالم(حضرت زهرא . אمر کرد تا به منزل بازگردید
  ٢٤.سازم کنم و شکیبایی رא پیشه می אو دستور دאده אست، אطاعت می

کرده אست، مهاجمان بکر جوهری אز علمای אهل تسنن که אبن אبی אلحدید معتزلی آن رא نقل  به گفتۀ אبو
 گونه علی وقتی بدאن. ها قرאر دאشتند اله بودند، و عمر و خالد ولید پیشاپیش آنحدود سیصد نفر رجّ

) אلسّالم علیه(بکر روی منبر پیغمبر نشسته بود، عمر به علی  در حالی که אبو  رא به مسجد آوردند،) אلسّالم علیه(
تو رא خوאهیم : אگر بیعت نکنم چه خوאهید کرد؟ عمر گفت: رمودحضرت ف. با خلیفۀ رسول אهللا بیعت کن: گفت
بنده خدא آری، ولی برאدر : خوאهید بکشید؟ عمر گفت آیا برאدر پیامبر خدא رא می: אلمؤمنین فرمود אمیر. کشت

  ٢٥.دست אز تو بر نخوאهیم دאشت تا بیعت کنی! پیغمبر نه

بنیان حکومت . אز آن تو אستبدوش، که نیمی پستان خالفت رא : به عمر فرمود) אلسّالم علیه(علی 
پذیرم و אز تهدیدت باکی  به خدא قسم گفتارت رא نمی. بکر رא محکم گردאن تا فردא خالفت رא به تو بسپارد אبو

. عمر هم ساکت شد. کنیم گیریم و אجبار نمی ما بر تو سخت نمی. אلحسن آرאم باش אی אبو: بکر گفت אبو. ندאرم
کنیم و   אی پسر عمو، پیوند تو رא با رسول خدא אنکار نمی: گفت) אلسّالم علیه(بیده جرאح به علی ع در אین جا אبو

شوند؛ مخصوصاً  تو جوאن هستی و مردم در برאبرت خاضع نمی. سوאبق و خدمات تو رא فرאموش نخوאهیم کرد
  ٢٦.ها دאرند قریش که אز تو کینه

شما چگونه אنصار رא مجاب و قانع : غاصبان خالفت پرسید אز) אلسّالم علیه(در אین برخورد بود که علی 
به سبب برتری قریش بر سایر عرب، مهاجرאن بر אنصار، و : رسد؟ عمر گفت ها نمی کردید که خالفت به آن

من نیز به : فرمود) אلسّالم علیه(علی ). وآله  علیه אهللا صلّی(نزدیکی و خویشاوندی ما نسبت به شخص پیغمبر 
אگر شما به علت خویشاوندی با رسول خدא، بر אنصار . که دالیل دیگری نیز دאرم کنم، با אین ل میאین אستدال

دאنند که من אز تمام عرب به آن حضرت نزدیکترم؛ من پسر عمو، دאماد و پدر دو فرزند  سبقت گرفتید، همه می
  .باشم پیغمبر می

                                                 
، ص بیت אالحزאنو  ۲۳۰تا  ۲۲۵، ترجمه کتاب سلیم بن قیس هاللی، ص )آله علیه  אهللا صلّی(آل محمد   אسرאر: نگاه کنید به. ٢٤

مال محسن  لیقینعلم אمجلسی و  بحار אالنوאرکلینی و  אصول کافیو  تفسیر عیاشیبه نقل אز سلیم بن قیس و  ۱۳۴تا  ۱۱۶
زندگانی حضرت و  ۶۰تا  ۵۴، ص چه گذشت) אلسّالم علیه(بر אمیر مؤمنان کتاب و . دیلمی אرشاد אلقلوبفیض کاشانی و 

. نه نقل אز منابع معتبر سنی و شیعه ۱۶۵تا  ۱۵۳، سید هاشم رسولی محالتی، ص و دخترאنش) علیها  אهللا سالم(زهرא  فاطمۀ
و مظلومیت آن ) אلسّالم  علیه(قتیبۀ دینوری سنی در شرح چگونگی بیعت گرفتن אز حضرت علی אز عجایب אست که آنچه אبن 

به غیر אز هجوم به دאخل خانه و ضرب و شتم ) علیها אهللا سالم(حضرت آورده حتی مقابلۀ عمر بن خطاب با حضرت زهرא 
  !آنچه سلیم بن قیس هاللی نقل کرده، منطبق אست سرور بانوאن دو عالم، با 

  .۵۷، ص ۲، ج شرح نهج אلبالغه. ٢٥

  .۱۳۱، ص ۱، ج عبدאهللا بن سبا: و نگاه کنید به ۱۸، ص ۱، ج אالمامة و אلسیاسة. ٢٦



 ٢٩    دومجلسه / تاريخ تشيع

 Tarikh-t(QK) 90-91 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

אن، אز خدא بترسید و خالفت و حکومت پیغمبر رא אی مهاجر: אلمؤمنین رو به مردم کرد و فرمود گاه אمیر آن
به خدא سوگند ما אهل بیت به אین مقام אز شما . אز خاندאنش که خدא در آن قرאر دאده אست، بیرون نبرید

که بیعت کند به خانه  سپس بدون אین. אفتید אز هوאی نفس خود پیروی نکنید که אز رאه حق دور می. سزאوאرتریم
  ٢٧.بازگشت

زنده بود، با ) علیها אهللا سالم(، تا همسر عالیقدرش حضرت زهرא )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  شهور אمیربر م بنا
بنا به . אند تر منابع سنی אین مدت رא شش ماه و سایر منابع אسالمی سه ماه ذکر کرده بیش. بکر بیعت نکرد אبو

در آن . که אرتدאد و شورش אعرאب باال گرفت آن بکر بیعت نکرد، تا با אبو) אلسّالم علیه(نقل برخی مورّخان، علی 
در پی بیعت آن حضرت، سایر بنی هاشم . بکر بیعت کرد ناگزیر در خانه خود با אبو) אلسّالم علیه(موقعیت علی 

  ٢٨.نیز با کرאهت با خلیفه بیعت کردند

  و سرشناسان אصحاب در برאبر غصب خالفت) אلسّالم علیه(عکس אلعمل علی 

گذشته אز مقاومت ) گونه که گذشت همان(و برخی אز بزرگان אصحاب، ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین علی  אمیر
  :پردאزیم אولیه در برאبر توطئۀ سقیفه و به رسمیت نشناختن آن، אقدאمات دیگری نیز אنجام دאدند که به آن می

  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین   אقدאم אمیر

رא بر ) علیها אهللا سالم(، همسرش حضرت فاطمه )אلسّالم علیه( پس אز غصب خالفت، چند شب علی
های مسلمانان به ویژه   گرفت و درِ خانه رא می) אلسّالم علیهما(کرد و دست حسن و حسین  مرکبی سوאر می
حضرت فاطمه . کرد زد و אز آنان برאی مقابله با غاصبان و אحقاق حق خود אستمدאد می אنصار رא می

אی دختر : گفتند ها در جوאب می خوאند؛ אما آن فرא می) אلسّالم علیه(ها رא به یاری علی  نیز آن) یهاعل אهللا سالم(
خوאست، جز אو کسی رא  بکر אز ما بیعت می אگر پسر عمویت پیش אز אبو. کار بیعت تمام شده אست! پیغمبر
رא بدون ) وآله  علیه אهللا صلّی(ر پیغمبر شما אنتظار دאشتید پیک: فرمود هم می) אلسّالم علیه(علی . پذیرفتیم نمی

  !کردم؟ غسل و کفن و دفن، رها کنم و برאی حکومتی که אز אو باقی مانده، نزאع می

و حسنین ) علیها אهللا سالم(یک شب همرאه با فاطمه ) אلسّالم علیه(در منابع سنی آمده אست که علی 
آنان نیز قول دאدند تا فردא . رא به یاری خود فرא خوאند به در منزل אصحاب پیغمبر رفت و آنان) אلسالم علیهما(

אما هنگام عمل به وعده، فقط سلمان و אبوذر و مقدאد حاضر . همه با سرهای ترאشیده آن حضرت رא یاری کنند
مردمی که در אجرאی فرمان : که چنین دید، فرمود) אلسّالم علیه(علی . شدند و عمّار نیز با تأخیر خود رא رساند

  گیری خالفت به میدאن خوאهند آمد؟ حاضر به ترאشیدن سر خود نیستند، چگونه برאی بازپس من

אی به آن حضرت به  ، در نامه)אلسّالم علیه(אلمؤمنین  معاویه نیز به هنگام سرکشی در برאبر خالفت אمیر
سوאر אالغی کردی در نشین خانۀ خود رא  گویی همین دیروز بود که پرده«: نویسد אین موضوع אشاره کرده و می
بکر به در خانۀ یکایک אهل  های فرزندאنت حسن و حسین بود، روز بیعت با אبو حالی که دو دستت میان دست
با همسر و دو فرزندت به آنان אلتماس کردی . ها رא به بیعت با خود فرא خوאندی بدر و سابقین אسالم رفتی و آن

                                                 
  .۱۹، ص ۱، ج אالمامة و אلسیاسة. ٢٧

  .۹۹، ص ۲، ج کامل بهایی: نگاه کنید به. ٢٨
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دست بردאرند، ولی به غیر אز چهار، پنج نفر کسی خوאستۀ تو رא ) بکر אبو(و درخوאست نمودی تا אز یار رسول خدא 
  .٢٩»...אجابت نکرد 

و حاضر نشدند علی رא یاری (بکر بیعت کردند  موقعی که مردم با אبو: فرماید می) אلسّالم علیه(אمام باقر 
چرא که بیم . دست بردאشتאز אدّعای خالفت ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  ، אمیر)کنند و آن حضرت بدون یاور ماند

» محمد رسول אهللا«و » ال إله אال אهللا«پرستی باز گردند و ندאی حق  باره به سوی بت  دאشت مسلمانان یک
  ٣٠.ها قیام نکرد که یاور ندאشت آن  אز آن رو در برאبر) אلسّالم علیه(؛ علی ...فرאموش گردد 

س אلعمل در برאبر غصب خالفت، پس אز در خوאست אی پیرאمون عک در خطبه) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
نگریستم و אندیشیدم، دیدم به غیر אز خاندאنم کسی ... «: فرماید صبر و شکیبایی بر אین مصیبت بزرگ، می

پس آب رא در حالی که אستخوאن در گلو دאشتم، . ها کشته شوند برאی من باقی نمانده אست، رאضی نشدم که آن
  .٣١»تر אز کارد بر دل، صبر کردم ، و به تیغی برنده تر אز حنظل شاندن خشم به چیزی تلخنوشیدم، و برאی فرو ن

بکر، نامشروع بودن خالفت  پس אز تنها ماندن، در حقیقت با عدم بیعت با אبو) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
אسالم به دلیل عدم אو رא آشکار ساخت و אین نکته رא به مسلمانان رساند که خویشان و نزدیکان پیغمبر 

  .بکر، אز خالفت אو نارאضی هستند مشروعیت אبو

  אقدאم برگزیدگان אصحاب

ذر، مقدאد، عمّار،  های سلمان، אبو پس אز غصب خالفت، دوאزده تن אز אصحاب برگزیدۀ پیغمبر خدא به نام
عثمان بن حنیف، خزیمة بن אلهیثم بن تیهان، سهل بن حنیف،  و אبو) אز مهاجرאن(بن سعید، بریده אسلمی خالد 
تصمیم گرفتند تا با یک ) و به نقلی عبدאهللا بن مسعود و אُبی بن کعب(אیوب אنصاری  و אبو) ذوאلشهادتین( ثابت

. אلمؤمنین رא به عنوאن جانشین بر حق پیغمبر معرّفی کنند بکر رא אز منبر پایین کشیده و אمیر אقدאم فوری، אبو
به سبب خطرאتی که ) אلسّالم علیه(علی . در میان گذאشتند) אلسّالم علیه(אمیر آنان تصمیم خود رא با حضرت 

کرد، אین אقدאم رא صالح ندאنست؛ ولی فرمود با אحتجاج کردن شما در دفاع אز حقیقت  ها رא تهدید می آن  جان
  .موאفق هستم

سجد پیغمبر حضور یافتند و همه با هم در م) وآله  علیه אهللا صلّی(אین عده روز پنجم رحلت پیغمبر אکرم 
ها یک به یک با אیرאد سخنان محکم و منطقی و قاطع خود در  آن. بکر پردאختند به نصیحت و אحتجاج با אبو
مانند آن حضرت و عوאقب شوم  و شایستگی و فضایل بی) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  دفاع אز خالفت بالفصل אمیر

پایه و تهدیدآمیز عمر هیچ אثری نکرد،  دند که نه تنها سخنان بیکنار گذאشتن אو، چنان فضایی به وجود آور
خاطر و پریشان אز مسجد خارج  پاسخ ماند، که آشفته אی در برאبر منطق آنان منفعل و بی بکر به گونه بلکه אبو

  .نیدشد و به خانۀ خود رفت و به مردم پیغام دאد حاال که رغبتی به من ندאرید، دیگری رא به خالفت אنتخاب ک

                                                 
و زندگانی  ۴۷، ص ۲رح نهج אلبالغة، ج و ش ۱۲۶، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۱۹، ص ۱، ج אالمامة و אلسیاسة: نگاه کنید به. ٢٩

  .۱۳۳، ص ۱به نقل אز بحار אالنوאر و قاموس אلرجال، و عبدאهللا بن سبا، ج  ۲۴۰، ص )אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  אمیر

  .۴۴۰۷، حدیث صحیح کافیبه نقل אز  ۲۸، ص سیرۀ علوی. ٣٠

  .نهج אلبالغة ۲۱۵خطبۀ . ٣١
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با گروهی ) بکر نشینی אبو به قولی پس אز سه روز خانه(بکر رא متزلزل دید،  عمر که موقعیت و אرאدۀ אبو
بکر رفت و אو رא با شمشیرهای برهنه همرאهی کردند و به مسجد آوردند و بر منبر پیغمبر  مسلّح به سرאغ אبو

وگند خورد چنانچه بار دیگر کسی אز آن سخنان سپس عمر در אجتماع مردم س. نشاندند) وآله  علیه אهللا صلّی(
  ٣٢.بکر با אین אقدאم عمر تثبیت شد بدین ترتیب خالفت אبو. بگوید، אو رא به قتل خوאهد رساند

 بکر بودند و محکومیت אو رא به عینه و אبو) אلسّالم علیه(متأسفانه مردمی که شاهد אحتجاج یارאن علی 
علت אین אمر در حقیقت אثرאت אلقای شبهه אز . تکان نخوردند) אلسّالم یهعل(مشاهده کردند، در حمایت אز علی 

 و کشتار بزرگان عرب توسط אو، و نیز قبیح شمردن) אلسّالم علیه(سوی عمر در جوאنی و ناپختگی علی 
ن کردند که با وجود حقّانیّت و برتری אمیر אلمؤمنی تر آنان تصور می یعنی بیش. بکر بود شکستن بیعت با אبو

بکر سریع عمل کرد و با אو بیعت به عمل آمد، کار تمام אست و شکستن بیعت  که אبو ، نظر به אین)אلسّالم علیه(
  .باشد کاری خالف می

  سفیان و عباس אقدאم אبو

در بازگشت אز سفر بود که אز  ٣٣.سفیان به هنگام رحلت پیغمبر در مدینه نبود گونه که گفته شد، אبو همان
کسان  ترین نزدیک(عباس مظلوم عکس אلعمل علی و : پرسید. بکر آگاه شد خالفت אبو رحلت آن حضرت و

به خدא قسم گرد و : گفت آمد، می که پیش می سفیان در حالی אبو. אند نشین شده خانه: چه بود؟ گفتند) پیغمبر
جد بنی ! (مناف دאی فرزندאن عب: سپس گفت. بینم که به غیر خون، چیزی آن رא فرو ننشاند غباری در هوא می
  بکر رא به رهبری و אمر شما چه کار؟ علی و عباس آن دو مظلوم خوאر گشته کجا هستند؟ אبو) هاشم و بنی אمیه

رאه طمع حکومت ! אی فرزندאن هاشم: خوאند های مدینه می سفیان אشعاری نیز به אین مضمون در کوچه אبو
אین حکومت אز میان شما . ببندید) بکر و عمر قبایل אبو(بر مردم رא مخصوصاً بر دو قبیلۀ تیم بن مره و عدی 

سپس همرאه . אلحسن علی لیاقت زمامدאری ندאرد برخاسته אست و سرאنجام باید به شما بازگردد و کسی جز אبو
. آمد و به آن حضرت پیشنهاد بیعت کرد) אلسّالم علیه(نزد علی ) وآله  علیه אهللا صلّی(با عباس عموی پیغمبر 

  .من مدینه رא אز سوאر و پیاده پر خوאهم کرد تا אز حق شما حمایت کنند: یان אظهار دאشتسف אبو

: אی فرمود ضمن ردّ درخوאست آنان در پاسخ، پس אز سخنان پنددهنده) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
ر ساکت ورزد، و אگ آوردن خالفت حرص می گویند برאی به دست  אگر من אز حق خود سخن برאنم، می ...«

ها  ها و آن شمشیر زدن هیهات، پس אز آن همه شجاعت. گویند אز شمشیر مخالفان در هرאس אست بمانم، می
به خدא سوگند، . گویند אز شمشیر فالن و بهمان ترسید که در رאه אسالم دאشتم و گردنکشان رא خاضع کردم، می

دאنید، من دאنشی در  אما شما نمی  نیست؛ چنان شیفتۀ مرگ هستم که نوزאد به سینۀ مادرش تا آن حد شیفته
: ها فرمود در قسمتی دیگر אز سخنان خود به آن. »سینه دאرم که אگر بر زبان آورم، لرزه بر אندאمتان خوאهد אفتاد

  ٣٤.»کردم کردم و حق خود رא אز אین مردم مطالبه می אگر چهل مرد با אرאده دאشتم، قیام می«

                                                 
  .، هر دو به نقل אز אحتجاج طبرسی۸۳کیست؟ ص ) אلسّالم علیه(و علی  ۲۴۳، ص )אلسّالم  علیه(אلمؤمنین   زندگانی אمیر. ٣٢

  .אست) وآله  علیه אهللا صلّی(ها حاکی אز حضور אبوسفیان در مدینه به هنگام رحلت پیغمبر אکرم  در برخی منابع، نقل. ٣٣

مفید،  אرشادو  ۲۰۹، ص ۳، ج یخ طبریتارو  ۴۴، ص ۲، ج شرح نهج אلبالغةو  ۱۲۵، ص ۲، ج تاریخ یعقوبی: نگاه کنید به. ٣٤
  .نهج אلبالغة ۵در خطبۀ ) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  و نیز به سخنان אمیر ۱۸۰، ص ۱ج 
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گفت و آن  سخن می) אلسّالم علیه(گونه در אحقاق حق علی  هایی אین یزهسفیان با چه אنگ باید دید אبو
سفیان  کرد، چرא به אبو  رفت و אز آنان אستمدאد می حضرت نیز که به در خانۀ مردم و אصحاب جنگ بدر می

  جوאب رد دאد؟

نظری حتی تا سفیان تا پای جانش در میان نبود، به پیغمبر אیمان نیاورد و بنا بر  آنچه مسلّم אست אبو
אنگیزۀ دینی و אلهی ندאشته ) אلسّالم علیه(پایان عمر در باطن مسلمان نشده بود؛ אز אین رو در دفاع אز علی 

سفیان که به هنگام غصب خالفت در مدینه نبود تا אز نمد خالفت برאی خود و فرزندאنش  در حقیقت אبو. אست
بکر אز تیرۀ  های جاهلی و אشرאفی قریشی عار دאشت که زیر بار خالفت אبو  کالهی در نظر گیرد، روی خصلت

 ترین تیرۀ وאقع نزدیکها دאشتند، به  و بنی هاشم هرچند که سابقۀ دشمنی با آن) אلسّالم علیه(علی . پستی برود
با אین تعبیر . کرد ها نیز אفتخار אیجاد می آمدند؛ و حکومت بنی هاشم برאی آن قریشی به بنی אمیه به حساب می

אز سویی تعصّب قبیلگی ) אلسّالم علیه(یابیم אنگیزۀ مخالفت אبو سفیان با אبو بکر و حمایت אو אز علی  در می
مناف یعنی بنی هاشم و بنی אمیه بوده אست؛  ارאت قریش در فرزندאن عبدها و אفتخ אست؛ زیرא چند نسل منصب

אز سوی دیگر . رود ها به در می אز کف آن) خالفت(ترین و אرزشمندترین אفتخارאت  بکر، مهم حال با خالفت אبو
سفیان و אوالدش که حتی در دورאن به אصطالح אسالم آوردن خود، درصدد نابودی دین پیغمبر  אبو
 خوאست تفرقه و ، می)אلسّالم علیه(و محو نام مقدّس אو بودند، با سخن حق دفاع אز علی ) وآله علیه אهللا صلّی(

ها، אو به אهدאف و  دو دستگی و در نهایت جنگی خونین رא میان مسلمانان پدید آورد تا پس אز تحلیل رفتن آن
  .آمال خویش دست یابد

پاسخ آن حضرت . אین نکات بود که حاضر به قول حمایت אو نشدبا علم بر ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
سفیان با  אبو. سفیان که تو אز آنان نیستی אی אست به אبو در وאقع کنایه» ...אگر چهل مرد با אرאده دאشتم «که 
دאدن אموאلی  بکر با که به پیشنهاد عمر، אبو بکر بیعت نکرد تا אین ناאمید شد، با אبو) אلسّالم علیه(که אز علی  אین

سفیان تا אبالغ فرماندهی سپاهی رא که به سوی شام  به نقلی دیگر אبو. אو رא אز خود خشنود ساخت و بیعت کرد
  ٣٥.نگرفت، بیعت نکرد» یزید«رفت، به نام فرزندش  می

  )אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  تدوین قرآن کریم توسط אمیر
آوری و تدوین  ، آن حضرت به کار جمع)אلسّالم علیه(نشین شدن علی  بکر و خانه با אستقرאر خالفت אبو

אم ردא بر دوش نیفکنم تا آنچه   سوگند خورده: نقل شده که فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אز אمیر. قرآن پردאخت
طبق وصیت پیغمبر אکرم ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. آوری کنم אست، جمع) یعنی قرآن(رא میان دو لوح 

  .پس אز رحلت آن حضرت אقدאم به تدوین قرآن کرد) وآله  علیه هللاא صلّی(

  غصب فدک

در سال هفتم هجرت پس אز فتح خیبر و لطف . نشین میان مدینه و خیبر بود אی یهودی فدک منطقه
 بر אین مبنا) وآله  علیه אهللا صلّی(، אهالی فدک با پیغمبر )به رغم شکستی که خورده بودند( ها  ن پیغمبر به آ

                                                 
، ۱אهللا بن سبا، ج  در کتاب عبد» بکر  سفیان علیه حکومت אبو  قیام אبو«تر نگاه کنید به مبحث عالمانه  برאی אطالع بیش. ٣٥

  .۱۴۸  ص
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مصالحه کردند که بر دین خود باقی باشند و بدون خون و خونریزی سیادت و سلطۀ אسالم رא بپذیرند و در 
حشر، آنچه אز אموאل   طبق آیۀ ششم سورۀ. عوض نیمی אز אرאضی و محصول خود رא به آن حضرت وאگذאر کنند

و پیغمبر تعلّق دאرد؛ برخالف  ها به دست آید، به خدא و אمالک دشمن که بدون رنج مسلمانان و جنگیدن آن
آمد و אز אین  به حساب می» אنفال«אین فدک אز  بر بنا. غنایم جنگی که پیغمبر فقط در خمس آن تصرّف دאرد

به عنوאن حق  ﴾وآت ذא אلقربی حقّه﴿آن حضرت نیز فدک رא پس אز نزول آیۀ . رو پیغمبر مالک آن بود
  .بخشید) اعلیه אهللا سالم(به حضرت زهرא » אلقربی ذی«

بکر تمام אمالک خالصه و سهم خمس رא در אختیار  ، אبو)وآله  علیه אهللا صلّی(پس אز رحلت پیغمبر אکرم 
رא אز ) علیها אهللا سالم(عبیدۀ جرאح وאگذאر کرد، و وکیل و عامل حضرت زهرא  ها رא به אبو آن  گرفت و کفالت

  .فدک אخرאج کرد و آن رא متصرف شد

بکر در پاسخ  אبو. به دאدخوאهی آمد و حق خود در فدک رא مطالبه کرد) علیها هللاא سالم(حضرت فاطمه 
گذאریم و آنچه אز ما بماند، صدقه   אرث باقی نمی ما پیغمبرאن«: حدیثی مجعول آورد که پیغمبر فرموده אست

منبر پیغمبر  بکر بر در سخنان مشهور خود در مسجد و در حالی که אبو) علیها אهللا سالم(حضرت زهرא . »אست
 بری אما من آیا در کتاب خدא آمده אست که تو אز پدرت אرث می! אی پسر אبی قحافه: نشسته بود، אز جمله فرمود

سلیمان אز ( ﴾وَوَرِثَ سلیمانُ دאودَ﴿: فرماید زنی؟ مگر قرآن نمی برم؟ آیا بر پدرم بهتان می אز پدرم אرث نمی
کند فرزندی به من موهبت کن که אز من و אوالد یعقوب אرث  می ، و زکریا به خدא عرض)پدرش دאود אرث برد

  .ببرد

آن حضرت، علی . خوאست برאی אثبات אدعای خود شاهد بیاورد) علیها אهللا سالم(بکر אز فاطمۀ زهرא  אبو
، אما رא به عنوאن شاهد آورد) אلسالم علیهما(و אُمّ אیمن خدمتکار پیغمبر و به نقلی حسن و حسین ) אلسّالم علیه(
  ٣٦.بکر و عمر شهود رא کافی ندאنسته و אدعای دختر رسول خدא رא رد کردند אبو

  فدکغصب بررسی و تحلیل 

قابل بررسی و ) علیها אهللا سالم(אقدאم غاصبان خالفت در تصرف فدک و عکس אلعمل حضرت فاطمه 
خوאست با تصاحب آن و  میکه درآمد فدک بسیار و قابل توجه بود، دستگاه خالفت  نظر به אین. تعمّق אست

سایر حقوق خانوאدۀ پیغمبر که אرث آن حضرت بود، خاندאن رسول خدא رא אز دאشتن پشتوאنۀ قابل توجه مالی 
لذא خاندאن پیغمبر אز سهم خمس . محروم کند تا در אدّعاهای אحتمالی قدرت و خالفت نتوאنند אز آن بهره گیرند

. خوאهند دאشته باشند، باید مانند سایرین در جهاد شرکت کنند دی میאلقربی محروم شدند و چنانچه درآم و ذی
ها،  به کار زرאعت و باغدאری پردאخت و با حفر قنوאت و آباد کردن زمین) אلسّالم علیه(אز אین رو بود که علی 

ر آغاز در אثر אین سیاست د) אلسّالم علیه(علی . خاندאن خود و پدرش رא אز خضوع در برאبر خالفت باز دאشت
  ٣٧.گردאنید کشی و آبیاری مزאرع دیگرאن، روزگار می چنان مستمند و نیازمند شده بود که با آب

                                                 
אلفدک فی و تحقیق عالمانۀ آیة אهللا شهید سید محمد باقر صدر در کتاب  ۲۷۴، ص ۱۶، ج אلبالغهشرح نهج نگاه کنید به . ٣٦

زندگانی حضرت و  ۸۹ص  علی کیست؟به بعد، و  ۱۹۶، ص فروغ والیتو  ۳۴، ص سیرۀ علوی: و نیز نگاه کنید به אلتاریخ
همچنین نگاه کنید به بحث عمیق . ابع معتبر سنیهمه به نقل אز من ۱۶۵، رسولی محالتی، ص )علیها  אهللا سالم(فاطمۀ زهرא 

  .۸۵ترجمۀ אستاد علی دوאنی، ص  אجتهاد در مقابل نصو کارشناسی אین موضوع توسط عالمه شرف אلدین عاملی در کتاب 

  .۳۹سیرۀ علوی، ص : نگاه کنید به. ٣٧
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که باید در برאبر هر ظلمی אیستادگی کرد، دالیل  אما عکس אلعمل حضرت صدیقۀ کبری، گذشته אز אین
دאشتند، ولی אصرאر آن אگرچه אین خاندאن مقدس هیچ تعلّق خاطری به دنیا و مظاهر آن ن. دیگری نیز دאشت

دختر . حضرت برאی אثبات حق، در حقیقت گرفتن אعترאف אز دشمن در موضوع אساسی غصب خالفت بود
نشاند، به سهولت  چنانچه سخن خود رא به אعتبار عمل پیغمبر به کرسی می) وآله علیه אهللا صلّی(پیغمبر 
  .خدא رא אدعا کند و غاصبان رא منفعل سازدتوאنست אز همان رאه، خالفت غصب شدۀ جانشین و وصی رسول  می

که خدא هر ) وآله  علیه אهللا صلّی(لذא هنگامی که دختر پیغمبر אکرم . אین نکته אز نظر غاصبان مخفی نماند
بکر  آورد که جز حقیقت نیست، אبو گونه پلیدی رא طبق آیۀ تطهیر אز אو برطرف ساخته אست، سخنی بر زبان می

بکر אز آن جا ناشی شد که אگر در אین مورد سخن فاطمه  جسارت אبو. پذیرد אز אو بدون شاهد نمی
  ٣٨.کرد کرد، باید در سایر موאرد به ویژه در אمر مهم خالفت نیز تصدیق می رא تصدیق می) علیها אهللا سالم(

  )علیها אهللا سالم(شهادت حضرت فاطمۀ زهرא 

بکر برאی مطالبۀ حق خود در  رאضی که به אبوپس אز אین ماجرא و אعت) علیها אهللا سالم(حضرت فاطمه 
) وآله  علیه אهللا صلّی(فدک אنجام دאده بود، و سخنرאنی پرشوری که در אجتماع بزرگ مردم در مسجد پیغمبر 

آن حضرت بر אثر مضروب شدن و غم و אندوه ناشی אز . بکر و عمر سخن نگفت אیرאد فرمود، تا زنده بود، با אبو
در آستانۀ شهادت حضرتش، آن دو אز علی אجازۀ عیادت . کم بستری شد بیمار و کمرحلت پدر بزرگوאرش 

که אز محذورאت همسرش مطّلع بود، موאفقت کرد، אما روی خویش رא ) علیها אهللا سالم(حضرت زهرא . خوאستند
ن حضرت بکر و عمر وאرد شدند و به אشتباه خود در حق آ אبو. پوشیده و صورتش رא به سوی دیوאر برگردאند

شما رא به خدא سوگند، آیا אز : ها فرمود به آن) علیها אهللا سالم(فاطمه . אعترאف کردند و خوאستار بخشش شدند
. آری: ، گفتند"فاطمه پارۀ تن من אست، هر کس אو رא بیازאرد مرא آزرده אست: "فرمود אید که می پدرم نشنیده

خدאیا אین دو مرא آزאر و אذیت کردند، «: د و عرض کردهای مبارکش رא به جانب آسمان بلند کر گاه دست  آن
هرگز אز אیشان رאضی نخوאهم شد تا پدرم رא مالقات کنم و אو بین ما . کنم ها رא به تو و پیغمبر می آن  شکایت

אی خلیفه پیغمبر خدא : بکر پس אز شنیدن אین سخنان نارאحت و مضطرب شد، ولی عمر گفت אبو. »دאوری کند
  ٣٩.ک زن نارאحت مشوאز گفتار ی

روא دאشته بود، אظهار ) وآله  علیه אهللا صلّی(بکر در بستر مرگ אز ظلمی که نسبت به دختر پیغمبر  אبو
کردم و آن مردאن رא به خانۀ אو رאه   אی کاش خانۀ فاطمه، دختر رسول خدא رא بازرسی نمی: پشیمانی کرد و گفت

  ٤٠.شده بود هر چند که آن خانه مرکزی برאی جنگ. دאدم نمی

هفتاد و پنج یا نود و پنج روز پس אز رحلت پیغمبر بیشتر زندگی نکرد؛ و در ) علیها אهللا سالم(حضرت زهرא 
سالگی به  ۱۸سوم جمادی אلثانی سال یازدهم هجری در سن ) بنا بر مشهور(روز سیزدهم جمادی אالولی یا 
  .به گفتۀ پدر، سرور بانوאن دو جهان بودحضرت تنها یادگار رسول خدא و  شهادت رسید؛ در حالی که آن

                                                 
  .۴۸ص  چه گذشت؟) אلسّالم  علیه(مؤمنان   بر אمیر. ٣٨

و  ۳۱۰، ص ۱، عماد אلدین طبری، ج کامل بهاییو  ۲۸۱، ص ۱۶، ج شرح نهج אلبالغةو  ۲۰ص  ،۱، ج אالمامة و אلسیاسة. ٣٩
  .هایی در نقل با تفاوت ۲۳۶، ص )علیها אهللا  سالم(زندگانی حضرت فاطمۀ زهرא و  ۱۱۰، ص אجتهاد در مقابل نص

  .۳۰۸، ص ۲ مسعودی، ج مروج אلذهبو  ۱۳۷، ص ۲، ج تاریخ یعقوبیو  ۲۴، ص אالمامة و אلسیاسة. ٤٠
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  های دאخلی بروز جنگ

تر جزیرة אلعرب אز  بکر، به یک باره غیر אز مکه و مدینه و אطرאف مرکز خالفت، بیش با روی کار آمدن אبو
تر مورّخان سنی به אستناد  شمال تا جنوب در برאبر حکومت جدید אیستادند و אز אطاعت آن سرباز زدند؛ بیش

بکر روאج دאشت، به هر کسی که در برאبر حکومت אو אیستاد و آن رא به رسمیت نشناخت،  در دورאن אبوآنچه 
هایی که  ها مرتدّ نبودند، بلکه آن אما حقیقت אین אست که همۀ آن. אند ها رא مرتدّ خوאنده אند و آن אتهام אرتدאد زده

  .אند گردیده و پیروאن آنان مسلماً مرتّد) ها متنبّی(אدعای نبوت کردند 

  حمله به قلمرو אیرאن و روم

ها  و منطقۀ غسانی» بصری«بکر پس אز غلبه بر مرتدّین و مانعین زکات، אبوعبیدۀ جرّאح رא به سوی  אبو
وی موفق به فتح مناطق . روאنه ساخت) אمپرאتوری روم در منطقۀ אردن فعلی  حکومت عربی و دست نشاندۀ(

سپس خالد ولید رא . آورد نشینی روم رא به دست  تقریباً همۀ متصرفات عربجنوب شرقی אمپرאتوری روم شد و 
خالد . کرد) در منطقۀ جنوب عرאق אمروزی(نشاندۀ אیرאن ساسانی  حکومت عربی دست» حیره«مأمور هجوم به 

فتح  رא» אنبار«نشین نیز حمله برد و شهر مهم  شد و حتی به مناطق אیرאنی» عین אلتمر«موفق به فتح حیره و 
  .کرد

معروف אست، سپاه روم در هم شکست و برאدر אمپرאتور کشته » یرموک«در جنگ بسیار سختی که به نام 
  .אین پیروزی در حقیقت کلید فتح شامات بود. شد

אو پیش אز مرگ وصیت . هجری پس אز حدود دو سال و هفت ماه خالفت مُرد ۱۴بکر در محرم سال  אبو
رא که با سفارش پیغمبر ) אلسّالم علیه(مردمی که خالفت بالفصل علی . باشد کرد که عمر بعد אز אو خلیفه

حضرت  و به אمر خدא در غدیر خم אعالم شده بود، به فرאموشی سپردند و به سخنان آن) وآله  علیه אهللا صلّی(
، بدون چون و بکر رא در پذیرفتن عمر به عنوאن خلیفۀ بعد אز אو توجهی نکردند، در אین جا وصیت و سفارش אبو

  .چرא אطاعت کردند، بدین ترتیب عمر به خالفت رسید

  بکر אبوو خالفت ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   אمیر

در قید حیات ) علیها אهللا سالم(تا زمانی که حضرت زهرא ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  که گذشت אمیر چنان
تناع ورزید؛ ولی پس אز شهادت حضرت زهرא بکر، אز بیعت با אو אم بود، ضمن به رسمیت نشناختن خالفت אبو

אین . بکر بیعت کرد هایی که پدید آمده بود، با אبو با توجه به مصالح אمت אسالم و شورش) علیها אهللا سالم(
در بارۀ خالفت ) אلسّالم علیه(علی . بکر نبود بیعت به هیچ وجه به معنای به رسمیت شناختن خالفت אبو

که  ن خالفت رא مانند پیرאهنی در بر کرد، حال آ) بکر אبو(به خدא قسم پسر אبی قحافه ... «: فرماید بکر می אبو
علوم و معارف אز سرچشمۀ فیض من مانند سیل . دאنست من برאی خالفت مانند قطب وسط آسیا هستم می

چنین چون وضع رא . رسد אی در فضای علم و دאنش، به אوج رفعت من نمی هیچ پروאزکننده. شود سرאزیر می
دیدم، پس جامۀ خالفت رא رها و پهلو אز آن تهی کردم و در کار خود אندیشیدم که آیا بدون یار و یاور حمله 

شوند و  که بر تاریکی گمرאهی خلق صبر نمایم که در آن پیرها، فرسوده و جوאنان پژمرده و پیر می کنم، یا آن
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پس صبر کردم در حالی که گویی در . ی אستدیدم صبر کردن نشانۀ خردمند. کشد تا بمیرد مؤمن رنج می
  ٤١.دیدم چشمانم خار، و در گلویم אستخوאن بود و میرאث خود رא تارאج رفته می

خوאستند، به خاطر  شد و چنانچه אز אو نظر می ها حاضر می با אین حال آن حضرت در نمازها و جماعت
آنچه قابل توجه אست برکنار بودن . کرد ن کوتاهی نمیאز رאهنمایی آنا) وآله  علیه אهللا صلّی(אسالم و دین پیغمبر 

אکرم  های مهم پس אز رسول در جنگ) وآله  علیه אهللا صلّی(ترین سردאر غزوאت پیغمبر  بزرگ
که پیغمبر فرموده بود علی همیشه אمیر אست  علت آن، گذشته אز אین. نشینی אوست و خانه) وآله علیه  אهللا صلّی(

انبردאر نیست، بیم غاصبان خالفت אز فرماندهی آن حضرت و تحت فرمان دאشتن قوאی و هیچ گاه مأمور و فرم
  .نظامی توسط אو نیز بود

ترین کسان پیغمبر  همچنین به رسمیت نشناختن خلیفۀ غاصب، ضمن אعالم مخالفت نزدیک
نۀ سیاست بکر و عدم حضور در صح با مدعی جانشینی אو، אنزوאی אز حکومت אبو) وآله  علیه אهللا صلّی(

بارها برאی برאندאزی ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  گونه که گذشت אمیر همان. کند گرאن رא نیز אیجاب می سلطه
خالفت غاصبانه در همان روزهای آغازین אقدאم کرد، אما به سبب ندאشتن مدאفعان وאقعی و در حد قابل توجه، 

شورش مرتدّین و دאعیان نبوت نیز אساس אسالم رא  که  مضافاً به אین. نتوאنست در אحقاق حق خود موفق شود
با خالفت ) אلسّالم علیه(אین نکته عامل مهمی برאی سکوت و کنار آمدن مصلحتی علی . کرد تهدید می
  .غاصبانه بود

                                                 
  .ـ خطبۀ شقشقیه نهج אلبالغة. ٤١



 

  
  
  

  سومجلسۀ 
  
  
  

  خالفت عمر بن خطاب

  



 

  بررسی אنتصاب عمر به خالفت

عمر به خالفت، در وאقع یک رأی אستبدאدی و حذف سهم جامعه در אنتخاب بکر در تعیین  تصمیم אبو
אم و مردم باید אز אو  بکر تصریح کرده بود که אو رא تعیین کرده خلیفه بود و هیچ دلیل شرعی ندאشت؛ زیرא אبو

ی بکر رא در مسند جانشین با אنتصاب عمر، منطقی که אبو. تر אز وی نیست אطاعت کنند و هیچ کس مناسب
  پیغمبر قرאر دאده بود، معنای خود رא אز دست دאد، زیرא بزرگان مهاجر و אنصار نه تنها بر خالف منطق سقیفه

کند و   بکر אعتنایی نمی کنند، אبو نقشی در تعیین خلیفه ندאشتند، بلکه هنگامی که به אنتصاب عمر אعترאض می
  .ورزد بر نصب אو אصرאر می

رحمن بن عوف و عثمان برאی تأیید تصمیم خلیفه جای بحث و بررسی אل אز سوی دیگر خبر کردن عبد
آن دو به  بکر بر تعهّدی אست که به  که تنها אین دو تن باید رאضی و قانع شوند، در وאقع تأکید אبو دאرد؛ زیرא אین

الفت با پس אز توطئۀ سقیفه دאده شد تا אز مخ) بنی زهره و بنی אمیه(عنوאن نمایندگان دو تیرۀ مهم قریش 
گونه که خوאهیم دید، بعدها عمر  همان. ها نیز خوאهد رسید بکر دست بردאرند و بدאنند خالفت به آن خالفت אبو

با علم و אطالع بر ناتوאنی و عدم صالحیت عثمان، ترتیبی אتخاذ کرد که خالفت پس אز אو به عثمان یا 
دאن پیغمبر و تعیین خلیفه به مقتضیات روز، به هر صورت خارج کردن אمر خالفت אز خان. אلرحمن برسد عبد

های خود شد و در وאقع به منطق خویش که بر مبنای آن خالفت رא  روی بکر و عمر به کج باعث אعترאف אبو
بکر که در سقیفه با تکیه بر حدیثی منسوب  אبو. غصب کردند، پشت پا زدند) وآله  علیه אهللا صلّی(پس אز پیغمبر 
خورد که  ، אنصار رא אز خالفت محروم کرد، در بستر مرگ تأسّف می»ان باید אز قریش باشندאمام«به پیغمبر که 

אی کاش אز پیغمبر پرسیده بودم خالفت حق کیست تا با אو درگیر نشویم، و آیا אنصار هم در خالفت حقی دאرند 
  ٤٢.یا خیر

                                                 
ج (و אبن قتیبه در אالمامة و אلسیاسة ) ۴۳۰، ص ۳ج (، و طبری در تاریخ אلرسل و אلملوک )۱۳۶، ص ۲ج (یعقوبی در تاریخ . ٤٢
مگر در دنیا تأسّفی ندאرم : אند که אبوبکر در بستر مرگ گفت آورده) ۳۰۸، ص ۲ج (، مسعودی در مروج אلذهب )۲۴، ص ۱

برאی سه کار که אنجام دאدم و אی کاش نکرده بودم؛ و سه کار که نکردم و אی کاش אنجام دאده بودم؛ و سه چیز که کاش אز 
  .پیغمبر پرسیده بودم

شدم و عمر بن خطاب رא بر خود مقدم  دאر نمی رא عهده) خالفت پیغمبر(אی کاش من אین אمر . ۱: אم אما آن سه کاری که אنجام دאده
گشودم و  نمی) به زور(אی کاش خانۀ فاطمه دختر پیغمبر خدא رא . ۲. شدم بهتر אز آن بود که אمیر باشم کردم، و من وزیر می  می

سوزאندم، یا אو رא  کاش فجاءه سلمی رא نمی. ۳. دאدم، אگرچه مرکزی برאی جنگ شده بود آن مردها رא به خانۀ אو رאه نمی
  .کردم دش میگذشتم و آزא کشتم و یا אز אو می می

بینم که אو  زدم؛ زیرא چنین می خوאندم و گردنش رא می کاش אشعث بن قیس رא فرא می. ۱: אما سه کاری که کاش אنجام دאده بودم
فرستادم تا دو دست  جرאح رא به غرب و عمر رא به شرق می  و کاش אبوعبیدۀ. ۲. بیند مگر آن رא یاری کند هیچ شری رא نمی
  .رفتم و در رאه خدא یاور אو بودم فرستادم و خود می نمی» زאخه«  کاش خالید ولید رא به . ۳. گذאشتم باز میخود رא در رאه خدא 

آیا אنصار رא در . ۲و ! אمر خالفت حق کیست تا با אو درگیر نشویم. ۱: و سه کاری که دوست دאشتم אز پیغمبر خدא پرسیده بودم
  توאن אرث برد یا خیر؟ می) ا خوאهرزאدهب(آیا אز عمه و خاله . ۳خالفت حقی هست؟ و 
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بیش نبود، خدא ما رא אز شر آن  بکر خطابی بیعت با אبو: عمر نیز در دورאن خالفت خود صریحاً אعالم کرد
هر کس به مانند چنین خطایی برگردد، אو رא بکشید و هر کس بدون مشورت با مسلمانان، با . حفظ کرد

  ٤٣.دیگری بیعت کند، کاری منکر و خطا אنجام دאده و هر دو باید کشته شوند

  )وآله  علیه אهللا صلّی(ممنوعیت ثبت و ضبط אحادیث پیغمبر 

کند، אز ثبت و ضبط  کتاب خدא ما رא کفایت می» حَسْبُنا کتابُ אهللا«قدرت رسیدن، با شعار عمر پس אز به 
بدאن אمید که به مرور حدیث معتبر و متوאتر غدیرخم، حدیث منزلت و سایر . אحادیث نبوی جلوگیری کرد

 و) المאلسّ علیهم(بیت אلمؤمنین و אهل  پیرאمون جایگاه رفیع אمیر) وآله  علیه אهللا صلّی(های پیغمبر  سفارش
در مذمت طیف خاصی אز אصحاب به فرאموشی سپرده ) وآله  علیه אهللا صلّی(ها و نیز سخنان پیغمبر  حامیان آن

  ٤٤.رא توجیه خوאهد کرد) وآله  علیه אهللا صلّی(خوאهد شد و אقدאم غاصبان خالفت پس אز پیغمبر 

  در دو אمپرאتوری روم و אیرאن ساسانی هفتوحات گسترد

بکر آغاز شده بود، در پیش گرفت و  عمر אز بدو رسیدن به قدرت، سیاست تدאوم فتوحات رא که אز زمان אبو
  .همزمان در دو جبهه به رویارویی با روم و ساسانیان پردאخت

خیز عرאق و  های حاصل خلیفۀ دوم لشکری رא به فرماندهی سعد بن אبی وقّاص با אنگیزۀ فتح سرزمین
ثباتی سیاسی حاکم  ها که به دلیل بی אین بار אیرאنی. خسروאن، به سوی אیرאن گسیل دאشتهای  تصاحب گنج

های مدعیان پادشاهی دچار ضعف شده بودند، در جنگ قادسیه אز سپاه سعد وقاص شکست  در کشور، و رقابت
مین عرאق جنوبی، در پی אین فتح، مناطق وسیعی אز سرز. خوردند و رستم فرخزאد فرماندۀ خود رא אز دست دאدند

  .به دست مسلمانان אفتاد

بیت אلمقدس که در אختیار  ۱۶یا  ۱۵فتوحات در شام گسترش یافت؛ سرאنجام در سال  ۱۵در سال 
  .אکثریت مسیحی بود، به شرط حضور خلیفه و אمضای قرאردאد صلح به دست مسلمانان אفتاد

  .خوزستان و کرمان نیز فتح شد ۱۷سال در . پایتخت ساسانیان شهر بزرگ مدאین سقوط کرد ۱۶در سال 

عبیده  های مستقر در شام گردید و אبو باعث تلف شدن بسیاری אز عرب ۱۹و  ۱۸طاعون فرאگیر سال 
به فرماندهی سپاه عمر تعیین شد و אو نیز » یزید بن אبی سفیان«در پی آن . جرאح فرماندۀ سپاه عمر نیز مُرد

با مرگ یزید، عمر برאدر אو معاویة بن אبی سفیان رא فرمانده و . پس אز چند فتح در אثر طاعون هالک شد
  .فرمانروאی مسلمانان و منطقۀ شامات قرאر دאد

                                                 
אین سخن عمر بسیار مشهور و در وאقع ردّ منطق سقیفه אست و مورّخان و محقّقان بسیاری אز سنی و شیعه آن رא نقل . ٤٣

و אز ) ۲۳، ص ۲ج (، אبن אبی אلحدید در شرح نهج אلبالغة )۲۰۴، ص ۳ج (به عنوאن نمونه، طبری در تاریخ خود . אند کرده
  ... .به نقل אز صحیح بخاری و ) ۲۸۹، ص ۱ج (אلمدرستین   خّرאن، عالمۀ عسکری در معالممتأ

تا  ۳۵۲وسیر حدیث در אسالم، مرحوم آیت אهللا אحمد میرخانی، ص  ۱۶۲تا  ۱۵۶אجتهاد در مقابل نص، ص : نگاه کنید به. ٤٤
که אشاره  ۸۸ید محمد حسن موسوی کاشانی، ص چه گذشت، س) אلسّالم  علیه(مؤمنان علی  بر אمیر: و نیز نگاه کنید به ۳۶۱

به آتش زدن אحادیث نبوی توسط خلیفۀ دوم دאرد، و کتاب نقش אئمه در אحیاء دین، عالمه سید مرتضی عسکری، جلد אول 
  .۱۷۵و  ۱۴۸صفحۀ 
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، مصر که سرزمین وسیع و با سابقۀ تمدنی אرزشمند بود و در آن אیام یکی אز אیاالت אمپرאتوری ۲۰در سال 
  .آمد، توسط عمر و عاص فتح شد روم به حساب می

ساز در نهاوند برאبر  گرد ساسانی تمام توאن خود رא بسیج کرد و در یک نبرد سرنوشتیزد ۲۱در سال 
با אین شکست در . در אین نبرد بزرگ مسلمانان موفق به در هم شکستن سپاه یزدگرد شدند. مسلمانان אیستاد

ر برאبر هایش برאی مقاومت دیگری د یزدگرد فرאری شد و کوشش. حقیقت אمپرאتوری ساسانی אز هم پاشید
  .مسلمانان به نتیجه نرسید و سرאنجام در مرو کشته شد

چون پس אز אین پیروزی قدرت مرکزی ساسانیان درهم شکست و دیگر سپاهی تحت فرمان و نام 
אز אین پس . حکومت ساسانیان وجود ندאشت تا در برאبر مهاجمان بایستد، عرب אین پیروزی رא فتح אلفتوح نامید

یا به صلح و ) در دفاع مردم(אیرאن یکی پس אز دیگری به دست مسلمانان با جنگ ها و شهرهای  אستان
تسخیر  ۲۲شهرهای مهم آذربایجان، همدאن، אصفهان، قزوین، زنجان و ری تا سال . پردאخت جزیه فتح شد

  .گردید

در سال . دپیشروی در آفریقا نیز אدאمه یافت و طرאبلس אز متصرفات אمپرאتوری روم به دست مسلمانان אفتا
  ٤٥.که پایان خالفت عمر אست، فتوحات در فارس و سیستان אدאمه دאشت ۲۳

  در هدאیت دستگاه خالفت) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  نقش אمیر

در همۀ אمور ) وآله  علیه אهللا صلّی(سرآمد אصحاب پیغمبر אکرم ) אلسّالم علیه(که علی   عمر با علم به אین
دید و یا خود رא زیر سؤאل  ، در موאرد حسّاسی که بقای خالفت رא در خطر میאست و فضایل אو رא کسی ندאرد

کرد؛ אما در سایر موאرد تمایلی به  درخوאست مشاوره و رאهنمایی می) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  یافت، אز אمیر می
موفقیت مسلمانان  نیز برאی پیشرفت אسالم و) אلسّالم علیه(علی . دאد حضرت אز خود نشان نمی میدאن آوردن آن

  .فرمود אز رאهنمایی אو دریغ نمی

  :توאن در سه جهت خالصه کرد نقش حضرت در هدאیت دستگاه خالفت عمر رא، می

  אمور نظامی

های دورאن پیغمبر  سردאر همیشه پیروز جنگ) אلسّالم علیه(دאنست علی  عمر به خوبی می
ترین عامل قلع و  بزرگ) وآله علیه אهللا صلی(ی رسول خدא ها بود و نقش אو پس אز رهبری) وآله  علیه אهللا صلّی(

ماند، با  لذא در موאرد متعدّد که برאی رهبری نیروهای نظامی حیرאن می. قمع دشمنان אسالم بوده אست
  .بست رא بدون چون و چرא به کار می) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  کرد و نظرאت אمیر حضرت مشورت می آن

گیری برאی حمله   کرد و در مورد تصمیم رאی پیشروی فتوحات با کسی مشورت نمیباید دאنست که عمر ب
دخالتی ندאشت، بلکه فقط برאی به کار بردن بهترین سیاست و تاکتیک در ) אلسّالم علیه(به אیرאن و روم، علی 

  .برאبر دشمن مورد مشورت قرאر گرفت

                                                 
و  ۳۸۴تا  ۳۵۰و  ۳۱۷تا  ۲۴۹تا  ۲۳۶و  ۲۰۸تا  ۱۸۸فتوح אلبلدאن، ص : شرح مفصل אین فتوحات در אین منابع زیر آمده אست. ٤٥

و אخبار  ۱۸۳تا  ۵، ص ۴تا آخر کتاب و ج  ۴۳۴، ص ۳و تاریخ طبری، ج  ۱۵۷تا  ۱۴۰، ص ۲، تاریخ یعقوبی، ج ۴۶۷تا  ۴۲۳
 ۳۳۳تا  ۳۱۵، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۳۱۹تا  ۱۲۸، ص ۲و  ۱و کتاب אلفتوح، ج  ۱۳۸تا  ۱۱۳אلطوאل، אبوحنیفۀ دینوری، ص 

  .۱۰۵و  ۱۰۴وאر در تاریخ אلخلفا ص  و مختصر و فهرست ۲۸۳تا  ۱۳۱، ص ۴و نهایة אالرب، ج 
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אلمقدس   ، אمپرאتوری روم و آزאدسازی بیتهای بزرگ با אیرאن ساسانی حضرت در جنگ های آن رאهنمایی
אلمؤمنین  در אین مقاطع حساس در شورאی نظامی عمر، فقط رأی אمیر. بدون تأمّل אز جانب عمر پذیرفته شد

رא ) אلسّالم علیه(گفت و رأی حضرت אمیر  دאد، عمر تکبیر می نظر می) אلسّالم علیه(همین که علی . کارساز بود
  ٤٦.بست به کار می

  سیاسی و אجتماعی אمور

دאدند، مگر  رא در אمور سیاسی و אجتماعی دخالت نمی) אلسّالم علیه(بکر، علی  در زمان عمر، مانند دورۀ אبو
با אین حال در موאرد . حضرت کمک بگیرد دید אز فکر و درאیت و دאنش آن در موאردی که خلیفۀ خود صالح می

  .کرد  عمل نمی) אلسّالم علیه(متعدّدی به رأی علی 

  אمور قضایی

در دورאن ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אنگیز אمیر های شگفت در منابع شیعه و سنی موאرد متعدّد אز قضاوت
به گفتۀ مورّخان . حضرت دאرد خالفت عمر نقل شده که همگی حکایت אز عظمت شخصیت و علم و تدبیر آن

نظر אو  אد، زیرא به خردمندی و دیندאری و دقتد کاری אنجام نمی) אلسّالم علیه(سنی، عمر بدون مشورت علی 
  .אعتقاد دאشت

  که عمر یا به خطا و غلط حکم دאده بود، و یا در אخذ تصمیم و حکم(אلبته אین تعبیر فقط در אمور قضایی 
) אلسّالم علیه(پایان دאنش علی  عمر با علم به دریای بی. و نیز در אمور نظامی صحیح אست) شد سرگردאن می

אز אین روست که به . فرستاد تا אو رא אز سرگردאنی بیرون آورد حضرت می ور قضایی، خود به سرאغ آندر אم
  .»در مسجد، هیچ کس حق رأی و فتوی ندאرد) אلسّالم علیه(با حضور علی «صرאحت אعالم دאشت 

عالمۀ אمینی  چنان در אمور قضایی به فریاد عمر رسیده אست که به تحقیق) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
در אمر (؛ אگر علی نبود، عمر »لوال عليّ لهلك عمر«: مورد در منابع سنی آمده که عمر گفته אست ۷۰بیش אز 
أعوذ باهللا من معظلة لیس لها «: گفت همچنین در منابع سنی آمده که عمر می. رسید به هالکت می) دین
. برאی رفع آن نباشد) אلسّالم علیه(پیش آید و علی  که معضل و مشکلی برم به خدא אز אین ؛ پناه می»אلحسن أبو

؛ خدאیا در אمور مشکل و پیچیده که فرزند »אللّهمّ التبقني لمعظلةٍ لیس لها אبن أبي طالب«: همچنین گفته אست
  . طالب نباشد، مرא زنده مگذאر אبو

کی אز بزرگان אصحاب אین جمله نیز אز אوست، هنگامی که אز عمق سخنان معنوی ولی به ظاهر کفرآمیز ی
که  کرد אو به کفر گرאییده אست و پس אز آن پیغمبر به خشم آمده و چون معنای آن رא نفهمیده بود، فکر می

کاد یهلك אبن אلخطاب لوال «: אو رא متوجّه عمق سخن صحابی کرد، عمر گفت) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

                                                 
های نظامی  در همۀ منابع دست אوّلی که شرح فتوحات مسلمانان در عهد عمر بن خطاب به تفصیل آمده אست، به مشاوره. ٤٦

مانند فتوح אلبلدאن، تاریخ . ها توسط خلیفۀ دوم אشاره شده אست آن رאهنمایی و به کار بستن ) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  אمیر
قید ) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  های אمیر به ویژه در کتاب אلفتوح که به تفصیل مشاوره... طبری، کتاب אلفتوح و نهایة אالرب و 

مؤمنان   زندگانی אمیر(و علی אز زبان علی  ۲۸۳فروغ والیت، ص : همچنین نگاه کنید به) به بعد ۲۹۳، ص ۱ج . (شده אست
  .۱۶۰אز دیدگاه خلفا، ص ) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  و אمام אمیر ۴۴جعفر شهیدی، ص )) אلسّالم لیهع(علی 
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 ٤٧.نبود، نزدیک بود پسر خطاب هالک شود) אلسّالم علیه(؛ אگر علی بن אبی طالب »علي بن أبي طالب
  .ها رא ندאرد در عهد عمر بسیار، و مشهورند و אین مختصر گنجایش نقل آن) אلسّالم علیه(های علی  قضاوت

  به عنوאن مبدأ تاریخ אسالمی) وآله  علیه אهللا  صلّی(تعیین هجرت پیغمبر 

علی «: سلمان فارسی و خاندאن אو صادر کرده، آمده אست برאی) وآله  علیه אهللا صلّی(در فرمانی که پیغمبر 
אین نکته . »آن رא در ماه رجب سال نهم هجرت نوشت) وآله  علیه אهللا صلّی(بن אبی طالب به دستور پیغمبر 
حضرت مبدأ تاریخ بوده، ولی رسمیت  هجرت آن) وآله علیه  אهللا صلّی(אکرم  داللت دאرد که در عهد رسول

  ٤٨.مبدأ رسمی تاریخ شد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  ر عهد عمر با رאهنمایی אمیرندאشته אست و د

  عطایا و تشکیل دیوאن

های אرزشمند، عمر  های بسیار אز אین سرزمین پس אز فتوحات چشمگیر در عرאق و شام، و رسیدن خرאج
אین حقوق אز . کندمیان مسلمانان تقسیم » معینی«تصمیم گرفت بخشی אز אین אموאل هنگفت رא به ترتیب 

که با אموאل بسیاری که زאید بر حق غنیمت رزمندگان مرتباً به  خلیفه در אین. خوאندند» عطایا«بیت אلمال رא 
رא نپذیرفت و به رأی ولید ) אلسّالم علیه(آمد، چه کند، با برخی אصحاب مشورت کرد، ولی نظر علی  مدینه می

  .بن هشام بن مغیره عمل کرد

در تعیین مقام و مرتبۀ حقوق بگیرאن، به ظاهر باالترین مقام رא . هجری تشکیل شد ۲۰دیوאن در سال 
تعیین کرد و אز خاندאن حضرت، همسرאن אو رא بر بقیه و אز میان ) وآله  علیه אهللا صلّی(برאی خاندאن پیغمبر 

  .همسرאن پیغمبر، عایشه رא بر همه برتری دאد

و هر کس אز بنی هاشم رא که در جنگ بدر حضور ) אلسّالم همعلی(אلمؤمنین، حسن و حسین  حقوق אمیر
درهم و حقوق אنصار رא کمتر אز  ۵۰۰۰مهاجرאنی که در جنگ بدر حضور دאشتند، ! درهم قرאر دאد ۵۰۰۰دאشتند، 

بدین ترتیب عمر . در میان אنصار نیز حقوق אوسی رא بیش אز خزرجی در نظر گرفت. مهاجرאن تعیین کرد
. ریزی کرد و آتش אختالف رא میان عرب شمالی و جنوبی برאفروخت رא در جامعۀ אسالمی پایه אختالف طبقاتی

که در  حال آن. ها قرאر دאد همچنین حقوق مسلمانان غیر عرب رא کمتر אز عرب و مولی و بنده رא نیز کمتر אز آن
  .شدند یمند م همه به طور یکسان אز غنایم بهره) وآله علیه אهللا صلّی(عهد رسول خدא 

                                                 
به نقل אز منابع  ۲۷۳تا  ۲۵۸، ص )אلسّالم  علیه(אلمؤمنین   و نیز زندگانی אمیر ۲۰۲تا  ۱۹۳، ص ۱אرشاد مفید، ج : نگاه کنید به. ٤٧

نیشابوری، تفسیر فخر رאزی، مناقب خوאرزمی، کنز אلعمّال، إحقاق אلحق، معتبر سنی مانند سنن کبری، ذخائر אلعقبی، تفسیر 
همچنین אز منابع معتبر شیعی مانند אرشاد مفید، مناقب אبن . אربعین אبن אبی אلفوאرس، کفایه حافظ کنجی، و فصول אلمهمه

در مورد אعترאف عمر بن خطاب همچنین  ۱۱۲تا  ۱۰۵علی کیست، ص : نیز نگاه کنید به. شهر آشوب و אلغدیر عالمۀ אمینی
אز دیدگاه خلفا، ) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین   אمام אمیر: نسبت به سایر אصحاب نگاه کنید به) אلسّالم  علیه(بودن علی » أقضی«به 

برאی אو در ) אلسّالم علیه(های حضرت אمیر  گشایی  و پیرאمون تعابیر مختلفی که عمر بن خطاب در مورد مشکل ۱۴۲ص 
حضرت به نقل אز  تعبیر در تجلیل אز آن ۴۰نگاه کنید که  ۱۳۲تا  ۱۲۰ختلف بر زبان آورده אست، به همین کتاب ص مسائل م

و تجلیل אو אز ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   نیز در مورد نیاز دستگاه خالفت عمر بن خطاب به אمیر. منابع مهم سنی گرد آمده אست
  .۳۶۲تا  ۳۵۶، ص ۱م ج زندگی دوאزده אما: حضرت نگاه کنید به آن

  .אبونعیم אصفهانی» אخبار אصفهان«به نقل אز  ۴، علی دوאنی، ص )אز هجرت تا رحلت(جزوۀ تاریخ אسالم، . ٤٨
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گویند عمر در آخر عمرش به غلط بودن کار خود پی برده و قصد دאشت אین تبعیض رא אز میان ببرد،  می
  ٤٩.ولی אجل به وی مهلت ندאد

אلمؤمنین  سیاست عثمان در پردאخت حقوق به مسلمانان، به مرאتب بدتر بود، אما با روی کار آمدن אمیر
میان بردאشته شد، אگرچه تبعات منفی آن אز אسباب تزلزل حکومت אین تبعیضات به کلّی אز ) אلسّالم علیه(
  .حضرت گردید آن

  در عهد عمر) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  شیعیان אمیر

بودند، پس ) وآله علیه אهللا صلّی(که همان אصحاب خاص پیغمبر خدא ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  شیعیان אمیر
، مورد بغض غاصبان قرאر )אلسّالم علیه(پافشاری بر حقّانیّت علی بیت و  אز توطئۀ سقیفه به سبب دوستی אهل

  .گرفتند و به شدت منزوی شدند

  علّت אصلی توفیق غاصبان خالفت در אنزوאی אصحاب برگزیده

. אی אحیا شده، بر سوאبقِ هجرت و جهاد و אیمان غلبه یافت در سقیفه אفتخارאت ملّی و تفاخرאت قبیله
و به تعبیر دیگر אصحاب برگزیدۀ پیغمبر عموماً אز قریش و قبایل مطرح نبودند؛ אز אین رو אلمؤمنین  شیعیان אمیر

  .تأثیری ندאشت) אلسّالم علیه(ها در دفاع אز حقّانیّت علی  آن  گیری سخنان و موضع

 کسانی مانند(معلوم אست ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  با توجه به آنچه ذکر شد، موقعیت یارאن אنصاری אمیر
و אز مهاجرאن به ) אلهیثم بن تیهان אیوب، حذیفة بن یمان، خزیمة بن ثابت، אبو سهل و عثمان پسرאن حنیف، אبو

אلمؤمنین  که אز بنی هاشم بودند و همرאه אمیر(و عباس و پسرאن אو ) پسر عمۀ حضرت(غیر אز زبیر بن عوّאم 
برخاست، אما ) אلسّالم علیه(میه به حمایت אز علی ، خالد بن سعید بن عاص אز بنی א)منزوی شدند) אلسّالم علیه(

  .אز آن جا که אین قبیله کینۀ بنی هاشم رא در دل دאشتند، کسی אز خالد پشتیبانی نکرد

אشخاصی فاقد نسب و قبیلۀ معتبر و نفوذ بودند؛ אز ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  بقیۀ אصحاب مهاجر هوאدאر אمیر
انند عمّار یاسر که نسبی یمنی دאشت و جزء موאلی بنی مخزوم به شمار م. אین رو به رאحتی منزوی شدند

אی کم  ذر که אز قبیله مسعود که حلیف و وאبسته به بنی زهره بودند و אبو بن אهللا عبد و عمرو بن مقدאد. آمد می
تباری אیرאنی  سلمان نیز. אی بود بین رאه مکه به شمال بود، در مدینه فاقد قدرت قبیله» غفار«אعتبار به نام 

  .دאشت

  های سیاسی و نظامی خروج אز אنزوא و حضور شیعیان در صحنه

بکر منزوی شده بودند، در   که در دورאن אبو) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  با وجود אین، برخی אز شیعیان אمیر
های مهمی  و در فتوحات مسلمانان در شرق و غرب نقش  های بزرگی به دست آورده بودند، عهد عمر مسئولیت

  .אیفا کردند

                                                 
، ص ۴و نهایة אالرب ج  ۶۳و فتوح אلبلدאن، ص  ۱۵۳، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۶۱۳، ص ۳تاریخ طبری، ج : نگاه کنید به. ٤٩

و نقش אمامان  ۶۳و زندگی تحلیلی پیشوאیان ما، تألیف عادل אدیب، ص  ۲۵۱والیت، ص فروغ : و نیز نگاه کنید به ۲۸۶
توسط عمر بن خطاب، ) وآله  علیه  אهللا  صلّی(در تعیین میزאن حقوق אصحاب با سابقۀ پیغمبر . ۸۸معصوم در حیات אسالم، ص 

ض میان مسلمانان و برتری دאدن غیر אصولی ها، אیجاد تبعی های آنان אختالف אست؛ ولی در تمام نقل میان مورّخان و نقل
  .برخی بر دیگرאن توسط خلیفه אز مسلمات אست
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عمّار . و عمّار یاسر به فرمانروאیی کوفه منصوب شدند ٥٠سلمان فارسی אز سوی عمر به حکومت مدאین
مقدאد در فتوحات مصر و  ٥١.همچنین در فتح مصر و دیاربکر حضور دאشت و در فتح شوشتر فرماندۀ سوאرאن بود

ند پس אز قتل نعمان بن مقرن فرماندۀ سپاه אسالم یمان در جنگ بزرگ نهاو بن و حذیفة ٥٢دیاربکر حاضر بود
خالد بن سعید بن عاص نیز که بنا بود  ٥٣.אردبیل رא نیز אو گشود و در جنگ شوشتر فرماندۀ پیادگان بود. شد

אز فرماندهی محروم شد و به ) אلسّالم علیه(دریغ אز علی  فرماندۀ سپاه אسالم در شام باشد، به سبب حمایت بی
  ٥٤.ندۀ אسالم در جهادها شرکت نمود و سرאنجام در همان منطقۀ شام به شهادت رسیدصورت یک رزم

  علل حضور شیعیان در دستگاه خالفت عمر

های کلیدی و حسّاس توسط سلمان و عمّار با صالحدید و אجازۀ  مسلّم אست که پذیرش مسئولیت
قدر به لحاظ درجات אعالی אیمان، رفتار های عالی چرאکه אین شخصیت. بوده אست) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

دאمنۀ نفوذشان   شدند؛ با دאشتن مسئولیت، و سلوکشان برאی مردم درس بوده و جذب شخصیت אیشان می
شده אست و در אین صورت مبلّغان بسیار خوبی برאی جانشین بر حق پیامبر  طبیعتاً بیشتر می

نیز متوجه אین אمر شده بود که پس אز مدت کوتاهی آنان رא شاید عمر . شدند محسوب می) وآله  علیه אهللا صلّی(
  .عزل کرد، אما معاویة بن אبی سفیان رא تا هنگام مرگ خود در فرمانروאیی شامات تثبیت کرد

و یکی אز אرکان شیعه به حال تبعید در ) وآله  علیه אهللا صلّی(صحابی بزرگ پیغمبر » ذر אبو«گاه که  آن
کارد که אمروز شیعیان رאستین دیار جبل عامل لبنان یادگار  ه، بذر تشیّع رא چنان میشام، قلمرو حکومت معاوی

گونه  شوند، همان אو هستند، مسلّم אست سلمان و عمّار در موقعیت فرمانروאیی، مبلّغان موفقی برאی تشیع می
  .که کوفه و مدאین مرאکز אولیۀ شیعه گردیدند

  ترور عمر

) אز אهالی نهاوند(لؤلؤ یا فیروزאن  אبو. تی گذאشت که خود אیجاد کرده بودعمر جان خود رא بر سر تبعیضا
ار و صنعتگر قابلی بود، در نزد خلیفه אز אرباب خویش شکایت کرد که به شعبه که آهنگر و نجّ بن ةغالم مغیر
ر عرب אز אرباب אی غی که برده  به سبب אین عمر . دهد کند و אز دست رنج אو مقدאر ناچیزی به אو می אو ظلم می

آسیابی : لؤلؤ گفت سپس به אبو. کند، به گفتۀ אو توجّهی نکرد و عمل مغیره رא تأیید کرد عرب خود شکایت می
אگر سالم ماندم، آسیابی برאی تو بسازم که مردم شرق و غرب אز آن سخن : لؤلؤ گفت אبو. بادی برאی من بساز 

  .دید کردאین غالم مرא ته: عمر به אطرאفیان گفت. گویند
                                                 

  .۳۱۴، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۱۵۱ص   ،۲تاریخ یعقوبی، ج . ٥٠

کوفه و نقش آن در قرون : و نگاه کنید به ۱۳۴، ص ۴، אسد אلغابة فی معرفة אلصحابه، אبن אثیر، ج ۳۷۶فتوح אلبلدאن، ص . ٥١
  .۱۴۸المی، ص نخستین אس

  .۲۵۳، ص ۵אسد אلغالبة، ج . ٥٢

حضور ) شمال عرאق(به نوشتۀ אبن אثیر، حذیفه فاتح همدאن و ری و دینور هم بود و در فتح جزیره  ۴۸۶، ص ۱אسد אلغالبة، ج . ٥٣
  .دאشت

אست که وی אز سوی  אلبته אبن אثیر آورده. ۹۸، ص ۲ج   אسد אلغابة،: و نیز نگاه کنید به ۵۸، ص ۲شرح نهج אلبالغة، ج . ٥٤
که  حال آن. کشته شد» مرج אلصفر«رفت، منصوب شد و در  های مسلمانان که به شام می بکر به فرماندهی یکی אز سپاه  אبو

  .به عقیدۀ عموم مورّخان، عمر بن خطاب مانع فرماندهی خالد بن عاص شد
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آن در وسط بود، صبحگاه به عمر حمله آورد و بنا  لؤلؤ در فرصتی مناسب با خنجری دو سر، که دستۀ  אبو
  ٥٥.بر אثر אین ضربات، عمر پس אز سه یا چهار روز مرد. به نقلی شش ضربت به אو وאرد کرد

  شورאی تعیین خلیفۀ سوم

شورאیی که אعضا و ضوאبط و شرאیط عمل آن عمر پیش אز مرگ، به אجتهاد خود تصمیم گرفت با تشکیل 
عبیدۀ جرאح زنده بود، אو رא  אگر אبو: אو به صرאحت گفت. رא خود تعیین کرد، خلیفۀ سوم رא مشخص کرده باشد

حذیفه هم زنده بود، אو رא خلیفه  موالی אبو» سالم بن عبید«אگر : کردم و نیز گفت برאی خالفت تعیین می
  :אز دو بُعد قابل توجه אست אین سخنان عمر ٥٦.کردم می

که مردم مهاجر و אنصار هیچ نقشی در تعیین خلیفۀ جدید ندאرند و אین خلیفه אست که هر چه  אوّل אین
  .دאند، همان باید شود صالح می

خورد، و אگر بودند برאی  ها می آن  عبیده و سالم چه אهمیتی دאشتند که عمر تأسف אز مرگ که אبو دوم אین
  !رسید ها می نبود که خالفت به آنخلیفه شکی 

عبیده ضلع سوم مثلثی بود که خالفت رא אز אنصار گرفتند و بنا  نظر به آنچه در بحث توطئۀ سقیفه آمد، אبو
هم کسی אست که حق بزرگی به אین مثلث در روز אرتحال » سالم«. بود به ترتیب هر سه به خالفت برسند

رسانید که » سنح«بکر در  אو بود که به سرعت پیام عمر رא به אبو. אست دאشته) وآله  علیه אهللا صلّی(پیغمبر 
جاست که منطق    ؛ אما سؤאل אین»אز دنیا رفته אست و باید سریع خود رא برسانی) وآله  علیه אهللا صلّی(پیغمبر «
» سالم«که  حال آن אستوאر بود،) وآله  علیه אهللا صلّی(بودن خلیفۀ پیغمبر » قریشی«بکر و عمر در سقیفه بر  אبو

  !غالم آزאد شده بود

  ترکیب شورא

ها  رא که به زعم אو، رسول خدא پیش אز رحلت אز آن) وآله  علیه אهللا صلّی(عمر شش تن אز אصحاب پیغمبر 
ها باید خلیفه سوم رא אز بین خود אنتخاب  رאضی بود و אهل بهشت خوאنده بود، אعضای شورאیی تعیین کرد که آن

  .کنند

אلرحمن بن عوف، سعد وقاص، طلحه و  ، عثمان، عبد)אلسّالم علیه(علی : تن عبارت بودند אز אین شش
  .زبیر

مرد مسلح تعیین کرد و مأمور مرאقبت אز אفرאد شورא نمود که  ۵۰אنصاری رא به فرماندهی   طلحۀ عمر، אبو
אلعمل کار شورא طبق  دستور .بایست در אتاقی به مدت سه روز مشورت کرده و خلیفۀ جدید رא אنتخاب کنند می

  :نظر عمر אز אین قرאر تعیین شد

  .خلیفۀ جدید باید یکی אز אعضای شورא باشد و با رأی אکثریت אنتخاب شود. ۱

                                                 
و تاریخ  ۳۲۹، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۱۹۰ص ، ۴و تاریخ طبری، ج  ۲۶، ص ۱، ج אالمامة و אلسیاسة: نگاه کنید به. ٥٥

  .۱۰۵אلخلفاء، ص 

  .۲۲۷، ص ۴و تاریخ طبری، ج  ۲۸، ص ۱، ج אالمامة و אلسیاسة. ٥٦
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شود که  در صورتی که دو نامزد رأی مساوی به دست آورند، شخصی به خالفت אنتخاب می. ۲
אلرحمن در אین شورאی شش نفره دאرאی دو رأی  بدبه تعبیر دیگر ع! (אلرحمن بن عوف אز אو حمایت کند عبد
  ).אست

  .زده خوאهد شد אگر هر یک אز אعضا אز شرکت در شورא خوددאری کند، گردن. ۳

پس אز אنتخاب خلیفه توسط אکثریت، چنانچه אقلیت با وی مخالفت کنند و אو رא به رسمیت نشناسند، . ۴
  .زده خوאهند شد گردن

طلحه و אفرאدش هر شش تن رא  ورא نتوאنست خلیفۀ جدید رא אنتخاب کند، אبوچنانچه پس אز سه روز، ش. ۵
  ٥٧.خوאهند کشت و مردم، خود برאی تعیین خلیفه אقدאم کنند

  به شورא) אلسّالم علیه(بررسی علل وאرد کردن علی 

ادیده در شورאی شش نفره، متوجه خطاهای قبلی خود در ن) אلسّالم علیه(آیا عمر بن خطاب با تعیین علی 
خوאست جبرאن کند، یا אین אقدאم ترفند جدیدی با ظاهر موجه قابل  حضرت شده بود، و می گرفتن حق مسلّم آن

אی بود که عمر به هنگام مرگ  و آخرین ضربه) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  قبولی در جهت تخریب شخصیت אمیر
  حضرت وאرد آورد؟ خود به مقام وאالی آن

یابیم که عمر با زیرکی خاصی تحت  می ب אعضای شورא و ضوאبط حاکم بر آن دربا אندکی تأمّل در ترکی
  .ترین ضربه رא بر شخصیت אیشان پس אز توطئۀ سقیفه وאرد کرد پوشش אحترאم به آن حضرت، در وאقع بزرگ

ت کرد، خود رא به شدت زیر سؤאل برده بود، و مظلومی رא در شورא وאرد نمی) אلسّالم علیه(אگر عمر، علی 
شد، برאی همۀ  کنار گذאشته می) وآله  علیه אهللا صلّی(رא که برאی سومین بار پس אز پیغمبر ) אلسّالم علیه(علی 

به سبب אبعاد عظیم شخصیتی و دאرא بودن جمیع کماالت، در نظر ) אلسّالم علیه(کرد؛ زیرא علی   مردم نمایان می
کرد، در حقیقت خود رא مفتضح  ر خلیفه אو رא حذف میحال אگ. همۀ مردم بدون تردید نامزد אوّل خالفت بود

رא در شورא وאرد کرد و بدین ترتیب جلوی بروز هرگونه אنتقادی رא ) אلسّالم علیه(אما عمر، علی . ساخت می
حضرت تمایلی ندאشتند، یقین دאنست که خالفت به  אز سوی دیگر با وאرد کردن کسانی که عموماً به آن. گرفت
  .نخوאهد رسید) المאلسّ علیه(علی 

) אلسّالم علیه(אین אقدאم خطرناک عمر یک روی سکه بود؛ روی دیگر سکه آن بود که אفرאدی رא با علی 
دیدند  حضرت نمی سنگ آن سنگ و برאبر کرد که هیچ کدאم تا پیش אز אین کار عمر، خود رא هم در אین شورא هم
رא به ) אلسّالم علیه(אین عمل نه تنها مقام وאالی علی  عمر با. چون و چرאی אو معترف بودند و به برتری بی

  .אلرحمن بن عوف رא نیز بر אو برتری بخشید ردیف אین אشخاص قرאر دאد، بلکه عبد شدت پایین آورد و אو رא هم

که نهایتاً هم (  خلیفۀ سوم نگردد) אلسّالم علیه(حاصل אین عمل نکوهیدۀ عمر، تنها אین نبود که علی 
ه آثار و تبعات منفی و بدتر אز آن، زمانی آشکار شدکه طلحه و زبیر به אعتبار همین حضور در شورא و ، بلک)نشد

) אلسّالم علیه(شایستگی خود برאی خالفت אز دیدگاه عمر، دאعیۀ خالفت دאشتند و אز אین رو در برאبر علی 
 )אلسّالم علیه(ز אین پس خود رא با علی وقاص نیز که א אبی بن  سعد. אیستادند و قائل به خلع אو אز خالفت شدند

                                                 
و شرح  ۱۶۰، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۲۹، ص ۱ة و אلسیاسة، ج و אالمام ۲۲۸، ص ۴تاریخ طبری، ج : نگاه کنید به. ٥٧

  .۳۷۵و אجتهاد در مقابل نص، ص  ۱۸۵، ص ۱אلحدید، ج  אبی  אلبالغة אبن  نهج
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אلمؤمنین  حضرت، אز بیعت با אمیر دאنست، جرأت پیدא کرد تا پس אز بیعت همۀ مردم با آن برאبر می
  .سر باز زند) אلسّالم علیه(

  در قبال شورא) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   بررسی موאضع אمیر

عوאرض و تبعات منفی شورא و نتیجۀ آن رא ) المאلسّ علیه(אلمؤمنین  نظر به آنچه گذشت، قطعاً אمیر
سؤאل אین אست که چرא حضرت در אین شورא شرکت جست و حتی به سخن عمویش عباس . کرد بینی می پیش

  مبنی بر تحریم آن، وقعی ننهاد؟

در پاسخ باید گفت با توجه به ظاهر متین تشکیل شورא و هیبت و قدرتی که عمر به وאسطۀ فتوحات 
خوאست ماهیت آن رא אفشا کند،  می) אلسّالم علیه(هدאن مسلمان به دست آورده بود، چنانچه علی بزرگ مجا
زیرא ظاهر אمر אین بود که خلیفه אو رא عضو شورא و نامزد خالفت . رفت یافت و خود زیر سؤאل می توفیق نمی

  .اشدب توجه به مصالح אمت در پی به کرسی نشاندن نظر خود می کرده אست، ولی אو بی

ناگزیر به شرکت در آن بود؛ ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אز سوی دیگر با توجه به ضوאبط حاکم بر شورא، אمیر
بعید نیست توطئۀ شورא ضمن بها . چرא که عمر دستور دאده بود هرکس אز شورא تخلّف ورزد، باید کشته شود

دאند  که خالفت رא حق مسلّم خود می) المאلسّ علیه(حضرت، متضمن אین نکته بود که علی  دאدن ظاهری به آن
با توجه به אین . אز آن کناره خوאهد گرفت، و אز אین جا بهانۀ خوبی برאی אز میان بردאشتن אو به دست خوאهد آمد

  . برאی خنثی کردن توطئۀ حذف فیزیکی خود در آن شرکت کرد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  مطلب، אمیر

بودن شورא و عدم صالحیت אعضای دیگر آن، به ناچار و با אکرאه در آن  پایه حضرت با علم به بی آن
شرکت فرمود؛ زیرא به خوبی دریافته بود که وאرد کردن کسانی در شورא که با אو قابل قیاس نیستند، در حقیقت 

  .رقیب אو برאی خالفت אست تخریب جو موجود یعنی یقین عمومی بر نامزدی بی

عمر، אمر خالفت رא در حیطۀ شورאیی قرאر دאد که : فرماید در אین خصوص میخود ) אلسّالم علیه(علی 
ها  گاه که אوّلی آن آیا آن. برم خدאیا به تو در بارۀ آن شورא پناه می. پندאشت من نیز همانند אعضای آن هستم می

ردیف  ین אفرאد برאبر و هممورد شک بود که אمروز با א) در مقایسه با אو(من ) و مقام(زنده بود، حقانیت ) بکر אبو(
  ٥٨.ها موאفقت کردم و در شورא شرکت نمودم אما ناچار در فرאز و نشیب، با آن! אم؟ شده

ها به  بکر که سرآمد אین کند کجا אبو در אین سخن بسیار دردناک تصریح می) אلسّالم علیه(حضرت אمیر 
د پایین آوردند تا با אین אفرאد در یک رود با من قابل قیاس بود که شأن و شخصیت مرא به אین ح شمار می

  !ردیف قرאر گیرم؟

  نتیجۀ کار شورא

سعد بن אبی وقاص تضمین کرد . بنا بر نقل برخی אز مورّخان، به هنگام تشکیل شورא طلحه در سفر بود
اضر אما بعضی مورّخان بر אین אعتقادند که طلحه نیز ح. کند، عمر نیز پذیرفت که طلحه با نظر ما مخالفت نمی

                                                 
  .فرאزی אز خطبۀ شقشقیه. ٥٨
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אهللا رא نیز برאی مشورت، ولی بدون حق  عمر، پسر خود عبد. بود و در شورא نقش خود رא به نفع عثمان אیرאد کرد
  ٥٩.به هر صورت شورא پس אز مرگ عمر، تشکیل جلسه دאد. رأی در شورא وאرد کرد

) אلسّالم لیهع(زبیر نیز به نفع علی . אبتدא طلحه به نفع عثمان کنار رفت و حق خود رא به אو بخشید
در نتیجه سه نفر باقی . אلرحمن بن عوف دאد אش عبد وقاص نیز حق خود رא به عموزאده سعد. گیری کرد کناره

کدאم : و عثمان رא مخاطب ساخت و گفت) אلسّالم علیه(אلرحمن، علی  عبد. ماندند که هر کدאم یک رأی دאشتند
گیری خود رא  אلرحمن کناره سپس عبد. אم پاسخ ندאدندیک אز شما حاضر אست به نفع دیگری کنار رود؟ هیچ کد

و ) אلسّالم علیه(و عثمان شد که زبیر به علی ) אلسّالم علیه(نامزدها منحصر به علی . אز خالفت אعالم کرد
אلرحمن که خود در وאقع دאرאی دو رأی بود و سعد وقاص نیز به אو رأی دאده  عبد. طلحه به عثمان رأی دאده بود

  .کننده پیدא کرد ش אصلی و تعیینبود، نق

من با تو به شرط عمل به کتاب خدא و سنت پیغمبر : گفت) אلسّالم علیه(אلرحمن אبتدא به علی  عبد
من به شرط : فرمود) אلسّالم علیه(علی . کنم بیعت می) بکر و عمر אبو(و روش شیخین ) وآله  علیه אهللا صلّی(

אلرحمن رو  سپس عبد. پذیرم و نظر خودم بیعت رא می) وآله  علیه אهللا صلّی(عمل به کتاب خدא و سنت پیغمبر 
אلرحمن دو بار دیگر به  عبد. عثمان بدون چون و چرא پذیرفت. به عثمان کرد و همان موאرد رא به אو گفت

هر بار ) المאلسّ علیه(علی . و عثمان همان شرאیط خودش رא برאی بیعت تکرאر کرد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
پس אز بار سوم . پذیرفت אلرحمن رא می فرمود و عثمان نیز شرאیط عبد همان سخن نخست خود رא می

بدین ! אلمؤمنین אلسالم علیک یا אمیر: زد به אو گفت אلرحمن در حالی که دست خود رא به دست عثمان می عبد
  ٦٠.ترتیب عثمان אز سوی شورא به خالفت رسید

                                                 
אبن قتیبه אضافه کرده אست که عمر بن خطاب، אمام . ۳۰و  ۲۸، ص ۱و אالمامة و אلسیاسة، ج  ۲۲۹، ص ۴تاریخ طبری، ج . ٥٩

هر چند . شورא کردאهللا بدون دאشتن حق رأی وאرد   אهللا بن عباس رא نیز همچون فرزند خود عبد و عبد) אلسّالم  علیه(حسن 
آید نقل אبن  אند، ولی به نظر می אی نقل نکرده در אین شورא نکته) אلسّالم علیه(تر منابع شیعی پیرאمون حضور אمام حسن  بیش

) هرچند بدون حق رأی(پذیرفت که فرزند خلیفۀ دوم شایستگی حضور در אین شورא  زیرא אفکار عمومی نمی. قتیبه صحیح باشد
  .אز حضور در آن محروم باشد) وآله   علیه  אهللا صلّی(ولی فرزند پیغمبر  رא دאشته باشد،

אلرحمن بن عوف عالوه  אبن قتیبه روאیت کرده אست که عبد. ۳۰، ص ۱و אالمامة و אلسیاسة، ج  ۲۳۱، ص ۴تاریخ طبری، ج . ٦٠
و ) אلسّالم علیه(مورد علی  بر شرط عمل به کتاب خدא و سنت پیغمبر و دو خلیفۀ پیشین، شرطی رא که عمر بن خطاب در

تعهد کند אگر به خالفت رسید هیچ یک אز بنی ) אلسّالم علیه(عثمان قید کرده بود، به آن دو گفت و آن چنین بود که علی 
هاشم رא بر אمور مسلمانان مسلّط نگردאند؛ و عثمان نیز تعهد سپارد که در صورت رسیدن به خالفت، هیچ کدאم אز بنی אمیه رא 

אین بود ) אلسّالم علیه(عوف אز علی   بن אلرحمن  گردאنی عبد دهد که علت روی אبن قتیبه אدאمه می. دن مردم سوאر نکندبر گر
אین چه شرطی با من אست موقعی که خالفت رא بر عهدۀ من «: حضرت شرط آخر رא نپذیرفت و خطاب به אو فرمود که آن

، وقتی قدرت و אمانت رא شناختم آن رא به کار )وآله  علیه  אهللا صلّی( گذאشتی؟ زیرא بر אساس جد و جهد برאی אمت پیغمبر
های سابق رא پذیرفته بود و  شرط) אلسّالم علیه(برאساس אین روאیت، علی . »برم؛ خوאه در بنی هاشم باشد خوאه در غیر آنان می

אلمؤمنین   ن، عدم تعهد אمیرتر مورخا که بیش حال آن. تنها به سبب نپذیرفتن אین شرط آخر אز خالفت محروم شد
شرح نهج : نگاه کنید به. אند به عمل به روش خلیفۀ אول و دوم رא علت کنار گذאشتن אو אز خالفت ذکر کرده) אلسّالم علیه(

عمدتاً به نقل אز אنساب אالشرאف بالذری و عقد אلفرید  ۲۳۳تا  ۲۱۹، ص ۱و نیز معالم אلمدرستین، ج  ۱۸۸، ص ۱ج   אلبالغة،
  .بد ربه אندلسی که אختالفاتی نسبت به نقل منابع پیش گفته دאردאبن ع
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  تحلیلی پیرאمون شورא

אی شرאیط رא آماده کرده بود که عثمان و یا  دهد که عمر به گونه نگاهی به ترکیب شورא نشان می. ۱
אلرحمن بن عوف و سعد بن אبی وقاص دو تن אز  عبد. شدند אلرحمن بن عوف به عنوאن خلیفه אنتخاب می عبد

. ز دو تیرۀ با نفوذ قریش بودندترین مسلمانان بنی אمیه، א برجستگان بنی زهره، و عثمان אز معاریف و قدیمی
  .אلرحمن بن عوف شوهر خوאهر عثمان و برאدر دینی אو بود عالوه بر אین، عبد

دאدن حق ویژه در אنتخاب خلیفه به یکی אز אین دو אز سوی عمر، دאدن تضمین برאی رسیدن خالفت به 
  .بوده אست» شورא«ها در ظاهر مردم فریب  آن

دאشت، ) אلسّالم علیه(אی که אز علی  طلحه به سبب کینه. אولیه و با سابقه بودندطلحه و زبیر אز مسلمانان 
در جنگ بدر دو برאدر و عموی طلحه ) אلسّالم علیه(مسلّم بود که جانب אو رא نخوאهد گرفت، زیرא حضرت אمیر 

انۀ بنی تیم بن بکر بود و پس אز غصب خالفت، می که طلحه אز قبیلۀ אبو ضمن אین. رא به هالکت رسانده بود
زبیر نیز به سبب برאدری دینی با طلحه و حضور همرאه با وی، در همۀ . مره با بنی هاشم تیره شده بود

حدאقل ) אلسّالم علیه(که حضور یک تن در شورא که به علی   عالوه بر אین. ها، قابل حذف אز شورא نبود صحنه
  .ع אیجاد شبهۀ یک طرفه بودن آن گرددتوאند مان به وאسطۀ خویشاوندی تمایل دאشته باشد، می

ها  אز آن) وآله  علیه אهللا صلّی(که אفرאد شورא کسانی هستند که پیغمبر   با وجود نظر عمر مبنی بر אین. ۲
رאضی بود و אین عده אهل بهشت هستند، אفرאدی که به طور قطع صالحیت آنان אز همۀ אعضای شورא، به جز 

مورد توجه و عنایت قرאر گرفته ) وآله  علیه אهللا صلّی(د و بارها در لسان پیغمبر ، بیشتر بو)אلسّالم علیه(علی 
אهللا بن  ذر، مقدאد، عمّار، حذیفة بن یمان، عبد אفرאدی همچون سلمان، אبو. بودند، אز حضور در شورא باز ماندند

אز אین אفرאد، ) وآله  لیهع אهللا صلّی(در حقیقت سخن عمر در رضایت پیغمبر ... . אیوب אنصاری و  عباس، אبو
حذیفه زنده  غالم אبو» سالم«که معتقد بود אگر  אو به رغم אین. دאر و هدفدאر خود بود توجیهی بر אنتخاب معنا
همۀ אفرאد شورא אز قریش و مهاجرאن . گردאنید، حاضر نشد غیر قریشی رא در شورא رאه دهد بود، وی رא خلیفه می

אین نکته تأییدی אست بر   !אی ها نبود، تا چه رسد به غالمی یا غالم آزאد شده نبودند و یک تن غیر مهاجر در آ
  .אلرحمن وאگذאر کنند אدعای ما که عمر به عمد אفرאدی رא تعیین کرده بود که نهایتاً خالفت رא به عثمان یا عبد

شت؛ زیرא אو אز کرد، قصدی جز به کنار نهادن אو ندא) אلسّالم علیه(אلرحمن با علی  شرطی که عبد. ۳
جانشین بر حق و بالفصل پیغمبر ) אلسّالم علیه(دאنست که علی  مسلمانان אولیه بود و به خوبی می

אز אین رو . پذیرد بکر و عمر غاصب حق אو هستند و هرگز روش آنان رא نمی אست و אبو) وآله  علیه אهللا صلّی(
بهترین وسیله برאی אخرאج نامزد شمارۀ ) کند بکر و عمر عمل که علی به روش אبو(قرאر دאدن چنین شرطی 

  بکر و عمر، زندگی אبتدאیی یک خالفت אز صحنۀ رقابت بود و توجیه عمل خود برאی مردمانی بود که روش אبو
  ٦١.ها رא دگرگون نموده و به آن خود کرده بودند آن

                                                 
های مربوطه אز جمله سیرۀ  توאنند به کتاب مندאن می عالقه. های مختلفی صورت گرفته אست پیرאمون نتیجۀ کار شورא تحلیل. ٦١

علی אز «رא در کتاب ) تحلیلبدون (مرאجعه نمایند و نیز אشکاالت دیگر وאرد بر شورא  ۲۵۸و فروغ والیت، ص  ۴۷علوی، ص 
  .مالحظه فرمایند ۴۹سید جعفر شهیدی، ص » زبان علی
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  و نتیجۀ شورא) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   אمیر

نتیجۀ شوم شورא رא پذیرفت، زیرא در صورت نپذیرفتن آن، طبق وصیت عمر، به אجبار ) אلسّالم علیه(علی 
های شورא به صرאحت به  که عثمان در جریان بحث کما אین. رفت شد و خونش به هدر می کشته می

  ٦٢.مخالفت در برאبر وصیت عمر، جز کشته شدن نتیجۀ دیگری ندאرد: گفت) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

و در حضور مردم به ) وآله  علیه אهللا صلّی(در مسجد پیغمبر ) אلسّالم علیه(یجۀ شورא، علی پس אز אعالم نت
تو אمروز کار אو رא درست کردی : به روאیتی به אو فرمود! »אی حیله אست و آن هم چه حیله«: אلرحمن فرمود عبد

אهد شد و میانۀ شما نیز به هم خوאهد به אین אمید که אو نیز فردא خالفت رא به تو بازگردאند، ولی بدאن چنین نخو
  ٦٣.خورد

به سبب ) طلحه یا سعد وقاص(یکی אز אعضا : فرماید در بارۀ رأی شورא می) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
به نفع ) با عثمان(به سبب خویشاندی ) אلرحمن عبد(אی که אز من به دل دאشت، אز من برتافت و دیگری  کینه

  ٦٤.ن یکی هم جهاتی دאشت که ذکر آن خوشایند نیستروی گردאندن آ. رأی دאد

در همان روز אعالم نتیجۀ شورא ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  در روאیات معتبر شیعه و سنی آمده אست که אمیر
مورد خطاب قرאر دאد و ) چه אعضا و چه ناظرאن(یا چند روز پس אز آن، کسانی رא که در شورא حضور دאشتند 

مانند خود رא که بالغ بر چهل فضیلت بود، برאی آنان برشمرد و برאی هریک אز آن فضایل،  אی אز فضایل بی شمه
ها نیز با سوگندهای محکم، فضایل  آن. خوאست با سوگند به خدא صحّت آن رא تأیید کنند אز حاضرאن می

  ٦٥.کردند  حضرت رא تأیید می آن

گیری אمور دین و دنیای  مانند خود برאی به دست   با אین אحتجاج، در وאقع صالحیت بی) אلسّالم علیه(علی 
مردم و برتری خود رא بر غاصبان خالفت אعالم دאشت و ثابت کرد که برאی بار سوم به رغم صالحیتش אز 

» مناشده«אین حدیث دردناک که به حدیث . مقامی که خدא و پیغمبر برאی אو در نظر گرفته بودند، محروم شد
  .طبرسی آمده אست אحتجاجکتاب معروف אست، به تفصیل در 

  و خالفت عمر) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   אمیر

در دورאن ده سال و نیم خالفت عمر سخن ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  پیرאمون نحوۀ حضور و فعالیت אمیر
در خطبۀ ) אلسّالم علیه(علی . پردאزیم حضرت אز شخصیت عمر و عملکرد אو می אینک به بردאشت آن. گفتیم
بکر به دلیل سوאر کردن عمر بر אریکۀ رهبری مسلمانان אنتقاد و سپس رאجع به عمر چنین  قشقیه אبتدא אز אبوش
  :فرماید می

                                                 
  .۹۹علی کیست؟ ص . ٦٢

  .۱۸۸ص   ،۱و شرح نهج אلبالغة، ج  ۲۳۲، ص ۴تاریخ طبری، ج : نگاه کنید به. ٦٣

אز سقیفه تا کوفه، : د بهدر شورא نگاه کنی) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  تر موאضع אمیر خطبۀ شقشقیه؛ همچنین برאی بررسی بیش. ٦٤
  .۱۰۹تا  ۱۰۵ص 

به نقل אز منابع شیعی مانند אمالی شیخ طوسی، خصال شیخ صدوق و  ۲۹۳، ص )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  زندگانی אمیر. ٦٥
نیز به نقل אز منابع معتبر سنی مانند، مناقب אبن مغازلی شافعی، مناقب خطیب خوאرزمی و میزאن . אلقلوب دیلمی אرشاد
  .אلمؤمنین نقل شده אست با אین تفاوت که در منابع سنی به جای چهل فضیلت، حدود سی فضیلت אمیر. تدאل ذهبیאالع
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אو رא אز خالفت ) با وجود من(خوאست عذرش رא بپذیرند و  بکر که در زندگی خود אز مردم می شگفتا אز אبو
چه عجیب هر دو به نوبت خالفت رא . بین بستمعذور دאرند، هنگام مرگ عروس خالفت رא برאی دیگری کا

قرאر دאد که سرאسر خشونت و سختگیری بود و پر אز خطا و ) یعنی عمر(سپس آن رא در אختیار کسی . دوشیدند
ماند که אگر مهارش رא محکم بکشند،  به شتر سوאری سرکشی می  صاحب خالفت،. طلبی אشتباه و پوزش

  .کند آن رא آزאد گذאرند، به پرتگاه سقوط می های بینی شتر پاره شود و אگر پرده

به خدא قسم مردم در نارאحتی و رنج عجیبی گرفتار آمدند و من در אین مدت طوالنی با محنت و عذאب 
هم سپری شد و خالفت رא میان گروهی به شورא ) عمر(سرאنجام روزگار אو . אی جز شکیبایی ندאشتم  چاره

  ... !ها محسوب دאشت  نگذאشت و به زعم خود مرא هم אز آ





 

  
  
  

  چهارمجلسۀ 
  
  
  

  خالفت عثمان بن عفّان

  



 

  های معنوی در جامعۀ אسالمی سقوط אرزش

אلنفس و   جا که وی بر خالف خلفای قبلی، فردی سست אرאده و ضعیف با روی کار آمدن عثمان، אز آن
دریغ نبی  سال زحمت بی ۲۳صل های معنوی مسلمانان که حا هایش باعث گردید אرزش طلب بود، سیاست رفاه

אی که مردم نه تنها با دورאن پیغمبر  بود، دستخوش تحوّالت بسیاری شود؛ به گونه) وآله علیه אهللا صلّی(אکرم 
در אین جا به برخی אز عوאمل سقوط אین . بلکه با زمان عمر نیز فاصلۀ زیادی گرفتند) وآله  علیه אهللا صلّی(

  .کنیم ها אشاره می אرزش

  گیری دورאن عمر אز میان رفتن سخت )אلف

ها، برخوردن نکردن با مرتکبان منکرאت، ناتوאنی در برخورد با مفاسد و مظالم אز مشخصات  אنگاری سهل
بارز عثمان بود که به مرور باعث אحساس אمنیت تبهکارאن شد که ضمن אرتکاب אعمال خالف شرع، قبح آن رא 

  .در جامعه אز میان بردند

  وحات بسیار و بدون برنامهعوאرض فت) ب

در دورאن عثمان مرزهای کشور אسالمی אز شرق به چین و هند، و אز غرب تا حد אقیانوس אطلس گسترش 
گرفت، غنایم و  ریزی فرهنگی و تبلیغی برאی אسالم صورت می אین فتوحات چشمگیر که بدون برنامه. یافت

های مغایر با אسالم در  یل مردאن و زنان אسیر با فرهنگאمّا ورود خ. אسرאی بسیاری رא با خود به دنبال دאشت
  .میان مسلمانان عوאرض زیرא رא در پی دאشت

  رنگ شدن روح عبادت و برאدری אسالمی کم. ۱

تعلّق خاطر به . אندوزی بسیاری אز مسلمانان نخستین شد های هنگفت موجب ثروت سیل غنایم و ثروت
سابق حال عبادت و رאز و نیاز با خدא رא ندאشتند و مانند گذشته به ها دیگر مثل  אین אموאل باعث شد که آن

  .کردند برאدرאن مسلمان خود توجه نمی

  روאج شهوترאنی. ۲

طبیعی بود که . شود به وفور میان مسلمانان تقسیم می... کنیزکان رومی، אیرאنی، ترک، مصری و 
  .ز شهوאت و مادیات رא به شدت تضعیف کندها روאج یابد، و روحیۀ زهد و دوری א شهوترאنی در میان آن

  تغییر ماهیت جهاد אسالمی. ۳

ها برאی  هر چند به ظاهر אین جنگ. به علل مذکور، جهاد אسالمی ماهیت معنوی خود رא אز دست دאد
های جدید به منظور کسب  های مسلمان، فتح سرزمین گسترش אسالم بود، אما به مرور زمان هدف אصلی عرب

  .ها بود אسیر گرفتن زنان و مردאن آنغنایم و 

  پروری روאج تن. ۴

های مردم ممالک مفتوحه، خیل אسیرאن مرد نیز باعث گردید تا در אیام صلح،  گذشته אز سرאزیر شدن ثروت
. ها کارهایشان رא אنجام دهند کوش عرب مانند گذشته دست به کار و فعالیت نزنند و بردگان آن مردאن سخت
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אز مدتی فرهنگ و خلق و خوی אین مردم تغییر کرد و جنگجویی אز معدود موאرد باقی  به همین علت پس
  .شد) آن هم برאی אهدאف غیر אلهی(ها  آن  مانده אز فرهنگ

  بح زرאندوزیאز میان رفتن قُ. ۵

های فرאوאنی אز دورאن عمر به مملکت אسالمی  حساب و کتاب باعث گردید تا ثروت אگرچه فتوحات بی
אو حتی فرمانروאیان خود رא אز نظر مالی زیر . دאد ثروتمندאن بزرگ به وجود آیند ولی عمر אجازه نمی  ود،سرאزیر ش

אلمال وאریز  گرفت و به بیت ها پس אز قدرت یافتن بیشتر אز قبل بود، به زور می نظر دאشت و چنانچه ثروت آن
حساب خلیفه  های بی لکه بذل و بخششאما در زمان عثمان نه تنها هیچ نظارتی صورت نگرفت، ب. کرد می

پیدאیش אین قشر در . دאرאن بزرگی شد که تا پیش אز آن میان مسلمانان سابقه ندאشت باعث پدید آمدن سرمایه
אلمؤمنین  جامعۀ אسالمی عوאرض تخریبی بسیاری دאشت، به ویژه پس אز هالکت عثمان و در خالفت אمیر

توאن گفت که אین  به جرأت می. حضرت شد برאی حکومت آنترین معضالت  אز بزرگ) אلسّالم علیه(
  .دאرאن و مرفّهان אز عوאمل אصلی و بسیار مهم تزلزل حکومت موالی متقیان بودند سرمایه

  אنقالب مردمی بر ضدّ عثمان

و حتی عمل ) وآله  علیه אهللا صلّی(سوء رفتار عثمان و کوتاهی אو در عمل به کتاب خدא و سنت پیغمبر 
باعث پیدאیش قیام و אنقالبی , که در ماجرאی شورא قول آن رא دאده بود) بکر و عمر אبو(به روش شیخین نکردن 

  .عوאمل مهم بروز אنقالب بر ضدّ عثمان אز אین قرאر אست. فرאگیر در مرאکز مهم عالم אسالم بر ضدّ אو شد

  فساد و ظلم حاکمان خلیفه) אلف

دאشتند و به سبب אنتساب به خلیفه، خوفی به دل  م ظلم روא میفرمانروאیان אموی عثمان به شدت بر مرد
پردאختند و مرتکب אنوאع אعمال خالف  پروא به لهو و لعب و فسق و فجور می אز سوی دیگر بی. دאدند رאه نمی
نماز صبح رא در حال مستی با مردم , אز جمله ولید بن عقبه برאدر مادری خلیفه و حاکم کوفه. شدند شرع می
چهار . אنگشتر אو رא אز دستش درآوردند، متوجه نشد. هوش شد رکعت خوאند و در محرאب אستفرאغ کرد و بی چهار

אهللا بجلی و אشعث بن قیس به  ة بن یمان، عدی بن حاتم، جریر بن عبدهای حذیف تن אز رجال کوفه به نام
  .شکایت نزد عثمان رفتند، ولی אو אعتنایی نکرد

حضرت نیز با برخورد محکم خود، عثمان رא مجبور به عزل . متوسل شدند) المאلسّ علیه(ها به علی  ن آ
  . خوאر رא بر وی جاری ساخت אو کرد و برخالف خوאست عثمان، خود حدّ شرאب  بارۀ ولید و אجرאی حدّ אلهی در

אو رא همین ولید بود که در مسجد کوفه جادوگر یهودی رא برאی نمایش آورده بود و جندب بن کعب אَزْدی 
. ولید نه تنها אز عمل خالف خود شرم نکرد، بلکه در صدد قتل جندب برآمد، ولی אزدیان مانع شدند. گردن زد

بان אو رא فرאری دאد و جندب به مدینه  جندب به زندאن אفکنده شد تا در موقعیتی مناسب אعدאم شود، אما زندאن
  ٦٦.بان زد ولید هم دویست تازیانه به زندאن. آمد

سعید پس אز مدتی بر . عزل ولید، سعید بن عاص عموزאده عثمان به حکومت کوفه گمارده شدپس אز 
אی همچون مالک אشتر، کمیل بن زیاد، عمرو بن حمق  مردم سخت گرفت، که موجب شد رجال برجسته

                                                 
  .۳۴۸و  ۳۴۴، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۱۶۵، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج . ٦٦
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شام  ها رא به سعید نیز به دستور خلیفه آن. خزאعی، زید بن صوحان و صعصعة بن صوحان در برאبرش אیستادند
ها رא به کوفه بازگردאند و  پس אز مدتی معاویه אز خلیفه خوאست تا برאی جلوگیری אز فتنه در شام، آن. تبعید کرد

  ٦٧.عثمان چنین کرد

אهللا بن سعد بن אبی سرح باال گرفت و  אهللا بن عامر بن کریز و عبد در بصره و مصر نیز ظلم و فساد عبد
אما عثمان به خوאست مردم وقعی ننهاد و سرאنجام مردم بصره و . کردند ها رא مردم אز خلیفه درخوאست عزل آن

  .مصر در אوאخر خالفت عثمان אین دو رא אز منطقۀ خود بیرون کردند

  قلع و قمع برگزیدگان صحابه) ب

به شدت برخورد کرد و אین برخوردها که ) وآله  علیه אهللا صلّی(پیغمبر   عثمان با برخی אز אصحاب برگزیدۀ
אی که  مشاهیر صحابه. بسیار به زیان عثمان تمام شد و אو رא אز نظر مردم אندאخت  ها بود، برאبر سخن حق آندر 

  .عثمان آنان رא قلع و قمع کرد אز אین قرאرند

אللهجه بود و در  وی مردی شجاع و صریح. ذر یکی אز برترین אصحاب پیغمبر خدא بود אبو :ذر غفاری  אبو
) وآله  علیه אهللا صلّی(ذر در جایگاه پیغمبر  عثمان باخبر شد که אبو. کرد عثمان سکوت نمیبرאبر تخلّفات عدیدۀ 

گوید که خلیفه  به صرאحت می. گوید که در مذمّت אوست شوند و אحادیثی می نشیند و مردم گرد אو جمع می می
عثمان همچنین شنید که . تبکر و عمر رא تغییر دאده אس و حتی אبو) وآله  علیه אهللا صلّی(های پیغمبر  سنت
گوید و خلفای قبلی رא غاصب  و حقّانیّت אو سخن می) אلسّالم علیه(پرده אز مقام و جایگاه علی  ذر بی אبو
  .دאند می

ذر در شام نیز به אفشاگری خود بر ضد خالفت  ذر رא به شام نزد معاویه تبعید کرد، אما אبو عثمان، אبو
معاویه به عثمان نامه . אی که مشتاقان شنیدن سخنانش بسیار شدند ه گونهعثمان و تخلفات אو אدאمه دאد؛ ب
ذر رא بر شتری با جهاز  خلیفه نیز به معاویه دستور دאد تا אبو. ذر تباه ساختی نوشت که تو شام رא به وسیلۀ אبو

گوشت دو رאنش  بدین ترتیب אو رא به مدینه آوردند، در حالی که. روپوش سوאر کند و به مدینه گسیل دאرد بی
ها دאشت؛  אلمال مسلمانان توسط آن אمیه و چپاول بیت بارۀ بنی אی در ذر با عثمان مناظره אبو. ریخته شده بود

جا  ذر آن زאدگاهش که אبو» ربذه«خلیفه دستور دאد אو رא به . جا که عثمان تصمیم به تبعید مجدّد אو گرفت تا آن
  .رא خوش ندאشت، تبعید کنند

. ذر کرد و دستور دאد مرאقب باشد تا کسی אو رא بدرقه نکند مروאن حکم رא مأمور تبعید אبوعثمان، 
אهللا بن جعفر و عمّار یاسر بیرون شهر و در نقطۀ  و عبد) אلسّالم علیهما(و حسنین ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

حضرت رא  دید، پیش رفت و دست آن رא) אلسّالم علیه(ذر علی  چون אبو. ذر حاضر شدند دوری برאی بدرقۀ אبو
بینم،  من هرگاه شما و فرزندאنتان رא می: عرض کرد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  گاه گریست و به אمیر آن. بوسید

. آورم و شکیبایی ندאرم تا אز گریستن بر مظلومیت شما خوددאری کنم سخن پیغمبر خدא رא به یاد می
با אو سخن گفتند و آن ) אلسّالم علیه(و אمام حسین ) אلسّالم علیه(م حسن و אما) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

  .صحابی بزرگوאر و مظلوم رא بدرقه کردند

                                                 
  .۳۴۶، ص ۲به بعد و مروج אلذهب، ج  ۳۱۷ص   ،۴تاریخ طبری، ج . ٦٧
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گونه که پیغمبر  جا אز دنیا رفت و همان ذر چندی در تبعیدگاه بود و سرאنجام مظلومانه در آن אبو
. آمدند، אو رא به خاک سپردند به سوی مدینه می به אو فرموده بود، مردאنی با אیمان که) وآله  علیه אهللا صلّی(

  ٦٨.مالک אشتر و حذیفة بن یمان در دفن אو شرکت دאشتند

دאر کوفه، به سبب אعترאض به چپاول  صحابی و قاری مشهور قرآن، قاضی و خزאنه :אهللا بن مسعود عبد
دستور عثمان مورد ضرب و  אلمال و مقاومت در برאبر گرفتن قرآن خود، عزل شد و به خویشان عثمان אز بیت

  ٦٩.شتم وאقع گردید تا بر אثر آن אز دنیا رفت

عثمان . حضرت بود و بسیار مورد عالقۀ آن) وآله  علیه אهللا صلّی(אز אصحاب برجستۀ پیغمبر  :عمّار بن یاسر
ه هنگام אز آغاز هجرت به مدینه به سبب برخوردی که با عمّار دאشت، אز אو دل خوشی ندאشت و אهانتی رא که ب

شنید و ) وآله  علیه אهللا صلّی(אلنبی یا به نقل برخی در سال هفتم هجری به عمّار کرد، پیغمبر  بنای مسجد
عمّار . خوאنند ها אو رא به دوزخ می خوאند و آن ها رא به بهشت می با عمّار چه کار دאرند؟ אو آن«: برآشفت و فرمود

  .»در چشم من بسیار عزیز אست

خوאست تا عمّار رא تبعید  ذر، سخنی در مذمّت عثمان گفت که به گوش אو رسید و می אز אبوعمّار در دفاع 
. حضرت کمک خوאستند آمدند و אز آن) אلسّالم علیه(کند؛ بنی مخزوم که عمّار به آن قبیله وאبسته بود، نزد علی 

هنگامی که אقدאم بنی مخزوم . نخوאهیم گذאشت که عثمان قصد خود رא عملی سازد: فرمود) אلسّالم علیه(علی 
  . به عثمان رسید، אز تبعید אو صرف نظر کرد) אلسّالم علیه(و سخن حضرت אمیر 

های אو،  אعتنایی چندی بعد در پی אعترאض شدید مردم مناطق مختلف نسبت به مظالم حکّام عثمان و بی
گونه  بنویسند و אو رא אز عوאقب אینאی  تصمیم گرفتند تمام אعمال ناشایست خلیفه و فرمانروאیانش رא در نامه

چون عثمان אز مضمون . ها به عثمان بدهد ها نامه رא به عمّار دאدند تا به نمایندگی אز آن آن. אعمال بیم دهند
غالمان . אعتنایی نامه رא دور אندאخت و به غالمانش دستور دאد تا عمّار رא مضروب سازند نامه با خبر شد، با بی
هوش شد و بعدאً به مرض فتق مبتال  אی که بی د خلیفه چند لگد به شکم אو زد، به گونهچنین کردند و خو

  ٧٠.شد

رא به ) وآله  علیه אهللا صلّی(אلرحمن بن حنبل، صحابی پیغمبر  عثمان אز جمله عبد :אلرحمن بن حنبل عبد
ان و مقدم دאشتن های عثم علت تبعید אو אین بود که نسبت به بذل و بخشش. قلعۀ قموص خیبر تبعید کرد

  ٧١.אمیه بر دیگرאن אعترאض دאشت بنی

                                                 
، ۲و مروج אلذهب، ج  ۳۰۸و ص  ۲۸۶تا  ۲۸۳، ص ۴به بعد و تاریخ طبری، ج  ۱۷۱ ، ص۲تاریخ یعقوبی، ج : نگاه کنید به. ٦٨

  .۱۱۴، ص ۲ج   به بعد و کامل بهایی، ۳۴۸ص 

  .۱۹۹، ص ۱و شرح نهج אلبالغة، ج  ۳۴۷، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۱۷۰، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج   :نگاه کنید به. ٦٩

  .۳۴۷، ص ۲وج אلذهب، ج و مر ۱۷۳، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج : نگاه کنید به. ٧٠

  .۱۷۳، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج . ٧١
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  אلمال مسلمانان  אستفادۀ کالن مالی و تباه کردن بیت سوء ) ج

אلمال مسلمانان رא به خویشان و אقوאم خود و یا به هرکس که   عثمان بدون هیچ مالحظه و پروאیی بیت
در وאقع عثمان به دو گروه بذل و بخشش . نهاد بخشید و به אنتقاد دیگرאن وقعی نمی دאشت، می دوست می

  .و رجال با نفوذ سیاسی) خویشان و אقوאم خود(אمیه  بنی: کرد می

  فرאگیر شدن אنقالب و مقاومت و عهدشکنی عثمان

. مجموعۀ عوאمل ذکر شده، شاید همرאه با عوאمل دیگر باعث شد مردم مصر، کوفه و بصره به خروش آیند
زبان אعترאض به روی عثمان ) وآله  علیه אهللا صلّی(ت نیز אصحاب پیغمبر در مدینه مرکز حکومت و خالف

  .گشودند

شد و تصمیم به  کرد و عثمان تحت تأثیر وאقع می بارها عثمان رא نصیحت می) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
  ٧٢.گردאنید گرفت، ولی مروאن رأی אو رא برمی אصالح אمور می

אلمال، قرق کردن   صحاب، بر محور سپردن אمور به خویشان، چپاول بیتعمدۀ אعترאضات مردم، به ویژه א
אهللا بن مسعود و عمّار  אلرحمن بن حنبل، مضروب ساختن عبد ذر و عبد های خود، تبعید אبو ها برאی دאم چرאگاه

ایمال کردن یعنی مروאن و پدرش، پ) وآله  علیه אهللا صلّی(یاسر، بازگردאندن و به کار گرفتن دو تبعیدی پیغمبر 
...  خطاب אو رא به ناحق به אنتقام قتل پدرش کشت و بن عمر بن אهللا خون هرمزאن مسلمان אیرאنی که عبید

  ٧٣.بود

ها نامه نوشتند که אگر شما  به مجاهدאن جبهه) وآله  علیه אهللا صلّی(هجری אصحاب پیغمبر  ۳۴در سال 
هجری مالک אشتر با دویست  ۳۵در سال . جا אست ینخوאهان جهاد هستید به مدینه برگردید که جهاد وאقعی א

אلرحمن بن عدیس بلوی با سیصد  نفر אز אهالی کوفه، حکیم بن جبله عبدی با یکصد نفر אز אهالی بصره و عبد
אصحاب حاضر در مدینه نیز غیر אز אفرאد . تن אز مردم مصر برאی אعترאض به عملکرد خلیفه به مدینه آمدند

  ٧٤.های خلیفه پیوستند ه مخالفان سیاستאنگشت شماری، همه ب

  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین   گری אمیر میانجی

حضرت علی . ها رא אصالح کند خوאستند تا بین آن) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  عثمان و معترضان אز אمیر
بن אبی بکر رא אهللا بن אبی سرح رא אز حکومت مصر عزل کند و محمد  ، عثمان رא قانع کرد تا عبد)אلسّالم علیه(

عمل نماید ) وآله  علیه אهللا صلّی(به جای אو بگمارد و تعهّد کند که אز אین پس مطابق کتاب خدא و سنت پیغمبر 
و به محرومان و فقرא رسیدگی کند و تبعیدشدگان رא به وطن بازگردאند و حقوق همه رא به تمام و کمال 

عثمان אنجام אین تعهّدאت رא . امن אجرאی אین تعهّدאت אستض) אلسّالم علیه(در אین صورت علی . پردאخت نماید
  .אی در אین خصوص، אنقالبیون به سوی شهرهای خود روאن شدند پس אز نوشتن عهدنامه. אعالم کرد

                                                 
  .۳۶۴تا  ۳۶۰، ص ۴تاریخ طبری، ج : نگاه کنید به. ٧٢

  .۱۷۴، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج . ٧٣

زندگی : و نگاه کنید به ۱۴۰، ص ۲و شرح نهج אلبالغة، ج  ۳۵۲، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۳۶۷، ص ۴تاریخ طبری، ج . ٧٤
  .رش علیه عثمان و فرجام אو، مبحث شو۱دوאزده אمام، ج 
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به عثمان فرمود به منبر برود و אز گذشتۀ خود אظهار پشیمانی کند تا خبر به ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
عثمان چنین کرد و مردم אز توبۀ אو خوشحال شدند و . مردم دست אز خروش و قیام بردאرند همۀ شهرها برسد و

به گریه درآمدند؛ אما پس אز بازگشت אو، مروאن رأی خلیفه رא عوض کرد و با אجازۀ عثمان به جمع مردم درآمد 
با خود تعهّد کرد که دیگر ) مאلسّال علیه(אلمؤمنین  پس אز אین ماجرא אمیر. ها ناسزא گفت و تهدید کرد و به آن

  ٧٥.گری نکند بارۀ عثمان میانجی در

خلیفه چون دیگر در مدینه پایگاهی ندאشت، برאی سرکوب هرگونه حرکت و قیام אحتمالی بر ضدّ خود، אز 
که אز درگیری با אصحاب پیغمبر وحشت دאرد،   معاویه نیز به بهانۀ אین. معاویه در شام درخوאست کمک کرد

به عمل نیاورد و بنا به نقلی به ظاهر پاسخ مثبت دאد و نیرویی رא روאنه کرد، אما به آنان فرمان دאد در אقدאمی 
طور نیز شد و אین سپاه پس אز قتل  همین. مرز شام و حجاز אردو بزنند و تا אو دستور ندאده به مدینه نروند

  ٧٦.عثمان به شام بازگشت

شت و در آن دستور دאد پس אز رسیدن معترضان به مصر، همه אز سوی دیگر عثمان به حاکم مصر نامه نو
به אو . پیک خلیفه در رאه مصر با معترضان برخورد کردאتفاقاً . بکر رא אز دم تیغ بگذرאند אبی بن אز جمله محمد

معترضان مصری به . ها بود، کشف شد مشکوک شدند و پس אز بازرسی، نامۀ محرمانه که دאلّ بر خیانت به آن
  ٧٧.ه بازگشتند و دیگر אنقالبیون و مهاجر و אنصار مدینه رא אز خیانت خلیفه آگاه ساختندمدین

خانۀ خلیفه رא محاصره کردند و אرتباط خانه با بیرون به کلّی قطع شد؛ به   سرאنجام مردم خشمگین مجدّدאً
کنندگان پرسید  ز محاصرهبام آمد و א عثمان ناچار به پشت. אی که خلیفه به آب آشامیدنی دسترسی ندאشت گونه

چون خبر به علی . پس درخوאست آب کرد، ولی مردم جوאب ندאدند. خیر: آیا علی در بین شما نیست؟ گفتند
هاشم و به سرپرستی אمام حسن  رسید، نارאحت شد و تعدאدی مشک آب به وسیلۀ چند نفر אز بنی) אلسّالم علیه(
) אلسّالم علیه(کردند، אما אمام حسن  کنندگان ممانعت می ه محاصرهک با אین. برאی عثمان فرستاد) אلسّالم علیه(

  ٧٨.אش رساند آب رא به عثمان و خانوאده

  هالکت عثمان

אز . دאد کرد و نه אز مقام خود אستعفا می عثمان چهل روز در محاصره بود، نه به خوאست אنقالبیون توجه می
شام و بصره درخوאست کمک کرده אست، تصمیم طرف دیگر هنگامی که معترضان با خبر شدند که אو אز 
אز אین رو پس אز گفتگوهای بسیار به خانۀ אو . گرفتند تا پیش אز رسیدن قوאی کمکی، کار رא یکسره کنند
  .ریختند و به ضرب خنجر و شمشیر وی رא به قتل رساندند

                                                 
  .۱۷۴، ص ۲به بعد و تاریخ یعقوبی، ج  ۳۶۹و ص  ۳۶۴تا  ۳۶۰، ص ۴تاریخ طبری، ج : نگاه کنید به. ٧٥

  .۳۶۸، ص ۴و تاریخ طبری، ج  ۱۵۱، ص ۲و شرح نهج אلبالغة، ج  ۱۷۵، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج . ٧٦

و شرح  ۴۱۲، ص ۲و کتاب אلفتوح، ج  ۳۶۷، ص ۴ج و تاریخ طبری،  ۱۷۵، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج : نگاه کنید به. ٧٧
  .۱۲۵و تاریخ אلخلفا، ص  ۱۴۹، ص ۲אلبالغة، ج   نهج

به بعد و کتاب  ۳۸۳، ص ۴و تاریخ طبری، ج  ۴۴ص   ،۱و אالمامة و אلسیاسة، ج  ۱۷۶، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج : نگاه کنید به. ٧٨
  .عدبه ب ۱۵۵، ص ۲و شرح نهج אلبالغة، ج  ۴۲۶، ص ۲אلفتوح، ج 
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یفه، عمرو بن حمق سال دאشت و محمد אبن אبی بکر، محمد بن אبی حذ ۸۶تا  ۸۳عثمان به هنگام مرگ 
جسد عثمان سه روز . بلوی و سودאن بن حمرאن در کشتن אو شرکت دאشتند عدیس بن אلرحمن خزאعی، عبد
عاقبت سه تن אز قریش و پسر אو بر نعش عثمان نماز خوאندند و چون مردم אجازه ندאدند که در . روی زمین بود

به قولی تنها . هودیان بود، به خاک سپرده شدکه قبرستان ی» کوکب حش«بقیع دفن شود، در محلی به نام 
هجری  ۳۵قتل عثمان دوאزده روز مانده אز ذی حجه سال . یک نفر و به قول دیگر هیچ کس بر אو نماز نخوאند

  ٧٩.אتفاق אفتاد

  و خالفت عثمان) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   אمیر

برخالف دو خلیفۀ پیشین، به نظرאت و ها،  אمیه و אعتماد کامل به آن عثمان به سبب میدאن دאدن به بنی
نیاز אز آن  توجهی ندאشت و خود رא بی) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  ها یعنی אمیر آرאی برگزیدگان صحابه و سرآمد آن

در تمام دورאن طوالنی خالفت عثمان אز صحنۀ سیاسی ) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  אز אین رو אمیر. دאنست می
. شد گذאرد، وאرد عمل می  کرد אحکام خدא رو به تعطیلی می رد معدودی که אحساس میخارج بود و تنها در موא

حضرت به درخوאست אنقالبیون  در אوאخر خالفت عثمان، آن). مانند درخوאست عزل و אجرאی حدّ بر ولید فاسق(
  .و خلیفه، برאی אصالح אمور مسلمانان وאرد میدאن شد

هایش رא در خطبۀ شقشقیه אین طور تشبیه و تشریح  عثمان و سیاست، )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
  :فرماید می

אو که همانند حیوאن پرخور و شکم . ها به خالفت رسید سرאنجام سومی אز آن... «
بستگان پدرش . אلمال ندאشت آوری و خوردن بیت אی بود، هیچ همّی جز جمع برآمده

אی  خوردن אموאل خدא همچون شترאن گرسنهبه همرאهی אو برخاستند و برאی ) אمیه بنی(
אما سرאنجام . خورند، دست אز آستین برآوردند های بهاری رא با ولع عجیبی می که علف
پنبه شد و کردאر ناشایستش کار אو رא تباه ساخت و ) برאی אستحکام خالفت(هایش  بافته

  .»אندوزی برאی همیشه وی رא نابود کرد بارگی و ثروت عاقبت، شکم

توאن אز אنتقادهای رو در روی  نسبت به عثمان و عملکرد אو رא می) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  رش אمیرنگ
بکر و  گله کرد که تو در حکومت אبو) אلسّالم علیه(عثمان در אوאخر حکومتش אز علی . حضرت به دست آورد آن

: در پاسخ אو אز جمله فرمود) אلسّالم هعلی(حضرت אمیر . آمدی، ولی با من ناسازگار هستی ها کنار می عمر با آن
آن دو بر مسند خالفت نشستند، ولی دست خود و خویشان خود رא אز تصرّف در אموאل و . تو با آنان برאبر نیستی

  .אی نفوس مردم بازگرفتند و تو با خویشاوندאنت אموאل و خون مردم رא به بازی گرفته

در مقام نصیحت، به ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  ان، אمیرهمچنین در אوج אعترאض אنقالبیون بر ضدّ عثم
دאد، پای خود رא بر  عمر وقتی کسی رא فرمانروאیی می: فرماید پردאزد و خطاب به אو می مقایسۀ عثمان با عمر می

کرد، ولی تو به   بدون تأمّل وی رא אحضار و به شدت بازپرسی می, رسید אگر אز אو شکایتی می. نهاد گردن אو می
  .کنی تو با خویشانت به نرمش و مالیمت برخورد می. کنی  روش אو عمل نمی

                                                 
به بعد و  ۳۹۰، ص ۴و تاریخ طبری، ج  ۱۷۶، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۴۶تا  ۴۴، ص ۱אالمامة و אالسیاسة، ج : نگاه کنید به. ٧٩

و تاریخ אلخلفا  ۱۵۷، ص ۲و شرح نهج אلبالغة، ج  ۴۳۶و ص  ۴۲۹، ص ۲و کتاب אلفتوح، ج  ۳۵۵، ص ۲مروج אلذهب، ج 
  .۱۲۷ص 
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مگر نه אین אست که عمر در تمام دورۀ حکومتش معاویه رא در شام نگاه دאشت؟ من نیز אو : عثمان گفت
 دهم آیا غیر אز אین אست که معاویه چنان تو رא به خدא سوگند می: حضرت فرمود. رא در حکومت شام אبقا کردم

: فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. بلی: ترسید؟ عثمان گفت غالم عمر אز אو نمی» یرفا«ترسید که  אز عمر می
אو بدون فرمان تو . دאنی برد و تو خود نیز می ولی אینک معاویه بدون مشورت و אطالع تو کارها رא پیش می

  ٨٠.گوید אین فرمان عثمان אست و تو אعترאضی ندאری می

عثمان رא فردی سست אرאده، متعصّب نسبت به قبلۀ ) אلسّالم علیه(جه به آنچه گذشت، حضرت علی با تو
هایش אمور אسالم رא به تباهی  دאند که با سیاست אلمال و جان مردم می خود، ضعیف אلنفس و مسرف در بیت

قتل אو نه مرא . کردمنه به آن دستور دאدم و نه אز آن جلوگیری : بارۀ هالکت وی نیز فرمود در. کشانید
  ٨١.خوشحال کرد، نه אز آن بدم آمد

  

                                                 
  .و تاریخ طبری و کامل אبن אثیر و کتاب عایشه ۱۶۲به نقل אز نهج אلبالغة، خطبۀ  ۶۴تا  ۶۱ سیرۀ علوی، ص: نگاه کنید به. ٨٠

  .۱۰۱، ص ۵به نقل אز אنساب אالشرאف بالذری، ج  ۳۲۹ص ) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  زندگانی אمیر. ٨١
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  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین علی  خالفت אمیر

  



 

  در مدینه) אلسّالم علیه(دورאن خالفت حضرت אمیر 

  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  بیعت با אمیر

. خلیفۀ چهارم تصمیم بگیرندپس אز قتل عثمان، אنقالبیون و سایر مردم مدینه گرد آمدند تا در بارۀ تعیین 
ها رא در  طلحه و زبیر و سعد وقاص که عمر بن خطاب آن. بزرگان مهاجر و אنصار در مسجد حضور دאشتند

אما عمّار یاسر که در جریان . شورאی خود دאرאی قابلیت خالفت تشخیص دאده بود، دאعیۀ خالفت دאشتند
شد، پیش אز همه، و پس אز אو  اجرאن شناخته میمحاصرۀ عثمان و هدאیت אنقالب به عنوאن سخنگوی مه

رאفع و مالک بن عجالن با אیرאد سخنان  بن אیوب אنصاری، رفاعة אلهیثم بن אلتیهان، אبو بزرگان אنصار مانند אبو
عمّار . ترین فرد برאی خالفت معرفی کردند رא به عنوאن شایسته) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  آتشین و محکم، אمیر

אگر مصلحت خود رא در نظر نگیرید، باز . شما روش عثمان رא در خالفتش دیدید! مردم«: خود گفت در سخنان
ترین فرد  شایسته) אلسّالم علیه(علی ! אی مردم. شود که حقوق شما رא پایمال کند هم فردی بر شما مسلّط می

جمعی  ر رא تأیید کردند و دستههمه، سخنان عمّا. »دאنید همگان فضایل و سوאبق אو رא می. برאی אین کار אست
  .روאن شدند) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  به سوی خانۀ אمیر

: فرماید حضرت به خالفت می در خطبۀ شقشقیه پیرאمون هجوم مردم برאی ترغیب آن) אلسّالم علیه(علی 
طرف من هجوم  אی که ساربان عقال ریسمانشان رא باز کرده و رها ساخته، به مردم بسان אزدحام شترאن تشنه«

خوאهند برخی دیگر رא در  ها می خوאهند مرא به قتل برسانند، یا برخی אز آن ر کردم میאی که تصوّ به گونه. آوردند
مردم گروه گروه مانند یال کفتار به سوی من آمدند و אز هر «: فرماید در جایی دیگر می. »حضور من بکشند

بود حسن و حسین به زحمت אفتند، و لباس و ردאی من پاره شد جا که نزدیک  طرف به من هجوم آوردند، تا آن
  .»و همچون گلۀ گوسفند پیرאمون مرא گرفتند

بروید مثل گذشته دیگری رא برאی «: אز پذیرش خالفت אمتناع کرد و فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
אما مردم بسیار אصرאر کردند و . »باشممن برאی شما وزیر باشم بهتر אز آن אست که אمیر . אین کار אنتخاب کنید

ها رא אجابت کنی و تا با تو بیعت نکنیم  تقاضا دאرند که دعوت آن) وآله  علیه אهللا صلّی(گفتند אصحاب پیغمبر 
مالک אشتر پیش آمد و . کرد باز هم אز پذیرش خالفت אبا می) אلسّالم علیه(حضرت אمیر . سازیم رهایت نمی

خوאهند، אگر אز پذیرش خالفت אمتناع کنید، برאی بار چهارم אز حق  یگری رא نمیمردم جز شما کس د: گفت
حاال که אصرאر دאرید، مرאسم بیعت باید در مسجد אنجام گیرد، : گاه אمام فرمود آن. مشروع خود باز خوאهید ماند

  .چرא که بیعت با من نباید پنهانی و بدون رضایت مسلمانان باشد

مردم به سوی مسجد آمدند و مهاجرאن و אنصار و אنقالبیون کوفی و بصری و مصری سپس אمام همرאه با 
طلحه و زبیر که در فکر رسیدن به خالفت بودند، وقتی آرزوهای خود رא بر باد رفته . حضرت بیعت کردند با آن

وی بیعت  پیش אز دیگر مردم با) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  دیدند، برאی کسب مقام و قدرت در خالفت אمیر
بر ) سال محرومیت ۲۵پس אز (پس אز بیعت عمومی مردم برאی אوّلین بار ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. کردند

  .אی אیرאد فرمود کننده نشست و سخنان بسیار مهم و تعیین) وآله  علیه אهللا صلّی(منبر پیغمبر 
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هجری  ۳۵جمعه هجدهم ذی حجۀ سال  روز) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  بیعت عمومی با موالی متقیان אمیر
به نقل دیگری بیعت در روز جمعه بیست و پنجم ماه ذی . یعنی درست در روز عید غدیر خم אنجام گرفت

  ٨٢.حجۀ آن سال بود

  אز پذیرش خالفت و قبول بعدی) אلسّالم علیه(بررسی علل אمتناع אولیۀ علی 

אلرحمن بن عوف مبنی بر אنصرאف  برאبر سؤאل عبد در شورאی کذאیی عمر در) אلسّالم علیه(دیدیم که علی 
دאنست و حاضر به אنصرאف نبود؛ אما پس אز هالکت عثمان  جانشینی پیغمبر رא אز آنِ خود می  אز نامزدی خالفت،

حضرت هجوم آوردند و אز אو تقاضا کردند خالفت رא بپذیرد، אمتناع فرمود و  زمانی که عموم مردم به سوی آن
  .مرא رها کنید: فرمود کرد و می وאست آنان مقاومت میدر برאبر درخ

אدّعای خالفت ) אلسّالم علیه(آید که چرא در آن مقطع پس אز مرگ عمر، علی   حال אین سؤאل پیش می
  دאشت، אما پس אز قتل عثمان حاضر به پذیرفتن خالفت نبود؟

ها گذאشت و אنحرאفاتی رא  هرچند عمر بدعت) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  در پاسخ باید گفت که אز دیدگاه אمیر
گیرهای حکومتی و نظارت دقیق بر کارگزאرאن  بکر آغاز شده بود، تشدید کرد، ولی نظر به سخت که אز زمان אبو
در ) وآله علیه אهللا صلّی(های אلهی که پیغمبر אکرم  زیستی خویش و نزدیکانش، معنویت و אرزش خود و ساده

אلمؤمنین   אمیر. رنگ نگردیده بود بود، هنوز باقی مانده و אگرچه کم رنگ شده بود، אما بیمیان مردم אیجاد کرده 
توאن پس אز حکومت عمر به حال و  دאنست که با تحمل قدری مشکالت، تودۀ مردم رא می می) אلسّالم علیه(

الفت خود با سوء تدبیر و אما عثمان در دورאن طوالنی خ. بازگردאند) وآله  علیه אهللا  صلّی(هوאی دورאن پیغمبر 
های  خطاهای فاحش و אعمال ناپسندی که به علم و عمد مرتکب شد، تودۀ مردم رא چنان אز معنویات و אرزش

אخالقی و مذهبی دور و وאبسته به دنیا و مطامع آن گردאنید که تغییر دאدن و متحوّل ساختن آنان در جهت 
  .بسیار مشکل و سخت بودکاری ) وآله  علیه אهللا صلّی(تعالیم پیغمبر 

دאنست که در אوضاع و אحوאل به אرث رسیده אز دورאن حکومت  به خوبی می) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
محتوאیی אز אسالم، نسبت به روح بلند آیین پیغمبر  عثمان، مسلمانانی که جز پوستۀ خشک و بی

سال حکومت عثمان پیدא  ۱۳و روحیاتی رא که در  خوאهند شخصیت אند، نمی بیگانه شده) وآله  علیه אهللا صلّی(
تر و   אین کار کردن بر روی چنین مسلمانانی به مرאتب سنگین بر بنا. אند، تغییر دهند کرده و به آن خو گرفته

به تعبیر دیگر . شدند تر אز دعوت مشرکانی بود که در برאبر منطق نیرومند אسالم خلع سالح می سخت
رخ ) وآله  علیه אهللا صلّی(رو بود، بیش אز آن بود که برאی پیغمبر  با آن روبه) אلسّالم علیه(هایی که علی  دشوאری
  . دאده بود

بکر و عمر و نیز بعد אز توطئۀ   پس אز به خالفت رسیدن אبو )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אز سوی دیگر אمیر
مردم אز عوאقب خطرناک אنتخاب אفرאد شورא که عثمان به خالفت رسید، به وظیفۀ خود، به منظور آگاه کردن 

حضرت رא رها  بارها عمل کرد؛ ولی مردم آن) وآله  علیه אهللا صلّی(فاقد صالحیت الزم برאی جانشینی پیغمبر 
  .ها ندאشت نموده و به سخنانش توجه نکردند، لذא אز لحاظ شرعی دیگر مسئولیتی در قبال آن

                                                 
به بعد و کتاب  ۴۲۷، ص ۴طبری، ج و تاریخ  ۱۷۸، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۴۶، ص ۱אالمامة و אلسیاسة، ج : نگاه کنید به. ٨٢

  .۷، ص ۴و ج  ۲۰۰، ص ۱و شرح نهج אلبالغة، ج  ۴۳۴، ص ۲אلفتوح، ج 
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. رها کنید و به سرאغ کسانی که پیش אز אین رفته بودید، برویدفرمود، مرא  ها می אز אین رو بود که به آن
دאنست که تقاضا و אصرאر زیاد مردم به אو برאی به دست  به خوبی می) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  همچنین אمیر

ها رא به حال و هوאی  گرفتن خالفت، אز روی אحساسات و هیجان אست، و فردא که بخوאهد طبق روش خود آن
به אین . کم پرאکنده خوאهند شد کنند و کم بازگردאند، در برאبرش مقاومت می) وآله  علیه אهللا صلّی(یغمبر دورאن پ

زده تعهّد  ، אما مردم אحساساتی و هیجان»توאنید حکومت مرא تحمّل کنید شما نمی«فرماید که  جهت تأکید می
  .دهند که با אو همرאه خوאهند بود می

به خوبی بر אین نکته نیز وאقف بود که هر چند אمامت אو منصوص אز جانب ) المאلسّ علیه(אلمؤمنین  אمیر
خدא אست، ولی مردم אگر אو رא یاری نکنند و رهایش سازند، خالفت و حکومتش تحقّق نخوאهد یافت و یا بسیار 

برאی وفای به  ها אتمام حجت کرد و حضرت پس אز پافشاری بسیار مردم، با آن אین آن بر بنا. متزلزل خوאهد بود
بیعت تعهّد گرفت تا אگر فردא אز אصرאر خود به אو برאی گرفتن אمر خالفت پشیمان شدند، مسئولیت تمام حوאدث 

  .و پیشامدها بر عهدۀ آنان باشد

با علم به وقوع معضالت و مشکالت بسیاری که در ) אلسّالم علیه(אما عللی باعث گردید تا حضرت علی 
  ٨٣.چنین برشمارد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אین علل رא אمیر. د، خالفت رא بپذیردرאهش به وجود خوאهد آم

  تو تمام شدن حجّ אلمؤمنین אمیرروی آوردن مردم به . ۱

، )אلسّالم علیه(هجوم مردم پس אز قتل عثمان و تقاضای بسیار آنان و אبرאز پشیمانی אز کنار نهادن علی 
  .حضرت تمام کرد حجّت رא بر آن

  رفاه ظالمانئولیت علما در برאبر فقر مظلومان و مس. ۲

) אی در هر زمان و مکان و جامعه(خدאوند אز علما و دאنشمندאن : فرماید می) אلسّالم علیه( אلمؤمنین אمیر
به همین . بارگی ظالمان و فقر و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند پیمان گرفته אست که در برאبر رفاه و شکم

سرآمد علما و دאنشمندאن گذشته و ) وآله  علیه אهللا صلّی(پیغمبر که پس אز ) אلسّالم علیه(لمؤمنین א  دلیل بر אمیر
  .آمد تا پیمانی رא که به خدאوند سپرده אست، با پذیرش خالفت به אنجام رساند آینده بود، الزم می

  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  عدم بیعت گروهی אز صحابه با אمیر

، گروهی אز مهاجرאن و אنصار و بنی אمیه אز بیعت )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  مردم با אمیرپس אز بیعت عامۀ 
אز مهاجرאن سعد אبن אبی . بود) אلسّالم علیه(حضرت خوددאری کردند و منظورشان خروج אز אطاعت علی  با آن

אلملک  به نیابت אز عبدکه بعدها حقیرאنه با یزید و حجّاج بن یوسف ثقفی (خطاب   بن عمر بن אهللا وقاص، عبد
אهللا بن سالم، مغیرة بن شعبۀ ثقفی و אسامة بن زید و אز אنصار حسان  ، قدאمة بن مظعون، عبد)مروאن بیعت کرد

سعید خدری، محمد بن مسلمه، فضالة بن عبید، نعمان بن  אبو) אین دو شاعر بودند(بن ثابت، کعب بن مالک 

                                                 
مٍ وَال لَوْال حُضُور אلحاضِر وَقیامُ אلحُجّة بِوُجُودِ אلنّاصِرِ وَما أخَذَ אهللاُ عَلَی אلْعُلَماء אَالّ یُقارّوُא عَلَی کِظَّةِ ظالِ: فرאز آخر خطبۀ شقشقیه. ٨٣

  .مَظْلوُمٍ أللقَیْتُ حَبْلَها عَلَی غارِبِها وَلَسَقَیْتُ آخِرَها بِکَأسِ אَوَّلِها سَغَبِ
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אز سرشناسان بنی אمیه نیز مروאن حکم، . خدیج بیعت نکردند بن عبشیر، زید بن ثابت، مسلمة بن مخلد و رאف
  ٨٤.ولید بن عقبه و سعید بن عاص אز بیعت خوددאری کردند

برאی نخستین بار در » عموم مردم אز אو درخوאست پذیرش خالفت دאشتند«אی که  بیعت نکردن با خلیفه
ض آنان نشد و برخالف غاصبان خالفت در توطئۀ متعرّ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   אمیر. אفتاد אسالم אتفاق می

  .سقیفه، نخوאست کسی با زور خالفت אو رא بپذیرد

  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین   های کلّی خالفت אمیر تبیین سیاست

پیغمبر روز دوم خالفت خویش در جمع بزرگ مردم در مسجد ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین علی   אمیر
אین . های کلّی خالفت خود رא تبیین فرمود منبر رفت و طی سخنانی، سیاستبه ) وآله  علیه אهللا صلّی(

  .توאن به شرح زیر عنوאن کرد ها رא می سیاست

یعنی با جدّیّت، قدرت . אست) وآله  علیه אهللا صلّی(حضرت همانند موאضعش در حیات پیغمبر  موאضع آن. ۱
  ناپذیری، عمل کردن؛ و سازش

  אلمال؛ نامشروع زورمندאن و ثروتمندאن، و بازگردאندن אین אموאل به بیتها و درآمدهای  قطع حقوق. ۲

برتری و אمتیاز به . برאبری همۀ مسلمانان، و عدم تفاوت و אمتیاز میان مهاجر و אنصار و سایر مردم. ۳
  سبب سوאبق، برאی روی جزאست نه אین دنیا؛

  ؛)وآله  علیه אهللا صلّی(بازگردאندن مردم به رאه پیغمبر אکرم . ۴

مشروع بودن جنگ با مسلمان نماهای (بازگذאردن رאه جنگ با مسلمانان و אهل قبله توسط خدאوند . ۵
  ٨٥).گر فتنه

بکر و  های خود، به روی کار آمدن אبو در אین سخنان ضمن بیان سیاست) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
یل به پذیرش خالفت و بیان حسّاسیت و رغبتی و عدم تما عمر و عثمان אشاره فرمود و ضمن تأکید بر بی

حضرت نیز به آنچه فرمان  مسئولیت بسیار سنگین אمام مسلمانان، אز مردم خوאست تا אو رא אطاعت کنند و آن
  .یافته אست، عمل کند و آن رא به אجرא درآورد

                                                 
و אرشاد مفید، ج  ۴۴۱، ص ۲و کتاب אلفتوح، ج  ۳۶۱، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۱۷۸، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج : نگاه کنید به. ٨٤
  .حضرت، بین مورّخان אختالف אست فان אز بیعت با آندر ذکر تعدאد و نام متخلّ. ۹، ص ۴و شرح نهج אلبالغة، ج  ۲۳۷، ص ۱

بیعت کردند؛ אمّا ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  همچنین برخی אز مورّخان معتقدند که تعدאدی אز אین אفرאد، همگام با تودۀ مردم با אمیر
ان خلیفۀ مشروع خوددאری شکنان فرمان بسیج عمومی صادر کرد، אز אطاعت فرم حضرت برאی مقابله با پیمان هنگامی که آن

  .در אین حرکت نشدند) אلسّالم  علیه(کردند و حاضر به همرאهی علی 

به نقل  ۳۴۱ص ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   به بعد و زندگانی אمیر ۷۵سیرۀ علوی، ص : نهج אلبالغة و نگاه کنید به ۱۷۱خطبۀ . ٨٥
  .ة אبن אبی אلحدیدאلبالغ  نهجאز شرح 
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  در مدینه) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אقدאمات אمیر

در אین مدت حضرت . אز شش ماه אز خالفت خود رא در مدینه گذرאنیدکمتر ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
چند אقدאم אساسی אنجام دאد که بازتاب אین אقدאمات، پدید آمدن دشمنانی شد که بیشتر אیام خالفت علی 

  .אز אین قرאر بود) אلسّالم علیه(אقدאمات حضرت אمیر . ، صرف مقابله با آنان شد)אلسّالم علیه(

  אموאل אختالس شده بازگردאندن. ۱

آنچه مال شخصی אو بود، برאی . دستور دאد אموאل عثمان بررسی شود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
به جز سالح و مرکب شخصی (هر سالح و אسب و شتری . אلمال بازگردאنند وאرثانش بگذאرند و بقیه رא به بیت

אد هر چه رא که به دیگرאن بدون حساب بخشیده همچنین فرمان د. אلمال برگردאنده شود همه به بیت) عثمان
  ٨٦.אلمال وאریز کنند پس گیرند و به بیت بود، باز

  تقسیم برאبر حقوق مسلمانان. ۲

فردא صبح حاضر «: در روز دوم خالفت، در سخنان خویش به مردم فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
همه حاضر شوند، خوאه نام אو در . ه عجم אمتناع نکندهیچ کس نه عرب ن. אلمال رא تقسیم کنیم شوید تا بیت
فردאی آن روز . »همان قدر که مسلمان و آزאده باشد، کافی אست. אلمال ثبت شده باشد یا خیر  دفتر بیت

אهللا بن אبی رאفع کاتب خود فرمود، אبتدא مهاجرאن و سپس אنصار رא دعوت  به عبد) אلسّالم علیه(حضرت علی 
  .بدون تفاوت، سه دینار تحویل بدهکن و به هر کسی 

حضرت دلگیر شدند و به عنوאن אعترאض، برאی אخذ حقوق خود  بسیاری אز مردم אز نحوۀ تقسیم آن
אهللا بن عمر بن خطاب،  طلحه، زبیر، عبد. گرفتند های کالن می نیامدند؛ زیرא در گذشته بدون حساب حقوق

  ٨٧.سعید بن عاص و مروאن حکم אز אین گروه بودند

  عزل فرمانروאیان عثمان. ۳

در بدو رسیدن به خالفت، عزل فرمانروאیان فاسد عثمان ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אز نخستین אقدאمات אمیر
  :بدین ترتیب تعیین شدند) אلسّالم علیه(کارگزאرאن حضرت אمیر . و אنتصاب אفرאدی صالح به جای آنان بود

  .אهللا بن אبی سرح، فرمانروאی مصر دـ قیس بن سعد بن عبادۀ אنصاری به جای عب

  ).אخرאجی אز بصره(אهللا بن عامر بن کریز  ـ عثمان بن حنیف אنصاری به جای عبد

  .אلمطلب به جای یعلی بن אمیه، فرمانروאی مکه אهللا بن عباس بن عبد ـ عبید

  .אهللا بن قیس بن عامر، فرمانروאی نیشابور ـ خلید بن کاس به جای عبد

  .אنصاری به جای معاویة بن אبی سفیان، فرمانروאی شامـ سهل بن حنیف 

سعید بن عاص حاکم کوفه رא عزل فرمود و به خوאست معترضان ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  بنا به نقلی אمیر
به قول دیگری مردم کوفه در حیات عثمان، سعید . موسی אشعری رא منصوب کرد אبو  کوفی حاضر در مدینه،

                                                 
  .۳۶۳، ص )אلسّالم  علیه(ین אلمؤمن زندگانی אمیر. ٨٦

همگی به نقل  ۳۴۱، ص )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  و زندگانی אمیر ۳۴۹و فروغ والیت، ص  ۷۷سیرۀ علوی، ص : نگاه کنید به. ٨٧
  .אلحدید אبی  ة אبنאلبالغ  نهجאز شرح 



 ٦٩    پنجمجلسه / تاريخ تشيع

 Tarikh-t(QK) 90-91 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

, عثمان نیز مخالفتی نکرد و پس אز مرگ אو. موسی رא حاکم کردند دند و خود، אبوبن عاص رא אخرאج کر
به درخوאست مردم کوفه، وی رא در مقامش تثبیت کرد و אین قول به وאقع ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

  .تر אست نزدیک

  .در شمال عرאق منصوب فرمود» جزیره«אشتر رא به حکومت אیالت بزرگ   همچنین مالک

، تنها سهل بن حنیف אنصاری نتوאنست در شام حکومت )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  در میان کارگزאرאن אمیر
حاکم خود مختار دورאن عثمان، سهل رא به بهانۀ قصاص قاتالن عثمان بازگردאند , علت آن بود که معاویه. کند

گیری אز  و کناره) אلسّالم علیه(ن אلمؤمنی و אعالم دאشت پس אز قصاص قاتالن وی، حاضر به بیعت با אمیر
  ٨٨.حکومت شام אست

شکنان مجبور به خروج אز حجاز شد،  هنگامی که برאی مقابله با پیمان) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
אلمطلب رא به حکومت مکه و سهل بن حنیف אنصاری رא به حکومت مدینه منصوب  عبد بن عباس بن قثم
  .אیوب אنصاری رא به حکومت مدینه تعیین فرمود بعدאً به جای سهل، אبو. فرمود

  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  تأمّلی در زمینۀ فرمانروאیان אنتخابی אمیر

های حکومتی خود تعیین کرد که به فرمودۀ خود  کسانی رא برאی تصدّی مقام) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
אی به ناحق بر  خلفای پیشین عقب مانده، و عدههای غلط  صاحبان فضیلت بودند و در אثر سیاست, حضرت آن
  .ها پیشی گرفته بودند آن

هیچ , بینیم جز پسر عموهای خود ، می)אلسّالم علیه(با نگاهی به کارگزאرאن درجۀ یک حضرت אمیر 
ورزی مهاجرאن نسبت به  شاید علت آن، کینه. ها هستند ها نیست و همه אز אنصار و یمنی ن مهاجری در میان آ

سال علی  ۲۵ها بود که در سه نوبت و به مدت  آن های پی در پی  و خیانت) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  رאمی
. אز رسیدن به خالفت باز دאشته شد و در حقیقت مردم אز نعمت رهبری אو محروم گشتند) אلسّالم علیه(

ها هم  د دאشت، אما در نهایت آندر میان مهاجرאن فقط به پسر عموهای خود אعتما) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
و אمام حسن ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  نسبت به وظیفۀ خود کوتاهی و یا خیانت کردند و אز אین رאه به אمیر

  .ضربه زدند) אلسّالم علیه(مجتبی 

  אفزאیش حقوق رزمندگان. ۴

وق نیروهای نظامی و در همان אوאن خالفت و به نقلی در جنگ جمل، حق) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
אلمال و مصرف  گیری نسبت به بیت אین אقدאم حضرت که در سخت ٨٩.رزمندگان مسلمان رא دو برאبر کرد

  .نابجای אموאل خدא مشهور אست، جای بررسی دאرد

کسانی که جان خود رא برאی حفظ مرزها و دفاع אز مسلمانان ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אز دیدگاه אمیر: אوّل
مجاهدت کرده و یا در ) وآله  علیه אهللا صلّی(خطر אندאختند، نسبت به אشخاصی که زمانی در خدمت پیغمبر به 

باید אز حقوق , کنند אلمال אستفاده می فتوحات خلفای قبل حضور دאشته و אینک بازنشسته شده و אز بیت
  .بیشتری برخوردאر باشند

                                                 
  .۴۴۲ ، ص۴و تاریخ طبری، ج  ۱۴۱و אخبار אلطوאل، ص  ۱۷۹، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج : نگاه کنید به. ٨٨

  .۴۸، ترجمۀ אعیان אلشیعة جلد چهارم، عالمۀ سید محسن אمین عاملی، ص )אلسّالم علیهما(אمام حسن و אمام حسین . ٨٩
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هایی در پیش رو دאرد و پیغمبر  دאنست جنگ می) لسّالمא علیه(אلمؤمنین  که אمیر با توجه به אین: دوم
دید که قوאی مسلّح  به אو فرموده بود که مجبور به جنگ با دشمنانی خوאهد شد، الزم می) وآله  علیه אهللا صلّی(

ها به سبب نیاز مالی و دغدغدهای فکری ناشی  آن, خود رא אز نظر مالی تأمین کند تا به هنگام بروز خطر و رزم
  .آن، در אنجام وظیفه کوتاهی نکنند אز

ریزی خلفای پیشین موאفقت ندאشت، قطعاً  که با فتوحات بدون برنامه) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر: سوم
در نظر دאشت مردم رא به ) אلسّالم علیه(حضرت علی . زد ها دست به حمله بر ضدّ کفار و مشرکان نمی مانند آن

אی بسازد که مزدور و  ها رא به گونه بازگردאند و آن) وآله  علیه אهللا صلّی(مبر های زمان پیغ معنویت و אرزش
شوند،  رو می אی نباشند، بلکه مجاهدאن پرهیزگاری باشند که وقتی با کفّار و مشرکان روبه جنگجوی حرفه

انان تا تحوّل پس، جنگ با غیر مسلم. خاطر به אسالم رو آورند ها با طیب אخالق و سلوکشان باعث گردد تا آن
אز سوی دیگر در عهد خلفای پیشین . شد به زودی محقّق نمی) אلسّالم علیه(معنوی مردم در حکومت علی 

رزمندگان به فتوحات در ماورאی مرزهای אسالم عادت کرده بودند و به همین علت غنایم هنگفتی با فوאصل 
ی جبرאن אین کمبود، و نیز عدم جوאز غنیمت بردن אز برא) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. آوردند کوتاه به چنگ می

رא ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אین سنت אمیر. مسلمانان باغی و محارب، تصمیم به אفزאیش حقوق نظامیان گرفت
  ٩٠.، و پس אز آن אمام، حکّام غاصب بعدی تقلید کردند)אلسّالم علیه(پس אز آن حضرت، אمام حسن 

                                                 
  .همان منابع و همان صفحه. ٩٠



 

  
  
  

  ششمجلسۀ 
  
  
  

   جنگ جمل

  



 

  ناکثینشورش 

یا عليّ تقاتلُ אلناکثینَ «: فرموده بود) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  به אمیر) وآله  علیه אهللا صلّی(پیغمبر אکرم 
ناکثین . شکنان و ستمگرאن و אز دین به در شدگان خوאهی جنگید ؛ אی علی تو با پیمان٩١»وَאلقاسطینَ وאلمارِقینَ
به عنوאن خلیفه ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  ود که אبتدא با אمیرش شکنان، به کسانی אطالق می به معنای پیمان

حضرت شوریدند و  خوאهی عثمان بر ضدّ آن مشروع مسلمانان بیعت کردند، و سپس به ظاهر به بهانۀ خون
  ).خوאرج بودند, قاسطین هم، معاویه و אصحاب صفّین؛ و مارقین. (پیمان خود رא شکستند

אستفاده אز  بیر بودند که با حمایت همه جانبۀ عایشه که وی با سوءسردمدאرאن אین حرکت طلحه و ز
کینۀ دیرینۀ خود نسبت , אلمؤمنین بودن و אمّ) وآله  علیه אهللا صلّی(عوאطف مردم در خصوص همسری پیغمبر 

  .در برאبر حضرت אیستادند, رא به نمایش گذאشته بود )אلسّالم هیعل(به علی 

  شکنی طلحه و زبیر پیمانبررسی علل و عوאمل 

  )אلسّالم  علیه(عدم تحمّل عدאلت و مساوאت علی . ۱

ها که در زمان عثمان منافع مادی بسیاری کسب کرده بودند،  אین دو سردאر قدیمی و אفرאدی مانند آن
خود تلقّی  و آن رא توهینی به  אلمال رא تحمّل نکردند،  در אین تقسیم بیت) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  مساوאت אمیر

ما با تو بیعت کردیم تا «: حضرت گفتند ، با گستاخی به آن)אلسّالم علیه(طلحه و زبیر در مالقات با אمام . نمودند
تو خود فضیلت ما رא نسبت به . در کارها با ما مشورت کنی و بدون نظرخوאهی אز ما دست به کاری نزنی

کنی و حق  نظر و مشورت ما و به میل خود آن رא قسمت میدאنی، אمّا به هنگام تقسیم אموאل بدون  دیگرאن می
ما אز אین نارאحتیم که برخالف روش عمر «: در قسمت دیگری אز سخنان خود گفتند. »کنی ما رא رعایت نمی
های  که شمشیرها و نیزه تو حقوق ما رא با دیگرאن برאبر کردی، حال آن. کنی אلمال رא تقسیم می  بن خطاب بیت
. »אیم א گسترش دאد و אین אموאل رא ما אز چنگ دشمنان אسالم به زور شمشیر خود بیرون آوردهما אسالم ر

من אز خود אین کار رא نکردم و مطابق کتاب خدא و روش پیغمبر «: در پاسخ فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
  ٩٢.»אم عمل کرده) وآله  علیه אهللا صلّی(

  هقطع אمید אز حکومت کوفه و بصر. ۲

یقین دאشتند که در خالفت  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  طلحه و زبیر به אعتبار سبقت در بیعت با אمیر
אین دو به ترتیب طمع فرمانروאیی بصره و کوفه رא . های درجه אوّل رא به دست خوאهند آورد حضرت، مقام آن

  .دنددאشتند؛ אما با تعیین کارگزאرאن جدید، آرزوهای خود رא بر باد رفته دی

و אجازه  آمدند) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  بصره، نزد אمیرها پس אز ناکامی در کسب فرمانروאیی کوفه و  آن
آن دو سوگند خوردند که جز رفتن به . شما قصد عمره ندאرید: ها فرمود حضرت به آن. خوאستند تا به عمره روند

                                                 
  .۱۴۰، ص ۳به نقل אز مستدرک وسایل ج  ۳۶۵، ص فروغ والیت. ٩١

ة אلبالغ  نهجهر دو به نقل אز شرح  ۸۰، ص سیرۀ علویو  ۳۴۶، ص )אلسّالم  علیه(אلمؤمنین   زندگانی אمیر: نگاه کنید به. ٩٢
  .אبی אلحدید אبن
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خوאهید، بلکه قصد  شما عمره نمی«: ددאً فرمودمج )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. عمره هدف دیگری ندאرند
طلحه و زبیر سوگند یاد کردند که چنین قصدی ندאرند و فقط نیت عمره رفتن . »شکنی دאرید خیانت و پیمان

آن دو تجدید بیعت کردند و عهد و . پس بیعت خود رא با من تجدید کنید: فرمود) אلسّالم علیه(علی . دאرند
ها אجازه دאد، ولی پس אز خروج  به آن) אلسّالم علیه(حضرت אمیر . باره یاد کردندسوگندهای محکم در אین 

אی که در آن به کشتار  به خدא سوگند دیگر آن دو رא نخوאهید دید مگر در فتنه: طلحه و زبیر به حاضرאن فرمود
אز خانۀ حضرت، در جمع و بعد אز خروج ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  آن دو پس אز آخرین دیدאر با אمیر. برخیزند

ما بر ضدّ عثمان قیام کردیم و وسیلۀ قتل אو رא فرאهم ساختیم، در . אین پادאش ما بود که علی دאد: قریش گفتند
  ٩٣.دهد دیگرאن رא بر ما ترجیح می, حال که به خالفت رسیده אست. حالی که علی در خانه نشسته بود

  אمیه  אحساس خطر אز جانب بنی. ۳

در برאنگیختن مردم مدینه بر ضدّ عثمان نقش אساسی دאشتند و , بنا به אعترאف خودطلحه و زبیر 
دیدند در حکومت جدید و خالفت  حال که می. دאنستند هوאخوאهان عثمان، אین دو رא در قتل אو شریک می

خوف ترور  کردند و אمیه אحساس خطر شدیدی می  جایگاهی ندאرند، אز جانب بنی) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
حضرت و  אمیه با آن  ، אز אحساس کینه و رقابت بنی)אلسّالم علیه(لذא پس אز ناאمیدی אز علی . خویش رא دאشتند

  .خوאه عثمان معرّفی کردند هاشم، אستفاده کرده و با تغییر موضع، خود رא خون بنی

אند، אستفاده  شریک و دخیل بودهکه طلحه و زبیر در قتل عثمان  אمیه با علم بر אین بسیاری אز بزرگان بنی
אز سوאبق و نفوذ آن دو به ویژه خویشاوندی با عایشه رא برאی هدف مشترکشان یعنی مقابله با حکومت عادالنه 

  .دאنستند الزم می) אلسّالم علیه(علی 

  طمع در خالفت. ۴

شاید در نظر که (پس אز قطع אمید אز به دست آوردن مقام و موقعیت در خالفت حضرت طلحه و زبیر 
، با مشاهدۀ مخالفت علنی )دאشتند אز آن مسئولیت به عنوאن پایگاهی برאی אدّعای خالفت خویش אستفاده کنند

فرصت رא مغتنم شمردند تا با حمایت אم אلمؤمنین ضمن خلع یا قتل علی ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  عایشه با אمیر
  ٩٤.خود به خالفت برسند, )אلسّالم علیه(

  אز سوی عایشه) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  بسیج مردم بر ضدّ אمیر تحریک و

عایشه برאی حج به مکه رفته . کرد عایشه به شدت با عثمان مخالف بود و مردم رא برضدّ אو تحریک می
چون در آن شهر خبر قتل عثمان رא . کرد بود، و אز آن فرصت אستفاده کرده و مردم رא به قتل عثمان تشویق می

سپس رهسپار مدینه شد و . خدא אو رא אز رحمت خود دور کند، گناهانش אو رא کشت: بسیار شاد شد و گفتشنید، 
طلحه אز همۀ مسلمانان به : گفت کرد می که طلحه به خالفت خوאهد رسید، به هر کس برخورد می به تصوّر אین

  .خالفت سزאوאرتر אست

                                                 
، ۴و تاریخ طبری، ج  ۱۴۱و אخبار אلطوאل، ص  ۱۸۰، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۵۱، ص ۱אالمامة و אلسیاسة، ج : نگاه کنید به. ٩٣

  .۲۳۱، ص ۱ة، ج אلبالغ  نهجو شرح  ۴۴۴ص 

  .آثار سوئی که شورאی عمر به دنبال دאشت: تحت عنوאن ۳۸۰تهاد در مقابل نص، ص אج: در אین مورد نگاه کنید به. ٩٤
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: گفت !ه شد و پرسید بعد אز قتل عثمان چه شدسلمه موאج אبی بن در بین رאه با شخصی به نام عبید
عایشه אز شدت . بیعت کردند) אلسّالم علیه(گردش אوضاع مردم رא به بهترین جایگاه هدאیت کرد و با علی 

عثمان رא : گفت مرא به مکه برگردאنید و در رאه مکه می, مرא برگردאنید! وאی بر من: خشم و عصبانیت فریاد زد
کردی و אز همه بیشتر بر אو  مگر تو خود مردم رא بر ضدّ אو تحریک نمی: د به אو گفتعبی. به ناحق کشتند

אطالع یافتم אو رא توبه دאدند و پس אز توبه مانند : عایشه گفت! رא بکشید؟» نعثل«گفتی  خشمناک نبودی و نمی
  ٩٥.نقره سفید شد، אما در ماه حرאم و در حال روزه پس אز توبه אو رא کشتند

خوאهی عثمان و بیعت با طلحه و زبیر  رسیدن نامۀ طلحه و زبیر به عایشه، وی مردم رא به خونپس אز 
  .دعوت کرد

  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  ورزی عایشه نسبت به אمیر علل کینه

) علیها אهللا سالم(قدرش حضرت فاطمۀ زهرא  و همسر عالی) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  عایشه نسبت به אمیر
و ) אلسّالم علیه(علل کینۀ وی به حضرت علی . کینۀ دیرینه دאشت) אلسّالم علیهما(و אمام حسین  و אمام حسن

  :توאن چنین برشمرد رא می) علیها אهللا سالم(همسرش حضرت فاطمه 

همسر نخست ) علیها אهللا سالم(به حضرت خدیجه ) وآله  علیه אهللا صلّی(محبت و عالقۀ شدید پیغمبر . ۱
کرد و نام אو همیشه در خاطر پیغمبر  بود که تا پایان عمر شریفش به هر مناسبتی אز אو یاد می אی  خود به گونه

به ) وآله  علیه אهللا صلّی(אز شدت عالقۀ پیغمبر , عایشه אز روی حسادت زنانه. زنده بود) وآله  علیه אهللا صلّی(
. خدیجه پیرزنی بیش نبود و رفت: گفت) وآله  علیه אهللا صلّی(خدیجه سخت نارאحت بود تا جایی که به پیغمبر 
ساکت باش : در پاسخ אو فرمود) وآله علیه  אهللا صلّی(אکرم  رسول. خدא مرא که بهتر אز אو هستم به شما دאده אست

  .که هیچ یک אز همسرאن من به قدر و منزلت خدیجه نخوאهند رسید

  .شود کینۀ אز مادر، به فرزند אو هم کشیده میبود و طبیعی אست که ) علیها  אهللا  سالم(خدیجه مادر حضرت زهرא 

سایر همسرאن . دאرאی فرزند شد) علیها אهللا سالم(تنها אز طریق خدیجه ) وآله  علیه אهللا صلّی(پیغمبر . ۲
فرزندشان در » ماریه قبطیه«دאر نشدند و یا مانند  یا مانند عایشه و حفصه بچه) وآله  علیه אهللا صلّی(پیغمبر 

درآمده بود، ) وآله  علیه אهللا صلّی(אز אین رو عایشه که تنها دختری بود که به عقد پیغمبر . نیا رفتخردسالی אز د
  .برد و אز فرزندش بیزאر بود دאر نشدن عقدۀ زیادی پیدא کرده بود، و لذא به خدیجه حسد می به دلیل بچه

به ) علیها אهللا سالم(اطمۀ زهرא به دخترش حضرت ف) وآله  علیه אهللا صلّی(אلعادۀ پیغمبر   محبت فوق. ۳
حضرت، باعث حسد شدید عایشه شده  سبب مقامات عالی معنوی که دאشت و אحترאم فرאوאن رسول خدא به آن

אی بود که هنگام دیدאر وی، تمام قد  قدرش به گونه نسبت به دختر عالی) وآله  علیه אهللا صلّی(رفتار پیغمبر . بود
... و » سیّدة نساء אلعالمین«، »אمّ אبیها«אو رא . بوسید رفت و دستش رא می خاست و به אستقبالش می می بر
بارها אو رא . رفتار و سخنانی که به هیچ وجه همسرאنش به خصوص عایشه لیاقت آن رא ندאشتند. خوאند می
  .کنم אز بوسیدن אو بوی بهشت رא אستشمام می: فرمود بوسید و می می

قدرش و به وאسطۀ همسر بزرگوאر אو یعنی  تنها אز طریق دختر عالی) وآله  علیه אهللا صلّی(نسل پیغمبر . ۴
رא ) אلسّالم علیهما(، حسن و حسین )وآله  علیه אهللا صلّی(که پیغمبر  به ویژه آن. باقی ماند) אلسّالم علیه(علی 

                                                 
به نقل אز  ۹۱، ص علوی سیرۀو  ۴۳۷، ص ۲، ج אلفتوح کتابو  ۴۵۹و تاریخ طبری، ص  ۱۸۰، ص ۲، ج یعقوبی تاریخ. ٩٥

  .عهة אبن אبی אلحدید و אحادیث شیאلبالغ نهجאنساب אالشرאف بالذری و کامل אبن אثیر و شرح 
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خدא نسل هر : ده بودفرمو) وآله  علیه אهللا صلّی(پیغمبر . ها عالقه دאشت فرزندאن خود نامید و به شدت به آن
به رאستی هر کسی אز . אست) אلسّالم علیه(پیغمبری رא אز صلب خود אو قرאر دאد؛ جز من که نسلم אز صلب علی 

  .٩٦مادری متولّد شود، به پدرش منسوب אست؛ جز فرزندאن فاطمه که به من منسوب هستند

دאر شدن אز  رא که سعادت بچهبدیهی אست که همین אمر تا چه حد موجبات حسد و خشم و نفرت عایشه 
  .ساخت رא ندאشت، فرאهم می) وآله  علیه אهللا صلّی(پیغمبر 

حضرت در برאبر אو  رא غصب کرد و آن) אلسّالم علیه(حق مسلّم علی   پدر عایشه پس אز توطئۀ سقیفه،. ۵
هر ) אلسّالم علیه(ت علی دאنس و غاصب بودن پدر خود، می) אلسّالم علیه(عایشه با علم بر حقّانیّت علی . אیستاد

توאنست ببیند که حضرت אمیر  אز אین جهت نیز نمی. گاه به خالفت رسد، غاصبان رא אفشا خوאهد کرد
  .در مسند خالفت قرאر گرفته אست) אلسّالم علیه(

  )وآله   علیه אهللا صلّی(تحریک همسرאن پیغمبر 

به سرאغ , )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  عایشه برאی موفقیت کامل خود در برאندאزی خالفت مشروع אمیر
وی . رفت تا با همکاری آنان عوאطف مسلمانان رא بیشتر تحریک کند) وآله  علیه אهللا صلّی(همسرאن پیغمبر 

אم سلمه که . رفت که אو هم به حج آمده بود) وآله  علیه אهللا صلّی(قدر پیغمبر  אبتدא به سرאغ אم سلمه همسر عالی
با خبر شد، به ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  وبی مطلع بود، وقتی אز دشمنی علنی אو با אمیرאز حسادت عایشه به خ

  .فرא خوאند) אلسّالم علیه(مخالفت با عایشه برخاست و مردم رא به هوאدאری حضرت علی 

ه و حضرت رא אز توطئۀ عایش نوشت و آن) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אی به אمیر پس אز אین ماجرא אم سلمه نامه
אگر خدאوند ما زنان رא אز خروج منع نفرموده بود، برאی یاری تو : در پایان نامه نوشت. طلحه و زبیر آگاه کرد

  ٩٧.فرستم سلمه رא به یاری شما می אبی بن کردم؛ אما پسرم عمر قیام می

אو . و دختر عمر بن خطاب دعوت کرد) وآله  علیه אهللا صلّی(همسر دیگر پیغمبر » حفصه«عایشه אز 
אهللا بن عمر אو  אما وقتی آمادۀ حرکت به سوی بصره شد، برאدرش عبد. من تابع عایشه هستم: پذیرفت و گفت

  ٩٨.رא אز رفتن بازدאشت

                                                 
  .؛ به نقل אز منابع معتبر سنی۸۵، سید هاشم رسولی محالتی، ص )אلسّالم  علیه(زندگانی אمام حسن مجتبی . ٩٦

ة אلبالغ نهجبه نقل אز אنساب אالشرאف و کتاب جمل شیخ مفید، و شرح  ۹۳و سیرۀ علوی، ص  ۴۵۴، ص ۲کتاب אلفتوح، ج . ٩٧
אبن قتیبه در در אالمامة و אلسیاسة، . ۴۱۹ص . אجتهاد در مقابل نص. ر مجلسیאلحدید، و کامل אبن אثیر، و بحار אالنوא אبی אبن
، אم سلمه )אلسّالم علیه(ها با علی  آن  کند که پس אز قطعی شدن خروج عایشه و طلحه و زبیر، و جنگ نقل می ۵۵، ص ۱ج 

אز אو خوאست تا אز אین سرکشی و و نادرستی عملکرد وی، ) אلسّالم  علیه(אی به عایشه ضمن بیان حقانیت علی  طی نامه
  .אی نوشت و در آن به توجیه אقدאم خود پردאخت عایشه نیز در پاسخ وی نامه. شورش دست بردאرد

با نقل دאستان مالقات عایشه با אم سلمه و درخوאست کمک אز אو برאی مقابلۀ با علی ) ۱۸۰، ص ۲ج (یعقوبی هم در تاریخ خود 
אی که אبن قتیبه نقل  م سلمه خطاب به عایشه در نادرستی אقدאم وی تقریباً شبیه به محتوאی نامهسخنانی אز א, )אلسّالم علیه(

منصرف شد، ) אلسالم علیه(کند که عایشه تحت تأثیر سخنان אم سلمه אز خروج بر ضدّ علی  کرده، آورده אست و אضافه می
  .کردند) אلسّالم  علیه(لمؤمنین א  ولی طلحه و زبیر אو رא وאدאر به مخالفت و خروج در برאبر אمیر

  .۴۵۴، ص ۴تاریخ طبری، ج . ٩٨
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  جنگ جمل

אهللا بن عامر بن کریز אستاندאر معزول عثمان در بصره،  عبد. هوאخوאهان عثمان در مکه אجتماع کردند
یعلی بن אمیه حاکم دزد . به بصره و تصرّف آن شهر رא طرאحی کردخوאهان عثمان  شکنان و خون حرکت پیمان

در ربیع . و معزول عثمان در یمن، با אموאل غارت شده خود بیشتر مخارج گردآوری אین گروه رא تأمین کرد
  ٩٩.شکنان به فرماندهی طلحه و زبیر به سوی عرאق حرکت کردند هجری پیمان ۳۶אالول سال 

ها به بصره نرسد، با سرعت به سوی عرאق  زودتر אز آن) אلسّالم علیه(علی که  شکنان برאی آن پیمان
ها  نفر אز مدینه به تعقیب آن ۷۰۰با حدאکثر ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. تاختند و در نزدیکی بصره فرود آمدند

  .אنصاری رא به جای خود به حکومت مدینه گماشت حنیف بن پردאخت و سهل

  אشغال بصره

ریزی و  بن حنیف بزرگانی رא אز بصره برאی مذאکره و بازدאشتن عایشه و زبیر و طلحه אز خونعثمان 
  .ها در نهایت تصمیم خود بر אیستادگی و جنگ رא אعالم دאشتند شکنی روאنه کرد، אما آن پیمان

برتر  قدرت. سپاه بصره رא بسیج کرد و در برאبر ناکثین אیستاد. عثمان بن حنیف ناچار به مقابله شد
ها باعث شد تا روز بعد، پس אز درگیری خونین دیگری، عثمان بن حنیف مجبور  شکنان و تردید بصری پیمان

  .به پذیرش صلح موقتی شود

אز سوی دیگر ناکثین . عثمان بن حنیف به دאر אالماره بازگشت و سپاه خود رא אز حالت جنگی خارج کرد
خوאهی عثمان  אفق قبلی، אقدאم به جلب قبایل مختلف برאی خونوאرد بصره شدند و پس אز چند روز برخالف تو

ها عثمان رא دستگیر کردند و تا حد مرگ زدند؛ آن گاه تمام موهای صورتش رא کندند و به زندאن  آن. کردند
پس אز آن . سپس هفتاد تن אز مأمورאن و نگهبانان حکومت بصره رא به طرز فجیعی سر بریدند. אندאختند
نبردی که طی آن بصره אشغال شد، جمل אصغر نام . بصره رא به طور کامل אشغال کردند شکنان پیمان
  ١٠٠.گرفت

  )אلسّالم  علیه(بسیج کوفیان و پیوستن به אمام 

در آن جا گروهی אز مردم مدینه و سیصد تن אز . אز ربذه به ذیقار وאرد شد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
אز אین ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. حضرت ملحق شدند اتم طایی به آنبه فرماندهی عدی بن ح» طی«قبیلۀ 

موسی  محل، محمد بن אبی بکر و محمد بن عون رא برאی بسیج مردم کوفه אعزאم دאشت، אما با کارشکنی אبو
ر یاسر و عمّا) אلسّالم علیه(، אمام حسن )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. אی حاصل نشد אشعری حاکم کوفه نتیجه

موسی، حجر بن عدی و زید بن صوحان مردم رא به  به אبو) אلسّالم علیه(پس אز אعترאض אمام حسن . رא فرستاد
در همان حال مالک אشتر به کوفه آمد و پس אز تصرف . فرא خوאندند) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   אطاعت אز אمیر

» قرظة بن کعب אنصاری«موسی، حکم عزل אو و نصب  אالماره وאرد مسجد شد و بعد אز برخورد قاطع با אبو دאر
  .به حکومت کوفه رא אعالم دאشت

                                                 
و کتاب אلفتوح،  ۴۵۰، ص ۴و تاریخ طبری، ج  ۱۸۱، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۵۷، ص ۱אالمامة و אلسیاسة، ج : نگاه کنید به. ٩٩

  .۴۴۹، ص ۲ج 

  .۱۶۶ص  ،۲ة، ج אلبالغ  نهجشرح  و ۳۶۷، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۶۵، ص ۱אالمامة و אلسیاسة، ج : نگاه کنید به. ١٠٠
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تن אز رאه صحرא و آب خود رא در ذیقار به  ۶۰۰۰یا  ۹۰۰۰تن یا  ۱۲۰۰۰گاه مردم کوفه بسیج شدند و   آن
  ١٠١.رساندند) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

  شکنان بار پیمان توقوع جنگ و شکست خفّ

همرאه با אفرאد و نیروهای قبلی خود و نیروی אعزאمی אز کوفه، و سه هزאر تن ) אلسّالم علیه( אلمؤمنین אمیر
شکنان موאجه  حضرت پیوسته بودند، رאهی بصره شد و در مقابل شهر با لشکر پیمان אز مردم بصره که به آن

אلمؤمنین   אمیر. رد و بدل شد ها میانشان ها و نامه سه روز، دو لشکر در برאبر هم قرאر گرفتند و پیام. گردید
شکنی بیم دאد؛ به عایشه نیز پیغام دאد تا  ها رא אز אدאمۀ پیمان ها فرستاد و آن نامۀ قاطعی برאی آن) אلسّالم علیه(

رא به جنگ تهدید ) אلسّالم علیه(ها با عناد و لجاجت حضرت علی  אش باز گردد؛ אما آن توبه کند و به خانه
حضرت و چهل هزאر  ، بیست هزאر سپاه آن)אلسّالم علیه(אلمؤمنین  یجه ماندن אحتجاجات אمیرنت  بعد אز بی. کردند

دאوطلبی ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  پیش אز آغاز جنگ، אمیر. آرאیی کردند شکنان در برאبر هم صف قوאی پیمان
نه دאوطلب شد و قرآن رא جوאنی אز אهل مدی. خوאست تا با אستقبال אز شهادت، ناکثین رא به قرآن دعوت کند

ها رא دعوت به قرآن کرد، אما אو رא زیر بارאنی אز تیر گرفتند و به نقلی دستش رא قطع کردند و نهایتاً  گرفت و آن
  .به شهادت رساندند

. رא تیربارאن کردند) אلسّالم علیه(شکنان سپاه حضرت علی  پیمان. عایشه فرمان جنگ رא صادر کرد
رא به אو یادآور شد که ) وآله  علیه אهللا صلّی(زبیر رא پیش خوאند و سخن پیغمبر ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

زبیر با . »بدאن که در آینده تو به جنگ علی خوאهی رفت، در حالی که نسبت به אو ستمکار باشی«: فرموده بود
تمیم به نام אبن جرموز کشته  شنیدن אین سخن منفعل شد و אز جنگ کناره گرفت، ولی به دست یکی אز بنی

  .شد

در אثنای جنگ مروאن حکم با تیری طلحه . گیری زبیر، جنگ سختی بین دو طرف درگرفت پس אز کناره
خطاب به ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. رא אز پا درآورد و گفت من دیگر خون عثمان رא مطالبه نخوאهم کرد

به ) אلسّالم علیه(حضرت אمیر   سپاهیان. شوند ین گروه متفرق نمیسپاه خود فرمود تا شتر عایشه برپا אست، א
ها رא  شدند و گروه دیگری جای آن شکنان در دفاع אز شتر کشته می بسیاری אز پیمان. ور شدند طرف شتر حمله

اب با سرنگونی آن، אصح. شتر عایشه پی شد) אلسّالم علیه(نظیر אمام حسن  که با شجاعت کم کرد، تا אین پر می
  .جمل پا به فرאر گذאشتند

به سپاه خود אعالم دאشت جز آنچه در ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  شکنان، אمیر بار پیمان در پی شکست خفّت
میدאن جنگ به دست کسی אفتاده אست، حق بردن אموאل، אسارت زن و فرزندאن، تعقیب فرאریان، و ورود به 

عایشه به منزل یکی אز بزرگان بصره ) אلسّالم علیه(به دستور علی . شکنان و مردم بصره رא ندאرند خانۀ پیمان
عایشه . אو رא که بر אثر אین شکست شرمسار شده بود، سرزنش نمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. برده شد

  .ندאو رא بخشید و دستور دאد وی رא با אحترאم به مدینه بازگردאن) אلسّالم علیه(درخوאست عفو کرد؛ حضرت علی 

                                                 
و تاریخ طبری، ج  ۱۴۴و אخبار אلطوאل، ص  ۱۸۱، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۶۲، ص ۱אالمامة و אلسیاسة، ج : نگاه کنید به. ١٠١
کوفه و نقش آن در : و نیز نگاه کنید به ۳۶۷، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۴۵۹، ص ۲به بعد و کتاب אلفتوح، ج  ۴۷۷، ص ۴

  .۱۸۱אسالمی، ص  قرون نخستین
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شهدאی رکاب . אند مدت جنگ جمل رא یک صبح تا شام، یا بعد אز ظهر تا غروب و یا سه روز نوشته
تلفات . אند رא هزאر و هفتصد، پانصد، و هزאر نفر پیاده و هفتاد سوאره ذکر کرده) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
جمل در زبان عربی به معنی شتر . אست شکنان نیز شش هزאر، پانزده هزאر، و بیست هزאر تن نوشته شده پیمان

  ١٠٢.گفتند» جنگ جمل«به همین جهت آن جنگ رא . نر אست و آن روز هودج عایشه بر روی شتر نری بود

  پیامدهای جنگ جمل

شکن رא بر ضدّ حکومت حقّۀ خود  نخستین شورش دنیاطلبان پیمان) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אگرچه אمیر
  :امدهای منفی زیر رא نیز در بردאشتدرهم شکست، אما אین جنگ پی

  .شکنی و شورش بر ضدّ خلیفه אز بین رفتن قبح بیعت. ۱

مبنی بر ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  سوء אستفادۀ معاویه حاکم یاغی شام אز אین جنگ و تبلیغ بر ضدّ אمیر. ۲
  .مان رא پناه دאدرא کشت و قاتالن عث) وآله  علیه אهللا صلّی(که علی بزرگان אصحاب پیغمبر   אین

אگرچه . رא در بصره متزلزل کرد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  سرکوبی شورش بصریان، پایگاه و جایگاه אمیر. ۳
ها אز  بیعت نمودند، אما کینۀ آن) אلسّالم علیه(بصریان پس אز אین شکست، توبه کردند و مجدّدאً با حضرت אمیر 

در یک کالم אین شهر، دیگر شهر مطمئن و قابل . حضرت باقی بود نتا پایان عمر مبارک آ) אلسّالم علیه(علی 
  .نبود) אلسّالم علیه(אعتمادی برאی حضرت علی 

بسیاری אز کوفیان و مردم ). אلسّالم علیه(אلمؤمنین  های אمیر سست شدن אطاعت مردم کوفه אز فرمان. ۴
نگ، قصد غارت אموאل مردم بصره و به بودند، پس אز خاتمۀ ج) אلسّالم علیه(دیگر که در سپاه حضرت علی 

مردم رא אز אین عمل ) אلسّالم علیه(حضرت אمیر . ها رא دאشتند غنیمت بردن آن و אسارت زنان و فرزندאن آن
چگونه : אفرאد سپاه به אو אعترאض کردند و گفتند. אین جنگ، جنگ با مسلمانان شورشی אست: بازدאشت و فرمود

در . ها قانع نشدند هر چه کرد آن) אلسّالم علیه(ولی مال و زنانشان حرאم؟ علی ها بر ما حالل אست،  خون آن
ها  آن ١٠٣شود؟ ها هستید، بگویید عایشه سهم کدאم یک אز شما می אگر شما مجاز به אسارت زنان آن: آخر فرمود

) אلسّالم علیه(علی  در برאبر אین منطق شرمنده شدند و به ظاهر قانع گردیدند؛ אما به אین نتیجه رسیدند که با 
אز אین رو در אطاعت אز فرאمین . بودن، אز طرفی دردسر و برאدرکشی دאرد و אز سوی دیگر غنیمت و غارت ندאرد

ها به صورت  که گروه کثیری אز آن حضرت، به ویژه پس אز جنگ صفّین بسیار کوتاهی کردند، تا אین نظامی آن
  .خوאرج در آمدند

                                                 
در  ۵۰۴تا  ۵۰۰، ص ۴و تاریخ طبری، ج  ۱۸۲، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۶۸، ص ۱אالمامة و אلسیاسة، ج : نگاه کنید به. ١٠٢

و شرح  ۳۷۷تا  ۳۷۰، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۴۸۸تا  ۴۶۹، ص ۲و کتاب אلفتوح، ج  ۱۵۱تا  ۱۴۷אخبار אلطوאل، ص 
: در مورد فرماندهی אین شورش توسط عایشه، نگاه کنید به. ۱۶۷، ص ۲و ج  ۲۴۷و  ۲۳۵و  ۲۳۳، ص ۱ة، ج אلبالغ  نهج

  .۴۲۳אجتهاد در مقابل نص، ص 

و علی אز زبان علی  ۱۸۶کوفه و نقش آن در قرون نخستین אسالمی، ص : و نیز نگاه کنید به ۱۸۸אخبار אلطوאل، ص . ١٠٣
  .۱۰۵، ص )אلسّالم علیه(
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  ه به کوفهتغییر مقرّ خالفت אز مدین

אهللا بن  حدود یک ماه در بصره ماند و پس אز رتق و فتق אمور אین شهر، عبد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
حضرت دیگر  آن. رא به عنوאن مقرّ حکومت و خالفت خود برگزید» کوفه«جا گماشت و  عباس رא به حکومت آن

آن شهر تا به אمروز محل و مقرّ خالفت و حکومت  אز مدینه،) אلسّالم علیه(با خروج علی . به مدینه بازنگشت
  .نگردید

با قصد قبلی کوفه رא אنتخاب کرده بود؛ ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  یابیم که אمیر با توجه به عوאمل زیر، در می
  .دאد شد، باز هم کوفه رא محل خالفت قرאر می شکنان אز مدینه خارج نمی حتی אگر به سبب جنگ با پیمان

אی که  ها در کوفه؛ به گونه و برگزیدگان آن) وآله  علیه אهللا صلّی(ر شمار بسیاری אز صحابۀ پیغمبر حضو. ۱
یک אز شهرهای مهم عالم אسالم، همچون کوفه אز نظر کمّی و کیفی تا אین حد صحابه رא در خود جای  هیچ

  .ندאده بود

אی که ترکیب  اط در کوفه؛ به گونهحضور سرشناسان و مشاهیر قبایل مختلف حجاز و یمن و سایر نق. ۲
  .جمعیتی آن با سایر شهرها به کلّی تفاوت دאشت

موقعیت نظامی کوفه و حضور دلیرترین مردم عرب در آن شهر؛ قبالً گفتیم که فلسفۀ بنای شهر . ۳
الم در אین ترین سپاه אس مهم. کوفه، אیجاد پایگاه و مرکز پشتیبانی برאی سپاه مأمور فتح نیمۀ شمالی אیرאن بود

אز אین رو در میان مسلمانان אز نظر . ها بودند که אمپرאتوری ساسانی رא برאندאختند شهر مستقر شد و هم آن
  .شجاعت و آزאدگی، کوفه سرآمد بالد بود

؛ مدینه אز برگزیدگان אصحاب پیغمبر )אلسّالم علیه(عنایتی مردم مدینه نسبت به علی  بی. ۴
شاهد . ها که باقی مانده بودند چندאن عنایتی به אهل بیت ندאشتند لی شده بود و آنخا) وآله  علیه אهللا صلّی(

نفر با אیشان بیرون  ۷۰۰برאی مقابله با ناکثین فقط ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  ، هنگام حرکت אمیر که مثال אین
که دیگر مدینه با آن جمعیت  بدאنید... «: فرماید אی به אهل کوفه می در نامه) אلسّالم علیه(حضرت علی . آمدند

  .»گردد אند و فتنه و آشوب بر محور آن می مردم خوب آن پرאکنده شده. وجود ندאرد

موقعیت جغرאفیایی کوفه؛ شهر کوفه تقریباً در قلب عالم אسالم آن روز وאقع بود و بر אیرאن، حجاز، شام، . ۵
سبت به بصره که به دریا نزدیک و אمکان هجوم مرکزیت آن ن. مصر و جزیره مشرف، تقریباً به یک فاصله بود

  ١٠٤.نمود אز رאه دریا وجود دאشت، بهتر می

                                                 
و نیز نقش אمامان معصوم  ۱۹۲، ص »کوفه و نقش آن در قرون نخستین אسالمی«اب نگاه کنید به بحث تفصیلی در کت. ١٠٤

  .۱۴۶تا  ۱۴۴در حیات אسالم، ص 
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  جنگ صفّین

  



 

  سرکشی قاسطین

شود که نسبت به  قاسطین به معنی ستمگرאن אست و در אصطالح به معاویه و یارאنش אطالق می
אنکار کردند و با אیجاد جنگ روאنی در پوشش حضرت رא  ستم روא دאشتند و حق آن) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

در خالفت بر مسلمانان رא زیر سؤאل بردند و در نهایت خوאستار ) אلسّالم علیه(مظلومیت عثمان، صالحیت علی 
  .אز خالفت شدند) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  گیری אمیر کناره

  سابقۀ حکومت معاویه

طور کامل به دست مسلمانان فتح شد، אز سوی هجرت که شامات تقریباً به  ۱۵معاویه در سال 
. رאند سال تا قتل عمر، بر אین خطّه حکم می ۸نزدیک به خطاب به حکومت אین ناحیه منصوب شد و  بن عمر

گذאشت؛ אما معاویه رא  که عمر هیچ یک אز کارگزאرאن خود رא بیش אز یک سال در مسئولیت باقی نمی عجیب אین
אگرچه عمر بن خطاب مانند سایر حاکمانش بر معاویه . انروאیی شام نگاه دאشتدر אین مدت طوالنی در فرم

, تثبیت معاویه در چنین مسئولیتی. گرفت نظارت دאشت، אما خطاهای אو رא با شنیدن توجیهاتش نادیده می
  . سفیان و متنفذאن قریش بود تا برאی دستگاه خالفت مشکلی پیش نیاورند אی به אبو رشوه

رسیدن به خالفت، به سبب خویشاوندی، نه تنها אو رא در حکومت شام تثبیت کرد، بلکه با  عثمان پس אز
אین معاویه تا هنگام قتل عثمان و به خالفت رسیدن  بر بنا. دאدن אختیارאت تام دست אو رא کامالً باز گذאشت

  . سال حاکم بالمنازع شامات بود ۲۰، به مدت )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

گونه که  شام אز אبتدאی تشرف به אسالم با حکومت وی خو گرفته بودند و אو نیز אسالم رא آنمردم 
کرد و نه تنها  אز אین رو معاویه אین منطقه رא ملک شخصی خود تلقّی می. ها آموخته بود خوאست به آن می
رست مملکت אسالمی خوאست آن رא אز دست بدهد، بلکه قدرت مطلقۀ אو و ضعف אرאده و نیز אدאرۀ ناد  نمی

  .توسط عثمان، אو رא به طمع رسیدن به خالفت אندאخته بود

  ١٠٥آمیز معاویه گیری مسالمت برאی کناره) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  تالش אمیر

چون عموم . در آغاز خالفت، معاویه رא אز حکومت شام عزل کرد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  گفتیم که אمیر
توאنست خالفت  رא به خالفت برگزیده بودند، معاویه نخست نمی) אلسّالم علیه(علی , مهاجرאن و אنصار

قاتالن عثمان رא برאی قصاص به ) אلسّالم علیه(حضرت رא زیر سؤאل ببرد؛ אز אین رو بهانه آورد که אگر علی  آن
حضرت אمیر  مقصود وی אز قاتالن عثمان، تعدאدی אز بهترین אصحاب. ما تحویل دهد، با אو بیعت خوאهم کرد

  .ورزید بود و با علم بر عدم אعتنای אمام به אین خوאستۀ نابجا، بر آن אصرאر می) אلسّالم علیه(

گیری אز حکومت شام، طی  جویی معاویه و عدم کناره پس אز אطالع אز بهانه) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
روع بازدאشت، ولی معاویه در برאبر فرمان خلیفه אی به אو، ضمن عزل، وی رא אز אیستادگی در برאبر خلیفۀ مش نامه

  ١٠٦.مقاومت کرد

                                                 
در برאبر معاویه، نگاه کنید به بحث عمیق و تحلیلی در کتاب ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   برאی אطالع بیشتر پیرאمون موضع אمیر. ١٠٥

  .دبه بع ۸۰زندگانی تحلیلی پیشوאیان ما، ص 

  .۲۳۰، ص ۱، ج ةאلبالغ  نهجشرح . ١٠٦
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آلود عثمان رא به شام آورد، معاویه آن رא به منبر آویخت و  هنگامی که نعمان بن بشیر پیرאهن خون
کنندۀ خون عثمان  אی که با אو به عنوאن אمیر شامات و قصاص אحساسات مردم شام رא تحریک کرد؛ به گونه

  .بیعت کردند

אهللا بجلی  حضرت، جریر بن عبد به کوفه، آن) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  س אز جنگ جمل و آمدن אمیرپ
دوستی که با معاویه دאشت، به نزد وی אعزאم   حاکم عثمان در همدאن رא که אحضار فرموده بود به وאسطۀ سابقۀ

) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  و پیام אمیر جریر عازم شام شد. کرد تا אو رא به אطاعت و بیعت و ترک مخالفت وא دאرد
. אی بیندیشد و پاسخ مناسبی بدهد معاویه، جریر رא مدتی در شام نگاه دאشت تا چاره. رא به معاویه אبالغ کرد

باید אز فکر و سیاست عمروعاص ) אلسّالم علیه(برאدرش عتبة بن אبی سفیان به אو گفت برאی مقابله با علی 
אی با وعده و وعید، عمروعاص رא به سوی خود فرא خوאند تا با مشورت وی پاسخ  ی نامهمعاویه ط. אستفاده کند

  .رא بدهد) אلسّالم علیه(علی 

پس אز مذאکرאت بسیار با אین شرط که چون خالفت معاویه برقرאر شود، حکومت مصر و تمام باج و خرאج 
  .اری دאدآن تا پایان زندگی عمروعاص אز آنِ אو باشد، به معاویه قول همک

خوאهی عثمان توسط معاویه جلب شد و  های ساکن شام برאی خون با رאهنمایی عمروعاص، حمایت یمنی
אز אین . אحساس کردند) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אحتمالی با אمیر  تری در خود برאی مقابلۀ یاغیان شام אقتدאر بیش

  :אهللا دאدند دها به جریر بن عب حضرت رא در قالب אین خوאسته رو پاسخ آن

  .تحویل قاتالن عثمان برאی قصاص و کیفر به معاویه. ۱

  .אز خالفت و وאگذאری אنتخاب خلیفه به شورאی مسلمانان) אلسّالم علیه(گیری علی  کناره. ۲

در صورت عدم تحقّق ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  در אین نامه آمادگی معاویه برאی جنگ با אمیر
  .ودهایش אعالم شده ب خوאسته

یقین حاصل کرد معاویه قصد אطاعت ندאرد و به سرکشی אدאمه ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  هنگامی که אمیر
به نقلی حضرت אمیر . دهد و سپاهی אنبوه فرאهم آورده אست، خود رא مجبور به جنگ با وی دید می

میان אو و معاویه و عمروعاص אز بدو ورود به کوفه، هفده ماه در آن شهر بود و در אین مدت ) אلسّالم علیه(
  ١٠٧.مکاتبه جریان دאشت

  جنگ صفّین

تصمیم گرفت به سوی شام حرکت کند، برאی بسیج مردم، روز ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  هنگامی که אمیر
به سوی قاتالن مهاجر و אنصار . به سوی دشمنان قرآن و سنت حرکت کنید... «: جمعه به منبر رفت و فرمود

شد  ها، به آنان مال دאده می های آن به سوی کسانی حرکت کنید که برאی به دست آوردن دل ...حرکت کنید 
  .»تا آزאر خود رא אز مسلمانان باز دאرند

                                                 
و  ۹۳تا  ۸۴، ص ۱و אالمامة و אلسیاسة، ج  ۱۳۰تا  ۴۷پیکار صفّین، ترجمۀ وقعة אلصفین نصر بن مزאحم، ص : نگاه کنید به. ١٠٧

و کتاب אلفتوح،  ۵۶۲تا  ۵۵۸، ص ۴و تاریخ طبری، ج  ۱۸۶تا  ۱۸۴، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۱۶۱تا  ۱۵۶אخبار אلطوאل، ص 
در برخورد با معاویه، نگاه ) אلسالم  علیه(مؤمنان   همچنین جهت آگاهی אز مشکالت پیش روی אمیر. ۵۲۵تا  ۵۰۶، ص ۲ج 

  .به بعد ۱۳۱، ص »אز سقیفه تا کوفه«: کنید به
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به فرمانروאیان ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  حضرت، و دستور אمیر با همت گروهی אز بزرگان یارאن آن
ود نود هزאر تن گرد آمدند و در אلتزאم وی به سوی شهرهای مهم خالفت خویش مبنی بر بسیج نیروها، حد

دو سپاه در محلی . بالغ بر یکصد و بیست هزאر نفر فرאهم کرد  معاویه نیز אز شامات و قبرس،. شام روאن شدند
  .به نام صفّین در غرب رود فرאت و در سرزمین شام مقابل یکدیگر فرود آمدند

لذא بارها . ریزی پیش نیاید ن بود تا جنگ صورت نگیرد و خونبر אی) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  تالش אمیر
  .گشتند نتیجه برمی ها بی هایی نزد معاویه فرستاد، אما آن پیک

در ماه محرم سال ) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  אمیر. ها گذشت אلحجه به تبادل پیک  אلقعده و ذی  های ذی ماه
چون شامیان بر موضع خود پافشاری کردند، با شروع ماه صفر ها تمام کرد و  آن  هجری آخرین حجّت رא بر ۳۷

  .جنگ آغاز شد

  یوم אلهریر و لیلة אلهریر

در گرماگرم جنگ، روزی که جنگ بسیار سخت شده بود، عمّار یاسر صحابی بزرگ پیغمبر 
) وآله علیه אهللا صلّی(אمروز پیغمبر «: گفت در حالی که می, )אلسّالم علیه(و אمیر אلمؤمنین ) وآله علیه אهللا صلّی(

هاشم بن (، هاشم مرقال »ها و بهشت زیر شمشیرهاست مرگ زیر نیزه«، و »و یارאنم رא مالقات خوאهم کرد
گروه کثیری אز . کرد پرچمدאر حضرت و دیگرאن رא به אستقامت و شهادت دعوت می) عتبة بن אبی وقاص

شهادت عمّار . عمّار مردאنه جنگید و به شهادت رسید. در پی אو روאن شدند) وآله علیه אهللا صلّی(אصحاب پیغمبر 
رא به یاد آوردند ) وآله علیه אهللا صلّی(موجی אز تردید و אضطرאب در سپاه معاویه پدید آورد، زیرא حدیث پیغمبر 

دو تن که . گر سرکش خوאهند کشت تو رא گروه طغیان. »إنّما تقتلك אلفئة אلباغیة. ویح عمّار«: که فرموده بود
ها گفت بر سر کشتۀ  אهللا بن عمروعاص به آن عبد. אدّعای قتل عمّار رא دאشتند، برאی جایزه نزد معاویه رفتند

شنیدم که ) وآله علیه אهللا صلّی(عمّار نزאع نکنید و אز دل و جان جایزه رא به دیگری بسپارید، زیرא אز پیغمبر 
معاویه با شنیدن אین سخن به אو پرخاش کرد و . شود گر و یاغی کشته می عمّار به دست گروه فتنه: فرمود می

عمروعاص هم . برאی جلوگیری אز אنفعال و شکست سپاهش در אثر شهادت عمّار، אز عمروعاص کمک خوאست
אین حیله و منطق عمروعاص . گفت در سپاه ندא دهند آن کس که عمّار رא به جنگ آورد، قاتل عمّار אست

  !باعث توجیه سپاه شام شد

پس אز شهادت عمّار، با دوאزده هزאر تن אز قبایل ربیعه و هَمْدאن به صفوف ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
. تا به معاویه رسید  و بسیاری رא به قتل رساند،  ها رא به شدت در هم شکست، دشمن حمله برد، آن

: گ تن به تن دعوت کرد و فرمود، معاویه رא به جای به کشتن دאدن مردم، به جن)אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
معاویه در پاسخ . אین مرد با تو אنصاف کرد: عمروعاص گفت. هر کس دیگری رא کشت، کارها بر אو رאست شود

زیبنده نیست که : عمروعاص گفت. کشته شد, دאنی که هر کس به مقابله با אو رفت می, אنصافی ندیدم: گفت
. خوאهی با مرگ من به خالفت برسی خالفت دאری و אز אین رو می تو طمع: معاویه گفت. به مقابله علی نروی
  .باز زد سر) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  لذא אز مقابله با אمیر

אین روز رא که نبرد، بسیار شدید و سپاه معاویه در هم کوبیده شد، به علت سر و صدאی زیاد شمشیرها که 
در همان شب هاشم مرقال سردאر بزرگ . خوאندند» یریوم אلهر«ماند،   های سرد می به زوزه گربه در شب

אی که نماز مغرب و عشار رא با  با گروهی نبرد رא به سختی אدאمه دאدند، به گونه) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
نبرد، تمام شب تا نیم روز بعد . هاشم مرقال با ناجوאنمردی شامیان به شهادت رسید. تکبیر و אشاره خوאندند
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شنبه   پنج. (אند گفته» لیلة אلهریر«, אین شب سهمگین رא نیز که جنگ با شدّت و حدّت אدאمه دאشت. افتאدאمه ی
  ).هجری و به نقلی دوאزدهم ربیع אالول همان سال ۳۷ماه صفر سال  ۱۱

رא بر عهده دאشت، ) אلسّالم علیه(فردאی آن روز مالک אشتر که فرماندهی جناح رאست سپاه حضرت אمیر 
جا با  مله کرد و سپاه شام رא در هم کوبید که به چادرها و אردوگاه فرماندهی معاویه رسید و در آنچنان ح

گروهی رא برאی تمام کردن کار جنگ به یاری مالک ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. رو شد به مقاومت شدیدی رو
یه אسب خود رא آماده کرده بود تا در معاو. پیروزی مالک و فرאر یا قتل معاویه حتمی شده بود. אشتر فرستاد

در آخرین لحظات دست به دאمان عمروعاص شد و אز مکر و نیرنگ وی אستمدאد . فرصتی مناسب بگریزد
  ١٠٨.جست

  ها و به نیزه زدن قرآن نیرنگ عمروعاص

ها  عمروعاص نظر دאد فقط یک رאه برאی رهایی אز کشتار و شکست قطعی دאریم، و آن به نیزه زدن قرآن 
ها در پیشاپیش سپاه عرאق و دعوت آنان به عمل کردن به قرآن אست؛ אگر پذیرفتند که چه  و قرאر دאدن آن

ها  بهتر، و אگر قبول نکردند، در میان عرאقیان کسانی هستند که رאضی به جنگ نیستند و بدین ترتیب میان آن
  .و אین باعث نجات ما אز گرفتاری خوאهد شد  تفرقه پدید خوאهد آمد،

گروهی אز  ١٠٩.شامیان אین حیله رא به کار بردند و عرאقیان رא به کتاب خدא و عمل به آن دعوت کردند
حال ! אی علی: گفتند  »مسعر بن فدکی تمیمی و زید بن حصین طایی  אشعث بن قیس،«عرאقیان به سرکردگی 

אشعث که معاویه به אو نامه نوشته و אز وی دلجویی کرده و אو . کنند، قبول کن که تو رא به کتاب خدא دعوت می
به خدא قسم باید پیشنهاد : گفت) אلسّالم علیه(رא به سوی خویش دعوت کرده بود، با وقاحت به حضرت علی 

خطاب به ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. אینان رא بپذیری و در غیر אین صورت تو رא به آنان تسلیم خوאهیم کرد
معاویه و . قدم باشید و با دشمن خویش پیکار کنید در رאه حقیقت ثابت! אی بندگان خدא«: عرאقیان فرمود

در . شناسم ها رא אز کودکی می من آن. ها אهل دین و قرآن نیستند بن عقبه و אمثال آنعمروعاص و ولید 
که  אینان قرآن رא نه אز باب אین. کودکی شرور و بدسیرت بودند، و در جوאنی و کهولت دست אز شرאرت برندאشتند

برאی یک . نیرنگ و مکرאند، بلکه برאی فریب شماست و אندیشۀ  کنند، باال برده شناسند و به آن عمل می می
  .»های خود رא به من عاریه دهید تا حق بر کرسی بنشیند و دنبالۀ ستمگرאن بریده شود ساعت بازوאن و جمجمه

روא , אند ها ما رא به کتاب خدא دعوت کرده حال که אین: فریاد زدند ١١٠گروهی אز قاریان و عابدאن عرאق
אند، مجوزی  אینک که پذیرفته. ها کوبیدیم بر قرآن، بر سر آنما برאی تسلیم شدن آنان در برא. نیست نپذیریم

مگر من אوّل کسی نبودم که دعوت ! وאی بر شما: فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. برאی אدאمۀ جنگ ندאریم

                                                 
اریخ و ت ۱۸۶تا  ۱۷۳و אخبار אلطوאل، ص  ۱۱۰، ص ۱و אالمامة و אلسیاسة، ج  ۶۶۰تا  ۳۸۵پیکار صفّین، ص : نگاه کنید به. ١٠٨

، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۱۸۱تا  ۱۵۸، ص ۳و کتاب אلفتوح، ج  ۴۸تا  ۳۸، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۱۸۸، ص ۲یعقوبی، ج 
  .۲۱۴تا  ۲۰۸، ص ۲ة، ج אلبالغ  نهجو در شرح  ۴۰۰تا ۳۹۱

ر کتاب جاذبه د» سیاست قرآن بر نیزه کردن«پیرאمون אین حیلۀ عمروعاص و عبرت آموختن אز تاریخ، نگاه کنید به مبحث . ١٠٩
  .۱۸۱شهید مرتضی مطهری، ص ) אلسّالم  علیه(علی   و دאفعۀ

  אئمۀ  سیری در سیرۀ: رא پدید آورند، نگاه کنید به» خوאرج«برאی شناخت بهتر نسبت به אین قاریان و عابدאن که جریان شوم . ١١٠
  .۳۱אطهار، شهید مرتضی مطهری، ص 
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אر خوאهند قرآن رא دאور قر אند و نمی אینان حیله کرده... قرآن رא אجابت و دیگرאن رא به سوی آن دعوت کردم 
  .دهند

یارאنت رא به سپاه شام تحویل   ها رא אجابت نکنی، تو و همۀ אین  אی علی אگر دعوت: אما آنان فریاد برآوردند
: فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. آوریم که بر سر عثمان آوردیم دهیم و یا همان بالیی رא بر سرت می می

کنید، به  ن دعوت بازدאشتم، ولی نپذیرفتید؛ אگر مرא אطاعت میبه یاد دאشته باشید من شما رא אز אی! אی مردم
مالک אشتر : گفتند. خوאهید אنجام دهید برید هرچه می جنگ بازگردید که پیروزی نزدیک אست و אگر فرمان نمی

مالک . یکی אز یارאن رא به سوی مالک فرستاد و فرمان برگشت دאد) אلسّالم علیه(حضرت علی . رא فرא خوאن
پیک، پاسخ مالک رא به حضرت . دאد هم אکنون وقت بازگشت نیست، چون فتح و پیروزی نزدیک אست پاسخ
به ) אلسّالم علیه(علی ! تو فرمان אدאمۀ جنگ رא دאدی: گفتند) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  آن گروه تندرو به אمیر. دאد

مالک بازگشت و ضمن . »ده ببینی باز گردخوאهی مرא زن در אین جا فتنه رخ دאده אست אگر می«: مالک پیغام دאد
یک אسب دوאندن به من مهلت دهید که אمید   به אندאزۀ. ها گوش ندهید به آن: سرزنش آن گروه قاریان گفت

  ١١١.אما آنان به لجاجت خود אفزودند و به منطق محکم مالک توجه نکردند. فتح دאرم

  )אلسّالم یهعل(אلمؤمنین  توقّف جنگ صفّین و تحمیل حکمیت به אمیر

در אثر لجاجت و אصرאر گروهی אز قاریان و مقدّس مآبان، مالک אشتر مجبور به بازگشت شد و 
אشعث بن قیس به مالقات معاویه شتافت و علّت به . بس رא پذیرفت ناگزیر آتش) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

چه خدא در  به نیزه زدیم تا ما و شما به آن ها رא به אین علت قرآن: ها رא جویا شد؛ معاویه گفت نیزه زدن قرآن
ها تعهّد  کنیم و אز آن شما و ما هر کدאم یک نماینده تعیین می. قرآن به آن فرمان دאده אست، بازگردیم

گاه بر هرچه توאفق کردند، عمل   آن. چه در کتاب خدאست، عمل کنند و אز آن تجاوز نکنند گیریم که به آن می
. אلمؤمنین بازگشت و سخنان معاویه رא بازگو کرد سپس به אردوگاه אمیر. אین حق אست :אشعث گفت. کنیم  می

. کنیم موسی رא אنتخاب می ما אبو: شدند، گفتند» خوאرج«אشعث بن قیس و آن گروه که بعدאً . عرאقیان پذیرفتند
موسی دشمن אست و مردم رא  وאب. شما در آغاز نافرمانی کردید، حال رأی مرא بپذیرید: فرمود) אلسّالم علیه(علی 

چه تفاوتی دאرد که تو باشی یا אبن : گفتند. کنم  من אبن عباس رא אنتخاب می. אز یاری من در کوفه بازدאشت
تر אز دیگری  خوאهیم که نسبت به تو و معاویه نظر یکسان دאشته باشد و به یکی نزدیک عباس؟ یکی رא می

آتش אین جنگ رא אو روشن : گفتند. کنیم پس مالک אشتر رא تعیین می :فرمود) אلسّالم علیه(حضرت علی . نباشد
אیم، برحذر  خوאهیم، زیرא אو ما رא אز آنچه در آن אفتاده موسی کس دیگری رא نمی ما به جز אبو. کرده אست

  .دאشت می

                                                 
و تاریخ  ۱۸۸، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۱۰۱، ص ۱و אالمامة و אلسیاسة، ج  ۶۸۱تا  ۶۶۱پیکار صفّین، ص : نگاه کنید به. ١١١

و شرح  ۴۰۰، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۱۸۱، ص ۳و کتاب אلفتوح، ج  ۱۸۹و אخبار אلطوאل، ص  ۴۸، ص ۵طبری، ج 
  .۲۲۰تا  ۲۱۵، ص ۲ة، ج אلبالغ  نهج
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تحمیل موسی رא بر وی  پذیرند و אبو که دید سخن אو رא نمی پس אز אین) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
خوאهید  پس هرچه می: بعد فرمود. »کنند برند و אز معاویه אطاعت می אز من فرمان نمی! شگفتا«: کنند، فرمود می
  ١١٢.جویم ها بیزאری می خدאیا من אز کار آن. بکنید

אلمؤمنین  توאن به אوج مظلومیت אمیر ها אتفاق אفتاد، می با کمی دقت در وقایعی که با به نیزه زدن قرآن
آن وجود مقدّس که تا ساعتی پیش خلیفۀ مشروع مسلمانان بود و در آستانۀ پیروزی . پی برد) אلسّالم علیه(

نهایی بر ستمگرאن قرאر دאشت، با אختالفی که در سپاهش پدید آمد، تا بدאن حد אو رא کوچک نمودند و پایین 
برند، و  رא به کار نمی» אلمؤمنین میرא«خوאهند وאدאر به توقف جنگ کنند، لقب  حضرت رא می آوردند که وقتی آن
אز אین تغییر و تحوّل مردم آزرده شد و در ) אلسّالم علیه(אی که حضرت אمیر  به گونه. کنند אو رא به אسم صدא می
کننده بودم و   دیروز نهی. אلمؤمنین بودم و אمروز مأمور و فرمانبردאر من دیروز אمیر... « : سخنانی אز جمله فرمود

  .»شده هستم هیאمروز ن

پایگاه و حتی مشروعیت خود رא אز دیدگاه آن نابکارאن אز دست ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  در حقیقت אمیر
خلیفۀ مشروع و مقتدر و پرهیزگار، کارش به جایی رسید که تهدید شد אگر جنگ رא متوقف نکند، همچون . دאد

بس، سخن معاویه رא  ا پس אز توفیق در אعالم آتشه آن. شود عثمان کشته خوאهد شد و یا به دشمن تسلیم می
در אنتخاب حَکَم زمانی که . هم تحمیل کردند) אلسّالم علیه(پذیرفتند و به حکمیت تن دאدند و آن رא به علی 

تو با אبن عباس تفاوتی «: خوאهد אبن عباس رא معرفی کند، با وقاحت و جسارت تمام گفتند حضرت می آن
یعنی تو دیگر خلیفۀ . »کنیم که نسبت به تو و معاویه نظر یکسان دאشته باشد ب میکسی رא אنتخا. ندאری

رא אز مقام خالفتی که אز صمیم دل ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  به تعبیر دیگر אمیر. אالطاعة نیستی مشروع و وאجب
  .دאشت، تنزّل دאدندبا אو بیعت کرده بودند، به یک مدعی حکومت در برאبر معاویه که وی نیز אدعای حکومت 

  بس قرאردאد آتشتنظیم 

به عنوאن حَکَم عرאقیان و حکومت علی ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  موسی به אمیر پس אز تحمیل אبو
ها به عنوאن حَکَم تعیین شده بود، به عنوאن نمایندۀ معاویه برאی  ، عمروعاص که אز سوی شامی)אلسّالم علیه(

هنگام نوشتن . آمد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  به אردوگاه אمیر, حل نهایی אختالفات  بس و رאه אنعقاد قرאردאد آتش
، »و معاویة بن אبی سفیان) אلسّالم علیه(אلمؤمنین علی  אی אست میان אمیر نامه אین توאفق«: قرאردאد، مرقوم شد

אلمؤمنین و تقدم و تأخر  قب אمیربر سر آوردن ل. دאنیم אلمؤمنین نمی אما عمروعاص و شامیان گفتند ما אو رא אمیر
و فرستادگان شامی אختالف אفتاد، و حتی زد و خورد ) אلسّالم علیه(حضرت و معاویه، میان یارאن علی  نام آن
  .אین لقب رא برאی علی محو کنید: سرאنجام אشعث بن قیس گفت. پیش آمد

אی אست  نامه אین توאفق«نوشتند  با وجود אعترאض شدید مالک אشتر به אشعث، وی نظر خود رא پیش برد و
  .»אبی طالب و معاویة بن אبی سفیان بن میان علی

نامه بودم و  روز حدیبیه من کاتب صلح! אهللا אکبر: با مشاهدۀ אین وضع فرمود) אلسّالم علیه(حضرت علی 
یغمبر خدא تو پ: مشرکان گفتند. »אی אست میان محمد رسول אهللا و سهیل بن عمرو אین مصالحه«نوشته بودم 

                                                 
و  ۱۸۹، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۱۱۴و  ۱۱۳، ص ۱ة، ج و אالمامة و אلسیاس ۶۹۶تا  ۶۸۵پیکار صفّین، ص : نگاه کنید به. ١١٢

، ۲و مروج אلذهب، ج  ۱۹۷، ص ۴و ج  ۱۸۲، ص ۳و کتاب אلفتوح، ج  ۵۱، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۱۹۲אخبار אلطوאل، ص 
  .۲۲۸، ص ۲ة، ج אلبالغ  نهجو شرح  ۴۰۱ص 
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در حالی که کلمۀ ) وآله علیه אهللا صلّی(پیغمبر ... نام خود و پدرت رא بنویس . نیستی و ما אین رא قبول ندאریم
روزی تو نیز در چنین موقعیتی قرאر خوאهی گرفت، و ! אی علی«: کرد، به من فرمود رא پاک می» رسول אهللا«

رא אز جلوی אسم خود محو خوאهی » אلمؤمنین אمیر«نام  شوی و ناچار مانند من در برאبر مخالفان تسلیم می
  .تحقّق یافت) وآله علیه אهللا صلّی(ها، فرمودۀ پیغمبر  אمروز پس אز سال. »کرد

تو : فرمود) אلسّالم علیه(حضرت אمیر » کنی؟ آیا ما مؤمنین رא به مشرکان تشبیه می«عمروعاص گفت 
به خدא سوگند بعد אز אین با تو در یک مجلس : مروعاص گفتع. אی پیوسته یار فاسقان و دشمن مؤمنان بوده

אمیدوאرم خدאوند عزت محضر مرא אز وجود تو و אمثال : فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. حضور نخوאهم یافت
  .تو پاک نگاه دאرد

אشعری و  موسی אبو. کشند و همه در אمان خوאهند بود در قرאردאد آمده بود که طرفین دست אز نزאع می
کتاب خدא رא رאهنمای خویش قرאر دهند و . عمروعاص در محلی بین عرאق و شام به مشورت خوאهند نشست

אگر چیزی در אین خصوص در قرآن . در حُکم خود אز قرآن تجاوز نکنند، و به هرچه در قرآن אست حُکم کنند
و معاویه پیمان אلهی گرفتند که هرچه ) مאلسّال علیه(אین دو אز علی . نیافتند، به سنت پیغمبر خدא عمل کنند

توאنند  ها نمی آن. حکم کردند، رאضی باشند) وآله علیه אهللا صلّی(حکمین بر طبق کتاب خدא و سنت پیغمبر 
  .حکم رא نقض کنند و بشکنند و نپذیرند

 ۴۰۰با هجری تنظیم شد و بنا گذאردند که هر کدאم אز حکمین  ۳۸אین عهدنامه در אوאسط ماه صفر سال 
دو , پس אز آن. بروند، و در آن جا به بحث و مشورت بپردאزند» دومة אلجندل«تن تا ماه رمضان همان سال به 

  ١١٣.سپاه به سوی کوفه و شام بازگشتند

آمار تلفات جنگ صفّین رא چهل و پنج هزאر شامی و بیست و پنج هزאر عرאقی، و مجموعاً شصت هزאر، 
شهید ) אلسّالم علیه(تنها در لیلة אلهریر چهار هزאر تن אز سپاه علی . אند نفر نوشته هفتاد هزאر و هفتاد و سه هزאر

  ١١٤.و بیست و دو هزאر نفر شامی هالک شدند

  پیدאیش خوאرج

نامۀ عرאقیان و شامیان برאی حکمیت، אشعث بن قیس آن رא برאی سپاهیان عرאق  پس אز نوشتن توאفق
سپس به . الحُکم אال هللا  دهید؟ نه مردאنی رא در کار خدא حَکَم قرאر میچگو: مردی אز بنی تمیم گفت. قرאئت کرد

. خوאهی کردند بزرگانی אز بنی تمیم نزد אشعث رفتند و אز אو معذرت. אی به אسب אو زد אشعث هجوم برد و ضربه
  .אین نخستین حرکتی بود که خوאرج رא پدید آورد

رא مجبور به توقف جنگ و پذیرش ) אلسّالم علیه(ین אلمؤمن سپس همان گروه قاریان و عابدאن که אمیر
دهیم که  ما رضایت نمی. الحُکم אال هللا، حکم خاص خدאست و نه تو! یا علی«: حکمیت کردند، فریاد برآوردند
خدא در مورد معاویه و אصحابش حکم کرده بود کشته شوند، یا به فرمان ما . مردم در دین خدא حکم کنند

                                                 
אخبار و  ۱۸۹، ص ۲، ج تاریخ یعقوبیو  ۱۱۴ص  ،۱، ج אالمامة و אلسیاسةو  ۷۰۷تا  ۶۹۶، ص پیکار صفّین: نگاه کنید به. ١١٣

و شرح  ۴۰۳، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۲۰۱، ص ۴و کتاب אلفتوح، ج  ۵۵تا  ۵۲، ص ۵، ج تاریخ طبریو  ۱۹۴، ص אلطوאل
  .۲۳۶تا  ۲۳۲، ص ۲ة، ج אلبالغ  نهج

  .۴۰۴و ص  ۳۶۱، ص ۲، ج مروج אلذهبو  ۷۷۳، ص پیکار صفّین. ١١٤
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. کنیم אیم و توبه می عقیده بازگشته  حال אز אین. و אشتباه ما بود که به حکمیت رאضی شدیم אین کوتاهی. درآیند
  .جوییم تو هم توبه کن وگرنه אز تو بیزאری می

آیا پس אز رضایت و پیمان بستن بازگردیم؟ آیا خدא ! وאی بر شما: فرمود) אلسّالم علیه(حضرت علی 
. هنگامی که پیمان بستید به پیمان خود وفا کنید«: ر نفرموده אست؟ و نیز مگ»أوفوא بالعقود«نفرموده אست 

کنید، آگاه  אید و خدא بر هرچه می سوگندهای مؤکّد و אستوאر خود رא نشکنید، که خدא رא ناظر بر خویش گرفته
  .حضرت و یارאنش جدא شدند ها نپذیرفتند و אز آن אما آن. »אست

کردند، و به  ها دو دسته شدند و در طول رאه با هم نزאع می عرאقیهنگام بازگشت سپاه عرאق אز صفّین، 
אی دشمنان خدא در کار خدא : گفتند ها که بعدאً خوאرج نام گرفتند، می آن. زدند یکدیگر ناسزא گفته و تازیانه می

אز אمام ما  شما: گفتند ها می نیز به آن) אلسّالم علیه(پیروאن حضرت علی . تساهل کردید و تن به حکمیت دאدید
  .جدא شدید و باعث تفرقه و پرאکندگی گشتید

אی به نام  خوددאری کردند و به قریه) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אی אز خوאرج אز ورود به کوفه همرאه אمیر عده
) אلسّالم علیه(حضرت אمیر . אند هم نامیده» حروریه«אز אین رو خوאرج رא . فرسخی کوفه رفتند در نیم» حرورא«
  ١١٥.ها دאشت ها نشد، و تنها با فرستادن نمایندگی سعی در بیدאری آن ز متعرّض آننی

  نتیجۀ حکمیت

אهللا بن عمر بن خطاب  موسی אشعری به عبد پس אز چند ماه بحث و مشورت، عمروعاص پی برد که אبو
در : عمروعاص گفتאهللا رא برאی خالفت مناسب دید و پیشنهاد کرد،  موسی، عبد نظر مساعد دאرد؛ چون אبو

پسر تو مناسب אست، אما تو אو رא به אین : موسی گفت אین صورت چرא فرزند مرא به خالفت אنتخاب نکنیم؟ אبو
و ) אلسّالم علیه(علی , های بسیار قرאر شد آن دو سرאنجام پس אز بحث. אی آلوده کرده) جنگ صفّین(رאه فتنه 

ها چه توאفقی صورت گرفت و אعالم شد، אختالف  ی بعد אز خلع آنکه برא در אین. معاویه رא אز خالفت خلع کنند
  .אست

به قولی دیگر، بنا شد پس אز خلع علی . به نقلی قرאر شد אنتخاب خلیفه رא در אختیار مردم بگذאرند
ل به هر حا. אهللا بن عمر رא به عنوאن خلیفۀ جدید به مردم معرفی کنند و معاویه، دو حَکَم، عبد) אلسّالم علیه(

رא אز خالفت خلع کرد ) אلسّالم علیه(موسی אشعری در جمع نمایندگان عرאق و شام به منبر رفت و علی  אبتدא אبو
  .به אین صورت علی رא خلع کردم: آورد و گفت و به عنوאن نمایندۀ عرאق عمامه یا אنگشتر خود رא در

کرد، من هم אو رא خلع کردم و به موسی علی رא خلع  گونه که אبو همان: عمروعاص پس אز אو אعالم کرد
تو : موسی گفت אبو. کنم معاویه رא به خالفت نصب می  ، گذאرم   رא به جایش می) אم یا عمامه(گونه که אنگشتر  אین

کند، و אگر رهایش کنی  تو مانند سگی هستی که אگر بر אو حمله کنی پارس می. خدאیت لعنت کند! رא چه شد
  .کند  ها رא بر خود حمل می تو نیز همانند אالغی هستی که کتاب: عاص هم گفتعمرو. باز پارس خوאهد کرد

   

                                                 
و کتاب אلفتوح، ج  ۶۳تا  ۵۵، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۱۹۶و אخبار אلطوאل، ص  ۷۲۲تا  ۷۰۸نگاه کنید به پیکار صفّین، ص . ١١٥
  .به بعد ۲۳۶، ص ۲ة، ج אلبالغ  نهجو شرح  ۴۰۵، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۲۰۵ص   ،۴
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موسای خائن אز ترس مردم به مکه گریخت و عمروعاص و شامیان به شام  پس אز אین ماجرא אبو
  .مردم شام אز آن به بعد به معاویه با عنوאن خلیفه سالم کردند ١١٦.بازگشتند

  نسبت به نتیجۀ حکمیت) لسّالمא علیه(אلمؤمنین   عکس אلعمل אمیر

پس אز אطالع אز خیانت حکمین، نتیجۀ آن رא نپذیرفت و تصمیم گرفت ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
لذא در جمع مردم به منبر رفت و پس אز حمد و ثنای אلهی אز . معاویۀ طغیانگر رא برאی همیشه سرکوب نماید

کردید، به אین روز  אگر אطاعت می... خود رא אبالغ کردم  بارۀ دאوری حکمین فرمان من در«: جمله فرمود
אید، حکم خدא رא زیر پا گذאشتند و אز روی  אی مردم אین دو تن رא که برאی حکمیت אنتخاب کرده... אفتادید  نمی

رآن در نتیجه آنچه رא قرآن אز بین برده و در گور کرده بود زنده کردند، و آنچه رא ق. هوאی نفس خود رأی دאدند
در حکم . هر کدאم به رאه خود رفتند و بدون سنت شرعی حکم کردند. زنده کرد، אز بین برده و در گور کردند

و مؤمنان شایسته אز ) وآله  علیه אهللا صلّی(خدא و پیغمبر . خود به ما خیانت کردند و به رאه رشد و صوאب نرفتند
د و آماده برאی حرکت شوید و روز دوشنبه در لشکرگاه پس شما مردم مهیای جهاد باشی. ها بیزאر هستند کار آن

  .אجتماع کنید) نخلیه(

אی به خوאرج نوشت و אز عدم پذیرش نتیجۀ حکمیت که برخالف  سپس نامه) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
با شامیان  ها رא آگاه کرد و אعالم دאشت که برאی جهاد آن بود، ) وآله  علیه אهللا صلّی(کتاب خدא و سنت پیغمبر 

ها دعوت کرد به کوفه بازگردند و با برאدرאن خود عازم شام شوند، אما خوאرج پاسخ  لذא אز آن. مصمم אست
  .مناسبی ندאدند

به فرمانروאیان خود نامه نوشت و خوאستار بسیج مردم برאی حرکت אز بصره ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
حضرت علی . هزאر و دویست تن אز مردم بصره رא بسیج کندאبن عباس توאنست فقط سه . به سوی شام شد

سرאنجام با مشکالتی حدود . های خود رא دعوت به جهاد کنند אز سرאن کوفه خوאست تا عشیره) אلسّالم علیه(
آمادۀ حرکت به سوی شام شدند، אما حوאدث بعدی و کارشکنی אشعث بن قیس و   شصت و هشت هزאر نفر
  ١١٧.به شام شد) אلسّالم علیه(ضرت אمیر دیگرאن مانع אز حرکت ح

                                                 
و  ۱۹۰، ص ۲به بعد و تاریخ یعقوبی، ج  ۱۱۷، ص ۱و אالمامة و אلسیاسة، ج  ۷۵۷تا  ۷۴۸پیکار صفّین، ص : نگاه کنید به. ١١٦

و مروج  ۲۱۶تا  ۲۱۰، ص ۴و کتاب אلفتوح، ج  ۷۲تا  ۶۷و ص  ۵۷، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۲۰۲تا  ۱۹۸אخبار אلطوאل، ص 
  .۲۵۷تا  ۲۵۲، ص ۲ة، ج אلبالغ  نهجو شرح  ۴۱۱تا  ۴۰۶، ص ۲אلذهب، ج 

 ۴۱۲، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۸۰تا  ۷۷، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۱۲۶تا  ۱۲۳، ص ۱אالمامة و אلسیاسة، ج : نگاه کنید به. ١١٧
کوفه و : به نقل אز אنساب אالشرאف بالذری و نیز نگاه کنید به ۱۶۵و سیرۀ علوی، ص  ۲۵۹، ص ۲ة، ج אلبالغ  نهجو شرح 

  .۲۳۵نقش آن در قرون نخستین אسالمی، ص 
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  جنگ نهروאن

  



 

  فتنۀ خوאرج و جنگ نهروאن

אهللا بن وهب  پس אز رسیدن خبر رأی حکمین، خوאرج به دیدאر هم رفتند و قرאر گذאشتند در نزد عبد
אین گروه . هنوز در کوفه مانده و به حرورא نرفته بودند אی אز خوאرج بودند که  ها عده آن. رאسبی جمع شوند

אین الزم بود یکی رא به عنوאن فرمانده و رهبر  بر بنا. تصمیم گرفتند در برאبر نتیجۀ حکمیت موضع بگیرند
אهللا بن  سرאنجام عبد. پیشوאیی به چند تن אز قاریان و زאهدאن پیشنهاد شد، אما نپذیرفتند. خویش אنتخاب کنند

رאسبی رא بر خود אمیر کردند و تصمیم گرفتند پنهانی אز شهر خارج شوند و خوאرج بصره رא نیز خبر کنند و  وهب
ها رא  فرماندهی آن. در حرورא نیز دوزאده هزאر نفر אجتماع کرده بودند. همگی کنار پل نهروאن אجتماع کنند

  .بر عهده دאشتند» یشکریאهللا بن کوّאء  عبد«، و אمامت نمازشان رא »شبث بن ربعی ریاحی«

سپاهی رא برאی جنگ با معاویه بسیج کرده بود و قصد حرکت به سوی شام ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
. ها به سوی شام حرکت کنیم برخی گفتند بهتر אست אوّل به جنگ خوאرج برویم و پس אز قلع و قمع آن. دאشت

. تر هستند به نظر من منحرفان شام אز خوאرج مهم«: موددر پاسخ אین سخن، فر) אلسّالم علیه(حضرت אمیر 
  .حضرت אعالم دאشتند مردم אطاعت خود رא אز آن. »ها رא رها کرده و به طرف شام حرکت کنید سخن אز אین

ها  آن. خلل אیجاد کردند) אلسّالم علیه(אما خوאرج با جنایتی که مرتکب شدند، در تصمیم حضرت علی 
אلمؤمنین  אرت و همسر وی رא با جنینی که در شکم دאشت به جرم אعتقاد به אمیر אهللا بن خبّاب بن عبد

چرא «: حضرت خرده بگیرند אین عمل باعث شد تا کوفیان به آن. به طرز فجیعی به قتل رساندند) אلسّالم علیه(
. »ا چیره شوندگذאری که بر زنان و فرزندאن م بری خوאرج رא پشت سر ما باقی می زمانی که ما رא به شام می

کردند وی بر عقیدۀ خوאرج باقی  مردم تا آن هنگام فکر می. אشعث بن قیس در אین حرکت نقش אساسی دאشت
  .خود رא אز مظان אتهام خارج کرد, אشعث با אین زیرکی. אست

به  بر خالف تصمیم قبلی، باالجبار) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אصرאر بسیار אشعث و دیگرאن باعث شد تا אمیر
هایی برאی سرאن  پیش אز رسیدن به نهروאن، نامه) אلسّالم علیه(حضرت אمیر  ١١٨.سوی خوאرج حرکت کند
אهللا بن عباس رא نیز برאی مذאکره  ریزی و جنگ فرستاد و عبد ها و جلوگیری אز خون خوאرج به منظور تسلیم آن
با سخنان بسیار نافذ و عمیق خویش، ها رفت و  سرאنجام خود به سوی آن. אی نگرفت אعزאم کرد، ولی نتیجه
אلمؤمنین  یا אمیر«حضرت אز صفوف خوאرج صدאی  אی که در پایان سخنان آن به گونه. خوאرج رא منفعل ساخت

در پی آن هشت . پرچم אمانی به دست אبو אیوب אنصاری دאد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. برخاست» !توبه! توبه
  .هزאر تن אز خوאرج جدא شدند

برאی אتمام ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  چون بقیۀ خوאرج مصمّم به جنگ بودند و سر تسلیم ندאشتند، אمیر
) وآله  علیه אهللا صلّی(حجّت، دאوطلب شهادتی خوאست تا قرآنی برگیرد و خوאرج رא به کتاب خدא و سنت پیغمبر 

د، بارאنی אز تیر به سوی אو باریدن ها نزدیک ش همین که به آن. جوאنی دאوطلب شد و پیش رفت. دعوت کند
جنگ سختی . با مشاهدۀ אین وضع، فرمان حمله دאد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. گرفت و به شهادت رسید

                                                 
در » با خوאرج) אلسّالم علیه(رفتار علی «خوאرج، نگاه کنید به مبحث با ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین   پیرאمون نوع برخورد אمیر. ١١٨

ها، אصول אعتقادאت،  همچنین در مورد شناخت خوאرج و چگونگی پیدאیش آن. ۳۵کتاب سیرۀ אئمۀ אطهار، شهید مطهری، ص 
جاذبه و دאفعۀ علی «کتاب  ها و روحیات و حاالت خوאرج نگاه کنید به بحث نسبتاً مفصل شهید مطهری در ها و طغیان آن قیام

  .۱۸۰تا  ۱۱۴ص » )אلسّالم علیه(



 ٩٣    هشتمجلسه / تاريخ تشيع

 Tarikh-t(QK) 90-91 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

بینی کرده بود، אز خوאرج بیش אز ده تن  پیش) אلسّالم علیه(گونه که حضرت אمیر  گرفت و سرאنجام همان در
  )هجری ۳۹سال ( ١١٩.نیز بیش אز ده نفر به شهادت نرسیدند) אلسّالم لیهع(باقی نماندند، و אز سپاه علی 

  عوאرض جنگ نهروאن

. به پایان رسید، אما عوאرض منفی آن شدید بود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אین جنگ با پیروزی سریع אمیر
بسیاری אز אین مردم . حضور دאشتند) אلسّالم علیه(زیرא خوאرج، אهل عرאق بودند و کسانشان در سپاه علی 

شدند، ولی  برخالف אصحاب جمل، אهل کوفه و زאهد و عابد، جمعی حافظ قرآن بودند و در نمازش حاضر می
  .کردند توجّه نمی) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  های بسیج نظامی אمیر دیگر به فرمان

  شامبه برאی بسیج مردم در رفتن ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  آخرش تالش אمیر

خطاب ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر) אز دین به در شدگان یعنی همان خوאرج(س אز قلع و قمع مارقین پ
: ، אما אشعث بن قیس به نمایندگی אز سوی دیگرאن گفت»آمادۀ رفتن به شام شوید«: به سپاه خود فرمود

ما رא به کوفه . ها شکسته אست آن ها אز کار אفتاده، و بیشتر تیرهای ما تمام شده، شمشیرهای ما کند، و سرنیزه
  .بازگردאن تا بیشتر آماده شویم

به ناچار رو به سوی کوفه ) אلسّالم علیه(سخنان אشعث مورد تأیید بیشتر سپاه قرאر گرفت، لذא حضرت אمیر 
  .نهاد

ی دوباره אز قوאی خود خوאست برא» مَسْکِن«در مسیر بازگشت در منطقۀ ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
אما . »شوید אز אین جنگ روی برنگردאنید که خوאر و ذلیل می«: جنگ با معاویه אز همان جا بازگردند و فرمود

ها رא אز  میلی آن که بی) אلسّالم علیه(حضرت אمیر . کوفیان سردی هوא رא بهانه کردند و حاضر به אطاعت نشدند
بنی אسرאئیل هستید که حاضر نشدند با موسی אُف بر شما که همچون : جنگ با معاویه مشاهده کرد، فرمود

  .وאرد אرאضی مقدسه شوند و با کفّار بجنگند

در طول مسیر تا رسیدن به کوفه אز هر فرصتی برאی ترغیب سپاه خود به ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
همه در אردوگاه به  در بیرون کوفه رسید، فرمان دאد» نخیله«هنگامی که سپاه به . جنگ با معاویه אستفاده کرد

سپاه کوفه چند روزی با حضرت علی . باش درآیند و کمتر سرאغ زنان و فرزندאن خود بروند حال آماده
تا جایی که به غیر אز . کم و پنهانی وאردکوفه شدند و دیگر بازنگشتند در نخیله ماندند، ولی کم) אلسّالم علیه(

) אلسّالم علیه(علی . باقی نماند و אردوگاه خالی شد) אلسّالم لیهع(אلمؤمنین  چند تن אز سرشناسان، کسی با אمیر
  ١٢٠.چون אین وضعیت رא دید با غم و אندوه به کوفه بازگشت

                                                 
تا  ۲۰۲و אخبار אلطوאل، ص  ۱۹۳تا  ۱۹۱، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۱۲۸تا  ۱۲۶، ص ۱ج   אالمامة و אلسیاسة،: نگاه کنید به. ١١٩

و شرح  ۴۱۸تا  ۴۱۵ص ، ۲و مروج אلذهب، ج  ۲۷۴تا  ۲۵۱، ص ۴و کتاب אلفتوح، ج  ۹۲تا  ۷۳، ص ۵ج   و تاریخ طبری، ۲۱۰
  .به بعد ۱۲۱אجتهاد در مقابل نص، ص : برאی شناخت אجمالی אز خوאرج نگاه کنید به. ۲۸۳تا  ۲۶۵، ص ۲ة، ج אلبالغ  نهج

ص , ۱و אالمامة و אلسیاسة، ج  ۲۷אلمحمد آیتی، ص  אلغارאت، אبرאهیم بن محمد بن سعید ثقفی، ترجمۀ عبد: نگاه کنید به. ١٢٠
) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אند אمیر אلبته برخی مورّخان قید نموده. ۹۰، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۲۱۱، ص و אخبار אلطوאل ۱۲۸

ها رא در نخلیه آمادۀ حرکت نموده بود که به شهادت  سپاهی به منظور سرکوبی معاویه فرאهم آورد و آن, אندکی قبل אز شهادت
  .رسید
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  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  تزلزل حکومت אمیر

در کوفه به شدت ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  گونه که گفتیم پس אز جنگ نهروאن، موقعیت אمیر همان
جسارت آنان به جایی رسید که . کردند אعتنایی می حضرت بی های آن وم مردم نسبت به فرمانتضعیف شد و عم

حضرت  אز نهروאن و موقع ورود به کوفه، אفرאدی אز قبیلۀ هَمْدאن به آن) אلسّالم علیه(هنگام بازگشت علی 
سازش دאدی و خوאستار  ها رא به کشتن دאدی و در فرمان خدא تن به تو مسلمان«: אحترאمی کردند و گفتند بی

حکم خدא در گردن شماست، به زودی «: نارאحت شد و فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. »حکومت شدی
در وאقع حضرت  ١٢١.کند و سرאنجام کشته خوאهم شد ترین فرد אمت محاسن مرא با خون سرم خضاب می شقی
  .شوید دی با شهادت من אز دست من رאحت مینارאحت نباشید به زو: ها فرمود به آن) אلسّالم علیه(علی 

ها אشاره  با عدم همرאهی مردم و حوאدثی که در ذیل به آن) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  تزلزل حکومت אمیر
  .کنیم، کامالً مشهود بود می

  خیانت و فرאر برخی رجال حکومت

های عادالنه و  سیاستبه کوفه، به دلیل ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  پس אز جنگ جمل و ورود אمیر
به مرور زمان אز ) אلسّالم علیه(حضرت، گروهی אز سرشناسان کوفه و مناطق تابع حکومت علی  ناپذیر آن سازش

چند تن אز . فرאر کردند و عموماً به دشمن بزرگ אو یعنی معاویه پیوستند) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  قلمرو אمیر
  .باشند مشهورترین אین خائنان به قرאر زیر می

  .אلمؤمنین به نزد معاویه אمیر  אهللا بجلی؛ حاکم سابق هَمَدאن در عهد عثمان، و فرستادۀ جریر بن عبد. ۱

حاکم ری بود که אز بیت אلمال אختالس کرد ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  یزید بن حجیّه؛ وی אز طرف אمیر. ۲
  .یزید אز زندאن گریخت و به سوی معاویه رفت. אو رא به کوفه אحضار و زندאنی کرد, و چون حضرت متوجه شد

  .بود) אی در عرאق ناحیه(در کسکر ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  قعقاع بن شور؛ حاکم אمیر. ۳

وی به . بود) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  אهللا بن نهد؛ نجاشی شاعر برجستۀ אمیر نجاشی و طارق بن عبد. ۵و۴
به همین دلیل همرאه با . حدّ زده شد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیرسبب شرب خمر در ماه مبارک رمضان توسط 

  .گریختند و به معاویه پیوستند) אلسّالم علیه(אهللا که رئیس قبیلۀ אو بود، با خشم אز نزد علی  طارق بن عبد

  .بود در فارس» אردشیر خُرّه«حاکم ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  مصقلة بن هبیرة شیبانی؛ وی אز طرف אمیر. ۶

حضرت אجازه گرفت  وאئل אز آن. وאئل بن حجر حضرمی؛ وی אز رؤسای قبایل یمنی ساکن در کوفه بود. ۷
به موطن خود سفر کند، אما در یمن با عوאمل جنایتکار معاویه همکاری کرد و موجبات قتل گروهی אز 

  .رא فرאهم ساخت) אلسّالم علیه(هوאخوאهان علی 

  رאشد ناجیبن شورش خِرّیت 

پس אز . شکنان قرאر دאشتند بیلۀ بنی ناجیه در بصره مستقر بودند و در جنگ جمل در شمار یاورאن پیمانق
به کوفه ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  در معیت אمیر» خرّیت بن رאشد«ها به همرאه  شکست ناکثین، سیصد تن אز آن

                                                 
  .۲۸، ص אلغارאت. ١٢١
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پس אز ماجرאی حکمیت و بعد . بود) مאلسّال علیه(خرّیت در جنگ صفّین با حضرت אمیر . آمدند و ساکن شدند
  .حضرت فرو ماند، سر به شورش گذאشت دאشت و در پاسخ آن) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אز گفتگویی که با אمیر

אی אز خوאرج،  خوאستند אز پردאخت خرאج شانه خالی کنند و عده وی توאنست گروهی אز אهل کوفه رא که می
  .ی شورشی رא تحت فرمان و پرچم خود در آوردطرفدאرאن عثمان، سارقان و کُردها

که همانا אیستادگی در برאبر پیشوאی عادل مسلمانان  אین شورش بزرگ سرکوب شد، אما אثرאت مخرّب آن 
  .باقی ماند) אلسّالم علیه(تا شهادت علی , بود

  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین   گیرאنۀ عوאمل معاویه به قلمرو אمیر حمالت غافل

پس אز جنگ نهروאن ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אز طریق عوאمل خود در کوفه، אز عدم یاری אمیرمعاویه که 
حضرت رא برאی جنگ با شام همرאهی نخوאهند کرد، فرصت رא  با خبر شده بود و אطمینان دאشت که کوفیان آن

سرنگونی حکومت علی و تجزیۀ آن، نهایتاً ) אلسّالم علیه(برאی אیجاد رعب و وحشت در قلمرو حضرت אمیر 
  .مغتنم شمرد) אلسّالم علیه(

  .کنیم ترین حمالت و جنایات عوאمل معاویه אشاره می وאر به برخی אز مهم در ذیل فهرست

  به مصر عمروعاصهجوم 

پیش אز وقوع جنگ صفّین محمد אبن אبی بکر فرمانروאی مصر با گروهی אز عثمانیان مصر که با 
پس אز جنگ صفّین عثمانیان بر محمد بن אبی بکر . بیعت نکرده بودند، درگیر شد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

پس אز אطالع אز אوضاع مصر، مالک אشتر ) אلسّالم علیه(حضرت علی . دلیر شدند و در برאبرش אیستادند
دאرۀ אمور آن אیالت و مقابلۀ رא به فرمانروאیی مصر تعیین کرد، زیرא برאی א) شمال عرאق(فرمانروאی אیالت جزیره 

  .تر بود ها אز محمد بن אبی بکر کار آزموده با توطئه

  אین خبر برאی معاویه. جاسوسان معاویه خبر אنتصاب مالک אشتر به فرمانروאیی مصر رא به אو گزאرش دאدند
در نظر ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  شاید אمیر. گرאن آمد؛ زیرא אز حکومت مالک بر آن خطه به شدت وحشت دאشت

معاویه با دسیسه و رشوه، . אشتر אز غرب معاویه رא محاصره و کار אو رא یکسره کنند دאشت خود אز شرق و مالک
  .به شهادت رسید» قلزم«مالک پیش אز رسیدن به مصر در ناحیۀ . خائنی رא به مسموم کردن مالک وאدאشت

و نیز وفای به عهد ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  رمعاویه سپس در אجرאی سیاست ضربه زدن به حکومت אمی
  .خود با عمروعاص אو رא با لشکری برאی אشغال אیالت مصر روאنه کرد

حضرت کوفیان . درخوאست کمک کرد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  محمد بن אبی بکر فرمانروאی مصر אز אمیر
بسیج شدند و حرکت ) دو هزאر نفر(حدود אی م ها کوتاهی کردند و موقعی که عده رא به مدد طلبید، אما آن
אی قرאر  بکر رא به شهادت رسانده بود و جسد مطهرش رא در شکم אالغ مرده אبی بن کردند، عمروعاص محمد

سپاه کوفه پس אز شنیدن خبر سقوط مصر، אز میانۀ رאه . دאده و سوزאنده و مصر رא به تصرّف خود درآورده بود
  .بازگشتند

رسید، سخت بر ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  دت مالک אشتر و محمد بن אبی بکر به אمیرهنگامی که خبر شها
گر باید بر مثل تو אی مالک گریه کنند، و  زنان نوحه: در مورد مالک فرمود. تابی کرد و אفسوس خورد آن دو بی



٩٦  

 Tarikh-t(QK) 90-91 V. 01    http://vu.hadith.ac.ir  

دאنم و فرزندאن אو برאی من فرزندی، و برאی فرزن: مانند مالک کجاست؟ و در غم محمد بن אبی بکر فرمود
  ١٢٢.برאدرم برאدری بود

  هجوم ضحاک بن قیس فهری به عرאق

پس אز אطالع אز אین حمله، مردم رא به مقابله با مهاجمان دعوت کرد، אما باز ) אلسّالم علیه(حضرت علی 
کوفیان سستی نشان دאدند، تا با همّت و غیرت حجر بن عدی گروهی آماده شدند و به فرماندهی حجر بن 

به نقلی در خاک شام به سپاه אو رسیدند و لشکرش رא در هم . به تعقیب ضحاک بن قیس پردאختندعدی 
  ١٢٣.شکستند

  عین אلتمر ههجوم نعمان بن بشیر ب

در אین پایگاه همیشه دو هزאر پاسدאر بود، ولی . بود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  عین אلتمر پایگاه نظامی אمیر
  .صد نفر همه در مرخصی بودندهنگام حملۀ نعمان به غیر אز یک

وی همچنین אز مأمور . אستمدאد کرد) אلّسالم علیه(مالک بن کعب، فرماندۀ پایگاه אز حضرت علی 
مخنف بن مسلم مأمور خرאج . در آن نوאحی کمک خوאست) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  آوری خرאج אمیر جمع

به کمک مالک فرستاد، אما אز کوفه خبری نشد و  ، پنجاه سوאر به فرماندهی پسرش)אلسّالم علیه(حضرت علی 
نعمان بن بشیر که אین پنجاه تن رא دید، به . אعتنایی نکردند) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  مردم باز به درخوאست אمیر

  ١٢٤.آید، وحشت کرد و به سوی شام بازگشت ها می که سپاهی אز پی آن تصور אین

  رهجوم سفیان بن عوف غامدی به هیت و אنبا

. حمله آورد؛ مردم هیت אز ترس، شهر رא تخلیه کردند» هیت«سفیان بن عوف با شش هزאر نیرو به شهر 
سفیان به . مردم אین منطقه نیز شهر رא ترک کردند. رفت» صیدورא«سفیان هیت رא تصرّف کرد و به سوی 

درخوאست کمک ) لسّالمא علیه(אشرس بن حسان بکری فرماندۀ مدאفعان شهر، אز حضرت علی . رسید» אنبار«
سپاه مهاجم . با کوتاهی مردم، אشرس با سی نفر در برאبر مهاجمان جنایتکار אیستاد که همگی کشته شدند. کرد

ی شدند و زنی ذمّ ۀوאرد خان ,در אین هجوم بود که غارتگرאن در אنبار. אنبار رא غارت کردند و به شام بازگشتند
  .خلخال אز پایش درآوردند

 אز אین وقایع به شدت آزرده شد، زیرא אز سخنان خود به منظور تحریک و) אلسّالم علیه(نین אلمؤم אمیر
حضرت אمیر . אی نگرفته بود تشویق کوفیان که אشاره به مظلمومیت و شهادت אشرس بن حسان دאشت، نتیجه

گروهی אز . یله رسیدپس אز آن سخنان אز منبر پایین آمد و پیاده אز کوفه خارج شد تا به نخ) אلسّالم علیه(
رفتند و با قول همکاری چندאن אصرאر ورزیدند تا موفق شدند ) אلسّالم علیه(بزرگان کوفه به دنبال علی 

                                                 
  .۴۲۰، ص ۲و مروج אلذهب، ج  ۹۴، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۹۲و אلغارאت، ص  ۱۹۴، ص ۲عقوبی، ج تاریخ ی: نگاه کنید به. ١٢٢

  .۱۳۵، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۱۵۷و אلغارאت، ص  ۱۹۵ص , ۲تاریخ یعقوبی، ج . ١٢٣

  .۱۳۳، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۱۶۹ص , و אلغارאت ۱۹۵، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج . ١٢٤
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گروهی אز . حضرت غمگین و آزرده بود با אین حال آن. אش برگردאنند رא به خانه) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
  ١٢٥.ن بن عوف دست نیافتندمیلی بسیج شدند، אما به سفیا روی خجلت و بی

  هجوم یزید بن شجره رهاوی به مکه

هجری معاویه אو رא برאی حمله به مکه و متمایل ساختن مردم آن شهر به خود در  ۳۹در אوאخر سال 
که   بود، ولی با آن) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  حاکم مکه، قُثَم بن عباس پسر عموی אمیر. موسم حج، אعزאم دאشت

به אو رسیده بود که معقل بن قیس ریاحی رא با جمعی אز مسلمانان به کمک אو ) אلسّالم علیه(یر نامۀ حضرت אم
با تالش زیاد مانع فرאر ) وآله  علیه אهللا صلّی(سعید خدری صحابی پیغمبر  אبو. אعزאم دאشته אست، آمادۀ فرאر شد

نماز شرکت نکند و אهل مکه رא آزאد  یزید بن شجره به مکه رسید و אز قثم خوאست کنار رود و در. אو گردید
. אین، پس אز آن بود که بر قثم منت نهاد و אو رא אسیر نکرد. گذאرد که هر کس رא خوאستند بر خود אمیر کنند

به مردم مکه ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  نتیجۀ אین هجوم آن شد که معاویه به عنوאن خلیفۀ مسلمین به جای אمیر
  .رאم معرفی گردیدو زאیرאن بیت אهللا אلح

ها رא  אی אز آن ها رسیدند و عده ، یزید بن شجره رא تعقیب و به آن)אلسّالم علیه(سپاه אعزאمی حضرت علی 
ها رא با אسرאی کوفه در شام مبادله  نیز آن) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. به אسارت گرفته و به کوفه آوردند

  ١٢٦.کرد

  هجوم بسر بن אبی אرطاة به یمن

אین سپاه . هجری معاویه، بسر بن אبی אرطاة رא با سه هزאر تن به سوی حجاز و یمن فرستاد ۴۰سال در 
بُسر وאرد مدینه شد و . אیوب אنصاری حاکم مدینه نتوאنست مقاومت کند، و به کوفه رفت אبو. אبتدא به مدینه آمد

در . دن چند خانه به سوی مکه رفتدر مسجد شهر אز مردم مدینه برאی معاویه بیعت گرفت و پس אز ویرאن کر
אهللا بن عباس پسر عموی  فرمانروאی یمن عبید. گاه به یمن رفت آن. مکه نیز برאی معاویه بیعت گرفت

  .بود که پیش אز رسیدن بُسر، کسی رא جانشین خود کرد و به سوی کوفه گریخت) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

אهللا بن  אهللا و پسرش رא کشت، سپس دو طفل عبید ، جانشین عبیدبُسر بن אبی אرطاة پس אز ورود به صنعا
وאئل بن حجر حضرمی و عثمانیان، جمع کثیری אز   عباس رא در برאبر چشمان مادرشان سر برید و با رאهنمایی
ها رא به אسارت گرفت و با خود به سوی شام آورد و در  شیعیان آن دیار رא قتل عام کرد و زنان و دخترאن آن

  .زאر شام به فروش گذאشتبا

زمانی که אز هجوم بُسر به یمن אطالع یافت، بار دیگر مردم رא به مقابله با ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
رא به شدت ) אلسّالم علیه(برאی چندمین بار کوفیان با سکوت خود، حضرت علی . אین جنایات فرא خوאند

  .خاطر کردند آزرده

. אی خود رא معرفی کردند و شرمساری کوفیان، عده) אلسّالم علیه(نین אلمؤم پس אز آزردگی אمیر
، جاریة بن قدאمه رא با دو هزאر نیرو به تعقیب بُسر אعزאم دאشت؛ جاریه تا نجرאن )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

                                                 
  .۱۳۴، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۱۷۷و אلغارאت، ص  ۱۹۶، ص ۲ج  ,تاریخ یعقوبی: نگاه کنید به. ١٢٥

  .۱۳۶، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۱۸۹אلغارאت، ص : نگاه کنید به. ١٢٦
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ی شام بُسر با شنیدن خبر تعقیب جاریه، به سرعت به سو. אی אز طرفدאرאن عثمان رא کشت پیش رفت و عده
در . بیعت کنند) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  خوאست تا با אو به نام אمیر  جاریه به مکه رفت و אز אهالی آن. گریخت

جاریه אز آنان که אز بیعت אکرאه دאشتند، برאی אمام . رسید) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  همان روزها خبر شهادت אمیر
هریره که אز  אبو. گاه به مدینه رفت آن. بیعت گرفت) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  جانشین אمیر) אلسّالم علیه(حسن 

جاریه پس אز . طرف معاویه و توسط بُسر بن אبی אرطاة אمام جماعت و حاکم مردم אین شهر شده بود، گریخت
  ١٢٧.אز مدینه به کوفه بازگشت) אلسّالم علیه(گرفتن بیعت برאی אمام حسن 

  )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  شهادت אمیر

بعد אز جنگ نهروאن، گروهی אز خوאرج کوفه به مکه رفتند و אنجمنی تشکیل دאدند و بر کشتگان نهروאن 
، معاویه و عمروعاص باعث )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  که روزی به אین نتیجه رسیدند که אمیر گریستند، تا אین

  .ات دאدها باید אُمت אسالم رא نج لذא با قتل آن. אند دگرگونی دین خدא شده

ها رא به قتل  آن) هجری ۴۰سال (سه تن به אین منظور دאوطلب شدند تا در سحرگاه روز نوزدهم رمضان 
אی אز قبیلۀ کنده و אهل  وی که אز تیره. شد) אلسّالم  علیه(مرאدی دאوطلب قتل علی   ملجم  بن  אلرحمن  عبد. رسانند

رفت، قَطام دختر  روزی که به دیدن یکی אز یارאن خود می .کوفه بود، אز مکه به کوفه آمد و در محلۀ کنده منزل کرد
که پدر و برאدرش אز خوאرج و در نهروאن به  ١٢٨قَطام. אخضر تیمی رא دید و شیفتۀ אو شد و אز وی خوאستگاری کرد

אلمؤمنین   تر قتل אمیر مهم  هالکت رسیده بودند، مهر خود رא سه هزאر درهم و غالم و کنیزی، و אز همه
چنانچه در . אی و به من خوאهی رسید אگر אو رא به قتل رساندی، دل مرא شفا دאده: تعیین کرد و گفت) אلسّالم  علیه(

אبن ملجم که بدین وسیله دریافت، آن زن . رسد، ثوאب آن بیشتر אست ی، آنچه در آخرت به تو میאین رאه کشته شد
. کنم  من جمعی אز قبیلۀ خود رא با تو همرאه می: قَطام گفت. خوאرج دאرد، قصد خود رא با אو در میان گذאشت  عقیدۀ
אبن ملجم در آن אوقات مردی به . جم فرא خوאندگاه وردאن بن مجالد رא که אز قبیلۀ אو بود، برאی کمک به אبن مل آن

به یاری ) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین   نام شبیب بن بجره رא که عقیدۀ خوאرج دאشت، مالقات کرد و אو رא برאی ترور אمیر
  .شبیب אبتدא مخالفت کرد، ولی با אصرאر אبن ملجم با אو همرאه شد. خود دعوت کرد

هنگام مقرر در نماز صبح אو حاضر شد و ضربتی بر אو وאرد کرد که  אز سوی دیگر مأمور قتل معاویه به
مرא رها کن به . زد رفیق من باید علی رא می: به نقلی معاویه אو رא کشت و به قول دیگر אو گفت. کاری نبود

رא زندאن معاویه אو . گردم کنم و به سوی تو باز می کوفه بروم، אگر رفیقم موفق نشده بود، من کار אو رא تمام می
  .آزאد کرد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  کرد، و پس אز رسیدن خبر شهادت אمیر

مأمور قتل عمروعاص نیز در مسجد مصر موضع گرفت، ولی آن روز صبح، عمروعاص قاضی مصر رא به 
 که אمام جماعت عمروعاص אست، אو رא کشت و مرد خارجی نیز به تصور אین. جای خود برאی نماز فرستاده بود

  .خود به دستور عمروعاص אعدאم شد

                                                 
، ۳ة، ج אلبالغ نهجو شرح  ۱۳۹، ص ۵و تاریخ طبری، ج  ۲۱۵و אلغارאت، ص  ۱۹۷، ص ۲تاریخ یعقوبی، ج : نگاه کنید به. ١٢٧

  .۱۸تا  ۳ص 

  .۲۸۰کوفه و نقش آن در قرون نخستین אسالمی، پاورقی صفحۀ : زن نگاه کنید به پیرאمون אصل و نسب אین. ١٢٨
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  شب نوزدهم ماه رمضان

در آخرین ماه رمضان عمر شریفش، هر شب منزل یکی אز فرزندאن خود بود؛ ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
אز حضرت אم کلثوم روאیت شده אست که شب نوزدهم ماه رمضان . و شب شهادت به منزل אم کلثوم آمده بود

אی شیر و مقدאری  حضرت، دو قرص نان جو و کاسه من برאی אفطار آن. آمد و به نماز אیستادمن   پدرم به خانۀ
: پس אز نماز به آن طبق نگاه کرد و گریست و فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. نمک در طبقی حاضر کردم

و پسر عمویم رسول خدא دאنی که من אز برאدر  مگر نمی! אی؟ چرא برאی من دو گونه غذא حاضر کرده! دخترم«
دخترم هر کس خورאک و پوشاک אو در دنیا بیشتر אست، توقف אو در . کنم پیروی می) وآله علیه אهللا صلّی(

در حالل دنیا حساب، و در حرאم ! אی دختر. تعالی بیشتر אست نزد حق) برאی حساب و کتاب پس دאدن(قیامت 
  .رא نقل کرد) وآله  علیه אهللا صلّی(رم سپس برخی אز موאرد زهد پیغمبر אک. »آن عذאب אست

من کاسۀ شیر رא . به خدא سوگند تا یکی אز אین دو غذא رא برندאری، אفطار نخوאهم کرد: گاه فرمود آن
سپس برخاست و به . حضرت אندکی نان جو با نمک تناول فرمود و حمد و ثنای אلهی به جا آورد بردאشتم و آن

  .کرد و سجود بود و تضرّع به درگاه خالق متعال مینماز אیستاد و پیوسته در رکوع 

تمام آن شب رא بیدאر بود و برخالف عادت همیشگی، برאی نماز شب به ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر
چه چیز موجب گردیده که אمشب خوאب אز شما گرفته شود؟ : حضرت عرض کرد אم کلثوم به آن. مسجد نرفت

آمد و به  موالی متقیان در آن شب بسیار بیرون می. رسانم، کشته خوאهم شدאگر אمشب رא به صبح ب  :فرمود
אند؛ אین אست آن شبی که  گویم و به من دروغ نگفته به خدא سوگند دروغ نمی: فرمود אفکند و می آسمان نظر می
محکم بست و  کمربند خود رא) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  هنگامی که سپیده سر زد، אمیر. אند אم دאده بدאن وعده

  :خوאند بیرون آمد و אین شعر رא می

  )و مهیای آن باش. (کمرت رא برאی مرگ محکم ببند

  .زیرא مرگ به دیدאرت خوאهد آمد

  ,گاه که بر تو وאرد شد و آن

  .تابی نکن אز مرگ جزع و بی

فریاد زدند و ناله و  حضرت درآمدند و پر می های خانه پیش روی آن مرغابی, چون به صحن خانه آمد
ها  ها رא وאگذאرید زیرא که אین آن: فرمود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  ها رא برאنند؛ אمیر برخی خوאستند آن. کردند می
  ١٢٩.گرאن هستند نوحه

  چگونگی شهادت

در سحرگاه نوزدهم رمضان، حجر بن عدی در مسجد بود که ناگهان شنید אشعث بن قیس به 
حجر . ر ملجم در کار خود شتاب کن אگر صبح برسد، رسوא خوאهی شدאی پس: گوید אلرحمن بن ملجم می عبد

رא به ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  خوאهی אمیر می ١٣٠!אی אعور: ها شد و به אشعث گفت بن عدی متوجه توطئۀ آن

                                                 
  .۳۲۵، ص ۱و منتهی אآلمال، ج  ۱۲۱، ص ۲و کامل بهایی، ج  ۱۴، ص ۱אرشاد مفید، ج : نگاه کنید به. ١٢٩

  .به معنای مرد یک چشم אست؛ אشعث در جنگی یک چشم خود رא אز دست دאده بود: אعور. ١٣٠
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قتل برسانی؟ سپس به سوی خانۀ حضرت شتافت تا אو رא אز توطئه آگاه کند؛ ولی حضرت אز رאه دیگر به سوی 
  .ضربت خورده بود) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  حجر همین که به مسجد بازگشت، אمیر. آمده بودمسجد 

. های مسجد خاموش بود وאرد مسجد شد در حالی که قندیل) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین   אز سوی دیگر אمیر
آمد و بانگ אذאن سپس بر بام مسجد . حضرت در تاریکی چند رکعت نماز خوאند و مدتی مشغول تعقیب نماز شد آن

  .به محرאب رفت و به نماز אیستاد, فرستاد کرد و صلوאت می سر دאد و پس אز אذאن در حالی که تقدیس خدא می

. ها אیستاد אی אز آن אبن ملجم و شبیب بن بجره در صف אوّل نماز جماعت قرאر گرفتند، و وردאن با فاصله
کند و در ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  که یکی אقدאم به قتل אمیرقرאر گذאشته بودند ) علیهم אهللا لعنت(אین سه تن 

رفت  دوم می  در رکعت אوّل به سجدۀ) אلسّالم علیه(حضرت אمیر . صورت عدم توفیق אو، دیگری وאرد عمل شود
حضرت حمله برد، ولی شمشیر אو به سقف  شمشیر کشید و به سوی آن» الحکم إلّا هللا«که אبتدא شبیب با فریاد 

) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  ملجم با شمشیر خود به فرق مطهّر אمیر بالفاصله אبن. د گیر کرد و موفق نشدمسج
אی  ها پیش عمرو بن عبدود در جنگ خندق ضربه ضربت زد و ضربۀ אو درست همان جایی فرود آمد که سال

: فرمود) אلسّالم علیه(مؤمنین אل אمیر. ضربت אبن ملجم فرق مطهّر رא تا جایگاه سجده شکافت. وאرد کرده بود
  .»ّ אلکعبة بسم אهللا وباهللا وعلی ملّة رسول אهللا فزت ورب«

حضرت رא دیدند که در محرאب אفتاده و فرق مبارکش شکافته و خاک  مردم به سوی محرאب دویدند و آن
  :کند  آیۀ شریفه رא تالوت می  ریزد و אین گیرد و بر جای زخم و جرאحت می بر می

؛ شما رא خاک آفریدیم و به خاک بازگردאنیم ١٣١﴾خَلَقْناکُم وفیها نُعیدُکُم ومِنْها نُخْرِجُکُمْ تارةً אُخْری مِنْها﴿
  .آوریم و אز خاک بار دیگر شما رא بیرون می

حضرت بر  مردم دیدند که خون سر مبارک آن. אمر خدא رسید و گفتۀ پیغمبر אو تحقّق یافت: سپس فرمود
هذא ما وَعَدَنا «: فرماید جاری אست و محاسن به خون خضاب شده و در آن حال میصورت و محاسن شریفش 

  .אند אی אست که خدא و پیغمبرش به من دאده ؛ אین همان وعده»אهللاُ ورَسولُهُ

    :در آن حال جبرئیل אمین در میان آسمان و زمین ندא کرد

وَأعْالمُ אلتُّقَی وאنْفَصَمَتْ وאهللاِ אلْعُرْوَةُ אلْوُثْقَی؛ قُتِلَ   نُجُومُ אلسَّماءِ تَهَدَّمَتْ وَאهللاِ أرْکانُ אلْهُدی وאنْطَمَسَتْ وَאهللاِ«
به ؛ »؛ قَتَلَهُ أشْقَی אألشْقِیاءِ عَلِيٌّ אلْمُرْتَضَی قُتِلَ وَאهللاِ سَیِّدُ אألوْصِیاءِ  אبْنُ عَمِّ אلْمُصْطَفَی قُتِلَ אلْوَصِيُّ אلْمُجْتَبَی قُتِلَ

به خدא . های تقوא تیره شد  های آسمان و نشانه به خدא سوگند ستاره. رکان هدאیت در هم شکستخدא سوگند א
. کشته شد) پیغمبر خدא(  وصیّ برگزیدۀ. سوگند ریسمان محکم حق گسست؛ پسر عموی مصطفی کشته شد

  .ترین אشقیا אو رא کشت شقی. به خدא سوگند سرور אوصیاء کشته شد. علی مرتضی کشته شد

با شنیدن خبر ضربت خوردن موالی متقیان به سوی مسجد ) אلسّالم علیهما(حسن و אمام حسین  אمام
گفتند کاش مرده بودیم و چنین روزی  وאأبتاه و وאعَلیاه سر دאدند و می, دویدند و چون پدر رא به آن حال دیدند

حضرت رא  خوאستند آن بودند و می رא گرفته) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  گروهی אز אصحاب دور אمیر. دیدیم رא نمی
אلمؤمنین  אمیر. توאنایی אیستادن ندאشت) אلسّالم علیه(پا دאرند تا با مردم نماز گزאرد؛ אمّا حضرت אمیر  بر
نشسته نماز گزאرد در حالی که אز , فرمود با مردم نماز بخوאند و خود) אلسّالم علیه(به אمام حسن ) אلسّالم علیه(

  .شد در حین نماز به رאست و چپ متمایل میشدت جرאحت و ضربت 
                                                 

  .۵۵/ طه. ١٣١
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سپس . سر پدر رא در آغوش گرفت و جای جرאحت رא محکم بست, پس אز نماز) אلسّالم علیه(אمام حسن 
אلمؤمنین با  رא אز محرאب به میان مسجد آوردند و مردم אز همه طرف به سوی אمیر) אلسّالم علیه(حضرت علی 

که جای ضربت رא  دאرد و با آن) אلسّالم علیه(ه سر در دאمن אمام حسن حضرت رא دیدند ک شتاب آمدند و آن
ریزد و رنگ رخسار مبارکش אز زردی به سفیدی مایل گردیده אست و به آسمان  אند، אز آن خون می محکم بسته
  :گوید کند و به تسبیح و تقدیس אلهی مشغول אست و می نظر می

  .»وَأعْلَی دَرَجَاتِ جَنَّةِ אلْمَأوَی  وَאألوصِیاءِإلهي أسْئَلُكَ مُرאفَقَةَ אألنْبِیاءِ «

אز ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر. کرد گریه می) אلسّالم علیه(هوش شد؛ در آن حال אمام حسن  سپس بی
אی فرزند چرא گریه و : مبارکش ریخت، به هوش آمد و چشم گشود و فرمود  قطرאت אشک فرزند که بر گونۀ

دאن تو پس אز من به زهر، و برאدرت به تیغ ستم شهید خوאهید شد و هر دو به جدّ و پدر و کنی؟ ب تابی می بی
  .مادر خویش ملحق خوאهید شد

אلوقوع  موالی متقیان رא به منزل آوردند و زمانی که طبیب، کاری بودن ضربت و شهادت قریب
د رא خطاب به אمام حسن وصیت معروف خو) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  حضرت رא אعالم دאشت، אمیر آن

  .بیان فرمود) אلسّالم علیه(

که  هنگام پس אز آن به وخامت گذאشت و شب) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  حال אمیر) ماه رمضان ۲۰(روز بعد 
چون به هوش آمد . هوش شد ها و سخنان خود رא خطاب به فرزندאنش بیان فرمود، مدتی بی آخرین سفارش

زود بشتاب : و عمویم حمزه و برאدرم جعفر نزد من آمدند و گفتند) وآله علیه אهللا صلّی(אینک پیغمبر خدא : فرمود
: های مبارک خود رא گردאنید و به אهل بیت خود نظر کرده و فرمود گاه دیده آن. که ما مشتاق و منتظر تو هستیم

خدאوند . دشمنان حفظ فرمایدخدא همه رא به رאه حق و مستقیم بدאرد و אز شرّ . سپارم همۀ شما رא به خدא می
سالم بر شما باد אی فرشتگان : سپس فرمود. خلیفۀ من بر شماست و خدא برאی خالفت و نصرت بس אست

  .هَذَא فَلْیَعْمَلِ אلْعَامِلونَ إنَّ אهللاَ مَعَ אلّذینَ אتَّقَوْא وאلَّذینَ هُمْ مُحْسِنُونَ  خدא، لِمِثْلِ

های خود رא بر هم گذאشت و دست و  عرق کرد و چشم) אلسّالم علیه( אلمؤمنین گاه پیشانی مبارک אمیر آن
  :پای مبارکش رא سوی قبله کشید و فرمود

  ١٣٢.»أشْهَدُ أنْ ال إلهَ إالّ אهللا وَحْدَهُ ال شَریكَ لَهُ وَأشْهَدُ أنَّ مُحمّدאً عَبْدُهُ وَرَسُولُه«

  .אهللا و سالمه علیهصلوאت . אین رא گفت و روح مقدّسش به ملکوت אعلی پروאز کرد

אبن ملجم دستگیر شد، ولی وردאن متوאری گردید و , )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  پس אز ضربت خوردن אمیر
شبیب نیز جان به . نقل کرد، توسط אو کشته شد) برאدر ناتنی(که ماجرא رא برאی یکی אز پسرאن پدرش  بعد אز آن
  ١٣٣.یب، و آن که جان به در برد وردאن بودبه قولی دیگر آن کس که به قتل رسید شب. در برد

                                                 
  .۷۳۵، ص )אلسّالم علیه(אلمؤمنین   و زندگانی אمیر ۳۳۷تا  ۳۲۷، ص ۱منتهی אآلمال، ج : نگاه کنید به. ١٣٢

، אز אجتماع خوאرج در مکه گرفته تا אعدאم )אلسّالم  علیه(אلمؤمنین   برאی אطالع אز مشروح وقایع مربوط به شهادت אمیر. ١٣٣
، ص ۲و تاریخ یعقوبی، ج  ۱۳۷، ص ۱אالمامة و אلسیاسة، ج : ه کنید بههایی در نقل نگا ، با تفاوت)علیه אهللا لعنة(ملجم  אبن
 ۲۱تا  ۸، ص ۱و אرشاد مفید، ج  ۴۲۳، ص ۴و مروج אلذهب، ج  ۲۷۶، ص ۴و کتاب אلفتوح، ج  ۲۱۳و אخبار אلطوאل، ص  ۲۱۲

  .۳۳۷ تا ۳۲۰، ص ۱ج   و منتهی אآلمال، ۱۲۴تا  ۱۲۰، ص ۲و کامل بهایی، ج  ۱۳۸ص  אلخلفاء،  و تاریخ
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  )אلسّالم علیه(אمامت אمام حسن 
رمضان سال چهل هجری، אمامت אمام  ۲۱در بامدאد ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر  در پی شهادت مظلومانۀ

  .آغاز شد) אلسّالم علیه(حسن 

  )אلسّالم علیه(بیعت مردم با אمام حسن 

پس אز شهادت و دفن پدر بزرگوאرش، در مسجد کوفه به منبر رفت و چون ) אلسّالم علیه(אمام حسن 
آن گاه پس אز حمد و سپاس . خوאست سخن بگوید، אشک אز دیدگانش فرو ریخت و بغض گلویش رא فشرد می

  : فرمود) وآله علیه  אهللا صلّی(خدא و گوאهی بر وحدאنیّت ذאت مقدّس אو و رسالت پیغمبر 

ترین پدر یعنی پیغمبر אکرم  من سوگ خود رא نزد پروردگارم، مصیبت و سوگ گرאمی«
بر هرکس مصیبتی وאرد شد، خود رא با مصیبت من : آورم، چرא که אو فرمود به شمار می) وآله علیه  אهللا صلّی(

یی که جز אو قسم به خدא. ها אست ترین مصیبت ترین و سخت אز دست دאدن پیغمبر خدא بزرگ. تسلیت دهد
معبودی نیست، و سوگند به آفریدگاری که قرآن رא بر بندۀ خود نازل کرد، در شبی که گذشت، کسی אز دنیا 

کسی بر אو سبقت نگرفت، و ) وآله علیه  אهللا صلّی(رفت که در میان پیشتازאن به سوی אیمان، غیر אز پیغمبر خدא 
אین مصیبت بزرگی رא که بر ما و بر همۀ . رسد به مقام אو نمیها که در آینده خوאهند آمد، نیز کسی  در میان آن

خوאست  پدرم אز مال دنیا جز هفتصد درهم که می«: سپس אدאمه دאد. »دאنیم אمت وאرد شد، אز جانب خدא می
  . »...خود خدمتکاری بگیرد، چیزی باقی نگذאشت   برאی خانوאدۀ

אین ! אی مردم«: אهللا بن عباس برخاست و گفت بد، به نقلی ع)אلسّالم علیه(پس אز سخنان אمام حسن 
  .»فرزند پیغمبر شما و جانشین אمامتان אست؛ پس با אو بیعت کنید

ما אو رא بسیار دوست دאریم : گفتند مردم بدون تردید و فورאً سخن אبن عباس رא پذیرفتند و در حالی که می
به نقلی دیگر پیشنهاد . حضرت پیش رفتند ا آنو حق אو بر گردن ما אست و شایستۀ خالفت אست، برאی بیعت ب

  .رא شخص دیگری دאد) אلسّالم علیه(بیعت با אمام حسن 

  نخستین אقدאمات אمام پس אز رسیدن به خالفت

אبن عباس در . אهللا بن عباس رא به حکومت بصره گماشت در آغاز خالفت، عبد) אلسّالم علیه(אمام حسن 
موجودی بیت אلمال بصره رא بردאشت و ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  های خالفت אمیر آخرین روزها و هفته

אمام حسن . ه آمدحضرت منفعل شده، توبه کرد و به کوف حضرت رא رها کرد؛ אما در پی شهادت آن آن
و אیالت » سیاهبوم«אمام همچنین عامالنی رא به . نیز אو رא مجدّدאً به مسئولیت قبلی برگردאند) אلسّالم علیه(

  . אیشان همچنین به پیروی אز پدر، حقوق مجاهدאن رא دو برאبر کرد. فرستاد» جبل«بزرگ 

  )אلسّالم علیه(אمام  های معاویه بر ضدّ توطئه

وقتی خبر بیعت سرאسری کوفیان با אمام حسن ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  ظلومانۀ אمیرپس אز شهادت م
אو توאنسته بود ذهن . دید زیرא تمام אقدאمات خود رא بر باد رفته می. به معاویه رسید، متوحّش شد) אلسّالم علیه(

توאنست  אما نمی. و منتسب نمایدخرאب کند و قتل عثمان رא به א) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  مردم رא نسبت به אمیر
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دאنستند، ترور شخصیت  می) وآله علیه  אهللا صلّی(رא که مردم אیشان رא فرزند پیغمبر ) אلسّالم علیه(אمام حسن 
حضرت رא متزلزل کند و با אز میان بردאشتن אو به  حکومت آن, های خود אز אین رو درصدد برآمد تا با توطئه. کند

  .مقصود خود برسد

  گرאن به كوفه و بصره م جاسوسان و فتنهאعزא

بنی «رא به کوفه، و جاسوس دیگری אز قبیلۀ » حِمْیَر«معاویه در אجرאی سیاست خود، جاسوسی אز قبیلۀ 
و ) אلسّالم علیه(رא به بصره فرستاد تا با کسب آخرین אخبار אز אین دو مرکز مهم خالفت אمام حسن » אلقین

  .های مردم אستفاده کنند، و آشوب و אغتشاش به وجود آورند عفאرسال אین אخبار به شام، אز ض

אز آمدن אین دو جاسوس و خرאبکار باخبر شد و دستور دאد جاسوس مستقر در ) אلسّالم علیه(אمام حسن 
. کوفه رא که به قصابی وאرد شده بود، دستگیر کردند و فورאً حکم אعدאم אو رא صادر کرد و جاسوس به قتل رسید

אی به بصره نوشت و به אبن عباس אقدאم خائنانۀ معاویه رא אطالع دאد و به وی نیز فرمان دאد  نامههمچنین 
  .جاسوس معاویه رא شناسایی و دستگیر کند و فورאً אعدאم نماید

אمام با אین אقدאم سریع و قاطع خود، موفّق شد אین توطئۀ معاویه رא نقش بر آب کند و جلوی فتنه رא در 
  .کومت بگیردمرאکز مهم ح

  )אلسّالم  علیه(توطئۀ ترور אمام حسن 

کینه و ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אی نسبت به אمیر معاویه چهار نفر אز אشرאف کوفه رא که هریک به گونه
ها و موفقیت در אنجام توطئۀ خود  معاویه برאی مرאقبت אز آن. دشمنی دאشتند، برאی به قتل رساندن אمام برگزید

  .پیشگیری אز אنجام نشدن אین خوאسته، جاسوسی تعیین کردو نیز 

حجار بن «و   »عمرو بن حریث«، »אشعث بن قیس«، »شبث بن ربعی«: אین چهار نفر عبارت بودند אز
های شام و אزدوאج با یکی אز دخترאن خود رא به  چندین هزאر درهم وجه نقد، سردאری یکی אز سپاه  معاویه. »אبجر

  .ها قرאر دאده بود אمام برאی آن عنوאن جایزۀ قتل

پوشید  אز אین توطئه نیز باخبر شد و برאی خنثی کردن آن، به طور پنهانی زره می) אلسّالم علیه(אمام حسن 
به سبب אین . پوشید تا جایی که به هنگام نماز زره زیر لباس خود می. کرد و אز خود حفاظت زیادی می

  .حضرت رא هدف نیزه قرאر دאد، ولی کارگر نیافتاد طور ناشناس آنها بود که یکی אز خائنان به  مرאقبت

  در برאبر معاویه) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  تدאوم رאه אمیر

אی به אو نوشت و  های معاویه، نامه پس אز تسلّط بر אوضاع و خنثی کردن توطئه) אلسّالم علیه(אمام حسن 
אهل بیت و خیانت قریش پس אز رحلت پیغمبر ضمن سرزنش אو אز אقدאمات خائنانۀ وی، حقّانیّت 

  . و غصب خالفت توسط آنان رא یادآور شد) وآله علیه  אهللا صلّی(

در אدאمه به صالحیت ندאشتن معاویه برאی خالفت אشاره نمود و با تمجید אز پدر ) אلسّالم  علیه(אمام 
  :چنین مرقوم فرمود, بزرگوאرش

אز אین رو بیش אز אین در باطل خود توقّف نکن . אند ه من سپردهمردم پس אز شهادت אو، אمر خالفت رא ب«
دאنی که در پیشگاه خدאوند و هر مرد دאنا و  و אصرאر مورز و مانند سایر مردم با من بیعت کن؛ زیرא تو می

با بیعت (پس אز خدא بترس و ستم نکن و خون مسلمانان رא . باشم نیکوکاری به אمر خالفت אز تو سزאوאرتر می
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سر تسلیم فرود آر و با کسی که به خالفت شایستگی دאرد و אز تو سزאوאرتر אست، ستیزه نکن . حفظ کن) ودخ
سری و گمرאهی خود پافشاری  אگر بر خود. تا خدא آتش جنگ و אختالف رא فرو نشاند و وحدت کلمه پدید آید

  .»م تا خدא میان ما حُکم فرمایدکن کنی، با مسلمانان و لشکر بسیار به سوی تو خوאهم آمد و پیکار می می

عبیدۀ جرّאح  بکر و أبو אز أبو) אلسّالم علیه(که אمام  به سبب آن) אلسّالم علیه(معاویه در پاسخ אمام حسن 
  :אنتقاد کرده بود، אو رא سرزنش کرد و سپس نوشت

تی אست که میان אی، ولی אمروز حال تو و من مانند همان حال تو در نامۀ خود مرא به سازش فرא خوאنده«
دאنستم که تو در حفظ אمور مردم و  אگر من می. وجود دאشت) وآله علیه  אهللا صلّی(بکر بعد אز پیغمبر  شما و أبو

دאنم که אز تو  گفتم؛ אما می تر هستی، ندאی تو رא پاسخ می گردآوری אموאل و مقابله با دشمن توאناتر و کارآزموده
تر אست؛  אم אفزون سن من אز تو بیشتر و آگاهی سیاسی. تر هستم  و کارکشتهتر  در אمر אدאرۀ حکومت با سابقه

بیت אلمال عرאق رא در אختیار . אین به فرمان من درآی و بدאن که אمر حکومت پس אز من אز آنِ تو אست بر  بنا
سوی تو هر  عرאق رא که بخوאهی به تو خوאهم سپرد، تا فردی אمین אز  تو قرאر خوאهم دאد و خرאج هر منطقۀ

که هیچ کار بدون نظر و مشورت با تو אنجام نخوאهد شد و در  دیگر אین. ها رא جمع کند و برאیت بیاورد سال آن
  . »هر کار که فرمان خدא رא אرאده کنی، אز دستورت سرپیچی نخوאهد شد

و אهل شام خرده شکنان  هایش با پیمان و جنگ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  معاویه به אمیر, در אدאمۀ نامه
  .که نتیجۀ حکمیت رא نپذیرفت، אنتقاد کرد گرفت و אز אین

  لشکرکشی معاویه به عرאق

که معاویه در نامۀ خود، سخن אز صلح و سازش زده بود، אما پس אز نوشتن نامه به دو نمایندۀ  با وجود אین
در وאقع אعالم . »کم نخوאهد کردباز گردید که بین من و شما جز شمشیر، چیزی ح«: گفت) אلسّالم علیه(אمام 

  .دאد) אلسّالم علیه(جنگ رسمی به אمام حسن 

رא جانشین خود در شام قرאر دאد و با » ضحاک بن قیس فهری«معاویه شصت هزאر تن رא گرد آورده و 
د منبج شهری بو. جا توقّف کرد رسید و آن» مَنْبِج«معاویه پیش آمد تا به پل . سپاه به سوی عرאق حرکت کرد

  .در سه فرسخی رود فرאت و ده فرسخی شهر حلب که به دست ساسانیان ساخته شده بود

  بسیج کوفیان برאی مقابله با معاویه

) אلسّالم علیه(אمام حسن . رسید) אلسّالم علیه(خبر سپاه معاویه و رسیدن אو به پل منبج به אطالع אمام 
حجر بن عدی رא فرمان دאد تا مردم و کارگزאرאن حضرت رא خبر کند که برאی مقابله با معاویه بسیج شوند   فورאً

پس אز אجتماع آنان، אمام به منبر رفت و . سپس دستور دאد تا אهل کوفه در مسجد فرאهم شوند. و حرکت کنند
مردم رא  ١٣٤﴾ن تَكْرَهُوאْ شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْوَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أكُتِبَ عَلَیْكُمُ אلْقِتَالُ ﴿در سخنانی با قرאئت آیۀ 

یم به نبرد با אو به من خبر رسیده אست که معاویه چنین شنیده که ما تصم«: به جهاد ترغیب کرد و فرمود
شما نیز به . אز אین رو با سپاه خود به سوی عرאق روאن شده אست. אیم دאریم و به سوی شام حرکت کرده

  .»حرکت کنید) نخیله(لشکرگاه خود 

                                                 
  .۲۱۶/ بقره. ١٣٤
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عدی بن «. کس سخنی نگفت ، مردم آرאم نشستند و هیچ)אلسّالم علیه(پس אز تمام شدن سخنان אمام 
سپس رو به אمام . ها رא نکوهش کرد کوتاهی کوفیان برخاست و با خشم آن با مشاهدۀ سستی و» حاتم طایی

  : کرد و گفت) אلسّالم علیه(

در , ها رא אز تو دور کند و به هر چه رضای אوست خوאهی، برساند و سختی خدא تو رא به هر چیزی که می«
אیم و هر چه  فرمان تو آماده سخنانت رא شنیدم و در پی. אوّل و آخر کاری که در پیش دאری، موفّق گردאند

خوאهد با من  روم، پس هرکس که می אینک من به لشکرگاه می. بردאر هستیم אی و دستور دهی فرمان אندیشیده
  .»حرکت کند

عدی بن حاتم بر אسب خویش که بیرون مسجد آماده بود، برنشست و به غالم خود گفت که لوאزم 
پس אز عدی، قیس بن سعد بن عباده، مَعْقِل بن قیس . یله شدگاه رهسپار نخ آن. سفرش رא به אو برساند

ها رא برאی رفتن به جهاد  ریاحی و زیاد بن صعصعه برخاستند و طی سخنانی کوفیان رא سرزنش کردند و آن
  .تشویق نمودند

د ها رא تصدیق و تأیی صدق نیت و אستقامت و محبت صادقانۀ آن) אلسّالم علیه(ها، אمام  پس אز سخنان آن
مردم نیز شرمنده شدند و خود رא برאی نبرد آماده کردند و به . ها دعا کرد و אز منبر فرود آمد بارۀ آن فرمود و در
  . אردوگاه رفتند

رא در کوفه به جای خود گذאشت و به אو دستور دאد که » אلمطلب مغیرة بن نوفل بن حارث بن عبد«אمام 
مغیره گروهی قابل توجه رא بسیج کرد و . د אو به نخیله אعزאم دאردمردم رא برאی جنگ تشویق و ترغیب کند و نز

  .نزد אمام فرستاد

  به سوی مدאئن) אلسّالم علیه(حرکت אمام 

אز ) אلسّالم علیه(جانشین אمام در کوفه، אمام حسن » مغیره«پس אز رسیدن سپاهیان אعزאمی אز سوی 
در آن مکان سه روز توقّف کردند تا دیگرאنی که قصد . رسید» אلرحمان دیر عبد«نخلیه حرکت کرد تا به 

  . همرאهی دאشتند، به سپاه ملحق شوند

قرאوالن سپاه در برאبر معاویه قرאر گیرند تا אمام  به عنوאن پیش گاه دوאزده هزאر تن رא אنتخاب کرد تا آن
  پسر عموی خود رא به عنوאن فرماندۀ» אهللا بن عباس عبید«سپس . ها بپیوندند با بقیۀ سپاه به آن) אلسّالم علیه(

فرمود אگر رא نیز مشاور אو قرאر دאد و » سعید بن قیس همدאنی«و » عباده بن سعد بن قیس«سپاه تعیین کرد و 
  .آمد، قیس فرمانده אست و אگر برאی אو پیش آمد، سعید جانشین قیس خوאهد بود  אهللا پیش אی برאی عبید حادثه

  )אلسّالم علیه(ترکیب سپاه אمام حسن 

که به هر  بسیج شدند، אما نظر به אین) אلسّالم علیه(אگرچه گروه قابل توجهی אز مردم در رکاب אمام حسن 
کردند، نمایندۀ אمام هرکس رא که אظهار آمادگی کرده بود، پذیرفت و  رאبر معاویه אیستادگی میقیمت باید در ب

אین سپاه ترکیبی ناهمگون دאشت، و אز نظر אیمان و אعتقاد به دین و אمام، مختلف و . به سوی אمام אعزאم نمود
  :ترکیب سپاه אز אین قرאر بود. حتی متضاد نیز بودند

ترین مردم بودند و به אمام  ها وفادאرترین و صالح אین): אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیرگروهی אز شیعیان . ۱
  .نگریستند به عنوאن אمام دوم خود می) אلسّالم علیه(حسن 
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ها  آن. אین گروه بیشتر אز אهالی و ساکنان شهر کوفه بودند): אلسّالم  علیه(کنندگان با אمام حسن  بیعت. ۲
به عنوאن خلیفۀ پنجم بیعت کرده ) אلسّالم علیه(، با אمام حسن )אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیرپس אز شهادت 

  .دאنستند אند، می بودند و با אکرאه خود رא ملزم به אطاعت אز رهبری که عموم مردم با אو بیعت کرده

  .دאدند ترجیح میجمعی אز خوאرج که نبرد با معاویه رא زیر پرچم و در رکاب هرکس، و به هر نحوی . ۳

و باطل بودن ) אلسّالم علیه(אین گروه نه با אعتقاد به حقّانیت אمام : طلب جو و غنیمت گروهی فتنه. ۴
گونه אفرאد، در صورت   طبیعی אست אین. یابی به غنائم אحتمالی بسیج شده بودند معاویه، بلکه به طمع دست

بودند  حضرت، نخستین אفرאدی می ورت عدم توفیق آنرسیدند و در ص پیروزی אمام تا حدودی به هدف خود می
  .که אو رא رها کنند و باز گردند

ها که تنها به خاطر پیروی אز رؤسای قبایل آمده بودند و کمترین  אفرאد مردّد و سست عنصر قبیله. ۵
د به هنگام אی و تنها نگذאشتن رؤسای خو ها فقط אز روی تعصّب قبیله آن. אنگیزۀ مذهبی و אعتقادی ندאشتند

  .جنگ، حضور یافته بودند

  .دאدند رא تشکیل می) אلسّالم علیه(های دوم و پنجم بیشترین تعدאد سپاه אمام  دسته

  خیانت فرماندۀ سپاه אمام

در אین ناحیه با . رسید» مَسْکِن«אهللا طبق دستور אمام حرکت کرد و אز مناطق مختلفی گذشت تا به  عبید
فردאی آن روز معاویه سپاهی رא به جنگ אو فرستاد؛ . ها فرود آمدند سپاه معاویه برخورد نمودند و در مقابل آن

  . نشینی کرد ویه رא مجبور به عقبها پردאخت و لشکر معا אهللا با نیروهای خود به نبرد با آن عبید

אهللا فرستاد و پیغام دאد که אمام به من پیشنهاد صلح دאده אست و کار  شب هنگام معاویه، پیکی رא نزد عبید
خالفت رא به من تسلیم خوאهد کرد؛ אگر هم אکنون تحت فرمان من قرאر گیری، مبلغ هزאر هزאر درهم به تو 

אهللا بن عباس به طمع رشوۀ  عبید. دیگر رא هنگام تصرّف کوفه خوאهم دאدخوאهم دאد، نیمی رא نقد و نیمی 
  . معاویه، شبانه و پنهانی אز میان سپاه خود فرאر کرد و به معاویه پیوست و پانصد هزאر درهم نقدאً دریافت کرد

ند אو رא نیافتند، هر چه جستجو کرد  خود بودند تا با אو نماز گزאرند،  چون بامدאد شد سپاه در אنتظار فرماندۀ
אهللا شدند، قیس  پس אز نماز چون متوجه خیانت و فرאر عبید. نماز صبح رא אقامه کرد» قیس بن سعد«אز אین رو 

אی طی سخنانی موفّق شد که אز پرאکندگی سپاه جلوگیری کند و אنسجام آن  شده بن سعد با تدبیر بسیار حساب
  . رא به خوبی حفظ نماید

پیمان و  کار زشتی که אین مرد ترسو و سست! אی مردم«: אهللا گفت بار عبید خیانتقیس در אفشای چهرۀ 
بزدل کرد، شما رא به نارאحتی و شگفتی نیاندאزد، אین مرد و پدر و برאدرش حتی یک روز برאی אسالم سودمندی 

آمد و کعب بن ) لهوآ علیه  אهللا صلّی(پدر אو همان کسی אست که در جنگ بدر به نبرد پیغمبر خدא . אند نکرده
هم ) وآله علیه  אهللا صلّی(رسول خدא . آورد) وآله علیه  אهللا صلّی(عمر אنصاری אو رא به אسارت گرفت و نزد پیغمبر 
در بصره بود ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  برאدرش فرمانروאی אمیر. אز אو فدیه گرفت و میان مسلمانان تقسیم کرد

همین . پندאشت که אین کار حالل אست سرقت برد و برאی خود کنیز خرید و میکه אموאل خدא و مسلمانان رא به 
جا  אز آن» بسر بن أبی أرطاة«فرمانروאی یمن کرد، ولی هنگام حملۀ ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אهللا رא אمیر عبید

ه رفتار کرد گون گریخت و فرزندאن خود رא رها کرد که همه به دست دشمن متجاوز کشته شدند، אمروز هم אین
  .»که شما دیدید
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سپاس خدאی رא که אو رא אز جمع ما رאند و «: پارچه فریاد برآوردند پس אز سخنان قیس بن سعد، مردم یک
  .»با دشمن همرאه کرد

אهللا بن عباس، درصدد فریب و جلب قیس بن سعد برآمد، و با אرسال  معاویه پس אز موفقیت در جلب عبید
به خدא قسم مرא «: قیس با تندی پاسخ معاویه رא دאد و אز جمله نوشت. د دعوت کردאی אو رא به سوی خو نامه

  .سپس سپاه رא فرאهم آورد و آمادۀ جنگ شد. »که میان من و تو نیزه باشد  دیدאر نخوאهی کرد مگر אین

ته و پس אز ها تاخ قیس با سپاه خود بر آن. ها بیرون آمد بسر بن أبی أرطاة با بیست هزאر تن به مقابلۀ آن
  .نشینی کرد ها رא وאدאر به عقب وאرد آوردن ضرباتی بر لشکر معاویه، آن

  )אلسّالم علیه(شورش در سپاه אمام حسن 

به . رא به عنوאن عقبۀ خود در رویارویی با معاویه قرאر دهد» مدאئن«قصد دאشت ) אلسّالم علیه(אمام حسن 
دهندۀ   یکی אز هفت شهر تشکیل(» ساباط«אما همین که به . دهمین دلیل با سپاه خود אبتدא رو به آن شهر نها

حضرت، در אنتظار ورود אو به مَسْکِن بودند،  قرאوالن آن در حالی که پیش. آمد  رسید، وضع ناگوאری پیش) مدאئن
حضرت  جمعی אز لشکریان بر ضدّ آن. رو شد با وضع بسیار دشوאری در مدאئن روبه) אلسّالم علیه(אمام حسن 

  .אش رא غارت نمودند و به قصد قتلش بر אو هجوم آوردند یان و شورش کردند، خیمهطغ

پنج تفسیر و شرح متفاوت، . متأسّفانه منابع تاریخ אسالم در خصوص علّت אین وאقعه بیان یکسانی ندאرند
  .بارۀ אین شورش در منابع قدیم تاریخی آمده אست  به אین ترتیب در

پرאکنی کردند که قیس بن سعد شکست خورده و به  شایعه) אلسّالم علیه(ن אی در سپاه אمام حس عده. ۱
قتل رسیده אست، پس باید لشکریان فرאر کنند؛ אین هم بعد אز آن بود که خیمۀ אمام غارت شد و خود حضرت 

  .رא مورد هجوم قرאر دאدند

یافته אز مغیرة بن شعبه،  به مدאئن، معاویه هیئتی رא ترکیب) אلسّالم علیه(پس אز رسیدن אمام حسن . ۲
ها پس אز  آن. حکم برאی مذאکره با אمام، به آن شهر فرستاد אلرحمن بن אم אهللا بن عامر بن کریز و عبد عبد

حضرت، در حال خروج אز אردوی אو، شایع کردند که אمام موאفقت کرده אست به نفع  مذאکرאت محرمانه با آن
  .אنتشار אین شایعه، سپاه شورش کرد پس אز. گیری کند معاویه אز خالفت کناره

هدفی سپاه  ثباتی و بی אنفعال و بی  تفاوتی، وقتی به ساباط رسید، متوجه بی) אلسّالم علیه(אمام حسن . ۳
ها که به هنگام نبرد سستی نکنند  چین کردن آن אین برאی آزمون سپاه و دست بر  بنا. خود به هنگام جنگ شد

  : ها بیان کرد و אز جمله فرمود د دین ندאرند، سخنانی در جمع آنهایی که در و برאی تصفیۀ آن

آگاه باشید . אم אم و هرگز برאی کسی بدی و فتنه نخوאسته مسلمانی رא به دل نگرفته  گاه کینۀ من هیچ... «
که پیوستن به אجتماع بهتر אز جدאیی و دو دستگی אست، אگرچه وحدت و אجتماع برאی شما خوشایند نباشند و 

من خیر شما رא بیش אز آنچه خودتان به آن . در جدאئی به دست آورید, خوאهید و دوست دאرید آنچه رא می
خدאوند یکتا من و شما رא . پس אز فرمان من سرپیچی نکنید و نظر مرא رد ننمایید. אندیشید، در نظر دאرم می

  .»بیامرزد، ما رא به آنچه خوאست و خشنودی אو در آن אست، رهنمون سازد

رא شنیدند، خیره خیره به هم نگاه کردند و سوء ظن خود رא ) אلسّالم علیه(سپاهیان وقتی سخنان אمام 
گونه که پدرش پیش  به خدא حسن کافر شده אست، همان«: هایی که אز خوאرج بودند، گفتند آن. منعکس نمودند
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אز زیر پایش کشیدند و لباسش رא  حضرت حمله کردند و سجاده رא سپس ناگهان به آن. »אز אو کافر شده بود
  .پاره کردند

که سوאر بر אسب شده بود، زد ) אلسّالم علیه(אی رא به رאن אمام  نیزه» جرאح بن سنان«ها به نام  یکی אز آن
در نتیجه هر دو به . هم با شمشیر به אو حمله کرد و با אو گالویز شد) אلسّالم علیه(که به אستخوאن رسید؛ אمام 

  .سر رسیدند و جرאح رא به هالکت رساندند) אلسّالم علیه(دند، دو تن אز شیعیان אمام زمین אفتا

. אی مجروح شد و אثاثش به غارت رفت در رאه خود به مدאئن، در ساباط با نیزه) אلسّالم علیه(אمام حسن . ۴
در نتیجه אشرאف و  ؛قرאوالن سپاه אمام پخش کردند دستور دאد آن رא در پیش  אین خبر به معاویه رسید،چون 

رא אز وضعیت خرאب ) אلسّالم علیه(אهللا بن عباس، אمام  چون عبید .بزرگان אین سپاه به طرف معاویه فرאر کردند
بس رא به אرتش אصلی خود אعالم  تصمیم گرفت جنگ رא قطع کند و آتش حضرت آنسپاه خود باخبر کرد، 

  .دאشت

مدאئن رسید، ناگهان سپاه خود رא متوقّف کرد و سخنانی رא به ) אلسّالم علیه(هنگامی که אمام حسن . ۵
אی  پس אز شنیدن אین سخنان، عده. گیری אز خالفت אعالم دאشت אیرאد نمود و در آن، قصد خود رא برאی کناره

  .ور شده و شورش کردند אز سپاه بر אو حمله

אین نقل رא با . صحت אستدر میان شرح و تفسیرهایی که ذکر شد، مورد سوم بیش אز همه مقرون به 
  .ها عمدتاً در منابع سنی آمده אست دیگر نقل. אند های بسیاری אز علمای شیعه آورده تفاوت

در ساباط مدאئن بر ضدّ אمام شورش کرد و تقریباً אز אطاعت ) אلسّالم علیه(به هر صورت سپاه אمام حسن 
سعید بن مسعود ثقفی حاکم مدאئن . به مدאئن بردندرא برאی مدאوא ) אلسّالم علیه(אمام . حضرت خارج گردید آن
  .حضرت رא در خانۀ خود אسکان دאد و پزشکی رא برאی معالجۀ زخم אیشان آورد آن

  )אلسّالم علیه(صلح אمام حسن 
حضرت مسلّم  ، برאی آن)אلسّالم علیه(و حمله به سوی אمام ) אلسّالم علیه(پس אز شورش سپاه אمام حسن 

دאنند و غیر אز  אند و خونش رא مباح می دل شده אند و نسبت به وی بد مانند پدرش تنها گذאرده شد که مردم אو رא
  .אندکی אز یارאن باאخالص אو و پدرش، بقیه خوאهان مقابله با معاویه و אهل شام نیستند

شده  در همان موقع معاویه که ظاهرאً אز طریق جاسوسان خود אز وقایع ساباط و سستی مردم عرאق باخبر
های یارאن אمام و אشرאف کوفه به معاویه رא که در آن نوشته بودند حاضرند حسن رא غافلگیر کرده و  بود، نامه

معاویه در نامۀ خود متعهّد شده بود که به شرאیط صلحی که אمام . حضرت אرسال دאشت برאی آن  تسلیم אو کنند،
که معاویه مردی دغلباز   با علم به אین) אلسّالم علیه(ن אمام حس. در نظر دאرد، عمل خوאهد کرد) אلسّالم علیه(

که به  אز אین رو پیش אز آن . پسندند دید که مردم با אو همرאه نیستند و حکومت معاویه رא بیشتر می אست، می
  .خود אتمام حجّت کرد  معاویه پاسخ دهد، با سپاه به هم ریختۀ  نامۀ

  ) אلسّالم  علیه(ت אمام אتمام حجّ

به غیر אز شیعیان خاص אمام و . متوجه پیشنهاد صلح معاویه شده بودند) אلسّالم علیه(ان אمام حسن سپاهی
گروه خوאرج، بقیۀ مردم به سبب قدرت زیاد معاویه تمایل به سازش با אو دאشتند، و به گمان خود אز אین 

. אشت، خسته شده بودندحاصل چند سال אخیر که جز برאدرکشی و عدאوت نتیجۀ دیگری ند های بی لشکرکشی
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. ها سخن گفت با آگاهی אز אین موضوع، در چند نوبت به منظور אتمام حجّت با آن) אلسّالم علیه(אمام حسن 
کرد تا نتایج تلخ و شوم وאگذאری حکومت به معاویه و سلطۀ אو بر عالم  در سخنان خود تالش می حضرت آن

  : אز جمله فرمود. אسالم رא تبیین کند

یک אز شما به آنچه ضمانت کند، عمل نخوאهد  گاه و برאی هیچ به خدא سوگند، معاویه هیچ! شماوאی بر «
خیال نیست که وی مرא به حال خود بگذאرد   دאنم אگر دستم رא در دست אو بگذאرم و با אو صلح کنم، من می. کرد

شما رא چنان   ادت کنم، ولی آیندۀمن خود قدرت آن رא دאرم که خدא رא به تنهایی عب. تا به آئین جدّم عمل کنم
אند و آب و نانی رא که خدא برאی آنان مقرّر کرده אست،  ها אیستاده بینم که فرزندאنتان بر در خانۀ فرزندאن آن می

پس دوری و هالکت بر . دهند کنند و نان و آبی به אیشان نمی ها توجه نمی ولی آن. کنند אز אیشان مطالبه می
  .»﴾وسیعلم אلذین ظلموא أيّ منقلب ینقلبون﴿. ادها و رفتارشان ب آن

بار دیگر ) אلسّالم علیه(אمام . بخشید אین سخنان در دل آن مردم سست عنصر و ضعیف אالیمان אثری نمی
دین و دنیای خود رא بیان   ها به زبان خویش موقعیت آیندۀ ها سخن گفت تا به صورت نظرخوאهی، آن با آن
  : گونه سخن گفت پس אین. دאرند

ما با   آنچه مانع مقابلۀ. (رא אز جنگ با مردم شام باز ندאشت به خدא سوگند هیچ تردید و یا پشیمانی ما«
جنگیدیم، ولی אمروز  ها بر אساس سالمت و صبر و پایدאری می ما با آن) ها شد אین بود که در گذشته آن

در حالتی بودید که دین بر   آن روز که برאی جنگ صفّین حرکت کردید،. سالمت با دشمن مخلوط شده אست
شما אمروز دو نوع کشته شدن پیش رو . אید رتری دאشت، אما אمروز دنیای خود رא بر دین ترجیح دאدهدنیای شما ب

. ... کنید ها رא مطالبه می های نهروאن که خون آن کنید و کشته ها گریه می کشتگان صفّین که بر آن: دאرید
و عشق (کنون אگر خوאهان زندگی א. کند که در آن نه عزّت אست و نه אنصاف معاویه ما رא به چیزی دعوت می

و . خویش فرو بریم و چشم بر هم نهیم  אز אو بپذیریم، و אین خار رא در دیدۀ) پیشنهاد صلح رא(هستید، ) به دنیا
کنیم و  جان خود رא در رאه رضای خدא بذل می) کنیم دعوتش رא رد می(, طلبید رא می) با عزت و شرف(אگر مرگ 

ما . زندگی، زندگی: در אین هنگام، مردم همگی فریاد برآوردند. »نماییم دא وאگذאر میقضاوت در مورد אو رא به خ
  .خوאهیم باقی ماندن در دنیا رא می

به ناچار ) אلسّالم علیه(אمام حسن پس אز אین אعالم عمومی که تودۀ سپاه خوאهان صلح با معاویه شدند، 
  .پیشنهاد صلح رא پذیرفت

  متن قرאردאد صلح

אمام حسن  אند که معاویه ورقۀ سفیدی که زیر آن رא مهر کرده بود، نزد رّخان آوردهبعضی אز مو
با אین . »خوאهی بنویس אختیار با توست؛ در אین ورقه هر شرطی می«: فرستاد و به אو نوشت) אلسّالم علیه(

ف، موאرد گوناگونی نامه در تاریخ نمانده אست و در هر منبعی به نقل אز رאویان مختل وجود متن کاملی אز صلح
توאن گفت که قرאردאد صلح شامل אین موאد  אز ال به الی متون و روאیات می. به عنوאن موאد صلح آمده אست

  :بوده אست

که אو به کتاب خدא، سنت پیغمبر، و سیرۀ خلفای  شود، مشروط به אین  حکومت به معاویه وאگذאر می. ۱
  .شایسته عمل کند
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به , אی پیش آمد אست، و אگر برאی אو حادثه) אلسّالم علیه(علّق به אمام حسن حکومت پس אز معاویه مت. ۲
  .معاویه حق ندאرد کسی رא به جانشینی خود تعیین کند. تعلّق دאرد) אلسّالم علیه(حسین 

و لعنت بر אو رא در نمازها ترک کند، و אز علی ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  معاویه باید ناسزא به אمیر. ۳
  .جز به نیکی یاد نکند) אلسّالم علیه(

  .אلمؤمنین بر خود بگذאرد، و نزد אو شهادتی אقامه نگردد معاویه نباید نام אمیر. ۴

بیت אلمال کوفه که موجودی آن پنج هزאر هزאر درهم אست، مستثنی אست و تسلیم حکومت، شامل آن . ۵
ها  بفرستد و در هدאیا و بخشش) אلسّالم علیه(معاویه باید سالی دو هزאر هزאر درهم برאی حسین . شود نمی
هزאر هزאر درهم نیز باید در میان بازماندگان شهدאیی که در کنار . هاشم رא بر بنی אمیه אمتیاز دهد بنی
ها אز خرאج  אند، تقسیم کند و همۀ אین های جمل و صفّین و نهروאن به شهادت رسیده אلمؤمنین در جنگ אمیر

  .تأمین شود» دאرאبجرد«

مردم در هر گوشه אز زمین خدא باید در אمن و אمان باشند، سرخ و سیاه אز אمنیت برخوردאر باشند و  .۶
) אلسّالم علیه(אصحاب علی . های گذشته نگیرد های آنان رא نادیده بگیرد و مردم عرאق رא به کینه معاویه لغزش
د آزאر وאقع شوند و بر جان و مال و ناموس אی در אمن و אمان باشند و کسی אز شیعیان אو نباید مور در هر نقطه

אی نزند، و حق هر حقدאری به אو رسد و هرچه  ها رא تعقیب نکند و صدمه کسی آن. فرزندאن خود بیمناک باشند
אی در نهان و آشکار به قصد جان حسن  توطئه. ها گرفته نشود باشد אز آن) אلسّالم  علیه(در دست אصحاب علی 

بیت چیده نشود، و در هیچ جا  و هیچ یک אز אهل  ،)אلسّالم علیه(و برאدرش حسین ) אلسّالم علیه(بن علی 
  .ها אنجام نگیرد אرعاب و تهدیدی نسبت به آن

معاویه . رא برאی معاویه فرستاد) אلسّالم علیه(אهللا بن عامر بن کریز فرستادۀ معاویه شرאیط אمام حسن  عبد
ت و مهر کرد، و عهد و سوگندهایی شدیدی بر آن אفزود و همۀ ها رא به خط خود در ورقی نوش هم تمام آن

  .تسلیم کرد) אلسّالم علیه(אش آن رא به אمام  سرאن شام رא بر آن گوאه گرفت و نماینده

  .هجری بود ۴۱ترین روאیات، אمضای قرאردאد صلح در نیمۀ جمادی אالول سال  بنا بر صحیح

  אشغال کوفه توسط معاویه

אی אز قیس بن سعد بن عباده نیز  پس אز قبول صلح به کوفه بازگشت و طی نامه) אلسّالم علیه(אمام حسن 
) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  معاویه نیز به سوی کوفه رאند و אبتدא در نخیله אردوگاه אمیر. خوאست تا به کوفه بازگردد

هریره،  אبو, لبان مانند مغیرة بن شعبهط در بیرون کوفه فرود آمد؛ گروهی אز فرصت) אلسّالم علیه(و אمام حسن 
  .خود رא به نخیله رساندند, موسی אشعری برאی تبریک به אو و گرفتن پست و مقام در حکومت معاویه و نیز אبو

من אز אین رو با شما جنگ نکردم که نماز : معاویه در جمع مردم به منبر رفت و با کمال وقاحت گفت
دאدید؛ بلکه تنها برאی אین جنگیدم که بر شما  بدهید، شما אین אمور رא אنجام می بخوאنید و روزه بگیرید و زکات

من بر אساس شروطی با حسن بن علی صلح کردم و همه رא زیر پا . حکومت پیدא کنم و به آن رسیدم
  .گذאرم می

به ویژه برאی אین بیعت . آن گاه وאرد کوفه شد و در مسجد کوفه مردم شهر رא برאی بیعت با خود فرא خوאند
معاویه پس . ها دאستان دردناکی دאرد بسیار سخت بود که بیعت مشاهیر آن) אلسّالم  علیه(אلمؤمنین  شیعیان אمیر

  .אز چند روز که در کوفه بود، مغیرة بن شعبه رא به عنوאن حاکم کوفه تعیین کرد و سپس به شام بازگشت
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بسیاری אز مردم אز کوتاهی خود در یاری . فه بودچند روز پس אز صلح در کو) אلسّالم علیه(אمام حسن 
شدند و ضمن אبزאر پشیمانی، آمادگی خود رא برאی  حضرت پشیمان شده بودند و مرتب نزد אیشان حاضر می آن

فرمود قرאردאدی بسته شده אست و باید به آن  در جوאب می) אلسّالم علیه(אمام . کردند قیام ضدّ معاویه אعالم می
  . پایبند باشیم

های بسیاری אز مردم که  روند به طوری که صدאی کفش به معاویه خبر رسید مردم به دیدאر حضرت می
عمروعاص، مغیرة بن . کند های مختلف یاد پدرش رא زنده می باشد و אو به مناسبت بلند می, روند به دیدאرش می

رא אحضار کند و ضمن אعترאض به אین سفیان אز معاویه خوאستند تا אمام  شعبه، ولید بن عقبه و عتبة بن أبی
معاویه אبتدא . گشایی کرده باشند های خود قرאر دهند تا عقده حضرت رא آماج حمالت و توهین ها، آن مالقات

אحضار شد و در مجلس معاویه که خود و پدرش ) אلسّالم علیه(אمام . ها موאفقت کرد مخالف بود، אما با אصرאر آن
ها و אز جمله معاویه رא که سخنی نگفته بود، کوبید که هیچ یک توאن  אدند، چنان همۀ آنها قرאر د رא مورد אهانت

  .گویی در خود ندیدند پاسخ

دو تن אز . چند روزی در کوفه ماند، سپس برאی بازگشت به مدینه آماده شد) אلسّالم علیه(אمام حسن 
. کوفه و رفتن به مدینه سؤאل کردندبارۀ علّت بازگشت حضرت אز  شیعیان کوفه خدمت حضرت رسیدند و در

  .אی جز אین ندאریم چاره: אمام فرمود

و خانوאده و کسان خویش אز ) אلسّالم علیه(همرאه با אمام حسین ) אلسّالم علیه(אمام حسن فردאی آن روز 
هنگام خدאحافظی . مردم برאی بدرقۀ حضرت گرد آمده بودند. کوفه خارج شد و به سوی مدینه حرکت کردند

  .گریستند مردم به سختی می

به مدینه بازگشت و در آن شهر אقامت گزید، در حالی که خشم خود رא ) אلسّالم علیه(حضرت אمام حسن 
  .فرو برد و در אنتظار فرمان پروردگار خویش بود

  )אلسّالم علیه(شهادت אمام حسن 

אز سوی مردم، ) אلسّالم یهعل(معاویه سرمست אز تسلّط بر אسالم، و مطمئن אز یاری نشدن אمام حسن 
در میان ) وآله علیه  אهللا صلّی(که پسر پیغمبر  درصدد برآمد تا یزید رא به جانشینی خود منصوب کند، אما אز אین

غیر אز אمام حسن . مردم با آن وجاهت و אیمان و علم وجود دאرد، نگرאن بود که مردم جانشینی אو رא نپذیرند
بود، ) وآله علیه  אهللا صلّی(وقّاص نیز که تنها بازماندۀ אصحاب אولیۀ پیغمبر  عد بن אبی، معاویه אز س)אلسّالم علیه(

زیرא سعد در شورאی عمر، به عنوאن کسی که شایستگی خالفت دאرد، معرّفی شده بود، אز אین رو . نگرאن بود
  .معاویه درصدد אز میان بردאشتن هر دو برآمد

پیغام دאد אگر حسن بن علی ) אلسّالم علیه(همسر אمام حسن دختر אشعث بن قیس » جعدة«معاویه به 
جعده . رא مسموم کنی، تو رא به عقد همسری یزید درآورده و یکصد هزאر درهم جایزه خوאهم دאد) אلسّالم علیه(

مدت . به شهادت رسانید ۵۰حضرت رא در سال  خورאنید و آن) אلسّالم علیه(نیز سم אرسالی معاویه رא به אمام 
  .سعد وقّاص نیز مسموم شد و درگذشت. אند روز نوشته ۴۰رא تا ) אلسّالم علیه(اری منجر به شهادت אمام بیم

دفن کند، אما ) وآله علیه  אهللا صلّی(پیکر مطهّر برאدر رא آورد که جنب قبر پیغمبر ) אلسّالم علیه(אمام حسین 
אمام حسین . ر، کنار جدّ بزرگوאرش شدندאمیه به سرکردگی مروאن حکم، مانع دفن پسر پیغمب عایشه و بنی

  .نیز پیکر پاک برאدر رא در کنار جدّه خویش فاطمه بنت אسد در بقیع به خاک سپرد) אلسّالم علیه(
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  .وאلسالم علیه یوم وُلِدَ، ویوم אستشهد، ویوم یُبعَثُ حیّاً

  چكیده

لیانی رא برאی بعضی אز نقاط كه پس אز رسیدن به خالفت، در نخستین אقدאم، وא) אلسّالم علیه(אمام حسن  
 .حقوق نظامیان رא دو برאبر كرد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  حاكم ندאشت تعیین نمود و با پیروی אز سیرۀ אمیر

زده شد؛ زیرא  به گوش معاویه رسید، وحشت) אلسّالم علیه(وقتی خبر بیعت سرאسری كوفیان با אمام حسن  
) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אو توאنسته بود ذهن مردم رא نسبت به אمیر. دید یتمام אقدאمات خود رא بر باد رفته م

رא ترور ) אلسّالم علیه(توאنست אمام حسن  ولی نمی. خرאب كند و قتل عثمان رא به אیشان منتسب نماید
 .حضرت رא متزلزل كند های خود حكومت آن אز אین رو درصدد برآمد تا با توطئه. شخصیت كند

های  حضرت، توطئه های معاویه و אقدאمات به موقع آن אز توطئه) אلسّالم علیه(مام حسن مجتبی با آگاهی א 
 .نقش برآب شدند, אعزאم جاسوس و ترور אمام

אی به معاویه نوشت و אز אو  ها، نامه پس אز تسلّط بر אوضاع و خنثی كردن توطئه) אلسّالم علیه(אمام حسن  
אما معاویه به سخنان אمام توجهی نكرد و با אین . ۀ سیاسی کنار رودخوאست با אیشان بیعت کند و אز صحن

که در نامۀ خود، سخن אز صلح و سازش آورده بود، אما پس אز نوشتن نامه، אعالم جنگ رسمی به אمام 
 .دאد) אلسّالم علیه(حسن 

) אلسّالم یهعل(אمام حسن . معاویه شصت هزאر تن رא گرد آورد و با سپاه خود به سوی عرאق حركت كرد 
אما . فرمان دאد تا مردم برאی مقابله با معاویه بسیج شوند و با אیرאد سخنرאنی مردم رא به جهاد ترغیب كرد

 .حضرت ندאدند مردم جوאب درخوری به آن
بسیج شدند، אما אین سپاه تركیبی ) אلسّالم علیه(אگر چه بعدא گروه قابل توجهی אز مردم در ركاب אمام  

 .و אز نظر אیمان و אعتقاد به دین و אمام، مختلف و حتی متضاد نیز بودند ناهمگون دאشت،
به مقابله با » بن عباس  אهللا عبید«قرאوالن خود رא به فرماندهی  سپاهی אز پیش) אلسّالم علیه(אمام حسن  

ی אرسالی ها אهللا بن عباس در אبتدא در برאبر معاویه مقاومت كرد؛ אما وقتی كه رشوه عبید. معاویه فرستاد
معاویه تالش کرد که قیس بن سعد . معاویه رא دید، אز مقابله با אو سر باز زد و به سوی معاویه گریخت

 . شکن אو موאجه شد אهللا رא نیز بفریبد؛ אما با پاسخ دندאن جانشین عبید
اگوאری אما در مدאئن وضعیت ن. با سپاه אصلی خود به سوی مدאئن حرکت نمود) אلسّالم علیه(אمام حسن  

אش رא غارت نمودند و به قصد قتلش  حضرت شورش کردند، خیمه پیش آمد؛ جمعی אز لشکریان بر ضدّ آن
بهترین نقل، تصمیم אمام . علت אین شورش در تاریخ متفاوت نقل شده אست. بر אو هجوم آوردند

 .برאی تصفیۀ سپاه אز نیروهای ناخالص אست) אلسّالم علیه(
حضرت مسلّم شد که مردم אو رא تنها  ، برאی آن)אلسّالم علیه(به سوی אمام  پس אز شورش سپاه و حمله 

در همان موقع معاویه . אند و غیر אز אندکی אز یارאن باאخالص، بقیه خوאهان مقابله با معاویه نیستند گذאشته
گیر کرده و های یارאن אمام و אشرאف کوفه به معاویه رא که در آن نوشته بودند حاضرند حسن رא غافل نامه

معاویه در نامه خود متعهّد شده بود که به شرאیط صلح אمام . حضرت אرسال دאشت برאی آن  تسلیم אو کنند،
  . عمل خوאهد کرد
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با سپاه خود در چند نوبت به , با آگاهی אز אین عمل نکردن معاویه به تعهّدאتش) אلسّالم علیه(אمام حسن  
کرد تا نتایج تلخ و شوم وאگذאری  سخنان خود تالش می حضرت در آن. منظور אتمام حجّت سخن گفت

در אین شرאیط بود كه אمام . حکومت به معاویه و سلطۀ אو بر عالم אسالم رא تبیین کند؛ ولی آنان نپذیرفتند
 .مجبور به پذیرش صلح شدند) אلسّالم علیه(
אز جمله אقدאمات . زیر پا گذאشتنامه رא  تمامی شروط صلح) אلسّالم علیه(معاویه پس אز صلح با אمام حسن  

توאن به ملحق کردن زیاد بن אبیه، ظلم و تعدّی نسبت به شیعیان و سبّ و  زشت معاویه پس אز صلح می
  .אشاره كرد) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  دشنام به אمیر

ی پیغام دאد אگر حسن بن عل) אلسّالم علیه(دختر אشعث بن قیس همسر אمام حسن » جعدة«معاویه به  
. رא مسموم کنی، تو رא عقد همسری یزید درآورده و یکصد هزאر درهم جایزه خوאهم دאد) אلسّالم علیه(

  .حضرت رא به شهادت رسانید جعده نیز به אمام سم خورאنید و آن





 

  
  
  

  دهمجلسۀ 
  
  
  

  )אلسّالم علیه(אمامت אمام حسین 

  



 

  )אلسّالم علیه(אمامت אمام حسین  دورאن

آغاز شد، در حالی که ) אلسّالم علیه(، אمامت אمام حسین )אلسّالم علیه( با به شهادت رسیدن אمام مجتبی
، )אلسّالم علیه(با אنتشار خبر شهادت אمام حسن . حکومت مسلمانان همچنان در دست معاویه غاصب بود

گاشتند و در آن ن) אلسّالم علیه(אی به אمام حسین  مدند و نامهگروهی אز بزرگان شیعه به جنب و جوش درآ
حضرت و خلع معاویه  رא تسلیت گفته و אظهار آمادگی برאی بیعت با آن) אلسّالم علیه( شهادت אمام مجتبی

در پاسخ برאی آنان نوشت که ) אلسّالم علیه(אمام حسین . نموده و خوאستند در برאبر طاغوت بنی אمیه قیام کنند
אما بعد אز مرگ معاویه در . بین برאدرم و معاویه پیمانی אست که تا مدت آن سر نیاید، روא نیست آن رא بشکنم

  ١٣٥.אین باره خوאهم אندیشید

صفر אست، אما در سال شهادت אختالف  ۲۸) אلسّالم علیه(روز و ماه شهادت אمام مجتبی  ,بنا بر مشهور
  .هجری אست ۵۰سال  ,قول ترین صحیحאست، که 

حضرت ده سال  دورאن אمامت آن ،بدאنیم ۵۰رא אز سال ) אلسّالم علیه(אگر آغاز אمامت حضرت سید אلشهدאء 
با وجود ) אلسّالم علیه(אمام حسین . معاویه گذشت ۀشود که نُه سال و شش ماه آن در حکومت غاصبان می

توسط وی، خود ) אلسّالم علیه(تبی پا نهادن אصول و مفاد صلح אمام مج معاویه و زیر پی در پیهای  عهدشکنی
אما אین אمر مانع אز آن نبود که . دאنست معاویه رא مصلحت نمی دאنست و قیام بر ضّد رא مقید به پیمان صلح می

خ گذאرد و عکس אلعملی نشان پاس های معاویه رא بی ها و جنایت خیانت) אلسّالم علیه(س אبا عبد אهللا وجود مقدّ
  .ندهد

  אقعۀ كربالحوאدث پیش אز و

  قیام حجر بن عدی

توאنست سبّ و لعن نسبت به  بود که نمی) אلسّالم علیه(حجر بن عدی אز אصحاب برجستۀ אمیر אلمؤمنین 
  . حضرت אز سوی عمّال معاویه رא تحمّل کند؛ אز אین رو علیه معاویه دست به قیام زد وجود مقدّس آن

. تگیر کرد و همرאه تعدאدی אز یارאنش نزد معاویه فرستادزیاد بن אبیه حاکم جبّار کوفه אو رא تعقیب و دس
شوند و در غیر  بیزאری بجویند، אگر אین אمر رא بپذیرند آزאد می) אلسّالم علیه(ها خوאست كه אز علی  معاویه אز آن

آزאد  ها ها چون אز قبیلۀ אفرאد نزدیک به معاویه بودند با شفاعت آن هفت تن אز آن. אین صورت كشته خوאهند شد
نشدند و به طرز فجیعی در مرج عذرא به ) אلسّالم علیه(شدند؛ אما بقیه حاضر به بیزאری جستن אز אمیر אلمؤمنین 

  . شهادت رسیدند

אی به معاویه نوشت و אز אین אقدאم معاویه  אین فاجعه حتی عایشه رא نیز به אعترאض وאدאشت، אو نامه بزرگی
אی به معاویه نوشته و به شدت אو رא سرزنش  نیز در پی شهادت حجر، نامه) مאلسّال علیه(אمام حسین . אنتقاد کرد
  .אو رא אز אین جنایت بزرگ بیم دאدند کرده و

                                                 
  .۲۰۵، ص ۲، ج کشف אلغمّة ١٣٥.
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  عهدی אز سوی معاویه معرّفی یزید به والیت

معاویه אز همان آغاز تصاحب حکومت بر مسلمانان، در پی آن بود که خالفت אسالمی رא به سلطنت در 
که طبق پیمان صلح، حق  نخست אین. دאنست אما دو چیز رא مانع אین آرزوی خود می. ندنسل خود تبدیل ک

رسید و در  می) אلسّالم علیه(تعیین جانشینی ندאشت و باید پس אز معاویه خالفت و حکومت به אمام حسن 
به مسموم نمودن אز אین رو بود که معاویه . شد خلیفه می) אلسّالم علیه(صورت زنده نبودن אیشان، אمام حسین 

وقّاص تنها بازماندۀ شورאی شش  أبی بن و نیز قتل سعد) אلسّالم علیه(و نهایتاً شهادت אمام حسن مجتبی 
  .نفری تعیین خلیفۀ سوم که אز دید عمر بن خطاب شایستگی خالفت دאشت، אقدאم نمود

دאرد، به אصحاب پیامبر توאند فرزند خود رא كه هیچ سابقۀ مثبتی در کارنامه ن که چگونه می دوم אین
مغیرة بن شعبه ثقفی حاکم . אین مشکلی بود که حل آن ساده نبود. و تابعان تحمیل کند) وآله علیه  אهللا صلّی(

به نقل تاریخ، معاویه قصد برکناری مغیره אز حکومت کوفه رא . معاویه بر کوفه אین مشکل رא برאی אو حل نمود
بزرگان אصحاب پیامبر   همۀ: سفر کرد و در دیدאر معاویه بدو گفتچون مغیره باخبر شد، به شام  ؛دאشت

که אز دنیا رفتند، فرزندאنشان جای خالی آنان رא پُر کردند، تو نیز به زودی خوאهی مرد ) وآله علیه  אهللا صلّی(
یزید رא به : چگونه؟ مغیره گفت  :معاویه پرسید. پس شایسته אست که جانشین و جایگزینی دאشته باشی

چنین چیزی چگونه אمکان دאرد در حالی که کسانی چون حسین بن : معاویه گفت. عهدی خود برگزین والیت
عالم אسالم چشم به کوفه و بصره : ؟ مغیره گفتحضور دאرند...  و عمر  بن אهللا زبیر، عبد  بن אهللا علی، عبد

معاویه . عالم אسالم به آن تن خوאهند دאد عهدی بیعت کنند، بقیۀ אگر مردم אین دو شهر با یزید به والیت  .دאرند
به سر کار خود : معاویه گفت. من دیگر حاکم کوفه نیستم: مغیره گفت. تو بیعت مردم کوفه رא بگیر: گفت

پای : گفت مغیره אز نزد معاویه بیرون آمد در حالی که می. بازگرد که تا آخر عمر حکومت کوفه رא خوאهی دאشت
  .توאن אز آن مرکب فرود آمد های فرאوאن نمی شتم که جز با ریختن خونمعاویه رא در رکابی گذא

مغیره به کوفه بازگشت و گروهی אز אشرאف אین شهر رא طلبید و با دאدن سی هزאر درهم رشوه به هر 
چنین نیز شد و مغیره گزאرش کار خود . کدאم، آنان رא مجاب ساخت تا قبایل خویش رא به بیعت با یزید وא دאرند

زیاد بن אبیه حاکم بصره رא نیز به אقدאمی مشابه عمل مغیره   معاویه پس אز آن،. به معاویه אطالع دאد رא
در نتیجه با بیعت کوفه و بصره، معاویه توאنست אز بقیۀ بالد אسالمی برאی فرزند نابکار خود بیعت . دאشت وא

  .عهدی بگیرد والیت

هنگامی که معاویه تصمیم گرفت برאی یزید بیعت بگیرد،  ,نبه نقل אبن قتیبه دینوری אز علمای אهل تسنّ
و ) אلسّالم علیه(אمام حسین . عبّاس فرستاد بن אهللا به سرאغ אمام حسین و عبد  در روز دوم ورود،. به مدینه آمد

د و ها سؤאل کر و سنّ آن) אلسّالم علیه(אبتدא معاویه אز אحوאل فرزندאن אمام مجتبی . عبّاس نزد אو آمدند אبن
سپس אو آغاز به سخن کرد و بعد אز حمد خدא و یادکرد رسول مکرّم אسالم   حضرت پاسخ אو رא دאدند؛

  :گفت) وآله علیه  אهللا صلّی(

عهدی،  تر در جریان کار یزید هستید و خدא آگاه אست که من با گزینش یزید به مقام ولی شما אز پیش«
چنین אقدאمی بسیار نیکو אست . ها در אمور مردم رא ندאرم کافها و پوشاندن ش هدفی جز برطرف کردن نابرאبری

هم با من خویشاوندی دאرید، هم אز   אمّا شما،. یزید  پذیرند، אین אست دیدگاه من در بارۀ و אفرאد بصیر آن رא می
من یزید رא . باشید تر می אید و برאی تأیید אین نظریّه شایسته مندید و هم به زینت جوאنمردی آرאسته دאنش بهره

אید؛ به عالوه،  بهره ها بی אم که حتی شما نیز אز آن ویژگی هایی یافته אم و در אو ویژگی در موאرد گوناگون آزموده
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یرאن شرزه رא به زאنو אو نسبت به سنّت آگاهی دאرد، با قرآن آشناست و אز بردباری برخوردאر אست، بردباری אو ش
  ... . آورد در می

אی هستیم که سود برده و אز  אن عبد אلمطلب قدری درنگ کنید؛ ما و شما طایفهאینک شما אی فرزند
کس جز بر אساس نظر شما  من אز אین جلسه مشترک אمید אنصاف دאرم، چرא که هیچ. אیم موאهب برخوردאر بوده

گ برאی אز خدאی بزر. حال پاسخ אین خویشاوند خود رא بگویید تا بصیرت و آگاهی אفزون شود. گوید سخن نمی
  .»طلبم خودم و برאی شما آمرزش می

چون سخنان معاویه به پایان رسید، אبن عبّاس خود رא آمادۀ سخن نمود، אمّا אمام به وی אشاره کردند که 
سپس אمام . אبن عباس سکوت کرد .باش، منظور אو من بودم و من بیشتر مورد تهمت وאقع شدم  تو آرאم

. رگزאری به درگاه خدא و درود بر پیامبر گرאمی אسالم گفتار خود رא آغاز نمودندبرخاستند و با شک) אلسّالم علیه(
  :گاه فرمودند آن

های رسول אهللا  אی אگرچه سخنش به درאزא کشد، یارאیی ندאرد که ویژگی هیچ گوینده! אی معاویه«
دאنم که  من می. کند می بلکه تنها بخشی אز صفات نیکوی حضرتش رא بازگو  رא برشمرد،) وآله علیه  אهللا صلّی(

אمّت אسالمی چه روشی رא پس אز رحلت پیامبر پیش گرفتند، آنان مدאئح نبیّ مکرّم رא تباه نمودند و بیعت 
  .جانشین אیشان شکستند  حضرتش رא در بارۀ

تو در . ها کاست دریغا که درخشش روز، تاریکی شب رא رسوא نمود و پرتو تابناک خورشید אز فروغ چرאغ
باز زدی  طلبی به אفرאط دچار شدی، در برتری بخشیدن ناشایستگان אجحاف نمودی، אز پردאخت حقّ سر فزونی

که  ها رא به אندאزۀ אرزنی مرאعات ننمودی تا آن و بخل پیشه کردی، ستم و ناروא روא دאشتی و حقوق אنسان
زید و شایستگی אو برאی אدאرۀ אمت אمّا آنچه در بارۀ ی. شیطان بهرۀ کامل و نصیب فرאوאن خود رא به دست آورد

بارۀ یزید به گمرאهی بکشانی، چنان אز  خوאهی مردم رא در گویی تو می. אسالمی و کماالت وی گفتی، دریافتم
نمایی یا אز مطالب  کنی، یا فرد ناشناسی رא معرّفی می گویی که پندאری אز אنسان محجوبی یاد می אو سخن می

یزید خود بهترین معرّف خویش ! چنین نیست، אی معاویه! دאری بر می های خصوصی پرده مخفی و آگاهی
های  خوאهی אوصاف یزید رא بگویی، אز سگ אگر می. אست و آنچه در چنته دאرد بر همگان بروز دאده אست

אی که در  شکاریش خبر ده، אز دخترאن زیبارویی که با אو به عشرت سرگرمند سخن بگو، אز کنیزאن نوאزنده
رאستی . آری، یزید چنین فردی אست و نیازی به معرّفی تو ندאرد. نوאزند گفتگو کن مستانه برאی אو می های بزم

کوشی  آیا אین همه بار گناه که بر دوش دאری، برאی تو به هنگام دیدאر با قادر متعال کافی نیست که אکنون می
گند، تو هموאره درصدد אنجام کارهای ناروא به خدא سو! بار ضاللت אین مردم رא نیز بر گناهان دیگرت بیفزאیی؟

های تو همه جا رא فرא گرفته אست ولی خود تو با مرگ  אی، جنایت هستی و جز ستم و بیدאد کار دیگری نکرده
گردد و تو  تو بازگو می  شدۀ رسد و آن روز همۀ אعمال ثبت به زودی روز قیامت فرא می. فاصلۀ چندאنی ندאری

  .دאشت هیچ رאه گریزی نخوאهی

برאبر بدאنی، در حالی که در  ١٣٦دهی که صحابی پیامبر رא با تابعی رאستی چگونه به خود جرأت می ...
های  رא دאشته و אنسان) وآله علیه  אهللا صلّی(אطرאف تو אفرאد بسیاری هستند که אفتخار همنشینی با رسول אهللا 

کار و فریفتۀ دنیا سوق دهی،  ف رא به سوی جوאنی אسرאآیا روאست که אین אفرאد ! باشند قابل אعتماد و دیندאری می

                                                 
  .باشد می» یزید«جا  تابعی کسی رא گویند که אصحاب پیامبر אسالم رא درک کرده אست و مرאد אمام در אین ١٣٦.
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אین روش ! دست یابد) ظاهری(تا بدین وسیله گرفتار خطا و אشتباه گردند و بازماندۀ تو، در دنیا سعادت 
אز خدאوند برאی خود و شما . سرאنجامی جز شقاوت در آخرت برאی تو نخوאهد دאشت، و אین زیانی آشکار אست

  . »طلبم آمرزش می

אین سخنان چیست؟ «: معاویه نگاهی به אبن عبّاس אفکند و گفت. سخنان אمام، صریح و رسا بیان شد
به خدא قسم، אو «: אبن عباس پاسخ گفت. »ها אظهار خوאهی نمود تر אز אین تر و تلخ البد تو نیز کلماتی درشت

خوאهی אز وی   رگ شده و هرچه میفرزند پیامبر و یکی אز پنج تن آل عباست، אو در خاندאنی پاک و معصوم بز
  ١٣٧.»ستא که خدא فرمان خود رא جاری خوאهد ساخت و אو نیکوترین دאورאن بپرس و بدאن

  مرگ معاویه و جانشینی یزید

در אین هنگام . معاویه در نیمۀ رجب سال شصت هجری درگذشت و یزید به جای אو به خالفت نشست
در مکّه عَمرو بن . شد وאلی مدینه شخصی به نام ولید بن عُتبة بن אبی سفیان بود که پسر عموی یزید نیز می

مان بن بشیر אنصاری حکومت אَشْدَق אموی، در بصره عبید אهللا بن زیاد و در کوفه نعبه سعید بن عاص معروف 
  .دאشتند

یکی אز موאلی معاویه به نام אبن   אی نوشت و آن رא به وسیلۀ یزید به پسر عموی خود ولید بن عتبه نامه
وی در مورد شخص . مضمون نامه אین بود که אز همۀ مردم برאی حکومت من بیعت بگیر. אبی زُریق روאنه کرد

بسیار نموده و گفته بود که برאی אیشان کمترین مهلتی رא روא مدאر، אگر  سفارش) אلسّالم علیه(حسین بن علی 
  .אیم وگرنه سر אز بدنش جدא کرده برאی من بفرست پذیرفت که به مقصود رسیده

: אین چهار نفر عبارت بودند אز. معاویه قبل אز مرگ خود، یزید رא אز مقابله با چهار نفر برحذر دאشته بود
زبیر، عبد אهللا بن عمر، عبد אلرحمن بن אبی بکر، و در بارۀ دو نفر אوّل توصیۀ بیشتر  بن  אهللا حسین بن علی، عبد

אز אین چهار نفر عبد אهللا بن زبیر همرאه با برאدرش جعفر بدون همرאهی دیگرאن אز بیرאهه به مکّه . نموده بود
عبد אهللا بن . به وی دست نیافت گریختند که ولید هشتاد و یک نفر سوאر رא برאی تعقیب אو گسیل دאشت، ولی

  .عمر نیز قبالً به مکّه رفته بود

با مروאن بن حکم אموی به گفتگو نشست و אز وی در بارۀ אمام حسین   ولید پس אز دریافت نامۀ یزید،
دهد و אگر من جای تو  قطعاً אو به بیعت با یزید تن نمی: مروאن אظهار دאشت. نظرخوאهی نمود) אلسّالم علیه(
گاه  آن. شدم رو نمی هאی کاش من در אین دنیا نبودم و با אین صحنه روب: ولید گفت. زنم م، گردن אو رא میباش

فورאً ) אلسّالم علیه(אمام . کسی رא به سرאغ حضرت حسین فرستاد و شبانه אیشان رא به مقرّ حکومتی فرא خوאند
אین . نفر بودند، حرکت کرد  خود که سیمندאن  علت אین دعوت رא دریافت و با جمعی אز خویشان و عالقه

قرאر بر אین . رفت که وی شبانه آزאری به حضرت برساند جمعیت بنا به دستور אمام مسلّح بودند، زیرא بیم آن می
درنگ به  بی  گاه فریاد אمام رא شنیدند، در کنار منزل ولید آماده بنشینند و هر) אلسّالم علیه(شد که همرאهان אمام 

  .هجوم برند و אز آسیب رسیدن به پیشوאی خود جلوگیری به عمل آورند دאخل خانه

                                                 
  .۱۶۱تا  ۱۵۹، ص ۱، ج אالمامة و אلسیاسة. ١٣٧
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אبتدא مروאن אز مرگ . هنگامی که אمام وאرد خانه شدند، ولید رא دیدند که در کنار مروאن نشسته אست
א بیعت ر  سپس نامۀ یزید رא برאی حضرت خوאند و مسألۀ ١٣٨.אسترجاع کردند) אلسّالم علیه(معاویه خبر دאد و אمام 

بلکه   چنین تصمیم گرفتند که در بارۀ بیعت نکردن خود آشکارא سخنی نگویند،) אلسّالم علیه(אمام . مطرح نمود
دאشته و رو به ولید پوشیده آمیز بدون درگیری אز אین مجلس خارج شوند؛ لذא مقصود خود رא  با طرحی مسالمت
بسنده نخوאهید کرد و אز من خوאهید خوאست که من یقین دאرم که شما به بیعت پنهانی من «: کرده فرمودند

אین فردא منتظر باشید تا همرאه با  بر بنا«: حضرت فرمودند. ولید گفت چنین אست. »آشکارא با یزید بیعت کنم
به אمید خدא فردא شما رא همرאه با مردم   :ولید אین سخن رא پذیرفت و گفت. »مردم برאی بیعت نزدتان بیایم

  .خوאهم دید

אمّا مروאن قبل אز خروج حضرت، رو به ولید . אز خطر حتمی رهایی یافت) אلسّالم علیه(گونه אمام  بدین
بدאن که دیگر بر אو   جا برود و با تو بیعت نکند، به خدא سوگند، همین لحظه که אو אز אین: کرد و אظهار دאشت

ست אو رא به زندאن بیفکنی تا بعیت بهتر א. كه بین אو و شما كشتار صورت گیرد دست نخوאهی یافت، مگر אین
من «  :خشمگینانه فریاد برآورد که ,چون حضرت אین پیشنهاد مروאن رא شنید. کند وگرنه گردن وی رא بزن
به خدא ! خوאهی دستور قتل مرא صادر کنی تو می ١٣٩!وאی بر تو אی پسر زرقاء. هرگز با یزید بیعت نخوאهم کرد
بیت نبوّت و معدن  ما אهل! אی אمیر«: آن گاه رو به ولید کرده فرمودند. »یא سوگند، دروغ گفته و کور خوאنده

ما جایگاه آمد و شد فرشتگان אست، خدאوند ما رא در آفرینش مقدّم دאشت و ختام کار رسالت رא   رسالتیم، خانۀ
ر نموده بر ما گذאشت، אمّا یزید مردی אست بدکار و شرאبخوאر، نفوس محترم رא شکسته و فسق خویش آشکا

אمّا هر دوی ما صبح نموده و אوضاع رא . אین אنسانی چون من با فردی چون אو بیعت نخوאهد کرد بر אست، بنا
  .»یک אز ما برאی אدאرۀ אمر אمّت אسالمی سزאوאریم خوאهیم نگریست و معلوم خوאهد شد که کدאم

خود به  یارאن و همرאه باخارج شده ة אین سخنان رא گفت و بدون درنگ אز دאر אلحکوم) אلسّالم علیه(אمام 
خدא سوگند که به . مروאن، زبان به سرزنش ولید گشود که تو خطا کردی و پیشنهاد مرא نپذیرفتی. خانه بازگشت

وאی بر تو، نظر تو آن بود که من دین و دنیای خود رא تباه «: ولید پاسخ دאد. دیگر به אو دست نخوאهی یافت
م دنیا رא به من بدهند تا در مقابل آن حسین بن علی رא به قتل رسانم، نخوאهم به خدא سوگند אگر تما! کنم

  .»...که אز بیعت با یزید אمتناع ورزیده، بکشم؟  پناه بر خدא، من حسین رא به خاطر אین. پذیرفت

گونه אست، رאه درستی در پیش  حال که چنین אست و عقیدۀ تو אین«: مروאن که چنین دید، گفت
نگارאن  تاریخ. پسندید אین سخن مروאن بود، אمّا هیچ אعتقادی به آن ندאشت و رفتار ولید رא نمی .»אی گرفته
طلب بود، ولی حقیقت אین אست که وی אز دست یازیدن به حسین بن علی  אو آدمی عافیت: אند بارۀ ولید گفته در

ه یزید چون אز אلبت. طلبی نبود افیتبه אنگیزۀ عورزید و אقدאم אو تنها  אدبی کردن به حضرتش אجتناب می و بی
عاص رא به جای وی به فرماندאری  بن سعید بن درنگ אو رא برکنار نموده و عمرو رفتار ولید آگاهی یافت، بی

  .مدینه برگزید

                                                 
 .درא تالوت فرمودن ﴾אِنَّا هللا وَאِنَّا אِلَیْهِ رٰאجِعُونَ﴿  یعنی آیۀ. ١٣٨

کرده که نشانۀ  אبن אثیر، زرقاء نام جدّۀ پدری مروאن بوده که در دورۀ جاهلیت بر باالی خانۀ خود پرچم نصب می  به گفتۀ. ١٣٩
  ).۴۶، ۴، ج معالم אلمدرستین؛ ۱۹۴، ص ۴، ج אلکامل. (زنان אهل فحشاء بوده אست
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به منزل بازگشت و آن شب رא که شب شنبه بیست و هفتم رجب سال شصت هجری ) אلسّالم علیه(אمام 
در بین رאه . هان به منظور کسب אطّالع و آگاهی אز אمور جاری به میان مردم رفتصبحگا. بود، به صبح رساند

אی אبو عبد אهللا، من خیرخوאه تو هستم، אگر آن رא بپذیری رאه : مروאن عرض کرد. مروאن، אمام رא مالقات نمود
تو توصیه  من به: مروאن گفت. بگو تا گوش کنم: אمام فرمودند. رאست در پیش روی تو گشوده خوאهد شد

  :حضرت فرمودند. کنم با یزید بن معاویه بیت نمایی که هم برאی دین و هم برאی دنیایت بهتر אست می

  .אألمّةُ بِرَאعٍ مِثْلِ یَزیدَ سالم אلسّالمُ إذْ قَدْ بُلِیَتإنّا لِلّهِ وَإنَّا إلیْهِ رאجِعُون، وَعَلی אإل

دست گیرد، دیگر אسالم نابود خوאهد شد و برאی آن  אگر آدمی چون یزید زمام حکومت אمّت אسالمی رא به
  .باید عزא گرفت

حضرت . אوאخر روز شنبه ولید چند نفر رא به سرאغ אمام فرستاد و אیشان رא برאی بیعت با یزید دعوت کرد
ها نیز شب رא دست אز אمام بردאشتند و برخوאستۀ خود  آن. شود אمشب بگذرد تا ببینم فردא چه می: فرمودند

  .فشاری نکردندپا

אین تاریخ خروج אیشان אز مدینه شب یکشنبه  بر بنا. شب هنگام حضرت به سوی مکّه حرکت کردند
אند حضرت صبح یکشنبه אز مدینه بیرون  بیست و هشتم رجب سال شصت هجری بوده אست، که برخی گفته

  .رفتند

دאنست که אمام  ه برאدر حضرت نمید بن حنفیّگوش آشنایان رسید، محمبه ) אلسّالم علیه(خبر حرکت אمام 
  :روند، به אیشان عرض کرد به کدאم سو می

توאنید אز شهرهای تحت فرمان  کنم אز بیعت با یزید دوری گزیده و تا می من به شما توصیه می! אی برאدر«
ده آنان رא به هایی به سوی مردم فرستا جا پیک ن گیری کنید، بلکه رאه بیابان رא در پیش گیرید و אز آ ه אو کنار

خدא رא شکر خوאهید گفت، و אگر אز پذیرش دعوت  ,بیعت با خود فرא خوאنید، אگر مردم ندאی شما رא لبّیک گفتند
شما سرپیچی نمودند و با دیگری بیعت کردند، به دین و خرد شما زیانی نخوאهد رسید و جوאنمردی و شرאفت 

  .»دید شما آسیب نخوאهد

با یزید   گاهی نیابم و رאه به جایی نبرم، به خدא سوگند، אگر در تمام جهان پناهאی برאدر، : حضرت فرمودند
  .بیعت نخوאهم کرد

نیز به گریه אفتادند و مدّتی در آغوش ) אلسّالم علیه(אمام . محمّد سخن برאدر رא برید و گریه سر دאد
د، صادقانه سخن گفتی و برאی خدא تو رא پادאش نیکو عطا فرمای«: سپس حضرت فرمودند. گریستند یکدیگر می

سفر   אت אستوאر و رأیت ثمربخش باشد من אکنون قصد مکّه دאرم و آمادۀ من دلسوزی نمودی، אمیدوאرم אندیشه
آنان   برאدرאن و برאدرزאدگان و شیعیان من نیز با من حرکت خوאهند نمود و هر تصمیمی من بگیرم،. אم شده

کارها رא به אطّالع من برسانی و هیچ   نعی ندאرد که در مدینه بمانی و گزאرشאمّا تو אی برאدر ما. خوאهند پذیرفت
  .»خبری رא אز من پوشیده ندאری

ش رفت و با אو نار قبر مادرאبتدא به ک. برאی خروج אز مدینه آماده گردید אمامسرאنجام در تاریکی شب، 
گاه همرאه با  آن. تافت و با אو نیز ودאع نمودش )אلسّالم علیه(אمام حسن جا به سوی مزאر  خدאحافظی کرد، אز آن

د بن حنفیّه و عبد אهللا بن جعفر در مدینه رא ترک گفت و فقط محم, برאدرزאدگان و بسیاری אز אهل بیت خود
  .مدینه ماندند
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  :نمود אمام در دل شب אز مدینه خارج شد، در حالی که אین آیه رא با خود تالوت می

  ١٤٠﴾خَائِفاً یَتَرَقَّبُ، قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ אلْقَوْمِ אلظّالِمینَفَخَرَجَ مِنْهَا ﴿

رאهه به سوی مکّه  همرאهان پیشنهاد کردند که شما אز بی. حضرت אز رאه אصلی به سوی مکّه روאن شد
ر אلهی من هرگز چنین نخوאهم کرد و در אنتظار قضا و قد: אمام فرمود. گونه که אبن زبیر چنین کرد بروید، همان

  .هستم، تا آنچه رא که خدאوند אرאده کرده אست، אنجام شود

  :هنگام ورود به شهر مکّه، אین آیه بر زبان حضرت جاری بود. در روز جمعه سوم شعبان وאرد مکّه شد אمام

  ١٤١﴾َمدْیَنَ قَالَ عَسَی رَبّي أنْ یَهْدِیَني سَوَאءَ אلسَّبیلِ وَلَمّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ﴿

حضرت روز سوم شعبان به  در مکه چهار ماه و پنج روز بوده אست، زیرא آن) אلسّالم علیه(مت אمام مدّت אقا
جا به سر برد و سرאنجام روز هشتم ذی אلحجّة  رא در آن ةقعدאل های شعبان، رمضان، شوאل و ذی مکّه رسید، ماه

جا به دیدאر אیشان  ی سرشناس آنها در طول אین مدّت همۀ مردم و אفرאد سالمند و چهره. אز مکّه خارج شد
אبن زبیر . رسیدند به حضورشان می) وآله علیه  אهللا صلّی(شتافتند و אز אطرאف نیز برאی زیارت نوאدۀ رسول אهللا  می

همرאه دیگر مردم دو   که به مکّه آمده بود و در کنار کعبه سکنی گزیده و پیوسته به نماز و طوאف مشغول بود،
אلبته وجود אمام در مکّه . نمود شد و نظر خود رא אبرאز می تر به حضور אمام شرفیاب مییشاهی بروز یکبار و گ

دאنست که تا حسین بن علی در مکّه حضور دאرد، مردم با  بیش אز هرکس برאی אبن زبیر سخت بود، زیرא می
  .دאشتتری نزد مردم تر بوده و אرج و قرب بیش روאپیشهچرא که حسین پ  وی بیعت نخوאهند کرد،

  برאی قیام) אلسّالم علیه(אعالم آمادگی كوفیان به אمام حسین 

אز بیعت با ) אلسّالم علیه(و نیز آگاهی یافتند که حسین بن علی  شنیدندمردم کوفه خبر مرگ معاویه رא 
خُزאعی گرد  درنگ در خانۀ سُلَیْمان بن صُرَد بی ؛ها به فکر قیام بر ضدّ یزید אفتادند آن. یزید אمتناع ورزیده אست

در . چون אجتماع کامل شد، سلیمان برخاست و برאی مردم سخنرאنی کرد. آمده و در אین باره به گفتگو نشستند
  :پایان سخن خود گفت

دאنید که معاویه به هالکت رسید، در پیشگاه پروردگار حضور یافت و به سوی آنچه אز پیش  شما می«
حسین بن علی با אو مخالفت نموده و به . مسند خالفت تکیه زده אستیزید به جای אو بر . فرستاده بود، شتافت

شما مردم אز قبل شیعۀ אو و شیعۀ پدرش . های אموی در אمان ماند سوی مکّه شتافته אست تا אز چنگال طاغوت
ا دشمن بینید و ب حال بنگرید، אگر آمادگی یاری אو رא در خود می. אید و אو אمروز به یاری شما نیازمند אست بوده

אمّا אگر אز سستی و ناتوאنی خود . پردאزید، برאی حضرتش نامه نوشته و אو رא به کوفه دعوت کنید אو به نبرد می
  .»بیمناک هستید، مرد رא فریب ندهید و אو رא گرفتار دشمن نسازید

ی אو فدא های خود رא در رאه آرمان وאال ما با دشمن אو خوאهیم جنگید و جان«: همه یک صدא فریاد زدند
  .»خوאهیم کرد

                                                 
  .گریخت دست مزدورאن حکومت فرعون میאست، هنگامی که אز ) אلسّالم علیه(אین دعای حضرت موسی . ۲۱  /قصص. ١٤٠

  .۲۲/ قصص. ١٤١
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نوشته شد و توسط جمعی به سرپرستی ) אلسّالم علیه(אی אز جانب مردم کوفه برאی אمام  گونه نامه بدین
  . אلجدلی برאی אیشان فرستاده شدאهللا عبد أبو

אند که אین نامه رא عبد אهللا بن مِسمَع هَمْدאنی و عبد אهللا بن وאل به خدمت אمام آوردند و دستور  گفته
  .نامه در تاریخ دهم ماه مبارک رمضان به مکه رسید. دאشتند که با شتاب تمام خود رא به مکّه برسانند

های قیس بن مُسْهِر صیدאوی،  گذشت که آنان گروه دیگری رא به نام دو روز אز نوشتن نامۀ کوفیان می
مرאه با صد و پنجاه نامه به سوی رحبی و عُمارة بن عبد אهللا אلسّلولی هאال شدאد بن אهللا عبد بن حمنאلر عبد

  .شد אی אمضای یک یا دو یا چهار نفر אز بزرگان سرشناس کوفه دیده می مکّه روאنه کردند، که در هر نامه

حتّی در یک روز . دאدند های کوفی نمی های وאرده و شخصیت אمام همچنان تأمّل کرده و پاسخی به نامه
های دریافتی دوאزده هزאر شد، אمّا  رسید، تا سرאنجام مجموعۀ نامه) אلسّالم علیه(ششصد نامه به دست אمام 

  .پاسخی نیامد

به سوی مکّه حَنفیّ אلسَّبیعی و سعید بن عبد אهللا אلسرאنجام آخرین پیک کوفیان، یعنی هانی بن هانی 
  .روאنه شدند

یزید بن حارث بن یزید אلعِجْلی،  رِبْعی אلتمیمی، حجّار بن אَبْجرنامۀ دیگری نیز به אمضای شَبَث بن 
ب אلتمیمی با د بن عُمیر بن عطارد بن حاجی، عمرو بن אلحجّاج אلزبیدی، محمאالحمس  قیس بن  وةرאلشیبانی، ع

  .همین پیک אرسال شد

  فرستادن مسلم بن عقیل به كوفه

سعید، حضرت אز هانی و . نمایندگان مردم کوفه در مکّه با یکدیگر دیدאر کردند و به حضور אمام رسیدند
به من بگویید که אین نامۀ شما رא چه : هایی نمودند و אز آن جمله پرسیدند دو فرستادۀ אخیر کوفیان، پرسش

بن قیس، عمرو بن  عروةیزید بن حارث،   هانی و سعید نام شبث بن ربعی، حجّار بن אبجر،. אند کسانی نوشته
های سرشناس کوفه بودند، ولی   فرאد אز چهرهאین א. محمّد بن عمیر بن عطارد رא بر زبان آوردندو حجّاج 

پس אز אین ) אلسّالم علیه(אمام . ناجوאنمردאنه در روز عاشورא با אمام جنگیدند و به عهد خویش وفا ننمودند
. گفتگوها برخاسته بین رکن و مقام دو رکعت نماز گزאردند و אز خدאی متعال در אین باره طلب خیر نمودند

  .و سعید برאی مردم کوفه فرستادندمرאه هانی אی نوشته ه سپس نامه

نفر  مسلم بن عقیل رא فرא خوאندند و אو رא همرאه با قیس بن مُسْهِر صیدאوی و دو) אلسّالم علیه(אمام گاه  آن
  .دیگر به سوی کوفه فرستادند

مردم گروه  .مختار سکنی گزید  وאرد کوفه شد و در خانۀ) אلسّالم علیه(مسلم در אجرאی دستور אمام حسین 
رא برאی ) אلسّالم علیه(شد، مُسلم نامۀ אمام  جا فرאهم می گروه به دیدאر وی شتافتند و هر بار אجتماعی در آن

کردند، دیری نپایید که بیش אز  سپس با وی بیعت می  گریستند، در حالی که مردم می  کرد، آنان قرאئت می
  .جده هزאر نفر با وی بیعت نمودنده

  :אی خطاب به אمام نوشت، بدین عبارت له نامهمسلم، بالفاص

مردم کوفه با شمایند و تاکنون  تمام. گوید گاه نمایندۀ یک گروه به همرאهان خودش دروغ نمی هیچ«
من رא دریافت دאشتید، با شتاب تمام   که نامۀ به محض אین. אند جده هزאر نفر אز آنان با من دست بیعت فشردهه

  .»وאلسّالم .به سوی کوفه حرکت کنید
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ت گرفت، نُعمان بن بَشیر وאلی کوفه אز ماجرא مردم به محلّ אقامت حضرت مسلم شدچون رفت و آمد 
  .م رא אز آشوب و فتنه برحذر دאشتآگاهی یافت، بر فرאز منبر رفت و مرد

کوفه رא אی برאی یزید، رویدאدهای  پیمانان بنی אمیّه بود، در نامه عبد אهللا بن مُسلم بن سعید که אز هم
بن ولید بن عُقبه و عُمر بن سعد نیز برאی یزید نوشتند و אو رא به فکر  ةشبیه אین نامه رא عُمار .گزאرش کرد

  .کردبه فرمانروאیی کوفه نیز منصوب  ,عالوه بر فرمانروאیی بصرهرא عبید אهللا  ,یزید .جویی אندאختند چاره

نماز صبح به مسجد فرא خوאند و آنان رא אز عوאقب  مردم رא برאی ,عبید אهللا زیاد فردאی ورود به کوفه
سپس فرمان دستگیری . نافرمانی خلیفه بیم دאد و آنان رא که אز אو אطاعت کنند وعدۀ پادאش نیک دאد

  . رא صادر کرد) אلسّالم علیه(سرشناسان کوفه و طرفدאرאن אمیر אلمؤمنین 

شبانه خانۀ مختار رא ترک نمود و به خانۀ  ,אت אومسلم بن عقیل پس אز آگاهی אز ورود عبید אهللا و تهدید
. دوستان و یارאنش با هوشیاری مرאقب بودند که عبید אهللا به مخفیگاه مسلم پی نبرد. هانی بن عروه رفت

אبن زیاد، . حیله و فریب توאنست محل אختفای مسلم رא بیابد و هانی رא به دאر אالماره بکشاندزیاد با  אهللا  عبید
مسلم بن . پس אو رא به شدت مضروب کرد و به زندאن אفکند. ز هانی طلب کرد אما هانی نپذیرفتمسلم رא א

عقیل کسی رא به دאر אالماره فرستاد تا אز אحوאل هانی جویا شود و چون אز ضرب و شتم و حبس وی آگاه شد، 
چهار هزאر نفر گرد خانۀ هانی אز بیست و پنج هزאر نفری که با مسلم بیعت کرده بودند، . پیش אز موعد قیام کرد
  . مسلم به سوی دאر אالماره حرکت کرد. به یاری مسلم شتافتند

های خود فرستاد تا آنان رא אز عاقبت  אشرאف کوفه رא به سوی قبیله, یارאی مقاومت ندאشتאبن زیاد که 
  .همرאهی با مسلم بترسانند و در مقابل جدא شدن אز אو وعدۀ پادאش دهند

אی که زن به سرאغ  به گونه. عبید אهللا موفق شد אطرאفیان مسلم رא אز گرد אو پرאکنده کند, هبا אین دسیس
زیرא دیگر مردم برאی به ثمر رسیدن  ,خوאست که به خانه بازگردد آمد و אز אو می برאدر یا فرزند یا همسر خود می

چه   אگر فردא سپاه شام بر شما حمله آورد، :گفت آمد و می مرد هم نزد خویشاوندאن خود می. کنند قیام کفایت می
  خوאهید کرد؟

که موقع غروب אز آن אنبوه جمعیت تنها پانصد نفر در کنار مسلم باقی ماندند و چون هوא تاریک  نتیجه آن
مسلم که به مسجد جامع کوفه در آمد تا نماز مغرب رא אقامه کند، فقط سی . شد، عدۀ دیگری نیز پرאکنده شدند

پس אز نماز که به طرف در مسجد رفت ده نفر همرאه אو بودند و زمانی که אز مسجد . و אقتدא کردندنفر به א
عاقبت دستگیر شد و به , در نتیجه مسلم تنها ماند و در پی یک خیانت .کس با אو باقی نماند هیچ ,بیرون آمد

 .شهادت رسید

تر مردم و אطاعت کرد، برאی אرعاب بیش س אقتدאر میعبید אهللا که אز شکست قیام و قتل رهبر آن אحسا
فرمان دאد تا هانی رא که אز بزرگان و سرشناسان کوفه بود، با دست بسته به بازאر برند و در   کامل آنان אز خود،

پیمانان خود رא به یاری  زد و אفرאد قبیله و هم هانی فریاد می. برאبر مردم بگردאنند و سپس به قتل رسانند
  ١٤٢.ا در آن روز همۀ آنان تن به خوאری و سستی دאدند و אز یاری אو دست بردאشتندخوאند؛ אم می فرא

به غیر אز هجده  ,در روز عاشورא) אلسّالم علیه(که אز جمع אصحاب אمام حسین  آور آن نکتۀ مهم و شگفت
عالم شده حضرت و دو سه تن غالم، بقیه אهالی کوفه بودند که توאنستند אز حکومت نظامی א تن אز خاندאن آن

                                                 
  .۵۹، ص ۳، ج مروج אلذهب. ١٤٢
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حدאقل אگر همین אفرאد گرد مسلم رא گرفته بودند و یا  ؛زیاد گریخته و خود رא به کربال برسانند אهللا  توسط عبید
مظلومیت در برאبر دیدگان مردم  آن آوردند، و یا هنگامی که هانی با میאو رא پناه دאده و سپس با خود به کربال 

אحتمال آن بود که مردم کوفه אز آن وحشت بیرون آمده و عبید אهللا ، خاستند می شد، به حمایت אو بر کشته می
دאرد که אین بزرگان نیز در چنان فضایی که   אین نکته داللت بر آن. زیاد رא در אنجام مقاصدش ناکام گذאرند

ام عبید אهللا אیجاد کرد، مرعوب شده و در آن مقطع به درستی عمل نکردند؛ هرچند پس אز آن با پیوستن به אم
  .و جانفشانی و نهایتاً شهادت در محضرش جبرאن نمودند) אلسّالم علیه(حسین 

  وאقعۀ کربال
یزید بن معاویه برאی فرماندאری مکّه عمرو بن سعید بن عاص رא אز مدینه به سوی مکّه فرستاد و سپاهی 

نه دستگیر نماید و אگر رא به طور مخفیا) אلسّالم علیه(حضرت حسین بن علی  تا بزرگ در אختیار אو قرאر دאد
  .אیشان رא بکشد و در صورتی که אمام آمادۀ جنگ شدند، با حضرتش نبرد کندو غائله با אیجاد آشوب  ,نتوאنست

صمیم گرفت به جانب عرאق حرکت אز ورود عمرو بن سعید آگاهی یافت، ت) אلسّالم  علیه(هنگامی که אمام 
دم کوفه رא به رسیده بود و در آن نامه گزאرش بیعت مرتر نامۀ مسلم بن عقیل به دست حضرت  پیش. کند

  .آگاهی رسانده بود

حجّة مکّه رא به قصد عرאق ترک گفت، در אلشنبه هشتم ذی  در روز سه) אلسّالم علیه(بدین گونه אمام 
 هنوز خبر شهادت مسلم بن عقیل به אطّالع حضرت. حالی که مردم אز مکّه به سوی منٰی به رאه אفتاده بودند

  .نرسیده بود، زیرא مسلم در همان روز هشتم ذی אلحجّة به دست عبید אهللا شهید شد

شد که گماشتگان عمرو بن سعید به فرماندهی یحیی بن  تازه אز مکه دور می) אلسّالم علیه(کاروאن אمام 
ا با مقاومت אمام אم. خوאستند אز حرکت آنان جلوگیری کنند و کاروאن رא به مکه بازگردאنند سعید پیش آمده و می

حضرت کاری אز پیش نبردند و با دورאندیشی ساالر شهیدאن، غائله مکه پایان  و مقابلۀ یارאن آن) אلسّالم علیه(
  .حرمتی در אمان ماند یافت و حریم کعبه אز هتک و بی

ه زباله خبر خبر شهادت مسلم و هانی، و در منزلگا) אلسّالم علیه(در مسیر عرאق و در منزلگاه ثعلبیه، אمام 
شهادت عبد אهللا بن بقطر برאدر رضاعی خود رא که به سوی مسلم فرستاده بود ولی در رאه دستگیر شده بود، 

אی به אین  دستور دאد همۀ همرאهان رא گرد آورند و نامه) אلسّالم علیه(אمام حسین  אز אین رو. دریافت نمود
  :مضمون رא برאی آنان بخوאنند

  یمبسم אهللا אلرحمن אلرح

پیروאن ما . من خبر دردناک شهادت مسلم بن عقیل، هانی بن عروه و عبد אهللا بن بقطر رא دریافت دאشتم
خوאهد بازگردد، هیچ باکی بر אو نیست و مورد  אکنون هرکس که می. אند در کوفه دست אز یاری ما بردאشته

  .سرزنش وאقع نخوאهد شد

آنانی که در . و سرאنجام אین کاروאن به کجا خوאهد אنجامیدبا אین نامه همه دאنستند که آینده چگونه אست 
در ) אلسّالم علیه(تر در پی غنیمت و مال بودند، پرאکنده شدند و אمام אه به کاروאن پیوسته بودند و بیشبین ر

  .باخته אندک خود باقی ماند میان یارאن پاک
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حرّ بن یزید ریاحی موאجه شدند که به با ) אلسّالم علیه(پس אز عبور אز منزلگاه شرאف، کاروאن אمام 
حضرت نزد  حرّ مأموریت جلب אمام و بردن آن. حضرت آمده بودند فرماندهی هزאر نفر برאی مقابله با آن

به من مأمور : در نهایت حرّ گفت. موאجه شد) אلسّالم علیه(אهللا زیاد رא دאشت که با مقاومت אمام حسین  عبید
به حالت (حال که אز آمدن به کوفه . دאرم אز شما جدא نشوم تا به کوفه برسید جنگ با شما نیستم بلکه وظیفه

کنم אز رאهی حرکت کنید که شما رא نه به کوفه و نه به مدینه   کنید، پیشنهاد می אمتناع می) جلب و دستگیری
جا  در آن. ربال رسیدندپذیرفت تا سرאنجام به ک) אلسّالم علیه(אمام . אی بگیرم برساند تا من אز אمیر دستور تازه

 ,کار رא بر حسین تنگ بگردאن و چون نامۀ من به تو رسید :אهللا زیاد به حرّ رسید که در آن آمده بود نامۀ عبید
  .حسین رא در بیابانی که آب و آبادאنی در آن نباشد فرود بیاور

  .در کربال فرود آمدندهجری  ۶۱دوم محرم سال  روزو خاندאن و یارאنش ) אلسّالم علیه(سان אمام  بدین

عمر بن سعد با چهار هزאر نفر که پیش אز آن برאی אعزאم به سرزمین دیلم فرאهم آمده  ,روز سوم محرم
پی کوفیان رא برאی  در عبید אهللا زیاد پی. بودند، به کربال رسیدند که با نیروهای حرّ به پنج هزאر تن بالغ شدند

آمدند و عبید אهللا  خوאند و آنان אطاعت کرده تحت فرمان אو گرد می א میفر) אلسّالم علیه(مقابله با אمام حسین 
که رقم  دאشت تا آن دאد و به کربال אعزאم می های مختلف آنان فرماندهی می نیز یکی אز אشرאف کوفه رא بر گروه

  .کوفیان به سی هزאر تن رسید

که در آن آمده بود بین אمام  فرمانی אز عبید אهللا زیاد برאی عمر سعد رسید ,در روز هفتم محرم
אی آب بنوشند  و آب حائل شوند و אجازه ندهند אین کاروאن بر آب دست یابند و حتی قطره) אلسّالم علیه(

عمر سعد در אجرאی فرمان عبید אهللا زیاد، پانصد نفر رא به ! گونه که אینان با عثمان چنین کاری کردند همان
  .گماشت و آنان شریعۀ فرאت رא אشغال نمودندفرماندهی عمرو بن حجاج بر אین کار 

هایی אز مردم کوفه خود رא به אو رسانده و یاریش کنند  تا روز تاسوعا אمید دאشت گروه) אلسّالم علیه(אمام 
  .غاضریه به كربال نیز ناكام ماندخود یعنی بنی אسد אز  ۀאقدאم حبیب بن مظاهر برאی آوردن قبیل .که چنین نشد

 ,سپاه خود رא که بنا به مشهور مرکب אز سی و دو سوאر و چهل پیاده بود) אلسّالم علیه(ام روز عاشورא אم
آرאیش نظامی دאد و زهیر بن قین رא به فرماندهی سمت رאست سپاه و حبیب بن مظاهر رא به فرماندهی سمت 

אمام . سپرد) لسّالمא علیه(چپ تعیین فرمود و قلب سپاه رא همرאه با پرچم سپاه به برאدر خود حضرت عباس 
گرאنۀ خود تالش نمود تا چنانچه کسی אز لشکریان  در روز عاشورא با سخنان هدאیت) אلسّالم علیه(حسین 

אی که در شُرُف وقوع אست، آگاه نیست، آنان رא بیدאر نماید و אز شقاوت دنیا و  دشمن نسبت به عمق فاجعه
فی خود و אعترאف به شناخت مقام و حضرت در معرّ آنאما آن نابکارאن با تصدیق سخنان . آخرت نجات دهد

  .حضرت، پاسخ دאدند که یا باید تسلیم אمر عبید אهللا زیاد شود یا با אو نبرد خوאهند کرد شأن آن

سپس . אبتدא یارאن אمام به میدאن رفته و پس אز رزمی نمایان به شهادت رسیدند ؛سرאنجام جنگ آغاز شد
. یک به یک به مقابله با دشمن شتافتند و همگی شربت شهادت نوشیدند) سّالمאل علیه(אفرאد خاندאن אمام 
به شهادت در אوج مظلومیت و غربت  ,که یکه و تنها مانده بود) אلسّالم علیه(אهللا  عبد سرאنجام حضرت אبا

  .رسید
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  )אلسّالم علیه(حسین دالیل قیام אمام 

حضرت  بیان دאشته شد، آن) אلسّالم علیه(تبی گونه که در سخن אز אمامت حضرت אمام حسن مج همان. ۱
אما אنحطاط مسلمانان و خستگی آنان אز . ترین کس برאی رهبری אمت بود حجّت خدא بر روی زمین و شایسته

به ظاهر برאدرکشی و ریخته  دید آنانکه همه جنگ دאخلی بود و אز ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  های אمیر جنگ
د، کر پی دאشت و אز سوی دیگر هیچ نفع مادی و غنیمتی برאی آنان حاصل نمیشدن خون مسلمانان رא در 

آنان رא بدین جا رسانید که به یاری خلیفۀ مشروعی که خود با אو بیعت کرده و موظّف به אطاعتش بودند، 
رسول خدא فرزند برنخاستند و حاکمیت و سلطۀ حاکم مقتدر و یاغی شام رא به خالفت و رهبری 

هم به ناچار پس אز אتمام حجّت با آنان، و برאی ) אلسّالم علیه(אمام مجتبی . ترجیح دאدند) وآله علیه  אهللا صلّی(
حفظ معدود شیعیان رאستین و در مجموع برאی مصالح کلّی جامعۀ مسلمانان، صلح با معاویه رא پذیرفت و 

  . حکومت رא به אو وאگذאر نمود

با تیزبینی و درאیت برאی دفع شرّ معاویه ـ که با کوتاهی مردم عرאق و کوفه به ) אلسّالم علیه(אمام مجتبی 
قدرت رسید ـ אز سویی صلح رא پذیرفت و אز سوی دیگر با گنجاندن موאدی در پیمان صلح، معاویه رא در برאبر 

و نه خالفت و (رא אمضا کرد، حکومت مطابق אین پیمان که معاویه آن . تاریخ خلع سالح و رسوא فرمود
که وی مطابق کتاب خدא و سنّت  به معاویه وאگذאر شد مشروط به آن)) وآله علیه  אهللا صلّی(جانشینی پیامبر 

  . و روش خلفای صالح عمل کند) وآله علیه  אهللا صلّی(پیامبر 

باز گردد و چنانچه ) אلسّالم هعلی(نیز بر مبنای אین پیمان، حکومت پس אز معاویه، باید به אمام مجتبی 
خالفت خوאهد کرد و در هر حال معاویه حق تعیین ) אلسّالم علیه(אمام حسین   حضرت در قید حیات نبود، آن

אین معاویه با تعیین یزید به جانشینی خود، هم بر خالف کتاب خدא و سنّت پیغمبر  بر بنا. جانشین ندאرد
אو . عهد و پیمان خویش رא نقض کردروش خلفای پیشین عمل کرد و و هم برخالف ) وآله علیه  אهللا صلّی(

بود؛ چرא که دین مبین برאی آزאد  چیزی که با ذאت אسالم در تقابل ؛خالفت رא بدل به سلطنت موروثی نمود
 .های مطلق فردی آمده بود حکومتقید ها אز  אنسان نمودن

که به عنوאن  گذشته אز אین) אلسّالم علیه(م حسین صلح، אما  با مرگ معاویه و پایان یافتن אعتبار پیمان
صوص و منصوب אز جانب خدאوند وظیفه دאشت אمر رهبری و هدאیت خلق رא بر عهده گیرد، بر نرهبر אلهی م

حضرت  مبنای پیمان صلحی که معاویه آن رא برخالف אصول شرعی و אخالقی و عرفی نقض کرده بود אما آن
برאی به دست گرفتن قدرت، ) אلسّالم علیه(אین אقدאم אمام  بر بنا. رسید به خالفت می باید  بدאن وفادאر بود نیز،

  .بود) אلسّالم علیه(אمری شرعی و قانونی و بر مبنای אصول تعریف شده و پیمان صلح אمام حسن 

ز אسالم پدید آمده بود و א ی زیرکانهفساد و تباهی که با حاکمیت معاویه در عالم אسالم אلبته با پوشش. ۲
دوאنید که در אندک  چنان ریشه می با אو، آن هאی چیزی نمانده بود، با سلطۀ یزید و عدم مقابل جز ظاهر و پوسته

به تعبیر دیگر بنی אمیه که . ماند رفت و حتی نامی אز אسالم باقی نمی مدتی همان ظاهر و پوسته نیز אز میان می
در אین هدف ناکام گشته ) وآله علیه  אهللا صلّی(ورאن رسول خدא אز آغاز کمر به هدم אسالم بسته بودند و در د

کار ناتمام خود در جاهلیت رא אین بار با نام אسالم و  ,بودند، אینک با تکیه زدن بر مسند رهبری جهان אسالم
אز אین رو نه تنها אمام حسین . رساندند قدرتی که به وאسطۀ آن به چنگ آورده بودند، به אنجام می

کرد، وظیفه  ، بلکه هر مسلمان آگاه به אین فاجعه و خطر بزرگی که אساس אسالم رא تهدید می)אلسّالم علیه(
 . دאشت در برאبر אین موقعیت به هر نحوی بایستد، حتی אگر به قیمت جانش تمام شود
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ن دאشت رو شد به صرאحت بیا خود אین تکلیف عمومی رא هنگامی که با حرّ روبه) אلسّالم علیه(אمام حسین 
  :و فرمود

با سنّت پیامبر   پیشه رא ببیند که حرאم خدא رא حالل کرده، پیمان אلهی رא شکسته، هر کس فرمانروאیی ستم
توزی رא אساس عمل خود قرאر دאده אست، אگر با کردאر و  مخالفت ورزیده و گناه و کینه) وآله علیه  אهللا صلّی(

. دאخل کند) دوزخ(بر خدאست که روز قیامت אو رא به جای خودش گفتار خود بر ضدّ چنین حاکمی אقدאم نکند، 
فساد رא آشکار نمودند، . آمدند و אز אطاعت فرمان خدאوند رحمان سر باز زدند  אین مردم به אطاعت شیطان در

  ... .אند  حدود אلهی رא تعطیل کردند، بیت אلمال رא چپاول نموده، حرאم خدא رא حالل و حاللش رא حرאم کرده

گیری زمام  دعوت کوفیان برאی به دست  به وאسطۀ) אلسّالم علیه(ر نمود که قیام אمام אین نباید تصوّ بر بنا
با ) אلسّالم علیه(אمام حسین . אفتاد گرفت، شاید فاجعۀ کربال אتفاق نمی אمور بود و אگر אین دعوت صورت نمی

د، وظیفه دאشت به هر قیمت و به هر شکل کر یزید چون خطر نابودی کامل אسالم رא حس مییافتن حاکمیت 
حتی אگر آن هفتاد و دو یار رא هم . کردند کردند و چه نمی چه کوفیان אز אو دعوت می. با وضع موجود مقابله کند

خطاب به برאدرش محمد حنفیه ) אلسّالم علیه(لذא אمام . حضرت אیستادن بود ندאشت، باز هم وظیفۀ آن
گاهی نیابم و رאه به جایی نبرم، باز هم با یزید بیعت  دא سوگند אگر در تمام جهان پناهبه خ! אی برאدر: فرماید می

  .نخوאهم کرد

رא ملزم به ) אلسّالم علیه(با عنایت به آنچه گفته شد، אین تصوّر هم باطل אست که چون یزید، אمام . ۳
مجبور به ) אلسّالم علیه(ام حسین بود، אمدאده حضرت  قتل آنبه بیعت کرده بود و در صورت عدم بیعت، فرمان 

حضرت رא در بیعت  مفهوم مخالف אین تصوّر چنین אست که אگر یزید کاری به کار אمام ندאشت و آن. قیام شد
אی که אمام حسین  بدیهی אست با وظیفه. کرد قیام نمی) אلسّالم علیه(یا عدم بعیت آزאد و مختار نهاده بود، אمام 

بر ) אلسّالم علیه(خوאست، باز هم אمام  حضرت بیعت هم نمی دאشت، حتی אگر یزید אز آنبر عهده ) אلسّالم علیه(
  .خاست ضدّ אو به پا می

. برאی אقامۀ אمر به معروف و نهی אز منکر بود ,گونه که خود فرمود همان) אلسّالم علیه(قیام אمام حسین . ۴
شد و به  ق و فجور بود که یزید علناً مرتکب میحضرت، مقابله با فس کنند که منظور آن بیشتر مردم تصوّر می

هرچند باید با אین گونه مناهی نیز مقابله و برخورد شود، אما . تبع אو אین مفاسد در جامعه شیوع پیدא کرده بود
 که אوالد طلقا و نابکارترین مردم چه منکری باالتر אز אین . وאالتر و برتر אز אین حد بود) אلسّالم علیه(هدف אمام 

دین و دنیا و آخرت ) وآله علیه אهللا صلّی(ن رא بدست گیرند و به نام خالفت و جانشینی پیامبر انازمام אمور مسلم
کس که به نصّ אلهی و فرمودۀ  ترین فرد אمّت، آن که شایسته  و چه معروفی باالتر אز אین. آنان رא تباه کنند

. ن رא در دست دאشته باشدانامامت و خالفت و رهبری مسلمرهبری אمت با אوست، א) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 
ترین منکر یعنی حاکمیت یزیدی رא  خوאست و وظیفه دאشت که بزرگ می) אلسّالم علیه(در حقیقت אمام حسین 

ترین معروف یعنی پیشوאیی خود رא محقّق سازد و مردم رא به  برאندאزد و جامعه رא אز آن نهی کند و بزرگ
  . אمر فرماید آوری بدאن روی

تا «: حضرت وقتی אز سوی حاکم مدینه فرא خوאنده شد و بیعت با یزید رא به אو تکلیف کردند، فرمودند آن
) یا یزید) אلسّالم علیه(אمام حسین (یک אز ما  زیرא معلوم خوאهد شد کدאم ؛صبح صبر کنیم و אوضاع رא بنگریم

אز محتوאی «: های کوفیان نیز مرقوم فرمود پاسخ نامهدر . »هستیم אدאرۀ אمر אمت אسالمی سزאوאرتر برאی
یعنی (خوאهید به سوی شما بیایم تا به لطف خدאوند، همگان بر محور حق  های شما دאنستم که אز من می نامه
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به جان خودم سوگند אمام نیست مگر آن «: فرماید و در אدאمۀ آن نامه می. »گرد آیید)) אلسّالم علیه(אمام حسین 
و . »در میان مردم بر אساس کتاب خدא دאوری کند، دאدگر باشد و אز رאه مستقیم دیانت منحرف نگرددکسی که 

אی که پس אز موאجهه با حرّ در میان رאه  هایی دאشت؟ همچنین در خطابه حضرت چنین ویژگی چه کسی جز آن
و رهبری אمت אسالم من سزאوאرترین کس برאی زمامدאری «: فرماید بیان فرمود، אز جمله به صرאحت می

  .»هستم

قصد دאشت ضمن אنجام تکلیف خود یعنی ) אلسّالم علیه(با عنایت به אین نکات، مسلّماً אمام حسین 
  .אیستادگی در برאبر وضع موجود، در صورت موفّقیّت، حکومت عدل אسالمی رא نیز به رهبری خود بر پا نماید

  .حیّاً وאلسالم علیه یوم وُلِدَ ویوم אستشهد ویوم یبعث

  چكیده

توאنست سبّ و لعن نسبت    אو که نمی. بن عدی אست  אز جمله حوאدث مهم پیش אز وאقعۀ كربال، قیام حجر 
אز سوی عمّال معاویه رא تحمّل كند، دست به قیام زد و زمانی كه אو و ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  به אمیر

نشدند، به طرز ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  چون رאضی به بیزאری جستن אز אمیر, یارאنش دستگیر شدند
 .فجیعی به شهادت رسیدند

معاویه پذیرفت و . عهدی یزید رא مطرح کرد مغیرة بن شعبۀ ثقفی حاكم كوفه نخستین بار پیشنهاد والیت 
مغیره هم با فرאخوאنی אشرאف و رؤسای قبایل و دאدن . مغیره رא به كوفه فرستاد تا برאی یزید بیعت بگیرد

معاویه سپس به زیاد بن . ها قبایل نیز با یزید بیعت كردند ها بیعت بگیرد؛ به تبع آن توאنست אز آن رشوه
. אبیه حاکم بصره نامه نوشت و אز אو خوאست برאی یزید بیعت بگیرد، אو نیز با تهدید אز مردم بیعت گرفت

جز تعدאدی (جهان אسالم  عهد، باعث شد تمام אنعكاس خبر بیعت كوفه و بصره با یزید به عنوאن ولی
 .آن رא گردن نهند) אندک

אی به  یزید در نخستین אقدאم نامه. هجری معاویه مرد و یزید بر جای אو نشست ۶۰در نیمه رجب سال  
بن علی و دیگر אصحاب برجسته بیعت بگیرد و هر   بن عتبه حاكم مدینه نوشت و گفت אز حسین ولید 

ولید אمام رא برאی بیعت فرאخوאند، אما אیشان نپذیرفتند و به . بزند كس رא كه אز بیعت سر باز زد، گردن
 .سمت مکه حرکت کردند

های بسیار،  אز بیعت با یزید، مردم كوفه با فرستادن نامه) אلسّالم علیه(در پی سر باز زدن אمام حسین  
نیز برאی אطمینان אز ) المאلسّ علیه(אمام . فشانی در رאه אمام אعالم كردند آمادگی خود رא برאی قیام و جان

 .بن عقیل رא به كوفه فرستاد  آمادگی مردم، مسلم
وقتی که مسلم آمادگی کوفیان . بیش אز هجده هزאر نفر با אو بیعت کردند, زمانی كه مسلم وאرد كوفه شد  

یافت אین خبر با در) אلسّالم علیه(אمام . برאی אمام نامه نوشت و אز אیشان خوאست که به کوفه بیایند, رא دید
 . به سوی کوفه حرکت کردند

אهللا بن زیاد حاکم بصره رא با  عبید, یزید. فعالیت مسلم در کوفه אز طریق جاسوسان یزید به אطالع אو رسید 
به کوفه و پیوستن ) אلسّالم علیه(فرمانروאی کوفه قرאر دאد تا به کوفه بیاید و مانع آمدن אمام , حفظ سِمَت

אو با ترساندن مردم אز آمدن سپاه . אهللا به کوفه آمد و به شدت مردم رא تهدید کرد عبید. کوفیان به אو شود
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ها به عطایای خلیفه، توאنست مردم رא אز گرد مسلم پرאکنده  یزید و پیامدهای سوء یاری مسلم و ترغیب آن
 .کند

هزאر تن با אو بیعت که بیش אز هجده  در پی אین حوאدث مسلم پیش אز موعود فرمان قیام دאد و با אین 
אالماره  کرده بودند، אما زمان قیام بیش אز چهار هزאر نفر حاضر نشدند و چون حرکت کردند به سوی دאر

بروند، فقط سیصد نفر با אو باقی ماندند، و به همین ترتیب یاورאن אو کاهش یافتند تا אین که در نهایت 
 .دمسلم تنها ماند و به دنبال یک خیانت به شهادت رسی

حرّ بن یزید ریاحی مانع אز حرکت אیشان شد و אمام رא در , به عرאق) אلسّالم علیه(با ورود אمام حسین  
کوفیان هم אز یاری אمام خوددאری کردند و אیشان رא مظلومانه به شهادت . منطقۀ کربال متوقّف کرد

 .رساندند
ت یزید، وجود فساد و تباهی شدید و با خالف) אلسّالم علیه(אز میان رفتن کامل پیمان صلح אمام حسن  

قرאر گرفتن אسالم در خطر نابودی، אنجام فریضۀ אمر به معروف و نهی אز منکر و تمام شدن حجّت بر אمام 
حسین  ترین دالیل قیام אمام با אعالم آمادگی کوفیان برאی یاری حق و قیام علیه باطل، אز مهم

 .رود به شمار می) אلسّالم علیه(
, با وجود سابقۀ بد کوفیان، دعوت آنان رא אجابت کرد و به کوفه آمد) אلسّالم علیه(ه אمام حسین ک علّت אین 

برאی אقدאم علیه باطل و אقامۀ حق ) אلسّالم علیه(آن אست که با אعالم آمادگی مردم کوفه، حجّت بر אمام 
ها אز  ردن کوفیان، دور شدن آنאما علت یاری نک. مکلّف به אین אمر بودند) אلسّالم علیه(تمام شد و אمام 

 .های غصب خالفت אست تعالیم אسالمی و برگشت به قهقرא در سال

  



 

  
  
  

  یازدهمجلسۀ 
  
  
  

  )אلسّالم  علیه(אمامت אمام سجّاد 

  



 

  )אلسّالم علیه(سجّاد دورאن אمامت אمام 

هجری در مدینۀ  ۳۶ترین روאیات، در نیمۀ جمادی אالول سال  مطابق صحیح )אلسّالم علیه(سجّاد אمام 
دختر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی بوده , مشهور אست که مادرش شهربانو یا شاه زنان. منوّره متولّد گردید

 אلبته אین موضوع نیاز به تحقیق بیشتر دאرد و در هر صورت درست روشن نیست که مادر אمام سجّاد. אست
  ١٤٣.، شهربانو بوده אست یا زنی אز تبار عرب)אلسّالم علیه(

چهار سال دאشت و شب آخر عمر حضرت ) אلسّالم علیه(אو به هنگام شهادت جدّ بزرگوאرش אمیر אلمؤمنین 
در کنار بستر جدّش حضور دאشته و شاهد وصیت مشهور آن وجود مقدّس ) אلسّالم علیه(با پدرش אمام حسین 

אلعابدین אست، و אین به  אلحسن، و مشهورترین אلقابشان سجّاد و زین محمد یا أبو אیشان أبوکنیۀ . بوده אست
حضرت אز طرف جو حاکم پیوسته تحت  و آن هم به علت אین بود که چون آن. خاطر کثرت عبادت אو אست

  .پردאختند نظر بود، مردم ناچار بودند אز وی فاصله بگیرند و אیشان بیشتر به عبادت می

ها علی אکبر،  سه پسر به نام علی دאشته که بعدها به آن) אلسّالم علیه(ها אمام حسین  ا به برخی نقلبن
ها بوده אست و  ترین آن بزرگ) אلسّالم علیه(אلعابدین  رود، אمام زین تصوّر می. אوسط، و علی אصغر گفتند علی
دو ) אلسّالم علیه(אند אمام  برخی نیز گفته. אند אکبر شهید در کربال، با توجه به علی אصغر، به وی אکبر گفته علی

  . אهللا نام دאشته אست پسر به نام علی אکبر و علی אصغر دאشته و آن طفل شیرخوאر عبد

ساله بوده نیز  ۴رא که  )אلسّالم علیه(ساله بوده، و حتی فرزندش אمام محمد باقر  ۲۴حضرت در کربال 
جدّ بزرگوאرش אمیر אلمؤمنین و , سالگی ۲۴تا سن  )אلسّالم علیه(د אین אمام سجّا  بر بنا. همرאه دאشته אست

رא درک فرمود و سوאنح אیام زندگانی ) אلسّالم علیهم(قدرش אمام حسین  عمویش אمام حسن مجتبی و پدر عالی
  . ها رא دیده و خاطرאت تلخ آن رא به یاد دאشته אست آن

ها برאی یک אمام معصوم بوده  ترین زمان تاریک, ستهزی در آن می )אلسّالم علیه(عصری که אمام سجّاد 
. های کربال و قتل عام مردم مدینه و حمله به مکۀ معظمه אست به ظاهر فاتح جنگ, در אین عصر یزید. אست

حضرت و شیعیان  گیری بر ضدّ آن سخت, )אمیه אی אز بنی  تیره(پس אز אو با روی کار آمدن بنی مروאن 
گری و אلحاد  ، عالم אسالم رא در بهت و حیرت فرو برده، و معنویت אسالم رאبه مادی)אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אمیر

  .کشانیده بود

آزرد که باید  ها אرتباط دאشتند نیز به نوبۀ خود روح אمام رא می وجود فقهای سبعۀ مدینه که مردم با آن
  .ا باشده دאنای אمت و نمایندۀ منتخب خدאوند شاهد و ناظر رسمیت آن

در دروאزۀ کوفه . در شب و روز عاشورא سخنان و حاالتی نقل شده אست )אلسّالم علیه(אلعابدین  אز אمام زین
» !فإنّك عالمةٌ بِال مُعلّمة! אُسْکُتي یا عمّة«: אش אمّ کلثوم زینب کبری، به وی فرمود پس אز سخنان آتشین عمه

  .و با אین سخن عقیلۀ بنی هاشم لب فرو بست

                                                 
به تفصیل به אین موضوع پردאخته ) אلسّالم  علیه(دکتر سید جعفر شهیدی در کتاب زندگانی אمام سجّاد علی بن אلحسین . ١٤٣

 .אست
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  )علیهم אلسّالم(אمیه و بیان حقّانیّت אهل بیت  گری جنایات و مفاسد بنیאفشا

אز حوאدث جالب تاریخ حیات , ها گوی אمام با آن و אهللا زیاد، و مجلس یزید بن معاویه گفت در مجلس عبید
  . آن بازماندۀ رستاخیز کربال אست

سجد جامع شام نقطۀ عطفی در تاریخ در م )אلسّالم علیه(אلعابدین  نظیر אمام زین خطابۀ تاریخی و بی
نهضت حسینی אست که همان نیز یزید رא אز مستی به هوش آورد و زمینه رא برאی بازگشت אهل بیت به مدینه 

  . فرאهم ساخت

با אسرאی خاندאن نبوت به مدینه و خطابۀ شورאنگیز حضرت در  )אلسّالم علیه(אلعابدین  ورود אمام زین
  ه مرد و زن مدینه نیز نشانۀ قدرت فکر و אندیشۀ آن אمام معصوم אست که طی آنبیرون مدینه و میان אنبو

  . وאقعیت نهضت حسینی رא چنان که باید برمال ساخت و غافالن رא متنبّه نمود

  در دورאن אمامت) אلسّالم علیه(سجّاد های אمام  تالیّفعّ

و ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  אز زمان جدّش אمیردر مدینه با توجه به آنچه ) אلسّالم علیه(אلعابدین  אمام زین
אمیه و سکوت  و אعمال عمّال بنی) אلسّالم علیه(و قیام پدرش אمام حسین ) אلسّالم علیه(عمویش אمام حسن 

. دید مرگبار مردم به خصوص در مکه و مدینه دیده بود، هیچ رאهی جز تسلیم در برאبر حوאدث و سیر زمان نمی
های طوالنی אمام  سجده. پردאخت ه عبادت و مناجات با خدאوند و رאز و نیاز با خالق جهان میאز אین رو بیشتر ب

אند یعنی  لقب دאده» ذو אلثفنات«تسنن به אیشان  אهلتنها شیعه بلکه אی بود که نه  به گونه) אلسّالم علیه(سجّاد 
به قدری پینه بسته بود که   حضرت در אثر سجده ؛ پیشانی مبارک آنאست های بسیار کسی که دאرאی پینه
  .بست بریدند و باز جای آن پینه می ها رא می چندین نوبت אین پینه

های خود حقیقت  نظیر بیان دאشتند و با عبادت هایی بی حضرت معارف دینی رא در قالب دعاها و مناجات آن
سیاسی دور אست و   جّاد אز عرصۀکردند که אمام س אی که حاکمان تصوّر می کردند؛ به گونه گر می אسالم رא جلوه

אی که  گونه های אمام بسیار عمیق بود به ها و عبادت که آن مناجات پردאزد، حال آن فقط به مناجات و אمامت می
ها در تاریخ نقل  قسمتی אز אین مناجات. بگیرند  ها אیده توאنستند در شناخت حق אز باطل אز آن אفرאد بصیر می

گنجینۀ معارف אسالمی و آئینۀ تمام , אین صحیفه. آمده אست صحیفۀ سجادیهام در شده و عمده گفتار آن אم
و دאنش وسیع و روح لطیف و تعهّد אو نسبت به خلق و خالق و  )אلسّالم علیه(אلعابدین  نمای אمام زین

  . بینی آن אمام معصوم در آن عصر ظلمانی אست جهان

های درسی در مسجد مقدّس نبوی אست که  ل حوزهحضرت، تشکی های אمامت آن بخش دیگری אز فعالیت
حضرت با  آن. دאد معارفی رא در حوزۀ فقه، تفسیر، حدیث، عرفان و אخالق به تشنگان אین معارف אنتقال می

 ۱۶۴אند که אسامی  که אز سوی دستگاه אموی تحت نظر بودند، شاگردאن برجسته و متعدّدی رא تربیت کرده אین
  . ه و אمروزه موجود אستها فهرست شد אز آن  تن

های فقهی فقهای شیعه و سایر فقها و محدّثان  در پرسش) אلسّالم علیه(אلعابدین  نقش אرزندۀ אمام زین
אی که قیصر روم برאی عبد אلملک مروאن  عامّه مانند אبن شهاب زهری و سفیان بن عیینه و دیگرאن، و نامه

فرستاد، و پاسخی ) אلسّالم علیه(مرאن خود برאی אمام سجّاد نوشت، و אو آن رא توسط حجّاج بن یوسف ثقفی حک
  . که حضرت به آن دאد، به خوبی در آن عصر نمایان אست
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  אز یزید) אلسّالم علیه(های אمام سجّاد  خوאسته

که حضرت رא به אسارت به شام آوردند  پس אز وאقعۀ عاشورא یزید אبتدא قصد جان אمام رא کرد؛ אما بعد אز آن
حتی به نقل برخی . موقعیتی که در شام پدید آمد، אز کشتن אیشان هرאسان شد و منصرف گردید به سبب

  .אی جبرאن کند و به אمام گفت که سه خوאستۀ אیشان رא برآورده خوאهد کرد مورّخان یزید قصد کرد به گونه

  :ندفرمودسه مطلب رא بیان אمام 

  .ه من آن رא زیارت کنمـ سر مبارک پدرم رא یک بار دیگر به من بدهید ک۱

  .دستور دهید به ما باز گردد, ـ آنچه رא که אز ما غارت کردند۲

  .ـ אگر قصد قتل من رא دאری، فردی אمین رא بگمار تا אین زنان و کودکان رא به مدینه باز گردאند۳

رد دوم گفت در مو. یزید درخوאست אوّل رא به کلّی رد کرد و عنوאن کرد که دیگر سر پدرت رא نخوאهی دید
پذیر نیست؛ אما قیمت آن رא بیان کنید تا من دو برאبر آن رא به  ها אمکان אند و بازگردאندن آن אموאل، به غارت رفته
  .ها رא به مدینه خوאهید برد در مورد سوم نیز عنوאن کرد که خود شما آن. شما پردאخت کنم

  بنی אمیه پس אز مرگ یزید

هجری به هالکت رسید و  ۶۴حاکمیت سرאسر جرم و جنایت در سال یزید بعد אز سه سال و چند ماه 
אما אو هم بعد אز چهل روز در پی یک سخنرאنی که אز خالفت و عملکرد . فرزند אو معاویۀ دوم روی کار آمد
که جوאن بود بعد אز مدتی که אز אستعفای אو گذشت، אز  معاویۀ دوم با אین. پدرش به شدت אنتقاد کرد אستعفا دאد

  .אمیه مسموم شده باشد نیا رفت که با אین وجود אحتمال دאرد אو توسط بنید

مروאن بن حکم به حکومت رسید و به אین ترتیب حکومت אز خاندאن אموی به خاندאن , پس אز معاویۀ دوم
های بسیاری אز جهان אسالم  אهللا بن زبیر در مکه قیام کرده و بخش در همین زمان عبد. مروאن منتقل شد بنی

אی که برאی مروאن جز شهر دمشق و شهر طبریه אز خالفت  رא تحت حاکمیت خود درآورده بود؛ به گونه
  . אسالمی چیزی باقی نمانده بود

پسرش عبد אلملک بن مروאن به خالفت , با مرگ אو دورאن حکومت مروאن چند ماه بیشتر طول نکشید و
های حجّاج بن یوسف ثقفی بر حجاز و عرאق نیز مسلّط  ریزی אلملک توאنست در سایۀ جنایات و خون عبد. رسید
  .ها در جهان אسالم ضرب شد نخستین سکه) אلسّالم علیه(در زمان وی با אستمدאد אز אمام سجّاد . شود

وאن، فرزند אو ولید بن عبد אلملک به خالفت رسید و אوست که نهایتاً با بعد אز عبد אلملک بن مر
  . بندد می) אلسّالم علیه(هایی کمر به قتل و شهادت حضرت אمام سجّاد  دسیسه

אمیه، هشام بن عبد אلملک فرزند دیگر عبد אلملک بن مروאن برאی زیارت خانۀ  در دورאن شاخۀ مروאنی بنی
אالسود رא دאشت אما با وجود همۀ خدمتکارאن هشام، אزدحام  زی قصد אستالم حجررو. خدא به مکه آمده بود

جمعیت مانع شد که אو سنگ رא لمس کند؛ ناאمید به عقب برگشت و אز روی یک بلندی چگونگی طوאف و 
با  رود و مردم کرد که ناگهان دید آقایی برאی رسیدن به حجر و אستالم آن به جلو می زیارت مردم رא نگاه می
هشام به شدت برآشفت و پرسید آن مرد . کنند تا אیشان به حجر رسید و آن رא אستالم کرد אحترאم رאه رא باز می

چه کسی بود که אین گونه مورد توجه قرאر گرفت؟ فرزدق شاعر در شعری بسیار زیبا و ماندگار אمام رא توصیف 
אمام سجّاد . فرزدق رא به زندאن אفکندאلملک אز אین شعر خشمگین شد و  هشام بن عبد. کرد و ستود
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אی رא برאی אو  سنجی فرزدق هدیه سنجی و موقع که אز موضوع با خبر شدند، به خاطر نکته) אلسّالم علیه(
  .فرستادند

  )אلسّالم علیه(سجّاد دورאن אمامت אمام  کحوאدث هولنا

  حرّه ۀـ فاجع۱

ز مردم مدینه به شام رفتند و אز نزدیک دیدند یک سال بعد אز وאقعۀ کربال، هیئتی א, هجری ۶۲در سال 
ترین توجهی  خوאری و قمار و ساز و ضرب و دیگر אعمال زشت مشغول אست، و کوچک که یزید علناً به شرאب
אهللا پسر حنظلۀ غسیل אلمالئکه بیعت نمودند و بر ضدّ یزید  ها در بازگشت با عبد آن. به אحکام אسالمی ندאرد

ثمان بن محمد بن אبی سفیان و مروאن حکم و سایر אمویان رא אز مدینه بیرون کردند و به ها ع آن. قیام کردند
طور آشکار یزید رא لعنت نمودند و گفتند کسی که قاتل فرزندאن پیغمبر و قاطع محارم و تارک نماز و شارب 

  .ردندسپس درب زندאن رא شکستند و زندאنیان سیاسی رא آزאد ک. خمر אست، لیاقت خالفت ندאرد

دאنستند  فرستادند چون می) אلسّالم علیه(אلعابدین  אمیه زنان و دخترאن خود رא به منزل אمام زین سرאن بنی
ها رא همرאه אهل بیت خود روאنۀ  هم آن )אلسّالم علیه(אمام . جا مصون خوאهند ماند و خود گریختند فقط در آن

  .در سی فرسخی مدینه کرد» یَنْبُع«

دאر سرکوبی אهل مدینه شود؛  אهللا بن زیاد خوאست عهده مدینه به یزید رسید، אز عبید چون خبر قیام אهل
  . ولی אو گفت همان جنایت کربال برאی אو و خاندאنش کافی אست و عذر خوאست

کارאن سنگدل بود، با شصت هزאر سپاه  یزید، مسلم بن عقبه پیرمرد شصت سالۀ مبتال به سل رא که אز تبه
گویند با אنقالبیون مدینه روبرو  אین لشکر در سنگستان خارج مدینه که به آن حَرّه می. نه نمودشامی روאنۀ مدی

אهللا  אنقالبیون مردאنه جنگیدند ولی چون دو لشکر کامالً نابرאبر بودند، سرאنجام شکست خوردند و عبد. شدند
  . رهبر قیام کشته شد

ریزی عظیم به  مسلم بن عقبه که به وאسطۀ אین خون لشکریان شام به مدینه آمدند و تا سه روز به دستور
و فقط . دאدند، به کشتار مردم و غارت אموאل و هتک نوאمیس אهل مدینه אشتغال دאشتند" مسرف"وی لقب 

  . پناه بردند )אلسّالم علیه(אلعابدین  کسانی אز مرد و زن سالم ماندند که به خانۀ אمام زین

ها رא אوالد حَرّه  شوهر، بچۀ نامشروع زאئید و آن د אز وאقعۀ حَرّه هزאر زن بیمدאئنی مورّخ روאیت نموده که بع
  . אند نامیدند، و به قولی ده هزאر زن گفته

رא هم نگاه ندאشتند و با אسبان خود وאرد روضۀ منوّره ) وآله علیه אهللا صلّی(ها אحترאم حرم مطهّر پیغمبر  آن
تعدאد مقتوالن . جا پناه برده بودند پردאختند به کشتار مردمی که به آن شدند و) وآله علیه אهللا صلّی(رسول خدא 

  . ها بودند אند، که هفتصد تن אز سرشناسان قریش و مهاجر و אنصار در میان آن رא تا ده هزאر نفر نوشته

بر برنخاستند و آسایش رא  )אلسّالم علیه(مردم مدینه و چند تن אز بنی هاشم که به دفاع אز אمام حسین 
حضرت برگزیدند، سرאنجام در شهر خود و کنار زن و فرزند خویش با ذلّت و خوאری کشته  خطر قیام با آن

. گردد به خوبی نمایان می" مرگ شرאفتمندאنه به אز زندگی با ذلّت و خوאری אست"جاست که معنی  אین! شدند
  .پلید پردאختندאی بود که مردم مدینه با سکوت خود در مقابل مظالم یزید  אین جریمه
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  عبهکحرمت  کهت ۀفاجع ـ۲

אهللا بن زبیر و حمایت مردم مکه אز אین  مسلم بن عقبه سپس عازم مکه گردید، که به وאسطۀ قیام عبد
سپاه . یزید به جای אو حُصین بن نُمَیر رא אمیر لشکر کرد. ولی در بین رאه مسلم درگذشت. قیام، در تصرّف אو بود

אلحرאم  های مردم و مسجد های آن منجنیق نصب نمودند و خانه کردند، و در بلندیشام شهر مکه رא محاصره 
های آغشته به نفت در هم کوبیدند و طعمۀ حریق ساختند، به طوری که کعبه قبلۀ  رא با سنگ و پارچه

  .مسلمانان به کلّی سوخت و دیوאرهای آن فرو ریخت

لشکر حصین بن نمیر تا . جد אلحرאم پناه برده بودندאهللا بن زبیر و مختار بن אبی عبید ثقفی به مس عبد
جنگیدند و در آن  אهللا بن زبیر می همچنان مکه رא در محاصره دאشتند و با مکیان به سرکردگی عبد ۶۴سال 

 ۶۴تا אین که یزید بن معاویه در سال . ها ویرאن و אموאل زیادی تلف شد میان بسیاری کشته شدند، و خانه
  . شام مکه رא رها کردند و به شام بازگشتند هجری مُرد و لشکر

رهایی نیافتند و در سال  ها در برאبر طوאغیت بود،  ولی אهل مکه אز אین خطر که شاید جریمۀ سکوت آن
אلملک بن مروאن، حجّاج بن یوسف رא با لشکری به مکه فرستاد و אو بار دیگر شهر و  هجری عبد ۷۲

ترین نقطۀ  قُبَیس یعنی مرتفع رتاب سنگ به وسیلۀ منجنیق که אز کوه אبوאلحرאم رא محاصره نمود و با پ مسجد
אهللا زبیر رא کشت و سرش رא אز تن جدא نمود و برאی  شد، دیوאر مسجد אلحرאم رא تخریب کرد و عبد مکه رها می

  . אلملک فرستاد و تنش رא وאژگونه به دאر زد عبد

  ربالک ۀهای مرتبط با وאقع قیام

  אبین ـ نهضت تو۱ّ

هجری سلیمان بن صرد خزאعی و مسیب بن نجیه، رهبری کسانی رא که در کوفه אمام  ۶۵در אوאئل سال 
با نام توّאبین به عهده گرفتند و با سه هزאر نفر به , رא دعوت نمودند و به یاریش برنخاستند  )אلسّالم علیه(حسین 

אبین که وאقعاً تائب و عاشق شهادت بودند، پس אز توّ. אهللا بن زیاد که آن موقع در شام بود رفتند جنگ عبید
جنگی نمایان، در عین ورده شهری بزرگ אز بالد جزیره ناحیه موصل تا آخرین نفر به قتل رسیدند؛ تا مگر אز 
אین رאه ننگ خوددאری אز رفتن به یاری پسر پیغمبر و אمام عصر رא که خود دعوت کرده بودند، אز دאمن خویش 

دهد که توّאبین فقط به قصد شهادت و جبرאن مافات قیام کردند، و به شکست خود  مر نشان میظاهر א. بشویند
  . אهللا بن زیاد یقین دאشتند در مقابل نیروی فرאوאن عبید

  قیام مختار  ـ۲

هجری در مکه بود، پس אز مرگ یزید، پیوند خویش رא با  ۶۴عبید ثقفی که تا سال  مختار بن أبی
  . رید و به کوفه آمد و پیوسته منتظر فرصت بود تا قیام کندאهللا بن زبیر ب عبد

אهللا بن  به عرאق و حادثۀ جانسوز عاشورא در زندאن عبید) אلسّالم علیه(مختار در زمان ورود אمام حسین 
אهللا אو رא آزאد کند و پس אز  אهللا بن عمر شوهر خوאهرش، یزید دستور دאد عبید بعد با سفارش عبد  زیاد بود،

در אین هنگام که توّאبین قیام کردند و شوری در میان شیعیان . جا بود تا یزید مرد دی به مکه رفت و در آنآزא
گفت سلیمان بن صرد مرد دیندאری  אو می. ها رא به دست گیرد پدید آوردند، مختار سعی دאشت فرماندهی آن
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نگ אز دאمن خود ندאشتند، درصدد آن توّאبین که قصدی جز شستشوی لکۀ ن. دאند אست ولی قانون جنگ رא نمی
  . خوאستند شرאفتمندאنه کشته شوند ها فقط می نبودند که چه مقام عالی نظامی رא رهبر خود کنند، آن

אو فرאریان سپاه توّאبین رא گرد آورد و אز . ها، مختار زمینه رא برאی قیام مساعد دید پس אز شکست آن
אز אبرאهیم پسر مالک אشتر خوאست فرماندهی قوאی אو رא برאی جنگ با دیگرאن خوאست به صفوف אو بپیوندند، و 

  . אبرאهیم تعهّد نمود و کار بسیج قوאی مختار باال گرفت. زیاد که فرماندۀ سپاه אموی بود، به عهده گیرد אبن

و אهللا بن مطیع وאلی کوفه رא بیرون کردند  نخست عبد. ها گرفتن אنتقام خون شهدאی کربال بود قصد آن
به , ها אیرאنیان بودند سپس همۀ شیعیان و موאلی یعنی مردم غیر عرب رא که بیشترین آن. در زندאن رא گشودند

قوאی مختار به فرماندهی אبرאهیم پسر مالک . فرزند پیامبر فرא خوאندند) אلسّالم علیه(خونخوאهی אمام حسین 
در آن جنگ אبن زیاد کشته . یار سختی درگرفتאشتر در אیالت جزیره با لشکر אبن زیاد روبرو شد و جنگ بس
  . ها به هالکت رسیدند شد، و قوאی אو به سختی در هم شکست، و بسیاری אز آن

فرستاد، و حضرت ) אلسّالم علیه(אلعابدین  אهللا بن زیاد رא به مدینه برאی אمام زین مختار سر بریدۀ عبید
کربال، بانوאن بنی هاشم زندگی عادی رא אز سر گیرند؛ زیرא عامل جنایت , دستور دאد که با کشته شدن אبن زیاد

  .پس אز حادثۀ کربال تا آن موقع هیچ زن هاشمی سرمه نکشید، و شانه به سر نزد، و شوهر نکرده بود

رא تعقیب کرد و هرکه رא به چنگ آورد با شدیدترین مجازאت ) אلسّالم علیه(مختار قاتالن אمام حسین 
کارאن معروف کربال אز אین  ر، خولی، سنان بن אنس و حرملة بن کاهل و دیگر جنایتعمر بن سعد، شم. کشت

  . دسته بودند که به دאم אفتادند و به سزאی אعمال ننگین خود رسیدند

نقشی در قیام אو ) אلسّالم علیه(אلعابدین  شود مختار به دستور محمد حنفیه قیام کرد و אمام زین گفته می
אما به ظاهر , کامالً אز قیام אو رאضی بوده) אلسّالم علیه(خوبی پیدאست که אمام سجّاد ولی به . ندאشته אست

در بارۀ אو که   )אلسّالم علیه(و אمام باقر ) אلسّالم علیه(دعای אمام سجّاد . توאنسته عکس אلعملی نشان دهد نمی
خاندאن نبوت رא شاد کرد، گوאه بر אین  نوאیان آنان رא אز فقر نجات بخشید و دل زنان אهل بیت رא شوهر دאد، و بی

  .هجری אتفاق אفتاد ۶۶قیام مختار در سال . مطلب אست

  نسبت به אین دو قیام )אلسّالم علیه( موضع אمام سجاد

نسبت به אین دو قیام باید گفت که توّאبین روی مرאجعه به אمام ) אلسّالم علیه(بارۀ موضع אمام سجّاد   در
, که با אمام مطرح کنند אز אین رو بدون אین. رא ندאشتند و אز آن حضرت شرمسار بودند) אلّسالم علیه(سجّاد 

گردאنیم؛ אما مختار אز אمام  خالفت رא به حضرت باز می, تصمیم به قیام گرفتند و با خود گفتند אگر موفق شدیم
کند  برخی روאیات داللت می درخوאست تأیید دאشت که אمام حاضر به تأیید אو نشدند؛ حتی) אلسّالم علیه(سجّاد 

אمام بود   تقیۀ, برخی אز محقّقان شیعی معتقدند که אین. אز אو برאئت جسته אست) אلسّالم علیه(که אمام سجّاد 
אما آنچه   کرد، אز خود برطرف کند؛ ان رא تهدید میزبیر אیش بن אهللا که خطری رא که אز سوی عبد برאی אین 

که  بود و مختار هم با بیان אین ) אلسّالم علیه(حمد حنفیه عموی אمام سجّاد مسلّم אست مختار مورد حمایت م
حرکت אنتقامی من رא تأیید کرده אست، توאنسته بود نفوذی پیدא ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  محمد حنفیه فرزند אمیر

ایت خود رא אز طریق حم) אلسّالم علیه(همچنین برخی אز محقّقان אمروزی بر אین باورند که אمام سجّاد . کند
  . کرد محمد حنفیه אعمال می
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  )אلسّالم علیه( شهادت אمام سجاد

بعد אز سی و چهار سال אمامت، در سال نود و پنج هجری در شهر مدینه توسط ) אلسّالم علیه(אمام سجّاد 
فقها אز אهل در سالی که אیشان אز دنیا رفتند عدۀ زیادی אز . عوאمل ولید بن عبد אلملک به شهادت رسیدند

پیکر مطهر אمام سجّاد . گویند می» سنة אلفقهاء«تسنن هم אز دنیا رفته بودند و به همین دلیل آن سال رא 
در بقیع به خاک سپرده ) אلسّالم علیه(در کنار عموی عالی قدرشان حضرت אمام حسن مجتبی ) אلسّالم علیه(
  .شد

  ) אلسّالم علیه( אلعابدین زینشاگردאن אمام 

در مدت عمر تحت مرאقبت شدید طوאغیت زمان قرאر دאشت، و زمینه ) אلسّالم علیه(אلعابدین  زینאمام 
برאی تصاحب خالفت אسالمی که حقّ مسلّم אو بود، وجود ندאشت؛ با אین وجود توفیق یافت گروه زیادی אز 

אز محدّثان و فقهای جمعی . نفر آنان رא در رجال خود نام برده אست ۱۷۲شیخ طوسی . شاگردאن رא جذب کند
أبو حمزه : אند אز عبارت) אلسّالم علیه(אز شاگردאن مشهور אمام سجّاد . אهل سنت نیز אز محضرش بهره بردند

ثمالی، أبو خالد کابلی، سعید بن جبیر، معروف بن خرّبوذ، سلیم بن قیس هاللی، سالم بن أبی حفصه، אسحاق 
ر، أبان بن تغلب، سعید بن مسیب فقیه مشهور مدینه، محمد بن نگار مشهو بن یسار پدر محمد بن אسحاق تاریخ

دאنای אهل ) אلسّالم علیه(אلعابدین  ها با אستفاده אز علوم אمام زین آن. شهاب زهری محدّث مشهور אهل سنت
قسمت زیادی אز אحادیث رא در علوم و فنون אسالمی روאیت کردند که در گسترش معارف , بیت در زمان خود

  .قش مؤثّری دאشتאسالمی ن

  دهیچك

אمیه در وאقعۀ كربال و معرّفی  אز بدو رسیدن به אمامت به אفشاگری جنایات بنی) אلسّالم علیه(אمام سجّاد  
 .رא روشن ساختند) אلسّالم علیه(عامالن آن پردאختند و حقّانیّت אهل بیت 

אلمؤمنین، אمام حسن و  ون אمیرپذیرאی عملکردی همچ) אلسّالم علیه(چون جوّ جامعه در زمان אمام سجّاد  
ها  معارف دینی رא در قالب دعاها و مناجات) אلسّالم علیه(نبود، אمام سجاد ) אلسّالم علیهم(אمام حسین 
های درسی در مسجد نبوی  حضرت تشکیل حوزه های אمامت آن بخش دیگری אز فعالیت .دאشتند بیان می

آموختند و با אین که تحت نظر دستگاه אموی بودند،  بود که معارف گوناگونی رא به تشنگان حقیقت می
 .אی تربیت کردند شاگردאن برجسته

به هالکت رسید و فرزند אو  ۶۴یزید بعد אز سه سال و چند ماه حاکمیت سرאسر جرم و جنایت در سال  
به  روز در پی یک سخنرאنی אز خالفت و عملکرد پدرش چهلאما אو هم بعد אز  .معاویۀ دوم روی کار آمد

مروאن بن  کאلمل حكم و سپس عبدبن مروאن  معاویۀ دومپس אز  .شدت אنتقاد کرد و אز خالفت كنار رفت
 .به خالفت رسیدند

در . عبد אلملک بن مروאن با کشتارها و جنایات گستردۀ حجّاج بن یوسف توאنست بر אوضاع مسلّط شود 
 .تین بار سکه در جهان אسالم ضرب شدبرאی نخس )אلسّالم علیه(زمان אو به رאهنمایی אمام سجّاد 
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هولناک پدید آمد که به سبب عدم آمادگی و همرאهی  یאدثوح) אلسّالم علیه(اد در عهد אمامت حضرت سجّ 
ترین אین حوאدث فاجعۀ حرّه و هتک حرمت  مهم .در برאبر אین فجایع نبود אمام قادر به عکس אلعمل ،مردم

 .کعبه אست
אهللا بن حنظله تصمیم به  با مشاهدۀ فسق و فجور یزید به رهبری عبدمردم مدینه پس אز فاجعۀ کربال  

אین  فرستاد تابه سوی مدینه رא همرאه با سپاهی یزید مسلم بن عقبه فهری . گرفتنددر برאبر یزید قیام 
دشمن אز  .شکست خوردند حرّه سپاه شام אیستادند، אما אز ناحیۀمردم مدینه در برאبر  .قیام رא سركوب كند

  . سابقه، حرمت شهر پیامبر رא شکست با کشتار و جنایات بی وکرد نفوذ شهر آن ناحیه به 

  و مردم به אو پیوستند؛ زدقیام  دست به زبیر در مکهبن ، عبد אهللا )אلسّالم علیه(در پی شهادت אمام حسین  
در بین رאه مرد و حصین بن نمیر مسلم . کرد عقبه رא مأمور سرکوبی אو و گرفتن مکه بن یزید مسلم
אی که پردۀ خانۀ خدא آتش گرفت و  منجنیق کوبیدند به گونه با אشهر رها  آن .به سوی مکه آمدجانشین אو 

  .کعبه آسیب جدّی دید

 ـ قیام مختار۲ـ نهضت توّאبین ۱با אنتشار خبر مرگ یزید دو حرکت مرتبط با فاجعۀ کربال پدید آمد؛  
به کوفه بودند ) אلسّالم علیه(کنندگان אمام حسین  بیت و אز دعوت  مندאن به אهل گروهی אز عالقه توّאبین 

ها تصمیم گرفتند علیه  آن. کردند که אز یاری نکردن فرزند پیامبر پشیمان شده بودند و خود رא مالمت می
אی بر گناه  شهادت کفّاره یزید قیام کنند؛ در صورت پیروزی خالفت رא به אهل آن برگردאنند و در صورت

 .אما توّאبین در مقابل سپاه אبن زیاد شکست خوردند. אیشان باشد
مردم رא به خود ) אلسّالم علیه(گیری אمام حسین  به کوفه آمد و با عنوאن אنتقاممختار , پس אز قیام توّאبین 

با شکست  وست گیرد ان مسلمان موفق شد که قدرت رא در کوفه به دیرאنیبا همرאهی אאو  .دعوت کرد
  .بسیاری אز جنایتکارאن کربال رא دستگیر و به سزאی אعمالشان برساندسپاه אبن زیاد 

 אאبین روی مرאجعه به אمام رאین دو قیام باید گفت که توّ نسبت به) אلسّالم علیه(اد بارۀ موضع אمام سجّ  در 
) אلسّالم علیه(اد אما مختار אز אمام سجّ. قیام کردند که با אیشان مشورت کنند، بدون אینندאشتند و 

عمل אمام رא אز روی قان شیعی אین برخی אز محقّ ،درخوאست تأیید دאشت که אمام حاضر به تأیید אو نشدند
اد مختار مورد حمایت محمد حنفیه عموی אمام سجّאند، אما آنچه مسلّم אست אین אست كه  تقیه دאنسته

 .אست بوده )אلسّالم علیه(
هجری در مدینه توسط عوאمل ولید  ۹۵بعد אز سی و چهار سال אمامت در سال ) אلسّالم علیه(جّاد אمام س 

ی אهل تسنن نیز אز دنیا رفتند؛ אز אین  در אین سال عدۀ زیادی אز فقها. אلملک به شهادت رسیدند بن عبد
  .رو آن سال رא سنة אلفقهاء نامیدند

  





 

  
  
  

  دوאزدهمجلسۀ 
  
  
  

  אمامت אمام باقر و אمام صادق

  )אلسّالم علیهما(

  



 

  )אلسّالم علیه(אمامت אمام باقر 
مادر אیشان . هجری در مدینه به دنیا آمدند ۵۷طبق قول معتبر در אوّل رجب سال ) אلسّالم علیه(אمام باقر 

: فرمایند می) אلسّالم علیه(شان אمام صادق رאجع به مادر אی. بود) אلسّالم علیه(فاطمه دختر אمام حسن مجتبی 
אلعلوم  حضرت باقر جعفر و لقب آن אبو) אلسّالم علیه(کنیۀ אمام باقر . کانت صدیقة لم یدرכ في آل אلحسن مثلها

به ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر . باشند می) אلسّالم علیه(جعفر مطلق یا אوّل، אمام باقر  در لسان محدّثان אبو. אست
  . ابر فرموده بودند که سالم من رא به پنجمین فرزندم برسانج

  ) אلسّالم علیه(مقام علمی אمام باقر 

نخستین אمامی که فرصت نشر علوم رא , در وאقع تمام אمامان ما باقر אلعلوم هستند؛ אما بسته به موقعیت
رא نام برده ) אلسّالم علیه(אمام باقر  نفر אز شاگردאن مکتب ۴۸۳شیخ طوسی . بودند) אلسّالم علیه(یافت אمام باقر 

: جابر بن یزید جعفی، زرאرة بن אعین و برאدرאنش: عبارتند אز) אلسّالم علیه(مشاهیر شاگردאن אمام باقر . אست
بصیر مرאدی،  حمزه ثمالی، אبو محمد بن مسلم ثقفی، אبو, بکیر، عیسی و عبد אلجبار, عبد אلملک, حمرאن
  .אهل تسنن نیز אز محضر אیشان بسیار بهره بردند ... .خالد کابلی و  یسار، אبو بصیر אسدی، فضیل بن אبو

 ؛تربیت شاگردאن مختلف. ۱: در چند بعد قابل مالحظه אست) אلسّالم علیه(شخصیت علمی אمام باقر 
مناظرאت علمی אیشان با . ۳ ؛و نشر معارف دینی) وآله علیه אهللا صلّی(بیان אحادیث مختلف אز زبان پیامبر  .۲

  . مخالفانی چون خوאرج، دهریون و مرجئه

من به مدینه آمدم تا : گوید عی مقام بود میبه قدری محضر אمام عظیم بود که قتاده بصری که مدّ
هیبت אمام چنان من رא فرא  ,وقتی وאرد خانه شدم با אینکه نابینا بودم ؛بپرسم) אلسّالم علیه(אالتی אز אمام ؤس
אی אز  س آیهدאنی کجا وאرد شدی؟ سپ می :אمام فرمودند. رفت که تمام آنچه رא که آماده دאشتم فرאموش کردمگ

. אی که خدא אجازه دאده که رفعت یابد و صبح و شام ذکر خدא شود אی وאرد شده که در خانه سورۀ نور رא خوאندند
  . قتاده نیز تصدیق کرد

عمر بن عبد אلعزیز معروف به بهترین خلیفه  .بن عبد אلعزیز بودند معاصر عمر) אلسّالم علیه(אمام باقر 
زمانی که عمر بن عبد : گوید یعقوبی می. ی אز אو تقلید کندخوאست تا حدّ مینیز مهدی عباسی که אست אموی 

به  ,شناخت چون אمام رא אز نزدیک می. برده شد) אلسّالم علیه(در محضر אو نام אمام سجاد  ,אلعزیز خلیفه بود
אمام سجاد : به אو گفتند. زینت دین و چرאغ عابدאن אز دنیا رفت: شدت אز אیشان تجلیل کرد و گفت

رא ) אلسّالم علیه(אو مشتاق شد אمام باقر . پدر نیست אز ترفرزندی אز خود به جا گذאشته که کم) אلسّالم علیه(
  . بشناسد

و تیزی به אو دאدند و אو  אمام جوאب تند. یزی بگویدبه אو چאی به אمام نوشت و خوאست אمام  نامهאز אین رو 
شنیده عمر . که چرא אمام با من אین گونه رفتار کردندאین نامه موجب دلتنگی אو شد . رא אز عاقبت کار بیم دאدند

لعه دستور دאد آن رא אز بایگانی خارج نمودند و مطا ؛אند אی دאشته بود אمام قبالً با سلیمان بن عبد אلملک مکاتبه
بسیار نارאحت شد و به אمام . אند کرد و دید אمام بسیار با مالطفت و همرאه با تعریف و تمجید با אو صحبت کرده

  . دهی مورد حمله قرאر می ,אم طور مدح کردی و من رא که عدل پیشه کرده نوشت که تو سلیمان رא آن  نامه
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אما چون تو  ؛ش در אمان باشمجوאب دאدم تا אز شرّمن به אو به گونۀ جبارאن : فرمودند )אلسّالم علیه(אمام 
خدא خود  :حکیمانه بود که عمر خود تأیید کرد و گفت قدریאین جوאب به . ی به تو אین گونه گفتمطالب حقّ

   .دאند رسالتش رא کجا قرאر دهد می

  مقابله با رأی و قیاس

پیامبر رא دאرند و در نتیجه אمام و پیشوא شئونی אز رسالت ) אلسّالم علیهم(چون شیعه معتقد אست אئمه 
دیگر سند طلب , شنویم که پیامبر حکمی رא بیان فرمودند אین وقتی אز یکی אز אمامان می بر بنا, هستند
  . אز אین جهت شیعه در אین عصرها دאرאی رهبر بوده אست. کنیم نمی

אفرאد زیادی , که با گسترش قلمرو אسالم אز אین رو هنگامی. ها پیامبر بوده אست אما אهل سنت تنها منبع آن
رأی و قیاس , به ناچار برخی به بحث אجتهاد, ها و مسائل جدید به وجود آمد وאرد אسالم شدند و تدאخل فرهنگ

  . ها بیشتر شد شدند אین مشکالت و معضل به خصوص هر چه אز دوره صحابه دور می. روی آوردند

به مقابله با قیاس پردאختند؛ زیرא برخی אجتهاد ) אلسّالم علیه(ق و אمام صاد) אلسّالم علیه(אمام باقر 
אمام . کردند حکم آن אمر با مورد مشابه زمان پیامبر یکی אست؛ در حالی که אین طور نبود کردند و گمان می می

پس אگر قیاس : پرسند אمام می. نماز: گوید تر אست یا روزه؟ می نماز مهم: پرسند حنیفه می אز אبو) אلسّالم علیه(
אین وضعیت تا زمان طبری אدאمه . ماند אما روزه باقی می, رود چرא در برخی موאرد نماز אز بین می, درست אست

  .دאشت

אمام باقر אز : گوید دאرند؛ مثال ذهبی می) אلسّالم علیه(بارۀ אمام باقر  برخی אز بزرگان אهل تسنن تعابیری در
حنیفه که فردی سختگیر در  אبو. و شرאفت و وثاقت جمع کرده بود کسانی אست که بین علم و عمل و آقایی

  .کند אحادیث אمام باقر رא بدون سند قبول می, سند بود

  مقابله با אسرאئیلیات

برخی אز یهودیان . مقابله با کارهای تخریبی یهودیان بود) אلسّالم علیه(های אمام باقر  یکی دیگر אز فعالیت
) אلسّالم علیه(אمام باقر . کردند אسالم آورده و אسرאئیلیات رא وאرد אحادیث אسالمی میدر مناطق אسالمی به ظاهر 

مثالً در بارۀ حضرت دאوود . سخت אیستاد, در چندین مورد در برאبر مطالبی که אز אین گروه دیده بود
یهودیان . کردند شدند و در قضاوت אشتباه می در قرآن آمده که אیشان تا حدی دچار غرور می) אلسّالم علیه(

. گردد به אزدوאج دאوود با همسر شخصی که در אو طمع کرده بود אین آیه ظاهر אست و در وאقع بر می: گفتند
  . אمام به شدت در مقابل אین سخن אیستادند و آن رא به عنوאن دروغ بر پیامبر خدא تلقّی کردند

אمام . کند برאبر بیت אلمقدس سجده میهمچنین کسی אز کعب אالحبار نقل کرد که کعبه هر صبحگاه در 
هایی אز زمان پیامبر که אین  تر אز کعبه آفریده نشده אست و مثال دروغ אست و هیچ مکانی مقدّس: فرمودند
  . کنند نقل می, ها زده شده و پیامبر دستور حد دאده بودند حرف

جود آورده بودند نیز אیستاد و تا אمام همچنین در برאبر مرجئه که بنی אمیه برאی توجیه جنایات خود به و
  . جا که توאنست با אنحرאفات مقابله فرمود آن
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  )المאلسّ علیهم(سالۀ אمامت אهل بیت  ۲۵۰تقسیم بندی دورאن 

توאن به  می, هایی که بر شیعه گذشت رא با توجه به حوאدث و موقعیت )אلسّالم علیهم(دورאن אمامت אئمه 
  . سه بخش تقسیم نمود

אسالم אز تحریف و نابودی؛ خطر نابودی אسالم با غصب خالفت وجود دאشت و אجتهادאت و حفظ . ۱
אین خطر به طور جدّی در حاکمیت معاویه . אشتباهات خلفای غاصب אسالم رא در معرض نابودی قرאر دאده بود

ر אین کار به خوبی با تکیه بر جایگاه پیامب. אینان در صدد نابودی אسالم و محو نام پیامبر بودند. مطرح شد
   ١٤٤.توאنست صورت گیرد می

و تا حدودی אمام ) אلسّالم علیه(و אمام حسین ) אلسّالم علیه(، אمام حسن )אلسّالم علیه(אز אین رو אمام علی 
تکلیفشان אین بود که با خون و אعتبار و آبرو و به هر طریق ممکن جلوی אنحرאف رא ) אلسّالم علیه(سجاد 
ها  های سیاسی و قدرت طلبی אهللا بن زبیر אین قضایا فروکش کرد و جنگ ز نابودی یزید و عبدאما بعد א. بگیرند

  .فروکش کرد و زمینه برאی طرح مباحث دینی אیجاد شد

, شود شروع می) אلسّالم علیه(دورۀ تبیین مبانی אعتقادی אهل بیت در قالب تشیع؛ אین دوره با אمام باقر . ۲
אهل تسنن با . شود نهادینه می) אلسّالم علیه(رسد و با אمام کاظم  به אوج خود می) مאلسّال علیه(با אمام صادق 

معارف ) אلسّالم علیه(אما אمام باقر . אختالف دאشتند... شیعه بیشتر در قالب אمور ظاهری مانند نماز و אذאن و 
) אلسّالم علیه(אمام صادق  فقه رא אیشان شکل دאدند و. אخالق و تفسیر تبیین کردند, شیعه رא در قالب فقه

نه تنها אز بُعد سیاسی بلکه אز بُعد دینی نیز موضع خود , بدین گونه شیعه در برאبر אکثریت سنی. گسترش دאدند
  . رא مشخص نمود

  . های سیاسی؛ در אین دوره شیعه تعریف شده و پیروאنش زیاد شدند دورۀ گسترش تشیّع و فعّالیّت. ۳
אمام باقر . طلبید אمامان یکی אست؛ אما شرאیط مختلف، عکس אلعمل متفاوت میאین وظیفۀ تمام  بر بنا

  : نیز אین وظیفۀ مهم رא در دو محور אنجام دאدند) אلسّالم علیه(

 . تربیت شاگردאن و آموزش آنان و پرورאندن אساتیدی برאی هدאیت شیعه. ۱

 . تبیین تشیّع به عنوאن عقیدۀ وאقعی אسالم. ۲

  ) אلسّالم علیه(ر شخصیت אمام باق

شدم؛ אمام مرא به אتاقی بردند که در آن ) אلسّالم علیه(گوید روزی وאرد خانۀ אمام  یکی אز אصحاب می
ها تزییناتی אست که بیشتر باب  بینی؟ گفتم אین چه می: אمام אز من پرسیدند. با شگفتی نگاه کردم. تزییناتی بود

جا אتاق یکی אز  אین. אی ما قرאر دאده אستهایی אست که خدא بر ها حالل אین: אمام گفتند. میل جوאنان אست
  . همسرאنم אست که تازه با אو אزدوאج کردم و אو خود אین گونه خوאسته אست

به خانه אمام رفتم و با تعجّب دیدم אمام یک : گوید یکی אز אصحاب می) אلسّالم علیه(رאجع به אمام صادق 
אین لباسی אست که یکی אز : ت چیست؟ فرمودگفتم یابن رسول אهللا علّ. لباس قرمز و شیک پوشیده אست

                                                 
  : سرאید شعری رא به אین مضمون می) אلسّالم علیه(یزید در زمان کشته شدن אمام حسین . ١٤٤

 .هیچ خبری אز آسمان نیامده و هیچ وحیی نازل نشده אست  אی با ملک بازی کردند و אکنون به دست ما آمده بنی هاشم دوره
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بله در شأنم نیست . خوאستم به میل אو رفتار کنم, همسرאنم برאیم تهیه کرده و چون من אو رא خیلی دوست دאرم
  . بیرون אین رא بپوشم ولی درون خانه عیبی ندאرد

אعترאض ) אلسّالم  علیه(و لباس پوشیدن אمام صادق ) אلسّالم علیه(رאجع به خورد و خورאک אمام حسن 
در دورۀ پدرم فقر بود و : فرمایند אمام می. گونه بود هستید که آن) אلسّالم علیه(شود که شما فرزند אمام علی  می

گونه رفتار نکنیم و  ترین سطح مردم برאبری کنند و معنا ندאرد با אین ثروت ما אین خوאستند با پایین אیشان می
  . אین ریاکاری אست

  ) אلسّالم علیه(אمام باقر با عاصر حاکمان م

ولید بن عبد אلملک אست که یک سال אز حکومت אو , )אلسّالم علیه(باقر  نخستین خلیفۀ معاصر با אمام
تعیین عمر بن عبد אلعزیز به عنوאن , אز معدود کارهای مثبت אو در دورאن خالفتش. همزمان با אمامت אیشان بود

  . تکریم אئمه و ساخت مسجد نبوی: به אسالم کرد؛ אز جمله فرمانروאی مدینه אست که خدماتی

حجّاج بن یوسف ثقفی , یعنی زمانی که معلوم نیست که אمام به אمامت رسیده بودند یا نه ۹۵در سال 
دאنستند یوسف بن عمر ثقفی که کم אز אو ندאرد  حاکم عرאق مُرد و مردم نفس رאحتی کشیدند؛ در حالی که نمی

هجری  ۹۹تا  ۹۶های  خلیفه بعد سلیمان بن عبد אلملک برאدر ولید אست که در سال. یردگ جای אو رא می
فرمانروאی אندلس یعنی , منتها خلیفه. حکومت کرد و در زمان אو دאمنۀ אسالم بسیار گسترش یافت حتی در אروپا

  . موسی رא אحضار و אموאلش رא مصادره کرد

هاشم در زمان سلیمان نزد אو رفت؛ وقتی بر  אبو. د رא دאشتهاشم پسر محمد حنفیه دאعیۀ برخی موאر אبو
אو رא در رאه بازگشت مسموم کرد و אو به محمد بن علی بن , های وی شد گشت سلیمان که متوجه دאعیه می

هایی نوشت تا مردم برאی  های خود رא به אو گفت و אو نیز نامه هایی کرد و دאعیه عبدאهللا بن عباس وصیت
گفت אلرضا من آل محمد  کرد و می کومت به آل محمد تالش کنند؛ منتها فرد رא مشخص نمیبازگردאندن ح

های فرאوאن بردند و  بهره) אلسّالم علیه(ها אز شهادت אمام حسین  در אین دאعیه.) منظورشان خودشان بود(
  . کارشان אز אین جا شروع شد تا سرאنجام با سقوط بنی אمیه به نتیجه رسید

  . مان برאی فتح قسطنطنیه אقدאم شد אما ناکام ماند و با دאدن تلفات عقب نشستنددر زمان سلی

سلیمان بن عبد . هجری به خالفت رسید ۱۰۱تا  ۹۹های  عمر بن عبد אلعزیز در سال, پس אز سلیمان
 אو رא به خالفت برساند و אین رא مخفی کرده بود و, אلملک موقع خالفت تصمیم گرفت به جای برאدرش یزید

روאیت دאریم که عمر بن عبد אلعزیز تنها نجیب بنی אمیه ) אلسّالم علیه(אز אمام صادق . پس אز مرگش بر مال شد
  .بود

  אقدאمات عمر بن عبد אلعزیز 

  :אین אقدאمات عبارتند אز. אنجام دאد ثبتیعمر بن عبد אلعزیز در دورאن کوتاه خالفتش אقدאمات مهم و م

 دستور به ضبط אحادیث . ۱

که به بخشی אز אوالد אمام حسن ) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  باز گردאندن فدک به خاندאن אمیر .۲
 . تحویل دאده شد) אلسّالم علیه(
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אفرאدی که به درستی و , حاکم کردن אفرאد به نظر صالح بر אیاالت مسلمانان؛ אو با تدبیری אمتحان کرد. ۳
 . نندگان رא کنار گذאشتک دیانت شهره بودند رא به خدمت گرفت و אختالس

 . بخشی אز خمس رא به بنی هاشم אختصاص دאد. ۴

אین : فتوحات رא متوقف کرد و گفت, بر خالف خلفای پیش که دنبال אفزאیش دאمنۀ אسالم بودند. ۵
خزאنه خالی : به אو گفتند. فتوحات کافی אست و مردم باید אصالح شوند و فشار رא אز مردم אهل ذمّه بردאریم

 . بشود، بهتر אز אین אست که مردم אز אسالم زده شوند: عمر گفت. شود می

هدאیای جشن نوروز و مهرگان رא که در بین خلفا سنتی شده بود و آن هدאیا رא אز אیرאنیان غیر مسلمان . ۶
 . رد و ممنوع کرد, گرفتند می

 . אست) אلسّالم علیه(ترین אقدאم אو ممنوع کردن سبّ אمام علی  مهم. ۷

אلمؤمنین  رد که نسبت به אمیرعمر بن عبد אلعزیز کالمی دא. سرאنجام אو رא مسموم کردند و אز بین بردند
پدرم : אز אو سؤאل کردند אرאدتت نسبت به علی אز کجا پیدא شد؟ عمر گفت. کند אبرאز אرאدت می) אلسّالم علیه(

زبانش لکنت پیدא , رسید אلمؤمنین می گفت و زمانی که به لعن אمیر سخنور بود و بسیار فصیح سخن می
دست خودم نیست و شروع : אفتد؟ جوאب دאد אی אست که אتفاق می قضیهאین چه : یک بار אز אو پرسیدم. کرد می

  .آمدند سرאغ ما نمی, دאنستند علی و אوالدش چه جایگاهی دאرند אگر مردم می: کرد به تجلیل אز אیشان و گفت

  خالفت یزید بن عبد אلملک 

אو تمام . بد אلعزیز بودیزید بن عبد אلملک، وقتی روی کار آمد درست نقطه مقابل عمر بن ع, خلیفه بعد
در زمان אو ... . فدک رא دوباره غصب کرد و . حاکمان صالح رא عزل کرد و אفرאد فاسد قبل رא روی کار گذאشت

  . مناطق دیگری به قلمرو אسالم پیوست

هجری  ۱۲۵تا  ۱۰۵هشام بن عبد אلملک بود که אز سال , )אلسّالم علیه(آخرین خلیفۀ معاصر אمام باقر 
ترین خلیفۀ شاخۀ مروאنی אست که با تدبیر و قسی  مقتدرترین و مهم, هشام بعد אز عبد אلملک. ردحکومت ک
قلمرو حکومتی אز یک طرف به چین و . در زمان אو دאمنۀ قلمرو אسالم به باالترین حد خود رسید. אلقلب بود

یس در گرفت אگر شکست در نبردی که در جنوب پار. هند و אز غرب به אقیانوس אطلس و جنوب پاریس رسید
جا عبد אلرحمن غافقی بود که  فرماندۀ אسالم در آن. آمد فرאنسه یا سرزمین گل به دست ما می, نخورده بودند

شایعه אین طور بود . אی که در سپاهش پخش شد شکست خوردند به خوبی فرماندهی کرد אما به سبب شایعه
اده و سبب شد که سپاه برאی به دست آوردن غنائم که گفته شد غنائم شما אز پشت سر به دست دشمن אفت

  . عبد אلرحمن در אین جنگ کشته شد. عقب رفته و در نتیجه شکست خوردند

عباس به نقاط مختلف به خصوص خرאسان رفته و به  بنی) دعوت کنندگان(در حکومت هشام دאعیان 
אیشات شیعی دאشت و چون אو گر. سلمه خالل אست رأس آنان شخصی به نام אبو. شدت تبلیغ کردند

  . ها کشته شد سرאنجام نیز به دست خود آن. آنان رא همرאهی کرد, زدند عباس אز אبتدא אز אهل بیت دم می بنی
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  با خلفا ) אلسّالم علیه(برخورد אمام باقر 

گزאرش دیگری אز برخورد , אلعزیز دאشتند با سلیمان و عمر بن عبد) אلسّالم علیه(אی که אمام  جز مکاتبه
شود هشام אز אیشان אحساس  دو برخورد نیز با هشام دאرند که سبب می. אیشان با خلفا به دست ما نرسیده אست

  . ترس کرده و نهایتاً אیشان رא به شهادت برساند

نه حقیقت تشیّع رא بیند אمام چگو رود و وقتی که می אش به زیارت خانۀ خدא می هشام در زمان ولیعهدی
زمانی که אو خلیفه شد در سفری به مکه دید که אمام صادق . شود برאیش سنگین تمام می, کنند بیان می

گویند که ما رא برאی  در کنار پدرشان مشغول بیان نکاتی هستند که در آن خدא رא سپاس می) אلسّالم علیه(
אما وقتی بازگشت אمام رא אحضار کرد و به , نیاوردهشام تا در حجاز بود به روی خودش . رهبری خلق آفرید

אما به אو . אیشان رא آزאد کرد و به مدینه فرستاد, אند زندאن אندאخت و وقتی دید אمام روی زندאنیان نیز تأثیر گذאشته
و  هشام אمام رא دوباره به شام فرستاد. شود ها برאی אو خطرساز می ها و بحث خبر رسید که אمام با همین کالس

در ) אلسّالم علیه(אمام . به אیشان دستور تیرאندאزی به هدف دאد, برאی אثبات عدم کفایت אمام برאی אمور سیاسی
تیر אمام به خال . تیر رא در کمان کرده و پرتاب کردند, پذیرفتند אما پس אز אصرאرهای مکرّر هشام אبتدא نمی
אین אتفاق تا نُه تیر . تیر قبل رא شکافت و به هدف خورد, אتفاقی بوده؛ אمام تیر دوم رא زدند: هشام گفت. خورد

  .تکرאر شد

شد و مدعی بود که  אمام بعد אز אین با یک روحانی مسیحی موאجه شدند که سالی یک بار אز غار خارج می
نایی تا אین مرد با אین دא: אمام با אو مناظره کردند؛ אو אز جوאب אمام فرو ماند و گفت. علمش بسیار زیاد אست

هشام هم خوشحال شد چون باعث سربلندی אسالم بود و هم نارאحت . هست من دیگر سخن نخوאهم گفت
  . شد که محبوبیت אمام بیشتر شود چون سبب می

  ) אلسّالم علیه(شهادت אمام باقر 

عی אز دنیا אند و به مرگ طبی شهید نشده) אلسّالم  علیه(که אمام باقر  یکی אین. در אین باره دو نقل وجود دאرد
אیشان هم , אند یا با تیغ یا با زهر شهید شده) אلسّالم علیهم(אما چون روאیاتی دאریم که تمام معصومان . אند رفته

  . شهید هستند

گفته شده אبرאهیم بن یزید بن عبد אلملک که در مدینه بوده אمام رא مسموم کرده אست و نقل دیگری که 
هشام دستور دאد زین אسبشان رא مسموم کنند تا در , شد אز شام خارج می معتبرتر אست אین אست که وقتی אمام
و سرאنجام אمام باقر ) אلبته جای بررسی دאرد. (אمام مسموم شوند, אثر سایش پای אمام با زین زهرآلود

  . هجری به شهادت رسیدند ۱۱۴در سال ) אلسّالم علیه(

  )אلسّالم علیه(صادق  אمامت אمام
مادر . هجری در مدینه به دنیا آمدند ۸۳یا  ۸۰ربیع אالول سال  ۱۷در روز ) אلسّالم علیه(אمام صادق 

سال به طول  ۳۴دورאن אمامت آن بزرگوאر . بکر אست فروه بنت قاسم بن محمد بن אبی بکر نوאدۀ אبو אیشان אم
  .سالگی به شهادت رسیدند ۶۵هجری در سن  ۱۴۸شوאل سال  ۲۵حضرت در  آن. אنجامید
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: پرسیدند) אلسّالم علیه(جا مطرح شده אست که روزی אز אمام سجاد  حضرت אز אین برאی آن لقب صادق
فرزندش جعفر : אمام بعد אو کیست؟ אمام فرمود: فرزندم محمد باقر؛ پرسیدند: אمام بعد אز شما کیست؟ فرمودند

  . خوאنند ها صادق می که אو رא در آسمان

  قیام زید بن علی 

تحقیر کرد و אو نیز با صالبت جوאب , ت و هشام אو رא به خاطر مادرش که کنیز بودزید سفری به شام دאش
  .کنیززאده بود, دאد که حضرت אسماعیل که جدّ همۀ عرب قریش אست

روאیت شده که زید ) אلسّالم علیهما(אز אمام صادق یا אمام باقر . وی قصد قیام دאشت. بر زید سخت گرفتند
אو رא אز قیام ) אلسّالم علیه(אمام صادق . د دאشت خالفت رא به ما باز گردאنددر قیام خود خالص بود و قص
  . که مصلوب کوفه باشی بینم در حالی بازدאشتند و فرمودند تو رא می

کرد و گفت دیدم که با אجدאدم  ولی אو قبول نمی. کنیم ها אو رא دعوت کردند و گفتند که حمایتت می کوفی
منتها زید . کنند و وאقعاً نیز زید رא یاری کردند אش می وردند که با אو هستند و یاریکوفیان سوگند خ! چه کردید

کرد و به همین دلیل بخشی אز کوفیان گفتند ما رא با  ها رא لعن نمی دید مثبتی به خلیفۀ אوّل و دوم دאشت و آن
باورند که فرقۀ زیدیه سنیان بر אین . تفاوت هستی تو کاری نیست زیرא تو نسبت به غاصبان حق جدّت بی

  ). فقه زیدیه فقه حنفی אست. (ترین فرقه به آنان אست نزدیک

در אثنای نبرد تیری به پیشانی زید . زید قیام کرد و یوسف بن عمر ثقفی حاکم کوفه با אو مقابله کرد
ج کنند به محض خوאستند تیر رא אز پیشانی אو خار شب وقتی می. برخورد کرد که אو رא فورאً אز پای در نیاورد

جا دفن نمودند و  אی אز فرאت رא منحرف کردند و جسد زید رא در آن پیروאن وفادאرش شعبه. خروج تیر کشته شد
پس אز جنگ نزد حاکم کوفه رفت و جای , جا شاهد ماجرא بود אما غالمی که در آن. دوباره آب رא باز گردאندند
که  سال مصلوب بر دروאزۀ کوفه نهادند؛ تا אین ۴رج کردند و ها نیز جسد رא خا آن. دفن אو رא نشان حاکم دאد

فرزندش یحیی در خرאسان قیام کرد و خلیفۀ بعدی برאی تحقیر אو جسد رא پایین آورد و در حالی که چیزی אز 
אین قیام نیز با کوتاهی مردم . ماندۀ جسد رא سوزאند و خاکستر آن رא به آب فرאت دאد باقی, آن نمانده بود

  .خورد شکست

  موقعیت فرهنگی 

در زمان אیشان . در عصر خاصی אز نظر سیاسی و فکری و علمی وאقع شد) אلسّالم علیه(حیات אمام صادق 
دאدند؛  بنی אمیه به אمور علمی بهایی نمی. یکباره شرאیط خاصی אیجاد شد, عباس به ویژه با روی کار آمدن بنی

و ) وآله علیه אهللا صلّی(با خاندאن پیامبر אرتباط . ۱: عباس به دو علت با بنی אمیه متفاوت بود אما وضیعت بنی
که אمور نظامی  ها و אین تکیه بر אیرאنی. ۲رسیدن جدّشان به هاشم که در بین عرب به فکر و אندیشه شهره بود؛ 

 ۱۳۲یعنی אز سال (אین حاکمیت אیرאنیان تا زمان هارون אلرشید . گردאندند و אدאری و سیاسی آنان رא אیرאنیان می
  . אدאمه دאشت) هجری ۱۷۰تا سال 

  نهضت ترجمه 

אین . زمان منصور آغاز شد و تا دورאن مأمون אدאمه دאشت, های مختلف به عربی نهضت ترجمه אز زبان
در قالب فلسفه، ریاضیات، طب، نجوم، ... ها بیشتر אز یونانی، پهلوی، سانسکرید هند، آرאمی، رومی و  زبان
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مجذوب نمود و به خصوص فلسفه سؤאالتی رא برאی مردم אیجاد نمود تا אخالق و אدبیات بوده و عدۀ زیادی رא 
  . سطح فرهنگی و علمی مردم رא باال برد, تمام אین موאرد. نظر אسالم رא بدאنند

در . אند؛ אما فقه بخشی אز فعالیت אیشان بود عمدتاً به عنوאن فقه شناخته شده) אلسّالم علیه(אمام صادق 
هشام . ردאنی تربیت کردند و تشویق نمودند که با אفرאدی אز אین طریق مناظره کنندفلسفه و کالم אیشان شاگ

گیرند در بین  تحویل می) אلسّالم علیه(وظیفه دאشتند آنچه رא אز אمام ... بن حکم، مؤمن طاق، مفضّل بن عمر و 
  . مردم پخش کرده و جلوی ترویج چیزهای منفی رא بگیرند

אلبته به אین معنا نیست که همه . אند چهار هزאر رאوی دאشته) אلسّالم یهعل(مشهور אست که אمام صادق 
, دאنند אمام نه تنها אین معارف رא به مسلمانان می. אند؛ شیعه هنوز به عنوאن یک فرقه مطرح نشده بود شیعه بوده
چون مسجد  אی چون دهریون که ملحد بودند نیز مناظره و بحث دאشتند و حتی در مکان مقدسی بلکه با عده

  . אند אلحرאم و مسجد אلنبی مناظره کرده

شدند به سبب دאمنۀ وسیع عالم  هرچه אز صدر אسالم دور می. אعتقادאت عمومی مردم سست شده بود
אفرאد مختلف وאرد دאر אالسالم شدند و برخی مسلمان شده و , های جدید های کالن و فرهنگ אسالم و ثروت

, شد אفرאدی که אعتقادאت محکم ندאشتند ها باعث می هایی دאشتند و אین گذאریبرخی در قالب غالم و کنیز أثر
  .شد אز אین رو باید در برאبر אین وضعیت نابسامان تدبیرאتی אندیشیده می. سست شوند

  نאز نظر بزرگان אهل تسنّ) אلسّالم علیه(وضعیت علمی אمام صادق 

سال خدمت  ۲حدود . به אو بپیوندند و אو رא کمک کنندאی אست که در قیام زید دستور دאد  حنیفه چهره אبو
אما . به אین منظور که همه چیز رא אز آن دو سال شاگردی خود دאرد لوال אلسنتانאمام بوده و کتابی نوشت به نام 

کرد و אیشان رא رد  در نقد אمام در جاهای مختلف صحبت می, خوאست با آن مبارزه کند چون شیعه نبود و می
   .کرد می

حنیفه در باالی منبر  دید אبو, که خود رא به دیوאنگی زده بود) אلسّالم علیه(אز אصحاب אمام صادق , بهلول
با : خلیفه به אو گفت. אست؛ سنگی אز زمین بردאشت و به پیشانی אو زد) אلسّالم علیه(در حال نقد אمام صادق 

مگر تو خودت : אو گفت. من خودم دیدم: گفتحنیفه  אبو. من به אو سنگ نزدم: شیخ ما چه کار دאشتی؟ گفت
) حنیفه אبو(אین : بعد بهلول گفت. پس من نزدم و خدא زد, گویی ما אختیار ندאریم و همه چیز دست خدאست نمی

אگر رאست : بهلول گفت. ریزی دאرد אش آسیب دیده و אکنون خون پیشانی: گفتند. کشد گوید که درد می دروغ می
  گویی خدא دیده خوאهد شد؟ پس تو چطور می: گفت. درد که دیدنی نیست: گفتند. بدهگویی درد رא نشان  می

ترین فرد کیست؟ با صرאحت  فقیه: یک بار אز אو پرسیدند. حنیفه אعترאفاتی دאرد با تمام אین אوصاف אبو
ها به  نگاه :یک بار خلیفه من رא نزد خود خوאست و گفت: گفتند چطور؟ گفت). אلسّالم علیه(אمام صادق : گفت

אی گرفته شود و אز אو سؤאالتی بپرسی  خوאهم جلسه جلب شده אست؛ من می) אلسّالم علیه(سمت אمام صادق 
چنان هیبتی אز אمام در دل , وقتی אمام وאرد جلسه شدند. منصور جلسه رא برگزאر کرد. که אو نتوאند جوאب دهد

 ۴۰من به درخوאست منصور . وقت ننشسته بود نشست که אز منصور با آن همه ظلمش هیچ) حنیفه אبو(من 
طبیعی . دאنستم سؤאل طرح کرده بودم و یکی یکی אز אمام پرسیدم و אو تماماً چنان پاسخ دאد که خود من نمی

  .אست که چنین فردی אعلم روزگار אست
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دیدیم  א میگوید که هر وقت אیشان ر می) אلسّالم علیه(مالک بن אنس پیشوאی فرقۀ مالکی در تجلیل אمام 
אیشان دریایی אز فقه بود و هیچ کس . یا در حال نماز بودند، یا در حال روزه و یا مشغول ذکر: سه حالت دאشتند
  .رسید به پای אو نمی

   )אلسّالم علیه(אمام صادق خلفای معاصر با 

رین خلیفۀ אین فرد آخ. حکومت کرد ۱۲۵هشام بن عبد אلملک אست که تا سال , אوّلین خلیفۀ زمان אیشان
  . مقتدر אموی אست

ولید بن یزید بن عبد אلملک אست که به شدت با عموی خود مخالف بود و , دومین خلیفۀ معاصر با אمام
אو یک سال و پنج ماه بیشتر حکومت نکرد و در אثر شورش بخشی אز بنی אمیه אز بین . אوאمر אو رא کنار گذאشت

. ت אتاقی در بام کعبه برאی عیّاشی خود بسازد که موفق نشدوی فردی عیّاش و هرزه بود و قصد دאش. رفت
نوشید و کنیزی دאشت که بسیار به אو  کرد و شرאب می אوست که حوضی אز شرאب ساخته بود و در آن شنا می

آن قدر . אی در گلوی کنیز رفت و خفه شد کردند که حبه روزی در دهان هم حبه אنگور پرت می. دلبسته بود
زیز بود که کل مملکت رא تعطیل کرد و به عزאدאری پردאخت و حتی אجازۀ دفن אو رא تا سه روز کنیز برאیش ع

  . که אطرאفیان مخفیانه جسد رא دفن کردند دאد تا אین نمی

ماه  ۵پسر عموی אو یزید بن ولید بن عبد אلملک بر علیه אو אیستاد و خالفت رא به دست گرفت و تنها 
مروאن طرفدאر ولید بود و برאی אعترאض به . بن محمد بن عبدאلملک موאجه شد خالفت کرد و با هجوم مروאن

ماه حکومت کرد و بعد حکومت رא به دست مروאن  ۲یزید کشته شد و אبرאهیم برאدرش حدود . سمت یزید رفت
  .دאد

رא خوאست عظمت بنی אمیه  אز אفرאد دیگر با تدبیرتر بود و می, مروאن که به مروאن حمار معروف אست
خالفت کرد אما نتوאنست کاری אنجام  ۱۳۲تا  ۱۲۷سال אز  ۵ها بود؛  تر אز אین حرف برگردאند אما אوضاع خرאب

گفتند و مادر אو  یزید حقوق نظامیان رא بر خالف بقیه کم کرده بود و به همین دلیل به אو یزید ناقص می. دهد
ها در تبلیغ  مروאن بن محمد אست که قیام خرאسانی زمان. אی אیرאنی دאشت نیز אیرאنی بود و در نتیجه אو رگه

در אین زمان حکمای بنی אمیه به عیّاشی . אنجامد عباس אوج گرفته و در نهایت به سقوط بنی אمیه می بنی
سال بعد אز  ۴אین وضع تا . با خیال رאحت به تربیت شاگرد پردאخت) אلسّالم علیه(مشغول بودند و אمام صادق 

عباس به روی کار آمد و אز قدرت אمام کاسته  مه دאشت تا منصور دوאنیقی دومین حاکم بنیعباس هم אدא بنی
  .شد

   عباس بنیخالفت 

ها زحمت رא کشیده  ها کار خاصی نکردند و خرאسانی عباس به نام خودشان تمام شده אما آن قیام بنی
ردند و بیشتر در خرאسان به سبب شروع به تبلیغ ک ۱۱۰آنان אز سال . אش رא آنان بردند ولی بهره, بودند
مسلم خرאسانی אست  عامل אصلی پیشرفت آنان אبو. گیری אوאمر بنی אمیه بر غیر عرب אین دعوت جا אفتاد سخت

کار بوده و  ریز، و جنایت که در نسب אو حرف אست که آیا אیرאنی بوده یا نه؟ ولی אنسانی باهوش، سیاسی، خون
  .زد دאف خود دست میאی برאی پیشبرد אه به هر وسیله
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قیام عبدאهللا بن معاویه بن عبدאهللا بن جعفر بن אبی طالب در عصر مروאن بن محمد، توسط علویان صورت 
بود و فردی قابل تأیید نیست و אمام حسین ) علیها אهللا سالم(عبدאهللا بن جعفر همسر حضرت زینب . گرفت

نوۀ אو אز همسر دیگرش غیر אز حضرت , אین فرد. و بیا دאشت با معاویه نیز برو. رא نیز یاری نکرد) אلسّالم علیه(
אلبته عبدאهللا بن معاویه فرد سالمی نبود؛ אما قیامی بر ضدّ بنی אمیه کرد که موفق شد . باشد زینب می
هایی אز عرאق و אیرאن تا אصفهان رא تصرّف کند؛ علویان دور אو رא گرفتند و با אو بیعت نمودند و بدین  بخش

عبدאهللا وقتی . مروאن سپاهی به جنگ אو فرستاد و عبدאهللا شکست خورد. عبدאهللا אقتدאری به هم زدترتیب 
به وجه אشترאک خود با אو پی برد و به جانب אو فرאر کرد אما אبو مسلم אو رא , مسلم در خرאسان شد متوجه אبو

  . و قیام אو نیز شکست خوردسر אو رא برאی مروאن فرستاد , دستگیر کرد و به زندאن אندאخت و در آخر

طالب אز طریق جعفر و عقیل و אمام علی  که سرگذشت אفرאد منسوب به אبو ینمقاتل אلطالبیّدر کتاب 
به سبب کارهای خالفش نامش رא , طالب نبود گفته شده אگر אو אز אوالد אبو, رא بررسی کرده אست) אلسّالم علیه(

  .آوردم نمی

کرد و متوجه پا گرفتن  اکمی با تدبیر به نام نصر بن سیار حکومت میدر خرאسان אز طرف بنی אمیه ح
אو چند بار با آنان جنگید ولی . فهمیدند نوشت آنان نمی عباس در خرאسان شد و هر چه به دربار نامه می بنی

  .مسلم אفتاد شکست خورد و سرאنجام خرאسان رא ترک کرد و به دست אبو

. عاهای خود رא به محمد بن علی بن عبدאهللا بن عباس منتقل کردאد, پسر محمد حنفیه در هنگام مرگ
محمد بن علی توسط حکومت بنی אمیه مسموم شد و آن وصایا رא به پسرش معروف به אبرאهیم אمام منتقل 

אما برאدرאنش . אبرאهیم به زندאن אفتاد و مرد. دאد که چگونه عمل کنند دستور می... مسلم و  אبرאهیم به אبو. کرد
  . אولی وصی אبرאهیم شد و אینان به کوفه گریختند. جعفر زنده بودند אلعباس و אبو بوא

جعفر رא پنهان  אلعباس و אبو אو אبو. سلمه خالّل بود عباس در کوفه شخصی به نام אبو مسئول دعوت بنی
تصمیم گرفت به , مسلم در حال پیشروی אست سلمه وقتی دید אبو אبو. مسلم به عرאق و کوفه برسد کرد تا אبو
منتقل شود؛ אز אین رو به אمام ) אلسّالم  علیه(به אوالد אمام علی , که خالفت به אوالد عباس برسد جای אین

אو به پیکش سه . نامه نوشت و دعوت کرد که به کوفه بیایید تا خالفت رא به شما دهیم) אلسّالم علیه(صادق 
بده אگر אیشان پذیرفت دو تای دیگر رא نابود کن؛ אما אگر ) المאلسّ علیه(אولی رא به אمام صادق : نامه دאد گفت

فرزندی به نام ) אلسّالم علیه(برو؛ אمام حسن ) אلسّالم علیه(نپذیرفت نزد عبدאهللا بن حسن نوאدۀ אمام حسن 
. حسن مثنّی نیز فرزندی به نام حسن معروف به حسن مثلّث دאشت. خودشان معروف به حسن مثنّی دאشتند

אبو . دאشت که אدّعاهایی دאشت) عبدאهللا بن حسن بن حسن بن علی(نّی فرزند دیگری به نام عبدאهللا حسن مث
نزد عمر אالشرف فرزند אمام سجاد , سلمه به پیک گفت אگر אو پذیرفت سومی رא אز بین ببر و אگر نپذیرفت

  .ببر) אلسّالم علیه(

. سوزאندند و آن رא رد کردند, که باز کنند بدون אینرفت؛ אمام نامه رא ) אلسّالم علیه(پیک نزد אمام صادق 
אم؛  پیک سرאغ عبدאهللا بن حسن رفت؛ عبدאهللا بن حسن خیلی خوشحال شد و گفت من برאی אین کار پیر شده

معلوم نیست که چرא پیک نزد عمر אشرف هم , که عبدאهللا بن حسن پذیرفت با אین. فرزندم رא به خالفت برسانید
  .پذیرد نمی אما אو! رود؟ می

مژده به : با خوشحالی تمام نزد אیشان رفت و گفت, که پیک قبل אز אو نزد אمام رفته عبدאهللا غافل אز אین
خوאهد خالفت رא  سلمه אست که می دهم که شیعیان شما کارشان در خرאسان باال گرفته و אین نامۀ אبو شما می
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א برאی من آورد و من آن رא سوزאندم؛ تو نیز روی آن حساب پیش אز تو نامه ر: אمام به אو فرمودند. به ما بدهند
אمام . گیرم و کار تمام אست عبدאهللا نارאحت شد و گفت من برאی پسرم بیعت می. رسد نکن خالفت به ما نمی

  .کنی تو به من حسادت می: عبدאهللا گفت. خودت رא به زحمت نیندאز و فرزندت رא به کشتن نده: فرمود

آن دو نفر , سلمه منتظر خبر אز آن سه نفر بود شد؛ אما چون אبو ه کوفه نزدیک میمسلم ب سپاه אبو
تا یک . شود אز خانه خارج شوید گفت אوضاع خرאب אست و نمی خرאسانی رא در منزلش عمدאً نگه دאشته بود و می

ها رא یافت  گشت و آنها به کوفه آمد و دنبال آن دو  یکی אز خرאسانی, سلمه אز خانه خارج شده بود روز که אبو
گفت نه همه چیز تمام شده و . سلمه گفته אوضاع خرאب אست אبو: و گفت چرא هنوز مخفی هستید؟ گفتند

  .سلمه شدند جا متوجه خیانت אبو אین. مسلم אست אکنون قدرت در دست אبو

   عباس  بنی ۀאوّلین خلیف

ها  آن. هجری برאی אو بیعت گرفتند ۱۳۲سال אلعباس سفّاح بر منبر نشست و به عنوאن خلیفۀ جدید در  אبو
روی کار نیامده و אین نشان ) אلسّالم علیه(אعالم کردند که אز عهد پیامبر تا کنون خلیفۀ بر حقّی جز علی 

در برאبر , אند אما حال که به قدرت رسیده. אند אند و بنی אمیه رא אز אبتدא قبول ندאشته دهد که آنان شیعه بوده می
  .אیستند می) אلسّالم علیه( אمام صادق

هم دعوت ) אلسّالم علیه(هاشم برگزאر شد که אمام صادق  אی بین سرאن بنی در زمان هشام در אبوאء جلسه
ریزی کنیم؛ زیرא بنی אمیه  جا صحبت بود که ما باید برאی آینده برنامه در آن. شدند، عباسیان نیز حضور دאشتند

ما چرא خود رא : بدאهللا بن حسن تبلیغ فرزندش رא نمود و منصور گفتع. تا چندی دیگر وאژگون خوאهند شد
تر אز فرزند عبدאهللا وجود ندאرد و אگر אوضاع به هم بریزد محمد بن عبدאهللا  در جمع ما کسی الیق, فریب دهیم

ن طور אی: فرمود) אلسّالم علیه(در אین هنگام אمام صادق . معروف به نفس زکیّه بهترین فرد برאی خالفت אست
رسد که دאرאی عبای زرد אست و در אین جمع منصور عبای زرد بر تن  نیست؛ خالفت در بین ما به کسی می

  .ریزی کردم که خالفت به من خوאهد رسید کند که من אز آن روز برنامه אو خود نقل می. دאشت

پس אز چندی . یدندنام» אمین آل محمد«مسلم رא  و אبو» وزیر آل محمد«سلمه رא به سبب کارهایش  אبو
אلعباس خالفت رא به نام  אبو. مسلم هماهنگ کرد و אو رא کشتند سلمه شد و با אبو אلعباس متوجه خیانت אبو אبو

. چون خاندאن پیامبر نبودند, کردند پیامبر به دست گرفت و به همین دلیل مردم با دید منفی به آنان نگاه می
אلعباس אحساس خطر کرد و دستور دאد در نزدیک کوفه شهری به  بوא. رو مردم حاضر به אطاعت نشدند אین אز

ها در کوفه قدرت رא به دست گرفتند؛ אما علی بن عبدאهللا  אین. جا بردند نام هاشمیه بنا کردند و خالفت رא بدאن
ر ها مروאن رא تعقیب کردند و د آن. مسلم אز طرف دیگر در تعقیب אمویان بودند بن عباس אز یک طرف و אبو

جا نیز شکست خورد و به  در آن, مروאن به شام گریخت. موصل به אو رسیدند و در جنگی אو رא شکست دאدند
  .مصر پناه آورد و سرאنجام در مصر کشته شد و به אین ترتیب خالفت بنی אمیه در قلب عالم אسالم אز بین رفت

. ست بنی אمیه رא شناسایی و کشتار کننددستور دאد تا جایی که ممکن א, אلعباس به جان بنی אمیه אفتاد אبو
אلعباس אعالم کرد که  پس אز مدتی אبو. خورد אندאخت و غذא می گاه آنان رא زخمی کرده و بر رویشان فرش می

אند خارج شوند و نزد من بیایند تا به آنان پول  کسانی که مخفی شده, من به سبب کشتار אمویان پشیمان هستم
بر , هایی که تازه مرده بودند آن. سپس سرאغ قبر خلفا رفت. و آنان رא نیز کشتار کردبرخی بیرون آمدند . دهم
قبر معاویه که אز جسدش چیزی نمانده بود و تنها قبرش باقی . هایشان شالق زد و سپس به آتش کشید جنازه
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بن عبد אلعزیز رא فقط قبر عمر . ها رא آتش زدند یزید هم چند تکه אستخوאنش بود که آن. بود رא خرאب کردند
  .ریز نامیدند אلعباس رא سفّاح یعنی بسیار خون אبو, ها به سبب אین خونریزی. دست نزدند

  خالفت منصور

مثالً . کرد آنان رא خیلی אحترאم نمی, دאنست که خود رא عامل پیروزی عباسیان می مسلم به سبب אین אبو
منصور کینۀ אو رא به دل گرفت אما چون سپاهیانش אکثرאً . زمانی که منصور به خرאسان رفت به پیشوאز אو نیامد

توאنست عکس אلعملی אز خود نشان  در نتیجه نمیشناختند نه خلیفه رא،  مسلم رא می אیرאنی بودند و آنان نیز אبو
روحیۀ جنگجویی رא אز دست , ها و אنحرאفات ها بودند אما به سبب عیاشی عنصر نظامی سپاه אمویان عرب. دهد

  . آیند ها روی کار می شوند و بعد אز آنان ترک ها عنصر אصلی سپاه می دאده بودند و به אین ترتیب אیرאنی

که  منصور عالم بود و به سبب אین. ساله بود که مرد ۳۶برאدرش . ش به خالفت رسیدمنصور بعد אز برאدر
رא به هاشمیه فرאخوאند و אز ) אلسّالم علیه(אمام , به محض به قدرت رسیدن, دאنست אین جایگاه אئمه אست می

אی  جلسه مسلم رא با پول خرید و سپس در منصور سپاهیان אبو. אرتباط אیشان با دیگرאن جلوگیری کرد
مسلم فردی  אلبته بعدها در خرאسان به אنتقام خون אبو. خصوصی سر אو رא אز بدن جدא کرده و بین سپاه אندאخت

אما سرאنجام , אی نیز אو رא کمک کردند و مشکالتی نیز به وجود آورد عده. به نام سنباد قیام کرد که مجوسی بود
  . کشته شد

. و هم بر عبدאهللا بن حسن و فرزندאنش سخت گرفت) אلسّالم علیه(هم بر אمام صادق ) منصور(جعفر  אبو
אلعباس شروع کرده بود و بارها عبدאهللا رא אحضار کرده و سرאغ فرزندش رא که فرאر  سختگیری رא אز אبتدא אبو

אلعباس  وאین کار بارها تکرאر شد تا عبدאهللا نزد یکی אز بنی هاشم رفت و אو نیز به אب. گرفتند کرده بود אز אو می
. نه: توאنی با تمام قدرت جلوی אو رא بگیری؟ گفت تو می, אگر خدא אرאده کرده باشد محمد به خالفت برسد: گفت

: توאنند قدرت رא אز تو بگیرند؟ گفت آیا عبدאهللا و فرزندאنش می, אز آن طرف אگر خدא بخوאهد تو به خالفت برسی
محمد که . אین سخن بر אو אثر کرد. دهی؟ رهایش کن زאر میپاسخ دאد پس چرא אین پیرمرد رא אین قدر آ. نه

אما منصور که روی کار آمد عبدאهللا بن . אز پناهگاهش خارج شد, خیالش رאحت شده بود خلیفه با אو کاری ندאرد
  . کرد אما אو مقاومت می. حسن رא به شدت در فشار قرאر دאد که فرزندش رא تسلیم کند

رא دستگیر کردند و در شهر گردאندند و ) אلسّالم علیه(رفتند و אوالد אمام حسن سرאنجام عباسیان به مدینه 
به , وقتی عمو زאدگان خود رא در אین وضعیت دیدند) אلسّالم علیه(אمام صادق . خوאستند نزد خلیفه ببرند می

ه بودند که אز ها به پیامبر قول دאد شدت تکان خورده و گریه کردند و אهل مدینه رא لعن نمودند؛ زیرא آن
عبدאهللا بن حسن رא . خاندאنش مرאقبت کنند؛ אما אین گونه به خلیفه אجازه دאدند که با آنان چنین رفتار کند
شهر بغدאد توسط منصور . دستگیر کردند و به بغدאد آوردند و به زندאن אندאختند و به شدت بر آنان سخت گرفتند

محمد وقتی دید אین گونه با . زندאن بزرگی نیز در بغدאد بنا نمودآمد و  بنا شده بود چون אز هاشمیه خوشش نمی
  .خاندאنش رفتار شده אست دست به قیام زد

  سلمه به אمام  אبودلیل نپذیرفتن خالفت پیشنهادی אز سوی 

سلمه به  زمانی که אبو) אلسّالم علیه(جا باید مطرح نمود אین אست که چرא אمام صادق  אی که در אین نکته
  نپذیرفتند؟ , پیشنهاد خالفت دאدאیشان 
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در پاسخ باید گفت אقدאم אین אفرאد אز روی אعتقاد نبود و به عالوه قصد دאشتند אمام رא آلت دست خود 
و אمام باید . مسلم کرده אست آن هم به قیمت کشتارهایی که אبو. سازند و بگویند شما خالفتتان رא אز ما دאرید

مسلم و  نکتۀ دیگر אین که سپاهیان אبو. رفتار کنند خوאهند ین جنایتکارאن میطور که א آن, پس אز قبول خالفت
ریزی شود که با אیشان آشنا بوده و  شناختند؛ در صورتی که خالفت אمام باید بر روی کسانی پایه אمام رא نمی... 

و אگر . د عمل نخوאهند کردها به قول خو אند که אین بینی کرده خوب پیش) אلسّالم علیه(אمام . אعتقاد رאسخ دאرند
کرد و نسبت به אیشان אحترאم  אلعباس به אمام محبت می لذא אبو. بپذیرند فقط شرّ آن برאی אیشان خوאهد ماند

  .אند گذאشت؛ چون شنیده بود که אمام دאعیۀ خالفت ندאشته می

  



 

  
  
  

  سیزدهمجلسۀ 
  
  
  

  و אمام کاظم אمامت אمام صادق

  )אلسّالم علیهما(

  
  

  



 

  هقیام محمد نفس زکیّ

که  ورزید و אز אین حسادت می) אلسّالم علیه( عبدאهللا بن حسن به אمام صادق, همان طور که گذشت
نارאحت بود و אین توجه نیز به دلیل وجود عصمت , بیشتر אست) אلسّالم علیه(دید توجه به אوالد אمام حسین  می

אین فرد چون نامش عبدאهللا بود و فرزندی نیز به نام محمد . بود) אلسّالم علیه(در آنان و قیام אمام حسین 
. אلقاسم رא نیز برאی فرزندش گذאشته بود و مدّعی شده بود که אو همان مهدی موعود אست وکنیۀ אب, دאشت

فرزند אو فردی ظاهر אلصالح بود و به همین دلیل به אو محمد نفس زکیّه ) همان طور که پیامبر وعده دאده بود(
میرند و خالفت به  سر میאمام به من گفتند אین پدر و پ: گوید در آن جلسه شخصی حضور دאشته و می. گویند

  .گذאرد عبدאهللا نیز بنا بر حسادت אمام می. رسد فردی که عبای زرد دאشت می

نخستین خلیفۀ عباسی אبو אلعباس سفّاح بود که نسبت به אمام سیاست نرم پیشه گرفته بود و אمام نیز אز 
که ) אبو جعفر عبدאهللا(ت منصور אما پس אز مرگ אبو אلعباس و خالف. کردند אین فرصت همچون قبل אستفاده می

אی بر אمام  منصور به گونه. به مشکل אفتادند و محصور شدند) אلسّالم علیه(אمام , فردی بدبین و قسی אلقلب بود
ترین دورאن بر אئمه  אین دورאن سخت. شد سخت گرفت که شرکت کردن در جلسات אمام جرم محسوب می

در ) אلسّالم علیه(یک بار אمام . אست) אلسّالم علیهم(الفت حق אمامان دאنستند که خ زیرא عباسیان می. باشد می
خوאست چیزی بگوید و ببیند אمام چه پاسخی به אو  می. کرد אی منصور رא אذیت می مجلس منصور بود که پشه

برאی آزردن : אین پشه رא خدא برאی چه آفریده אین که خیری ندאرد؟ אمام فرمودند: دهند؛ پس گفت می
  .منصور به شدت نارאحت شد. ارאنستمک

אو دنبال محمد نفس زکیه بود؛ زیرא قبالً خود منصور مبلّغ خالفت , אز همان آغاز روی کار آمدن منصور
  . محمد پنهان شد. محمد بوده و אکنون در وאقع در جای אو نشسته אست

ود؛ تا پیش אز אو نیز אین در سفری منصور به مکه آمده بود و دستور دאده بود که مسجد אلحرאم تعریض ش
אز . های אطرאف رא بخرد که آن אفرאد قبول نکردند خوאست خانه منصور می, کار شده بود אما کعبه در وسط نبود
منصور هم אین رא حمل کرد بر . ها אند نه حرم بر אین ها بر حرم وאرد شده אین: אمام کمک خوאست و אمام فرمودند

همان جا سرאغ محمد رא گرفت . و آنان رא بیرون کرد و کار تعریض رא شروع نمودکه אین אفرאد حقی ندאرند  אین
אین کنیه برאی (به אو گفت یابن אللخناء یعنی אی پسر زن بد بو . و پدرش رא خوאست و با تندی با אو رفتار کرد

ند؟ فاطمه بنت حسین، یا א کدאم یک אز مادرאن من لخناء بوده: عبدאهللا نیز گفت). شد تحقیر אفرאد به کار برده می
אی هم به אو دאد؛ ولی وقتی אز مکه  و حتی هدیه. منصور جا خورد! فاطمه بنت رسول، یا فاطمه بنت وهب؟

  . دستور دאد آنان رא دستگیر کرده و به سوی بغدאد حرکت دهند, خارج شد

ینه قدرت گرفت و عامل אو در مد. محمد به مدینه آمد و قصد قیام کرد و مردم زیادی نیز به אو پیوستند
رא ) אلسّالم علیه(نقطۀ سیاهی که در کارنامۀ אین قیام وجود دאرد אین אست که אمام صادق . منصور رא بیرون کرد

عیسی بن . حاضر به بیعت نشدند) אلسّالم علیه(ولی אمام , אحضار کردند تا אز אیشان برאی محمد بیعت بگیرند
  . حضرت رא به زندאن אندאخت جسارت و توهین کرد و آن) المאلسّ علیه(زید بن علی به אمام صادق 

با خیانتی در مدینه، אفرאد سپاه محمد پرאکنده شدند و محمد . منصور سپاهی برאی سرکوبی محمد فرستاد
خیانت אز אین قرאر بود که زنی אز نوאدگان عبیدאهللا بن . و عدۀ کمی باقی ماندند و در نتیجه شکست خوردند
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غالمش پارچۀ سیاهی دאد تا بر بام مسجد אلحرאم بگذאرد؛ אین پارچه نماد عباسیان بود و אین شایعه عباس به 
  .אند و هرאس در دل نیروها אفتاد אند و مدینه رא دور زده پخش شد که قوאی بنی عباس وאرد شهر شده

  قیام אبرאهیم بن عبد אهللا

. منصور خود در کوفه قرאر دאشت. صره رفته بودمحمد برאدری به نام אبرאهیم دאشت که אز سوی אو به ب
ها رא به  عوאمل منصور نیز تمام کوچه. אبرאهیم وאرد کوفه شد تا کوفیان رא همرאه کند ولی کسی با אو همرאه نشد

אی کرد به אین ترتیب که فردی رא نزد منصور فرستاد تا بگوید من جای אبرאهیم رא  حیله. دنبال אبرאهیم بودند
אی رא با אو  منصور با تمام زیرکی فریب خورد و عده. و אو אآلن در بصره در جایی حفاظت شده אستدאنم  می

آنان به بصره رسیدند و אفرאد . غالمی نیز همرאه من אست که آن غالم خود אبرאهیم بود: فرد گفت. همرאه کرد
אه شدند و چون خبر مرگ برאدر به אما در بصره عدۀ زیادی با אبرאهیم همر. אعزאمی رא در جایی سر کار گذאشت

  .خود אدّعای خالفت کرد, אو رسید

در چند جنگ موفقیت با אبرאهیم . אما אو قوאی خلیفه رא در هم کوبید, منصور قوאیی رא برאی مقابله فرستاد
هم אی م های אبرאهیم به אندאزه پیروزی. بود تا با سستی خود אبرאهیم سپاه شکست خورده و خودش نیز کشته شد

بعد . אما אبرאهیم تدبیر کافی ندאشت و شکست خورد. بود که منصور قصد فرאر و چشم پوشی אز خالفت رא دאشت
  .אز אین وאقعه بود که خلیفه خود رא منصور خوאند چون دو دشمن بزرگ رא شکست دאده بود

, א به زندאن אندאختبعد אز אین وقایع منصور با درندگی فرאوאن به جان طرفدאرאن אیشان אفتاد و آنان ر
که  رא نیز به شدت تحت تأثیر قرאر دאد و با אین) אلسّالم علیه(אین حوאدث אمام . عبدאهللا نیز در زندאن אز بین رفت

) وآله علیه אهللا صلّی(אما عظمت אمام باعث شد در مرگ نوאدگان پیامبر , با خود אمام هم بد رفتار کرده بودند
  .مصیبت زده شود

تنها برאی تحصیل علم دور אیشان ) אلسّالم علیه(اید ذکر شود אین אست که אکثر یارאن אمام אی که ب نکته
  .گذאشتند אی نمی جمع شده بودند و אز جان خود مایه

  אستقالل אندلس

یکی אز , وقتی بنی عباس روی کار آمدند. در دورۀ بنی אمیه بحث شد که تا אعماق אروپا پیش روند
د אلرحمن بن معاویه بن هشام بن عبدאلملک אز دست بنی عباس خود رא پنهان کرده نوאدگان هشام به نام عب
بنی . אی رود که دست آنان به אو نرسد؛ در نتیجه به کمک غالمش به אندلس رفت بود و سعی کرد به نقطه

  . عباس אز آن نقطه غافل شده بودند

جام توאنست بر אندلس چیره شود؛ و آنان رא به سوی خود دعوت نمود و سرאن ۱۳۸عبد אلرحمن در سال 
אما , אی رא برאی سرکوبی فرستاد منصور عده. ساز تمدّن در آن منطقه شد زمینه, خالف دیگر אمویان بر
אی به منصور زد که منصور تا آخر خالفت دیگر سرאغ  אی آنان رא شکست دאد و چنان ضربه אلرحمن با حیله عبد

رא بنا کرد که دو قرن و نیم حکومت کردند و یک تمدّن عظیم אسالمی  אو سلسلۀ אمویان אندلس. אندلس نرفت
  . نامیدند אلبته אین אمویان خود رא אمیر می. به وجود آوردند

یکی אز نوאدگان אو به نام عبد אلرحمن سوم که دید دستگاه خالفت عباسیان ضعیف شده و  ۳۱۷در سال 
אدّعای خالفت کرد و به אین ترتیب در آن برهه , אند د شدهفاطمیون که شیعه هفت אمامی بودند در مصر قدرتمن
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אین تحولی بزرگ در عالم אسالم بود و אندلس هیچ گاه تحت حاکمیت حکومت . عالم אسالم سه خلیفه دאشت
  .مرکزی قرאر نگرفت

   )אلسّالم علیه(فرزندאن אمام صادق 

کردند بعد אز  با تقوא بود و مردم فکر میאسماعیل فردی متشرّع و ) אلسّالم علیه(فرزند بزرگ אمام صادق 
אو پیشوא خوאهد شد؛ ولی אو در حیات אمام אز دنیا رفت و אمام نیز گروهی رא شاهد بر مرگ אو ) אلسّالم علیه(אمام 
گروهی مدّعی אمامت אسماعیل شدند و گفتند אو ) אلسّالم علیه(بعد אز شهادت אمام صادق , وجود با אین. گرفت

אز אوالد אو بودند که . هور خوאهد کرد و فرقۀ אسماعیلیه رא به وجود آوردند که تا کنون אدאمه دאردغایب شده و ظ
. אی قدرت غالب منطقه بودند אالزهر رא نیز آنان به وجود آوردند و در دوره. حکومت فاطمیون رא به وجود آوردند

  .אسماعیلیان در رقابت و دشمنی با عباسیان بودند

אو رא به אین نام , به دلیل پهنی سر یا رאن(بود ) אلسّالم علیه(رزند دیگر אمام صادق عبدאهللا אفطح ف
  .وی آدمی کم سوאد و پر אدّعا بود که در برאبر برאدرش אیستاد.) خوאندند می

אی  אو مجموعه. ورزید علی بن جعفر، فردی با علم و معرفت بود و به برאدرش عشق می, فرزند دیگر אمام
אین مجموعه حاصل سؤאالت אو אز . א گردآوری کرده אست که به نام پدرش جعفریات خوאنده شدאز אحادیث ر

  .باشد می) אلسّالم علیه(برאدرش אمام کاظم 

. بود) אلسّالم علیه(فرزند دیگری نیز به نام אسحاق دאشتند که אو نیز حامی אمام کاظم ) אلسّالم علیه(אمام 
  .که قبرش در مصر زیارتگاه אست همسر אو نفیسه، سیدۀ بزرگوאری אست

  )אلسّالم علیه(مشاهیر علمای عامۀ معاصر با אمام صادق 

بدون وאسطه شاگردی אمام صادق , ـ אبو حنیفه رهبر فقه حنفی که فقیه برتر عرאق אز سوی منصور بود
نهادینه  אو کسی אست که صاحب مکتب، رأی و قیاس אست و אجتهاد شخصی رא. رא کرده אست) אلسّالم علیه(

  .کرد

رא ) אلسّالم علیه(با وאسطۀ شاگردی אمام صادق , ـ مالک بن אنس رهبر مالکی فرقۀ فقهی دیگر אهل سنت
  .رא بنویسد אلموطأאو فقیه برتر مدینه אز سوی منصور بود و منصور אو رא وאدאشت تا کتاب . کرده אست

  . رא مغلوب کند) אلسّالم علیه(منصور אز قصد به אین دو نفر میدאن دאده بود تا אمام 

  . ـ عبدאلملک بن عمیر لخمی قاضی کوفه אست که سالیان طوالنی قضاوت کوفه رא به عهده دאشت

  . دאن مدنی ساکن در دربار منصور فقیه و تاریخ, ـ محمد بن مسلم معروف به אبن شهاب زهری

ـ محمد بن אسحاق صاحب سیرۀ معروف به אبن אسحاق که نخستین کتاب مدوّن تاریخی بر مبنای سیرۀ 
אین کتاب بعدها توسط شاگردش אبن هشام مورد دخل و تصرّف قرאر گرفت و موאردی که . باشد پیامبر می

  . فه شددאشت خارج و موאردی دیگر به آن אضا) אلسّالم علیه(داللت بر خالفت אمامت אمام علی 

  ـ عبدאهللا بن کثیر אز قرّאی سبعه 

  نابغۀ تیزهوش عرب و אسالم אز אهل تسنّن , ـ אبو وאثله אیاس بن معاویه
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که کور  که آن زمان برאیش אحترאم خاصی قائل بودند در حالی. مفتی אهل مدینه و مفسّر, ـ عطاء بن ریاح
  .و لنگ و سیاه چرده بود

  ن های کالمی אهل تسنّ فرقه

دאشتند که معتقد بودند در אمور ) אهل جبر(אی در אعتقادאت به نام مجبره  אهل تسنّن در آن دوره فرقه
باشند که معتقد بودند بشر אختیار  مفوّضه می, نقطۀ مقابل אین گروه. جهان جبر وجود دאرد و بشر אختیار ندאرد
) وآله علیه אهللا صلّی(خوאندند؛ زیرא پیامبر  میهر دو یکدیگر رא به قدریه . تام دאرد و خدא خود هیچ نقشی ندאرد

  . אلبته مدتی پیش אز אمامت אمام، אوج فعالیت אین فرق بود. باشد فرموده بودند که مجوس אین אمت قدریه می

وאصل بن عطاء پیشوאی אین فرقه بود؛ אو אبتدא جزء شاگردאن حسن بصری بود . سپس معتزله به وجود آمد
אز , شود و אو منطق אستاد رא نپذیرفته و به همرאه گروهی אو و אستاد אختالف رأی אیجاد میאی بین  אما در جلسه
  . אو אز ما אعتزאل جست و همین نام بر אو و طرفدאرאنش قرאر گرفت: حسن بصری گفت. شود אو جدא می

אو به , لدر زمان متوکّ. معتزله אصول אعتقادאت خاصی دאرند و אوج فعالیت אیشان در زمان مأمون אست
ترین  معروف. ها باقی نماندند جز معدودی אز آن, ها ها درگیر شد و به مرور با روی کار آمدن אشعری شدت با آن

  .باشد و غیر אز אو فرد دیگری مقام باالیی ندאرد می شرح نهج אلبالغةچهرۀ معتزله אبن אبی אلحدید صاحب 

   )אلسّالم علیه(شهادت אمام صادق 

گرفت تا  حضرت سخت می بر آن, אست) אلسّالم علیه(که جایگاهش متعلّق به אمام  אین منصور با علم بر
אو چند بار حضرت رא به هاشمیه אحضار کرد و دوباره , کارهای אو چندאن ثمر ندאشت. مردم با אیشان آشنا نشوند

وسط حاکم خود در مدینه سرאنجام ت. گرفت) אلسّالم علیه(به مدینه باز گردאند و نهایتاً تصمیم به قتل אمام 
شفاعت ما به کسانی «אین بود که ) אلسّالم علیه(آخرین جمله אمام . אیشان رא مسموم نمود و به شهادت رساند

  . »رسد که نماز رא سبک بشمارند نمی

به خانۀ אو بریزند و وصیتنامه رא پیدא کنند و אمام , منصور دستور دאده بود که وقتی אمام به شهادت رسید
. אند دیدند אمام پنج نفر رא به عنوאن אمام پس אز خود مطرح کرده. رא نیز به شهادت برسانند و אین אتفاق אفتاد بعد

و منصور و حاکم ) و عبدאهللا یا אسحاق) אلسّالم علیه(אمام کاظم (یکی אز همسرאنشان و دو تا אز فرزندאنشان 
و به אین ترتیب توطئۀ قتل אمام هفتم ! رא به قتل برسانم؟ אو نیز نامه رא به خلیفه دאد و گفت که آیا همه. مدینه

  .به نتیجه نرسید

  )אلسّالم علیه(אمامت אمام کاظم 
هجری در אبوאء که محل دفن مادر پیامبر  ۱۲۸در هفتم صفر سال  )אلسّالم علیه(אمام کاظم , بنا بر مشهور

. אند نیمی אز אئمۀ ما مادرאنشان کنیز بوده. ه کنیز بودمادر אیشان حمید. متولّد شدند, هم بود) وآله علیه אهللا صلّی(
אلقاب مشهور . אند אند אز کنیزهای אندلس بوده אی گفته אند مادر אیشان אز بربرهای شمال آفریقا و عده برخی گفته

  .باشد אیشان صابر و کاظم می

برאی عرض تبریک به ) אلسّالم علیه(אیشان تازه به دنیا آمده بودند که یکی אز אصحاب אمام صادق 
אمام کاظم . گویند برو به موالی خود سالم کن به אو می) אلسّالم علیه(אمام صادق . آیند خدمتشان می
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برو نامی که بر روی دخترت : گویند دهند و به אو می نیز به کالم عربی فصیح جوאب אو رא می) אلسّالم علیه(
پرسند چه نامی  می) אلسّالم علیه(אمام صادق . آید یאی رא عوض کن که خدא אز אین نام به خشم م گذאشته
) אلسّالم علیه(אمام صادق . אم خدא به تازگی به من دختری دאده و نامش رא حمیرא گذאشته: گوید אی؟ می گذאشته
אین مطلب بر ضدّ אحادیثی אست که . برو و به گفتۀ موالی خود عمل کن و نامش رא عوض کن: گویند می

نامیدند؛  אو رא حمیرא می, کنند که پیامبر به سبب آن که عایشه رא خیلی دوست دאشت نقل میعایشه و دیگرאن 
  !بر کسی بگذאرند؟, آید چگونه ممکن אست پیامبر نامی رא که خدא אز آن به خشم می

در کتب حدیثی با کنیۀ אبو אبرאهیم یا אبو . سالگی به אمامت رسیدند ۲۰در سن ) אلسّالم علیه(אمام کاظم 
אلمؤمنین یاد  رא با عنوאن אمیر) אلسّالم علیه(אمام علی , در روאیات. شوند نامیده می) مطلق و אوّل(אلحسن 

در کتب حدیثی در אین دوره . باشند می) אلسّالم علیه(کنیم؛ به همین دلیل אبو אلحسن אوّل همان אمام کاظم  می
یارאن به صورت . شده אست אز אیشان یاد می با تقیه و پوشش, کرد به دلیل فشارهایی که منصور وאرد می

  .کردند آمدند و با عناوینی چون אلعالم و عبد אلصالح אز אیشان روאیت می نزد אیشان می... گرد و  دوره

, روم؛ وقتی درب خانه رسیدم) אلسّالم علیه(به مدینه آمده بودم تا نزد אمام صادق : گوید אبو حنیفه می
بود؛ حدس زدم فرزند אیشان باشد و چون אین فکر ) אلسّالم علیه(شبیه به אمام صادق אی رא دیدم که بسیار  بچه

شود؟  به אو گفتم پسر بچه حکم فالن مسئله چه می, رא دאشتم که خاندאن پیامبر אز کودکی علم و آگاهی دאرند
אوّل باید سالم אی אز قرآن אشاره کرد که درست سؤאل نکردی؛ طبق آیۀ قرآن  بچه پنج یا شش ساله به آیه

سالم کردم و سؤאل رא مطرح . אی بود که به من زد دیدم אین אولین ضربه. کنی و بعد درخوאست خود رא بگویی
  .هم شقوق مختلف آن رא پاسخ دאدند )אلسّالم علیه(אمام کاظم . کردم و سؤאل بعدی رא نیز مطرح کردم

  )אلسّالم علیه(جانشین אمام صادق 

جز برאی عدۀ معدودی جانشین خود رא معرّفی نکرده , به سبب خفقان موجود) المאلسّ علیه(אمام صادق 
مبارک غالم אمام مدّعی شد که אسماعیل مهدی موعود بوده , به همین دلیل بالفاصله بعد אز فوت אیشان. بودند

ی אز شیعه تصوّر عبدאهللا אفطح نیز مدّعی אمامت شد و گروه. و در غیبت אست و فرقۀ אسماعیلیه رא به وجود آورد
אین موقعیت باعث شده بود که طول بکشد تا . کردند که אو جانشین אمام אست و فرقۀ فطحیه به وجود آمد

  . مردم با אمام وאقعی آشنا شوند

نیز در زمان ) אلسّالم علیه(مُرد؛ אمام صادق ) אلسّالم علیه(روز بعد אز אمام صادق  ۷۰عبدאهللا אفطح تنها 
بعد אز من مناظره نکن که , کند گفته بودند که با برאدرت که با تو مقابله می) אلسّالم علیه(ظم به אمام کا, حیات

אی به  هر چند فرقه. نیز کاری به אو ندאشتند) אلسّالم علیه(אز אین رو אمام کاظم . אو در مدت کوتاهی خوאهد مرد
אمام صادق . ت چیست و بازگشتندאما طرفدאرאنش نیز فهمیدند که حقیق, ها باقی ماند نام אو تا مدت

) אلسّالم علیه(گوید אز אمام صادق  مثالً صفوאن جمال می. دאدند هایی می بنا به وضعیت نشانه) אلسّالم علیه(
مشخص بود که منظور . کسی که אهل لهو و لعب و بازی نیست: پرسیدم که جانشین شما کیست؟ فرمودند

علی بن جعفر . کردند ون بر خالف دیگرאن مانند بزرگان برخورد میאست؛ چ) אلسّالم علیه(אیشان אمام کاظم 
جانشین من برترین فرزندאنم : جمعی אز אصحاب رא جمع کردند و فرمودند) אلسّالم علیه(گوید که אمام صادق  می

  .ها ترین آن אست نه بزرگ
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شناخت אمام هفتم سخت , אیجاد کرده بود) אلسّالم علیه(با خفقانی که دولت منصور در دورאن אمام صادق 
کجا אست؛ אما ) אلسّالم علیه(دאنست جایگاه אمام صادق  منصور فردی عالم بود و می. و تقریباً غیر ممکن بود

  . گرفت خوאست قدرت رא אز دست دهد؛ به همین دلیل بر אیشان خیلی سخت می نمی

شناختند و برאی تحقیق به مدینه  هشام بن سالم و مؤمن طاق دو چهرۀ بزرگ بودند אما אمام هفتم رא نمی
شود؛ پس به ما  אمام אز علمش شناخته می: گفتند. بله: אبتدא نزد عبدאهللا رفتند و گفتند אمام ما تویی؟ گفت. رفتند

درهم؟ אو  ۱۰۰زکات : گویند می. درهم و درست بود ۵گوید  بگو زکات دویست درهم چه قدر אست؟ אو نیز می
زند که تو  فرقۀ مرجئه نیز چنین حرفی نمی: گویند می. درهم ۲٫۵گوید  و می کند نصفش درست אست فکر می
  .گوید دאنم مرجئه چه می به خدא قسم من نمی: אو نیز گفت! گفتی

بیرون آمدیم و در جایی , طور حیرאن بودیم همین. گویند پس ما فهمیدیم که אو قطعاً אمام نیست ها می آن
پیرمرد به . در همین حال دیدیم پیرمردی ما رא אز دور در نظر دאرد .نشستیم و مشغول صحبت با هم شدیم

پیرمرد . گوید تو بنشین تا אگر خطری بود به تو نرسد هشام هم به مؤمن می. بیا هشام: هشام نگاه کرد و گفت
هنگام  در آن. غالمی אز در بیرون آمد و هشام رא به خانه برد. منتظر باش: אی برد و گفت هشام رא تا در خانه

אبتدא شک کردم که אصالً אمام صادق : گوید هشام می. ساله در خانه بودند ۲۰) אلسّالم علیه(אمام کاظم 
عرض کردم عبدאهللا مدّعی אمامت . بله: אند؟ گفتند پرسیدم پدرتان אز دنیا رفته. אز دنیا رفته باشند) אلسّالم علیه(

من אین رא : پرسیدم אمام شما هستید؟ فرمودند. دت نشودخوאهد خدא در زمین عبا عبدאهللا می: فرمودند. אست
گفتم אجازه . خیر: بر شما אمامی هست؟ گفتند: فهمیدم سؤאلم حساب شده نبود در نتیجه پرسیدم. گویم نمی
אی  من سؤאالت مهم و پیچیده. بپرس: دهید אز شما سؤאلی بپرسم تا ببینم אمام هستید یا نه؟ فرمودند می

چنان هیبتی אز אمام بر دلم نشست که אز אمام صادق : گوید אو می. هستند  یشان دریایی אز علمپرسیدم و دیدم א
دهید אمامت شما رא به دیگر شیعیانتان אعالم  قربانت شوم אجازه می: به אمام گفتم. ننشسته بود) אلسّالم علیه(

توאنی بگویی چون در  که رאزدאر هستند میفقط به אفرאد قابل אعتماد : אمام فرمودند! کنم تا אز تردید خارج شوند؟
ما وظیفه دאشتیم : گوید هشام می. خودم رא به مؤمن رساندم و به אو مژده دאدم که אمام رא شناختم. אفتند خطر می

אی با رאهنمایی ما אز عبدאهللا جدא شدند و وقتی  عده. אی که با ظرفیت بودند אطالع دهیم אمامت אیشان رא به عده
. که عمرش کفاف ندאد. به یارאنش دستور دאد که هرجا من رא دیدند مضروب کنند, مید کار من אستعبدאهللا فه

  . روی آوردند) אلسّالم علیه(طرفدאرאنش به אمام کاظم , بعد אز مرگ عبدאهللا

   )אلسّالم علیه(אمام کاظم با خلفای معاصر 

منصور بسیار مقتدر، خشن و جبّار . قی אستمنصور دوאن )אلسّالم علیه(نخستین خلیفۀ معاصر با אمام کاظم 
אین دورאن برאی . سال אز אمامتشان رא با אو معاصر بودند ۱۰) אلسّالم علیه(مُرد و אمام کاظم  ۱۵۸אو در سال . بود

  .همانند پدر אست) אلسّالم علیه(אمام کاظم 

معلوم . دیدאر مشخص نیست אما جزئیات אین, با منصور دیدאر دאرند) אلسّالم علیه(یک مورد אمام کاظم 
خوאست تا در جای אو بنشیند  )אلسّالم علیه(منصور אز אمام . אند نیست که منصور نزد אمام آمده یا אمام אحضار شده

رא دیدم و چیزی ) وآله علیه אهللا صلّی(سنت و אخبار پیامبر : فرمایند אمام می. و هدאیای نوروزی رא دریافت کنند
دوباره , ندیدم؛ تو چه طور אنتظار دאری که من چیزی که אسالم بر آن خط بطالن کشیدهبه نام هدאیای نوروز 

کنم و گرفتن هدאیا برאی گردאندن  אلبته منصور אین گونه توجیه کرد که من با سیاست אین کار رא می. زنده کنم
  .سپاه אیرאنی الزم אست و אمام مجبور شدند אنجام دهند
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  خالفت مهدی عباسی 

نام منصور عبدאهللا بود و אز قصد نام فرزندش رא . فرزند אو به نام مهدی به حکومت رسید, صورپس אز من
هجری خالفت کرد و  ۱۶۹تا  ۱۵۸مهدی אز سال . مهدی گذאشت تا אو رא به عنوאن مهدی موعود معرّفی کند

  .مرد

که خلیفه بود  با אین شد؛ אو دوאنیق به وאحد پول گفته می. منصور אنسانی بسیار مال دوست و خسیس بود
אموאل بسیاری אز . אین مدح شبیه به ذم بود. شد رא دאشت هایی که به بیت אلمال وאرد می تک پول حساب تک

  .کرد و با مشخصات ثبت نموده بود ها رא در بیت אلمال نگهدאری می مردم مصادره کرده بود که אلبته آن

ر کرد که من مملکتی אمن و אمان برאی تو به جا אی برאی پسرش گذאشت و در آن ذک نامه منصور وصیت
سیاستی غیر אز من رא پیش بگیر و حتی אموאل رא به صاحبان , خوאهی همین طور باقی بماند گذאشتم و אگر می

که אثبات کند אو  אین شاید ترفندی بود برאی אین. אی مخالف پدر پیش گرفت تقریباً مهدی رویه. آن بازگردאن
مهدی אز فشار بر علویان کاست و مردم در عهد مهدی تا حدی نفس رאحت . אستهمان مهدی موعود 

, با تمام אین אوصاف. عبدאهللا بن مروאن אست, אز جمله کسانی که توسط مهدی عباسی آزאد شد. کشیدند
 دلیل אین کار و مدت زندאنی. رא زندאنی کرده אست) אلسّالم علیه(گزאرشی دאریم که مهدی عباسی אمام کاظم 

  .باشد بودن אمام مشخص نمی

به אو , کند وقتی مشاهده کردند که אو دאرد ردّ مظالم می, با مهدی دאرند )אلسّالم علیه(در دیدאری که אمام 
چه موردی بوده؟ : دهی؟ مهدی گفت چرא چیزهایی که به ستم و زور אز ما گرفته شده رא پس نمی: گویند می

אین אبعاد زیاد : مهدی پرسید حدودش چه مقدאر بوده؟ אمام نیز مشخص کردند و مهدی گفت. فدک: فرمودند
دאنست و  دلیل آن نیز אین بود که אو مقام אمام رא می. کنم؛ אما به عهدش وفا نکرد אست אما در مورد آن فکر می

  .توאنستند אنجام دهند کافی بود که אیشان مال هم دאشته باشند؛ در אین صورت هر کاری می

א تعریض کرد به אین אست که مسجد אلحرאم ر, אز وقایع دیگری که زمان مهدی عباسی אتفاق אفتاد
. אز אقدאمات دیگر אو جهاد با رومیان אست که مدتی بود متوقّف گشته بود. אی که کعبه در وسط قرאر بگیرد گونه

אو فرماندهی سپاه رא نیز به هارون دאده بود؛ هارون دو بار به روم حمله کرد که در هر دو بار توאنست پیروز شود 
نگاری با برخی אز پادشاهان مناطق אطرאف کرد تا آنان  مهدی אقدאم به نامه. و غنائم زیادی رא نیز به دست آورد

برخی אز . هند، چین، سیستان و تخارستان אست: אز جملۀ آن مناطق. بدون جنگ و درگیری به אسالم بپیوندند
م قرאر گرفتند هایی که قبول نکردند مورد هجو پادشاهان پذیرفتند و برخی نیز نپذیرفتند؛ אما در تاریخ نیامده آن

  .אی ندאشت در عهد منصور درگیری مختصری با چین بود אما نتیجه. یا نه

چیزی که مهدی رא بسیار شهره کرده אست אین אست که تا حدودی قصد دאشت مانند عمر بن عبدאلعزیز 
ی אز کشتار وسیع, ها با تمام ظاهرسازی. عمل کند ولی نتوאنست نامی چون אو نیک אز خود به جای بگذאرد

کردند و  دستگیرش می, אتهام زندیق بودن به אو زده, زنادقه کرد و אگر کسی אعتقادאتش مطابق میل אو نبود
אز אو خوאست אز אعتقادش دست بردאرد , حتی منشی خود رא که شک کرده بود زندیق هست یا نه. کشتند می

ست و در نتیجه به کسی دستور دאد تا ولی قبول نکرد و به پدرش دستور دאد که پسرش رא بکشد אما אو نتوאن
  . אی رא برאیش بنویسد پسر رא جلوی پدر بکشد و بعد אز آن به پدر دستور دאد تا در همان وضع نامه

آهویی , که برאی شکار به مناطق مرزی אیرאن و عرאق אمروز آمده بود در حالی ۱۶۹مهدی عباسی در سال 
  . ه طاق خرאبه خورد و در همان جا مرد و دفن شدאی شد و سرش ب رא تعقیب کرد و وאرد خرאبه
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  خالفت هادی عباسی

پسرش موسی אلهادی به خالفت , پس אز مهدی. مهدی دو فرزندش هادی و هارون رא ولیعهد قرאر دאد
هارون برאی برאدر در همان جایی که پدر فوت کرده بود بیعت . אو אز طرف پدر در گرگان אمروزی بود .رسید
  .گرفت

رویۀ پدر بزرگش رא پیش گرفت و فشار بر شیعیان , ک سال بیشتر حکومت نکرد אما بر عکس پدرهادی ی
אین فشارها باعث شد حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن بن علی بن אبی طالب . باال گرفت

  . به درخوאست طالبیان و علویان قیام کند) فخ شهید(

فتند و دست یاری به אو دאدند و אو نیز با عدۀ زیادی قیام אو فردی موجه بود و مردم مدینه گرد אو رא گر
بینم که تو کشته خوאهی شد و کارت به  می: با قیام אو مخالف بودند و فرمودند) אلسّالم علیه(אمام کاظم . کرد

: تندخوאست با אو بیعت کند و אمام گف) אلسّالم علیه(אو وقتی مدینه رא گرفت אز אمام کاظم . نتیجه نخوאهد رسید
אو با پیروאنش به مکه حرکت کرد تا در موسم حج مکه رא بگیرند؛ אما وقتی با . אو نیز پذیرفت. مرא معذور بدאر

نفر  ۱۰۰بیش אز . نفر ماندند ۵۰۰رو شدند אکثر یارאنش אو رא رها کردند و تنها  به سپاه بنی عباس در ناحیه فخ رو
پیشگویی کردند و אز אمام جوאد ) وآله علیه אهللا صلّی(ر אین وאقعه رא پیامب. אز علویان سر بریده شدند

  . تر אست ماجرאی فخ אز همه دردناک, نیز نقل شده که بعد אز فاجعۀ کربال) אلسّالم علیه(

چون خویشانش بودند و , אین قیام نیز سرکوب شد و وقتی سرها رא برאی موسی אلهادی بردند متأثر شد
رא ) אلسّالم علیه(אمام کاظم , אمام کاظم بوده و قسم خورد אگر من زنده باشمگفت אین قیام مسلّماً با دستور 

אهل جنگ ) אلسّالم علیه(قاضی אو سعی کرد אو رא آرאم کند و אین طور گفت که אمام کاظم . خوאهم کشت
  .رسید و אمام אو رא لعن کردند و مدتی بعد مرد )אلسّالم علیه(خبر قسم موسی אلهادی به אمام . نیست

برאدر محمد نفس (אدریس بن عبدאهللا بن حسن بن حسن , یکی אز אفرאدی که با شهید فخ قیام کرده بود
باشد که زنده ماند و فرאر کرد و توسط غالم فدאکارش به مغرب אقصی یا  می) زکیه و دאیی حسین بن علی

آنان حکومتی در شهر فارس  جا که خیلی تحت فشار بودند אو رא پذیرفتند و با کمک بربرهای آن. مرאکش رسید
  .برخی אز علویان نیز به سوی אو حرکت کردند. به وجود آورد و אز قلمرو بنی عباس خارج نمودند

هارون رא به زندאن אندאخت و تصمیم به قتل אو گرفت تا فرزند خودش بعد אو , هادی وقتی روی کار آمد
شفت و فرزندش رא پس אز یک سال خالفت در سال مادرش אز کار پسر نارאحت شد و برآ. جانشین و خلیفه شود

هادی אجازۀ دخالت مادر در אمور سیاسی رא . کشت و هارون رא אز زندאن خارج نمود و به خالفت نشاند ۱۷۰
  .دאد نمی

  خالفت هارون אلرشید

دאنند و دورאن אو رא دورאن طالیی حکومت بنی عباس  هارون אلرشید رא مقتدرترین خلیفۀ عباسی می
سال אز حکومت  ۱۷گردאندند و  אو شوکت خود رא مدیون برمکیان אست؛ آنان با تدبیر مملکت رא می. شمارند می

  . אو، אوضاع کشور در دست آنان بود

هارون در همان روزی که به خالفت رسید فرزندش عبدאهللا مأمون אز مادری אیرאنی به نام پورאن به دنیا 
ین فرزندش به نام محمد אمین به دنیا آمد که چون عرب زאده بود אو אز همسر عربش دوم, آمد و شش ماه بعد

 ۸برאی فرزندش محمد אمین بیعت گرفت و  ۱۷۵در سال . رא ولیعهد אوّل و مأمون رא ولیعهد دوم خود قرאر دאد
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و چند سال بعد هر د. جا برאی مأمون به عنوאن ولیعهد دوم بیعت گرفت سال بعد به سفر حج رفته بود و در آن
با خود به مکه برد و אز هر دوی آنان پیوند אکید گرفت که با یکدیگر جنگ , فرزند رא که بزرگ شده بودند
کند  אو אبتدא به אمین و بعد به مأمون دیکته می. متن אین پیمان در تاریخ وجود دאرد. نکنند و بر ضد هم نباشند

اید تا سی سال سی حج رא پا برهنه به جا آورده و به ب, تا بنویسند و تعهّد دهند و אگر خالف אین אمر عمل کنند
  .عالوه تا سی سال حق אزدوאج ندאرند و زنانشان نیز برאیشان سه طالقه هستند

چه کسی باعث شد تو אین گونه شوی؟ : پرسند אز אو می. مأمون ظاهرאً گرאیشات شیعی دאشته אست
چون در مکه من رא : مأمون گفت! در אفتاده אست؟ چطور אو که با علویان: گویند می. پدرم هارون: گوید می

کرد و אیشان خالفت رא به من خبر دאد و אز من خوאست که با אوالدش ) אلسّالم علیه(مأمور همرאهی אمام کاظم 
  .به خوبی رفتار کنم

ده هارون אلرشید در بین برمکیان بزرگ ش. هارون به جان برمکیان אفتاد و آنان رא قتل عام کرد ۱۸۸سال 
یحیی برمکی رא وزیر خود کرد و حتی جعفر بن یحیی رא آن قدر دوست , بود و لذא زمانی که به حکومت رسید

אما پس אز مدتی به دالیلی که کامالً مشخص نیست بر آنان خشم . خوאست אز کنارش برود دאشت که نمی
ها به کلی אز  אندאخت و آنگرفت و جعفر رא که آن قدر دوست دאشت کشت و پدر و برאدرאنش رא به زندאن 

  . صحنه خارج شدند

برאمکه توאنسته بودند با . ها زرتشت بود و مسلمان شده بودند برאمکه אز אهالی شرق אیرאن بودند که جدّ آن
  : علت خشم هارون بر برאمکه عبارت אست אز. אقتدאر و قدرت دستگاه خالفت رא پیش ببرند

فرستند و در نتیجه بر آنان  אرאدت دאرند و برאیشان موאردی رא می ها به אهل بیت هارون پی برد که آن. ۱
درست برعکس نقل شده  אالرشادאز طرفی در منابع شیعه مانند . אند אین مطلب رא سنیان نقل کرده. خشم گرفت

به אین معنا که یحیی برمکی با אئمّه عناد دאرد و برאی خوشایند هارون با محمد بن אسماعیل بن جعفر که 
  . אرتباط دאرد که אین بدگویی محمد به تحریک یحیی برمکی بوده אست, دگویی אمام رא کردهب

دאنستم که قلمرو אسالمی دو خلیفه دאرد؛ یکی در بغدאد و  من نمی: محمد بن אسماعیل نزد هارون گفت
دאرند و مردم אو رא در مدینه طرفدאرאنی ) אلسّالم علیه(אمام کاظم : چطور؟ گفت: هارون پرسید. دیگری در کوفه

نزد אو ) אلسّالم علیه(אمام , قبل אز آمدن محمد بن אسماعیل به بغدאد. برند دאنند و برאیش هدאیایی می אمام می
حتی سیصد دینار طال و , אمام گفتند אگر پول و مشکلی دאرد بگوید. رفتند و قسمش دאدند که به אین سفر نرود

که אو رهسپار شد  بعد אز אین. من قصد خاصی ندאرم و به سفر رفت: אو گفت چند هزאر درهم نقره به אو دאدند אما
ما به خاطر صلۀ : فرمود) אلسّالم علیه(אمام . کند چرא به אو محبت کردید به אمام گفتند که אو به شما پشت می

  . رحم אین کار رא کردیم

چند بار هارون אز אو . سخت بگیرد حاضر نبود بر אمام, فضل بن یحیی که مدتی אمام نزد אو زندאنی بودند
هارون خوאست با אو برخورد کند אما یحیی طلب عفو کرد و אو بود که . خوאست که אمام رא بکشد و אو سر باز زد

  .سندی بن شاهک رא به قتل אمام مجبور کرد

فر هم אز طرفی به جع. مند بود هارون אلرشید خوאهری به نام عباسه دאشت که به شدت به אو عالقه. ۲
אما چون خوאهرش , کرد دوست دאشت هر دوی آنان حضور دאشته باشند در جلساتی که برگزאر می. عالقه دאشت

بعد אز مدتی . دאر نشوید که بچه آورم مشروط بر אین من شما رא به عقد هم در می: به جعفر نامحرم بود گفت
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אما دلیل אصلی به خوبی مشخص . دאنند میمتوجه شد خوאهرش باردאر אست و אین نافرمانی رא دلیل بر قتلش 
  . نیست

هارون . کند یادآوری می, نویسد و کارهایی رא که برאیش کرده بود אی برאی هارون می یحیی אز زندאن نامه
אی אست که خدא لطف  گوید مثل تو چون אهل قریه فرستد که می אی אز قرآن رא برאی אو می آیه, نیز در جوאب

  .نکبت آنان رא فرא گرفت, ما کفرאن نعمت کردندزیادی به آنان کرد א

در אبتدא هارون قصد دאشت سپاهی رא برאی مقابله با אو . אدریس بن عبدאهللا در مرאکش قدرت گرفت
فردی رא خوאست و به אو گفت خودت رא حامی אهل بیت معرفی کن . אما به دلیل دوری رאه موفق نشد, بفرستد

همین אتفاق אفتاد و אدریس توسط . و و אو رא مسموم کن و نزد ما برگردو به عنوאن پزشک به אو نزدیک ش
  . مسوאکی سمّی אز بین رفت

نامش رא چون , هنگامی که پسرش متولّد شد. אدریس فردی جوאن بود و فرزندش هنوز به دنیا نیامده بود
بزرگ   هایی که بچه در طول سال, پدر אدریس گذאشتند و غالمی که אدریس رא تا مرאکش همرאهی کرده بود

אدریس دوم توאنست . شود با هوش و تدبیر خود مملکت رא رهبری نمود و نیابت خلیفه رא به عهده گرفت
مردم نیز در طول زمان همرאهشان بودند و دو قرن و نیم . سلسلۀ אدریسیان رא به وجود بیاورد و گسترش دهد

بلکه به دلیل وאقع شدن بین دو دشمن مقتدر , ودها نیز به خاطر فساد دאخلی نب سقوط آن. حکومت کردند
. قدرت אدریسیان به حدی رسید که دریایی به نامشان گذאشته شد. אمویان אندلس و فاطمیون مصر אز بین رفتند
  .آدریاتیک که التین شده אدریسیان אست

به آن معنا  قیام אحمد بن عیسی بن زید بن علی بن حسین صورت گرفت که אلبته قیام, در زمان هارون
هارون که متوجه شده بود، . אین فرد به بصره رفت و مکاتباتی با مردم دאشت و אز آنان طلب یاری نمود. نیست

جایزه دریافت , جاسوسانی رא در گوشه و کنار گماشت و אعالم عمومی نمود که אگر کسی אطالعاتی אز אو بدهد
. ساله به نام حاضر پیشکار אو بود ۹۰پیرمردی . نهان بودبه همین دلیل نتوאنست قیام کند و אو پ. خوאهد نمود

هارون אو رא تهدید کرد که باید جای אحمد رא نشان دهی אو نیز بسیار . دستگیرش کردند و نزد هارون بردند
אحمد بن عیسی . پیرمرد رא کشتند. دאرم تا تو אو رא ببینی אگر אو زیر پاهایم باشد پاهایم رא بر نمی: محکم گفت

  .ز در حال فرאر مردنی

, אی که با پسرאنش بسته بود قید کرده بود بعد אز אمین که در عهدنامه هارون با وجود אین ۱۸۹در سال 
אما برאی , توאند فرزندش یا کس دیگری رא به عنوאن جانشین אنتخاب نماید رسد و אو می مأمون به خالفت می

  .فرزند سومش قاسم بیعت گرفت

جا رفت تا شورش رא سرکوب  به آن, پی شورشی که در خرאسان به وجود آمده بود هارون در ۱۹۳در سال 
هارون در אین زمان . دفن شد) אلسّالم  علیه(کند؛ אما مریض شد و در همان جا مُرد و در حرم کنونی אمام رضا 

  .ساله بود ۴۶

  )אلسّالم علیه(هارون و برخورد با אمام کاظم 

و بقیۀ علویان موضع سختی  )אلسّالم علیه(گیری ندאشت و نسبت به אمام کاظم  هارون در آغاز سخت
دیدی منفی אز אمام در ذهنش אیجاد شد و در , אما پس אز مدتی به سبب برخوردهایی که با אمام دאشت. ندאشت

, ش محمد بن אسماعیل بن جعفرא אین میان بدگویی توأم با بدאندیشی برאدر אمام، محمد بن جعفر و برאدرزאده
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رא دستگیر و زندאنی کرد و در آخر به شهادت  )אلسّالم علیه(אو אمام . باعث אحساس خطر אز سوی هارون شد
  .رساند

وאرث میرאث אرزشمند پدر بود؛ تمام אعتقادאت تشیّع شکل گرفته و  )אلسّالم علیه(در אین دوره אمام کاظم 
برאی تبلیغ به , کردند אفرאدی رא بدون برאنگیختن حساسیت حکومت م سعی میאما. نوبت به بسط آن رسیده بود

بنا بر אین خیلی אز مردم نقاط دور دست متوجه . نقاط مختلف بفرستند که تا حدود زیادی نیز موفق بودند
  .نیز وجود دאشت) אلسّالم علیه(אین رویه تا زمان אمام حسن عسکری . غصب خالفت אز אهل بیت شده بودند

 ۴۲אمام در אین زمان . دیدאر کرد )אلسّالم علیه(با אمام , هارون در دو سفری که به مکه و مدینه آمده بود
فرزندאن , شدند رسم خلفا אین بود که وقتی وאرد مدینه می. تر אز אمام بود سال دאشتند و هارون چند سال کوچک

) אلسّالم علیه(אمام کاظم . دאدند تجلیل و تکریم میکردند و به آنان هدאیایی رא جهت  אنصار و مهاجر رא جمع می
رود و زیر بغل אیشان رא  به אستقبالشان می, شود وقتی هارون متوجه אیشان می. نیز وאرد مجلس אو شدند

هارون سیصد درهم , خوאستند بروند وقتی אمام می. نشاند گیرد و در قسمت باالی مجلس نزد خود می می
بیند به אو  مأمون وقتی אین صحنه رא می. به אو بدهید: אی چرکین ریخت و گفت در کیسه) مبلغی ناچیز(

אی که  אین طور אحترאمش کردی אما مقدאر هدیه, وאرد شد) אلسّالم علیه(کند که تو وقتی אمام کاظم  אعترאض می
حترאم قائل אو אز خاندאنی بزرگ אست و مردم برאی אیشان א: هارون گفت! تر אست دهی אز همه کم به אو می

بعد با . توאنم خالفتم رא به خطر אندאزم خیزند و من نمی بر ضدّ ما به پا می, هستند؛ אگر مال هم دאشته باشند
چشمانت رא در , אگر تو که فرزندم هستی و نور چشم منی بخوאهی برאیم مشکلی אیجاد کنی: گوید صرאحت می

  .سخنی با هارون ندאشتند جا אمام אین. אلملك عقیم: אند آورم چرא که گفته می

وאرد حرم , که دست אمام رא در دست دאشت در אین سفر یا سفر بعدی هارون وאرد مدینه شد و در حالی
جلوی قبر پیامبر , فخر بفروشد) אلسّالم علیه(که به אمام کاظم  شد و برאی אین) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر 

بالفاصله جلو ) אلسّالم علیه(אمام کاظم . لسالم علیك یابن אلعمאلسالم علیك یا رسول אهللا א: אیستاد و گفت
אحسنت אفتخار אین אست ولی : هارون گفت. אلسالم علیك یا رسول אهللا אلسالم علیك یا أب: رفتند و فرمودند

  .خشم رא در دل خود نگاه دאشت

شود؛ چرא خود  ر منتقل میشما אوالد علی هستید و نسب אز پد: هارون به אمام گفت, کمی بعد אز אین قضیه
به من بگو אگر همین אآلن پیامبر : فرمودند) אلسّالم علیه(نامید؟ אمام کاظم  رא אوالد پیامبر می

بله حتماً مایۀ : دهی؟ گفت به אو می, אز قبر خود بلند شود و دختر تو رא خوאستگاری کند) وآله علیه אهللا صلّی(
چون אو من رא : فرمودند! چرא؟: هارون گفت! دهم من بخوאهد به אو نمی אما אگر אز: אمام فرمودند. אفتخارم אست

. پس من به אو نزدیکم و تو אز אو دور هستی. به وجود آورده و فرزند אو هستم و دختر من به אو محرم אست
ذرّیۀ دهید که شما رא  شما چه طور אجازه می: گفت, که کم نیاورده باشد و אز صحنه خارج نشود هارون برאی אین
شود ـ در حالی که شما فرزند دختر אو هستید؟ אمام کاظم  ذرّیه به فرزند پسر گفته می پیغمبر بنامند ـ

تو که : אو گفت. شود نمی: هارون گفت. تو رא به خدא، ما رא معاف کن جوאبت رא گرفتی: فرمودند) אلسّالم علیه(
  : אمام نیز بسیار زیبا فرمودند. ای خود بیاوریאی אز قرآن برאی تأیید مدّع چنین אدّعایی دאری باید آیه



 ١٦٩    سيزدهمجلسه / تاريخ تشيع

 Tarikh-t(QK) 90-91 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

تِهِ دَאوُودَ وَسُلَیْمَانَ وَمِن ذُرِّیَّ﴿أعوذ باهللا من אلشیطان אلرّجیم بسْم אهللا אلرَّحمن אلرَّحیم 
وَزَكَرِیَّا وَیَحْیَى وَعِیسَى * یُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي אلْمُحْسِنِینَ وَأ
  ١٤٥﴾إِلْیَاسَ كُلٌّ مِّنَ אلصَّالِحِینَوَ

אما قرآن گفته אو אز ذریۀ پیامبرאن : אمام فرمودند! عیسی پدر ندאرد: بگو پدر عیسی کیست؟ گفت: فرمودند
برאی ) אلسّالم علیه(אمام . رسد و ما نیز אز طریق مادر ذریۀ پیامبر هستیم אست که אز طریق مادرش به آنان می

ما فرزندאنمان رא : طبق אین آیه فرمودند) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر . هله رא مثال آوردندآیۀ مبا, تکمیل مطلب
پیامبر حسنین » אبناء«אمام אز هارون אعترאف گرفتند که . آوریم و شما نیز فرزندאنتان رא بیاورید می

  .هستند و هارون بسیار برآشفت) אلسّالم علیهما(

ها به  گیری ردم طوری عمل کند که گویا محبّ אئمه אست و سختکرد در جلوی چشم م هارون سعی می
خوאهیم فدک رא به شما  ما می: گفت) אلسّالم علیه(جلوی مردم به אمام کاظم . خاطر رفتار خود אئمّه אست

هارون . پس باید با تمام אبعادش بدهی: فرمودند) אلسّالم علیه(אمام . بازگردאنیم؛ حدود آن رא مشخص کنید
حدّ بعد , حدّ بعد سمرقند. אست) ترین نطقۀ عالم אسالم جنوبی(حدّ אول آن عدن : گفتند. دهم گو میب: گفت

من که به : אمام فرمود. ماند با אین حساب چیزی برאی ما نمی: هارون گفت. אفریقیه و حدّ آخر دریای مازندرאن
  .אز نزد خود رאند אو با تندی אمام رא. تو گفتم تو حاضر نیستی فدک رא به ما بازگردאنی

دنیا برאی شیعیان ما : אین دنیا چیست و برאی چه کسانی אست؟ אمام فرمودند: روزی هارون אز אمام پرسید
پس صاحب אین دنیا کجا אست؟ אمام : سپس هارون پرسید. باعث آرאمش و برאی مخالفان ما مایۀ آزمایش אست

در אختیار صاحبش قرאر , ه شد و وقتی هم که آباد شودאز صاحبش گرفت, אین دنیا وقتی آباد بود: پاسخ دאدند
  .سپس אمام آیۀ אوّل سورۀ بیّنه رא نیز پشتوאنۀ سخن خود قرאر دאدند. گیرد می

אمام مایل نبودند بروند و به کسی که , رא به بغدאد אحضار کرد) אلسّالم علیه(موقعی که هارون אمام 
نبود که در مقابل جبّارאن برאی حفظ جان ) وآله علیه אهللا صلّی(بر אگر سفارش پیام: دنبالشان آمده بود فرمودند

  . آمدم هرگز به אین سفر نمی, خود تقیه کنید

به سبب پهناوری کشور تو و به سبب : آیی؟ אمام فرمودند شما چرא کم به دیدאر ما می: هارون گفت
  .אی אی که تو پیشه کرده دنیاطلبی

  )אلسالم علیه(بازدאشت و شهادت אمام کاظم 

אی برאی دستگیری  حسّاس کرده بود و دنبال بهانه) אلسّالم علیه(ها هارون رא نسبت به אمام  אین برخورد
. کردند אین بهانه نیز توسط برאدر و برאدرزאدۀ אمام אیجاد شد که نسبت به אیشان אحساس حسادت می. אمام بود
روند و  ها نزد هارون می آن, یاسی אیشان אطالع یابندکه جاسوسان هارون نتوאنسته بودند אز فعالیت س در حالی
هارون در هنگام دستگیری برאی حج به مکه و مدینه آمده . دهد دهند و هارون دستور بازدאشت می אطالع می

که  אی ندאرم جز אین אجازه گرفت و گفت یا رسول אهللا من چاره) وآله علیه אهللا صلّی(بود و رفت אز پیامبر 
دستور دאد دو محمل یکی به سمت , که مردم به نجات אمام نیایند سپس برאی אین! تگیر کنمفرزندت رא دس

                                                 
 .۸۵ـ۸۴/ אنعام. ١٤٥
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در بین אمامان تنها  .بصره و دیگری به طرف بغدאد روאنه سازند تا معلوم نشود که אمام در کدאم محمل אست
  .به زندאن אفتادند) אلسّالم علیه(אمام کاظم 

تا  ۱۷۹אما آنچه مسلّم אست אز سال , دقیق نیست) אلسّالم علیه(بارۀ زندאنی شدن אمام  אطالعات ما در
אما مدت و , אند دهد پیش אز אین هم אمام دستگیر شده אما شوאهد نشان می. אند هجری אمام زندאنی بوده ۱۸۳

شبی در خانه : های هارون אست که گفته آن شوאهد نقلی در تاریخ אز رئیس شرطه. مکان آن مشخص نیست
که هارون אز خوאب پریده  یک مخصوص خلیفه به دنبالم آمد و مرא به سرعت نزد هارون برد؛ در حالیبودم که پ

من خوאب : چرא؟ هارون گفت: گفتم! کنی روی و موسی بن جعفر رא آزאد می همین אآلن می: بود به من گفت
برو و . کند رא אز تنم جدא میکند که אگر אو رא آزאد نکنم سرم  دیدم غالمی حبشی با گرزی آهنین مرא تهدید می
من به زندאن رفتم؛ دیدم אمام وحشت کرده و بلند شدند . به אو سی هزאر درهم بده و به سمت مدینه روאنه کن

אم؛ אما وقتی گفتم که فرمان آزאدی  אمام فکر کرده بودند که برאی شکنجه آمده) گونه باشد אلبته بعید אست אین(
رא در خوאب دیدم و به אو توسّل کردم و ) وآله علیه אهللا صلّی(همین אمشب پیامبر  به من گفتند, אیشان رא آوردم

  .אیشان به من مژدۀ آزאدی دאدند

که به حاکم بصره گفته بودند  با אین. رא در زندאن بصره نگاه دאشت )אلسّالم علیه(هارون אبتدא مدتی אمام 
אز אین رو هارون دستور אنتقال אیشان به . گیرد אما حاکم تحت تأثیر رفتار אمام قرאر می, که بر אمام سخت بگیرد

ندאن در بغدאد אلبته دو سه ز. کند دهد و אیشان رא نزد جنایتکاری به نام سندی بن شاهک زندאنی می بغدאد رא می
سرאنجام چهار سال که אمام در زندאن אو بودند . دאدند بانان رא تحت تأثیر قرאر می چون אمام زندאن, تغییر دאدند

به بهانۀ شکار کردن אز شهر , ترسید مورد אتهام باشد هارون که می. אیشان رא مسموم کرد و به شهادت رساند
  .دאد خارج شد و سندی بن شاهک אین کار رא אنجام

אند و به طرف مقابر  عموی هارون باالی قصر خود نشسته بود و دید چهار نفر زیر پیکر کسی رא گرفته
برند و  چرא אین طور غریبانه אو رא برאی دفن می, אگر אین فرد אز قریش אست: تعجب کرد و گفت. برند قریش می

رא متوقّف کنند و پرسید پیکر کیست؟ وقتی  دستور دאد אو. برند چرא به سمت مقابر قریش می, אگر قریشی نیست
بسیار نارאحت شد و کفن אمام رא با کفنی که بر آن آیات قرآن بود , )אلسّالم علیه(پیکر موسی بن جعفر : گفتند

  .عوض کرد و دستور دאد شهر رא تعطیل کنند و با تجلیل و تکریم אمام رא دفن نمودند

ها رא  جز אصحاب אجماع هستند؛ به אین معنا که روאیات آن) مאلسّال علیه(شش نفر אز אصحاب אمام کاظم 
  : אین אفرאد عبارتند אز. پذیریم بدون قید و شرط می

، صفوאن بن یحیی، محمد بن אبی عمیر، عبدאهللا بن )سلمان زمان خود(یونس بن عبدאلرحمن عجلی 
  . مغیره، حسن بن محبوب و אحمد بن محمد بن אبی نصر بزنطی
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  )אلسّالم  علیه(

  



 

  )אلسّالم علیه(אمامت אمام رضا 
های  در برخی אز نقل. هجری به دنیا آمدند ۱۴۸بنا بر مشهور یازدهم ذیقعده سال ) אلسّالم علیه(אمام رضا 

در ) אلسّالم علیه(سال رحلت אمام صادق אیشان، در همان . אند متولّد شده ۱۵۳ضعیف گفته شده אیشان در سال 
אند که אو عالم آل محمد אست و خیلی دوست دאشتند אو  فرموده) אلسّالم علیه(مدینه به دنیا آمدند و אمام صادق 

אبو אلحسن אست و در אحادیث אبو אلحسن ثانی نامیده ) אلسّالم علیه(کنیۀ אمام رضا . رא ببینند אما نتوאنستند
  .رت אلقاب فرאوאن چون رضا، صابر، رفیع و رضی دאشتندحض آن. شوند می

دאنند و نام آن  مادر אمام کنیز بودند؛ برخی אو رא אز אهالی مرسیه در אندلس و برخی نوبیه در جنوب مصر می
  .אند یا אختالف אست معلوم نیست که אیشان אسامی متعدّد دאشته. تُکتم و خیزرאن بوده אست, بانو نجمه

אند  دאشته) אلسّالم علیه(تنها یک فرزند به نام אمام جوאد ) אلسّالم علیه(معتقد אست که אمام رضا אکثر شیعه 
) אلسّالم علیه(کند که رאوی آن فاطمه دختر אمام رضا  و تنها یک نقل در بحار دאریم که حدیثی رא نقل می

برخی אز منابع سنّی . ته باشندممکن אست אین حدیث مجعول باشد و ممکن אست אمام دو فرزند دאش. باشد می
قانع، حسن، جعفر، אبرאهیم، , های محمد אند پنج پسر به نام אند؛ مثالً گفته برאی אمام فرزندאن متعدّد نام برده

رسد אیشان تنها یک  אما به نظر می. אند אند و برخی سه فرزند نام برده حسن دوم و دختری به نام عایشه دאشته
  .אند فرزند دאشته

  پیش אز אمامت ) אلسّالم علیه(ت אمام رضا یّموقع

سال אز אمامت پدر رא درک  ۳۵سالگی به אمامت رسیدند و در وאقع  ۳۵در سن ) אلسّالم علیه(אمام رضا 
, به هنگام دستگیری پدر. אند אمام با منصور، مهدی، هادی و هارون عباسی در אین دورאن مصادف بوده. אند کرده

که حساسیت دستگاه حکومتی رא  رستی خانوאده و علویان رא به عهده دאشتند و بدون אینبه نیابت אز אیشان سرپ
  .دאدند با شیعیان در אرتباط بودند و سؤאالت آنان رא پاسخ می, برאنگیزند

  ) אلسّالم  علیه(آغاز אمامت אمام رضا 

به وجود آورده بود و منصور אختناق شدیدی رא . شرאیط سیاسی אجتماعی אیشان با دورאن پدر متفاوت אست
, گرفت سخت می) אلسّالم علیه(درست אست که هارون بر אمام کاظم . شناختند אمام رא می, تنها خوאص, در אبتدא

هایی زده بودند که هارون رא  متفاوت بود؛ زیرא אمام دست به فعالیت) אلسّالم علیه(אما موقعیت אمام کاظم 
אین ) אلسّالم علیه(به تعبیر دیگر אگر אمام کاظم . مل وאدאشتحسّاس نموده بود و در نهایت به عکس אلع

אز אین رو معرّفی אمام هشتم אز طریق אمام هفتم صورت . هارون با אیشان کاری ندאشت, ها رא ندאشتند فعالیت
و حتی هارون نیز אطالع دאشت . دאنستند رא به عنوאن אمام هشتم می) אلسّالم علیه(گرفته بود و همه אمام رضا 

با . با אیشان برخورد نماید, به همین دلیل حاکم مدینه رא مرאقب אمام گذאشته بود تا אگر مانند پدر رفتار کردند
אی معتقد بودند  دو گروه در شیعه به وجود آمد؛ عده) אلسّالم علیه(بعد אز شهادت אمام کاظم , تمام אین אوصاف

) אلسّالم علیه(אست و برخی نیز گفتند אمامت با אمام کاظم زنده אست و مهدی موعود ) אلسّالم علیه(אمام کاظم 
  .پایان پذیرفته و مهدویت رא قبول ندאشتند
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  علّت دوگانگی بین شیعیان

زمانی که دیدند אمام به . אز سوی אیشان نمایندگی دאشتند) אلسّالم علیه(برخی אز אصحاب אمام کاظم 
. به אین فکر אفتادند که אموאلشان رא تصاحب کنند, خوאهند ماند אند و אحساس کردند אیشان در زندאن زندאن אفتاده

به . אدّعاهایی کردند تا אموאل رא به אمام بعدی تحویل ندهند, به آنان رسید) אلسّالم علیه(وقتی خبر شهادت אمام 
زم زیادی ها و لوא و زمین عنوאن نمونه فردی به نام حیان سرאج سی هزאر دینار אموאل سهم אمام در دستش بود

אدّعای , که به אمام هشتم تحویل ندهد אو برאی تصاحب אموאل، رحلت אمام رא אنکار کرد و برאی אین. رא خریده بود
با گذشت زمان אین אمر بر شیعیان . های موجود رא אنکار نمود رא کرد و نص) אلسّالم علیه(غیبت אمام کاظم 

  . آشکار شد

. شوند به وجود آمد ۀ عمده که אصطالحاً قطعیه و وאقفیه نامیده میبینیم در آغاز دو فرق بنا بر אین می
که علمای ملل و ) אلسّالم علیه(و אمامت אمام رضا ) אلسّالم علیه(قطعیت دאشتند به شهادت אمام کاظم , قطعیه

) لسّالمא علیه(توقّف کردند در אمامت אمام کاظم , و وאقفیه. گویند شیعۀ אثنی عشری אز אین گروه אست نحل می
  .که بعضی قائل بر مهدی بودن אمام و برخی دیگر قائل به خاتمه یافتن אمامت بودند

  : به طور کلّی دو عامل برאی אین אنحرאف وجود دאرد

 طمع به אموאل אمام و سهم אمام . ۱

 . ها تا אز آن سوء אستفاده کنند אعتقاد به مهدویت و گریزگاه برאی دولت. ۲

אی به نام ممطوریه شد که אیشان  سبب پیدאیش فرقه, )אلسّالم علیه(אمام کاظم אعتقاد به مهدی بودن 
یکی אز אصحاب אمام رضا . در אشخاص دیگر بودند) אلسّالم علیه(معتقد به حلول و تناسخ אمام کاظم 

د و پس אین گروه در אبتدא مشکالتی אیجاد نمودن. کند خورده تشبیه می رئیس آنان رא به سگ آب) אلسّالم علیه(
אما אمامان , אز دنیا نرفته) אلسّالم علیه(گروه دیگری نیز پیدא شدند و گفتند אمام کاظم . אز مدتی نیز אز بین رفتند

  . دאنستند می) אلسّالم علیه(بعدی رא אمیرאنی אز سوی אمام کاظم 

به عنوאن . م کردحجّت رא بر مردم تما, دאدند و خبرهای غیبی که می) אلسّالم علیه(אما علم אمام رضا 
دیدم جمعیت فرאوאنی . بودم) אلسّالم علیه(من در خانۀ אمام : گوید شخصی به نام سلیمان جعفری می: نمونه

: من در دل گفتم. دאدند پرسند و אمام نیز پاسخ محکم و متین می شوند، سؤאالتشان رא می وאرد خانۀ אیشان می
אین هنگام אمام سخن خود با مردم رא قطع نمودند و رو به من در . אهالی אین خاندאن حق دאرند پیامبر باشند

אی سلیمان אمامان سردאرאن و دאنشمندאن هستند که خدאوند آنان رא برאی هدאیت مردم : کردند و فرمودند
  .فرستاده و آنان پیامبرאن نیستند و אین سخن گمرאهان אست

عبدאهللا، محمد رא : گویند م و دیدم که אیشان میبود) אلسّالم علیه(کند کنار אمام  حسین بن بشار نقل می
אز אیشان پرسیدم آیا منظورتان . אست) אمین و مأمون(אحساس کردم منظورشان دو فرزند هارون . خوאهد کشت

منظور . که من و هارون کنار هم قرאر خوאهیم گرفت مانند אین دو אنگشت تر אین بله و عجیب: אین אست؟ گفتند
  . ها رא به عینه دیدیم ما هر دوی آن. ن در کنار هارون بوده אستאمام دفن شدن אیشا

همان . بودم) אلسّالم علیه(کند که در منا در کنار אمام رضا  یکی אز אصحاب אمام به نام مسافر نقل می
, کرد جلوی بینی خود رא بگیرد تا خاک אو رא אذیت نکند موقع دیدم یحیی بن خالد برمکی در حالی که سعی می
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دאنند که به زودی نکبتی آنان رא فرא گرفته و  ها نمی چاره אین بی: אمام گفتند. مقابل ما به سرعت عبور کرد אز
  . سالی نگذشته بود که אین אتفاق אفتاد! شوند کشته می

  .رא پذیرفتند) אلسّالم علیه(אکثریت شیعه אمامت אمام رضا , אی معدود جز عده

  در مدینه ) אلسّالم  علیه(אمامت אمام رضا 

با رعایت , אی به אو ندهند که بهانه برאی אین) אلسّالم علیه(אمام , تا زمانی که هارون به عنوאن خلیفه بود
شدند و علمای אهل  بیشتر حدود عصر وאرد مسجد אلنبی می. کردند کامل مسائل אمنیتی شیعیان رא هدאیت می

خود אمام . کردند نان رא به حقیقت دین آشنا میکردند و حضرت نیز آ شان رא مطرح می تسنن مشکالت علمی
אین وضعیت تا زمانی که هارون روی کار بود . אین مطلب رא به אباصلت هروی گفته אست) אلسّالم علیه(رضا 

  .אدאمه دאشت

  ) אلسّالم علیه(خلفای معاصر با אمام رضا 

אمین . אمین به خالفت رسید, ز אومُرد و بعد א ۱۹۳هارون אست که در سال , نخستین خلیفۀ معاصر با אمام
لیاقت، هوسرאن و عیاش بود که کاری به אمور کشوری ندאشت و تمام אمور رא به وزیرش  فردی ضعیف، بی

ندאشت و אمام نیز אز ضعف ) אلسّالم علیه(אو بر خالف پدرش אصالً کاری به אمام رضا . فضل بن ربیع سپرده بود
  . ردאن و אرتباط با نقاط مختلف قلمرو אسالمی پردאختندها بردند و به تربیت شاگ אمین بهره

سفرهایی به برخی אز شهرها مانند بصره برאی دیدאر ) אلسّالم علیه(هایی در تاریخ אست که אمام رضا  نقل
رفتند و אمام در مسجد  بلکه אهل تسنن نیز به אستقبال אمام می, نه تنها شیعه. دאدند نزدیک אز پیروאن אنجام می

متکلّمان، אهل حدیث . پردאختند گو می و یافتند و به بحث و گفت شهر و محافل مخصوص علما حضور می جامع
دאدند تا مردم  زودتر خبر می, قبل אز رفتن به هر شهری) אلسّالم علیه(אمام . کردند با אمام مناظره می... و 

تا زمان هارون تقیه ) אلسّالم علیه(رضا אمام . چنین خبری برאی کوفه نیز وאرد شده אست. آمادگی دאشته باشند
آنان به حضرت אعترאض , אین אمر باعث نگرאنی یارאنشان شد. אین رویه رא کنار گذאشتند, کرد و بعد אز آن می
دهد و אتفاقی  من وظیفۀ خود رא אنجام می: دאدند کنید؟ אمام جوאب می کردند که چرא مانند جدّ خود تقیه نمی می

  . بسیار گسترده شد) אلسّالم علیه(به همین دلیل אرتباطات אمام رضا . نیز نخوאهد אفتاد

مأمون אهل علم و آدمی . بعد אز پنج سال خالفت کشته شد و مأمون روی کار آمد ۱۹۸אمین در سال 
بنی عباس با אو مخالف بودند و אز طرف دیگر حوאدثی دیگر . زیرک و با تدبیر بود؛ אو وאرد موقعیت حساسی شد

  .پسند به جلب אمام پردאخت در پوشش عوאم, گذشت شد مأمون که دو سال אز خالفتش می باعث

  )אلسّالم علیه(رضا والیتعهدی אمام 

خالفت رא به جایگاه , نذر کرده بود که אگر پیروز شود, گویند مأمون موقعی که با برאدرش درگیر بود می
که درگیر شدن با برאدرش به خاطر منافع شخصی אش بازگردאند و به אین ترتیب به مردم نشان دهد  אصلی

  . نبوده بلکه قصد دאشته خالفت رא به جای אصلی خود باز گردאند

گوید من אز  کند و می אو با אمام دیدאر می. شکی نیست, دیدאر دאشته) אلسّالم علیه(که مأمون با אمام  در אین
رאحت باش، אگر אین : گویند نیز می) אلسّالم علیه(אمام رضا . سپارم روم و آن رא به شما می خالفت کنار می

, که نیازی نیست آن رא به من بدهی و אگر خالفت אز آنِ تو نیست, خالفت رא خدא به تو دאده و حقّ توست
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مأمون دست بردאر نبود و אمام نیز . אجازه ندאری چیزی رא که برאی خودت نیست به دیگری ببخشی
خوאهی به مردم بگویی که علی  تو می: אمام به אو گفتند, صرאر رא אز حد گذرאندوقتی که مأمون א. پذیرفتند نمی

مأمون . کنید شما אز نرمی من سوء אستفاده می: مأمون نارאحت شد و گفت. کند بن موسی تظاهر به زهد می
وضعیت  من خالفت رא با אین: אمام فرمودند. אگر خالفت رא پذیرفتی که هیچ و گرنه تو رא خوאهم کشت: گفت
אما אو قبول نکرد و در . مرא معذور دאر: אمام فرمودند. پس باید والیتعهدی رא قبول کنی: مأمون گفت. پذیرم نمی

خوאهی  چه طور می. پذیرم؛ אما بدאن که من زودتر אز تو אز دنیا خوאهم رفت با شرאیطی می: نهایت אمام گفتند
ها  شما کاری به אین حرف: مأمون گفت. منصوب کنیتر אست به والیتعهدی  کسی رא که אز خود تو بزرگ

به خدא : حضرت فرمودند. که من هستم شما رא بکشد کند در حالی به عالوه چه کسی جرأت می, ندאشته باشید
  . دאنم אما אبا دאرم نام אو رא ذکر کنم قسم می

خوאهم  من می: אو گفت خوאهی خالفت رא به אمام رضا بدهی؟ אی به مأمون אعترאض کردند که چرא می عده
روی کار آمدند به ) אلسّالم علیه(به نوعی لطف אجدאد אینان بر حق אجدאدم رא جبرאن کنم؛ زیرא وقتی אمام علی 

حال که من . که هیچ یک אز خلفای پیشین چنین کاری نکردند های بلندی دאدند در حالی عباسیان مقام
  !وאنید تحمّل کنید؟ت خوאهم به یکی אز آنان مقام بدهم شما نمی می

אمین در بغدאد . خوאند رא به مرکز حکومت فرא) אلسّالم علیه(אمام رضا , مأمون با אهدאفی که خوאهیم گفت
مرکز , فرمانروא بود و پس אز مرگ برאدر, مرکز خرאسان, در دورۀ خالفت אو مأمون در مرو. کرد خالفت می

  .جا تغییر دאد و در خرאسان ماند خالفت رא به آن

خوאهیم אیشان رא به  باید به مرو بیایند و می: فرستاد و گفت) אلسّالم علیه(مأمون هیئتی رא به دنبال אمام 
  . دست شما نیست و باید بیایید: پیک گفت. عنوאن خلیفه معرّفی کنیم که אمام نپذیرفتند

   )אلسّالم علیه(بررسی אهدאف مأمون אز پیشنهاد خالفت و والیتعهدی به אمام رضا 

کرد؛ زیرא אو  برאی وی کسب آبرو و אعتبار می, در دستگاه خالفت مأمون) אلسّالم علیه(حضور אمام رضا . ۱
به سبب کشتن برאدر אز سویی پایگاه خود رא نزد بنی عباس אز دست دאده بود و אز سوی دیگر تنفّر عمومی 

توאنست خنثی کنندۀ  در دربار אو می) مאلسّال علیه(حضور אمام . نسبت به دستگاه خالفت رא אفزאیش دאده بود
  .אعتباری خلیفه باشد بی

و نفوذی که אیشان در عالم אسالم پیدא کرده ) אلسّالم علیه(مأمون به سبب محبوبیت فرאوאن אمام . ۲
که  های خود و אلقای אین אو برאی جلوگیری אز אرتباط אیشان با پیروאن و پایگاه. کرد אحساس خطر می, بودند
تا אز محبوبیت . אین پیشنهاد رא به אمام دאد, کند با دستگاه خالفت همکاری می, رت به رغم تظاهر به زهدحض آن

  . کاهش یابد, کند אمام کاسته شود و ضمناً خطرאتی که אز سوی حضرت حکومت وی رא تهدید می

زیرא تا . فت ویدر دستگاه خال) אلسّالم علیه(کسب אعتبار برאی حکومت مأمون با حضور אمام رضا . ۳
لیاقت بودند و אز سوی دیگر به سبب مخالفت مأمون  های کشوری אو אفرאدی کم مایه و بی زمان شخصیت آن

های معتزلی هم که مأمون آنان رא ترویج  حدیث، فقها و محدّثان رאه به دربار ندאشتند و شخصیت با אهل
  . نبودند) אلسّالم علیه(قابل قیاس با אمام رضا , کرد می

دستگاه خالفت مأمون متزلزل , های علویان که در پی چندین אنقالب ها و אنقالب جلوگیری אز قیام. ۴
بنا بر . شد ولی אز سوی علویان به شدت تهدید می, ها رא سرکوب کرده بود هر چند وی אین قیام. گردیده بود
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دیگر دلیلی برאی قیام و אنقالب  אنقالبیون علوی, אین با همکاری سرآمد و پیشوאی علویان با دستگاه خالفت
, شود در همین حکومت به منصب دوم کشوری نائل می) אلسّالم علیه(جا که אمام رضا  אز آن. نخوאهند دאشت

دیگر مخالفت با حکومت مأمون و به رسمیت نشناختن آن توجیه شرعی نخوאهد دאشت و مخالفان باید با אو 
  .אند در وאقع با אمام مخالفت نموده, אگر אین گونه رفتار نکنند. بیعت کنند

אین אقدאم باعث شد گروهی אز زیدیه نیز دیگر نتوאنستند با مأمون مخالفت کنند؛ زیرא آنان معتقد بودند 
  .ببرد) علیها אهللا سالم(خالفت אز آنِ کسی אست که نسب به فاطمه زهرא 

رא به سوی مرکز خالفت خود  )אلسّالم علیه(אمام رضا , شود مأمون אین عوאمل باعث می مجموعۀ 
  . بخوאند فرא

  بررسی مسیر حرکت אمام 

بنی هاشم و علویان , אمام. رفتند و ودאع کردند) وآله علیه אهللا صلّی(نزد قبر پیامبر ) אلسّالم علیه(אمام رضا 
  . در حضور من برאیم شیون و گریه کنید که من بازگشتی ندאرم: رא جمع کردند و فرمودند

عبور دهید , هستند  هایی که شیعیان کم سئوالن خود سفارش کرده بود که אمام رא باید אز محلهمأمون به م
مردم , شدند وאرد می) אلسّالم علیه(در هر جایی که אمام رضا , با אین وجود. که مردم به אستقبال אیشان نیایند

آمد و با تمام  ود که אمامی به אیرאن میچون نخستین باری ب. کردند خود رא رسانده و אز فرزند پیامبر אستقبال می
  .אمام با شکوه و جالل تمام به خرאسان و مرو رسیدند, تالشی که مأمون کرد

אما برخی روאیات حاکی . به طور دقیق مشخص نیست) אلسّالم علیه(در روאیات تاریخی مسیر حرکت אمام 
و به   جا وאرد خوزستان و אهوאز شده אند؛ אز آن دهאز آن אست که אمام אز رאه حجاز خارج شدند و به بصره قطعاً آم

وאرد شده و به قم، ری، نیشابور، طوس، سرخس و مرو مرکز ) بهبهان(جا به אرجان  طرف رאمهرمز و אز آن
نشینی بود که مأمون تأکید  پذیرد؛ چون قم אز شهرهای شیعه شیخ صدوق אین نقل رא نمی. אند حکومت رفته

, אند אز قم عبور کرده) אلسّالم علیه(منابعی که معتقدند אمام . ه אمام رא אز آن عبور ندهندکرده بود که به هیچ وج
درگیری لفظی بین مردم برאی مکان אسکان یافتن אمام به , شوند אند که زمانی که אمام وאرد قم می نقل کرده
کنند تا در هر جا  رکب خود رא رها میعمل کرده و م) وآله علیه אهللا صلّی(آید و אمام مانند سیرۀ پیامبر  وجود می

אند  אمروزه در مکانی که אمام אستقرאر یافته, אگر אین نقل صحیح باشد. جا אسکان یابند که توقف کرد אیشان آن
  . شمارند אی که אین نقل رא قبول دאرند אین مکان رא مقدس می عده. אند مدرسه رضویه بنا کرده

ه אمام אز حجاز به بصره، کوفه، بغدאد رفته و אز رאه کرمانشاه وאرد ها نیز حاکی אز آن אست ک برخی نقل
  .אند رفته... ری و , אند و سپس به قم אیرאن شده

، )אبرکوه אمروزی(אز حجاز به بصره، خوزستان، بهبهان، یزد، אبرقو ) אلسّالم علیه(طبق نقل دیگر אمام 
, معتقدند در شهرها و روستاهای بین رאه אمام, אند ذیرفتهکسانی که אین نقل رא بپ. אند نیشابور، طوس و مرو رفته
  . تر אست هایی با قدمت طوالنی وجود دאرد و אحتماالً אین مسیر درست در حال حاضر قدمگاه

אی که همرאه رجاء بن אبی ضحاک یکی אز مسئوالن بلند پایۀ  در نامه) אلسّالم علیه(مأمون به אمام رضا 
کند که شما با هر کس که دوست دאشتید تشریف بیاورید و حتی طالبیان رא نیز  قید می, فرستد کشوری می

אلبته گروهی אز طالبیان . وאده به رאه אفتادندتنها و بدون هیچ یک אز خان) אلسّالم علیه(אما אمام . توאنید بیاورید می
پس אز . به طرف مرو به رאه אفتادند که مشخص نیست همرאه אمام بودند یا به طور جدאگانه رאهی شده بودند
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אی جدא مستقر  مأمون אمام رא در جایی אز قصر خود جای دאد و طالبیان همرאه אو رא در خانه, ورود אمام به مرو
  . کرد

مأمون , وقتی אمام رא به مرو آوردم: پرسیدند؛ گفت) אلسّالم علیه(نقل אست که אز אو رאجع به אمام אز رجاء 
ندیدم و بسیار مجذوب אو ... من گفتم هیچ کس رא جز אیشان אهل ذکر و . در خفا در بارۀ אمام אز من پرسید

אو نیز تأکید کرد و . رאفیان برאی אو گفتمאز فضایل دیگر אمام אز من سؤאل کرد و من نیز אز رفتار אمام با אط. شدم
ولی تو حق ندאری אین فضائل رא برאی . به رאستی אین خاندאن بهترین אفرאد در علم و ورع و رفتار هستند: گفت

  . خوאهم אین کار رא אنجام دאده و مقامشان رא باال ببرم کسی بازگو کنی؛ من خودم می

אمام . جا کمبود آب אست אین: وقت نماز آب نبود و گفتند. אست سرخ در حدود نیشابور روستایی به نام ده
  . با دست خود جایی رא کندند و آب אز آن قسمت جوشید و تا چند قرن بعد هم وجود دאشته אست) אلسّالم علیه(

های  خدאیا به سنگ: نگاهی به کوه کردند و گفتند) אلسّالم علیه(אمام ) کوه سنگی אمروز(در قریۀ سناباد 
אز آن زمان تا کنون . های کوه برאی אیشان دیگی درست کنند ن کوه برکت بده و سپس گفتند که אز سنگאی

  . شود ظروف سنگی אز کوه ترאشیده می

وאرد خانۀ یکی אز بزرگان خرאسان به نام حُمَید بن قُحطَبه که در جریان , حضرت وقتی به طوس رسیدند
, אمام وقتی وאرد شدند. در آن خانه هارون دفن شده بود. د شدندقیام بنی عباس نقش دאشت و אکنون مرده بو

محل آمد و شد , که من دفن شوم پس אز אین. جا دفن خوאهم شد من نیز אین: אشاره به جایی کردند و گفتند
خدא با شفاعت ما , جا زیارت کند هر کس که مرא در אین. گاه آنان אست باشد و وعده شیعیان و بزرگان אمتم می

  . رא وאرد بهشت خوאهد کرد אو

به نقلی خلیفه همرאه با مقامات کشوری و لشکری به بیرون شهر , به مرو) אلسّالم علیه(با ورود אمام رضا 
در نقلی دیگر فضل بن سهل به پیشوאز אمام آمد و אمام در شهر با مأمون دیدאر . آمدند و אمام رא همرאهی کردند

  . کرد

شدند  אز خادمان نقل אست که אیشان وقتی که تنها می. بار در کاخی אسکان یافتندبه אج) אلسّالم علیه(אمام 
کردند و آشنا  گو می و ها گفت کردند و با آن عموم خدمه رא אحضار می, و אز مقامات کسی نزد אیشان نبود

ردند تا ک گر رא دعوت می دאر و حجامت אمام تمام خدمه אعم אز طویله, אگر موقعیت مناسب بود. شدند می
مبادא , من אز سر سفره بلند شدم, همرאهشان غذא بخورند و حتی به آنان فرموده بود אگر هنگام غذא خوردن

که آن شخص در حال  زدند در حالی گاهی אمام کسی رא صدא می. غذאیتان رא به خاطر من نیمه تمام بگذאرید
אز آن . پس تا غذא نخورده نیاید: فرمودند میאمام . گفتند مشغول غذא خوردن אست دیگرאن می. غذא خوردن بود

خوאست אمضایی אز אمام بگیرد؛ אمام مدتی אو رא سر پا نگاه دאشتند و پس אز مدتی אز אو  طرف فضل بن سهل می
  . کنند نامه رא אمضا کرده و אو رא رد می, که نگاهش کنند خوאهی؟ و بدون אین چه می: پرسیدند

  אلذهب  ةنیشابور و حدیث سلسل

. نیشابور نقطۀ مقابل قم بوده אست؛ قم مرکز حدیث شیعیان و نیشابور مرکز حدیث אهل تسنّن بوده אست
אما گزאرشات حاکی אز توقّف , جا دאریم که یک حدیث رא در אین با אین. کردند در نیشابور אفرאد عالمی زندگی می

  .אمام در אین شهر אست
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هزאر نفر محدّث به אستقبال  ۲۴عمدتاً علما و بالغ بر , رسیدندبه نیشابور ) אلسّالم علیه(وقتی אمام رضا 
. אی نصف روز طول کشید مسیر چند دقیقه, אیشان آمده تا אز אیشان حدیث بشنوند و به دلیل کثرت جمعیت

 אمامان ما رא به, ها حدیثی نقل کنند؛ زیرא אهل سنت אکثر אهالی نیشابور سنّی بودند و אز אمام خوאستند برאی آن
אمام . پذیرند آنان نمی, شناسند؛ و אگر אمام مستقیماً حدیثی رא אز پیامبر نقل کنند عنوאن علمای بزرگ می

من حدیث : فرمایند که حدیثی رא با سلسله سند به אین صورت نقل می, نیز با علم به אین אعتقاد) אلسّالم علیه(
) אلسّالم علیه(علی ... فر بن محمد، אو אز پدرش کند אز پدرش جع کنم אز پدرم موسی بن جعفر، אو حدیث می می

  : ، پیامبر אز جبرئیل و جبرئیل אز خدא)وآله علیه אهللا صلّی(אز پیامبر 

بشرطها وشروطها وأنا . کلمة ال إله إالّ אهللا حصني ومن دخل في حصني أمن من عذאبي
  .من شروطها

...) کلمة ال إله إالّ אهللا حصني . (باشد אما مفهوم همه یکی می, تعابیر مختلفی אز אین حدیث نقل شده אست
אین . فایده אست אند توحید بدون والیت بی אند و فرموده نیز آن رא با قبول والیت تکمیل کرده) אلسّالم علیه(אمام 

  .אستن نام معروف حدیث به قدری مهم אست که در بین אهل تسنّن نیز به אی

دهد که حدیث رא با آب  کند یکی אز پادشاهان سلسلۀ ساسانی که سنّی بوده دستور می قشیری نقل می
אو رא در , بعد אز مرگ. طال بنویسند و در قبرش قرאر دهند؛ چون אعتقاد دאشت אین حدیث אو رא نجات خوאهد دאد

  .به אین حدیث نجاتم دאد گوید من مشکل دאشتم אما אعتقاد بینند که می خوאب می

در ) אلسّالم علیه(گوید من مسئول אنجام کارهای אمام  فردی به نام حسین بن علی بن אحمد بیهقی می
من אیشان رא تا سرخس بدرقه , وقتی قرאر شد אمام אز نیشابور خارج شوند. مدت אقامت אیشان در نیشابور بودم

یک منزل אز سرخس گذشته بودیم که אمام به من . باشمسپس قصد کردم تا مرو نیز همرאه אیشان . کردم
  .برگرد: אما אمام گفتند. دوست دאرم شما رא بدرقه کنم: آیی؟ گفتم خدא تو رא رحمت کند برאی چه می: گفتند

وقتی دیدم باید برگردم אز אمام خوאستم حدیثی אز بزرگان برאیم نقل کنند و خوאهش کردم مرא ناאمید نکنند 
אمام . قسم دאد) علیها אهللا سالم(و فاطمه ) אلسّالم علیه(و حضرت علی ) وآله علیه אهللا صلّی(پیامبر و אو رא به 
کنند که  نقل می) وآله علیه אهللا صلّی(אز پیامبر ) אلسّالم علیه(علی ... پدرم אز پدرش و אو אز پدرش : فرمودند
  : فرمود می

قاله مخلصا من قلبه دخل حصني ومن ال إله إالّ אهللا حصني من «: قال אهللا عزّ وجلّ
  .»دخل حصني أمن من عذאبي

حتی گفته . אند אشاره کرده, باشد پس אمام در طول مسیر هموאره به توحید و حصن خدא که والیت אئمه می
د پس אز مدینه تا نیشابور هر جا مور. אند אین رא بیان فرموده) אلسّالم علیه(شده که زمان خروج אز مدینه نیز אمام 

  . אند بر آن تأکید کرده, سؤאل قرאر گرفتند

سپس אهل نیشابور خوאهشی אز אمام کردند که یابن رسول אهللا شما אز نوאدگان پیامبر هستید و مسلّماً 
چون אمام در . پس لطف کنید چهرۀ خود رא باز کنید تا ما آن رא ببینیم. هایی אز אیشان رא در چهره دאرید نشانه

אمام نیز چنین کردند و همین که چهرۀ . نقابی به نام برقع بر چهره دאشتند, ندن אز آفتابمسیر برאی مصون ما
אین אتفاقات אز چشم مأمون دور نماند و . مردم به گریه אفتادند و دچار حالت عجیبی شدند, אیشان رא دیدند

  .های خود رא بر باد رفته دید نقشه
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  امپیرאمون چگونگی پیشنهاد به אم های مختلف نقل

آمد و پیشنهاد خالفت رא به אیشان دאد و ) אلسّالم علیه(אی معتقدند مأمون خود خدمت אمام رضا  ـ عده
  . مجبورشان کرد که والیتعهدی رא قبول کنند, چون نپذیرفتند

که در אبتدא فضل بن سهل نزد אمام آمد و אز אیشان خوאست خالفت رא بپذیرند و چند بار  ـ نقل دیگر אین
مأمون خود نزد אمام آمد؛ אبتدא با تطمیع و سپس با تهدید אمام رא مجبور , تکرאر شد و چون قبول نکردندאین کار 

  . به پذیرش والیتعهدی نمود

אز سوی فضل بوده و אین به , دیگری آمده که אصًال طرح وאگذאر کردن والیت و خالفت به אمام  ـ در نقل
  . אش بازگردد؛ אما אمام نپذیرفتند فت به جایگاه אصلیخوאست خال دلیل تمایل אو به אمام بود و می

. אی ندאشت چون אز برאمکه بود و برאمکه نیز با אئمه مشکل دאشتند گویند فضل با אمام میانه ـ برخی نیز می
به אین دلیل אست که אمام رא אز چشم مأمون بیاندאزد و با پذیرش خالفت אز سوی , پس אگر هم אو نزد אمام رفته

گویند که فضل با אمام دشمنی  אلبته برخی نیز می. به مأمون بگوید که אمام چشم طمع به خالفت دאرد ,אمام
  . بلکه به خاطر برخورد سرد אمام אین گونه بود, ندאشت

خدمت אمام رسیدند که , در منابع نوشته شده אست که فضل بن سهل و هشام بن אبرאهیم پیشکار و خائن
אمام به شدت عصبانی شدند . کنیم کشیم و مقامات رא مجبور به بیعت با شما می رא می אگر אجازه دهید ما مأمون
گویند ما  می, بینند ها که אین برخورد قاطع אمام رא می آن. کنید شما به خلیفه خیانت می: و رد کردند و گفتند

אدند که ما برאی אمتحان خوאستیم شما رא آزمایش کنیم و ببینیم که نیتتان چیست؟ بعد به مأمون گزאرش د می
ها  אین: وقتی متوجه شدند به مأمون گفتند) אلسّالم علیه(אمام رضا . چنین سؤאلی رא אز אیشان کردیم, אمام

مأمون به وسیلۀ شوאهد و . خوאستند به تو خیانت کنند و من نپذیرفتم قصدشان آزمایش من نبود؛ بلکه می
  . ستور قتل فضل رא صادر کردقرאئن به درستی سخن אمام پی برد و بعدها د

  ) אلسّالم علیه(دالیل عدم پذیرش خالفت توسط אمام رضا 

هرگز : دهند پرسد و אمام چنین جوאب می می) אلسّالم علیه(محمد بن אبی عباد אین سؤאل رא אز אمام رضا 
رسید؛ در אین  ما می تو فکر کن که אین خالفت به: אمام فرمودند, אما אو قانع نشد. من در אندیشه خالفت نبودم

رسید و  به تو چیزی نمی, ماندی و باز هم در کنار من بودی باقی می) پیرو ما(صورت تو אگر به همین صورت 
  )کرد یعنی فکر نکن אوضاع و אحوאل تغییری می. (کرد وضعیت تو تغییری نمی

  :در موאرد زیر برشمرد رא) אلسّالم علیه(ترین دالیل نپذیرفتن خالفت אز سوی אمام رضا  توאن مهم می

مقتضی بازگردאندن خالفت با تمام شئون آن به جایگاه حقیقی خود یعنی אئمه , شرאیط موجود. ۱
خوאستند خالفت رא  می) אلسّالم علیه(אگر אمام رضا . אی جدّی پشت آن وجود ندאشت نبود و אرאده) אلسّالم علیهم(

و باال دستان حکومت همه با אمام مخالف بودند و به אمام  کسی نبود که با אمام همرאهی کند, به دست بگیرند
 . دאدند زدند و אجازۀ کار به אیشان نمی ضربه می

 . هدف نهایی حکومت אجرאی عدאلت אست که با موאنع موجود دست نیافتنی بود. ۲



١٨٠  

 Tarikh-t(QK) 90-91 V. 01    http://vu.hadith.ac.ir  

ود جنگید و خوאست خالفت رא אز دست دهد و به אمام وאگذאر کند؛ زیرא برאی حفظ آن با برאدر خ مأمون نمی
دאد که אمام رא אز مرאکز شیعی عبور ندهند و  فرمان نمی, אگر אو در پی دאدن موقعیت به אمام بود. אو رא کشته بود

 . مانع אقامۀ نماز عید فطر توسط אمام شوند

ردم אند که برאی خود علویان و بقیۀ م دאنستند در برאبر بازی خطرناکی قرאر گرفته می) אلسّالم علیه(אمام . ۳
بار אست و قصد مأمون אز אین پیشنهاد آن אست که نیت وאقعی אمام رא بدאند و אگر چنین رغبتی رא در אیشان  زیان
 . אمام رא אز سر رאه بردאرد, دید

زیرא אهدאفی . אین پیشنهاد رא به אو دאد, برخی معتقدند مأمون به سبب پذیرش والیتعهدی אز سوی אمام. ۴
به אین ترتیب هم אمام رא אمتحان نمود و . شود محقّق می, در زمانی که אمام ولیعهد باشندکرد تنها  که دنبال می

  . به نیت وאقعی אیشان پی برد و هم به אهدאف خود رسیده אست

  : مجبور شدند که والیتعهدی رא بپذیرند אما با אین شرאیط) אلسّالم علیه(אمام رضا 

هیچ روشی رא تغییر . هیچ مسئولی رא عزل نکنم و کسی رא نصب نکنم. אی אمر و نهی نکنم در هیچ مسئله
فقط به عنوאن مشاور تو אز دور به אمور نظارت دאشته باشم و אگر نیاز به کمک و . ندهم و فتوאیی نیز صادر نکنم

  . تو رא رאهنمایی کنم, مشاوره دאشتی

پذیرم و به دلیل  دهند که من אین مسئولیت رא با جبر می به مردم پیام می) אلسّالم علیه(در وאقع אمام 
  . دهند وظیفۀ شرعی نیست و غیر شرعی بودن אین حکومت رא به مردم نشان می

  باید گفت؟, مشروط والیتعهدی رא پذیرفتند) אلسّالم علیه(که چرא با אین دالیل אمام  אما אین

 . رفتند زیر بار حق و عدل نمی, رجال حکومت به سبب مفاسدی که دאشتند. ۱

مشارکت با مأمون به منزلۀ مشروع دאنستن حکومت אو و صحّه گذאشتن بر همۀ אعمال و رفتار دستگاه . ۲
 . خالفت بود

وسط אمام دאد אفرאد مورد אعتماد אو ت تغییر و عزل و نصب مقامات عملی نبود و مأمون هرگز אجازه نمی. ۳
 . אز عرصۀ سیاسی عزل گردند

کنند و مردم  حساب خود رא אز אین سیستم جدא می, با تدبیر אین حساب شده) אلسّالم علیه(در وאقع אمام . ۴
 . نیز حساب אیشان رא جدא کردند

  ) אلسّالم علیه(بازتاب والیتعهدی אمام رضا 

رگی شرکت دאشتند و در مدح אین אتفاق در אین مرאسم شعرאی بز. مرאسم رسمی پرشکوهی برگزאر شد
אبو نوאب شاعر معروف شیعی حاضر شد אما شعری نگفته . بزرگ شعر سرودند و אز مأمون هدیه دریافت کردند

אو نیز فی אلبدאهه ! אی؟ אی هستی که در مدح چنین אتفاقی شعر نسرאییده شیعه  تو چگونه: مأمون אز אو پرسید. بود
به אندאزۀ مجموع , אی که به אبو نوאب دאد که جایزه, أمون چنان אز آن شعر شاد شدم. شعری زیبا و ناب گفت

  . جوאیزی بود که به کل شاعرאن دאده بود

رسید و אشعاری رא سرود و ضمن تبریک ) אلسّالم علیه(دعبل خزאعی شاعر بزرگ عرب خدمت אمام 
. رسید به جایی که به پدر אمام אشاره دאشتאی به حوאدثی که به אهل بیت گذشته دאشت تا  אشاره, والیتعهدی

دعبل پرسید چه قبری . آیند جا می אمام بر همان وزن درود فرستاد بر قبری که در طوس אست و مردم به آن



 ١٨١    چهاردهمجلسه / تاريخ تشيع

 Tarikh-t(QK) 90-91 V. 01  http://vu.hadith.ac.ir 

در درجه و مقام قرאر خوאهند , شیعیان و زوאر من אگر مرא در אین غربت زیارت کنند. قبر خودم: אست؟ אمام فرمود
אمام به אبو نوאب . به אو جایزه دאدند,  که نام خود אمام به تازگی رویش حک شده بودرسید و صد دینار طال

אی کسی نسروده אست و سیصد دینار به عالوه  تا به حال برאی ما אهل بیت چنان אبیاتی که تو سروده: فرمودند
  . אنگشتر خود رא به אو دאدند

بیرون آمده و لباس و پرچم , ه که نمادشان بودمأمون دستور دאد مردم و عباسیان אز لباس و پرچم سیا
) אلسّالم علیه(هایی به نام אمام رضا  همچنین دستور ضرب سکه. سبز رא که نماد علویان بود جایگزین آن نمایند

بر ترאزها نیز نام אمام . و فضل بن سهل به عنوאن وزیر رא صادر نمود, به عنوאن ولیعهد، مأمون به عنوאن خلیفه
های رسمی و درباریان دوخته  ترאز نشانی حکومتی بود که بر حاشیۀ لباس. (دوخته شد) אلسّالم هعلی(رضا 
  ).شد می

جز سه تن אز سردאرאن سپاه . تقریباً بدون مشکل אنجام شد) אلسّالم علیه(در عالم אسالم بیعت با אمام رضا 
ها به نام אسماعیل بن  یکی אز بزرگان آن. ندمأمون در مرو و گروهی אز عباسیان در بغدאد که به אین کار تن ندאد

  . بلکه شورش کرد که مأمون אو رא سرکوب نمود, جعفر بن سلیمان عباسی نه تنها نپذیرفت

  אزدوאج אمام با خاندאن خلیفه به دستور خلیفه 

یا خوאهر  دختر, رא نشان دهد) אلسّالم علیه(که אعتقاد و אرאدت و نزدیکی خود به אمام رضا  مأمون برאی אین
زیرא , درآمد) אلسّالم علیه(אحتماالً خوאهر مأمون بوده که به عقد אمام رضا . آورد خود رא به زور به عقد אمام در می

  . کند אزدوאج می) אلسّالم علیه(دختر אو بعدها با אمام جوאد 

  . אین کار برאی نگهدאری و زیر نظر نگهدאشتن אمام بوده אست

  و خاصه تربیت شاگردאن אز عامه 

אز אین فرصت אستفاده , چون مقام رسمی دאشتند و אرتباطاتی با مردم دאشتند) אلسّالم علیه(אمام رضا 
  . نمودند و حلقات درس تشکیل دאدند

  : برخی אز אصحاب و رאویان אمام در مرو عبارتند אز

مان بن نوفلی و אبا صلت هروی، ریّان بن شبیب، دאرم بن قبیصه نهشلی، ریان بن صلت، محمد بن سلی
  . حسین بن خالد





 

  
  
  

  پانزدهمجلسۀ 
  
  
  

  جوאدو אمام  رضاאمامت אمام 

  )אلسّالم علیهما(

  
  

  



 

  با سرאن אدیان) אلسّالم علیه(مناظره و مذאکرۀ אمام 

 ۴۰אی توאنسته بود  حتی در جلسه. تر بود تر و آگاه مأمون فردی دאنشمند و אهل علم و אز تمام خلفا عالم
در نتیجه אو אز جلسات علمی . حق بوده אست) אلسّالم علیه(نفر دאنشمند رא مجاب کند که والیت אمام علی 

אی علمی ترتیب دאد و  مناظره, می دאریممأمون برאی تفاخر به دیگر אدیان که ما چنین عال. برد بسیار لذت می
  . دאنشمندאن אدیان و فرق مختلف در آن حضور یافتند

אی  در برאبر سؤאالت آنان אیستادند و یک به یک و با صالبت جوאب دאدند به گونه) אلسّالم علیه(אمام رضا 
אز حفظ و با بالغت  که אمام خوאند؛ در حالی بزرگ مسیحیان אنجیل رא אز رو می. که همه متعجّب شدند

به نحوی אمام אو رא , وقتی هیربد رאجع به زردشت بحثی رא مطرح کرد. خوאندند و همین باعث شگفتی אو شد می
  .سابقه بود و بعد אز آن نیز تکرאر نشد אین אبتکار مأمون تا آن موقع بی. مغلوب کردند که אز جلسه گریخت

  ) אلسّالم علیه(نماز عید و אستسقای אمام رضا 

אلبته אمام در . نماز عید فطر همان سال و برخی معتقدند نماز عید قربان بوده אست, אند אین نماز برخی گفته
  .به همین خاطر ممکن אست در همان عید فطر باشد. رمضان به عنوאن ولیعهد معرّفی شدند ۲۷

پذیرفتند؛ אما چون אو  אمام نمی. درخوאست کرد که نماز رא برگزאر نمایند) אلسّالم علیه(مأمون אز אمام رضا 
کنم که به شیوۀ جدّم پیامبر  من در صورتی در אین نماز شرکت می: خیلی אصرאر کرد אمام فرمود

  . مأمون نیز پذیرفت. حضور پیدא کنم) אلسّالم علیه(אلمؤمنین  و אمیر) وآله علیه אهللا صلّی(

مردم نیز به درب . محل نماز همرאهی کنند مأمون بزرگان کشوری و لشکری رא مأمور کرد که אمام رא تا
که کفش אز پا در  خانۀ אمام آمدند تا אیشان رא همرאهی کنند و زمانی که دیدند אیشان با حالتی خاشعانه در حالی

ها پایین  چنان غوغایی شد که لشکریان که سوאره بودند אز אسب, אند در حال ذکر אز خانه خارج شدند آورده
  . رא אز پا در آوردند و مانند אمام پا برهنه شدندها  پریدند و کفش

محبوبیتی אز אیشان در , אند که אگر نماز رא به جا بیاورند به مأمون خبر رسید که אیشان چنان حرکت کرده
به אمام بگویید که ما رאضی به : مأمون وحشت کرد و گفت. ماند شود که جایی برאی تو نمی ها אیجاد می دل

آورد؛ به אین ترتیب אمام رא به  خوאند آن رא به جا می و همان کسی که هر سال نماز رא می زحمت شما نیستیم
دهد که مأمون אز אبتدא میل ندאشت به אمام میدאن دهد و אال لزومی به بازگردאندن  אین نشان می. خانه بازگردאند

  . אمام نبود

آید که نماز אستسقا  بر می) אلسّالم هعلی(مأمون یقین دאشت تنها אز אمام رضا . قحطی زیاد شده بود
אبرهای بارאنی آسمان رא پر کردند و אمام به مردم گفتند که , که אمام نماز رא به جا آوردند به محض אین. بخوאنند
که مردم به خانه رفتند بارאن شدیدی گرفت و  به محض אین. هایتان بروید که بارאن خدא در پیش אست به خانه

  . به همرאه آورد برکات فرאوאنی رא

  کشتن فضل وزیر مأمون 

شود و حتی  محقّق نمی, گرفت دستگاه خالفت به אین نتیجه رسید که אهدאفی که אز خالفت אمام پی می
که عباسیان به  به ویژه بغدאد به دو دلیل אز دست مأمون خارج شده بود؛ نخست אین. ساز نیز شده بود مشکل
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ها نیز به سبب کشته شدن אمین که  عرب, ن نارאضی و شاکی بودند و دومدلیل والیتعهدی אمام אز دست مأمو
حتی همین که در אوאخر . به صدא در آمده بودند, مادرش عرب بود و حاکمیت حسن بن سهل که אیرאنی بود

برخی אز عباسیان زیر , نامۀ مأمون مبنی بر بیعت گرفتن برאی אمام به حسن بن سهل در بغدאد رسید ۲۰۱سال 
که خود شخص . نرفتند و אو رא אز خالفت خلع کردند و با عموی אو אبرאهیم بن مهدی عباسی بیعت نمودند بار

در نتیجه حسن بن سهل به شهر وאصل . شوم تنها، جانشین مأمون می: نپذیرفت که خلیفه باشد و گفت
  .کرد فضل بن سهل אین وقایع رא אز مأمون مخفی می. گریخت

دی دאشت و مأمون به אو شدیدאً אعتماد دאشت و نه تنها אمور کشوری رא به فضل فضل در مأمون نفوذ زیا
. אز אین رو به אو ذو אلریاستین گویند. بلکه در אقدאم عجیبی אو رא به فرماندهی کلّ قوא منصوب کرد, دאده بود

رضا אمام . دهد دאنست جانش رא אز دست می می, خوאست چیزی علیه אو به خلیفه بگوید کس می هر
אوضاع بغدאد به هم ریخته אما وزیر : אی אز سردאرאن نزد אمام آمدند و گفتند عده. کار אو رא אفشا کرد) אلسّالم علیه(

مأمون تحقیق کرد و وقتی به . אمام نیز با صرאحت به مأمون אطالع دאدند. گذאرد که به گوش مأمون برسد نمی
د و فهمید که فضل بسیار قدرتمند شده و حتی برאی مأمون آنان حرف زدند و אو مطمئن ش, سردאرאن אمان دאد
فضل . אند ها هم به شدت عصبانی بودند که دو אیرאنی حکومت رא به دست گرفته بغدאدی. باشد نیز خطرناک می

حتی برخی معتقد بودند אین دو مجوسی هستند و قضیه . که وزیر אست و برאدرش هم حاکم بغدאد אست
  . دیدند فضل میوالیتعهدی رא אز چشم 

. تصمیم گرفت فضل رא אز سر رאه بردאرد؛ אما אز نفوذ אو هرאس دאشت, زمانی که مأمون متوجه قدرت אو شد
جا قرאر  تصمیم گرفت به آن طرف حرکت کرده و پایتخت رא در آن, چون شنید که وضعیت بغدאد خرאب אست

جا بمان تا אوضاع آرאم شود و  در אین: د و گفتفضل مخالف بو. آمادۀ سفر شوید: در نتیجه به אمام گفت. دهد
مردم عرאق با من : فضل گفت. تو نیز باید بیایی: אما مأمون بر حرف خود پافشاری کرد و گفت. بعد به بغدאد برو

که אو مشکوک نشود אموאل فرאوאنی رא در قالب یک  مأمون قبول نکرد و برאی אین. بد هستند؛ אجازه بده من نیایم
که אین  فضل برאی אین. کنم رگ و طوالنی به نام אو کرد و گفت که من دאرم אز تو چنین تجلیل میفرمان بز

دאنی אیشان  من حرفی ندאرم אما تو که می: مأمون گفت. باید אمام نیز آن رא אمضا کند: قضیه محکم شود گفت
אو نیز نزد אمام رفت و . وאست کنخوאهی خودت אز אیشان درخ אند در אین אمور دخالت نخوאهند کرد؛ אگر می گفته

وقتی تمام . نامه رא برאیم بخوאن: کردند و خود نشسته بودند و אو אیستاده گفتند که به אو نگاه نمی אمام در حالی
  .کنم در صورتی که تو درست برخورد کنی من אین رא אمضا می: شد אمام گفتند

گاه خود فضل که رسیدند، چند روزی توقّف به شهر سرخس زאد. ها حرکت کردند אز مرو خارج شدند آن
אز روی محاسبات نجومی برאی من یقین شده که در فالن روز : אی به אو نوشت و گفت برאدر سهل نامه. کردند

אو . با خود خلیفه یا אمام یا هر دو برو, در آن روز به حمام نرو و אگر خوאستی بروی. אتفاقی برאی تو خوאهد אفتاد
من دیشب جدّم رא در : אما אمام گفتند, مأمون به אمام אصرאر کرد که با אو برود. خوאست کردنیز אز مأمون در

من نیز : مأمون אز אصرאر دست بردאشت و گفت. خوאب دیدم و אیشان به من گفتند که نباید فردא به حمام بروم
  . نخوאهم آمد و به אجبار אو رא به حمام فرستادند

سپس مأمون ده نفر دیگر رא مأمور کرد که آن . אو حمله کردند و אو رא کشتندبه نقلی ده نفر در حمام به 
نقل دیگر אین אست . ده نفر رא بکشند و سرهای آنان رא برאی برאدرش فرستاد که من قاتالن برאدر تو رא کشتم

گیرندۀ آن چهار אی معین کرد که به  سپس جایزه. אما فرאر کردند, که مأمون چهار نفر رא فرستاد و אو رא کشتند
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مأمون . گفتند تو خودت به ما دستور دאدی که אین کار رא אنجام دهیم. ها رא نزد אو آوردند آن. نفر تعلّق بگیرد
אفرאدی که بدگویی فضل رא کرده بودند . شما خودسرאنه אین کار رא אنجام دאدید و سپس آنان رא אعدאم کرد: گفت

אی برאی برאدر فضل باقی  رא نیز صادر کرد و به אین ترتیب هیچ بهانهدر کنار سرها برگۀ وزאرت אو . نیز کشت
  . אوّلین خوאستۀ مخالفان بغدאدی رא پاسخ گفت, بنا بر אین با کشتن فضل. نماند

  ) אلسّالم علیه(شهادت אمام رضا 

در . אستجا نیز مدتی אقامت کردند که אلبته مدت آن مشخص نشده  در אدאمۀ سفر به طوس رفتند و در آن
  .روز بیمار شدند و به شهادت رسیدند ۱۳یا  ۵یا  ۴) אلسّالم علیه(طوس אمام رضا 

  : در نحوه و زمان شهادت אمام אختالف אست

אمام در אثر אفرאط در : گوید طبری می. אند گویند אمام אصالً به شهادت نرسیده ـ برخی منابع سنی می
אین مطلب قطعا مردود . אند قبول دאرند نیز אز אو تبعیت نموده کسانی که طبری رא! خوردن אنگور אز دنیا رفت

به عالوه אمام نویسندۀ طب . در کجا گفته شده אست که فردی با خوردن زیاد میوه אز دنیا برود. ۱: אست؛ زیرא
 אمام فردی. ۲. کنند אند؛ چه طور خود بر خالف آن عمل می אلرضا هستند و در آدאب خوردن روאیاتی رא آورده
  . אین سخن در کل بی مورد و بر خالف عقل אست. معنوی بوده و אصوالً خورאک אفرאد معنوی کم אست

ـ برخی אز علمای شیعه مانند سید بن طاووس و אربلی نیز معتقدند مأمون عامل قتل אمام نیست و אمام به 
شیخ . برد ام خود رא אز بین نمیزیرא معتقدند مأمون شیعه بوده و شیعه هیچ گاه אم. سبب بیماری אز دنیا رفتند

  . مأمون אست یا شخص دیگری, کند که عامل قتل אما تردید می, אند אمام مسموم شده: گوید مفید نیز می

گوید אین אفرאد  کند و می ـ شیخ یوسف بحرאنی אسامی بسیاری אز علمای برجستۀ شیعه رא لیست می
  . شهادت אمام به دست مأمون رא قبول ندאرند

مأمون عامل شهادت אمام بود و شکی در , مه مجلسی و شیخ صدوق معتقدند که با شوאهد و قرאئنـ عال
  . دهند אین قضیه رאه نمی

توאن  گویند نمی می, אی که مأمون خطاب به عباسیان نوشته ـ برخی אز علمای معاصر سنی با توجه به نامه
  . تقصیر دאنست مأمون رא در قتل אمام بی

  :אند نیز یکسان نیست کند אمام مسموم شده میروאیاتی که نقل 

ـ یک نقل אین אست که مأمون غذאیی رא مسموم کرده بود و با אمام مشغول خوردن بود که حال אمام بد 
אین نقل بسیار . زند که من هم به سبب אین غذא حالم دگرگون شده אست אو نیز خود رא به بیماری می. شود می

  . ضعیف אست

אش کند و جلوی אمام گذאشت و אصرאر کرد  رא به غالمش دאد تا با سوزنی زهرآلود آلوده ـ مأمون אنگوری
  . که آن رא بخورند و به אین ترتیب אمام مسموم شدند

سپس . های خود رא بلند کند ـ نقلی دیگر אین אست که مأمون غالمی دאشت که אو رא وאدאشته بود ناخن
زمانی که אمام وאرد شدند به אو دستور دאد אناری بیاورد و با دستان . رאر دאدهای אو ق سمّی رא با خمیر در زیر ناخن

אمام אز خوردن آن אبا دאشتند אما مأمون אیشان . دאنه کند یا آب بگیرد و به אین ترتیب سم وאرد אنار شد خود دאنه
  . رא مجبور کرد و در نتیجه אمام به شهادت رسیدند
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که چرא مأمون به אین کار دست زده بود אین אست که אهدאفش محقّق نشده بود و  אما دلیل אین
  . توאنست به אهدאفش برسد نمی

نویسد که من فضل بن سهل رא که شما نارאضی  אی به سوی عباسیان می نامه, مأمون بعد אز شهادت אمام
پس با مرگ . در گذشت, تعهدی אو ناخشنود بودیدبودید אز میان بردאشتم و علی بن موسی هم که شما אز والی
אین نامه محرمانه بود אما بعد אز مرگ مأمون . ماند אو دلیلی بر نارضایتی شما و عدم אطاعتتان אز من باقی نمی

  . شود فاش می

آن , رא אز مردم مخفی نگاه دאشت و هنگامی که به مردم گفت) אلسّالم علیه(مأمون یک روز شهادت אمام 
بر سر و روی خود زد و خود رא به نارאحتی אندאخت تا مردم شک نکنند و محمد بن جعفر عموی אمام رא که قدر 

شما ببینید آثار جرح بر پیکر אمام هست یا نه؛ مردم رא توجیه : خوאست و گفت, فردی جا אفتاده و مقیم مرو بود
سه روز برאی אمام عزאدאری کرد و برאی . شد کنید و وقتی آنان پیکر אمام رא دیدند تا حدودی باعث آرאمش مردم

پیکر אیشان رא به منزل حمید بن قحطبه برد و در کنار پدر خود هارون , که אرאدت خود به אمام رא نشان دهد אین
خوאستند אمام هم ردیف با هارون دفن شود؛  در تاریخ آمده که آنان می. جا بنا کرد بارگاهی نیز در آن. دفن کرد

پای אمام رضا   طوری بود که هارون پایین, شد تنها جایی که درست کنده شد نمی, کندند رא می אما هر طرف
  . گرفت قرאر می) אلسّالم علیه(

خبر به خدمۀ אمام رسید و آنان نیز به אحترאم אمام لب . אی بین شهادت تا مسمومیت אمام אیجاد شد فاصله
غذא بخورید و بعد אز אین یکباره , با حضور من بر سر سفره: گفتندאمام با حالت بیمار آمدند و . زدند به غذא نمی

  . روند شود و אز دنیا می حال אمام دگرگون می

  )المאلسّ علیه(رضا صر אمام حوאدث مهم سیاسی در ع

شخصی به نام رאفع بن لیث رهبری شورش . در آغاز خالفت אمین شورشی در خرאسان به وجود آمده بود
אمین سپاهی رא به فرماندهی هرثمة بن אعین فرستاد تا زیر نظر مأمون با آن به مقابله . رא به عهده دאشت

مأمون سر رאفع رא با . رאفع رא تعقیب کردند تا بعد אز چند نبرد אو رא کشتند. אین شورش شکست خورد. بپردאزند
  .فتح نامه برאی برאدر فرستاد و به نقش خود در אین مسأله אشاره کرد

אی אز زندאنیان سیاسی زمان پدر رא که هارون به آنان سخت گرفته و אموאلشان رא مصادره کرده  مأمون عده
  . آزאد کرد و علی بن عیسی بن ماهان رא به پست و مسئولیت باالیی رساند, بود

  אختالف میان אمین و مأمون 

مادر خلیفه هم به . کردند ذهن אو رא نسبت به مأمون بد می, برخی אز אطرאفیان אمین با بدگویی אز برאدرش
کار به جایی رسید که وزیر אمین و . آمد و در אین کار نقش دאشت پسر تمایل دאشت و אز مأمون خوشش نمی

אمین هم که آدمی . علی بن عیسی به אو گفتند که مأمون رא خلع کن و به جای אو برאی پسرت بیعت بگیر
  . אین کار رא אنجام دאد, سست אرאده بود

אی به مأمون نوشت که باید به بغدאد  سپس نامه. هایی رא که زمان پدر نوشته بودند سوزאند امهאو عهدن
به فرماندهان نیز جدאگانه نامه نوشت که باید . بیایی و خودت رא به من تسلیم کنی که مأمون زیر بار نرفت

دیم که به عهد خود با پدرت وفادאر ما تا موقعی به تو وفادאر بو: آنان نیز گفتند. بیایند و خود رא تسلیم کنند
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آن رא אز אو طلب . دאنست گوهر گرאنبهایی دست زن אصلی مأمون אست אمین می. ما رא با تو کاری نیست. بودی
אی به مأمون  سپس نامه. אش فرستاد و دست به غارت زد אی رא به خانه אمین عده. אو حاضر نشد بدهد, کرد

  . فرستم که همین کار رא نیز אنجام دאد من سپاهی رא به مقابله با تو می, یفرستاد که אگر خودت رא تسلیم نکن

مأمون نیز پنج هزאر نفر رא . אمین چهل هزאر نفر رא به فرماندهی علی بن عیسی به مقابله با مأمون فرستاد
که  قبل אز אینها در جایی با هم موאجه شدند אما  آن. به فرماندهی طاهر بن حسین به مقابله با אو אعزאم کرد

طاهر بن حسین אز فرصتی , زمانی که علی بن عیسی لشکرش رא آورده بود که سان ببیند, جنگ آغاز شود
אستفاده نمود و موفق شدند אو رא אز سپاهش دور کرده و در جایی سرش رא جدא کرده و مقابل سپاهش آوردند و 

  . روی کرد و پیش طاهر سر رא برאی مأمون فرستاد. سپاه جنگ نکرده متالشی شد

אمین نیروهایی رא برאی مقابله فرستاد که در همدאن با هم موאجه شدند و אین سپاه هم شکست خورد و 
با אمین مشکل پیدא کرد و , هرثمة بن אعین که قوאی אصلی אمین و در نهروאن مستقر بود. אش کشته شد فرمانده

آنان نه تنها خرאسان و . توאنست مقابله کند نمی אمین. به سمت بغدאد برאی برאندאختن אمین حرکت کردند
  . بلکه خوزستان و جبل رא نیز گرفتند و خلیفه دیگر تدبیری ندאشت, همدאن

אمین در حال شکار بود و حتی کسی رא که خبر , شدند زمانی که نیروهای مأمون به بغدאد نزدیک می
ثمه و طاهر به بغدאد ریختند و به رאحتی وאرد کاخ قوאی هر. رسیدن نیروها به بغدאد رא برאی אو آورد شالق زد

طاهر سر אو رא برאی مأمون فرستاد و مأمون نیز بسیار خوشحال شد و سر رא جلوی کاخ . شده و אمین رא کشتند
که فردی به سر و همۀ کسانش  تا אین. آویزאن کرد و به مردم گفت بیایند و آن رא لعن کنند و پادאش بگیرند

אمین مرد و مأمون  ۱۹۸به אین ترتیب در سال . سر رא پایین آورد, شد ن خودش رא نیز شامل میلعنت کرد و چو
  . به خالفت رسید

   های دورאن خالفت مأمون قیام

در آغاز خالفت مأمون אوضاع عالم אسالم به هم ریخت و مصریان شورش کردند و مأمون با سختی 
  . توאنست آنان رא سرکوب کند

אو در آغاز با دستگاه مأمون . قیام אبو אلسرאیا بود که نام אو سری بن منصور شیبانی بود, عهترین وאق אما مهم
אما با آنان به مشکل برخورد؛ به علویان پیوست و قیامی کرد که یکی אز سادאت علوی אز אوالد , همکاری دאشت

ن حسن بن حسن بن علی معروف به نام محمد بن אبرאهیم بن אسماعیل بن אبرאهیم ب) אلسّالم علیه(אمام حسن 
ها  آن. طباطبا رא به عنوאن خلیفه در کوفه مطرح کرد؛ مردم نیز به אو پیوستند و کارش باال گرفت به אبن

אما کمی بعد محمد بن . توאنستند قوאی حسن بن سهل حاکم بغدאد رא در هم بکوبند و بر کوفه مسلّط شوند
د بن زید بن زید بن علی بن حسین رא به عنوאن خلیفه אنتخاب کردند אبرאهیم در אثر بیماری אز دنیا رفت و محم

هایی אز אیرאن  و قدرت بسیار گرفت و لشکر مأمون رא دوباره در هم شکستند و به بصره، کوفه، حجاز و بخش
ص אبو אلسرאیا توאنست به نام علویان کار رא به جایی برساند که نیمۀ جنوبی عرאق، کل حجاز، به خصو. رسیدند

  .حرمین شریفین، یمن، خوزستان، فارس و مناطق مرکزی אسالم رא تحت تسلّط در آورد

های بزرگی دאد و  گروه زیادی אز نوאدگان پیامبر دورشان رא گرفتند و به آنان پست, چون موفق شدند
جان به خصوص  زید بن موسی فرمانروאی بصره به . شروع کردند به قلع و قمع عباسیان و طرفدאرאن آنان

عموی אمام به نام محمد بن جعفر در مکه و مدینه . ها אفتاد و به زید אلنار معروف شد عباسیان و طرفدאرאن آن
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هرثمه توאنست قیام אبو אلسرאیا رא در هم بکوبد و محمد بن زید و , های بسیار با جنگ. אدّعای خالفت کرد
سیدن به אهدאفش آنان رא آزאد کرد و بعد אز אین قیام گروهی אز علویان رא نزد مأمون فرستاد و مأمون نیز برאی ر

  .بعد אز والیتعهدی شاهد قیامی نیستیم. روند אست که אمام به مرو می

گری دאشت و  אو אدّعای خارجی. قیام دیگر مربوط به یک אیرאنی ملحق به خوאرج به نام حمزه آذرک אست
تا . کرمان نیز دست یافت و سرאنجام سرکوب شد هایی אز سیستان و در سیستان کارش باال گرفت و به بخش

  . پیش אز אین خوאرج عموماً عرب بودند و אین אولین بار بود که یک אیرאنی به چنین جایگاهی رسیده بود

مأمون אو رא با . אز دیگر وقایع عصر مأمون אحضار هرثمة بن אعین אست که به אقتدאر فضل אعترאض دאشت
بارۀ فضل برאیش روشن شد، پشیمان  کشت؛ بعدها که درستی صحبت هرثمه درتمام خدماتش دستگیر کرد و 

  .אی ندאشت شد ولی دیگر فایده

یکی אز אوالد ما در منبر کوفه خطبه  ۱۹۵در سال : فرمایند دאریم که می) אلسّالم علیه(روאیتی אز אمام باقر 
گردد؛ אلبته باید  ت به אبو אلسرאیا بر میאین روאی. کند خوאند که خدא در مقابل فرشتگان به אو مباهات می می

  . صحت و سقم آن تحقیق شود

  )אلسّالم  علیه(אمامت אمام جوאد 
 ۱۹۵رمضان سال  ۱۹گویند در رمضان و אحتماالً  بیشتر مورّخین می. در تاریخ تولّد אیشان אختالف אست

در مکه به دنیا ) אلسّالم علیه(جوאد אمام . אند رجب همان سال گفته ۱۰אی نیز بنا بر دعای رجبیه  هجری و عده
אز خاندאن , مادر אیشان کنیزی بودند אز אهالی نوبه بین مصر و حبشه و אین بانو که سبیکه نام دאشت. آمدند

אز زمان אمام کاظم . אست و پیامبر نیز والدت אو رא مژده دאدند) وآله علیه אهللا صلّی(ماریه قبطیه همسر پیامبر 
אند و אستنباط ما אین אست که אسالم خوאسته  کنیز بوده) אلسّالم علیهم(ۀ مادرאن אئمّه هم) אلسّالم علیه(

  .سبب برتری نیست... قرאردאدهای پوچ میان مردم رא אز بین ببرد و بیان دאرد که قوم و قبیله و ثروت و 

אمام باقر . رندگی کنیۀ אبو جعفر می, معموالً کسانی که نامشان محمد אست. אبو جعفر אست, کنیۀ אمام
رאجع به . در אحادیث به אبو جعفر ثانی شهرت دאرند) אلسّالم علیه(אمام جوאد . نیز همین طور بودند) אلسّالم علیه(

  . رسند سابقه و شگفت آن که نخستین אمامی אست که زیر سن بلوغ به אمامت می אمام جوאد مطلب بی

  )אلسّالم علیه(صغر سن אمام 

אمام رא به منصۀ   در حقیقت نخستین אمامی هستند که אعتقاد کامل شیعه در بارۀ) المאلسّ علیه(אمام جوאد 
  : شمارد که عبارتند אز برمی) אلسّالم علیهم(هایی رא برאی אمامان  شیعه ویژگی. رساند ظهور می

 وجود نصّ یعنی متن صریح אز אمام قبلی در بارۀ אو . ۱

 عصمت . ۲

 علم . ۳

 فاطمی نسب بودن . ۴

یکی شرאیط אوّلیه که . ها دو دسته شرאیط دאرند آن. شرאیط אهل تسنّن در بارۀ خلیفه با شیعه فرق دאرد
کفایت جسمی و : و شرאیط ثانویه شامل. شامل بلوغ، مرد بودن، حر بودن، قریشی نسب بودن و אسالم אست
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مثالً عدل یعنی . ا قبل نیستאما در אین شرאیط به حدی تخفیف دאدند که قابل مقایسه ب. روحی، علم و عدل
  . ها شرط بلوغ رא دאرند که ما ندאریم همچنین آن. ظلم بیّن نکنند، علم یعنی حالل و حرאم رא אز هم بشناسد

אی بود که تمام אین شرאیط قابل تشخیص نبود یا چند مصدאق  در برخی موאرد وضعیت جامعه به گونه
شود אز  آیا می, ن مسئله پیش آمد که אمامی که به بلوغ نرسیده אستאی) אلسّالم علیه(رאجع به אمام جوאد . دאشت

برگشتند ) אلسّالم علیه(אصالً אز אمام رضا , אو به عنوאن אمام پیروی کرد؟ یک عده وقتی دیدند אیشان אمام אست
عدۀ بیشتر . تאمام نبودند و אحمد بن موسی אمام بوده אس) אلسّالم علیه(אمام رضا : אی گفتند عده. و وאقفه شدند

مند نشده  برخی معتقد بودند که אیشان هنوز אز علم אمامت بهره. توאفق کردند) אلسّالم  علیه(بر אمامت אمام جوאد 
אی نیز  عده. دهد پس אیشان אمام هستند אما علم کافی ندאرد و خدא אز طرقی که الزم باشد علم به אیشان می

אفرאدی نیز . سال دאشتند که کافی نبود ۴زمانی که אز پدر جدא شدند گرفتند ولی  باید علم رא אز پدر می: گفتند
אند و بقیه رא نیز خدא به هر طریقی به אیشان  معتقد بودند אمام بخشی אز علوم خود رא به אیشان אنتقال دאده

  . رساند می

دאرند و سن و سال مطرح نیست و تمام شئون אمامت رא : گروهی گفتند. بلوغ אیشان نیز مشکل ساز شد
که אیشان  در אین: گروهی گفتند. توאن در مسائل شرعی به אیشان אقتدא کرد و هم پشت אیشان نماز خوאند می

توאن نماز پشت  نه می: گفتند بعضی می. شود پشتشان نماز خوאند شکی نیست אما نمی, جانشین אمام هستند
  . گویند برאی ما حجیت دאرد אیشان خوאند، و نه مسائلی که می

אکثریت آن رא , אز قبل فرאهم کرده بودند) אلسّالم  علیه(אی رא که אمام صادق  با تمام אین جریانات زمینه
روزی یک پسر بچه دست مرא گرفت : گوید می. یکی אز אصحاب אمام به نام אبو بصیر نابینا بود. فرאموش کردند

حال . امتان در אین سنین به شما אمامت کنندروزی فرא خوאهد رسید که אم: و نزد אمام برد و אمام به من گفتند
, نیز قبل אز رفتن به مرو) אلسّالم علیه(چه؟ خود אمام رضا ... אگر אمامت رא با אین قبول کنیم אما نماز جماعت و 

که در همین سنین؟ אمام : آنان پرسیدند. در مدینه در جمع אصحاب אشاره کردند که אمام بعد אز من אیشان אست
  ! אشکالی دאرد؟گفتند چه 

ریان بن صلت، یونس بن عبد אلرحمن و گروهی دیگر در بغدאد در منزل عبد אلرحمن حکم جمع شدند و 
بینید صبر کنیم تا  تکلیف ما چیست؟ آیا صالح نمی. کافیست: אبتدא گریه و عزאدאری کردند بعد یونس گفت

ه تظاهر به دین و دیانت کردی سپس طفل به بلوغ برسد؟ ریان یقۀ אو رא گرفت و گفت تو معلوم אست ک
برאی ما אمام אست و אگر , حتی אگر یک روزه باشد, אگر אو אز جانب خدא אمام باشد: منطقی رא به کار برد و گفت

برویم و אز ) אلسّالم علیه(باید نزد אمام جوאد : آنان گفتند. برאی ما حجت نیست, سال باشد אگر کهن, אمام نباشد
  . א بیازماییمאیشان ر, طریق علم

نفر אز فقهای شیعه در موسم حج آمدند  ۸۰مدّعی אمامت شد و ) אلسّالم علیه(یکی אز عموهای אمام جوאد 
ها روشن شود و در کمال تعجب دیدند  مالقات کنند و علم אو برאی آن) אلسّالم علیه(به مدینه تا با אمام جوאد 

אی  که پیرمردی بود آمد و در صدر مجلس نشست و عده) مאلسّال علیه(که عبدאهللا بن موسی عموی אمام جوאد 
حدیث ) אلسّالم علیه(چند تن אز صحابی گفتند که ما אز אمام صادق . אمام ما אوست و אو نیز به خود گرفت: گفتند

رسد؛ چه طور אو אمام אست؟ با אین حال  دیگر אمامت به دو برאدر نمی) אلسّالم علیهما(دאریم که پس אز حسنین 
برאی אمتحان אز אو سؤאلی پرسیدند که جوאب پرت و پال و . کردند אی אو رא حمایت می مدعی بود و عده אو

در همان . ما شگفت زده شدیم در پاسخ خالف گفتن: بارۀ طالق پرسید و گفتند یکی دیگر در. عجیبی دאد
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که همه حتی عبدאهللا بن موسی  אیشان چنان هیبتی دאشتند. وאرد مجلس شدند) אلسّالم علیه(موقعیت אمام جوאد 
. رא گرفت و همه به אحترאم אیشان אز جای خود بلند شدند و عبدאهللا אز صدر مجلس کنار رفت و جا رא به אمام دאد

رسد  به نظر می. دو سؤאل رא دوباره مطرح کردند و אمام به אستناد قرآن و منطق محکم جوאب دאدند همان
حتی ذکر شده در یک مجلس سی هزאر . ها سربلند بودند אمام در همۀ آنجلسات متعدّدی با אمام دאشتند و 

אند سی سؤאل بوده به אستناد حدیثی  אند و گفته سؤאل אز אمام پرسیدند که برخی אز علما روی אین نقل بحث کرده
ا وאقعاً گویند یا سی هزאر حدیث نشانۀ کثرت אست و ی کنند و می אما برخی قبول نمی. که مال محسن آورده بود
אی אز אیشان چهل هزאر سؤאل پرسیده  زنند که یکی אز بزرگان אهل تسنّن در جلسه אین تعدאد بوده و مثال می

  . אند نکته אین אست که אکثر אین سؤאالت برאی אثبات אمامت بوده و به همین دلیل ثبت نشده. شد

جا حل شود  ؟ אین مسئله אگر אینچیست, توאند אمام باشد که در کودکی کسی می مستند אئمه ما در אین
  . دیگر برאی بقیۀ אمامان مشکلی ندאرد

, که دאود چگونه سن من برאی אمامت אز دید شما مشکل دאرد در حالی: فرمایند می) אلسّالم علیه(אمام جوאد 
  ! سلیمان رא که کودکی بیش نبود جانشین خود کرد؟

رسیدیم و אیشان به طفل خود אشاره کردند که אمام بعد ) אلسّالم علیه(گوید ما خدمت אمام رضا  صفوאن می
سه ساله ) אلسّالم علیه(که عیسی  توאند در حالی چطور نمی: ما سؤאل کردیم که در همین سنین؟ گفتند. אست

گوید که  کند؛ אلبته אو می אحمد بن אبی نصر بزنطی نیز مشابه همین رא نقل می. حجّت אقامه کرد و پیامبر بود
  . کرد و پیامبر بود دو سالگی حجت אقامه میعیسی در 

به אمام علی ) وآله علیه אهللا صلّی(سن مطرح نیست زیرא پیامبر : فرمایند می) אلسّالم علیه(אمام جوאد 
  . کنند سالگی رسالت خود رא عرضه می ۹در ) אلسّالم علیه(

אو رא به خاطر بسپارم و وقتی به های  کردم تا ویژگی من دאشتم به אمام نگاه می: گوید علی بن אسباط می
אمام به قصد אو پی بردند אما . روم برאی مردم تعریف کنم و بگویم אمام نوجوאن ما אین چنین אست مصر می

هیچ אشکالی ندאرد کسی در کودکی به : با علم אمامت به من فرمودند. بدون توجه به אو در جای خود نشستند
) אلسّالم علیه(؟ آیه رאجع به حضرت عیسی ﴾وآتیناه אلحکم صبیّا﴿: گوید بینی قرآن می אمامت برسد؛ مگر نمی

برאی خدא نابالغ و چهل ساله فرقی ندאرد و خدא אرאده کرده مرא در אین سن به . کند אست که در کودکی حکم می
  . אمامت برساند

فتند و با دختر مأمون یک سال در مدینه بودند و سپس به بغدאد ر) אلسّالم  علیه(بنا به نقلی אمام جوאد 
  . אزدوאج کردند و سپس אجازه خوאستند که به مدینه باز گردند ولی معتصم دوباره אیشان رא باز گردאند

به نظر . אند به مرو رفته و با پدر دیدאر کرده و نزد אو بوده ۲۰۲در کتاب تاریخ بیهق آمده که אمام در سال 
ز شیعیان که دچار مشکل شدند گفتند که אز چهار سالگی پدر رא آید אین نقل صحیح باشد؛ زیرא آن عده א نمی

آیا אیشان در زمان مرگ پدر . به عالوه بچه شش ساله چه طور و با چه کسی به مرو رفته אست. ندیده אست
چرא אصحاب به مدینه به دیدאر אمام جوאد , אند یا نه؟ אگر پاسخ مثبت אست بوده) אلسّالم علیه(نزد אمام رضا 

  آیند؟ می) אلسّالم هعلی(
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  با یحیی بن אکثم) אلسّالم علیه(مناظرۀ אمام 

برאی برطرف کردن شایبۀ دخالت אو در , به بغدאد توسط مأمون) אلسّالم علیه(در حقیقت آوردن אمام رضا 
رא ) אلسّالم علیه(خلیفۀ بعد نیز אمام جوאد , معتصم. کردند هایی אست که شورش می قتل אمام و فرونشاندن گروه

به عنوאن خلیفه ) برאدرش(د אز אو معتصم خالفت کرد و بع ۲۱۸مأمون אولین خلیفه بود و تا . به بغدאد آورد
  . אنتخاب شد

و یحیی بن אکثم در بارۀ شیخین אتفاق אفتاد که توسط مأمون ) אلسّالم علیه(אی بین אمام جوאد  مناظره
ریزی شده بود و אمام خود معتقدند که سؤאالت אین مناظره با نظر مأمون طرح شده אست و אال אو در برאبر   پایه
אمام که فهمیده بودند مأمون قصد دאرد به אین وسیله موقعیت אیشان رא در بین אهل . نشست نمی ها ساکت آن

دאدند که هیچ توهینی به אبوبکر و عمر نشود و אیشان به  אی جوאب می به سؤאالت به گونه, تسنّن تضعیف نماید
دهند که هم آنان رא رد  پاسخ می אی به گونه) אلسّالم علیه(אمام . دهند אستناد قرآن و سنت پیامبر جوאب می

  . دهند אی به آنان نمی کنند و هم بهانه می

نظر شما در بارۀ אین عبارت چیست که ما در אخبارمان دאریم که جبرئیل نزد : کند یحیی بن אکثم سؤאل می
ا אو نیز אز خدא خدא אز אو رאضی אست آی: אبوبکر برسان و به אو بگوگوید سالم مرא به  خدא می: پیامبر آمد و گفت

که جبرئیل چنین  کسی منکر فضیلت אین دو نیست אما אین: رאضی אست؟ אمام در پاسخ אین سؤאل فرمودند
دאند که در دل  چیزی بگوید ممکن نیست؛ چون طبق آیات، خدאوند به همه چیز آگاه אست؛ پس چه طور نمی

  .کنند به אین ترتیب אصل آن رא رد میباشد و  گذرد و אین روאیت توهینی به خدאوند می אبوبکر چه می

ما در روאیاتمان دאریم که مَثَل אبوبکر و عمر در زمین مَثَل جبرئیل و : پرسد که אو سؤאل دیگری می
אین گفته هم درست نیست؛ چرא که אین دو فرشته دאئماً در حال : فرمایند אمام می. باشد ها می میکائیل در آسمان
پس چگونه ممکن אست کسانی با אین سابقه با دو . وبکر و عمر سابقۀ شرک دאرندکه אب حال آن, عبادت هستند

  .فرشتۀ خدא یکسان باشند

کند که ما در אخبار دאریم که אبوبکر و عمر دو آقای پیرאن و سالمندאن بهشت  نقل می باره دویحیی 
جود ندאرد و אین رא אمویان برאی کم گویند که در بهشت אصالً پیر و کنند و می אمام אین خبر رא نیز رد می. هستند

ندאرید که هر ) وآله علیه אهللا صلّی(مگر אین خبر رא אز پیامبر . אند ساخته) אلسّالم علیهما(کردن مقام حسنین 
. خوאنی دאشت بپذیرید در غیر אین صورت رد کنید با قرآن و سنت مقایسه کنید؛ אگر هم, سخنی אز من شنیدید

شود و بعد אز  بر من دروغ بسته می: אین خبر رא אز پیامبر ندאرید که در אوאخر عمر فرمودمگر : فرمایند אمام می
کنی אز همان موאردی אست که حضرت خبر  אین אخباری که تو نقل می  אین، بر بنا. مرگم بیشتر بسته خوאهد شد

  .אند دאده

ت و با نور אو بهشت روشن کند که ما در אخبار دאریم که عمر بن خطّاب چرאغ بهشت אس یحیی نقل می
که تمام پیامبرאنی که در بهشت  توאند درست باشد؛ در حالی چگونه אین سخن می: فرمایند حضرت می. شود می

شرک   شود؛ אما با وجود عمر که سابقۀ ولی با وجود آنان بهشت روشن نمی, אی در شرک ندאرند هستند سابقه
  !گردد؟ بهشت روشن می, دאرد

سعدی نیز بر אین אساس . (شد عمر پیامبر می, شدم אگر من مبعوث نمی: یامبر فرمودندگوید پ یحیی می
خدא אز پیامبر عهد گرفته אست و همۀ אنبیا به : گویند אمام می) غیر אز عمر که الیق پیغمبری بود. شعر گفته אست
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که  عالوه بر אین. א نادیده بگیردتوאند אین عهد ر چگونه می) وآله علیه אهللا صلّی(پس پیامبر . אند خدא عهد سپرده
  .کند به سابقۀ شرک عمر אشاره می

کردم که وحی بر آل خطّاب  گمان می, شد هر گاه وحی بر من قطع می: אند گوید پیامبر فرموده یحیی می
پیامبر چگونه אمری رא که مختص معصومین : گویند دهند و می אمام به אستناد آیۀ قرآن پاسخ می. شود نازل می

  .کنند دهند و به عهد خدאوند אشاره می به کسی که سابقۀ شرک دאرد نسبت می, تאس

توאنند אز אین  در نتیجه نمی. به אین ترتیب یحیی ساکت شد و دیگر حرفی برאی گفتن ندאشت و تسلیم شد
  .با شیخین אستفاده نمایند) אلسّالم علیه(אمر برאی دشمنی אمام 

  دאدبه بغ) אلسّالم علیه(אحضار אمام 

ها که  معتصم بعد אز مدت. سوאد، کم خرد، خشک و تند אما شجاع بود معتصم برخالف مأمون آدمی بی
  .با آنان جنگید و تا אعماق روم پیش رفت و با پیروزی بازگشت, جنگ با אمپرאطوری روم متوقّف شده بود

معتصم دو سال אز حکومتش אما . بردند در مدینه به سر می) אلسّالم علیه(معتصم در بغدאد بود و אمام 
بار אول : گوید یکی אز یارאن אمام می. نگذشته بود که تصمیم گرفت אمام رא به بغدאد بیاورد و تحت نظر قرאر دهد

من بر شما : من نگرאن شدم و به אیشان گفتم, خوאستند אمام رא به بغدאد ببرند در زمان مأمون وقتی که می
زنند و  شود؟ אمام لبخندی می تکلیف ما با אمامت چه می, سیبی رسدאگر در אین سفر به شما آ. بیمناکم
باز نگرאنی خود رא , אما بار دوم که אیشان رא אحضار کردند. אفتد نگرאن نباش؛ برאی من אتفاقی نمی: گویند می

) مאلسّال علیه(گردم و אشاره به پسر خود אمام هادی  مطرح کردم و אمام گفتند که من אز אین سفر باز نمی
  .کنند  می

رא به بغدאد بردند و زندگی مرفّهی برאی אیشان در کاخ مأمون درست کرده بودند ) אلسّالم علیه(אمام جوאد 
کند که وقتی به دیدאر  حتی یکی אز یارאن אیشان نقل می. تا مردم فکر کنند که אمامشان به فکر مردم نیست
خود گفتم حتماً אیشان مردم مدینه و شیعیان رא فرאموش  با, אمام رفتم و אیشان رא در אین جاه و مقام دیدم

به خدא قسم آن نان جوین و نمک مدینه به : אما یکباره رنگ אمام زرد شد و با نارאحتی به من گفتند. کنند می
در حقیقت . گویا معتصم آن شرאیط رא برאی אمام فرאهم نکرد. جا برאی من بهتر אست مرאتب אز אمکانات אین

حلقات درس و . خوאست אمام تحت کنترل אو باشد می, אز אرتباطات אمام با شیعیان نگرאن بود معتصم که
אو هیچ گاه אحترאمی که . شد مناظرאت אمام با علمای کشورهای مختلف و אرتباط با آنان سبب ترس אو می

  . مأمون برאی אمام قائل بود رא برאی אیشان قائل نشد

دهند و با آن  یک نظر فقهی محکمی می) אلسّالم علیه(אمام , بوددر אین مدت که کمتر אز یک سال 
אی معتقدند که همین برخورد אمام سبب قتل אیشان  گذאرند و عده אلقضات و بقیۀ علمای بغدאد رא کنار می قاضی
אو  که حد رא بر گیرند و برאی אین אفتد؛ سارق رא می قضیه אین طور بود که سرقتی در بغدאد אتفاق می. شود می

אحمد بن دאود قاضی אلقضات مدینه نظرش אین بود که باید کف دست . אفتد ها אختالف می جاری کنند بین آن
دאنست حرف کدאم رא بپذیرد؛ אما با توجه به  معتصم نمی. گفتند باید אز آرنج باشد  אی دیگر می عده. אو بریده شود

אمام نیز متوجه . رא אحضار کرد) אلسّالم علیه(אمام جوאد , אی که אز אمام در زمان برאدر به دستش رسیده بود سابقه
معتصم . حد آن چهار אنگشت אست: אمام فرمود. אو אصرאر کرد. من رא معذور دאر: حساسیت قضیه شدند و گفتند

چون خدא حکم کرده در سجده باید کف دستان بر زمین باشد و אگر شما کف : به چه دلیل؟ אمام گفتند: پرسید
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معتصم چنان אز אین جوאب خوشش آمد که طبق نظر אمام عمل . אید در حق خدא تصرّف کرده, ببریددست رא 
  . کرد و تمام علما و قاضی אلقضات رא کنار گذאشت

من : نقل אست که אحمد بن אبی دאود אین وضعیت رא مشاهده کرد؛ چند روز بعد معتصم رא دید و گفت
شما آرאی تمام فقها رא در جلوی . אم آتش رא بر خود خریده, گفتن آندאنم با  گویم که می  سخنی رא به تو می

که مردم אو رא אمام خود دאنسته و אز تو که  مردم و لشکریان کنار گذאشتی و نظر אین مرد رא پذیرفتی در حالی
سئله کنم אین م چون من خیرخوאه تو هستم אحساس می. کنند سزאوאرتر بر خالفت تلقّی می, مؤمنان هستی אمیر

  .گیرد کند و بعد אز چند روز تصمیم به قتل אمام می معتصم در حق אو دعا می. شود برאیت سنگین تمام می

که אیشان بسیار کم سن و سال  وحدت نظر ندאریم با אین) אلسّالم علیه(شهادت אمام   متأسفانه در بارۀ
אما , אند אمام در אثر مسمومیت אز بین رفته گفته شده אست: گوید شیخ مفید که אز بزرگان شیعه אست می. אند بوده

دهد  شوאهد و قرאئنی دאریم که نشان می. אین چیزی نیست که نزد من ثابت شده باشد که به آن شهادت دهم
אوالً برخی אز علمای سنّی در ذکر وقایع عصر . אند به دست دستگاه خالفت به شهادت رسیده) אلسّالم علیه(אمام 

که אو هشت دشمن بزرگ دאشت که یکی یکی همه رא אز بین برد و یکی אز آنان رئیس معتصم אشاره دאرند 
گویند معتصم אمام  وقتی خود אهل سنت می: گویند אی که سخن شیخ مفید رא قبول ندאرند می عده. رאفضیان بود
  . پس جای شکی نیست, رא کشته

  )אلسّالم علیه(شهادت אمام 

رא به سبب توجهات عموم مردم به אیشان تحمّل کند و حتی ) אلسّالم علیه(توאنست אمام جوאد  معتصم نمی
معتصم تظاهر کرد که . خوאهند مرא خلع کنند و אو رא خالفت برسانند  هایی زد که مردم می دست به جعل نامه

د ما در جریان אی نیز که گفتن عده. ها رא אز غالمان אمام گرفته و نزد אمام برد و אمام نیز אدعای برאئت نمودند نامه
در آن تاالری که بودند ناگهان سر , گفته شده وقتی אمام لعن کردند. مورد لعن אمام قرאر گرفتند, ها هستیم نامه
در אین هنگام معتصم درخوאست کرد . توאنستند خوאستند بایستند אما نمی ها گیج رفت و به زمین אفتادند و می آن

معتصم که چنین אعجازی رא . ز سکوت کرد و آنان به حالت אولیه بازگشتندאمام نی, که אمام אز لعن خود بازאیستد
אما وقتی دید همین مسئله بر نفوذ אمام אفزوده . تا مدتی سکوت کرد و به אمام کاری ندאشت, אز אمام دیده بود

  . تجایگاه باالتری پیدא کرده אس) אلسّالم علیه(کینه و خشمش زیادتر شد و אحساس کرد که אمام , אست

دید  که می אم אلفضل همسر אمام بود و علّت نیز آن بود که אز אین, یک نقل אین אست که عامل شهادت
معتصم نیز به אو سمّی . אحساس حسادت نمود و نزد معتصم رفت, دهند אمام همسرאن دیگر رא بر אو ترجیح می

אست که אم אلفضل پشیمان شد و به אمام אز خانه بیرون آمد و نقل دیگر אین , دאد؛ אو وقتی سم رא به אمام دאد
: אمام فرمودند. که چنین خیانتی رא مرتکب شدی چه پشیمانی دאرد بعد אز אین: אمام نیز فرمودند. אعترאف کرد

  . אی دچار شدی و خوאهی مرد بینم که به بیماری می

زد אمام ببرد و به دهد تا ن به غالمش می, نقل دیگر אین אست که معتصم شربت پرتقالی که مسموم بود
אمام رא . אیم و אمر به نوشیدن کرده و باید بنوشید אیشان بگوید پیش אز شما آن رא برאی قاضی אلقضات نیز برده

که معتصم یکی אز  نقل بعدی אین. مجبور به خوردن آن کردند که אمام فردאی آن روز به شهادت رسیدند
אما אو با بهانۀ , אمام نپذیرفتند. ک کردن خانۀ خود دعوت کندمقامات رא مجبور کرد که אمام رא به بهانۀ تبرّ

سمّی رא که معتصم به אو دאده , אمام رא برد و در پذیرאیی, که وزیر خلیفه آرزو دאرد شما رא در خانۀ من ببینند אین
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خانه به صاحب . אز خانه خارج شدند و سوאر مرکب شدند, אمام که متوجه سم شده بودند. بود به אیشان خورאند
  . من אز אین خانه بروم برאی تو بهتر אست: دنبال אمام آمد که کجا؟ אمام گفتند

بعید אست אمام به , جا که אهل بیت ما אز بدن و تن خود به عنوאن ودیعۀ אلهی مرאقبت کامل دאشتند אز آن
אقدאم به قتلشان  ,هایی که دאشتند و قطعاً با توجه به مرאقبت. مرگ طبیعی در سنین کم فوت کرده باشند

به نظر درست אست هر چند در آن , אند ما با تیر یا سم کشته شده  حدیثی که گفته אست همۀ אئمۀ. אند کرده
  .אند تشکیک وאرد کرده

, هجری در بغدאد אز دنیا رفتند و به نقلی یا به ظاهر ۲۲۰در آخر ذی אلقعده سال ) אلسّالم علیه(אمام جوאد 
אمام هادی , خوאند אما به אعتقاد شیعه که بر אمام جز אمام نماز نمی. یشان نماز خوאندوאثق فرزند خلیفه بر א

پیکر אیشان رא نیز در مقابر قریش کنار . با طیّ אالرض آمدند و بر پیکر مطهّر אمام نماز خوאندند) אلسّالم علیه(
  .دفن کردند) אلسّالم علیه(جدّ بزرگوאرشان אمام کاظم 

  )אلسّالم علیه( امشاگردאن و אصحاب אم

  :ها هستند אین چهره) אلّسالم علیه(אمام رضا אز אصحاب پدرشان 

محمد بن سنان، علی بن مهزیار אهوאزی، محمد بن خالد برقی، حسن و حسین بن سعید אهوאزی، אبرאهیم 
  .بن محمد همدאنی

  :عبارتند אز) אلسّالم علیه(אمام جوאد אز אصحاب 

موسی بن قاسم بجلی، محمد بن אسماعیل بن بزیع، علی بن حدید، , جعفریدאود بن قاسم، אبو هاشم 
  .אلرحمن بن אبی نجرאن، אیوب بن نوح، אحمد بن אبی عبدאهللا برقی علی بن عباد، عبد

کند که در سامرא شنیدم که کسی אدّعای  شیخ مفید אز فردی به نام علی بن خالد که زیدی بوده نقل می
ها صحبت کردم  بان کنجکاو شدم ببینم کیست؟ با زندאن. یر کردند و به زندאن אندאختندکند؛ אو رא دستگ نبوت می

دیدم آدمی אهل عقل و فهم و کمال אست و بعید , وقتی با אو موאجه شدم. و به من אجازه دאدند تا אو رא ببینم
لحسین در دمشق مرتب به رأس א. من אهل شام هستم: آن شخص گفت. אست چنین אدعایی کرده باشد

دنبالم : یک شب آقایی رא دیدم که به من گفتند. شدم کردم و دچار حالی می رفتم و عبادت و אطاعت می می
. بیرون بیا: سپس گفتند. زیارت کن: چندی نگذشت که حس کردم در مسجد کوفه هستم؛ گفتند. حرکت کن

یک دفعه . همرאه אیشان نماز خوאندمچند قدمی بردאشتم حس کردم در مدینه هستم؛ به زیارت پیامبر رفتم و به 
یک سال بعد همان . با همان آقا بازگشتم به شام, אحساس کردم در مسجد אلحرאم هستم؛ بعد אز אنجام آدאب

من محمد بن : אز אیشان پرسیدم شما که هستید؟ گفتند. دیدم و سفر برאیم تکرאر شد دوبارهجا  فرد رא در همان
من אین رא برאی یکی אز نزدیکانم نقل کردم و אو نیز برאی . אز من جدא شدند علی بن موسی فرزند رضا هستم و

من رא به عنوאن , אین فرد وقتی אین خبر رא شنید. که رسید به وزیر معتصم که فردی جنایتکار بود دیگرאن تا אین
  . نبوت کرده گرفت و به زندאن אندאخت  کسی که دאعیۀ

אز زندאن خارج شدم و در فکر بودم که کسی که אیشان رא به אین گوید من دאستان رא شنیدم و  فرد می
به وزیر نامه نوشتم که אین فرد کار خاصی . توאند אو رא אز زندאن خارج کند آیا نمی, صورت به אین سفر برده

. زאد کندبیاید אو رא آ, אو نیز به من جوאب دאد به אو بگویید همان کسی که אو رא سفر برده. אو رא آزאد کن, نکرده
با . جا همهمه אست رفتم که دیدم آن معرفتی אیشان در شگفت بودم؛ אما به طرف زندאن می گوید من אز بی می
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وقتی . אند فهمیدم אمام با אعجاز خود אو رא آزאد کرده. אو در زندאن نبود, وجود אمکاناتی که برאی حفاظت زندאن بود
  .بردאشتم و شیعه شدم אز زیدی بودن دست, אین אمور رא אز אمام دیدم

برخی زمان אمام . عصری عجیب אز نظر علم و فرهنگ در عالم אسالم אست) אلسّالم علیه(عصر אمام جوאد 
مرد، محمد بن אدریس  ۲۰۴مانند هشام بن محمد بن کلبی که در سال . و برخی بعد אز אیشان אز دنیا رفتند

کتابی تخصصی در بارۀ غزوאت پیامبر و  ,يאلمغازمحمد بن عمر وאقدی صاحب . مرد ۲۰۴شافعی که در سال 
אصل אین کتاب  , אلسیرة אلنبویةهای אیشان، یحیی بن زیاد معروف به فرّאء، عبد אلملک بن هشام صاحب  سریه

אبن هشام کتاب אستاد رא تنقیح و אصالح نمود و به نظر مورّخان موאردی که , برאی אبن אسحاق بوده و شاگرد אو
ها و  אلملک بن قریب معروف به אصمعی یکی אز لغوی بود رא حذف کرد، عبد) אلسّالم علیه(علی در بارۀ אمام 

  .مرد ۲۱۶های برزگ که در سال  نحوی



 

 

  
  
  

  شانزدهمجلسۀ 
  
  
  

  אمام عسکری و , אمامت אمام هادی

  )אلسّالم علیهم( אمام زمان

  

  



 

 

  )אلسّالم علیه(אمامت אمام هادی 
مشکالت  אما تزلزل و. سالگی به אمامت رسیدند ۵در سنین کودکی و در سن ) אلسّالم علیه(אمام هادی 

 ۲۱۲ذی אلحجة یا دوم یا پنجم رجب سال   والدت אیشان رא در نیمۀ. کنیم پیش رא در אین زمان مشاهده نمی
حضرت علی و مشهورترین  نام آن. אی حوאلی مدینه به نام صریا به دنیا آمدند אند و در ناحیه هجری ذکر کرده

مرتضی و حتی , ناصح, فقیه، عالم، نجیب אلقاب אیشان هادی و نقی אست؛ אما אلقاب دیگری چون عارف،
برאی جلوگیری אز حساسیت אو אز אین نام پرهیز , אی با همین نام بودند אما چون معاصر خلیفه. متوکّل دאشتند

  . אلحسن ثالث شهرت دאرند אلحسن אست و در روאیات به אبو کنیۀ حضرت אبو. کردند می

طبق نقلی אمام . مادر אیشان کنیزی مغربی یعنی אز אهالی مرאکش אمروزی به نام سمانۀ مغربیه بودند
مادرم عارف به مقام من بود و مقامی باال دאشت و אز سیرۀ אمّهات صدیقین و : فرمایند می) אلسّالم علیه(هادی 

  . کرد و شیطان رא در אو رאه نبود صالحین تخطّی نمی
  
  
  

  )אلسّالم علیه(عاصر با אمام هادی های م طاغوت

در سال ) אلسّالم علیه(אمام جوאد . مرد ۲۲۷معتصم אست که در سال , نخستین خلیفه در אمامت אیشان
  .با معتصم معاصر بودند) אلسّالم علیه(هجری به شهادت رسیدند و هفت سال אمام هادی  ۲۲۰

خلیفه تصمیم گرفت پایگاه , که אتفاق אفتادتا אین زمان بغدאد مرکز خالفت بود אما به سبب حوאدثی 
אیرאنی بودند , אز אبتدאی حکومت عباسیان تا کنون بیشتر لشکریان. تأسیس کند, جدیدی که بیشتر نظامی باشد

, هایی برאی مقابله با خلفا بودند ها دאرאی زمینه אما چون אیرאنی... مانند طاهر ذو אلیمینین، عبدאهللا بن طاهر و 
  . کشتند אی رא می کردند و گاه عده س خطر میאینان אحسا

אین ترکان در مناطق . مسلمان رא جایگزین אیرאنیان کند توאند ترکان تازه معتصم אحساس کرد که می
شدند و به  ها אسیر می ها در جنگ آن. کردند زندگی می, شرقی אسالم که شرق خرאسان بزرگ و ماورאء אلنهر بود

به عالوه אین . شدند سریعاً به אسالم متمایل می, د و چون فرهنگشان پایین بودشدن مرאکز אسالمی برده می
אز אین رو معتصم تصمیم گرفت لشکری אز . کردند אفرאد عموماً برده بودند و باید אز باال دست خود تبعیت می

ث شد که بغدאد همین אمر باع. به سرعت אیرאنیان رא کنار گذאشت و אز ترکان جایگزین کرد. ترکان تشکیل دهد
אین جایگزینی باعث رنجش بغدאدیان شد . پر شود, אز نیروهای ترکی که فرهنگشان با مردم دیگر متفاوت بود

خلیفه אحساس کرد אین אمر باعث رنجیدن مردم אز אو گردید؛ در نتیجه محلی . شد و گاه موجب زد و خورد می
  . رא برאی لشکریان אنتخاب کرد» سُرّ من رأی«به نام 

و فرزندشان که بعدها به אین شهر אعزאم ) אلسّالم علیه(אمام هادی . אین سامرא شهری نظامی بود بر بنا
  .عسکر معرّب لشکر אست. لقب گرفتند» عسکریین«در میان نظامیان مستقر بودند و به אین سبب , شوند می
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  فتوحات در زمان معتصم

ها تا عموریه پیش رفتند و پس אز جمع  آن. אنجام شد در زمان معتصم تحرّکات زیاد و موفّقی بر علیه روم
نام معتصم , به جهت אین پیروزی. به پایتخت بازگشتند, غنائم و مجبور کردن حاکم روم به دאدن باج و خرאج

ها به مناطق  در تاریخ ماندگار شد و بعد אز אین نیز دیگر אین کار تکرאر نشد و حتی در برخی موאرد رومی
  .بردند کردند و אسیرאنی می یאسالمی حمله م

  شورش بابک

شورش بابک خرّم دین אست که אیرאنی و مجوسی بود که بر ضدّ وضعیت , אز دیگر حوאدث مهم אین دوره
در آذربایجان شورش کرد و کارش باال گرفت و . אما אو آدمی پلید و ضدّ אسالم بود. ها در אیرאن قیام کرد عرب

نشین אیرאن حمله کردند و زنان و کودکان رא  ها به مناطق مسلمان آن. یوستندها به אو پ عدۀ زیادی אز مجوس
  . אسیر نمودند و کشتار وسیعی رא به وجود آوردند

معتصم سردאر אیرאنی خود به نام אفشین رא مأمور دفع بابک کرد و אو با قوאیی حرکت کرد ولی حریف אو 
ب کرده و سوאر بر فیلی بابک رא به بغدאد آوردند و مردم به شدند تا بعد אز دو سال موفق شدند אو رא سرکو نمی

خلیفه نیز چنان אز אو دلگیر بود که دستور دאد دست و پاهای אو رא بریدند و جنازۀ אو رא بر دروאزۀ . تماشا آمدند
  . شش هزאر مسلمان نیز אز دست אین نابکار نجات یافتند. شهر آویزאن کردند

אما پس אز مدتی אفشین . دאیی خود رא حاکم برخی אز نوאحی کرد و برگشت, دאفشین وقتی אو رא سرکوب کر
دאیی אو نیز دست به . مورد سوء ظنّ معتصم قرאر گرفت و אو رא متهم به مجوسی بودن کرد و به زندאن אندאخت

א تحریک אش همکاری دאشت و حتی خود אو بابک ر غارت زد و همین אمر باعث شد به אو אتهام بزنند که با دאیی
جسد رא نیز کنار . ها سبب شد אو رא مورد شکنجه قرאر دهند و در آخر نیز در زندאن مرد אین حرف. به قیام کرد

  .بابک به دאر آویختند

  خالفت وאثق

پسرش هارون بن معتصم با لقب אلوאثق باهللا، معروف به وאثق به خالفت رسید و پنج سال , بعد אز معتصم
وאثق نسبت به אهل بیت رئوف بود و شیوۀ مأمون رא دאشت و אمام . مرد ۲۳۲ر سال و نه ماه خالفت کرد و د

با مرگ אو دورאن طالیی . دאدند در عصر אو در مدینه با رאحتی کارهای خود رא אنجام می) אلسّالم علیه(هادی 
  . رسد عباسیان نیز به پایان می

. ۲אز אبتدא تا مرگ وאثق یعنی صد سال : یدورאن طالی. ۱אند  دورאن حکومت عباسیان رא دو قسمت کرده
دאنشمندאن . رسد در אین دورאن אنحطاط فرهنگ و تمدن به אوج خود می. دورאن אنحطاط فرهنگ و تمدّن

برد و  برجستۀ دینی پا به عرصۀ وجود گذאشتند و אسالم عظمتی یافت אما حکومت در ضعف به سر می
به جایی رسیدند که بر خلفا אحاطه یافتند و به عزل و , بردگی بودمسلمان که تا دیروز کارشان  های تازه  ترک

خلیفه کارش به جایی رسید که به گدאیی . کردند نصب خلفا پردאختند و حتی چشم برخی אز خلفا رא کور می
  .אین אتفاقات همه بعد אز متوکل به وقوع پیوست که بعد אز وאثق به حکومت رسیده بود. אفتاده بود
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  لخالفت متوکّ

جعفر , با אو بود) אلسّالم علیه(های אمام هادی  که بیشتر مالقات) אلسّالم علیه(خلیفۀ معاصر بعدی با אمام 
برخالف مأمون و تا . אی جبّار، خشن و دشمن אهل بیت بود متوکّل خلیفه. بن معتصم معروف به متوکّل بود

د אو نیز در ظاهر موאردی رא رعایت هر چن, حدی معتصم و وאثق که برخوردشان در ظاهر متوאضعانه بود
تا جایی باال گرفت که ) علیها אهللا سالم(و حضرت زهرא ) אلسّالم علیه(های אو به אمام علی  אما جسارت, نمود می

  . باعث مرگ אو شد

אین سه خلیفه معتزلی مذهب و طرفدאر . متوکّل אز نظر فکری نقطۀ مقابل مأمون، معتصم و وאثق بود
در , ها אعتقاد به خلق قرآن بود های مشترک آن و אز ویژگی. دאدند ند و به אهل حدیث میدאن نمیگرאیی بود عقل

ها بر سر אین مسئله تا عهد متوکّل بسیار زیاد بود؛ حتی در  درگیری. دאنند برאبر אهل حدیث که قرآن رא قدیم می
وאثق گفته بود אگر آنان , آزאدی مسلمانان در موقع, خوאستند گروهی אز אسرא رא مبادله نمایند عهد وאثق وقتی می

  . فدیه برאی آزאدیشان دאده نشود و به אسارت کفّار بازگردאنده شوند, אعتقاد به خلق قرآن ندאرند

گرאیان رא پیش گرفت و آنان رא אز صحنۀ  אما متوکّل طرفدאری אز אهل حدیث و אخبار و مخالفت با عقل
אو بر אهل کتاب و غیر . به אین אمر معلوم نیست باطنی یا ظاهری بودאعتقاد אو . علمی و فکری خارج نمود

هایی بپوشند که آنان رא אز مسلمانان جدא کند و بر در  مسلمانان بسیار سخت گرفته و دستور دאده بود لباس
وکّل در مت. ها رא אز بین برد توאنستند سوאر אسب شوند و کلیساها و کنیسه نمی, هایشان عالئمی کشیده شود خانه

אدאرۀ אمور بهتر אز وאثق عمل کرد و با אقتدאر توאنست شوکت بنی عباس رא که بعد אز هارون رو به אفول رفته 
  . بازگردאند, بود

رא אز مدینه به سامرא אحضار ) אلسّالم علیه(که چرא אمام  در אین. شد) אلسّالم علیه(متوکّل متوجه אمام هادی 
؛ אما قول مشهور آن אست که حاکم مدینه عبدאهللا بن محمد هاشمی بر های مختلفی مطرح אست بحث, کرد

های زیادی بر ضدّ  فعالیت) אلسّالم علیه(در نزد متوکّل بدگویی کرد و گفت אمام هادی ) אلسّالم علیه(ضدّ אمام 
رא אز مدینه אو , خوאهی مدینه رא אز دست ندهی אگر می. אند خالفت دאرند و پیروאن زیادی رא دور خود جمع کرده

  . خارج کن

אی به متوکّل نوشتند و در آن  אز אین بدگویی باخبر شدند و نامه) אلسّالم علیه(طبق روאیاتی אمام هادی 
من אقدאم خاصی بر ضدّ : گویند אمام به خلیفه می. אتهاماتی رא که حاکم مدینه به אیشان زده بود رא تکذیب کردند

کنم  به خاطر شما عبدאهللا رא خلع می: گوید کند و می کّل אز אمام دلجویی میمتو. אم و قصدی نیز ندאرم تو نکرده
کند و אمام به مرکز خالفت رفتند تا متوکّل אز علم אیشان אز نزدیک  و در همین نامه אز אیشان دعوت می

فرستاد تا  ظاهر نامه مبنی بر دعوت אست؛ אما سیصد نفر אز یارאنش رא به رهبری یحیی بن هرثمه. مند شود بهره
  . אمام رא به سامرא بیاورند

های وسیعی در سرאسر مملکت אسالمی  אئمّه دאرאی پایگاه) אلسّالم علیه(אز אوאخر عصر אمامت אمام کاظم 
אموאل و سؤאالت אز طریق وکال به سوی אئمه . بوده و אرتباطات وسیعی אز طریق وکالی خود با مردم دאشتند

به باالترین ) אلسّالم علیه(ان אمام هادی אوج گرفت و در زم) אلسّالم علیه(אین کار در زمان אمام رضا . رسید می
אز אین رو אمام در خودِ مدینه نیز محبوبیت یافته بودند و همین که خبر رسید که یحیی بن . حد رسیده بود

אی که مردم آه و ناله سر دאده و آمادۀ مقابله با یحیی بن  مدینه به هم ریخت به گونه, هرثمه به مدینه آمده
قسم یاد کرد که به אمام کاری ندאرد و فقط قصد , گونه دید یحیی که وضعیت رא אین. دهرثمه و یارאنش شدن
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אما چیزی جز אدعیه , با אین حال منزل אمام رא جستجو کردند تا سالحی پیدא کنند. همرאهی אمام تا سامرא رא دאرند
در אین . رאم به سوی سامرא بردندرא در کمال אحت) אلسّالم علیه(و برخی کتب علمی پیدא نکردند و در نهایت אمام 

  . به سامرא رفتند ۲۳۶אمام در سال . پنج ساله و همرאه پدر بودند) אلسّالم علیه(زمان אمام حسن عسکری 

وقتی خبر رسید که אمام . کردند باید אز بغدאد عبور می, نکتۀ ظریف و جالب אین که برאی رفتن به سامرא
چنان אستقبالی توسط مردم بغدאد به عمل آمد که عبور אز پل بغدאد , آیند یبه سمت بغدאد م) אلسّالم علیه(هادی 

حاکم بغدאد با یحیی بن هرثمه مالقاتی . حتی حاکم بغدאد نیز به אستقبال אمام آمد. چندین ساعت طول کشید
ارتی به دאنی אیشان فرزند رسول אهللا אست؛ مبادא برאی خوشایند خلیفه توهین و جس گوید تو می کند و می می

که אز مقامات  گیرد و با אین یحیی تحت تأثیر قرאر می. دهی אیشان دאشته باشی که دنیا و آخرت رא אز دست می
تمایالتی به אمام دאشت , در طول سفر دیده بود) אلسّالم علیه(هایی که אز אمام  با توجه به ویژگی, حکومتی بود

  . و אز نظر فکری متحول شد

אیشان رא در محلی به نام خان אلصعالیک که به , در آغاز برאی تحقیر אمام. قر کردندאمام رא در سامرא مست
אی که برאی אیشان آماده کرده  بردند و بعد متوکّل دستور دאد אمام رא به خانه, سرא بود אصطالح אمروز کاروאن

در شهر جز برאی خدمت  غیر نظامی, چون سامرא شهری نظامی برאی אستقرאر قوאی ترک خلیفه بود. بودند ببرند
. گویند شان عسکریین می و فرزندאن) אلسّالم علیه(به نظامیان وجود ندאشت و به همین دلیل به אمام هادی 

آید و  گویند نام محل عسکر بوده که به نظر درست نمی برخی می.) کسانی که در منطقۀ نظامی محصور بودند(
  .کل منطقه معسکر بوده אست

  در سامرא) لسّالمא علیه(אمام هادی 

  :در سامرא موאردی پیش آمد) אلسّالم علیه(در دورאن حضور אمام هادی 

یک بار نظر אمام رא در بارۀ عباس بن عبد . אی بر ضدّ אمام دאشته باشد אی بود تا حربه متوکّل دنبال بهانه
به کسی صحبت کنم  من چگونه رאجع: عباس پرسید که אمام جوאب ظریفی دאدند و فرمودند אلمطلب جدّ بنی

که אطاعت אو بر فرزندאنش وאجب بود و אطاعت فرزندאن بر پیروאن אو؛ که وقتی אهل حدیث آن رא موشکافی 
خلیفه . گونه بیان کرده بودند אما אز باب تقیه אین, گردد به خدא باز می» אو«کردند و متوجه شدند که אین ضمیر 

  .درهم به אمام دאده אستאز אین سخن بسیار خوشحال شد و گفت صد هزאر 

, رא رو در روی אکثریت سنیان قرאر دهد و آنان نسبت به אمام بدبین شوند) אلسّالم علیه(که אمام  برאی אین
روزی که ظالم دست خود رא אز شدت ( ﴾یوم یعضّ אلظالم علی یدیه﴿معنای אین آیه چیست؟ : به אمام گفت
خدאوند در : אمام فرمودند. گوید منظور אو אین بود که אمام قطعاً در بارۀ خلفای غاصب سخن می) گزد حسرت می

حال تو . אما به خاطر ستّار بودنش نخوאسته که אین دو آشکار شوند, אین آیه دو نفر رא مصدאق قرאر دאده
به نوعی אمام هم حرف خود رא زدند و هم ! من بیان کنم؟, نخوאسته بگوید خوאهی چیزی رא که خدא خود می

  . نیرنگ خلیفه رא باطل نمودند

) אلسّالم علیه(جلساتی با אمام هادی , אی با یحیی بن אکثم دאشتند که مناظره) אلسّالم علیه(مانند אمام جوאد 
دوست ندאرم پس אز سؤאالتی که אز אو پرسیدم  من: یحیی به خلیفه گفت. در سامرא به وجود آمد و אو مغلوب شد
  . تا رאفضیان قدرت پیدא نکنند, کس دیگری אین کار رא אنجام دهد
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مبنی , متوکّل با توجه به گزאرشات رسیده אز אمام در زمانی که אیشان در سامرא کامالً تحت کنترل بودند
. گیر کند ضدّ خلیفه، تصمیم گرفت אمام رא غافلبر حمایت אمام אز پیروאن و تجهیز آنان به سالح برאی قیام بر 

آنان . ریختند، در حالی که אمام مشغول نماز یا تالوت قرآن بودند) אلسّالم علیه(نیمه شب אفرאد אو به خانۀ אمام 
که خلیفه در  منزل אمام رא تفتیش کردند و אیشان رא در همان وضعیت و با پای برهنه نزد متوکّل بردند در حالی

گوشت و پوست : فرمودند) אلسّالم علیه(אمام . خوאست شرאب به אمام بدهد خوאری بود و به אصرאر می شرאبحال 
باید برאی ما شعر , خوאهی شرאب بخوری حال که نمی: متوکّل گفت. من אز אین ماده دور אست و مرא معذور دאر

آمیز خوאندند  به محتوאی بسیار عالی و تنبّه אمام شعری رא, با אصرאر אو. من אهل شعر نیستم: אمام گفتند. بخوאنی
  . אیشان رא به منزل بازگردאند, به طوری که مستی אز سر خلیفه پرید و پس אز عذرخوאهی אز אمام

هستم و دאرאی ) אلسّالم علیه(در زمان متوکّل زنی به نام زینب کذّאبه مدّعی شد من زینب دختر علی 
متوکّل دست به . نتوאنستند حریف אو شوند, زد אما چون خوب حرف می کردند אفرאدی با אو بحث می. قدאستم

אی بر فرزند אمام حمله  جان و جسم ما אز حیوאنات در אمان אست و هیچ درنده: אمام گفتند. دאمان אمام شد
وقتی . گوید و אگر نه رאستگو אست دروغ می, پس אو رא جلوی حیوאنات بیندאزید אگر خورده شد. کند نمی
خوאستم אز אین بدبختی خارج شوم که  אی بودم و می من آدم بیچاره: وאستند چنین کنند אعترאف کرد و گفتخ می
  .گونه کردم אین

متوکّل . אما گاه به زندאن نیز אندאخته شدند, در אین منطقه محصور بودند) אلسّالم علیه(که אمام هادی  با אین
אمام در کنار سایر حکومتیان אو , کند ی که אو سوאره حرکت میهای فاخر بپوشند و زمان אصرאر دאشت אمام لباس
  . אمام دعایی نمودند که شر متوکّل אز سر אیشان دفع شد. رא پیاده همرאهی کنند

אفرאدی אز شیعیان رא در دستگاه حکومتی نفوذ , مانند دو אمام قبل) אلسّالم علیه(אز طرف دیگر אمام هادی 
بود که אینان אز אین جایگاه אستفاده کنند برאی برطرف کردن مشکالت شیعیان و دאده بودند و هدف אئمّه אین 

برخی אز אین אفرאد شناسایی شدند و با مصادرۀ אموאل و تعقیب رو به . کم کردن بار ظلم بر مستضعفان و شیعیان
  . کشتند حتی کسانی که پست حکومتی ندאشتند رא نیز دستگیر کرده و می. رو شدند

دلیل قتل متوکّل אین אست که فرزند . کشته شد و فرزندش منتصر به خالفت رسید ۲۴۷سال متوکّل در 
אما در . های پدر، با فرماندهان دست به یکی کرد و فرماندهان ترک خلیفه رא کشتند אو به سبب سختگیری

) علیها אهللا سالم(و حضرت زهرא ) אلسّالم علیه(های زیادی به אمام علی  برخی אز منابع دאریم که چون جسارت
אین ملعون . های پدرم رא در حق אین بزرگوאرאن نبینم من حاضرم بمیرم אما جسارت: گفت فرزندش می, کرد می

گفت من علی هستم و درباریان  گذאشت و می  دلقکی دאشت که متکایی رא زیر لباس روی شکم می
منتصر تاب نیاورد و با , نیز جسارت کرد) علیها אهللا سالم(تا روزی که به ساحت حضرت زهرא . خندیدند می

غالمان ترک , بیش אز شش ماه زنده نخوאهد ماند, که אعتقاد دאشت که אگر کسی پدر خود رא بکشد وجود אین
  . سالگی אز دنیا رفت ۲۵אما شش ماه بعد در . خود رא مأمور کرد تا پدر رא بکشند و بعد אز پدر نیز به قدرت رسید

های אمام رא برندאشت אما کارهای پدر رא نیز אنجام  אو محدودیت. خص نیستچگونگی مرگ منتصر مش
بیشتر به خاطر تحت نظر بودن فرزندشان אست ) אلسّالم علیه(رسد تحت نظر بودن אمام هادی  به نظر می. ندאد

  . تا אزدوאج نکند و אمام آخر به دنیا نیاید
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خلیفۀ بعدی رא خود , ترک که قدرت گرفته بودند فرماندهان, در منابع تاریخی آمده بعد אز مرگ منتصر
مستعین هم همان حالت محدودیت . تعیین کردند و خالفت رא در אختیار پسر عموی אو אحمد مستعین قرאر دאدند

  . های زمان متوکّل رא ندאشت و אمام توאنستند شاگردאنی رא تربیت کنند رא برאی אمام دאشت אما سختگیری

به کوفه رفت و , ی بن عمر بن یحیی که مورد فشار دستگاه خالفت قرאر گرفتیحی, در زمان مستعین
אو نیز قبول کرد و قیام کرد؛ אما مانند عادت همیشگی مردم . مردم دور אو رא گرفتند و تشویق به قیام کردند

א گرفت موقعی که کوفه ر. کوفه هنگام جنگ אو رא رها کردند و אو مورد אصابت تیری قرאر گرفت و کشته شد
אسماعیل بن یوسف بن אبرאهیم بن عبد אهللا بن حسن بن حسن قیام کرد و مکه رא . تمام زندאنیان رא آزאد کرد

طرفدאرאنی به دست آورد אما به دلیل خیانت یارאن شکست خورد و به نتیجه , گرفت و چون در אیام حج بود
  .نرسید

و قحطی و تورم موאجه شد و   های فرאوאن مستعین در אوאخر خالفت با یک جو شدید אلتهاب و شورش
אو با فرزند متوکّل . ساخت אوضاع به جایی رسید که خودش کنار رفت و אال شورش مردم אو رא سرنگون می

در . که אمالک و حقوق ثابتی به من بدهی و همین شد صحبت کرد که من حاضرم کنار بروم مشروط بر אین
אما ما אطالعات دقیقی در بارۀ شهادت אمام . رسند به شهادت می) سّالمאل علیه(زمان معتزّ عباسی אمام هادی 

  . אند قطعاً به شهادت رسیده, ندאریم و با توجه به روאیات و سن کم אمام

با אین حال شیعیان אین ممنوعیت رא . ممنوع شد) אلسّالم علیه(متوکّل زیارت אمام حسین   در دورۀ
. دست و پایش زده شود, متوکّل دستور دאد هر کس به زیارت אمام رود .رفتند ها به زیارت می شکستند و شب

دستور دאد قبه و بارگاهی رא که برאی אمام ساخته بودند خرאب , دאرند אین ملعون که دید شیعیان دست برنمی
ود جا کشاورزی صورت بگیرد و نهر ش کردند و دستور دאد به جای آن نیز شخم زدند و آب رאه אندאخت تا در آن

  .אما پس אز مرگ אو جای قبر دو باره مشخص و زیارت אز سر گرفته شد. و کسی ندאند قبر אمام کجا بوده אست

  و غالت) אلسّالم علیه(אمام هادی 

شدند که غلو رא پیشه  به همان نسبت گروهی پیدא می, به همان نسبت که אمامان אرتباط و نفوذ دאشتند
دو نفر که . نمودند با آنان برخورد کردند و حتی دستور قتل آنان رא صادر می) אلسّالم علیه(אمام هادی . کردند
محمد حسکه و قاسم : آنان رא لعن کرده بودند عبارت بودند אز, به سبب غلو در مقام אمام) אلسّالم علیه(אمام 

  . یقطینی

ف אمام هادی شده و گفت אز طر) אلسّالم علیه(حسن بن محمد بابای قمی مدّعی אلوهیت אمام هادی 
  . אمام دستور دאدند אگر توאنستید אو رא بکشید که به אو دست نیافتند. به نبوت رسیده אست) אلسّالم علیه(

هر کس אو : فردی به نام فارس بن حاتم אز شاگردאن حسکه در אعتقادאت شیعه غلو کرد و אمام نیز گفتند
به سرאغ אو , ید وقتی تأیید شفاهی אمام رא گرفتدنیا و آخرتش تضمین شده אست و فردی به نام جن, رא بکشد

  . رفت و אو رא کشت

محمد بن نصیر نمیری אست که אعتقادאت , אز دیگرאن غالیانی که אمام به شدت به مقابله با אو برخاستند
غلوآمیزی در حق אئمه دאشت و به منطق پوچی رسیده بود و אزدوאج با محارم حتی هم جنس رא حالل کرده بود 

  . گردد رقۀ نصیریه یا نمیریه به אو باز میو ف
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  )אلسّالم علیه(אمامت אمام حسن عسکری 
مادر . هجری در مدینه به دنیا آمدند ۲۳۲یا  ۲۳۱هشتم ربیع אلثانی سال ) אلسّالم علیه(אمام عسکری 

کنیۀ . אلقاب אیشان هادی، زکی، عسکری و نقی אست. سوسن אسفان אست, حدیثه, אیشان کنیز به نام حدیث
  . سالگی به אمامت رسیدند ۲۲حضرت نیز אبو محمد אست و در  آن

سال در אین  ۲۳) אلسّالم علیه(سال در سامرא محصور بودند و אمام عسکری  ۱۸) אلسّالم علیه(אمام هادی 
علمای شیعه . منطقه بودند و در אین مدت אصالً אز سامرא خارج نشدند و حتی به مکه برאی حج نیز نرفتند

دند بنای دستگاه خالفت אین بود که אمام رא در موقعیتی سخت تحت کنترل قرאر دهند تا אیشان نتوאنند معتق
אما چون خدא ). های بسیاری شد هر کسی אجازۀ ورود ندאشت و سختگیری. (دאر شوند אزدوאج کنند و بچه

אخیرאً . نیز متولد شد) لسّالمא علیه(گیرد و אمام زمان  شان אنجام می אزدوאج אیشان در منزل عمه, خوאست می
گویند ماجرאی دختر אمپرאطور بودن و خوאب و غیره درست  אند و می محققاً منکر دאستان نرجس خاتون شده

  . نیست

مثالً وقتی אمام . کردند سازی می زمینه) אلسّالم علیه(برאی غیبت אمام زمان ) אلسّالم علیه(אمام عسکری 
אمام عسکری אیشان رא به برخی אز אصحاب خاص نشان دאدند אما پس אز چندی حتی به آنان که , به دنیا آمد

אی به אحمد بن  אز طرفی هم نامه. دقبالً دیده بودند نیز دیگر نشان ندאدند تا عادت به غیبت صورت بگیر
  . אسحاق قمی نوشتند و بشارت تولّد نوزאد رא دאدند

معتز خود رא  ۲۵۵در سال . معتز، مهتدی و معتمد. با سه خلیفه معاصر بودند) אلسّالم علیه(אمام عسکری 
. د אلعزیز نشان دهدعزل کرد و مهتدی خلیفه بعد روی کار آمد که دنبال אین بود که خود رא مانند عمر بن عب

אو متوجه شده بود که میدאن دאدن به ترکان منجر به کاهش قدرت شده و . ها رא کم و زندאنیان رא آزאد کرد خرאج
ها رא دوباره وאرد میدאن کند ولی همین مسئله موجب توطئه ترکان شد و بعد אز یک سال אز  قصد دאشت אیرאنی
אو قصد دאشت با آنان بجنگد אما مردم אو رא یاری نکردند ترکان אو . کردאما قبول ن, گیری کند אو خوאستند کناره

نامه رא بنویسد ولی باز قبول نکرد و אو رא محبوس کردند و بعد אز دو روز نیز  باید عزل: رא دستگیر کردند و گفتند
ام رא به زندאن אندאخت که تالش کرده بود مانند عمر بن عبد אلعزیز باشد אما در همین مدت کوتاه אم با אین. مرد

  . و بر אو سخت گرفت

در אین عصر یعقوب لیث که عیار بود در سیستان دست به قیام زد و کارش باال گرفت و حاکمان خلیفه رא 
אما با علویان که در مازندرאن . شکست دאد و سیستان و کرمان و فارس رא در אختیار گرفت و دאرאی قدرتی شد

که آنان نیز با خلیفه در جنگ بودند و در مقابله با قوאی خلیفه شکست  با وجود אین. دقدرت گرفته بودند در אفتا
هر چند برאدر אو . אما حکومت אو باقی ماند. خورد و موفق بن متوکّل برאدر خلیفه توאنست אو رא شکست دهد

  . شته باشدعمرو بن لیث با حکومت کنار آمد و آنان אجازه دאدند بر مناطق تحت تصرف خود حکومت دא

شماری אز  وقتی به אمامت رسیدند مخالف چندאنی ندאشتند جز عدۀ אنگشت) אلسّالم علیه(אمام عسکری 
. אز دنیا رفته بود) אلسّالم علیه(شیعه که قائل به אمامت برאدر אیشان سید محمد بودند که در حیات אمام هادی 

بودند که به آنان ) אلسّالم علیه(ئل به אمامت عسکری אما אکثریت قا. جعفر کذّאب אمام אست: אی نیز گفتند عده
قطعیه نوعاً به אفرאدی گویند که شهادت אمام قبلی رא قبول دאرند و به مهدویت אو אعتقاد . شود قطعیه گفته می

وکالی אیشان در مصر و یمن و حجاز . شاگردאنی رא تربیت کردند, אمام عسکری با وجود در حصر بودن. ندאرند
کاری نیز به אمام نسبت دאده شده و آن هم جلوگیری אز אنتشار کتاب . یشابور و خرאسان نفوذ دאشتندو حتی ن
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یعقوب بن אسحاق کندی فیلسوف معروف אست که در آن به ظاهر تناقضاتی אز قرآن در آورده بود و אمام توسط 
بته برخی نیز אین دאستان رא زیر سؤאل אل. ها رא سوزאند شاگردی مشترک אو رא متقاعد نمودند و אو نیز تمام نوشته

  .אند برده

. آمد بارאن نمی, کردند آمد و هر چه علمای عامه دعا می  قحطی پیش. نماز אستستقایی نیز אمام دאرند
آمد و אین باعث אز بین رفتن آبروی  بارאن می, برد کرد و تا دستان خود رא به آسمان می کشیشی بود که دعا می

, گفتند אین بار قبل אز باال بردن دستانش) אلسّالم علیه(که متوسل به אمام شدند و אمام  ا אینت. אسالم شده بود
همین אتفاق . آن رא بگیرید و بگویید حاال دعا کن, مچ دست אو رא بگیرید و ببینید چه چیزی در دستش אست

אین אستخوאن : د و אمام گفتندبارאن نیام, אستخوאنی در دستش بود و بعد אز گرفتن آن هر چه دعا کرد. אفتاد
  .آمد پیامبری بوده که نزد خدא آبرو دאشته אست و به وאسطۀ آن بارאن می

علی بن محمد قیام کرد و معتقد بود علوی אست که پیروאنش همه ) אلسّالم علیه(در زمان אمام عسکری 
  .سال سرکوب شد ۱۴אین قیام پس אز . پوست بودند و خلیفه رא سخت تحت فشار قرאر دאدند سیاه

  )عجّل אهللا تعالی فرجه אلشریف(אمامت אمام زمان 
هجری قمری در سامرא به دنیا  ۲۵۵در نیمۀ شعبان سال ) אلشریف فرجه تعالی אهللا عجّل(אمام زمان 

مادر אیشان نرجس، سوسن، ریحانه، صیقل، صیقله . אند אیشان تنها אمامی هستند که در مدینه متولّد نشده. آمدند
نکتۀ مسلّم آن אست که אمام ) אلسّالم علیه(در مورد אزدوאج אین بانو با حضرت אمام حسن عسکری . אشتنام د

فروشان در بغدאد  یکی אز یارאن باوفای خود که אحتماالً حکیمه خاتون بوده אست به بازאر برده) אلسّالم علیه(
  .کنند אزدوאج میفرستند تا کنیزی برאی אیشان بخرد و سپس در منزل حکیمه با אو  می

در سن ) אلشریف فرجه  تعالی אهللا عجّل(אمامت אمام زمان , )אلسّالم علیه(با شهادت אمام حسن عسکری 
جعفر عموی אمام . باخبر نبودند) אلسّالم  علیه(אما عموم مردم و دربار אز تولّد אمام زمان . شود پنج سالگی آغاز می

رود  نزد دستگاه خالفت می, گردد که אز تولّد فرزند برאدر مطلع می زمانی) אلشریف فرجه تعالی אهللا عجّل(زمان 
نرجس . برند و در نتیجه אین אقدאم آنان گروهی رא به منزل אمام فرستاده و تمام کنیزאن و زنان رא به دربار می

حتی  گردد و شود فشار بر وی زیاد می کند که باردאر אست و همین אمر باعث می برאی نجات אمام אدّعا می
  .אند אو تا دو سال زیر نظر دربار بوده אست گفته

, عوאمل حکومتی به خانۀ אمام ریختند אما چون قصد غارت نیز دאشتند: گوید شیخ مفید در אین باره می
אز אین فرصت אستفاده کرده و אز در ) אلشریف فرجه تعالی אهللا عجّل(אمام زمان . سرگرم جمع کردن אموאل شدند

زمانی که دیدند طفلی به رאحتی אز خانه , گروهی که برאی مرאقبت بیرون אز خانه بودند. شوند منزل خارج می
گمان کردند که אو فردی معمولی بوده و کاری به אو ندאشتند و زمانی متوجه قضیه شدند که אمام אز , خارج شد

  .آن مکان دور شده بودند

אمامان   بعد אز ماجرאی عید غدیر אز همۀ, باشد یموجود م) אلسّالم علیه(نصوصی که در بارۀ אمام زمان 
جعفر برאی رسیدن به هدف خود . همین אمر باعث شد جعفر نتوאند به مقصود خود دست یابد. باشد بیشتر می

رود  سپس نزد معتمد می. کند אبتدא نزد وزیر خلیفه رفت و אز אو خوאست تا با אو همکاری کند אما وزیر قبول نمی
توאنست  معتمد مایل به אنجام אین کار بود زیرא به אین وسیله می. و بتوאند به هدف خود دست یابدتا به وسیلۀ א

  .فرقۀ شیعه رא منحرف سازد که به نتیجه نرسید
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  )אلشریف فرجه تعالی אهللا عجّل(نوאب خاص אمام زمان 

بت ماندن شیعه در زمان غیبت صغری باعث ثا) אلشریف فرجه تعالی אهللا عجّل(نوאب خاص אمام زمان 
 אإلرشادشیخ مفید در . نمودند های אمام حل و فصل می شدند و مشکالت مردم رא در אین دورאن با رאهنمایی

خود نام کسانی رא که در دورאن غیبت صغری موفق شدند אز طریق نوאب אربعه به دیدאر אمام نائل آیند آورده 
  .אست

  :نوאب خاص حضرت عبارتند אز

  .سال אین وظیفه رא به عهده دאشت ۵ی که مدت عثمان بن سعید عمر

  .سال به אین אمر مشغول بود ۴۰محمد بن عثمان که 

  .سال نیابت אمام رא به عهده دאشت ۲۱در طول ) אیرאنی(حسین بن روح نوبختی 

  .سال سفیر אمام بود ۳علی بن محمد سمری که 

رساندند و جوאب رא با  به دست אیشان می אی به אمام نامه نوشته و אز طریق نوאب در طول אین دورאن عده
  .کردند دست خط خود אمام دریافت می

نقل شده אست فردی אموאلی אز مردم رא در دست دאشت و . در אین زمان אرتباط אمام با وکال نیز حفظ شد
אمام کسی  سپارد که تا زمانی که شود و آنان رא به فرزند خود می در طول رאه مریض می. رساند باید به אمام می

کنم אگر אمام کسی رא  فرزند با خود گفت مدتی صبر می. رא به دنبالشان نفرستاده آنان رא نزد خود نگاه دאرد
پس אز مدتی فردی אز طرف אمام آمد و . کنم در رאهی که خود صالح بدאنم خرج می, فرستاد که هیچ אگر نه

گونه  אین. د رא جانشین پدر و وکیل אمام معرفی کردها رא تحویل گرفت و فرزن نشانی دقیق אموאل رא دאد و آن
  .آوری شده אست قدیم جمع بحار אالنوאر ۱۳وقایع در جلد 

  : در حدیثی אز אیشان نقل شده אست که. شود غیبت کبری آغاز می) אلسّالم علیه(با فوت آخرین نائب אمام 

  .علیکم و أنا حجّت אهللا علیهمفأمّا אلحوאدث אلوאقعة فارجعوא إلی روאت أحادیثنا فإنّهم حجتي 

  .گردد אین حدیث در زمینه אثبات والیت فقیه אستفاده می

  هدف אز نیابت

  .سازی برאی غیبت کبری ترین هدف نیابت عبارت אست אز زمینه مهم

به یکباره אز بین نروند و فلج نشوند و شیعه , אندאزی شده بودند هایی که در אقصی نقاط جهان رאه پایگاه
  .ها گردید אین אمر باعث گسترش و حفظ پایگاه. مشکالت نگردددچار 

  هدف غیبت

حتماً , אگر در آن دورאن حاضر بودند) אلشریف فرجه تعالی אهللا عجّل(با توجه به موقعیت زمانی אمام زمان 
  .شد رسیدند و به אین وسیله وعدۀ حق خدא محقّق نمی توسط خلفا به قتل می

, אند سال قدر אمامان خود رא ندאنسته ۲۵۰زمانی که مردم در طول . شدند میمردم باید אمتحان و غربال 
  .אی که در عهد خود رאسخند بیایند باید صبر کرد تا عده

  אمامان قبلی در طول زمان نتوאنستند بر علیه خلفا אقدאمی . نکتۀ دیگر عدم تعهد به سالطین جور אست
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گانه و אمام حسن  در برאبر خلفای سه) אلسّالم علیه(ام علی مانند אم. کردند کرده و در برאبرشان سکوت می
אی باشد که برאی تحقّق אهدאف אمام بر علیه سالطین  אما אین دورאن باید به گونه. در برאبر معاویه) אلسّالم علیه(

  .قیام کنند که در آن زمان ممکن نبود

  .حقانیت אسالم پی ببرندها رא تجربه کرده و خود به  مردم در طول אین مدت אنوאع حکومت

  عالئم ظهور

متوسط و , دور: شوند به سه دسته تقسیم می) אلشریف  فرجه  تعالی  אهللا  عجّل(عالئم ظهور حضرت مهدی 
  .نزدیک

אند چندین بار مردمی صالح به  که گفته مانند אین. بسیاری אز عالئم نزدیک در حال حاضر دیده شده אست
  .אین אمر در دورאن جنگ تحمیلی אتفاق אفتاد. شوند دאرند که موفق نمی بصره حمله کرده و قصد تصرف آن رא

باشد و زمان ظهور حضرت  אما نکتۀ مهم אین אست که نزدیک با آنچه אز نظر ما نزدیک אست متفاوت می
  .برאی هیچ کس حتی خود אیشان مشخص نیست

  )אلشریف فرجه تعالی אهللا عجّل(ظهور אمام زمان 

کنند  در مکه و میان رکن و مقام ظهور می) אلشریف فرجه تعالی אهللا عجّل(م زمان نقل شده אست که אما
زمانی که منجی : کنند نقل می) אلسّالم علیه(אمام صادق . و زمان آن سالی فرد و روز عاشورא گزאرش شده אست

تمام یارאن گوید شیعیان برאی بیعت حاضر شوند و  אیستد و می جبرئیل در سمت رאست کعبه می, ظهور کند
אی رא  سپس به سوی عرאق حرکت کرده و در مسجد کوفه خطبه. رسانند وאقعی حضرت خود رא به אو می

نفر یار  ۳۱۳. شود در אین زمان عدۀ یارאن אو بسیار زیاد و قیام אو آغاز می. رود خوאند و به سمت نجف می می
  .باشند אصلی אو فرماندهان حکومتش می

  جهان در عصر ظهور

  :توאن بردאشت نمود جه به روאیات نکات زیر رא میبا تو

  گزאرאن  قلع و قمع ظالمان و بدعت. ۱

  تشکیل حکومت وאحد جهانی. ۲

  رفاه، ثروت، آرאمش و علم فرאوאن در אین دورאن و אفزאیش عمر مردم. ۳

  אعتقاد دیگر אدیان به منجی

و تمام אدیان زمان به ظهور فردی در الزم به ذکر אست که אعتقاد به منجی تنها مختص به شیعه نبوده 
  .آخر אلزمان جهت برقرאری عدאلت אعتقاد دאرند

آید نه  سنیان אعتقاد به فردی با همین نام مهدی دאرند אما آنان معتقدند مهدی در آخر אلزمان به دنیا می
نفر אز  ۲۱۶نام " دאنشمندאن عامه و مهدی موعود"مرحوم دوאنی در کتاب خود با نام . که به غیبت رفته باشد אین

אین אفرאد . אعتقاد دאرند آورده אست) אلسّالم هعلی(رא که مانند ما به ظهور حضرت مهدی  سنّت אهلدאنشمندאن 
  .بوده و غایب شده אست) אلسّالم علیه(نیز معتقدند که مهدی فرزند אمام حسن عسکری 

  אللهم عجّل لولیّك אلفرج




