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جريان نفاق
مطالعهاى در ماهيت و دستاوردها

1

تعريف
نفاق به معناى [به دروغ] آشكار كردن ايمان و پوشاندن و در پرده نگه داشتن كفر است .بنابر اين منافق به
كسى گفته مىشود كه كفر خويش را پنهان مىدارد و بر آن سرپوش مىنهد و به دروغ اظهار ايمان مىكند.
نفاق واژهاى اسالمى است و اعراب پيش از اسالم با مفهوم ويژه اين واژه آشنا نبودند ،گرچه اصل آن در
2
زبان عربى رواج داشت.

جريان نفاق و تئورىهاى نادرست
جريان نفاق چگونه در جامعه اسالمى آغاز گرديد؟ و آيا اين جريان در جايى از تاريخ زندگى مسلمانان پايان
پذيرفته است؟
يك نظريه مشهور مىگويد « :جريان نفاق با مهاجرت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم به مدينه و تشكيل
دولت اسالمى در اين شهر آغاز شد».؛ و اين جريان تا واپسين روزهاى زندگى پيامبر صلى هللا عليه و آله
و سلم ادامه يافت.

 - 1مقدمه جلد اول از کتاب  :باکاروان حسينی ؛ مرکز تحقيقات اسالمی – نمايندگی ولی فقيه در سپاه پاسداران انقالب اسالمی
 .تاليف(اين جلد) :علی الشاوی ؛ ترجمه :عبدال الحسين بينش؛ انتشارات زمزم هدايت.
 - 2درباره اصل اشتقاق اين واژه گفته شده است :منافق را از آن رو منافق مىخوانند كه مانند موش صحرايى رفتار مىكند.
النه اين حيوان دو سوراخ دارد .يكى نافقاء كه آن را پنهان مىدارد و ديگرى قاصعاء كه آشكار است .هرگاه كه مورد حمله
قرار گيرد از قاصعاء وارد مىشود و از نافقاء خارج مىگردد .منافق نيز چنين رفتارى دارد .در ظاهر وارد اسالم مىشود و
سپس به شكلى ديگر از آن خارج مىگردد (لسان العرب ماده نفق).
راغب در كتاب مفردات (ص  )502درباره معناى نفاق گويد :نفاق وارد شدن به شرع از درى و خارج شدن از آن از درى
ديگر است .از اين رو خداوند فرموده است؛ «ان ْال ُمنافقين هم الفاسقون» يعنى منافقان از شرع بيرونند.
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اين نظريه كه بر پايه عامل «ترس» از اقتدار و شوكت اسالم و مسلمانان مبتنى است بر اين باور است كه
عامل ،كسانى كه در حقيقت كافر بودند ،پس از ورود به اسالم ،به نفاق روى آوردند؛ به اين
زير تأثير اين ِ
ترتيب كه با مؤمن وانمود كردن خود در ظاهر ،كفرشان را پوشيده مىداشتند.
منحصر دانستن [شكلگيرى پديده] نفاق به عامل ترس ،ضرورتا ً به اين جا مىانجامد كه گفته شود :جريان
نفاق هنگامى در جامعه اسالمى پديد آمد كه اين دين مبين از قدرت و شوكت و نيروى قهر و غلبه برخوردار
گرديد.اما يك تأمل ساده نشان مىدهد كه نفاق انگيزه نيرومندترى جز ترس داشته و آن «طمع» بوده است.
براى مثال طمع به آينده اسالم چيزى نيست كه در مدينه منوره پديد آمده باشد ،بلكه از همان روزهاى آغازين
ظهور اسالم در م ّكه مكرمه شكل گرفته است؛ زيرا در ميان اعراب كسانى بودند كه نسبت به واقعيّت
سنّت هاى اجتماعى و قانون منازعه و آينده آگاهى و شناخت داشتند؛ و مىدانستند كه دعوت بىرونق پيامبر
صلى هللا عليه و آله و سلم در م ّكه ،به زودى پيروز خواهد شد و آوازهاش در همه جا خواهد پيچيد.
پژوهنده در تاريخ دعوت اسالمى و سيره نبوى به آسانى [و با اندكى تحقيق] به مصاديق اين حقيقت مىرسد.
چنان كه يكى از مردان بنى عامر بن صعصعه پرده از اين حقيقت برداشته مىگويد« :به خدا سوگند ،اگر
من اين جوان قريشى را در اختيار مىداشتم ،همه عرب را به وسيله او مىخوردم ».وى به رسول خدا صلى
هللا عليه و آله و سلم چنين پيشنهاد كرد« :اگر ما با تو بيعت كنيم و آن گاه خداوند تو را بر مخالفانت پيروز
سازد ،آيا مىپذيرى كه پس از تو قدرت و جانشينى از آن ما باشد؟» حضرت در پاسخ فرمود« :جانشينى من
امرى الهى است و او در هر جا كه خود بخواهد قرارش مىدهد ».مرد عامرى گفت :آيا مىخواهى كه پس
ما در مقابل عرب جان نثار تو باشيم و پس از آن كه خداوند تو را پيروز كرد قدرت از آن ديگران باشد؟ ما
1
را به قدرت تو نيازى نيست؛ و [با اين استدالل] دعوت آن حضرت را نپذيرفتند.
همچنين در ميان اعراب افراد با نبوغى بودند كه از همان آغاز ظهور اسالم دريافتند كه اين دين در
آيندهموقعيّتى ممتاز خواهد داشت .نيز كسانى از آنها با يهوديان و مسيحيانى كه اخبار جنگها و حوادث آينده
را از پيشينيان خود به ارث برده بودند ،ارتباط نزديك داشتند .آن گونه كه در قرآن كريم آمده است ،اهل كتاب
حتى به ويژگىهاى جسمى و روحى پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم آگاهى كامل داشتند« :الذِينَ آتَيْنا ُه ُم
تاب َي ْع ِرفُونَهُ َكما َي ْع ِرفُونَ أَبْنا َء ُه ْم» 2و در گفت و گو با مردم ،او را پيامبر خاتم و پيروز معرفى كردند.
ْال ِك َ
هنگامى كه پيامبر اكرم صلى هللا عليه و آله و سلم به رسالت مبعوث شد ،اهل كتاب اين موضوع را با برخى
اعراب در ميان گذاشتند و تأكيد ورزيدند كه آينده از آن پيامبر اسالم و دعوت تازهاش خواهد بود.
چشمداشت به آينده ،از انگيزه هاى قوى پيوستن به اسالم و درآمدن زير پرچمش بود؛ و اعراب در
موضوعهاى اعتقادى و حوادث مربوط به آينده بر آراى اهل كتاب اعتماد مىكردند.

 - 1السيرة النبويه ،ابن هشام ،ج  ،2ص .66
 - 2كسانى كه به ايشان كتاب آسمانى دادهايم؛ او را مىشناسند ،همان گونه كه پسران خود را مىشناسند [بقره  ،آيه 146؛ انعام
( ،)6آيه ].20
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براى مثال ،برخى از افراد قبيله كنده با اين سخن اهل كتاب كه «به زودى پيامبرى از م ّكه ظهور خواهد كرد
كه روزگارش نزديك است» به حقانيت دعوت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم پى بردند»13« .
پس از آن كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم دعوتش را به قبيله بنىعيس عرضه كرد ،گروهى از
2
آنان نزد يهوديان فدك رفتند و نظرشان را در اين باره جويا شدند.
در روايتى آمده است كه در يكى از سفرهاى تجارى ابوبكر به شام ،يكى از راهبان ،هنگام ظهور پيامبر
صلى هللا عليه و آله و سلم را در م ّكه به او خبر داد؛ و به او دستور داد كه در شمار پيروان آن حضرت
درآيد .وى چون از سفر بازگشت ،مطلع شد كه پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم مردم را به سوى خداوند
3
دعوت مىكند و بى درنگ نزد آن حضرت رفت و اسالم آورد.
عثمان بن عفان گويد كه او در يكى از دروازههاى شام از زنى كاهن شنيد كه احمد صلى هللا عليه و آله و
سلم ظهور كرده است ،آن گاه به م ّكه بازگشت ،ديد كه پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم مبعوث گشته و مردم
4
را به سوى خداوند ّ
عزوج ّل دعوت مىكند.
درباره اسالم طلحة بن عبيدهللا گويند :در بُصرى بود كه از راهبى شنيد پيامبرى به نام احمد ظهور كرده
است .چون به م ّكه رفت ،شنيد كه مردم مىگويند :محمد پسر عبدهللا ادعاى پيامبرى كرده است .آن گاه نزد
ابوبكر رفت و موضوع را از او جويا شد .او نيز وى را از موضوع آگاه ساخت و نزد پيامبر صلى هللا عليه
5
و آله و سلم برد؛ و طلحه اسالم آورد.
برخى از صحابه ،بر حفظ پيون د محكم با يهود و كمك گرفتن از انديشه آنان چنان اصرار و پافشارى داشتند
كه جرأت كردند با كمال جسارت ،صفحاتىاز تورات را بياورند و بر پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم
بخوانند و بدين وسيله آن حضرت را به شدّت بيازارند! در خبر آمده است:
عمر بن خطاب [به نزد حضرت] آمد و گفت :من نزد يكى از برادران يهوديم (از قريظه) رفتم و او سخنان
پرمعنايى را از تورات برايم نوشت ،آيا اجازه مىدهيد كه آن را براى شما بخوانم؟ (راوى گويد) چهره رسول
خدا صلى هللا عليه و آله و سلم دگرگون شد؛ و عبدهللا گفت:
خدا عقل تو را مسخ كند آيا رنگ رخسار پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم را نمىبينى؟ در اين هنگام عمر
ّللا ،پروردگارم و اسالم دينم و محمد صلى هللا عليه و آله و سلم پيامبرم باشد.
گفت :رضايت دادم به اين كه ّ

1
2
3
4
5
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گويند :در اين هنگام چهره پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم باز شد و فرمود :به آن كه جانم به دست اوست
سوگند ،چنانچه موسى در ميان شما پيدا شود و شما مرا رها و از او پيروى كنيد ،گمراه شدهايد! شما سهم
1
من از ا ّمتها و من سهم شما از پيامبرانم.
اين ارتباط با اهل كتاب و تأثير پذيرى از آنان ،حتى در درون خانه نيز موجبات آزار و اذيت پيامبر صلى
هللا عليه و آله و سلم را فراهم مىآورد؛ چنان كه نقل شده است :روزى حفصه ،همسر پيامبر صلى هللا عليه
و آله و سلم ،نوشته اى از داستان يوسف را كه بر استخوانى نوشته شده بود نزد آن حضرت آورد و آغاز به
خواندن آن كرد رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم فرمود« :به آن كه جانم در دست اوست سوگند ،در
2
حالى كه من در ميان شما هستم ،اگر يوسف هم بيايد و شما از او پيروى كنيد ،گمراه شدهايد!»
برخى از صحابه نيز به اين دليل بر حفظ ارتباط نزديك و محكم با يهود و نصارى پاى مىفشردند كه اگر
روزى مسلمانان به سختى شكست بخورند ،يا نشانى از ناتوانى و افول قدرت و زوال اقتدارشان ديده شود،
از آن استفاده كنند .سدّى گويد :هنگامى كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم در جنگ احد زخمى شد،
عثمان گفت :من بايد به شام بروم و از دوست يهوديم در آن جا امان بگيرم ،زيرا بيم آن دارم كه روزگار به
نفع يهود ورق بخورد.
طلحة بن عبيدهللا نيز گفت :من بايد به شام بروم و از دوست نصرانى خود در آن جا امان بگيرم زيرا بيم آن
دارم كه روزگار به نفع مسيحيان ورق بخورد .سدى گويد :يكى از آن دو قصد داشت كه يهودى شود و
3
ديگرى مسيحى.

مراتب طمع منافقان از ورود به اسالم ،در موارد زير قابل تصوير است:
 - 1رسيدن به رهبرى و حكومت و سلطه بر جامعه ،به منظور اشباع غريزه سلطهجويى .عالمه طباطبائى
در اين باره مىگويد :در ميان جوامع مردان بسيارى ديده مىشوند كه به دنبال هر دعوتگرى راه مىافتند و
بر گرد هر فريادى تجمع مىكنند .بدون آن كه از نيروهاى مخالف هر چند توانا باشند پروا كنند .اينان با
اصرار تمام زندگى خود را به خطر مىاندازند ،به اين اميد كه روزى هدفشان را به اجرا درآورند و بر مردم

 - 1المصنف ،عبدالرزاق ،ج  ،10ص 314 -313؛ ابن ابى شيبه نيز در كتاب مصنف خويش آن را آورده است :ج  ،9ص
 ،47شماره  ،6472چاپ بمبئى ،هند؛ نيز ر .ك .مسند احمد بن حنبل ،ج  ،3ص .387
 - 2المصنف ،عبدالرزاق ،ج  ،6ص  ،114 -113شماره .10165
 - 3نهج الحق و كشف الصدق ،ص  .306 -305ابن كثير نيز در تفسير خويش (ج  ،2ص  )68مطلب را اين گونه نقل كرده
است« :سدّى يادآور شده است كه اين آيه درباره دو مردى نازل شده است كه يكى از آنها پس از جنگ احد به دوستش گفت:
اما من نزد اين يهودى مىروم و به او پناهنده مىشوم و به كيش او درمىآيم ،باشد كه در دوران سختى بر حالم سودمند باشد
و ديگرى گفت :من نزد فالن نصرانى در شام مىروم و به او پناهنده مىشوم و به كيش او درمىآيم  »...خازن در تفسير
«لباب التأويل فى معانى التنزيل» خويش مطلب را چنين نقل كرده است« :سدّى گويد :چون جنگ احد روى داد  ...مردى از
مسلمانان گفت :من به فالن يهودى مىپيوندم  ...و ديگرى گفت :من به فالن نصرانى از اهل شام مىپيوندم ».بغوى نيز در
تفسير خويش به نام «معالم التنزيل» كه در حاشيه تفسير خازن به چاپ رسيده است ،اين مطلب را نقل كرده است.
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حكومت كنند و اداره امور را به تنهايى در دست گيرند و در زمين از ديگران برتر باشند  1»...اين دسته از
منافقان نيز براى مصالح اسالم تا جايى كه در راستاى هدفهاى مطلوب خودشان باشد تالش مىكنند .عالمه
طباطبائى مىگويد « :پى آمد چنين نفاقى جز دگرگون كردن اوضاع و كمين كردن عليه اسالم و مسلمانان و
فاسد كردن جامعه دينى نيست .حتى چنين منافقانى ،تا آن جا كه بتوانند جامعه را تقويت مىكنند و مال و
مقامشان را در راه آن فدا مىسازند ،به اين منظور كه اوضاع جامعه به سامان آيد و براى بهرهبردارى
خودشان آماده شود و آسياب امور مسلمانان در راستاى منافع شخصى آنان به گردش درآيد .آرى اين گونه
منافقان هرگاه متو ّجه شوند كه چيزى امنيت و اقتدار آنان را به خطر مىاندازد ،با آن به مخالفت بر مىخيزند
2
و كارشكنى مىكنند تا اين كه امور را به مجراى هدفهاى فاسد خودشان باز گردانند».
تدبّر كافى در تاريخ صدر اسالم ،به ويژه سيره شريف نبوى بر پيشانى بسيارى از صحابه مهر اين اتهام را
مىزند كه اسالمى طمعورزانه داشتهاند نه ايمانى خالصانه! زيرا تحليل وقايع و رويدادهاى اين دوره به
روشنى نشان مىدهد كه رفتار و موضعگيرىهاى اين دسته از صحابه ،مصداق بارز رفتار منافقان است.
 - 2دست يافتن به جايگاه معنوى در دل حكمرانان يا مسلمانان به منظور «تخريب از داخل»؛ و مصداق آن
كسانى هستند كه اهل كتاب در صفوف جامعه اسالمى وارد كردند.
مثل «كعب االحبار» يهودى و «تميم دارى» مسيحى.
 - 3رسيدن به اهدافى كماهميتتر ،مثل غنايم ،رشد و توسعه منافع شخصى در پرتو مصالح اسالمى يا حمايت
از قوميت و امثال آن .مصاديق اين نوع طمعورزان ،سودپرستانى هستند كه شمار آنان نيز فراوان است.
عالوه بر اين ها كسانى بودند كه در آغاز به اسالم ايمان آوردند ،اما در ادامه راه پس از روبهرو شدن با
نبوت رسول خدا
دشوارىهاى فراوان و ديدن صدمههاى بزرگ و يا امثال شبهههاى گمراه كنندهاى كه در ّ
صلى هللا عليه و آله و سلم ايجاد ترديد مىكرد ،از دين برگشتند ،اما بىدينىشان را از روى ترس يا از سر
طمع پنهان كردند .اينان تا هنگامى كه كفر و ارتدادشان را پنهان مىداشتند منافق به شمار مىآمدند.
مكرمه و پيش از هجرت به مدينه و هم پس از هجرت و برپايى دولت اسالمى
وقوع چنين حالتى هم در م ّكه ّ
در مدينه منّوره و پيرامون آن امكان داشته است.
از آنچه گذشت به روشنى درمىيابيم كه جريان نفاق با ورود پيامبر اكرم صلى هللا عليه و آله و سلم به مدينه
مكرمه در صف جامعه اسالمى نفوذ كرد؛ و پس
منّوره آغاز نشد ،بلكه از همان آغاز ظهور اسالم در م ّكه ّ
از ورود پيامبر اكرم صلى هللا عليه و آله و سلم به مدينه و تشكيل دولت اسالمى به صورت يك پديده خطرناك
اجتماعى ظاهر شد.
تا اين جا درباره آغاز پيدايش جريان نفاق سخن گفتيم؛ و درباره زمان تداوم آن ،يك نظريه مشهور مدعى
است كه جريان نفاق تنها تا نزديكى وفات پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم ادامه يافت.

1
2
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اما اين ديدگاه به طور كامل خطا است و واقعيّتهاى تاريخى آن را مردود مىشمارد.
در اين زمينه شايسته است دو موضع را از هم تفكيك كرد:
 - 1از تالشهاى منافقان در مقابله با مؤمنان خبرى نمىرسيد و آنها توطئهها و رفتارهاى مخالفت آميزشان
را به طور پنهانى انجام مىدادند.
 - 2جريان نفاق در عمل به پايان رسيد و حضورش در صحنههاى سياسى و اجتماعى زوال يافت.
آرى بالفاصله پس از رحلت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم و تشكيل سقيفه و انتشار نتايج آن ،ديگر آن
رفتارى كه منافقان در دوران پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم داشتند ،به چشم نمىخورد؛ و اين جريان
بزرگ و خطرناك اجتماعى ،يكباره پنهان گرديد .به راستى چه شد ،جريانى كه روزى از چنان نيرويى
برخوردار بود كه پيش از جنگ احد سيصد تن از سپاه نهصد يا هزار نفرى اسالم را از ورود به ميدان نبرد
باز داشت؛ 1و در ديگر رويدادها نيز مواضع زشت و ذلتبارش را اعالم مىكرد و تا واپسين روزهاى
زندگانى پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم مكرورزى و دسيسهچينى مىكرد ،يكباره پنهان گرديد؟ دليل اين
كه پنهان شدند چه بود؟ و چرا ديگر از آنها خبرى نمىرسيد؟
در اين جا سه احتمال وجود دارد:
نخست اين كه بگوييم همه افراد يا رهبران و اعضاى فعال آن پيش از رحلت پيامبر صلى هللا عليه و آله و
سلم نابود يا يكجا كشته شدند .مفهوم چنين احتمالى اين است كه بگوييم اين جريان به طور كامل از ميان رفت
يا اين كه رحلت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم موجب فلج شدن كامل آن گرديد .ولى تاريخ سيره نبوى
چنين احتمالى را تأييد نمىكند و به طور كامل آن را مردود مىشمارد.
دوم اين كه بگوييم بالفاصله پس از رحلت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم و بر اثر اين مصيبت جانكاه،
منافقان به شدّت تكان خوردند و به خود آمدند و چنان متأثر شدند كه يكباره به خدا روى آوردند و توبه كردند
و همگى خالصانه ايمان آوردند؛ و به اين ترتيب اسالمشان نيكو گرديد .ولى تاريخ حوادث پس از درگذشت
پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم ،اين احتمال را نيز به طور كامل مردود مىشمارد.
احتمال سوم اين است كه بگوييم پس از رحلت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم ،جريان نفاق ،زمام امور را
خود به دست گرفت ،يا اين كه دست كم با اولياى حكومت ،به طور پنهانى به اين تفاهم رسيد كه مخالفت
نورزد و آشوب و ناامنى ايجاد نكند ،با اين شرط كه آنچه موجب تأمين امنيت آنان مىشود نيز پذيرفته شود.
يا اين كه پس از درگذشت پيامبر خدا صلى هللا عليه و آله و سلم و پس از تشكيل سقيفه جريان اسالم و جريان
نفاق در يك مجرا و راستا قرار گرفتند و بدون عهد و پيمان و به صورت خودجوش به صلح رسيدند و به
اين ترتيب برخورد و تعارض و مخالفت از ميانشان رخت بربست!

 - 1حتى با فرض اينكه بگوييم رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم خود فرمان به بازگشت آنها داد ،و از ورود به سپاه
اسالم باز داشت -چنان كه در برخى نقلها آمده است -باز هم استدالل به قوت خود باقى است؛ و در ضمن اين روايتها حاكى
از آن است كه شمارشان هفتصد تن بوده است.
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بىترديد انديشهورزى و ژرف نگرى الزم در رويدادهاى پايان دوران پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم و
آشوب هايى كه بالفاصله پس از رحلت ايشان برپا شد ،ما را به اين مطلب رهنمون مىگردد كه آنچه روى
داد از چارچوب احتمال سوم بيرون نيست .البته به شرط آن كه بررسى كننده اين حوادث و كسى كه آنها را
مورد ژرفانديشى قرار مىدهد ،از سلطه قداست دروغينى كه تبليغات گمراه كننده امويان ،پيش از مرگ
صحابه مشهور ،برايشان ،ابداع كرده است بيرون باشد.

شاخصهاى جريان نفاق
 - 1حزب سلطه
براى اثبات اين موضوع كه گروهى از صحابه در دايره نفاق قرار مىگيرند ،همين بس كه بدانيم اينان در
كارى كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم مقرر داشته بود ،ايجاد مانع مىكردند ،چنان كه خداى متعال
مىفرمايد:
صدُودا ً»
« َو إِذا قِي َل لَ ُه ْم ت َعالَ ْوا إِلى ما أ َ ْنزَ َل ّللاُ َو إِلَى الر ُ
ع ْنكَ ُ
سو ِل َرأ َيْتَ ْال ُمنافِقِينَ يَ ُ
صدُّونَ َ

1

و چون به ايشان گفته شود « :به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر [او] بياييد؛ منافقان را مىبينى
كه از تو سخت روى برمىتابند.
صدّ» در آيه شريفه به معناى رو ى گردانيدن ،خوددارى ورزيدن و باز داشتن است؛ 2و انتساب آن
واژه « َ
به منافقان تا هنگامى كه اصرار بر منع داشته از آن خوددارى نورزند ،استمرار دارد .زيرا ايمان تنها به
فرمانبردارى مطلق از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم در همه آنچه آورده است و احساس حرج نكردن از
آنچه مقرر داشته است و تسليم كامل نسبت به فرمان آن حضرت است؛ و اين از حقايق بزرگ و روشن
قرآنى است كه نياز به توضيح ندارد.
حال چگونه خواهد بود اگر گروهى از صحابه نه تنها فرمان نازل شده خداوند بر پيامبر صلى هللا عليه و آله
و سلم را نپذيرند ،بلكه بكوشند كه آن حضرت را از تحقّق آن نيز باز دارند و مانع اجرايش بشوند؟ بهويژه
آن كه اين فرمان درباره يكى از بزرگترين و مهمترين مسائل اسالمى يعنى قضيه واليت و خالفت باشد.
رهبران اين حزب در دوران پيش از اسالم ميان قريش گمنام بودند و در پيشآمدهاى مهم و خطرهاى بزرگ،
مورد تو ّجه نبودند.

1
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رهبرى گروه قريش قبل از اسالم با توافق و به طور مسالمتآميز گزينش مىشد ،به طورى كه مردان
برجستهاى از تيرههاى معينى از قريش ،زعامت را در اختيار مىگرفتند و رهبران حزب سلطه هيچ جايگاهى
در رهبرى قريش نداشتند ،درست خالف آنچه تبليغات مسموم مدعى بودند كه آنان بزرگوار بودند و خداوند
دين خود را با مسلمان شدن ايشان عزت بخشيد .حتى دو تن از بزرگترين رهبران اين حزب؛ به تعبير
ابىسفيان بن حرب ،كه در دورههاى بعد با آنان هم پيمان شد ،از دو قبيله بسيار كم ارزش قريش بودند.
بنابراين يقين داشتند كه بيرون از اسالم هيچ جايگاهى در رهبرى و رياست نخواهند يافت ،از اين رو با
تو ّجه به آينده درخشانى كه از سوى اهل كتاب و آگاهان به حوادث آينده براى اسالم پيشبينى شده بود ،به
اميد آن كه پس از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم در مسند رهبرى قرار گيرند ،به اين دين پيوستند.
در چنين شرايطى مصلحت رهبران حزب در اين بود كه همه آنچه را اسالم تشريع كرده است ،بجز مواردى
كه به موضوع خالفت و شخص خليفه پس از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم مربوط مىشد ،بپذيرند.
وجود آيههاى شريفه قرآنى درباره واليت و خالفت و شخص خليفه پس از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم
نبوت امرى الهى است و مردم در انتخاب خليفه نقشى ندارند ،از دشوارىهاى
و اين كه خالفت نيز مانند ّ
عمدهاى بود كه خود را با آن رودررو مىديدند .اما مشكل بزرگتر آنان وجود احاديث نبوى در اين باره
بود .زيرا كه سخنان آن حضرت در اين زمينه ،از سويى بيان قرآن را روشن مىساخت و از سوى ديگر،
از همان آغاز بر اين موضع متمركز بود كه جانشينان خود را تا برپايى قيامت معرفى كند .آن حضرت از
جانشينان خود به نام ياد مىكرد؛ و تأكيد ايشان بر شخص خليفه اول يعنى اميرالمؤمنين على عليه السالم
جاى هيچ گونه تأويل و انكارى را باقى نگذاشته است.
نبوت خويش موضوع خالفت و واليت را نيز مطرح
رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم همزمان با اعالم ّ
ى و خليفه پس از خود را تعيين فرمودند .اين موضوع در حديث مشهور به «حديث الدار»
كردند و شخص ول ّ
در «يوم االنذار» آمده است ،همان حديث متواترى كه هم شيعه و هم سنى آن را نقل كردهاند .پيامبر صلى
هللا عليه و آله و سلم پس از دعوت خويشاوندانش به اسالم با اشاره به اميرمؤمنان ،على عليه السالم ،فرمود:
« اين برادر من و وصى و جانشين من در ميان شماست ،پس ،از او بشنويد و از او فرمان ببريد»1؛ و پس
از آن نه تنها هيچ سخنى از ايشان مبنى بر لغو اين نصب الهى نقل نشده است ،بلكه با سخنان و بيانات پى در
پى ،بر اين موضوع كه امامان اهل بيت و در آغازشان على عليه السالم جانشينان وى هستند ،تأكيد مىورزيد.
از مهمترين اين حديثهاى مقدس و شريف موارد زير را مىتوان نام برد:
حديث ثقلين ،حديث سفينه ،حديث باب حطه ،حديث نجوم ،2حديث منزلت ،خطبه غدير و بيعت در اين روز
و سرانجام وصيتنامهاى كه آن حضرت اندكى پيش از رحلتشان قصد داشتند كه براى جلوگيرى از گمراهى
3
ا ّمت بنويسند.

 - 1براى شناخت آن دسته از حافظان اهل تسنن كه اين روايت را نقل كردهاند ،ر .ك .المراجعات ،ص .112 -110
 - 2مقصود اين حديث شريف نبوى است كه مىفرمايد :ستارگان امان اهل آسمان و خاندان من امان اهل زميناند.
 - 3براى آگاهى درباره اين احاديث شريفه و شناخت راويان آنها از حفاظ اهل سنّت ،ر .ك« .المراجعات»« ،عبقات االنوار
فى امامة ائمة االطهار» و «نفحات االزهار فى خالصة عبقات االنوار»
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اين بزرگترين مشكلى بود كه رهبرى حزب سلطهگر را رنج مىداد ،از اين رو ناچار بود كه روياروى
رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم قرار گيرد.
اما اين رويارويى در چه زمينهاى مىتوانست باشد؟
بدون ترديد تنها راهى كه در دوران رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم پيش روى آنان قرار داشت ،اين
بود كه در هر فرصتى عصمت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم را به طور پنهان و آشكارا مورد ترديد
قرار دهند و از انتشار سخنان آن حضرت به ويژه آنچه به موضوع واليت و خالفت مربوط مىشد جلوگيرى
كنند.
اين حزب اين مسأله را مطرح كرد كه «پيامبر انسانى است كه در خشنودى و خشم سخن مىگويد» ،اين
سخنى بود كه رهبران اين حزب بر سر زبانها انداختند؛ و بر خواننده آگاه و دانا روشن است كه مفهومش
اين است كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم در حال خشنودى كسانى را بيش از آنچه شايستهاند مىستايد
و به آنان منزلتى بزرگتر از استحقاقشان مىبخشد! همان طور كه كسانى را در حالت خشم بيش از اندازه
نكوهش مى كند .بنابر اين در حالت خشنودى و خشم ،از سر هواى نفس سخن مىگويد نه بر اساس آنچه بر
او وحى شده است! -پناه بر خدا-.
از جمله اسناد كاشف از اين تبليغِ ترديدبرانگيز روايتى است كه از عبدهللا بن عمرو بن عاص نقل شده است،
وى مىگويد« :من به قصد نگهدارى ،هر چه را كه از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم مىشنيدم مىنوشتم،
ولى قريش مرا از اين كار باز داشتند (!) و گفتند :آيا هر چه را كه از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم
مىشنوى مى نويسى؟ حال آن كه پيامبر انسانى است كه در حالت خشنودى و خشم سخن مىگويد .من از
نوشتن خوددارى ورزيدم و موضوع را به رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم يادآور شدم .آن حضرت با
اشاره به دهان مباركشان فرمودند« :بنويس ،زيرا به خدايى كه جانم در دست اوست سوگند ،جز حق چيزى
1
از آن بيرون نمىآيد».

 - 1سنن أبى داود ،ج  ،2ص ( 286باب فى كتاب العلم)؛ مسند احمد :ج  ،2ص 162؛ حاكم نيشابورى نيز اين روايت را در
المستدرك ،ج  1ص  106 -104با اسناد متعدد نقل كرده در يكى از آنها گفته است :اين حديث داراى اسنادى است صحيح كه
در نسخههاى حديث از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم اصل است .اما آن دو آن را نقل نكردهاند.
در امتداد فعاليت براى ايجاد ترديد درباره عصمت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم و شخصيت آن حضرت ،افتراهاى فراوان
ديگرى وجود دارد كه كتابهاى «صحيح» و «مسندها» از آنها پر است و دشمنان اسالم در گذشته و حال براى اسائه ادب
به ساحت رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم از آنها استفاده برده و مىبرند؛ همان كارى كه اخيرا ً سلمان رشدى مرتد در
كتاب آيات شيطانى خويش انجام داد .در اين جا به برخى ديگر از روايات همسو با روايت نقل شده در متن اشاره مىكنيم.
الف -در اين كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم به خشم مىآمد و لعنت مىكرد و دشنام مىداد و كسانى را بىجهت
مىآزرد و سپس از خداوند مىخواست كه اين برخورد او ،موجب تزكيه آن شخص گردد» [بخارى ،ج  ،8ص  ،77كتاب
الدعوات ،باب قول النبى من آذيته؛ مسلم ،ج  ،4ص  ،2007كتاب البر والصله ،باب من لعنه النبى صلى هللا عليه و آله و سلم].
رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم كجا و اين افترايى كه در خور مؤمنان عادى هم نيست ،مگر نه اين است كه خداى متعال
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مقصود رهبرى اين حزب از اين تبليغهاى ترديدبرانگيز ،ايجاد مانع بر سر راه پيامبر صلى هللا عليه و آله
نبوت و خالفت در بنىهاشم جمع نمىشود» با بسيارى از دشمنان
و سلم بود .رهبرى ياد شده با جعل شعار « ّ
اسالم و نيز آن دسته از تيرههاى قريش كه با اكراه و علىرغم ميلشان به اسالم درآمده بودند و هنوز هم
غرور جاهليت را در سر داشتند ،همپيمان گرديد.
ت شكبرانگيز ،پرداخته رهبرى اين حزب است ،اين بود كه پس از رحلت
دليل اين كه مانع تراشىها و تبليغا ِ
رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم اين رهبرى طى سه دوره خالفت خود توانست بر گرد سخنان آن
حضرت ،حصارى آهنين بكشد و به هيچ كس اجازه دست يافتن به آنها را ندهند ،عايشه گفته است :خليفه اول
در نخستين گام همه احاديثى را كه خودش نوشته بود جمع كرد و آتش زد آن گاه مردم را گرد آورد و گفت:
شما احاديثى را از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم نقل مىكنيد كه درباره آنها اختالف داريد؛ و اختالف
ميان مردم پس از شما بسيار شديدتر خواهد بود .بنابراين از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم چيزى نقل
1
نكنيد ،و هر كس از شما [از سخنان ايشان] پرسيد بگوييد :ميان ما و شما كتاب خداوند است.
از ديگر مقررات خليفه دوم اين بود كه از مردم خواست همه احاديثى را كه پيش خود دارند نزد او بياورند؛
و چون آوردند ،دستور داد همه را آتش زدند 2.او همچنين دستور داد كه تا او زنده است همه راويان حديث

در ستايش آن حضرت مىفرمايدَ « :وإنكَ لَعَلى ُخلُق َعظيم» .غرض از چنين بهتانى اثبات ادعاى مظلوميت افراد بسيار زيادى
است كه پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم آنان را لعنت كرده است؛ و مىخواهند كه بدين وسيله دامن آنها را پاك گرداند.
ب« -پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم چنان مسحور شد كه خيال مىكرد كارى را انجام داده است و حال آن كه انجام نداده
بود»[ .بخارى 122 ،4 ،كتاب بدأ الخلق باب صفة ابليس وجنوده؛ مسلم ،ج  ،4ص  ،1719ح  .]43اين بيان ،اوج تشكيك
درباره همه چيزهايى است كه از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم نقل شده است؛ و هدف آن ،بى ارزش ساختن احاديث
مربوط به خالفت و جايگاه و منزلت ويژه اهل بيت در سخنان رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم؛ و نيز اسقاط كامل حجيت
قول و فعل آن حضرت است.
ج« -اين كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم هنگامى كه شنيد مردى در مسجد قرآن مىخواند ،فرمود :خدا او را رحمت
كند ،آيههاى فالن فالن را كه از سورههاى فالن و فالن انداخته بودم به يادم آورد[ ».بخارى ،ج  ،3ص 172؛ مسلم ،ج ،1
ص  543ح  ]224اين سخن نه تنها اعتماد به بيان نبوى را از بين مىبرد و در آن طعن وارد مىسازد و عصمت پيامبر صلى
هللا عليه و آله و سلم را در زمينه تبليغ از سوى خداوند متعال مخدوش مىسازد .بلكه بر منزه بودن ساحت قرآن كريم از نقصان
و كاستى نيز خدشه وارد مىسازد .زيرا ممكن است كسى بگويد :هرگاه كه خود رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم -العياذ
باهلل -اعتراف دارد كه به دليل فراموشى ،آيههاى فراوانى را از فالن سوره انداخته است ،پس ما چگونه يقين كنيم كه آيههاى
قرآنى ديگرى به خاطر چنين نسيانى از كاستى مصون ماندهاند.
ببينيد كه چگونه مخالفت و افتراى به رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم و اعراض از او آن هم به منظور دفاع از كسانى
كه خداوند بر آنان خشم گرفته است ،به طعن وارد كردن به عصمت و قداست آن حضرت مىانجامد! موضوعى كه ضرورتا ً
به طعن در عصمت و قداست قرآن نيز خواهد انجاميد.
1
2

 تذكرة الحفاظ ،ذهبى ،ج  ،1ص 5؛ كنز العمال ،ج  ،10ص  /285شماره .29460 -تذكرة الحفاظ ،ج  ،1ص .3 -2
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بايد در مدينه سكونت داشته باشند 1.به سربازانش نيز فرمان داد كه از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم
2
چيزى نقل نكنند.
خليفه سوم نيز با صدور ف رمانى نقل هر حديثى را كه در روزگار ابوبكر و عمر شنيده نشده بود ممنوع
3
ساخت.
هدف نهايى از همه اين سنگاندازى و بازدارندگىها اين بود كه سخنان پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم
درباره واليت و جانشينى و شخص خليفه پس از ايشان و موقعيّت ممتاز اهل بيت در دوران زندگى و پس
از رحلت وى در عمل باطل و بى اثر گردد .رهبران اين حزب ناچار بودند كه بر هدف اصلى و واقعى خود
با ابزار و روش هاى گوناگون سرپوش بنهند .مانند دستاويز قرار دادن ترس از اختالف ميان مردم و امثال
آن كه اگر با دليل و برهان محك زده شود از خانه عنكبوت هم سستتر است.
پس از گذشت روزگارى پرالتهاب معاوية بن ابى سفيان -وارث و امتداد طبيعى رهبرى اين حزب -بر مسند
خالفت تكيه زد .او با كمال جرأت و جسارت از هدف واقعى منع و بازدارندگىهاى گستاخانه خود پرده
برداشت و در سال عجفاء (الغر) موسوم به «عام المجاعة» با صدور بخشنامهاى با صراحت اعالم كرد:
4
«هر كس چيزى در فضايل ابوتراب و اهل بيت او نقل كند ،از پناه حكومت بيرون است».
رهبرى حزب سلطهگر در ممانعت مردم از سخنان پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم جرأت و جسارت را به
اوج رساند و هنگامى كه آن حضرت قصد داشت در واپسين لحظههاى زندگى وصيتى بنويسد كه مردم را
از گمراهى و اختالف برهاند 5،جلوگيرى كردند .در جسارت ديگرى كه باالتر از آن تصور نمىتوان كرد،
تاب ّللاِ» (كتاب خداوند ما را بس است) را
حضرت را به هذيانگويى متهم ساختند و آشكارا شعار « َح ْسبُنا ِك ُ
در برابر ايشان علم كردند .به طورى كه حاضران غير حزبى غافلگير و سخت حيرتزده شدند و با آن
جريان به منازعه و مخالفت برخاستند .اما اعوان و انصار اين حزب در ظاهر بيشتر بودند و با كمال قدرت
همان سخن عمر را تكرار كردند! تا آنجا كه اجازه ندادند پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم آخرين وصايايشان
را بنويسند؛ و به تعبير ابنعباس ،اين مصيبتى بود كه باالتر از آن قابل تصور نيست!
خليفه دوم در گفت و گويى با عبدهللا بن عباس اعتراف مىكند كه از نظر او گفتار پيامبر حجيّت ندارد و هيچ
عذرى را پذيرفتنى نمىسازد و اين كه پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم در آخرين لحظات تصميم داشت تا
على را صريحا ً معرفى كند .همچنين خليفه دوم خود را سخن گوى رسمى قريش و بيان كننده احساسات ايشان
و نيز نماينده آنان در مخالفت با پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم مىدانست همه اين موارد در آغاز خالفتش
و در گفت و گويى با ابن عباس كه سؤالهايى درباره على عليه السالم مىكند ،مطرح شد .عمر گفت :اى

 - 1مستدرك حاكم ،ج  ،1ص .110
 - 2تذكرة الحفاظ ،ج  ،1ص .7
 - 3مسند احمد بن حنبل ،ج  ،1ص 65؛ همچنين ذهبى در تذكرة الحفاظ (ج  ،1ص  )7نقل مىكند كه معاويه مىگفت« :به
سراغ حديثهاى روزگار عمر برويد ،زيرا كه او مردم را از نقل احاديث پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم مىترساند».
 - 4شرح نهج البالغه ،ابن ابى الحديد ،ج  ،11ص .15
 - 5اين تعبير است كه خود رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم درباره آن وصيت به كار برده است؛ و اين تعبير در رواياتى
كه حافظاناهل تسنن درباره مصيبت روز پنجشنبه [روز وفات پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم] نقل كردهاند آمده است.
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عبدهللا ،كفاره بر تو باشد اگر از من پنهان كنى [بگو] آيا در دل او [على] ميلى به خالفت باقى ماند؟ گفتم:
بلى .گفت :آيا مى پندارد كه او تعيين شده از سوى پيامبر خدا صلى هللا عليه و آله و سلم است؟ گفتم آرى؛
باالتر اين ،كه من از پدرم درباره ادعاى على عليه السالم پرسيدم و او تأييدش كرد .عمر گفت :رسول خدا
صلى هللا عليه و آله و سلم گفتههايى داشت كه هيچ دليلى را ثابت نمىكند و هيچ عذرى را پذيرفتنى نمىسازد.
او گاهى در كارهايش توقف مىكرد و منتظر مىماند  ...در وقت بيمارى قصد داشت كه صريحا ً به نام او
[على] اشاره كند ولى من از روى دلسوزى و حفظ اسالم از آن جلوگيرى كردم .نه ،به خداى اين قرآن سوگند
كه قريش بر آن توافق نمىكند؛ و اگر او زمام امور را بهدست گيرد ،همه عرب شورش خواهد كرد .رسول
خدا صلى هللا عليه و آله و سلم نيز دانست كه من از قصدش آگاهم و از [نوشتن] خوددارى كرد؛ و خداوند
1
از انجام كارى جز آنچه مقدر كرده است ابا دارد.
براى بسيارى از مورخان و انديشمندان اسالمى كه از بند قداست خيالى و ساخته تبليغات سوء اموى براى
برخى صحابه رهيدهاند ،دشوار است كه اين حقيقت را بپذيرند كه اسالم رهبران اين حزب به طمع آينده
اسالم و اميد رسيدن به منصبهاى حكومتى در دوران پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم و پس از ايشان بوده
و نه از سر اعتقاد كامل به حقايق دين .آنان بر اين باورند كه رهبرى اين حزب با ايمان كامل به اسالم درآمد
ولى نتوانست كه از روحيه حب شهرت ،جاهطلبى و مقامپرستى ،كه در كردار و رفتارش فراوان ديده مىشود
خود را برهاند .اين روحيه ناشى از بيمارى دل است كه گرچه بر بسيارى از مؤمنان عارض مىشود ولى
آنان را از دايره ايمان بيرون نمىبرد .اين انديشمند براى تأييد نظريهاش عنوان مىكند كه در بسيارى از
2
خطابهاى قرآنى منافقان و افراد بيماردل در يك رديف آمدهاند.
ً
كامال روشن است ،به اين معنا كه هر منافقى بيماردل هست،
ولى تمايز ميان اين دو گروه در مقام تعريف
3
اما هر بيماردلى منافق نيست.
اين نظريه هنگامى درست است كه صحابىاى با ايمان كامل به اسالم درآمده و بيمارى دل او نيز ناشى از
چند شهوت نفسانى مثل مقامپرستى زنبارگى يا مالدوستى باشد؛ و هرگاه كه فرصتى براى ارضاء و اشباع
اين شهوت ها پيش آيد آن را مغتنم بشمرد و به لذت خود برسد .اما پس از آن زير تأثير ايمانش ،دوباره به
اسالم روى آورد و به انجام فرايض الهى بپردازد ،يا دست كم از قرار گرفتن اسالم در راه روشنى ،كه خدا
و پيامبرش خواستهاند جلوگيرى نكند.
اما همين صحابى كه با وجود اعترافهاى مكرر به خطا ،جهالت و ناآشنايى خود با فقه اسالمى ،تا واپسين
لحظههاى زندگى ،در قضيه جانشينى بر همان شيوهاى كه خود پيش گرفته و نه آنچه خدا و پيامبر خواستهاند،

 - 1شرح نهج البالغه ،ابن ابى الحديد ،ج  ،12ص .97
سولُهُ اال ُ
غ ُروراً» (وهنگامى
 - 2مانند اين فرموده خداى متعالَ « :و اذْ يَقُو ُل ْال ُمنافِقُونَ َوالذينَ فى قُلُوبِ ِه ْم َم َرض ما َو َعدَنَا ّللاُ َو َر ُ
كه منافقان و كسانى كه در دلهاىشان بيمارى است مىگفتند« :خدا و فرستادهاش جز فريب به ما وعدهاى ندادند» (احزاب،
الء دينُ ُه ْم» آن گاه كه منافقان و
آيه  .)12و اين آيه شريفه كه مىفرمايد« :إِذْ َيقُو ُل ْال ُمنافِقُونَ َو الذينَ فى قُلُوبِ ِه ْم َم َرض غَر ه ِؤ ِ
كسانى كه در دلهايشان بيمارى بود مىگفتند« :اينان [مؤمنان] را دينشان فريفته است» (انفال  ،آيه .)49
3

 -چنان كه از كتاب «معالم الفتن» نوشته سعيد ايوب دانسته مىشود؛ ج  ،1ص  ،66 -57مجمع احياء الثقافة االسالميه.
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اصرار ورزد ،نه تنها در شمار افراد بيماردل قرار مىگيرد [كه منافق نيز هست] .علت اصلى چيز ديگرى
است و از نوع شهوتهاى نفسانى كه با رسيدن به كام دل ،فرو مىنشيند نيست؛ بلكه اعتقادى است پنهانى و
نقشهاى از پيش طرح شده كه بر نافرمانى عمومى خدا و رسول او سرشته شده است .همان چيزى كه اين
صحابى تا دم مرگ بر اجراى آن اصرار داشت.
ابناثير گويد :ابوبكر ،عثمان بن عفان را احضار و با او خلوت كرد تا فرمان عمر را بنويسد ،آن گاه گفت:
«بنويس بسم هللا الرحمن الرحيم ،اين عهدنامه ابوبكر بن ابىقحافه به مسلمانان است ،اما بعد» ،در اين هنگام
از هوش رفت؛ و عثمان نوشت« :اما بعد ،من عمر بن خطاب را به خالفت بر شما گماردم و از خيرخواهى
براى شما دريغ نكردم ».آن گاه ابوبكر به هوش آمد و گفت :برايم بخوان؛ عثمان خواند .دراين حال ابوبكر
تكبير سرداد و گفت:
گمان مى كنم ،از اين كه من در اين بيهوشى بميرم و مردم دچار اختالف شوند ترسيدهاى ،گفت :آرى .گفت:
1
خداوند از سوى اسالم و اهل اسالم به تو پاداش خير بدهد.
سبحان هللا! روزى كه پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم قصد داشت آخرين وصيتش را به ا ّمت بنويسد تا از
گمراهى و اختالفشان جلوگيرى كند ،اين احتياط و بيم از اختالف كجا بود؟ آيا عقل مىپذيرد كه رهبران اين
حزب براى وضع ا ّمت اسالمى از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم هم دلسوزتر بودهاند؟!
عمر بن خطاب آرزو مىكرد كهاى كاش ابوعبيده بن جراح -شخص سوم رهبرى حزب -زنده مىبود تا او
2
را خليفه مىگردانيد.
او همچنين آرزو مىكرد ،اى كاش خالد بن وليد ،كه در دوران سختى آنان را يارى داده زنده مىبود تا او
را به خالفت برمىگزيد؛ 3و نيز آرزو مىكرد كهاى كاش سالم ،غالم ابوحذيفه -چهارمين شخصيّت رهبرى
4
حزب -زنده بود تا او را خليفه مىگردانيد.
ناگفته نماند كه خالفت «سالم» با مبناى اين حزب كه «خالفت تنها از آن قريش است» سازگارى ندارد؛ و
اين اصلى بود كه رهبرى اين حزب در روز سقيفه عليه انصار علم كرد.
عمر همچنين آرزو مىكرد كه اىكاش معاذ بن جبل زنده بود تا او را خليفه مىساخت؛ در حالى كه معاذ از
انصار است!
گذشته از اين ،تو ّجه به ماهيت شوراى ابتكارى عمر -كه به زودى دربارهاش سخن خواهيم گفت -ما را به
اين نكته رهنمون مى شود كه تعيين عثمان از سوى خليفه دوم ،برپايه يك سناريوى ويژه بود .عالوه بر آن،
وى زمينههاى حكومت پادشاهى امويان را فراهم ساخت .به اين ترتيب كه دست معاويه را در شام باز گذاشت

1
2
3
4

 الكامل فى التاريخ ج  ،2ص  425و طبرى نيز در تاريخ خود آورده با اندكى تفاوت ،ج .619 -618 ،2 تاريخ الطبرى ،ج  ،3ص .292 االمامة والسياسة ،ج  ،1ص .27 -تاريخ الطبرى ،ج  ،3ص .292
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تا هر طور كه دوست داشت و مىخواست رفتار كند؛ و آن خليفه قاطع در مدينه به خاطر جوان قريش و
كسراى عرب [معاويه] به عمد از شام چشم پوشيد!
بر طبق آنچه گذشت ،جاى هيچ شكى باقى نمىماند كه شمارى از صحابه بسيار اصرار داشتند در راه اجراى
فرمانهاى الهى مربوط به تعيين جانشين به وسيله پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم و شخص خليفه پس از
وى ،تا آن جا كه مىتوانند مانعتراشى كنند و اين رويه را تا دم مرگ ادامه دادند.
حزب سلطه در ميان شاخههاى گوناگون جريان نفاق ،بيشترين تأثير را بر اسالم و مسلمانان داشته است؛
زيرا شاهراه انحراف را كه راههاى فرعى از آن منشعب مىشود گشود ،و هنوز هم اسالم و مسلمانان گرفتار
بدبختى و بيچارگى ناشى از عملكرد اين حزب هستند .رهبرى اين حزب بار گناه اين بدبختىها و همه جناياتى
را كه از روز سقيفه تا قيامت به بار آمده و خواهد آمد بر دوش دارد.

 -2منافقان اهل كتاب
برخوردهاى اهل كتاب با اسالم و پيامبر اكرم صلى هللا عليه و آله و سلم داستان تأسفبارى دارد كه سزاوار
است همه مؤمنان در قضيه انتظار ظهور حضرت مهدى (عج) غفلت نورزند و از آن عبرت بگيرند.
پس از روزگار عيسى بن مريم ،اهل كتاب چشم انتظار ظهور خاتم پيامبران صلى هللا عليه و آله و سلم بودند
و براى فرا رسيدن هنگام ظهور آن حضرت لحظهشمارى مىكردند .زيرا از پيامبرانشان و نيز جانشينان
آنها مژده آمدن وى را شنيده بودند؛ و حتى نسبت به ويژگىهاى روحى و جسمى آن حضرت آگاهى داشتند.
آنان نامها ،لقبها و كنيههاى پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم را مىدانستند و جزئيات شخصيت وى را
همانند شخصيت فرزندانشان به طور كامل مىشناختند .قرآن كريم در تأكيد بر اين حقيقت مىفرمايد:
تاب يَ ْع ِرفُونَهُ َكما يَ ْع ِرفُونَ أَبْنا َء ُه ْم»
«الذِينَ آتَيْنا ُه ُم ْال ِك َ

1

كسانى كه به ايشان كتاب [آسمانى] دادهايم ،همان گونه كه پسران خود را مىشناسند ،او [محمد] را مىشناسند.
آنان به وسيله اخبارى كه از كتابها و روايتهاى دينى دريافت كرده بودند نسبت به شخصيت و سيره پيامبر
آگاهى كامل داشتند و مىدانستند كه رفتار خوب و بد در نظر آن حضرت كدام است .حتى آداب نشست و
برخاست ،خواب و بيدارى و سكوت و سخن و جز آن را مىدانستند ،چنان كه قرآن كريم مىفرمايد:
اْل ْن ِجي ِل »...
«الذِي يَ ِجدُونَهُ َم ْكتُوبا ً ِع ْندَ ُه ْم فِي الت ْوراةِ َو ْ ِ

2

كسى كه [نام] او را نزد خود در تورات و انجيل نوشته مىيابند.
آنان همچنين به ويژگىهاى همراهان او و مثلهايى كه در باره آنان زده مىشد آگاه بودند .چنانكه قرآن كريم
مىفرمايد:

1
2

 بقره ،آيه .146 -اعراف ،آيه .157
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اْل ْن ِجي ِل »...
«ذلِكَ َمثَلُ ُه ْم فِي الت ْوراةِ َو َمثَلُ ُه ْم فِي ْ ِ

1

بلكه آن گونه كه از روايتهاى فراوان بر مىآيد ويژگىهاى جانشينان پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم را
نيز مىدانستند.
جمعيّتهايى از يهود نيز به ِجدّ و همراه همه لوازم عملى آن چشم انتظار پيامبر خاتم صلى هللا عليه و آله و
سلم بودند .اين انتظار جدى آنان را وادار كرد تا شهر و ديارشان را ترك گفته به سرزمينى كه پيامبر بدانجا
هجرت مى كند؛ و آنان اخبارش را نسلى پس از نسل ديگر به ارث برده بودند كوچ كنند .اينان در اين راه
دشوارى هاى بسيارى تحمل كردند ،چنان كه در روايتى آمده است :يهوديان در كتابهايشان ديده بودند كه
محمد صلى هللا عليه و آله و سلم به جايى ميان «عير» و «احد» 2مهاجرت خواهد كرد .از اين رو در جست
و جوى اين مكان برآمدند و چون بر كوهى به نام « ِحداد» گذشتند گفتندِ :حداد و احد يكى هستند؛ و در اطراف
آن پراكنده شدند و برخى در «تيماء» برخى در «فدك» و برخى در «خيبر» فرود آمدند.
آنهايى كه در تيماء بودند ،مشتاق ديدار برادران خويش گشتند .در اين هنگام عربى از قبيله قيس بر آنان
گذشت؛ و شتر او را كرايه كردند .عرب گفت :من شما را ميان عير و احد مىبرم .گفتند :چون به آن دو كوه
رسيدى ما را خبر كن؛ و چون به سرزمين يثرب رسيدند ،رو به آنان كرد و گفت :اين عير است و آن احد.
يهوديان از شتر پ ايين آمدند و گفتند :ما به هدف خود رسيديم و ديگر به شتر تو نيازى نداريم ،هر جا خواهى
برو.
سپس به برادران خود كه در خيبر و فدك ساكن بودند چنين نوشتند :سوى ما بشتابيد كه به جايگاه مورد نظر
رسيديم؛ و آنان در پاسخ نوشتند :ما در اين سرزمين استقرار يافته و اموالى به دست آوردهايم ،و اينك كه به
شما بسيار نزديكيم مىتوانيم زود به شما بپيونديم.
يهوديان در سرزمين مدينه اموالى به دست آوردند و چون اين خبر به تُبع رسيد با آنها به جنگ پرداخت.
آنان به حصار پناه بردند و تُبّع محاصرهشان كرد .يهودىها دلسوزى مىكردند و شبانه براى افراد ناتوان
سپاه تبّع خرما و جو مىانداختند .چون اين خبر به تبّع رسيد بر آنان رقّت آورد؛ و به يهودىها امان داد .چون
نزد او فرود آمدند ،تبع گفت:
سرزمين شما را جايى پاكيزه يافتم و تصميم دارم كه ميان شما بمانم .گفتند :تو شايسته اين كار نيستى ،زيرا
ا ين سرزمين هجرتگاه يك پيامبر است و تا او هجرت نكند هيچ كس حق چنين كارى را ندارد .گفت :بنابر
اين من كسانى را از خاندانم در ميان شما مىگذارم كه چون آن پيامبر به اين جا هجرت كرد ياريش دهند؛ و
دو قبيله اوس و خزرج را به جاى گذاشت .پس از آن كه شمار افراد اين دو قبيله فزونى يافت اموال يهوديان
را تصاحب كردند؛ و آنها مىگفتند :آن روزى كه محمد ظهور كند شما را از سرزمين ما بيرون مىراند و
اموالمان را بازپس مىگيرد .پس از ظهور حضرت محمد صلى هللا عليه و آله و سلم ،انصار به او ايمان
آوردند و يهود انكارش كردند! و اين است معناى كالم خداى عزوجل كه مىفرمايد:

1
2

 فتح ،آيه .29 -دو كوه از كوههاى مدينه.
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علَى ْالكافِ ِرينَ »
ع َرفُوا َكفَ ُروا بِ ِه فَلَ ْعنَةُ ّللاِ َ
علَى الذِينَ َكفَ ُروا فَلَما جا َء ُه ْم ما َ
« َو كانُوا ِم ْن قَ ْب ُل يَ ْست َ ْفتِ ُحونَ َ

1

و از ديرباز [در انتظارش] بر كسانى كه كافر شده بودند پيروزى مىجستد؛ ولى همين كه آنچه [كه اوصافش]
را مىشناختند برايشان آمد ،انكارش كردند .پس لعنت خداوند بر كافران باد.
بايد ديد چرا آن انتظار جدى يهوديان اين نتيجه ناخوشايند و زيانبار را به همراه داشت؟ در پاسخ بايد گفت
كه دليل اين زيانبارى توقع يهود بود كه خوش نداشتند رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم آنها را در رديف
ديگر مردم قرار دهد و يا ديگران را برتر از ايشان بشمارد؛ و موقعيّت ممتاز مادى و معنوى و اجتماعىشان
را به خطر بيندازد و بسيارى استثناهاى ديگر ،بنابر اين انتظار آنها يك انتظار مشروط بود.
وقتى ديدند كه مردم نزد پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم ،از نظر حقوق و وظايف همانند دندانههاىشانه
مساوى هستند و مالك برتريشان تقواست[ ،ازپذيرش حق] سر باز زدند و به گذشته خود بازگشتند و از هواى
نفس پيروى كردند و نسبت به حقيقتى كه نزدشان شناخته شده بود كفر ورزيدند؛ و آن خسارت بزرگ و
جبرانناپذير به بار آمد.
اما چنانچه انتظارشان بى قيد و شرط مىبود و به طور كامل و مطلق از فرمان آن حضرت اطاعت مىكردند
و همه شرايط او را مىپذيرفتند ،پيامد انتظارشان نيز رستگارى روشن مىبود كه «تسليمشدگان رستگار
2
شدند».
و چون يهوديان -پس از آن انتظار جدى و دراز مدت -از تسليم شدن بدون شرط به خدا و رسول و گردن
نهادن به اسالم همچنان كه ديگر مردم چنين كردند ،سرباز زدند ،با آن كه حقيقت برايشان روشن بود ،از
سر جسارت ،در شمار سرسختترين دشمنان اسالم و مسلمانان درآمدند ،نتيجه آن شد كه به صفوف دشمنان
پيوستند و پيمانى را كه با پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم بسته بودند نه يك بار بلكه چندين بار شكستند .تا
آن كه سرانجام خداوند آنان را شكست داد و با خوارى و ذلت آنان را از سرزمينشان راندند.

 - 1بقره ،آيه .89
 - 2ما نيز در موضوع انتظار ظهور حضرت مهدى بايد به اين نكته مهم تو ّجه داشته باشيم كه جدى بودن انتظار كافى نيست-
گرچه شمار منتظران واقعى اندك است ،-بلكه انتظار بايد صحيح و اساسى باشد؛ و آن هنگامى است كه انتظار بر تسليم كامل
نسبت به فرمان آن حضرت مبتنى باشد.
تسليم كامل نيز زمانى حاصل مىشود كه از سويى براى فرمانبردارى هيچ شرطى قايل نشويم و از سوى ديگر همه شرايط آن
حضرت را به طور كامل و برپايه تسليم محض بپذيريم.
اين موضوع در مقام سخن آسان ولى در عمل بسيار دشوار است؛ و به مجاهدتى بزرگ و توفيق خداوندى نياز دارد .زيرا
كمتر كسى حاضر است كه براى مثال از موقعيّتهاى علمى ،اجتماعى ،سياسى يا مادى و معنوى كه عمرى را در سايهاش به
سر برده چشم بپوشد.
اين از مهمترين نكاتى است كه در موضوع انتظار امام مهدى بايد مد نظر قرار گيرد.
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پس از آن كه دعوت محمدى نيرو گرفت و پشتوانه يافت همه نيروهاى مخالف در هم شكسته شدند ،كسانى
كه مقابلش قرار گرفته بودند در صدد برآمدند تا اهدافى را كه با زور و جنگ به دست نياورده بودند ،از راه
مكر و فريب و نيرنگ كسب كنند.
يهوديان ،فريبكارى را با شيوه تخريب از داخل -كه از هر حربه ديگرى كارآمدتر است -دنبال مىكردند.
اينان در اين زمينه تاريخى دارند كه هنوزهم ادامه دارد .اگر بگوييم كه يهود ،برعكس تاريخ سياسىاى كه
در تخريب از درون عليه ديگران دارد ،در تبليغ مستقيم دين خود هيچ سابقهاى ندارد ،شايد خطا نرفته باشيم.
شواهد اين حقيقت از نخستين روزهاى پيدايش اينان تا روزگار ما ،در جاى جاى تاريخ بشرى ،به چشم
مىخورد.
مسيحيان نيز در شيوه تخريب از درون ،همان را ِه يهوديان را در پيش گرفته ،در اين زمينه به موفقيتهاى
بزرگى نيز دست يافتهاند .پيروان اين دين هم در اين زمينه تاريخ ويژهاى دارند كه تأثير آن در زندگى
مسلمانان تا به امروز عميق و با اهميت بوده است.
اهل كتاب در حالى كه دلهايشان در آتش كينه و حسد مىسوخت همچنان روند حركت اسالم را در روزگار
پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم زير نظر داشتند ،ولى خود را بى تفاوت نشان مىدادند و پيوسته منتظر
فرصتى بودند كه در روند حوادث مداخله كرده جامعه اسالمى را از مسير روشن و مستقيم منحرف سازند.
گرچه اينان با استفاده از ارتباط مستحكم و ديرينه برخى عناصرى كه اينك به اسالم درآمده بودند و از صحابه
به شمار مىرفتند -و نام هايشان معلوم است 1-اعمال نفوذ مىكردند ،ولى به اين اندازه بسنده نكردند و شمارى
از عالمان خود ر ا كه در كار تخريب از درون استاد بودند ،به صفوف مسلمانان نفوذ دادند تا يكى ديگر از
شاخههاى جريان نفاق را در درون حركت اسالم تشكيل دهند؛ و اين نوع از نفاق را در راستاى كمك به خط
انحراف و روى گرداندن از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم به طور مؤثر و كارآمد پشتيبانى كنند.
مخرب از يهود «كعب االحبار» و از نصارا «تميم الدارى» بودند .پس از اينها
سرشناسترين اين عناصر
ّ
شاگردانشان آمدند و شبكه خطرناكى را در ميان مشاوران ،دبيران ،خدمتكاران و اطرافيان خلفا تشكيل دادند.
شگفت اين جاست كه كعب االحبار نه در روزگار پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم و ابوبكر ،بلكه در
روزگار عمر اسالم آورد .در حالى كه استادش به نام ابوسموئل [پيش از او] در روزگار خليفه اول،
«ابوبكر» ،به اسالم گرويده بود 2.هنگامى كه عباس بن عبدالمطلّب سبب تأخير اسالم كعب االحبار تا روزگار
عمر را از وى پرسيد ،پاسخ داد كه پدرش حقيقت كار محمد صلى هللا عليه و آله و سلم و ا ّمتش را در نامهاى
نوشته و مهر كرده بود و دستور داده بود كه مهر آن گشوده نشود ،تا آن كه وى آن را در روزگار عمر باز
كرد و مسلمان شد! اين در حالى است كه به گزارش تاريخ ،وى از بزرگترين دانشمندان يهود بوده است.
كعب االحبار زندگانى به ظاهر اسالمىاش را در حالى آغاز كرد كه در شمار نزديكان خليفه دوم به شمار
مىآمد .با او انس و الفت داشت و به مشورت مىپرداخت و بر انديشهاش تأثير مىگذاشت .خليفه پرسشهايى

1
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را كه پاسخ ديگر صحابه برايش خوشايند نبود به او ارجاع مىداد .نقل شده است كه يك بار خليفه دوم از
سلمان پرسيد:
«آيا من پادشاهم يا خليفه؟» سلمان گفت« :اگر درهمى يا كمتر و بيشتر ،از زمين مسلمانان ماليات گرفته
جز در راه خودش به مصرف رسانده باشى ،پادشاهى نه خليفه» 1پاسخ سلمان خليفه را خوش نيامد و از
كعب ،كه در دادن پاسخهاى محبتآفرين ماهر بود ،پرسيد و گفت« :تو را به خدا سوگند ،آيا به نظر تو من
خليفهام يا پادشاه؟» گفت:
«خليفه» و هنگامى كه عمر او را سوگند داد ،در پاسخ گفت :به خدا سوگند خليفهاى هستى از بهترين خليفهها
2
و روزگار تو بهترين روزگارهاست!»
پس از ف تح بيت المقدس ،كعب ،عمر را در سفر به آن سرزمين همراهى كرد و هنگامى كه در قدس قصد
خواندن نماز داشت از كعب پرسيد« :به نظر تو كجا بايد نماز بخوانم؟»3؛ و هنگامى كه قصد ساختن مسجد
4
را داشت نيز از وى پرسيد «به نظر تو مسجد را بايد كجا قرار دهيم؟»
يك بار از او پرسيد« :از فضايل پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم پيش از والدتش ما را خبر بده» 5و بار
6
عدْن برايم بگو»
ديگر پرسيد «اى كعب از بهشت َ
پس از خليفه دوم ،كعب در شمار مشاوران نزديك عثمان درآمد به طورى كه از آزرده شدن خاطر خليفه او
نيز برآشفته و ناراحت مىشد.
نقل شده است كه روزى عثمان پرسيد :آيا جايز است كه امام از اموال بيتالمال بردارد و هرگاه كه توانست
بازپس دهد؟ كعب گفت :هيچ مانعى ندارد .در اين هنگام ابوذر فرياد زد كهاى يهودى زاده -آيا تو دين ما را
به ما مىآموزى!؟ عثمان گفت :تو بسيار مرا زخم زبان مىزنى و نسبت به يارانم فراوان تندى مىكنى ،برو
7
به شام؛ و او را به آن سرزمين تبعيد كرد.
در هنگام كه خليفه دوم موفق شد با كشيدن حصارى آهنين بر گرد احاديث نبوى از نشر آنها جلوگيرى كند،
دَ ِر بزرگى را بر روى منافقان اهل كتاب گشود ،تا چيزهايى را كه هيچ ارتباطى با اسالم ناب محمدى نداشت
از طريق نقل داستانها در اذهان مسلمانان رخنه دهند .به اين ترتيب برخى از كتابهاى پنهان يهود و بسيارى
از جعليات و دروغهاى خو ِد قصهپردازان كه موجب انحراف ا ّمت اسالمى از دين حق مىگشت ،ميانشان
رواج يافت.
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نخستين كسى كه آغاز به قصهپردازى كرد ،تميم دارى بود .وى از عمر بن خطاب اجازه خواست كه سرپا
1
بايستد و براى مردم قصه بگويد؛ و او نيز اجازه داد.
با ورود كعب به ميدان قصهپردازى ،دامنه فاجعه گستردهتر شد و هنگامى كه در شام به معاويه پيوست،
معاويه به او فرمان داد كه در آن جا نيز قصه بگويد .كعب دست پروردگانى از سنخ خود داشت و آنان نيز
شاگردانى داشتند كه زنجيره تخريبى ممتدى را تشكيل مىدادند.
در روزگارى كه مسلمانها از احاديث نبوى منع مىشدند ،اين قصهگويان در زندگى مسلمانان تأثيرى بس
بزرگ داشتند ،و همانند روزنامهاى انحصارى ،در زندگى آنها تأثير مىگذاشتند و اذهانشان را در جهت
دلخواه سوق مىدادند.
امويان به داستان ،به عنوان يك ابزار تبليغاتى -سياسى ،بسيار اهميت مىدادند ،زيرا قصهپردازان با جعل
فضايل دروغين براى آنها و برخى ديگر از صحابهاى كه رفتارشان همواركننده راه بنىاميه بود ،آنان را در
ديد مردم بزرگ جلوه مىدادند .در حالى كه پيش از آن و در روزگار پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم از
هرگونه فضيلتى كه موجب برتريشان باشد بىبهره بودند.
در اين راستا حديث هاى فراوانى با اين روش ساخته شد و واقعيت و خيال به هم آميخت .ميزان وحشت
ت ساخته و پرداخته جاعالن و قصه پردازان ،انباشته شد ،به طورى كه با گذشت زمان
انگيزى از موهاما ِ
به صورت بخشى از ميراث دينى درآمد و بسيارى از مسلمانان به آنها معتقد و پايبند شدند .يكى از
دشوارى هاى بسيار بزرگ بر سر راه محققان اين شد كه با وجود اسناد موثقى كه در دست دارند ،جرئت نقد
و رد ناخالصى هاى زيادى را كه در اين ميراث دينى رخنه كرده بود ،نداشتند و اين علىرغم اطالع ايشان
از اسناد و مدارك قاطعى بود كه مىتوانست اذهان را به تأمل وادارد و حقايق واژگونه شده را روشن كند.
اگر قصهپردازان منافق اهل كتاب روزگار بنىاميه براى خاموش ساختن نور على عليه السالم و فرزندانش
و كتمان فضايل آن بزرگواران بدگويى كنند ،جاى شگفتى ندارد ،زيرا آنها به خوبى مىدانستند كه فلسفه
وجودىشان [در جامعه اسالمى] پشتيبانى خط انحراف از مكتب اهل بيت است .يك نگاه گذرا به سيره زندگى
كسانى چون كعب االحبار ،تميم دارى ،وهب بن منبه ،نافع بن سرجس -موالى عبدهللا عمر -و سرجون-
مشاور معاويه و يزيد -و ابوزبيد -مشاور وليد بن عقبه -و ديگران ،بهترين گواه براى معرفى راه اين گروه
است.
از نكات جالبى كه تاريخ از ابن عباس نقل مىكند اين است كه عمر بن خطاب در واپسين روزهاى زندگانىاش
از خالفت رنجيده خاطر بود و از بيم آن كه از عهده اداره امور مردم برنيايد ،از اين رو پيوسته از خداوند
تقاضاى مرگ مىكرد .ابن عباس گويد:
روزى در حالى كه من نيز نزدش بودم رو به كعب االحبار كرد و گفت :دوست دارم كه خالفت را بر عهده
ديگرى بگذارم چون گمان مىكنم كه مرگم نزديك شده است ،نظر تو درباره على چيست؟ آن را بازگو كن،
شما كه مىپنداريد اين موضوع مربوط به ما در كتابهايتان آمده است بگو ببينم چه در نزد خود داريد؟ كعب
1
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گفت :اگر رأى مرا مىخواهى على شايسته اين منصب نيست چرا كه مردى سخت ديندار است ،از هيچ
لغزشى چشم نمىپوشد و از هيچ ضعفى درنمىگذرد .خودسرانه و به نظر خودش عمل مىكند ،اين امور در
سياست رعيت جايگاهى ندارد .اما آنچه را در كتابهايمان مىيابيم اين است كه نه او اين امر را تصدى
مىكند و نه فرزندانش و اگر او به خالفت برسد ،آشوبى سخت به پا خواهد شد .عمر گفت :چگونه؟ گفت:
زيرا او خون ريخته است و كسى كه خون بريزد به حكومت نمىرسد .هنگامى كه داود قصد ساختن ديوار
بيت المقدس را كرد ،خداوند به او وحى فرمود :تو آن را بنا نمىكنى ،زيرا خون ريختهاى؛ و سليمان آن را
بنا مىكند .عمر گفت :آيا خونها را به حق نريخته است؟ كعب گفت :يا اميرالمؤمنين ،داوود هم به حق
1
ريخت!
نمىدانيم بخنديم يا گريه كنيم! اين منافق بزرگ قصد بدگويى از سرور اوصيا را دارد ولى ندانسته آن حضرت
را ستوده است .او بر داوود دروغ مىبندد ،غافل از اين كه خداى متعال به خالفت وى تصريح كرده است:
ق»
ض فَاحْ ُك ْم بَيْنَ الن ِ
داودُ إِنا َجعَ ْلناكَ َخ ِليفَةً فِي ْاْل َ ْر ِ
«يا ُ
اس بِ ْال َح ّ ِ

2

اى داود ،ما تورا در زمين ،خليفه [و جانشين] گردانيديم؛ پس ميان مردم بهحق داورى كن.
منافقان اهل كتاب ،در پناه ديگر شاخههاى نفاق ايفاى نقش مىكردند .در دوران رسول
اين را هم بگوييم كه
ِ
خدا صلى هللا عليه و آله و سلم در پناه منافقان اوس و خزرج مدينه عمل مىكردند؛ در روزگار سه خليفه
اول ،در پناه حزب سلطه فعال بودند؛ و در طول دوران بنىاميه و بنى عباس ،در پناه احزاب اين دو خاندان
فعاليت داشتند.
شواهد اين حقيقت آشكار و فراوان است .هر كس در توطئههاى پيچيده و چند سويهاى كه براى كشتن امام
على عليه السالم طرحريزى مىشد تأمل كند ،سرانگشت يهود را بهطور آشكار در آنجا خواهد ديد .چنانكه
نقل شده است اميرالمؤمنين على عليه السالم پس از ضربت خوردن در محراب عبادت به فرزندش حسن
مرادى فرزند زن يهودى كشت 3».همان گونه كه نقش سرجون
عليه السالم فرمود« :مرا عبدالرحمن بن ملجم
ِ
مسيحى ،مشاور معاويه و يزيد ،در سياستها و اداره امور اموىها بر آگاهان پوشيده نيست و نقش او در
طراحى براى پايان دادن به انقالب امام حسين عليه السالم روشنتر از آن است كه بتوان پنهان كرد .متوكل
4
عباسى نيز قبر امام حسين عليه السالم را به دست ابراهيم ديزج و با همكارى چند يهودى ديگر شخم زد.
اين نوع از انواع جريان نفاق ،هميشه در لباس طاغوتها و حكومتهاى ستمگرى كه در جاى جاى جهان
اسالم تا به امروز بر ا ّمت رنجديده اسالمى حكم رانده ،پنهان شده است .همه مصايب و بدبختىهاى ا ّمت
اسالمى زاييده توطئههاى يهود و نصارا است .اينان نخستين كسانى بودند كه مظاهر غير اسالمى و منكرات
را در جوامع اسالمى اشاعه دادند .آنها بودند كه براى نخستين بار احزاب كافر مثل حزبهاى كمونيستى و
سوسياليسى و ملى را در جهان اسالم تشكيل دادند و به انتشار افكارشان پرداختند .نيز منشأ همه حركتهاى
1
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افراطى كه به نام اسالم تمام شده ولى همه مسلمانان و بهويژه شيعيان آنان را مردود مىشمرند ،همين
يهودىها هستند.

 -3منافقان ساكن مدينه
اين شاخه از منافقان را منافقهاى اوس و خزرج تشكيل مىدادند .اينها كسانى بودند كه از صميم دل اسالم
نياورده بودند ،اما پس از آن كه همه اوس و خزرج ساكن مدينه اسالم آوردند و آمادگى كامل خود را براى
ى بن سلول
فداكارى در راه دين اعالم داشتند ،اينان نيز خود را مسلمان وانمود كردند .رئيس آنها عبدهللا بن ا َب ِ ّ
عوفى بود كه خويشاوندانش براى او تاجى از مرواريد آماده ساخته ،قصد داشتند كه او را پادشاه خود گردانند.
در چنين وضعيت ى بود كه خداوند پيامبرش را مبعوث كرد .پس از آن كه قوم اوس به اسالم روى آوردند و
ديد كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم پادشاهى را از او سلب كرده كينه حضرت را به دل گرفت .اما
هنگامى كه ديد همه قوم او به اسالم روى آوردهاند ،او نيز با اكراه اسالم آورد ،ولى همچنان بر نفاق و
1
كينهاش پاى مىفشرد.
از ويژگىهاى اين مرد و دار و دستهاش اين بود كه آشكارا عليه اسالم و پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم
سخن مىگفتند .يهوديان و بهويژه منافقانشان اين گروه را به شدت پشتيبانى مىكردند و به طور مؤثرى كمك
مىدادند .عكس قضيه نيز درست بود .پس از آن كه توسط يهود بنى قينقاع در پى محاصره توسط رسول خدا
ى به رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم اصرار
صلى هللا عليه و آله و سلم شكست خوردند ،عبدهللا بن ابَ ّ
مىكرد كه نسبت به آنها نيكى كند ،تا آن جا كه دست در زره آن حضرت نهاد و تا نگرفتن پاسخ مثبت رهايش
نكرد .همچنين در لشكركشى رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم براى جنگ احد ،يهوديان و منافقانشان به
نيروى نظامىاى كه منافقان مدينه به فرماندهى عبدهللا بن أبى تشكيل داده بودند پيوستند .گفتهاند كه اين نيرو
ى به منظور تضعيف مسلمانان ،به بهانه اين كه
يك سوم سپاه اسالم و شمارشان سيصد تن بود .عبدهللا بن ا َب ّ
جنگى در كار نيست 2،پيش از جنگ ،به مدينه بازگشت .نيز گفته شده است كه پيامبر صلى هللا عليه و آله و
سلم به دليل كفرشان آنان را باز گرداند و شمار آنها ششصد تن بود .در روايتى آمده است كه پيامبر صلى هللا
ى را در رأس دستهاى آراسته
عليه و آله و سلم روز احد بيرون آمد .پس از گذشتن از ثنية الوداع ،عبدهللا بن ابَ ّ
ى در رأس ششصد تن از هم پيمانهاى او از يهود بنى قينقاع،
ديد .پرسيد :اينان كيستند؟ گفتند :عبدهللا بن ابَ ّ
فرمود :آيا اسالم آوردهاند؟ گفتند :يا رسولهللا ،نه.
فرمود :به آنان فرمان بازگشت بدهيد؛ زيرا ما از مشركان عليه مشركان كمك نمىگيريم.

3

اين شاخه از جريان نفاق ،برجلوگيرى از پيشرفت اسالم و شكست مسلمانان و آزار پيامبر صلى هللا عليه و
آله و سلم و توطئهچينى براى قتل آن حضرت تالش فراوان كرد .غزوهها و جنگهاى رسول خدا صلى هللا
عليه و آله و سلم گواه همه اين موارد است؛ و پژوهنده سيره نبوى اين حقيقت آشكار را به آسانى در خواهد
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يافت .اما در طول دوران ده ساله زندگى پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم در مدينه تالش اين شاخه از
منافقان براى آنان جز خوارى و ذلت چيزى به بار نياورد.
رفتار پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم با رهبر اين شاخه و پيروان او و رويارويى آن حضرت با كارها و
دسيسه هايشان به مقتضاى مصالح اسالم و تداوم پيشرفت آن بود .آن حضرت طبق شرايط اسالم و به
مقتضاى حكمت الهى و خطاناپذيريش ،صبر و بردبارى و گذشت به خرج مىداد و يا اين كه بر آنها سخت
مىگرفت و تنبيهشان مىكرد.
اين شاخه و رهبرشان ،عبدهللا بن ابى ،ديگر شاخههاى نفاق ،به طور پنهانى روابط حسنه داشتند .براى
پژوهنده ،اين روابط ،با كنار هم قرار دادن مضمون برخى روايتها ،دريافت و فهم نانوشتههاى ميان سطور
قابل كشف است .براى مثال در جنگ احد ،پس از بروز شايعه قتل رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم،
برخى از مسلمانان كه شيطان آنها را گمراه كرده بود ،در حالى كه فرار مىكردند و از كوه باال مىرفتند و
به هيچ كس تو ّجه نداشتند ،گفتند« :اى كاش وكيلى را نزد عبدهللا بن أبى بفرستيم تا از ابوسفيان براى ما امان
بگيرد .اى مردم محمد كشته شده است ،بنابر اين پيش از آن كه بيايند و شما را بكشند نزد خويشاوندان خود
1
بازگرديد».
برخى گفتند« :اگر او پيامبر بود كشته نمىشد ،پس به دين نخست خويش باز گرديد؛ 2و برخى ديگر گفتند:
ما دستمان را سوى آنها دراز مىكنيم ،آنان خويشاوندان و عموزادگان ما هستند 3».صاحب كتاب «السيرة
الحلبيه» مىگويد« :اين [عبارت اخير] نشان مىدهد كه اين گروه [فرارى] نه از انصار ،بلكه از مهاجران
4
بودند».
اين سخنها و اظهار نظرها به گونه شكبرانگيزى به اين واقعيت اشاره دارد كه ميان منافقان قريش عبدهللا
بن ابى بن سلول و ابوسفيان -سركرده كفر در رويارويى با اسالم و كسى كه پس از آن در رأس نفاق اموى
و پناهگاه منافقان بود 5-روابطى پنهانى وجود داشته است .بىترديد رهبر حزب سلطه در شمار كسانى بود
6
كه به منظور فرار ،از صخره باال رفت؛ داليل خاص تاريخى اين امر را اثبات مىكند.
مطلب ديگرى كه اين ادعا را اثبات مىكند و از قضاياى مسلم تاريخى است ،اين كه در جنگ احد ،همه
مهاجران بجز اميرمؤمنان على عليه السالم ،از كنار رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم فرار كردهاند .در
خبر آمده است كه أنس بن نضر ،قبل از شهادتش در اين جنگ ،عمربن خطاب و چند تن ديگر از فراريان
را كه دست از جنگ كشيده بودند به جهاد و شهادت فرا خواند ،اما آنها اجابت نكردند .روايت در اين باره
چنين مى گويد :انس بن نضر ،عموى انس بن مالك به عمربن خطاب و طلحة بن عبيدهللا و چند تن ديگر از
مهاجران و انصار رسيد كه دست از جنگ كشيده بودند .گفت :چرا نشستهايد؟ گفتند :پيامبر صلى هللا عليه و
1
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آله و سلم كشته شده .گفت :در اين صورت زندگى پس از او را مىخواهيد چه كنيد؟ برخيزيد و براى همان
چيزى كه پيامبر مرده است شما نيز بميريد! سپس خود به سوى دشمن رفت و جنگيد تا كشته شد 1.اين روايت
ناظر بر اين حقيقت است كه آنها همراه وى به جنگ برنخاستند.
نبوت رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم بود ،تنها به شمارى از
بازگشت به گذشته كه ناشى از ترديد در ّ
صحابه در جنگ احد محدود نمىشود ،بلكه در همه سختىها و شكستها و شرايطى كه جريان باد مخالف
مىوزيد ،تكرار مى شد .عمر بن خطاب ،خود درباره تكرار اين ترديد ،آن هم به صورتى شديدتر ،در روز
صلح حديبيه براى ما سخن مىگويد؛ كه شك در آن روز وى را به انديشه تمرد نسبت به رسول خدا صلى هللا
عليه و آله و سلم و قيام عليه او واداشت .او مىگويد« :چنان به شك افتادم كه از هنگام اسالم آوردنم تا به آن
2
روز چنين شك نكرده بودم .اگر در آن روز پيروانى مىيافتم ،زير بار اين صلح نمىرفتم».
خندهدار و گريهآور اين است كه چنين گزافه گويىهايى از اين صحابه تنها هنگامى شنيده مىشد كه ترس از
ميان رفته بود ،و بيم خطر وجود نداشت .يعنى همان حالتى كه زبانهاى تند به سخن درمىآيد .هرگاه كه
رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم از الف زدنهاى دروغينشان به تنگ مىآمد به قصد خاموش كردن
آنها ترسشان را يادآور مىشد ،چنان كه در روز حديبيه فرمود« :آيا جنگ احد را فراموش كردهايد كه باال
مىرفتيد و به هيچ كس تو ّجه نداشتيد و من از دنبال شما را صدا مىزدم؟ آيا جنگ احزاب را فراموش كردهايد
كه از باال و پايين بر سر شما ريختند و چشمها برگشت و جانها به گلو رسيد؟ آيا فراموش كردهايد روز
3
چنان را؟ »...

 -4حزب اموى
فتح م ّكه يكى از نقاط عطف اصلى تاريخ اسالم است .پس از آن بود كه مسلمانان از حالت يك گروه انقالبى
به نيرويى متمركز و قدرتمند و دولتى پيروزمند و چيره تبديل شدند؛ و مشركان متحد و به هم پيوسته ،در
روند حوادث ،به صورت گروههايى پراكنده و ناتوان و شكست خورده درآمدند.
هوشمندان سودپرست قريش ،امثال عمروعاص ،خالد بن وليد ،پيش از ديگران اين موضوع را دريافتند؛ و
پس از آن كه يقين كردند چارهاى جز پذيرش اسالم ندارند ،به آن گرويدند.
اما بيشتر اموىها بر ستيز و دشمنى خود پاى فشردند ،تا آن كه پرچمهاى فتح اسالمى در برابرشان نمودار
گشت؛ و اينان در شمار آزادشدگان قرار گرفتند .اموىها پس از شكست در فتح م ّكه به اسالم درآمدند ولى
دل هايشان هرگز از كوثر اسالم سيراب نگشت .حقيقت نفاق و اصرار اينان بر كفر ،از واقعيتهاى مسلم
تاريخ است كه هيچ منصفى در ثبوت آن ترديد نمىكند .شواهد اين واقعيت آشكارتر از آن است كه با تأويلهاى
حق گريزان و حقيقت ستيزان قابل انكار باشد.
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پس از آن كه عثمان زمام امور خالفت را به دست گرفت ،ابوسفيان نزد او رفت و گفت :پس از «تَيْم» و
«عدى» خالفت به تو رسيد بنابر اين آن را چون گوى بچرخان؛ و بنىاميه را ميخهاى آن قرار ده ،زيرا اين
حكومت است و من بهشت و جهنمى نمىشناسم 1.آن گاه كه كارها به نفع معاويه سامان گرفت ،روزى مغيرة
بن شعبه با وى خلوت كرد و گفت« :يا اميرالمؤمنين ،تو به آرزوى خويش رسيدى ،كاش عدل را آشكار كنى
و نيكى را گسترش دهى ،تو امروز سرورى يافتهاى و چنانچه به برادران خود از بنىهاشم بنگرى و با آنان
2
صله رحم كنى ،به خدا سوگند امروز چيزى كه تو را بترساند نزدشان نخواهى يافت.
معاويه برآشفت و پرده از كفر و جاهليت خويش برداشت و گفت« :هيهات ،هيهات ،برادر تَيْمى [يعنى
ابوبكر] حكومت يافت ،پس به عدالت رفتار كرد و كرد آنچه كرد .به خدا سوگند پس از مرگش ياد و نام او
هم نيست شد ،جز اين كه مىگويند كسى به نام ابوبكر هم بود .پس از او آن برادر عدوى [عمر] حكومت را
به دست گرفت و ده سال خالفت كرد .به خدا سوگند كه پس از مرگ او نام و ياد او هم نيست شد ،جز اين
ع َمر ى هم بود .سپس برادرمان عثمان حكومت يافت؛ و مردى زمام امور را به دست گرفت
كه كسى بگويد ُ
كه هيچ كس نسب او را نداشت؛ و او نيز كرد آن چه كرد .به خدا سوگند همين كه از دنيا رفت نام و ياد و
رفتار او نيز از ميان رفت .ولى هنوز هم نام برادر هاشمى [محمد صلى هللا عليه و آله و سلم] همه روز پنج
بار با صداى رسا نام برده مىشود كه «اشهد ّ
ان محمدا ً رسول هللا»! اى مادرمرده ،از اين پس به خدا سوگند
3
جز اين كه اين نام را به خاك بسپاريم ،كارى نداريم »!...
مىبينيم كه يزيد نيز با صراحت تمام كفر خود و پدرانش را اعالم مىدارد و با مثل زدن به شعر ابن زبعرى
خشنودى خود را از كشتن سيدالشهدا بيان مىدارد؛ و مىگويد:
ليت اشياخى ببدر شهدوا

جزع الخزرج من وقع اْلسل

ْلهلوا واستهلوا فرحا ً

ثم قالوا يا يزيد ال تُشل

قد قتلنا القَ ْرم من ساداتهم

وعدلناهُ ببدر فاعتدل

لعبت هاشم بالملك فال

خبرجاء وال وحى نزل

4

اى كاش پدرانم كه در بدر كشته شدند ،ناله كشتگان از دم شمشير خزرج را مىشنيدند .و شادى مىكردند و
ديگران را در شادى خويش شركت مىدادند و سپس مىگفتند :يزيد! دست مريزاد! من از خندف نباشم اگر
از رفتار ف رزندان احمد انتقام نگيرم! هاشم پادشاهى را به بازى گرفت وگرنه ،نه خبرى رسيد و نه وحيى
فرود آمد!
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اموىها پس از شكست در فتح م ّكه به اسالم درآمدند؛ و روند حوادث را زير نظر گرفتند به اميد اين كه شايد
پس از رسول خدا دين اسالم از مسير اصلى خود منحرف و اوضاع به حالت پيشين باز گردد و اميد رسيدن
به موقعيّتى كه در روزگار جاهليت داشتند تجديد مىشود و بار ديگر ،با پوشش اسالمى زمام امور را به
دست مىگيرند.
ابوسفيان در حضور عثمان از اين آرزو پرده برداشته مىگويد« :اى بنىاميه حكومت را مانند گوى در هوا
بگيريد ،به آن كه ابوسفيان سوگند مىخورد ،من هميشه براى شما آرزو مىكردم و شما بايد آن را براى
فرزندانتان به ارث بگذاريد» 1.در نقل ديگرى آمده است« :اى گروه بنى اميه ،پس از آن كه خالفت ميان
قبايل تيم و عدى قرار گرفت من نيز در آن طمع بستم و سرانجام به شما رسيد .پس ،آن را ميان خود مانند
2
گوى در هوا بگيريد ،به خدا سوگند كه نه بهشتى در كار است و نه جهنمى!»
عبدهللا عاليلى در كتاب «االمام الحسين» خويش مىنويسد :اين سخن ابوسفيان كه مىگويد« :من پيوسته آن
را براى شما آرزو مىكردم» ،ما را به اين نكته رهنمون مىكند كه حزب اموى از قبل وجود داشت و زير
پوشش خلفا عمل مىكرد و در خفا فعاليت داشت وگرنه به چه دليل وى خالفت را براى امويان آرزو مىكرد؟
اينان كه در اسالم هيچ سابقهاى نداشتند ،تنها افتخارشان به اين بود كه به طور آشكار با خدا و رسول به
3
ضديت بپردازند.
بدون شك تو ّجه عاليلى به اين نكته كه حزب اموى از پيش وجود داشته بجاست ،ولى پرسش او درباره سبب
اميد ابوسفيان مبنى بر اينكه «روزى خالفت به بنىاميه برسد» نابجا مىباشد؛ زيرا غصب خالفت از
شايستگان آن و تعيين شدگان از جانب رسول خدا و محروم ساختن آنها از منصبى كه حق آنان بود؛ و قرار
گرفتن آن -به تعبير خود ابوسفيان در كمارزشترين قبيله قريش -همان چيزى بود كه امويان را نيز به طمع
خالفت انداخت .ابوسفيان خود به صراحت در اين باره مىگويد« :خالفت در تَيْم و عدِى قرار گرفت تا آن
كه من نيز در آن طمع بستم» .دليلش هم اين بود كه اموىها خود را از دو خليفه نخست با شرافتتر،
پرجمعيّتتر و در دانش و مهارت و زيركى برتر مىدانستند؛ و حال كه امر خالفت چنين بى قدر و شأنش
چنين پست شده است ،چرا آنها نبايد در آن طمع بورزند؟
اموى ها با تفكر حزبى ،در ظاهر به اسالم گرويدند و از همان آغاز بخت و اقبال ديگر شاخههاى نفاق و
همفكران خود را ،كه دست اندر كار ايجاد مانع بر سر راه پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم بودند حس كردند
و در پى آنان رفتند ،تا همانند دورانى كه زير پوشش كفر با يكديگر همكارى داشتند ،اينك نيز زير پوشش
4
هويت اسالمى باهم پيوند همكارى برقرار كنند.

 - 1مروج الذهب ،ج  ،2ص .352 -351
 - 2االغانى ،ج  ،6ص ( .356ذكر ابىسفيان و خبره ونسبه).
 - 3االمام الحسين عليه السالم ،ص .30
 - 4اگر بيم خروج از مقصد گفتار نبود ،داليل چندى را درباره اين همكارى سابقهدار ميان اموىها و ديگر شاخههاى نفاق
ارائه مىداديم و براى شناخت موارد اين همكارى ديرينه مطالعه كتاب ارزشمند «الصحيح من سيرة النّبى االعظم» توصيه
مىگردد.
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روابط ديرين گذشته ،راه همكارى ميان حزب اموى و ديگر شاخههاى نفاق را هموار ساخت؛ ولى كشف
شواهد نشان دهنده اين همكارى -بجز برخى اشارههاى حاكى از آمادگى طرفين براى اين كار -پس از غزوه
فتح تا هنگام رحلت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم براى پژوهشگران دشوار است .در روايتى كه مسلم
نقل كرده آمده است :ابوسفيان همراه چند تن ديگر به جمع سلمان و صهيب و بالل وارد شد .گفتند« :به خدا
سوگند ،دشمن خدا [ابوسفيان] از شمشيرهاى خدا جان سالم به در برد! در اين ميان ابوبكر گفت :آيا به بزرگ
و سرور قريش چنين سخنى را مىگوييد؟! و چون پيامبر صلی هللا عليه و آله آمد موضوع را به آن حضرت
گزارش داد .وى فرمود :اى ابوبكر ،شايد آنها [سلمان و  ]...را به خشم آوردهاى! بدان كه اگر آنان را
1
خشمگين كرده باشى پروردگار خويش را خشمگين ساختهاى! »...
اما پس از رقم خوردن نتايج سقيفه به نفع جريان نفاق ،دست يافتن به شواهد همكارى ميان آنها براى
پژوهشگران چندان دشوار نيست؛ و داليل بسيارى آن را به اثبات مىرساند .موضعگيرى مقطعى ابوسفيان
و تقاضاى وى براى بيعت با اميرالمؤمنين ،على عليه السالم ،نيز نمىتواند اين داليل را مخدوش سازد؛ زيرا
كه هر چند وى در آغاز ،نتايج سقيفه را نادرست خواند ،ولى اين موضعگيرى نه از سر خيرخواهى ،بلكه
براى رسيدن به هدفهاى پليد خود او يعنى يورش بىرحمانه به اسالم ،بالفاصله پس از رحلت رسول خدا
صلى هللا عليه و آله و سلم ،و به جان هم انداختن مسلمانان بر سر خالفت و ساقط كردن حاكميت اسالم و
ب ازگرداندن مردم به وضع دوران جاهليت و اعاده رهبرى پيشين قريش بود .اميرالمؤمنين عليه السالم كه از
قصد ابوسفيان در اين موضعگيرى آگاه بود ،او را طرد كرد و بر او خشم گرفت و فرمود« :به خدا سوگند،
2
شر و بدى بودهاى »...
تو از اين پيشنهاد هدفى جز فتنه ندارى؛ چرا كه هميشه براى اسالم ،خواهان ّ
همه يا دست كم اكثريت صحابه ،از طريق تعاليم و روشنگرىهاى رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم
مىدانستند كه مراد از «شجره ملعونه» در قرآن ،بنى اميّه هستند؛ اين بخشى از اطالعات مربوط به پرونده
آشوب و فتنههاى آينده بود كه پيامبر خدا صلى هللا عليه و آله و سلم به طور كامل براى ا ّمت اسالمى روشن
3
ساخت.
پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم با اين شيوه ،براى شناخت راه روشن و خلفاى پس از خويش حجت را بر
مردم تمام كرد .حذيفة بن يمان گويد« :به خدا سوگند ،نمىدانم كه يارانم فراموش كردهاند و يا خود را به
فراموشى زدهاند رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم سران همه فتنههايى را كه شمار پيروانشان به سيصد
4
تن يا بيشتر برسد ،تا پايان دنيا براى ما معرفى كرد؛ و از آنها به نام و نام پدر و نام قبايلشان ياد فرمود».

1

 -صحيح مسلم (به شرح نووى) ،مجلد هشتم ،بخش شانزدهم ،ص ( 66فضايل سلمان ،بالل و صهيب).

 - 2الكامل فى التاريخ ،ج  ،2ص .326
 - 3اين حقيقت را شمار زيادى از صحابه به طرق گوناگون از رسول اكرم صلى هللا عليه و آله ،نقل كردهاند ،ر .ك .الميزان
فى تفسيرالقرآن ،ج  ،13ص .149 -148
 - 4سنن ابى داود ،ج  ،4ص  ،95حديث شماره .42403
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بنابر اين رهبرى حزب سلطه كه خود از صحابه بود ،بنى اميه را خوب مىشناخت ،دليلش هم اين كه چون
از كعب االحبار يهودى درباره موضوع جانشينى پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم و حوادث پس از آن در
كتابهايشان پرسيد ،گفت :ما در اين كتابها مىبينيم كه پس از صاحب اين شريعت و دوتن از ياران او،
حكومت به دشمنانش مىرسد كه بر سر دين با او جنگيدند و او نيز با آنها پيكار كرد .عمر چندين بار كلمه
استرجاع را بر زبان راند و سپس گفت :اى پسر عباس ،آيا مىشنوى؟ به خدا سوگند ،من نيز مانند همين
موضوع را از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم شنيدهام ،از آن حضرت شنيدم كه فرمود« :بنى اميه بر منبر
الرؤْ َيا التِي
من باال خواهند رفت ،زيرا در خواب ديدم كه ميمونوار از آن باال مىروند؛ و آيه « َو ما َج َع ْلنَا ُّ
2
آن» 1درباره آنان نازل شده است.
أ َ َريْناكَ إِال فِتْنَةً ِللن ِ
اس َو الش َج َرة َ ْال َم ْلعُونَةَ فِي ْالقُ ْر ِ
زبير بن بكار در «الموقفيات» مطلبى را از مغيرة بن شعبه آورده كه نقلش در اين جا بىمناسبت نيست.
مغيره گويد :روزى عمر به من گفت :اى مغيره آيا از روزى كه چشم تو بر اثر جراحت نابينا شده است هيچ
مىبينى؟ گفتم :نه .گفت :به خدا سوگند بنىاميه اسالم را همانند اين چشم تو چنان نابينا خواهند كرد كه نداند
3
به كجا مىرود و از كجا مىآيد! »...
اما رهبر حزب سلطه با وجود همه آگاهى نسبت به اين موضوع ،در چارچوب روابط دوستانهاى كه اساس
آن رو برگرداندن از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم بود ،با حزب اموى همكارى بسيار نزديكى داشت.
حكمرانان روزگار ابوبكر ،عمر و عثمان از بنىاميه بودند 4».اين
نكته قابل تو ّجه اين كه «بيشتر اميران و
ِ
در هنگامى بود كه رهبرى اين حزب ،بنىهاشم را از هرگونه منصبى چون فرماندهى يا واليگرى و يا فروتر
از آن منع كرده بود .استدالل عمر براى ابن عباس درباره موضع سختگيرانهاش در منع بنىهاشم از اين
گونه منصبها ،اين بود كه هرگاه بنىهاشم منصبى را در اداره امور ا ّمت به دست گيرند ،مردم را به سوى
صاحبان حقيقى خالفت هدايت مىكنند و آنان را نسبت به كسانى كه در صدد باز داشتن و روى گرداندن
مردم از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم هستند آگاه مىسازند؛ و اين چيزى بود كه حزب سلطه هرگز به
آن تن نمىداد .عمر خطاب به ابن عباس درباره اين موضوع مىگويد« :اى پسر عباس ،عامل ِح ْمص ُمرد.
او از اهل خير بود و اهل خير اندكند .اميدوارم تو از آنان باشى ،در حالى كه در دلم ،از تو اميد چيزى دارم
كه از تو نديدهام و اين مرا رنج مىدهد ،نظر تو درباره كارگزارى چيست؟ گفتم :كارگزارى را نخواهم
پذيرفت تا آنچه را در دل دارى برايم بازگويى .گفت :مىخواهى چه كنى؟ گفتم :مىخواهم؛ زيرا اگر چيزى
باشد كه از آن بر خود مىترسم ،من نيز مانند تو نگران مىشوم و اگر چيزى است كه آن در وجود من نيست
باشد ،مىدانم كه اهل آن نيستم و كارگزارى تو را مىپذيرم ،زيرا كمتر چيزى است كه آن را بخواهى و در

 - 1و آن رؤيايى را كه به تو نمايانديم و [نيز] آن درخت لعنت شده در قرآن را جز براى آزمايش مردم قرار نداديم [اسراء،
آيه .]60
 - 2شرح نهج البالغه ،ابن ابى الحديد ،ج  ،12ص .115
 - 3شرح نهج البالغه ،ابن ابى الحديد ،ج  ،12ص .115
 - 4االمام الحسين عليه السالم ،ص .192
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انجام آن كوتاهى كنى .عمر گفت :اى ابن عباس من بيم آن دارم كه مرگ من فرا رسد و تو بر سر حكومت
1
خود باشى و آن گاه از مردم بخواهى كه به سوى شما بيايند اما جز خودتان كسى نپذيرد».
بنابراين خليفه دوم نه تنها از رسيدن خالفت به تعيين شدگان از سوى خداوند بلكه حتى از اين كه بنى هاشم،
پس از مرگ او ،به خالفت برسند و مردم را به خودشان بخوانند ابا دارد .اما حزب سلطه ،خود از همان
آغاز براى بر سر كا ر آمدن و به دست گرفتن زمام امور تالش داشت .و مقدمات زمامدارى بنىاميه را نيز
پس از خود فراهم آورد؛ زيرا امويان را تنها گروهى مىديد كه ادامه دهنده فكرى و عملى راه خود و تضمينى
براى استمرار كينه به اهل بيت باشند ،به طورى كه رودرروى آنان بايستند و آنان را از ّ
حق تصدّى امور
مسلمانان محروم و معزول سازند.
پس از رقم خوردن نتايج سقيفه به نفع حزب سلطه ،دلجويى اين حزب از اموىها در راستاى همكارى جديد
و به منظور رويارويى مداوم با اهل بيت از پديدههاى آشكار تاريخ اسالم پس از رحلت پيامبر خدا صلى هللا
عليه و آله و سلم است.
براى تأييد اين واقعيت همين بس كه ميان خليفه دوم ،عمر بن خطاب ،و معاوية بن ابىسفيان -آزادشدهاى كه
پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم بارها او را لعنت كرده و به مسلمانان فرمان داده بود هرگاه او را بر منبرش
بيابند بكشند -روابطى دوستانه و نزديك وجود داشت 2.خليفه دوم از همان نخست با معاويه خلوت مىكرد.
تاريخ رويدادى را از دوران نخست حكومت عمر بن خطاب و دوران كودكى امام حسين عليه السالم از زبان
خود وى نقل مى كند .آن حضرت فرمود :بر منبر عمربن خطاب باال رفتم و گفتم :از منبر پدر من پايين بيا
و بر منبر پدر خودت برو .گفت :پدر من كه منبر نداشت! آن گاه مرا در كنار خود نشاند .هنگامى كه از منبر
پايين آمد مرا به خانه برد و گفت :پسرم ،چه كسى اين (جمله) را به تو آموخته است .گفتم :هيچ كس اين را
به من نياموخته است! گفت :چه خوب است در مجالس ما شركت كنى! امام حسين عليه السالم مىگويد :من
روزىرفتم و او را با معاويه تنها ديدم .پسر عمر بر در خانه ايستاده بود و به او اجازه ورود داده نشده بود.
پس از آن عمر مرا ديد و گفت:
پسرم چرا نيامدى؟ گفتم :آمدم ولى تو با معاويه خلوت كرده بودى و پسرت بازگشت و من نيز بازگشتم .گفت:
3
تو از عبدهللا عمر به اجازه سزاوارترى ،همانا خداوند و شما در سر ما چيزى روياندهايد كه مىبينى! »...
نزد عمر سخنى از معاويه به ميان آمد ،گفت« :جوان و آقازاده قريش را وانهيد! او از كسانى است كه در
حالت خشم مىخندد و در او تأثير نتوان گذاشت ،مگر در حالت خشنودى و او آنچه را كه بايد از روى سرش
بردارد ،از زير گامهايش برمىدارد 4».عمر اين سخن را درباره كسى مىگويد كه خدا و پيامبر ،او و پدر و
پسرش را لعنت كردهاند.

 - 1مروج الذهب ،ج  ،2ص 330؛ بلكه حتى از اين كه بنى هاشم ،پس از مرگ وى به خالفت دست يابند و مردم را به سوى
خود بخوانند نيز جلوگيرى مىكند.
 - 2ر .ك .الغدير ،ج  ،10ص .145 -142
 - 3تاريخ ابن عساكر (ترجمة االمام الحسين عليه السالم) ،ص  ،141حديث .179
 - 4البدايه والنهايه ،ج  ،8ص .133
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معاويه در برابر عمر فروتنى و چاپلوسى مىكرد و هرگاه در موضوعى از خشنودى او فراتر مىرفت با
زبان البه و افتادگى ،خطاب به او مىگفت« :يا اميرالمؤمنين ،مرا بياموز تا فرمان ببرم 1او در اين زمينه
نقشى را بازى كرد كه پدرش ،ابوسفيان -نظريهپرداز حزب اموى -براى او ترسيم كرد و طى وصيتى خطاب
به او گفت :پسرم ،گروه مهاجران از ما پيشى گرفتند و ما عقب مانديم در نتيجه آنها آقا و پيشواى ما گرديدند
و ما فرمانبردار شديم و هرگاه كار بزرگى به تو سپردند از آن سر متاب كه گام در ميدان مسابقه نهادهاى؛
2
پس با رقيبان رقابت كن و هرگاه به آن دست يافتى براى فرزندانت به ارث بگذار.
امويان ترديدى در اعتراف به اين حقيقت كه از نسل ابوبكر و عمر هستند و آنان امتداد حزب سلطه هستند
ندارند ،بلكه آنان با كسانى كه زشتىهايشان را برايشان عيب مىگيرند ،مناقشه مىكنند و مىگويند :دو فرد
نخستين (ابوبكر و عمر) اگر خوبى كردهاند از آنان پيروى كردهايم و چنانچه تباهى كردهاند ،به مذمت و
عيبجويى سزاوارترند.
معاويه در نامه ،جوابيهاى به محمد بن ابىبكر مىنويسد :ما و پدرت در روزگار پيامبرمان صلى هللا عليه و
آله و سلم باهم بوديم .و نگاهداشت حق پسر ابوطالب را بر خود الزم و فضيلت او را بر خود آشكار مىديديم.
پس از آن كه خداوند آنچه را نزدش بود براى پيامبرش برگزيد و آنچه را كه به او وعده داده بود به كمال
رساند و دعوت او را نمودار و دليل و حجتش را آشكار ساخت ،او را نزد خويش برد .آن گاه پدر تو و فاروق
او [عمر] نخستين كسانى بودند كه حق او را ربودند و با او به مخالفت برخاستند و هر دو بر اين امر
همداستان شدند و پيش رفتند  ...پس اى پسر ابوبكر هشدار كه به جزاى كارت خواهى رسيد .پاى از گليم
خويش بيرون مگذار و از برابر دانستن خود با كسى كه بردبارى او به وزن كوههاست و تسليم زور نمىشود
و در بردبارى هيچ كس به پاى او نمىرسد برحذر باش .راه او را پدر تو هموار كرد و ملك او را بنا نهاد و
استوار ساخت.
بنابر اين اگر در آنچه ما برآنيم بر حق باشيم ،آغازگرش پدرت بود؛ و اگر جور و ستم است ،پدرت آن را
بنياد نهاد و ما شريكان اوييم ،راه او را در پيش گرفتهايم و به رفتار او اقتداكردهايم .اگر پدر تو در مخالفت
با پسر ابوطالب از ما پيشى نگرفته بود ،ما با وى مخالفت نمىكرديم ،و تسليم مىشديم .ولى هنگامى كه ديديم
پدرت چنين كرد ما نيز گام جاى گام او نهاديم .پس در آنچه به نظرت رسيده است يا پدرت را نكوهش كن يا
3
دست بردار !...
عبدهللا بن عمر ،پس از شهادت حسين بن على عليه السالم ،به يزيد بن معاويه چنين نوشت:
اما بعد ،هر آينه مصيبت بزرگ شد و بال سخت گرديد و در اسالم حادثهاى بزرگ روى داد و هيچ روزى
چون روز قتل حسين نيست .يزيد در پاسخ نوشت :اما بعد .اى احمق! ما به خانهاى نو با فرشى پهن شده و
بالش هاى مرتب شده رسيديم و براى دفاع از آن جنگيديم ،اگر حق با ما باشد كه بر سر حقمان جنگيدهايم و

1
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اگر با ديگران باشد ،در اين صورت پدرت نخستين كسى بود كه اين سنّت را پى نهاد و حق را از اهل آن
1
ستاند!»
ريشه ارتباط ميان حزب اموى با شاخه منافقان ساكن مدينه را در جنگ احد مىتوان جست و جو كرد ،در
آن هنگام كه صحابه فرارى كه رهبر حزب سلطه نيز ميان آنها بود از صخره باال رفته بودند و آرزو
ى بن سلّول مىرفت تا براى بخشيدنشان نزد ابوسفيان وساطت كند.
مىكردند اى كاش كسى نزد عبدهللا بن اب ّ
اين موضوع كاشف از روابط خاص ميان ابن سلّول و ابوسفيان در آن هنگام است.
اما ارتباط حزب اموى با منافقان اهل كتاب ،روشنتر از آن است كه نياز به بيان داشته باشد .زيرا ياران
سويى كه امويان از منافقان يهود و نصارا برگزيده بودند ،پديده آشكارى است كه هر كس اندك شناختى نسبت
به تاريخ بنىاميه داشته باشد از آن آگاه است .براى اثبات اين موضوع كافى است كه از افرادى همچون كعب
االحبار ،نافع بن سرجس ،سرجون ،ابن اثال و ابوزبيد نام برده شود.
ميزان زيانى كه حزب اموى ،از نظر فكرى ،عملى ،كمى و كيفى به اسالم و مسلمانان وارد كرد ،از همه
شاخههاى نفاق بيشتر است؛ زيان هايى كه هنوز هم مسلمانان از آموزههاى آن متأثر هستند؛ آموزههايى كه
از اسالم نيست ،ولى بدان چسبانده شده و از بدعتهاى امويان در زمينههاى حديث ،فقه ،تفسير و تاريخ به
شمار مىرود.
مشوه ساختن عقايد و
با وجود اين ،حزب اموى همه توفيق خود را در سوار شدن بر گرده ا ّمت اسالم و
ّ
تاريخ و تباه گردانيدن زندگى آنان ،مديون حزب سلطه است و تا روز رستخيز ،بازهم گناهى از گناهان
فراوان اين حزب به شمار مىآيد.
سخن آخر اين كه ،در دايره نفاق كسانى بودند كه شاخهاى را با خطى مشخص و معين تشكيل نمىدادند ،بلكه
خواستههاىشان تنها به امور دنيوى محدود مىشد كه آن هم در حالتهاى خشم و خشنودى متزلزل بود و
تفاوت مى كرد .مثل عمرو بن عاص ،خالد بن وليد ،مغيرة بن شعبه ،ابوموسى اشعرى ،سمرة بن جندب،
ابوهريره و ديگران.
دنيايى كه اين افراد خواهان و جوياى آن بودند در جمع على و فرزندانش دست يافتنى نبود ،از اين رو
بيشترشان در طول دوران زندگى خويش از خط خدمت به حزب سلطه يا حزب اموى بيرون نرفتند .بنابر
اين در اين گفتار از بررسى مفصل مواضع آنها خوددارى مىشود.

1
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نقطه عطفهاى اساسى و دستاوردها
 -1سقيفه
آن چه در اين جا از سقيفه براى ما اهميت دارد ،نتايج آن است .اما پيش از آن اشاره به اين نكته را نبايد
فراموش كرد كه بنابر داليل و شواهد فراوان تاريخى ،آن طور كه بسيارى از مورخان مىپندارند ،اجتماع
سقيفه اتفاقى نبود .بلكه اين داليل اشاره به آن دارد كه خود حزب سلطه براى برپايى چنين اجتماعى با
برانگيختن و تحريك به طور دقيق برنامهريزى كرده و رهبرى آن همه مقدمات الزم را براى پيروزى خود
فراهم ساخته بود.
داليل اين مدعا به شرح ذيل است.
 -1همه مهاجران و بيشتر انصار هيچ ترديد نداشتند كه پس از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم واليت
1
امر با على عليه السالم است.
زيرا كه آنان به واقعه غدير و خطابه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم در مراسم تعيين على عليه السالم
به جانشينى خود و نيز سخنان ديگر آن حضرت قريب العهد بودند؛ سخنانى كه هنوز در حافظه ا ّمت اسالمى،
به ويژه مهاجران و انصار ،موجود بود ،ولى خبر رويارويى آشكار رهبر حزب سلطه با رسول خدا صلى
هللا عليه و آله و سلم در بيمارى نزديك رحلت وى و منع حضرت از نوشتن آخرين وصيتى كه مانع گمراهى
ً
عمال به مردم فهماند كه احتمال وقوع كودتا،
و اختالف مىشد؛ و نيز متهم ساختن وى به هذيانگويى،
بالفاصله پس از رحلت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم ،عليه شريعت الهى بسيار زياد است؛ و قريش اهل
بيت را از رسيدن به حق حكومت باز خواهد داشت .اين نخستين انگيزهاى بود كه انصار را واداشت تا درباره
چگونگى مقابله با وضعيت جديد به چارهجويى بپردازند.
 -2حزب سلطه با ايجاد شكاف در صفوف انصار ،گروهى از آنها را با خود همراه ساخت و گروهى را نيز
جاسوس قرار داد تا جهت تفكر و رأى و خط مشى و موضعگيرىهاى عموم انصار را زير نظر بگيرند.
اين كار به آنها بسيار كمك مىكرد تا تفكر انصار را در جهت نشر عوامل محرك دلخواه خودشان سوق دهند.
اسيد بن حضير كه دستگاه تبليغاتى حزب سلطه از وى به عنوان سرور اوس ياد مىكرد ،از ياران نزديك
رهبرى اين حزب بود و در راه خدمت به آنان جانفشانى مىكرد .او از كسانى بود كه در قضيه آتش زدن
خانه فاطمه عليها السالم و بيرون آوردن على عليه السالم براى بيعت اجبارى شركت داشت .معاذ بن جبل،
از اعضاى برجسته حزب سلطه ،در پيمانى كه در م ّكه به امضا رسيد و طى آن گروهى متعهد شدند كه پس
از درگذشت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم ،على عليه السالم را عزل كنند ،با رهبران اين حزب همدست
بود .بشر بن سعد خزرجى با على عليه السالم دشمنى مىورزيد و با حزب سلطه همكارى داشت .وى نسبت

1

 -شرح نهج البالغه ،ج  ،6ص  ،8به نقل از الموقفيات زبير بن بكار.
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به سعد بن عباده جسارت ورزيد و بر سرموقعيّتش در ميان انصار ،با او به رقابت پرداخت و نخستين كس
از انصار بود كه در سقيفه با ابوبكر بيعت كرد.
اخوت مهاجر و انصار ،رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم
ديگرى ،عويم بن ساعده استكه در قضيه ّ
ميان او و عمر پيوند برادرى برقرار كرد .او و معن بن عدى انصارى ،از جاسوسان حزب سلطه و مراقب
انصار بودند و تحركاتشان را زير نظر داشتند .اين دو تن كسانى بودند كه در سقيفه ذهن سعد بن عباده را
خراب كردند و انصار را متزلزل ساختند .عويم خطاب به انصار گفت:
« اى خزرجيان ،اگر اين امر به شما تعلق دارد و نه به قريش ،ما را آگاه سازيد و شاهد بياوريد تا با شما
بيعت كنيم؛ و چنانچه به آنها تعلق دارد و نه به شما ،پس با آنها بيعت كنيد 1».اين دو كسانى بودند كه خبر
تشكيل سقيفه را به سرعت نزد ابوبكر و عمر بردند تا در وقت مقرر با همراهانشان در آن شركت جويند؛
« و معن بن عدى آن دو را با سرعت و زير فشار هر چه تمام به سقيفه برد تا پيش از فوت وقت ،دست به
2
كار شوند».
با كمك اين گروه از انصار بود كه رهبران حزب سلطه توانستند نقشههاى خود را به خوبى اجرا كنند و
سنح بود ا ّما
ديگران را نيز به دام بيندازند« 3.هنگام وفات رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم ،ابوبكر در ُ
عمر حضور داشت»4؛ و خبر درگذشت آن حضرت نيز از خانهاش صادر شده بنابر اين اگر اين احتمال
وجود داشته باشد كه چنين خبرى ،دروغ يا راست ،از خانه پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم منتشر شود،
براى عمر نيز اين امكان وجود داشت كه نسبت به رحلت آن حضرت يقين حاصل كند .مثل همان كارى كه
سنح چهره رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم را باز و به رحلت وى
ابوبكر كرد و پس از بازگشت از ُ
يقين كرد .ولى عمر چنين نكرد و به جاى آنكه مثل هر عاقل ديگرى ،شك خود را به يقين تبديل كند ،منتظر
ماند تا ابوبكر باز گردد و در اين فاصله با شور و حرارت تمام مردم را از هرگونه تفكر يا تحرك بيم مىداد
و فرياد مىزد و مىگفت:
مردانى از منافقان گمان مىبرند كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم وفات يافته است ،نه ،چنين نيست
او نمرده است ،بلكه نزد پروردگار خويش رفته است .همان طور كه موسى بن عمران نزد پروردگار رفت
و چهل روز از مردم پنهان شد و پس از آنكه مردم گفتند كه او مرده است ،بازگشت! به خدا سوگند ،رسول
خدا صلى هللا عليه و آله و سلم نيز بازخواهد گشت و دست و پاى كسانى را كه فكر مىكنند او مرده است
5
خواهد بريد!.

 - 1شرح نهج البالغه ،ابن ابى الحديد ،ج  ،6ص .8
 - 2همان ،به نقل از واقدى و مدائنى.
 - 3با تو ّجه به اين حقيقت ،شايسته است تا اين احتمال را نيز فراموش نكنيم كه اجتماع انصار در سقيفه بنىساعده بر اساس
يك توطئه و برنامه از پيش تعيين شده ميان حزب سلطه و برخى از سران انصار و با هدف محروم ساختن اهل بيت عليهم
السالم از خالفت تشكيل شد.
 - 4تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .442
 - 5همان.
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سول قَ ْد َخلَ ْ
س ُل أ َ فَإ ِ ْن ماتَ أ َ ْو قُتِ َل ا ْنقَلَ ْبت ُ ْم
الر ُ
چون ابوبكر آمد و با خواندن آيه شريفه « َو ما ُم َحمد إِال َر ُ
ت ِم ْن قَ ْب ِل ِه ُّ
على أَعْقا ِب ُك ْم  1»...عمر را ساكت كرد ،وى از ادامه اجراى اين نقش دست كشيد و به اجراى نقش ديگرى
َ
2
پرداخت و گفت« :اى مردم با ابوبكر بيعت كنيد كه پير مسلمانان است ».وى با اين سخن رمز آغاز عمليات
كودتا عليه شريعت الهى را ،پيش از تشكيل سقيفه ،اعالم كرد .در اين هنگام بود كه انصار به وقوع كودتا
يقين حاصل كردند و با شتاب ،براى مقابله با وضعيت پيش آمده درصدد گردآورى نيروهاى خود برآمدند.
آنان سعد بن عباده بيمار را به سقيفه بردند؛ و همگى در آن جا تجمع كردند.
 -3رهبرى حزب سلطه پيش از آن با شمار زيادى از مزدوران عرب قرار گذاشته بود كه در هنگام تشكيل
سقيفه ،در وقت معين ،حاضر شوند تا به وسيله آنان شمار طرفداران حزب سلطه در سقيفه براى غصب
خالفت افزايش يابد و فرياد انصار در برابر آنها به جايى نرسد .منابع در اين باره مىگويند« :قبيله اسلم با
چنان جماعتى به مدينه آمد كه راهها برايشان تنگ بود 3».نيز گفتهاند :پس از آن كه افراد قبيله اسلم آمدند و
4
با ابوبكر بيعت كردند ،وى به وسيله آنها نيرو گرفت؛ و پس از آن ديگر مردم نيز بيعت كردند.
گفتار عمر پس از حضور اين قبيله ،گواه گردآمدن اينان به وسيله حزب سلطه است .او مىگفت« :جز اين
5
نبود كه پس از ديدن قبيله اسلم به پيروزى يقين كردم».
اين حضور ،يكى از بزرگترين اسباب شكست انصار و پيروزى حزب سلطه در سقيفه بنى ساعده بود .تا
آن جا كه جبهه انصار چنان تضعيف شد كه حتى هنگامى كه در پايان كار فرياد برآوردند «ما جز با على
6
بيعت نمىكنيم» ،به حالشان سودمند نيفتاد.
 -4بزرگ ترين اهتمام حزب سلطه در برنامه غصب خالفت اين بود كه نزاع و مناقشه را به سبب فضايلى
كه مهاجر و انصار دارند به آنها محدود سازد ،و اگر رهبرى سلطه بيرون رفتن على عليه السالم را از دايره
نزاع و مناقشه بر سر خالفت تضمين ك ند و اطمينان حاصل كند كه در هيچ احتجاجى نام او به ميان نخواهد
آمد ،رهبرى حزب سلطه -كه سخنگوى مهاجران بود -يقينا ً به پيروزى مىرسيد .چرا كه در حالت بركنارى
اهل بيت عليهم السالم از دايره احتجاج داليل مهاجران قوىتر بود؛ و اگر به قريشى بودن احتجاج مىشد،
اينان ميوهاش بودند.
اما در وضعيتى كه ا ّمت اسالمى به روزگار غدير نزديك بود و مردم از دور و نزديك و بيشتر صحابه آن
را با گوش شنيده و با چشم ديده بودند ،از رهبرى حزب سلطه كارى ساخته نبود .زيرا پيامبر صلى هللا عليه

 - 1محمد جز فرستادهاى كه پيش از او [هم] پيامبرانى [آمده و] گذشتند نيست .آيا اگر او بميرد يا كشته شود از عقيدهخود
برمىگرديد؟ [آل عمران ،آيه  ]144عمر با شنيدن اين آيه از ابوبكر پرسيد« :آيا اين در كتاب خداست؟» ،گرچه عاقالنه نيست
كه بگوييم عمر اين آيه و سبب نزولش را فراموش كرده بود ،زيرا كه آن آيه شريفه در باره فراريان جنگ احد نازل شد كه
عمر نيز در ميان آنها بود!
 - 2الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص .268 -267
 - 3تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص .458
 - 4الكامل فى التاريخ ،ج  ،2ص .331
 - 5تاريخ الطبرى ،ج  ،1ص .459
 - 6الكامل فى التاريخ ،ج  ،2ص .325
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و آله و سلم ،در روز غدير على عليه السالم را به عنوان ولى امر پس از خود برگزيد؛ و شمار صحابهاى
كه سخن حضرت در آن روز نقل كرده تنهادر كتابهاى مدون  110نفر است .بنابراين رهبرى حزب سلطه
در برابر كسانى كه با حديث غدير به آنان اعتراض مىكردند -سواى ديگر بيانات فراوان نبوى كه به خالفت
و واليت على عليه السالم ارتباط دارد -چه پاسخى داشتند؟
در آن هنگام هيچ كس از صحابه و بهويژه مهاجران و انصار نمىتوانستند حديث غدير را منكر شوند .از
اين رو تنها راه موجود در برابر حزب سلطه اين بود كه مدعى بشود پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم سخنان
خود را در روز غدير در خصوص خالفت على عليه السالم نسخ كرده است؛ و از زبان رسول خدا صلى
نبوت و خالفت در اهل بيت جمع گردد؛ و اين هم
هللا عليه و آله و سلم عنوان كند كه خداوند نخواسته است ّ
قضيهاى است كه اثبات آن به مدعى و شهود نياز ندارد!!
اين چنين بود كه رهبرى حزب سلطه عالوه بر تداوم تحريك انصار در جهت منازعه با مهاجران براى
دستيابى به امارت و بى تو ّجه به «جانشين شرعى» ،به هر كس كه با استناد به واقعه غدير اعتراض مىكرد،
پاسخ مى داد كه آن موضوع نسخ شده و راه ديگرى بايد در پيش گرفت و چارهاى انديشيد .رهبرى حزب
سلطه در مقام پاسخگويى ،تنها به اين بسنده نكرد ،بلكه ادعاى نسخ غدير را به وسيله مزدورانى از انصار
ميان آنها اشاعه مىداد .هيچ بُعدى ندارد كه اين ادعا را اندكى پيش از رحلت پيامبر صلى هللا عليه و آله و
سلم و بالفاصله پس از آن اشاعه داده باشند ،تا چنان حالت ذهنى و روحىاى در مردم پديد آورند كه دعواى
خالفت را به مهاجران و انصار محدود سازند؛ و على عليه السالم را حذف كنند.
چنين بود كه رهبرى حزب سلطه موفق شد بسيارى از انصار را بفريبد؛ و به دام بيندازد .پس از پايان يافتن
«فَ ْلته» 1انصار به خود آمدند و همگى -يا شمارى از آنان -فرياد برآوردند كه ما جز با على عليه السالم بيعت
نمىكنيم 2.تاريخ همچنين نقل مىكند كه «پس از به انجام رسيدن و استقرار كار بيعت با ابوبكر بسيارى از
انصار از بيعت با او پشيمان گشتند .آنان با سرزنش يكديگر از على بن ابىطالب ياد مىكردند و نام او را
بر زبان مىراندند  3»...اما چه سود؟!
از داليلى كه ثابت مىكند رهبرى حزب سلطه در پاسخ كسانى كه يادآور واقعه غدير مىشدند ،به ادعاى نسخ
پناه مىبرد ،گزارشهاى تاريخى است .نقل شده است كه روزى بُريْده اسلمى خطاب به عمر گفت« :اى
عمر! آيا شما دو تن نبوديد كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم به شما فرمود :نزد على برويد و به او
سالم امارت دهيد؛ هنگامى كه شما گفتيد :آيا به فرمان خدا و رسولش؟ فرمود :آرى .در اين هنگام ابوبكر
گفت :اى ب َُريْده چنين بوده است اما تو غايب و ما حاضر بوديم و آن مسألهاى بود كه گذشت و بايد چاره
4
ديگرى انديشيد.
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 كار سرسرى ،كارى كه بى مقدمه و بدون انديشه و با دست پاچگى انجام شود. الكامل فى التاريخ ،ج  ،2ص 325؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص .443 شرح نهج البالغه ،ابن ابى الحديد ،ج  ،6ص 9؛ به نقل از موفقيات زبير بن بكار. -كتاب السقيفه ،سليم بن قيس ،ص .252 -251
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پس از آن كه على عليه السالم را براى بيعت ،به زور به مسجد آوردند ،حضرت با مردم محا ّجه كرد و
فرمود« :اى گروه مسلمانان و مهاجران و انصار ،شما را به خدا سوگند مىدهم آيا در روز غدير از رسول
خدا صلى هللا عليه و آله و سلم چنين و چنان نشنيديد -و هر آنچه را كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم
در آن روز فرموده بود همه را براى مردم بازگو كرد -گفتند :بلى .ابوبكر با شنيدن اين سخنان ترسيد و فكر
كرد كه مردم به يارى على عليه السالم برخيزند .از اين رو پيشدستى كرد و گفت :آنچه گفتى درست است،
ما آن را به گوش شنيدهايم و در دل ما جاى گرفته است ،اما پس از آن من از رسول خدا صلى هللا عليه و آله
و سلم شنيدم كه فرمود :خداوند ما اهل بيت را برگزيد و گرامى داشت و بهترين جاى دنيا و آخرت را براى
نبوت و خالفت را يكجا در ميان ما قرار دهد .در اين هنگام على عليه
ما خواست ولى نخواسته است كه ّ
السالم فرمود :آيا هيچ يك از صحابه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم هنگام شنيدن اين سخن با تو
حاضر بوده است؟ عمر گفت :خليفه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم راست گفت ،من نيز همان طور
كه او گفت شنيدهام؛ ابوعبيده و سالم ،غالمان ابوحذيفه و معاذ بن جبل نيز گفتند :ما نيز اين را از رسول خدا
صلى هللا عليه و آله و سلم شنيده ايم .على عليه السالم فرمود :هر آينه شما به پيمانى كه در كعبه با يكديگر
بستيد مبنى بر اين كه اگر محمد كشته شود يا بميرد امر خالفت را از ما اهل بيت بگيريد وفا كرديد .ابوبكر
گفت :تو اين را از كجا مىدانى؟ ما كه تو را بر اين امر آگاه نكرده بوديم.
امام على عليه السالم فرمود :اى زبير ،اى سلمان ،اى اباذر ،و اى مقداد شما را به خدا و اسالم مىخوانم و
از شما مىپرسم آيا شما اين سخن را از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم نشنيدهايد؟ آيا شما نشنيدهايد كه فالنى
و فالنى -و پنج تن را برشمرد -ميان خودشان نامهاى نوشتند و براى كارى كه انجام دادند ،با يكديگر همعهد
و پيمان شدند؟ گفتند :آرى به خدا ما از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم شنيديم كه اين سخن را براى
تو مىگفت كه اينان براى كارى كه انجام دادند با يكديگر همعهد و پيمان شدند و ميان خودشان نوشتند كه
1
اگر من [پيامبر] كشته شوم يا بميرم اين [خالفت] را از تو بگيرند ...

نتايج سقيفه
جريان سقيفه در زمينههاى گوناگون حيات ا ّمت اسالمى نتايج فراوانى در پى داشت؛ نتايجى كه از بازگشت
به گذشته 2و به قهقرا رفتن ا ّمت از راه معصومانى كه خداوند مقرر داشته بود تا پس از رحلت پيامبر صلى
هللا عليه و آله و سلم حجت بندگان و جانشين او در زمين باشند ،ناشى مىشد .برخى از اين نتايج بالفاصله
پس از وفات رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم پديدار شد و زندگى ا ّمت اسالمى را زير تأثير مستقيم
خود قرار داد؛ و برخى ديگر آغاز به نشو و نما كردند.

 - 1كتاب السقيفه ،سليم بن قيس ،ص .87 -86
 - 2تأمل در آيه شريفه « ..أفَان ماتَ أ َ ْو قُتِ َل انقلبتم َعلى أعْقابِ ُك ْم» [آل عمران ،آيه  ]144آيا اگر او بميرد يا كشتهشود ،شما به
گذشته خويش باز مىگرديد؟) نشان مىدهد ،قرآن كريم همان طور كه فراريان جنگ احد را سرزنش مىكند و تأكيد مىورزد
كه پس از شنيدن خبر كشته شدن پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم بيشترشان مرتد شدند ،بر ارتداد عا ّمه ا ّمت اسالمى پس از
رحلت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم نيز تأكيد مىورزد؛ و اين يكى از پيشگويىهاى قرآنى است .بنابر اين آيه شريفه به
دو بازگشت اشاره دارد؛ و صيغه ماضى «انقلبتم» بر وقوع اين دو بازگشت تأكيد دارد.
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اما آنچه در اين جا براى ما حايز اهميت است ،بررسى آن دسته از نتايجى است كه تحوالت عظيم و مقدمهساز
زمامدارى امويان را موجب گرديد؛ و مهمترينشان اينهاست:
 -1عزل وصى شرعى:
نخستين پ يامد سقيفه ،كنار زدن وصى شرعى رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم از مقام الهى وى بود.
مخالفان ،با تهديد به قتل ،على عليه السالم را وادار به بيعت كردند و خانهاش را كه جبرئيل هم بايد با اجازه
وارد مىشد مورد حمله قرار دادند 1.در خانه را آتش زدند 2و فاطمه زهرا ،امانت رسول خدا صلى هللا عليه
و آله و سلم ،را چنان ميان در و ديوار فشردند كه سقط جنين كرد و پهلويش شكست 3.اين جسارت ،سرآغاز
همه جسارتهايى بود كه از آن پس بر اهل بيت عليه السالم روا داشته شد.
 -2در تنگنا قرار دادن اهل بيت:
دشمنان اهل بيت ،براى باز داشتن بنىهاشم از رسيدن به حكومت و سلب هر گونه تحركى از اين خاندان در
راستاى قيام ،آنان را در تنگناى اجتماعى ،سياسى و اقتصادى قرار دادند .شدّت گريه فاطمه زهرا عليها
السالم بر پدرش مردم را به ستوه آورد ،به طورى كه اميرالمؤمنين ،على عليه السالم ناچار شد بيت االحزان
را دور از مردم براى وى بسازد .مخالفان از اين گريهها بوى اعتراض سياسى استشمام مىكردند؛ و از بيم
قيام على عليه السالم ،ترتيبات امنيتى شديدى را عليه آن حضرت اتخاذ كردند .فاطمه عليها السالم را از ارث
محروم و فدك را كه پدرش به او بخشيده بود ،غصب كردند 4.بنىهاشم را نيز از حق خمس محروم ساختند؛
و همه اين اقدامها براى سلب قدرت تبليغ از آن بزرگواران بود.
 -3منع بنىهاشم از تصدى پستهاى حكومتى:
همان گونه كه عمر به عبدهللا بن عباس تأكيد كرد ،بنى هاشم از تصدى هرگونه منصب حكومتى ،به ويژه
مناصب ادارى ،نظامى و مالى محروم گشتند؛ زيرا بيم آن مىرفت كه مدعى حق اهل بيت در حكومت شوند.
 -4باز گذاشتن دست اموىها در تصدى پستهاى حكومتى:
پس از استقرار خالفت ابوبكر ،به مقتضاى همكارى جديد ميان حزب حاكم و حزب اموى ،دست اموىها در
تصدى پستهاى حكومتى باز گذاشته شد .به طورى كه حدود  13كارگزاران ،واليان و فرماندهان لشكر را

 - 1ر .ك .تاريخ يعقوبى ،دار صادر ،بيروت ،ج  ،2ص 137 ،126؛ شرح نهجالبالغه ،دار احياء التراثالعربى ،بيروت ،ج
 ،2ص  59و ج  ،17ص .168
 - 2ر .ك .كتاب سليم بن قيس ،دار الفنون ،ص 250؛ الهداية الكبرى ،مؤسسة البالغ ،لبنان ،ص 407 ،402 ،179؛ تلخيص
الشافى ،انتشارات عزيزى ،قم ،ج  ،3ص .76
 - 3ر .ك .امالى صدوق ،مؤسسه اعلمى ،بيروت ،ص  ،99مجلس  ،24حديث 2؛ كتاب سليم بن قيس ،ص .83
4

 -ر .ك .نهجالحق و كشف الصدق ،مؤسسه دارالهجره ،ص .270 -265
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در دوران ابوبكر ،بنىاميه تشكيل مىدادند؛ 1و اين چيزى بود كه آرزوى اينان را براى دستيابى به قدرت
برآورده مىساخت.
حزب سلطه ،تداوم فكرى و عملى خود را تنها با وجود حزب اموى امكانپذير مىديد؛ و حزب اموى نيز پس
از سا مان گرفتن حكومت ابوبكر و موفقيت شعار مطرح شده از سوى حزب سلطه مبنى بر اين كه «خالفت
از آن قريش است نه بنىهاشم» ،موفقيتش را تضمين شده يافت .عبدهللا عاليلى در اين باره مىگويد :با
پيروزى ابوبكر ،اين بنى تميم نبود كه پيروز شد ،بلكه تنها بنىاميه به پيروزى رسيد! از اين رو ،دولت
اسالمى را به همان رنگى كه خود مىخواستند درآوردند و آن طورى كه مقريزى در كتاب «النزاع
والتخاصم» مىگويد ،اينان با وجود بركنار بودن از حكومت ،سياستهايش را زير تأثير خود داشتند.
پس از اين پيروزى انتخاباتى ،بنىاميه دست به كار فراهم ساختن مقدمات كودتايى شدند كه هدف آن رسيدن
هر چه زودتر به حكومت بود؛ و هر كس حركت هاى ابوسفيان را مورد دقت و بررسى قرار دهد ،ترديد
نخواهد كرد كه وى به گونهاى خستگىناپذير تالش مىكرد تا راه را براى رسيدن به اهداف خودش هموار
2
كند.
 -5حيات مجدد روحيه قبيلهگرايى:
روحيه قبيله گرايى كه در پرتو تعاليم اسالم به خاموشى گراييده بود ،بار ديگر زنده گشت .چرا كه منطق
سقيفه بر دادن القاب زشت و تفاخر قبيلهاى بنا شد و از معيار اسالمى « ِإن أ َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْندَ ّللاِ أَتْقا ُك ْم» فاصله
گرفته بود.
روحيه قبيلهگرايى در منطق حاكم بر مهاجر و انصار حاضر در سقيفه به طور كامل آشكار بود .ابوبكر
كينههاى ديرينه ميان اوس و خزرج را به آنها يادآور شد و با ذكر ُكشت و كشتارهاى پيش از اسالم در ميان
ً
كامال جاهلى
آنها ،تحريكشان كرد .حباب بن منذر ،سخنگوى انصار ،آنان را تحريك مىكرد و با روحيهاى
عزمشان را برمىانگيخت؛ و عمر بن خطاب با همين روحيه از سوى قريش داد سخن مىداد و مىگفت:
«در حالى كه ما نزديكان و اهل قبيله مح ّمد هستيم ،چه كسى بر سر قدرتش با ما منازعه مىكند؟!»
روحيه قبيلهگرايى كه در روز سقيفه همانند آتشى از زير خاكستر شعلهور شد و باب بزرگى از تفرقه و
آشوب را ميان مسلمانان گشود .چرا كه بسيارى از منافقان سودجو ،مانند سهيل بن عمر ،عكرمة بن ابىجهل،
عمرو بن عاص ،وليد بن عقبه و ديگران ،پس از به خشم آمدن انصار ،در پى كنار زده شدن در سقيفه،
جرأت يافتند تا آنان را مورد هجو و تعريض قرار دهند ،از آنها بد بگويند و آنان را به مبارزه بخوانند .انصار
نيز در مقام دفاع از خود برآمدند و كار منازعه باال گرفت .چنان كه اگر ميانجىگرى اميرالمؤمنين ،على

 - 1ر .ك .تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص  ،616باب «ذكر اسماء قضاته و كتابه و عماله على صدقات»؛ االمام الحسين بنعلى
عليه السالم ،ج  ،1ص .277
 - 2االمام الحسين عليه السالم ،ص .191
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عليه السالم ،و دفاع برخى مهاجران از انصار نمىبود ،فاجعه بزرگ ديگرى در تاريخ اسالمى آن دوره
1
بروز مىكرد.
جريان نفاق به طور عام و از آن ميان حزب اموى به طور خاص ،از شعلهور شدن روحيه نزاع قبيلهاى در
راستاى از هم پاشيدن كيان ا ّمت اسالمى و به جان هم انداختن آنان بهرهبردارى كردند؛ و از آن پس به آسانى
توانستند مسلمانان را در راه تحقق اهداف جريان نفاق كه همانا از ميان بردن حقايق و نشانههاى اسالم ناب
محمدى بود سوق دهند.
 -6محاصره آشكار سنّت نبوى:
همان طور كه پيش از اين گفتيم عبدهللا بن عمروعاص نيز فاش كرد ،رهبرى حزب سلطه در دوران زندگانى
پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم به بهانه اين كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم نيز انسان است و در
خشم و خشنودى سخن مىگويد ،از نوشتن احاديث آن حضرت جلوگيرى مىكرد .نيز گفتيم كه هدف اين
تالش ،محاصره [و تحديد] سخنان پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم به طور كلى و بهويژه سخنانى بود كه
به موضوع خالفت و شخص خليفه پس از آن حضرت مربوط مىشد.
اما پس از رحلت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم و پس از آن كه اجتماع سقيفه براى دستيافتن حزب سلطه
به قدرت به پايان رسيد ،انگيزه و دليلى براى پنهان ماندن رويارويى با سخنان پيامبر صلى هللا عليه و آله و
سلم وجود نداشت؛ و جلوگيرى از بيانات نبوى ،زير پوشش ترس از بروز اختالف ميان ا ّمت ،علنى گرديد.
ابوبكر مردم را گرد آورد و گفت« :شما سخنانى را از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم نقل مىكنيد كه
درباره آنها اختالف داريد و اختالف مردم پس از شما به مراتب بيشتر خواهد بود .پس چيزى از پيامبر
2
نقل مكنيد و هر كس از شما پرسيد بگوييد :كتاب خداوند در ميان ما و شماست».
عالوه بر اين كه ديده مىشود ،مقابله از حالت پنهانى ،صورت آشكار به خود گرفته است ،مىبينيم كه سخن
او يعنى «پس از رسول خدا چيزى نقل مكنيد» ،به معناى جلوگيرى كامل از مطلق سخنان پيامبر اكرم صلى
هللا عليه و آله و سلم و كشيدن حصار كامل بر گرد آن چيزى است كه از ايشان نقل شده است.
رهبرى اين حزب به خوبى دريافته بود كه آنچه مايه تشويش خاطر او مىشود و از انتشار آن بيم دارد ،تنها
بيانات نبوى درباره مقام و منزلت على عليه السالم و حقانيت او در امر خالفت نيست ،بلكه شامل سخنانى
كه به چند موضوع ديگر نيز مربوط مىشد؛ مثل امر به معروف و نهى از منكر ،نشانههاى پيشوايان گمراه
كننده و ضرورت قيام عليه آنان نيز هست؛ معرفى شجره ملعونه در قرآن؛ احاديثى كه از آشوبها و
رهبرانشان بحث مىكرد؛ فضايل برخى صحابه كه از سوى حزب حاكم زير فشار قرار گرفتند .فضايلى كه
نه تنها موجب ناخشنودى رهبرى حزب بود ،بلكه انتشار فضايلشان نيز آنان را مىآزرد و احاديثى از اين
قبيل  ...از اين رو چارهاى جز اين نبود كه منع نقل حديث را تعميم داده مطلق گردانند.

1
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چنان كه پيش از اين گفتيم ،اين ممانعت در روزگار عمر با شدت هر چه تمام به اجرا درآمد ،و عثمان نيز
از نقل هر حديثى كه در روزگار ابوبكر و عمر روايت نشده بود جلوگيرى كرد.
در نتيجه گسترش فتوحات ،ورود بسيارى از ملتها به اسالم ،دور شدن از روزگار پيامبر صلى هللا عليه و
آله و سلم ،و نيز در اثر اين تو ّهم كه خلفاى سه گانه پس از پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم در امتداد خط
وى بودهاند ،امر بر ا ّمتى كه از سيره پيامبرش صلى هللا عليه و آله و سلم جز اندكى نمىدانست مشتبه شد؛ و
بسيارى از مردم رفتار عمر را آيينه سيره پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم مىديدند .در حالى كه سيره عمر
چيزى جز بدعتهاى مخالف با سنّت آن حضرت نبود .با وجود اين هرگاه به چنين روايتهايى [از عملكرد
عمر] دست مىيافتند ،بر عمل به مفاد آنها اصرار مىورزيدند و از كنار نهادنشان سرباز مىزدند ،حتى
اگر به آنان يادآورى مىشد كه اين خالف سنّت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم است.
مردم كوفه (پايتخت آن روز سرزمينهاى اسالمى) از امام على عليه السالم تقاضا كردند برايشان امامى
تعيين كند كه نمازهاى نافله ماه رمضان را به جماعت بخواند .امام عليه السالم آنان را از اين كار باز داشت
و برايشان توضيح داد كه اين كار خالف سنّت پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم است.
ولى آن ها امام را ترك گفتند و گرد آمدند و يك تن از خودشان را به امامت برگزيدند .امام عليه السالم فرزندش
حسن را نزد آنان فرستاد .امام حسن عليه السالم در حالى كه تازيانهاى به دست داشت وارد مسجد شد مردم
همين كه وى را ديدند به سوى درها گريختند و فرياد برآوردند:
واعمرا! 1و در برخى منابع آمده است كه گفتند :اى مسلمانان سنّت عمر تغيير داده شد!

2

در اينجا يك جنبه از دشوارىهاى بزرگى كه امام على عليه السالم در راه باز گرداندن كارها به مجراى
صحيح ،با آن روبهرو بود ،براى پژوهنده روشن مىشود .آن حضرت خود در اين باره مىفرمايد :حكمرانان
پيش از من كارهايى انجام دادند كه خالف سنّت رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم بود .آنان به عمد با آن
حضرت مخالفت مىكردند ،پيمانهايش را مىشكستند ،سنّت او را تغيير مىدادند؛ و چنانچه مردم را به ترك
آنها وا مىداشتم و سنّت را در مسير اصلى آن قرار مىدادم و به وضعيت دوران رسول خدا صلى هللا عليه
و آله و سلم باز مىگرداندم ،حتى سپاه خودم از ِگرد من پراكنده مىشدند .به طورى كه تنها مىماندم ،يا
حداكثر اندكى از شيعيانم كه فضايلم را مىشناختند و امامت مرا بر اساس كتاب خداى عزوجل و سنّت رسول
3
او بر خود واجب مىشمردند ،با من همراه مىشدند.
 -7ضعف معنوى و روحى ا ّمت:
كسى كه دستاوردهاى سقيفه را مورد مطالعه و بررسى قرار دهد ،در مىيابد كه ا ّمت اسالمى گرفتار پديده
روانى ضعف «روحى» گشته بود؛ چيزى كه در دوران پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم سابقه نداشت .اين
«ضعف روحى» را مىتوان به حالت سكوت مسلمان در برابر كارى كه به اعتقاد او باطل و مخالف فرمان

1
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خدا و پيامبر او مىباشد تعبير كرد .اين حالت يكى از پيامدهاى ناگوار سقيفه بود كه از ترك امر به معروف
و نهى از منكر ناشى مىگرديد .فراگير شدن چنين حالتى در جامعه ،سرانجام به نتايج تلخ فراوانى مىانجاميد
كه بدترين آن ها نگرش واژگونه است ،كه انسان مسلمان ،باطل را حق و حق را باطل مىبيند .رسول خدا
صلى هللا عليه و آله و سلم پيوسته ا ّمت اسالمى را از چنين حالتى ،كه با ترك امر به معروف و نهى از منكر
پديد مىآيد ،برحذر مى داشت .در محتواى اين حديث شريف نبوى ،بايد تأمل بورزيم تا بدانيم كه چگونه اين
حالت ا ّمت ،از بد به بدتر منجر مىگردد تا آن كه واژگونى به درجه «نگرش معكوس» مىرسد.
امام صادق عليه السالم از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم نقل مىكند كه فرمود :چگونه خواهيد بود،
آنگاه كه زمان شما فاسد و جوانان شما فاسق گردند و شما امر به معروف و نهى از منكر نكنيد؟ عرض شد:
يا رسول هللا آيا چنين چيزى مىشود؟ فرمود :آرى و بدتر از آن ،چگونه خواهيد بود آنگاه كه به منكر امر و
از معروف نهى كنيد؟ عرض شد :يا رسول هللا ،آيا چنين چيزى مىشود؟ فرمود :و بدتر از آن؛ چگونه
1
خواهيد بود ،آنگاه كه معروف را منكر و منكر را معروف ببينيد؟!
پيدايش پديده ضعف روحى در ا ّمت را ،بالفاصله پس از سقيفه مىتوان مشاهده كرد؛ و آن هنگامى بود كه
بيشتر انصار و برخى از مهاجران در اعتراض به نتايج سقيفه ،در مدينه [از سياست] كناره گرفتند و از
سستى در حق «جانشين شرعى» پشيمان گشته تأسف مىخوردند .ولى با وجود اين ،هنگامى كه «وصى
شرعى» رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم يعنى حضرت على عليه السالم ،با استناد به اين كه مردم
نخستين بار در روز غدير با او بيعت كردهاند ،براى بركنار ساختن خطاكار مخالف با رسول خدا صلى هللا
عليه و آله و سلم آنان را به قيام فراخواند ،حضرت را همراهى نكردند 2.درباره اين كندى مردم ،روايتهاى
بسيارى نقل شده است كه در يكى از آنها چنين آمده است :هيچ كدام از مهاجران و انصارى كه در جنگ
بدر شركت داشتند نماندند ،مگر آنكه على عليه السالم به خانههاشان رفت و به آنان فرمود كه فردا صبح با
سر تراشيده و مسلّح بيايند تا پيمان مرگ ببندند .اما جز چهارتن نيامدند .به سلمان گفتم:
آنان چهكسانى بودند؟ گفت :من ،ابوذر ،مقداد و زبير بن عوام .باز شب ديگر على عليه السالم نزد آنان رفت
سوم رفت ،باز هم كسى نيامد؛ و امام پس
و آنان را فراخواند .گفتند :فردا مىآييم ،ا ّما جز ما كسى نيامد .شب ّ
3
از مشاهده خيانت و بىوفايى مردم در خانهاش نشست .»...
صديقه كبرى ،حضرت فاطمه زهرا عليها السالم ضمن خطبهاش در مسجد ،شگفتى خويش را از اين ضعف
روحى ابراز داشته خطاب به انصار فرمود :اى دليران ،اى بازوان ملّت و اى نگاهبانان اسالم! اين سستى
و چشم برهم نهادن در برابر ستمى كه بر من مىرود براى چيست؟ آيا پدرم رسول خدا صلى هللا عليه و آله

 - 1كافى ،ج  ،5ص  ،59حديث .14
 - 2ر .ك .الغدير ،ج.1
 - 3كتاب سليم بن قيس ،ص  .81كلينى نيز مانند همين روايت را با اندكى اختالف نقل كرده و در آن آمده است كه آن چهارتن
ابوذر ،مقداد ،حذيفة بن يمان و عمار ياسر بودند و سلمان پس از آنان آمد (كافى ،ج  ،8ص  ،33فى ذكر الخطبة الطالوتيه).
َك ّ
شى نيز روايت موثقى مانند آن را نقل كرده و در آن آمده است كه تنها سه تن به او پاسخ مثبت دادند و آن سه سلمان ،مقداد و
ابوذر بودند (اختيار معرفة الرجال ،ج  ،1ص  ،38شماره  ،)189يعقوبى نيز در تاريخ خويش (ج  ،2ص  )84 -80مانند همين
روايت را با اندكى تفاوت نقل كرده است؛ و در آن آمده است كه بامدادان جز سه تن نزد وى نيامدند.
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و سلم نمىفرمود« :احترام مرد با حرمت نهادن به فرزندانش حفظ مىگردد؟» چه زود بدعت گذاشتيد و شتر
خالفت چه زود پروار شد.
شما بر انجام خواسته من تواناايد و قدرت برآوردنش را داريد  ...هيهات از مهاجر و انصار ،آيا سزاوار
است كه بر سر ميراث پدرم به من ستم شود و شما نزد من حاضر و ناظر باشيد؟ من همه شما را دعوت
عده برخورداريد ،نيرو و امكانات داريد ،سالح و سپر
كردهام و همه شما از ماجراى من باخبريد و از ِعدّه و ُ
داريد .ولى هر چه شما را دعوت مىكنم اجابت نمىكنيد! و هر چه فرياد برمىآورم به دادم نمىرسيد .در
حالى كه شما مبارزيد و به نيكى و صالح شهرت داريد و از نخبگان به شمار مىرويد و از برگزيدگانيد.
شما در جنگ با اعراب رنج و تعب فراوان برديد و با ملتهاى گوناگون مبارزه و با زورمندان نبرد كرديد.
پيوسته به شما فرمان مىداديم و شما اطاعت مىكرديد .تا آن كه آسياى اسالم بر محور ما به گردش درآمد و
پستان روزگار به شير آمد؛ و گردن شرك فرود آمد و دروغ از جوشش افتاد و آتش كفر خاموش گرديد و
دعوت فتنه فرو نشست و نظام دين برقرار گرديد .اكنون پس از روشن شدن موضوع چرا سرگردانيد و پس
از آشكار شدن حق چگونه آن را پنهان مىداريد و پس از پيشروى چرا پشت مىكنيد؟ و پس از ايمان چرا
شرك مىورزيد؟ آيا با گروهى كه عهد خود را شكستند و تصميم به اخراج پيامبر گرفتند نمىجنگيد ،در حالى
كه جنگ را نخست آنان آغاز كردند! آيا از آنها مىترسيد؛ اگر مؤمن باشيد سزاوارتر آن است كه از خدا
1
بترسيد».
اين «ضعف روحى» به داليلى فراوان ،پس از سقيفه روز به روز در ميان ا ّمت آشكارتر مىگشت و خطرش
بزرگتر مىشد تا آنجا كه تناقض ميان ظاهر و باطن مسلمان در بيشتر فرزندان ا ّمت اسالمى استحكام
يافت و بر بيشتر آنان شيطان چيره گشت؛ و روزى كه ا ّمت اسالمى به جنگ فرزند دختر پيامبرشان رفتند-
در حالى كه دلهايشان با او و شمشيرهايشان بر روى او كشيده بود -اين درد بىدرمان به اوج خود رسيد!
آرى ا ّمت اسالمى در حالى حسين عليه السالم را كشت كه مىدانست در روى زمين هيچ كس برتر از او
نيست!
ما در جاى مناسب اين تحقيق ،به علتهاى نهفته در پس شدّت يافتن اين بيمارى در ميان ا ّمت و نشانههاى
آن اشاره خواهيم كرد.

 -2خالفت عمر بن خطاب
عمر بن خطاب پس از ابوبكر و با تعيين وى ،بر مسند خالفت تكيه زد؛ و همان سياستى را كه او و ابوبكر
در دوران خالفتش اعمال مىكردند ادامه داد .بر طبق اين سياست ،از سويى اهل بيت بهويژه و بنىهاشم
عموما ً زير فشار اجتماعى ،سياسى و اقتصادى قرار گرفتند؛ و دست بنىاميه در اشغال پستهاى فرماندهى
و حكومت واليات باز گذاشته شد .او در اين سياست از ابوبكر هم پيشى گرفت .براى اثبات اين موضوع
همين اندازه بس كه معاوية بن ابوسفيان را در شام آزاد گذاشت تا به روش پادشاهان هر طور كه مىخواهد
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گردآورد و مصرف كند ،بى آن كه ناظرى داشته باشد يا كسى از او حساب بكشد .هرگاه هم كه اعتراض
كنندگان نزد عمر از معاويه نام مىبردند پاسخ مىداد« :جوان قريش و آقازادهاش را واگذاريد  1»...؛ و
دربارهاش مىگفت« :از كسرى و قيصر ياد مىكنيد در حالى كه معاويه نزد شماست 2».حتى عمر بن خطاب
را بايد مقدمهساز حكومت اموى و بلكه مؤسس آن دانست.
او حصارى را كه بر گرد سنّت نبوى كشيده شده بود محكمتر كرد؛ و تا زنده بود راويان حديث نبوى را
وادار به سكونت اجبارى در مدينه گردانيد؛ و سپاهيانش را از نقل احاديث پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم
باز داشت .اين در هنگامى بود كه منافقان يهود و نصارا مانند كعب االحبار و تميم دارى را به خود نزديك
گردانيده و به آنان آزادى كامل داده بود تا براى مردم قصه بگويند و هر چه مىخواهند از اباطيل كتابها و
ساختههاى خود را كه با عقايد اسالم ناب محمدى مخالف بود ميان مردم بپراكنند.
در اين جا به دو كار مهم از كارهاى او كه به دليل مترتب بودن آثارى مهم و فراوان بر آنها ،دو نقطه عطف
اصلى در تاريخ ا ّمت اسالمى به شمار مىآيند اشاره مىكنيم:
 -2 -1مبناى عمر در عطا
رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم به همه مسلمانان به طور مساوى عطا مىبخشيد و هيچ كس را بر
ديگرى برترى نمىداد.
ابوبكر نيز در دوران حكومتش بر پايه اصل برابرى رفتار مىكرد .اما عمر پس از رسيدن به خالفت برخى
از مردم را بر برخى ديگر برترى داد :سابقين [در اسالم] را بر ديگران برترى داد ،مهاجرانى را كه از
قريش بودند بر ديگران برترى بخشيد ،همه مهاجران را بر همه انصار برترى داد؛ عرب را بر عجم و آزاد
ضر سيصد و براى ربيعه دويست درهم مقررى
را بر بنده برترى داد 3.براى اهل يمن چهارصد و براى ُم َ
4
تعيين كرد؛ و اوس را بر خزرج برترى داد.
همان طور كه منطق سقيفه بر پايه استهزاى ديگران و تفاخر قبيلهاى استوار بود ،اين كار عمر نيز روح
تعصب قبيلهاى را ،كه اسالم آن را خاموش كرده بود ،زنده كرد .مبناى عمر در مقدار عطا ،بندها را از پاى
روح تعصب قبيلهاى گشود و بدترين تأثير را در زندگى اسالمى به بار آورد« :زيرا تشكيل طبقات را در
جامعه اسالمى پى ريخت و برترى دينى را راه دستيابى به برترى مادى قرار داد و اشرافيت قريش كه با به
قدرت رسيدن ابوبكر موقعيّت خود را تقويت كرده بود -توجيه جديدى براى برترى جويى و در دست گرفتن
سرنوشت مردم بخشيد .تمام معيارهاى قريش را از ديگران در دريافت عطا برتر مىشمرد و مفهوم اين
قاعده اين بود كه قريش از همه برتر است ،چون «قريش» است و براى زورگويى و برترىطلبى به توجيه
ديگرى نياز نيست.

1
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اين اصل زمينه جديدى را براى برخوردهاى قبيلهاى ميان ربيعه و ُمضر و ميان اوس و خزرج پديد آورد؛
ضر بر همه ربيعه و برترى اوس بر خزرج بود .بهپندار ما با اين اصل نخستين
چرا كه متضمن برترى همه ُم َ
پايه نژادپرستى ميان مسلمانان عرب و ديگر مسلمانان بود كه با خط مشى عمر مبنى بر برترى دادن عرب
1
بر عجم و آزاد بر بنده ،بنياد نهاده شد.
طولى نكشيد كه عمر ،خود وسعت آثار زيانبارى را كه اين اصل در زندگى ا ّمت اسالمى پديد آورد ديد؛ و
مشاهده كرد كه روح حزبگرايى و تفرقه به جامعه سرايت كرد و احساس ممتاز و بىمانند بودن نزد قريش
رو به فزونى نهاد و كينه و حسد و نارضايى و پىجويى بدىهاى يكديگر در ميان قبايل گسترش يافت؛ و اين
از عوامل مهمى بود كه زمينه فتنه را در ميان مسلمانان فراهم آورد.
شايان ذكر است كه مبناى عمر در عطا ،انحراف روشن از سيره رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم و
روش ابوبكر در اين زمينه بود .بنابر اين سزاوار بود كه ا ّمت اسالمى رودرروى او بايستد و بر اساس
خيرخواهى و امر به معروف و نهى از منكر او را را از اين كار باز دارد؛ و در صورت خوددارى و
سرپيچى او را با شمشير راست كند .اما تاريخ هيچ اعتراضى را از ا ّمت در برابر اين عمل عمر گزارش
نمىدهد و اين يكى از عوامل فراگير شدن ضعف معنوى و روحىاى بود كه ا ّمت اسالمى در نتيجه اجتماع
سقيفه بدان دچار گشت.
 -2 -2شورا
گرچه موضوع بحث درباره نتايج اين نقطه عطف اساسى و پيامدهاى بزرگ آن در زندگى اين ا ّمت براى
ما حايز اهميت است ،اما پيش از آن بناچار بايد تأكيد كرد كه اين شوراى ادعايى از شورا چيزى جز نامى
نداشت؛ ماهيت آن چنين بود كه طرح آن را عمر چنان با دقت ريخته بود كه پيروزى عثمان در آن امرى
اجتناب ناپذير بود .بنابر اين عنوانش شورا ولى حقيقتش تعيين و انتصاب بود .اين خود دليل است بر اين كه
عمر به گونهاى تزلزلناپذير اصرار داشت كه به هر صورت ممكن ،حتى پس از مرگش ،بنىهاشم را از
خالفت محروم سازد و اين نهايت باز داشتن و منع است.
همچنين خليفه دوم با تعيين عثمان به عنوان خليفه پس از خود ،گذشته از آن كه مقدمات حكومت اموى را
پيش از آن فراهم ساخته بود ،در عمل نيز آن را پياده كرد.
خليفه دوم گفت« :ابوطلحه انصارى را بگوييد نزد من بيايد .چون او را فراخواندند گفت :ببين اى ابوطلحه،
چون از اين كلبهام بازگشتيد ،همراه پنجاه تن از انصار مسلح به شمشير برو و اين چند نفر را وادار كن تا با
شتاب هر چه تمام اين كارى را كه گفتم به اجرا درآورند .آنان را در خانهاى جمع كن و يارانت را بر در
خانه بگمار تا آنان به مشورت بپردازند و يك تن را از ميان خود برگزينند .اگر پنج تن از آنها متفق و يك تن
مخالف بود گردنش را بزن؛ اگر چهار تن موافق و دو تن مخالف بودند گردن آن دو را بزن و اگر سه تن
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موافق و سه تن مخالف بودند ،ببين كه عبدالرحمن در ميان كدام گروه است و تصميم آنان را مد نظر قرار
1
ده و اگر سه تن ديگر مخالفت ورزيدند گردنشان را بزن».
عمر نسبت به گرايشهاى شش نفرى كه براى اين شورا برگزيده بود به خوبى آگاه بود .او به يقين مىدانست
كه عثمان و سعد و عبدالرحمن در مخالفت با على عليه السالم گرايشى واحد دارند؛ و مىدانست كه طلحه به
على تمايلى ندارد و به احتمال بسيار قوى به عثمان رأى خواهد داد .براى اجتناب از غافلگير شدن با تحقق
احتمال ضعيف تر يعنى تمايل طلحه به على و زبير ،جايى كه دو كفه سه به سه برابر مىشود ،عمر مداخله
خواهد كرد تا با ترجيح دادن كفه اى كه عبدالرحمن بن عوف در آن است نزاع را به نفع عثمان پايان دهد.
اين چگونه شورايى است؟! اين [نيرنگ] گذشته از شمشيرهايى بود كه ابوطلحه انصارى و پنجاه تن يار او
كشيده بودند تا به فرمان عمر از رأى آزاد پشتيبانى كنند!
اميرالم ؤمنين عليه السالم اين فريب را كه نتيجه آن از پيش روشن بود دريافت و به عمويش عباس چنين
گفت :از دست ما رفت! گفت :از كجا مىدانى؟ فرمود :عثمان را همتاى من ساخت و گفت كه با اكثريت
باشيد .اگر دو تن به يك تن و دو تن به يك تن ديگر رضايت دادند ،جانب كسانى را كه عبدالرحمن بن عوف
در ميان آنهاست بگيريد .سعد با پسرعمويش عبدالرحمن مخالفت نمىكند و عبدالرحمن داماد عثمان است و
با هم اختالف نخواهند كرد .بنابر اين يا عبدالرحمن را به خالفت بر مىگزينند و يا عثمان را ،چنانچه دو تن
ديگر هم با من باشند به حال من سودى ندارد .صحبتش را هم نكن كه من جز به انتخاب يك تن از آنها اميد
2
ندارم.
 -2 -3دستاوردهاى شورا
از جمله دستاوردهاى شورا موارد زير را مىتوان برشمرد:
استمرار بركنارى وصى شرعى:
-1
ِ
اين كار ،مانع تراشى براى رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم در مورد سفارشى بود كه از سوى خداوند
درباره على عليه السالم ابالغ كرده بود.
 -2استيالى حزب اموى بر حكومت:
دستيابى حزب اموى به حكومت -كه اينك در شخص عثمان تجسم يافته بود -همان چيزى بود كه رهبرى
حزب سلطه نقشهاش را كشيده بود و اكنون به اجرا در مىآورد.
چرا كه براى رويارويى با اهل بيت عليهم السالم ،امويان را تداوم بخش راه خود مىدانست.
 -3تأثير شورا بر روحيه انصار:

1
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شورا بدترين تأثيرها را بر روحيه انصار گذاشت ،زيرا پس از آن كه در سقيفه به آنان وعده داده شده بود
كه در كار حكومت وزير و شريك خواهند بود ،اينك دريافتند كه عمر در طرح شورا حتى از حق مشورت
هم آنان را محروم كرده و تنها نقش نگهبانى مسلحانه از درها را به آنان داده است!
 -4طمعورزى آشكار در خالفت:
شورا ،باب طمع در خالفت را به روى كسانى گشود كه پيش از آن فكرش را هم نمىكردند .به اين ترتيب
كه عمر كسانى را در شورا مقابل على عليه السالم قرار داد كه پيش از آن هرگز اميد به خالفت نداشتند ،اما
پس از آن خود را شايسته اين كار مىدانستند؛ و اين موضوعى بود كه آنان را به فتنهانگيزى واداشت.
همچنين شورا زمينه گستردهاى را براى رقابت و اختالف همه قبايل بر سر خالفت پديد آورد .زيرا قريش
را عضو شورا نمىديدند ،در حالى كه برخى كسانى كه عمر آنان را نامزد خالفت كرده است از آنها چيزى
بيش ندارند .بلكه اينان در بسيارى زمينهها از امتيازهاى بيشترى برخوردارند.
بنابراين عمر در طرح شورا ،براى همگان اين روحيه را پديد آورد كه در خالفت و امارت طمع ببندند و
در راستاى آن راه هواهاى نفسانى آميخته با انواع اختالف را در پيش گيرند و اقدام عملى كنند.
تا آنجا كه معاوية بن ابىسفيان كه از زيركان عرب بود ،تصريح مىكرد كه شورا نقطه عطف مهمى بود
كه بيش ترين تأثير را در پراكندگى كار مسلمانان به جاى نهاد .ابن عبدربه در كتاب «عقدالفريد» به نقل از
صين كرد گفت :بگو ببينم ،چه چيز كار مسلمانان را پراكنده
او مىنويسد :معاوية بن ابوسفيان رو به ابن ُح َ
ساخت و آرايشان را متفرق كرد و ميان آنها اختالف انداخت؟ گفت :بلى ،اين كه مردم عثمان را كشتند.
گفت :چيزى جديدى نياوردى .گفت :حركت على به سوى تو و جنگ با تو .گفت :مطلب تازهاى نگفتى .گفت:
حركت طلحه ،زبير و عايشه و پيكار على با آنان .گفت :جديد نگفتى .گفت :يا اميرالمؤمنين من چيزى جز
اينها نمىدانم .گفت :اينك من براى تو مىگويم .هيچ چيز ميان مسلمانان شكاف ايجاد نكرد و آراى آنان را
پراكنده نساخت و ميان آنان اختالف نينداخت ،مگر شوراى شش نفرهاى كه عمر تشكيل داد  ...همه آنها
آرزوى خالفت داشتند و قبايلشان نيز آن را آرزو مىكردند و خود عمر اين را مىدانست و چنانچه عمر نيز
1
مانند ابوبكر كسى را به جانشينى خود تعيين مىكرد هيچ اختالفى در اين باره وجود نداشت.
 -5اوج گرفتن منطق قبيلهاى سقيفه:
مالحظه مىشود كه در سقيفه ،برترى جويى ميان انصار و مهاجران (از قريش) بود ،در حالى كه فضاى
برترىجويى حاكم بر شورا ،بر باال گرفتن هر چه بيشتر منطق قبيلهگرايى سقيفه و افزايش دورى و انحراف
از منطق اسالم را نشان مىداد ،زيرا بر خالف سقيفه كه تنها مهاجر و انصار در برابر يكديگر قرار داشتند،
اينك همه مسلمانان در يك سو قرار گرفته بودند و قريش از آن جهت كه قريش است در سوى ديگر .ولى در
منازعهاى كه در فضاى شورا در مسجد النّبى درگرفت به روشنى آشكار شد كه قريش ،خالفت را شأنى از
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شؤون ويژه خود و امتيازى از امتيازهاى خود مىشمرد و هيچ يك از مسلمانان حق نداردكه در موضوع
خالفت ،نظرى مخالف با خواستههاى آنان ابراز دارد.
شگفتانگيزتر از همه اين كه كار به جايى رسيد كه عبدهللا ابى ربيعه مخزومى ،دشمن خدا و رسول صلى
هللا عليه و آله ،جرأت پيدا كرد و به مقداد ،صحابى جليلالقدرى كه ميان صحابه كمنظير است گفت« :اى
پسر همپيمان ،اى گمراه ،امثال تو كى جرأت داشتند در كار قريش دخالت كنند؟ 1».يا فرومايه ديگرى از
بنىمخزوم به عمار ياسر گفت« :اى پسر سميه ،پا از گليم خويش بيرون نهادهاى! اينكه قريش براى خودش
2
اميرى تعيين كند به تو چه ارتباطى دارد؟»
مفهوم جايگزين شدن واژه قريش به جاى مهاجران در برترى جويى حاكم بر فضاى شورا اين است كه براى
تصدى منصب خالفت محدوديت از [ ُ
طلَقاء] «آزادشدگان» رفع شده است .چرا كه پيش از آن رهبرى حزب
سلطه محدوديت را از آنان رفع كرده و آنها را به عنوان فرمانده و والى برگزيده بود .از اينجا بود كه راه
باز شد و آزادشدگانى چون معاويه نيز به فكر تصدى خالفت افتادند؛ و از اين هنگام بود كه وى همه تالش
خود را در اين راستا به كار بست.

 -3خالفت عثمان
حكومت امويان دوران نخست خود را با اولين روز خالفت عثمان آغاز كرد.
مسلمانان به زودى دريافتند كه هنگام بيعت با عثمان حكومت را در عمل به خاندان اميه تسليم كردهاند و
عثمان جز پوششى براى پنهان شدن حزب اموى نيست .ديرى نپاييد كه روزگار اين واقعيت را به اثبات
رساند ،چرا كه عثمان واليتهاى بزرگ آن دوره يعنى بصره ،كوفه ،مصر و شام را به خويشاوندانش سپرد.
اين سرزمينها از نظر نظامى ،سياسى و اجتماعى ،از اهميت و جايگاهى مهم برخوردار بوده ،مركز ثروت
و زراعت دولت خالفت به شمار مىآمدند .اموال و آذوقه از آنجا تأمين مىشد؛ سپاههاى اعزامى از سراسر
جهان اسالم در آنجا تجمع مىكردند و اين شهرها مركز فتوحات بزرگ آن روزگار به شمار مىآمدند.
سرانجام ا ّمت اسالمى به داليل زير عليه عثمان بهپاخاست:
 -1فساد ادارى و مالى فراوان.
 -2آشكارا زير پا نهادن احكام شرعى و سكوت در برابر رسوايىهاى واليان؛ و تبعيد و شكنجه خوبان ا ّمت
به دليل امر به معروف و نهى از منكر ،آنهم در دفاع از خاطيان.
 -3اطاعت از جوانان بنىاميه ،بهويژه مروان بن حكم.

 - 1شرح نهج البالغه ،ج  ،9ص .390
 - 2تاريخ الطبرى ،ج  ،3ص .279
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 -4خوددارى از پاسخگويى به شكايتها و دادخواهى مردم از واليانى كه در حال مستى براى مردم نماز
مىخواندند؛ همانهايى كه عراق را بستان خود تلقى مىكردند و غنايمى كه به دست مىآمد نخست خودشان
تصاحب مىكردند و سپس به هر كس كه مىخواستند مىدادند.
ناراضيان سودجو مانند عمروعاص و خوشگذرانهايى كه آرزوى خالفت را در سر مىپروراندند و از
عثمان ناخشنود بودند بر موج شورشى كه عليه عثمان به راه افتاده بود سوار شدند ،اين سودجويان و عياشان
مردم را عليه وى شوراندند و به طور پنهانى به كشتن او تشويق كردند ،عالوه بر اينان ،عايشه نيز در
1
شوراندن مردم عليه عثمان و دعوت آنان به كشتن وى ،نقشى مهم ايفا كرد.
در همه اين حوادث ،اميرالمؤمنين عليه السالم از روى خيرخواهى نسبت به اسالم و ا ّمت اسالمى ،ميان
انقالبيون و شورشيان وساطت مىكرد ،اما عثمان سرباز مىزد و به دليل تسلطى كه مروان بر او داشت ،به
وعده خود مبنى بر پذيرش درخواستهاى انقالبيون وفا نمىكرد.
آتش فتنه همچنان در حال خروش بود و عوامل گوناگون آن را شعلهور مىساخت ،تا آن كه زمام امور از
كف رفت و با كشته شدن عثمان فاجعه به اوج خود رسيد.
جزئيات اين رويداد در كتابهاى تاريخى آمده است.

پيامدهاى دوران عثمان
مهمترين پيامدهاى خالفت عثمان كه بر مسير آينده حركت ا ّمت اسالمى تأثير گذاشت ،اينها بود:
 -1گسترش شكاف طبقاتى
شكاف طبقاتى كه در نتيجه روش عمر در عطا ايجاد شده بود بيشتر شد .زيرا بخششهاى فراوان عثمان به
سوى اعيان قريش از بنى اميه و ديگران ،به ويژه برخى اعضاى شورا ،سرازير گشت؛ و كارگزاران او در
واليات نيز روش او در مدينه را پيش گرفتند؛ و بيت المالهاى محلى را به خويشاوندان ،ياران و نزديكانشان
مىبخشيدند.
عثمان با گرفتن يك تصميم مالى راه فعاليتهاى مالى گوناگون را بر روى طبقه ثروتمند گشود .وى به مردم
اجازه داد تا درآمدى را كه از زمين داشتند به محل سكونتشان انتقال دهند .به دنبال آن ثروتمندان به سرعت
درصدد استفاده از اين موقعيّت برآمدند و با اندوختههايشان در سرزمينهاى مفتوحه زمين خريدند و به
بهرهبردارى از آن پرداختند.
ثروت هاى اينان رشدى عظيم يافت ،و روز به روز بر نيروى اين طبقه طماع در حكومت و قدرت ،افزوده
مىگشت .تا آنجا كه درآمد روزانه طلحه از عراق به بيش از هزار دينار رسيد؛ و  132دارايى عبدالرحمن
بن عوف  84000دينار بود؛ يعنى كل دارايى او به  2 /688 /000دينار بالغ مىشد .زبير از خود پانصد
هزار دينار ،هزار اسب و هزار غالم و كنيز به جاى گذاشت .طالهاى به جا مانده از زيد بن ثابت را با تبر
1
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مىشكستند؛ اين به استثناى اموال و امالك به جا مانده از او بود كه صد هزار دينار قيمت داشت 1.جز كسانى
كه نام برديم بسيارى افراد ديگر نيز بودند.
در كنار اين طبقه خوشگذران و برتر ،طبقه بزرگ و فقير ديگرى بود كه نه زمينى داشت و نه مالى؛ و آن
طبقه نظاميان و خانوادههايشان بود .سبب پيدايش اين طبقه اين بود كه عثمان و كارگزارانش درآمدها و غنايم
را به خود و نزديكانشان اختصاص داده نظاميان و بقيه مردم را از آن محروم ساخته بودند.
دينى «صحابى رسول خدا صلى
رفتن بزرگان قريش به جاى جاى سرزمينهاى اسالمى ،آن هم با شهرت
ِ
هللا عليه و آله و سلم» و افزايش ثروتشان ،بسيارى از مردم اين سرزمينها را وادار كرد تا براى رسيدن به
مال دنيا و مطامع سياسى پيرامون آنها را بگيرند و حزب تشكيل بدهند .از اين رو روحيه فرصتطلبى در
وجود بسيارى از مردم رسوخ كرد .به اين ترتيب كه با دنيادارانى كه عطاى بيشترى مىدادند طرح دوستى
افكندند و در راه رسيدن به هدفهاى دنيوى ،به موانع شرعىاى كه سدّ راهشان مىشد بى توجهى كردند.
اين روحيه موجب پيدايش روحيه سبك شمردن شريعت و بى احترامى به احكام آن گرديد؛ و اين حالتى بود
كه ا ّمت اسالمى در درجه نخست در حوزه تصرفات عثمان و كارگزارانش مانند وليد بن عقبه و ديگران
شاهد بود.
طبرى در اين زمينه نقل مىكند كه عمر بن خطاب مهاجران بزرگ قريش را از رفتن به شهرها جز با اجازه
و براى مدت زمانى معين منع كرده بود  ...هنگامى كه عثمان روى كار آمد مانند عمر جلو آنها را نگرفت.
آنان در واليات گشتند و با سرزمينها و مردمان گوناگون آشنا شدند ،او به كسانى كه مكنت و سابقهاى در
اسالم نداشتند و در انزوا به سر مىبردند ،تيول داد .مردم به آنها پيوستند و نسبت به آنها اميد بستند و در
اين كار تا آنجا پيش رفتند كه مىگفتند« :اينان به قدرت مىرسند و ما كه براى اينها شناخته شدهايم در شمار
خاصان و نزديكانشان مىگرديم» .اين نخستين خللى بود كه در اسالم وارد شد و نخستين فتنهاى كه در ميان
2
عامه رخ داد همين بود.
 -2گشايش باب كشت و كشتار ميان ا ّمت براى هميشه روزگار
ترور عمر كه به قتل وى انجاميد ،اثرى ناچيز داشت ،زيرا كه شخص قاتل معلوم بود ،هر چند كه عبيدهللا
بن عمر زيادهروى كرد و شمارى بىگناه را به خاطر قتل پدرش كشت .اما قتل عثمان ،با آن كيفيتى كه كشته
شد ،پس از وى در تاريخ اسالم تأثيرى گسترده و دراز مدت داشت ،زيرا باب كشت و كشتار بر سر آن
گشوده شد .اميرالمؤمنين على عليه السالم [كه اين موضوع را پيشبينى مىكرد] او را نصيحت كرد و از
نتايج چنين قتلى برحذر داشت و فرمود« :تو را به خدا سوگند كارى مكن كه نخستين پيشواى مقتول اين ا ّمت
باشى ،زيرا گفته مىشود كه در ميان اين ا ّمت پيشوايى به قتل مىرسد كه با كشتن او باب كشت و كشتار تا
روز قيامت گشوده مىشود و امور دين بر سر قتل او مشتبه و فتنهها انگيخته مىشود ،در نتيجه مردم حق و

1
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باطل را از هم باز نمىشناسند و سخت در آن فتنه غوطهور مىشوند و آشفتگى سراسر زندگيشان را فرا
1
مىگيرد».
در عمل نيز چنين شد و خونخواهى عثمان دستاويز اهل جمل گرديد كه با بيعت شكنى و خروج بر اميرمؤمنان
على عليه السالم ،بخشى از ا ّمت اسالمى را بدين وسيله گمراه كردند .امور را بر مردم مشتبه ساختند و فتنه
انگيختند تا آن كه جنگ جمل برپا شد.
مسلمانان براى نخستين بار به جان هم افتادند و اين جنگ در پايان به شكست سپاه عايشه ،طلحه و زبير كه
در تشويق به كشتن عثمان نقش بسيارى داشتند ،انجاميد.
اما معاويه كه به طور عمد درباره عثمان كوتاهى ورزيد 2،در مدعاى خود ،با اين دستاويز ،گوى سبقت را
از اهل جمل هم ربود ،تا آنجا كه بخش بزرگى از ا ّمت را گمراه كرد و امور را چنان بر آنها مشتبه ساخت
كه در جنگ صفين ،بسيار قاطع و محكم در مقابل على عليه السالم ايستادند .صفين جنگى بود كه هر دو
طرف را در آستانه نابودى كامل قرار داد؛ و بدترين پيامدها را در تاريخ زندگى ا ّمت اسالمى تا به امروز
بر جاى نهاد.
 -3ضعف معنوى و روحى ا ّمت
استمرار يافتن ضعف روحى ا ّمت اسالمى نيز در اينجا به خوبى مشاهده مىشود.
زيرا عثمان عالوه بر انحراف ،حتى از روش ابوبكر و عمر ،شمارى از بزرگان صحابه مثل ابوذر ،عمار
ياسر و عبدهللا مسعود را تنها به جرم اين كه وى را به معروف امر و از منكر نهى كردهاند به شدت سركوب
كرد و ا ّمت اسالمى در طول اين مدت ،حتى در مدينه با وجود صحابه فراوانى كه در آنجا حضور داشتند،
براى جلوگيرى از ستمى كه به آنان مىرسيد ،يا دست كم ابراز نارضايتى از اين كار ،كوچكترين اقدامى
نكردند.
با آن كه صحابه از منزلت ابوذر آگاه بودند ،هنگام رفتن وى به تبعيدگاه ربذه نه تنها جز على ،حسن و حسين
عليهم السالم و عقيل و عبدهللا بن جعفر و عمار ياسر هيچ كس براى خداحافظى او نيامد ،بلكه ا ّمت اسالمى
براى اطاعت از فرمان عثمان روابطشان را نيز با او قطع كردند.
عمار بن ياسر ،هنگام خداحافظى با ابوذر با اشاره به سستىاى كه ا ّمت اسالمى بدان دچار شده بودند گفت:
3
مردم را از بازگو كردن گفتار تو چيزى جز دلبستگى به دنيا و ترس از مرگ باز نداشت.
دراين جا نيز ديده مىشود قيام عمومىاى كه به منظور ابراز نارضايتى نسبت به انحرافهاى عثمان برپا
شد اًتنها در سال  35ه ،يعنى حدود سه سال پس از درگذشت ابوذر در ربذه (به سال  32ه) و دو سال پس از
تبعيد برگزيدگان كوفه و بصره به وسيله عثمان به سرزمين شام روى داد.

1
2
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 -4دوران معاويه
معاوية بن ابى سفيان ،پس از مرگ برادرش يزيد كه حكمران شام بود ،حكومت آن سرزمين را به دست
گرفت .وى آن سرزمين را به شخص خود اختصاص داد؛ و رتق و فتق همه امور آنجا به دست وى بود و
كسى از او حساب نمىكشيد .همه اينها به تدبير خليفه دوم بود كه در پاسخ گزارشهاى عليه معاويه آن سخن
مشهورش را به زبان مىآورد و مىگفت« :جوان قريش و آقازادهاش را به حال خود وانهيد ».در روزگار
عثمان ،تسلط معاويه بر شام گستردهتر شد و ساكنان آن سرزمين به اطاعت كامل معنوى و سياسى او درآمدند؛
و هيچ چيز شيرينى حكومت را به كام او تلخ نكرد ،مگر قيام اميرالمؤمنين عليه السالم ،كه به عنوان خليفه
رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم زمام امور را به دست گرفت .پس از به خالفت رسيدن على عليه
السالم همه جهان اسالم به فرمان وى درآمدند مگر شام .يعنى همان جايى كه معاويه به بهانه خونخواهى
عثمان از اطاعت آن حضرت سربرتافت؛ و سرانجام به جنگ صفين منتهى گشت ،جنگى كه نزديك بود در
آن اميرالمؤمنين عليه السالم به پيروزى نهايى برسد ولى نيرنگِ بر نيزه كردن قرآنها كه عمروعاص آن
را ابتكار كرد و نادانى و تح ّجر فكرى خوارج آن را قرين موفقيت ساخت ،آن حضرت را به پذيرش ماجراى
نمايشى تحكيم وادار كرد؛ و اين رويارويى با نتيجهاى غير قطعى به پايان رسيد.
پس از شهادت اميرالمؤمنين على عليه السالم ،امام حسن عليه السالم زمام امور را به دست گرفت؛ و با
معاويه به منازعه برخاست .اما رويارويى او بيش از چند ماه طول نكشيد؛ زيرا طى اين مدت ا ّمت اسالمى
نشان داد كه از جنگ نفرت و به دنياى معاويه گرايش دارد؛ و به اهل حق بىاعتنا است .با مشاهده اين
شرايط ،امام عليه السالم به ناچار صلح را پذيرفت و حكومت را به معاويه واگذارد.
از آن پس كارها به نفع معاويه سامان گرفت و همه جهان اسالم زير سلطه او درآمد؛ و به اين ترتيب جريان
نفاق بار ديگر سلطهاش را در قالب شخصى كه در ميان رهبران جريان نفاق زيركترين و دشمنى او نسبت
به اسالم از ديگران شديدتر بود ،يعنى معاوية بن ابىسفيان دوباره به دست آورد.

پيامدهاى دوران معاويه
پيامدهاى روزگار بلند حكومت معاويه گوياى بخت بلند و طالع باشكوه اوست و در سرنوشت اسالم و
مسلمانان تأثيرهاى مهمى نهاد كه بهمواردى ازآن دراينجا اشاره مىگردد.
 -1تبديل شدن حكومت از خالفت به پادشاهى
معاويه از هنگام به دست گرفتن زمام امور شام همانند پادشاهى آزاد در آن تصرف مىكرد .هر چه
مىخواست انجام مىداد و بى آنكه در كارش نظارتى باشد يا كسى از او حساب بكشد هر طور كه مىخواست
خرج مىكرد .همه اين كارها با پشتيبانى خليفه دوم انجام مىشد .هنگامى كه معاويه در شام با موكبى بزرگ
به استقبال وى آمد ،عمر از آن شكوه به شگفت آمد و سببش را از معاويه جويا شد .او پاسخ داد« :يا
اميرالمؤمنين ،ما در سرزمينى هستيم كه جاسوسان دشمن در آن بسيارند .بنابر اين الزم است كه عزت
حكومت را چنان آشكار كنيم كه نشان عزت اسالم و مسلمانان باشد و دشمنان را بترساند .اگر فرمان دهيد به
اين كار ادامه مىدهم و اگر باز داريد ،دست مىكشم» .عمر در پايان پاسخ به معاويه گفت« :نه تو را امر
52

مىكنم و نه باز مىدارم 1».عمر معاويه را به كسرى و قيصر تشبيه مىكرد و مىگفت« :در حالى كه معاويه
2
را داريد ،آيا سخن از كسرى و قيصر و زيركى آنان به ميان مىآوريد؟»
هنگامى كه معاويه از خبر دادن پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم درباره سرزمين پر از ستم آگاه شد ،با
3
ريشخند گفت :ما به [پادشاهى] آن سرزمين راضى هستيم.
او در حالى كه به مردم كوفه سركوفت مىزد ،خطاب به آنان گفت« :اى مردم كوفه! آيا مىپنداريد كه من
بر سر نماز و زكات و حج با شما جنگيدهام؟ من مىدانستم كه شما خود نماز مىگزاريد و زكات مىپردازيد
4
و حج به جاى مىآوريد؛ جنگ من با شما به خاطر فرمان راندن بر شما و مالك الرقاب شما شدن بوده است.
او مىگفت :من نخستين پادشاهم 5».؛ و به اين ترتيب دولت اسالمى به سرزمينى پر از ستم تبديل شد كه
ستمكاران يكى پس از ديگرى آن را به ارث مىبردند.
 -2محو كامل فضايل اهل بيت عليهم السالم و جعل عيب براى آن بزرگواران
معاويه به حصار آهنينى كه در روزگار ابوبكر و عمر ،پيرامون سخنان پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم
كشيده شد بسنده نكرد ،بلكه پس از صلح و هنگامى كه سراسر جهان اسالم به فرمان وى درآمد ،پرده از
هدف كشيده شدن اين حصار برداشت و با صدور بخشنامهاى خطاب به كارگزارانش چنين نوشت« :هر كس
از فضايل ابوتراب و خاندانش چيزى نقل كند از او بيزارم 6».در پى آن خطيبان همه مناطق على را بر منبر
7
لعن مىكردند و از او بيزارى مىجستند و درباره آن حضرت و خاندانش بد مىگفتند.
او سنّت دشنام دادن به امام على عليه السالم را گسترش داد؛ و آن هنگامى بود كه شمارى از سودجويان
جريان نفاق از صحا به و تابعين مانند عمرو بن عاص ،مغيرة بن شعبه ،ابوهريره ،سمرة بن جندب ،عروة
بن زبير و ديگران را به استخدام درآورد تا بر رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم دروغ ببندند و احاديثى
را مبنى بر طعن و بدگويى از ائمه از قول آن حضرت جعل كنند.
همچنين واعظان سراسر بالد اسالمى را وادار كرد تا دلهاى مردم را از اهل بيت برگردانند و براى پشتيبانى
از حكومت امويان و بدنام كردن خاندان پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم به تبليغات سوء بپردازند .نيز
معاويه به مؤسسههاى آموزشى و آموزگاران مكتبخانهها دستور داد با جعل احاديث دروغين كه از شأن و
منزلت امامان مىكاست ،جوانان و كودكان را با كينه اهل بيت تغذيه كنند تا نسل جديد دشمن آنان بار آيد؛ و
كودكان همان طور كه قرآن را فرا مىگرفتند و آن را حفظ مىكردند ،دشمنى خاندان پيامبر صلى هللا عليه و
آله و سلم را نيز مىآموختند.
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براى نمونه ،م عاويه چهارصد هزار دينار به سمرة بن جندب داد تا براى مردم شام سخنرانى و نقل كند كه
صام َو ِإذا
آيه شريفه « َو ِمنَ الن ِ
اس َم ْن يُ ْع ِجبُكَ قَ ْولُهُ فِي ْال َحياةِ الدُّ ْنيا َو يُ ْش ِهدُ ّللاَ َ
على ما فِي قَ ْل ِب ِه َو ُه َو أَلَدُّ ْال ِخ ِ
ض ِليُ ْف ِسدَ فِيها َو يُ ْهلِكَ ْال َح ْر َ
ث َو الن ْس َل َو ّللاُ ال ي ُِحبُّ ْالفَسادَ» 1درباره على عليه السالم نازل
سعى فِي ْاْل َ ْر ِ
ت ََولى َ
شده است و سمره نيز چنين كرد.
ى من
عمرو بن عاص به دروغ از قول پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم نقل كرد كه خاندان ابوطالب ول ّ
ى من خداوند و مؤمنان نيكوكارند.
نيستند ،بلكه ول ّ
هنگامى كه ابوهريره در سال معروف به «عام المجاعه» به عراق رفت ،به مسجد كوفه درآمد و چون زيادى
شمار استقبال كنندگان را ديد .دو زانو نشست و چندين بار بر روى كلّه تاس خود زد و گفت :اى مردم عراق،
آيا گمان مىبريد كه من بر رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم دروغ مىبندم و خود را در آتش مىسوزانم؟
به خدا سوگند من از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم شنيدم كه مىگويد :همانا هر پيامبرى حرمى دارد
و حرم من در مدينه ميان «عير» تا «ثور» است .هر كس در آن پليدى كند لعنت خداوند و فرشتگان و همه
مردم بر او باد؛ و من گواهى مىدهم كه على در آنجا پليدى كرد .هنگامى كه اين سخن به گوش معاويه
2
رسيد ،او را اجازه ورود داد و مقدمش را گرامى داشت و فرماندارى مدينه را به او سپرد.
در گفت و گويى كه ميان معاويه و ابن عباس روى داد ...« ،گفت :ما به سراسر گيتى نوشتهايم و از ذكر
مناقب على و خاندانش نهى كردهايم ،اى ابن عباس تو نيز زبانت را نگهدار و باز ايست.
گفت :آيا ما را از خواندن قرآن نهى مىكنى؟
گفت :نه.
گفت :آيا از تأويلش باز مىدارى؟
گفت :آرى!
گفت :يعنى بخوانيم و از مقصود خداوند در آن باره نپرسيم؟
گفت :آرى.
گفت :چه چيز بر ما واجب گرديده است؟ قراءت آن يا عمل به آن؟
گفت :عمل به آن.
گفت :تا هنگامى كه مقصود خداوند را از آنچه بر ما نازل كرده است ندانيم ،چگونه مىتوانيم به آن عمل
كنيم؟

 - 1و از ميان مردم كسى است كه در زندگى اين دنيا سخنش تو را به تعجب وا مىدارد ،و خدا را بر آنچه در دل دارد
گواهمىگيرد ،و حال آن كه او سختترين دشمنان است .و چون برگردد [يا رياستى يابد] كوشش مىكند كه در زمين فساد نمايد
و كشت و نسل را نابود سازد؛ و خداوند تباهكارى را دوست ندارد [بقره ،آيه .]204
 - 2شرح نهج البالغه ،ج  ،4ص .359
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گفت :در اين باره از كسى كه آن را به خالف تو و خاندانت تأويل مىكند بپرس!
گفت :قرآن بر خاندان من نازل شده است و من تأويل آن را از آل ابىسفيان و آل ابىمعيط و يهود و نصارا
و مجوس بپرسم؟!
گفت :ما را با ديگران برابر دانستى؟!
گفت :به جانم سوگند تو را با آنان برابر ندانستم ،مگر هنگامى كه ا ّمت را از پرستش خداوند با قرآن و امر
و نهى و حالل و حرام و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محكم و متشابهى كه در آن آمده است ،نهى كردى
در حالى كه اگر ا ّمت در اين باره چيزى نپرسد هالك گشته اختالف پيدا مىكند و سرگردان مىشود! « َو َيأْبَى
1
ورهُ َو لَ ْو َك ِرهَ ْالكافِ ُرونَ ».
ّللاُ إِال أ َ ْن يُتِم نُ َ
معاويه گفت :اى پسر عباس ،دست از سر من بدار و زبانت را از من باز دار و اگر چارهاى ندارى و بايد
2
چنين كنى ،پنهانى كن و آن را آشكار به گوش ديگران مرسان! .»...
نقل شده است كه گروهى از بنىاميه به معاويه گفتند :اى اميرالمؤمنين تو به آرزويت رسيدى؛ كاش از لعن
اين مرد دست بر مىداشتى .گفت نه به خدا ،تا آنگاه كه كودكان بر لعن على بزرگ و جوان و بزرگان و
3
جوانان پير شوند؛ و هيچ گويندهاى از او فضيلتى نقل نكند [اين كار بايد ادامه يابد].
همچنين معاويه به موازات اين اقدام ،از طريق جيرهخورانى كه به رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم
افترا مىبستند ،به نشر فضايل و مناقب دروغين براى عثمان و دو خليفه پيش از او و ديگر صحابه ،در همه
سرزمين هاى اسالمى دست زد .همه اين كارها براى آن بود كه دليل اهل بيت را مبنى بر اين كه در فضايل
و مناقب ،كسى به پاى آنها نمىرسد ،باطل كند!
اين متن تاريخى خواندنى است :معاويه به كارگزارانش در همه جا نوشت كه شهادت هيچ كدام از شيعيان و
خاندان على عليه السالم را نپذيرند .همچنين نوشت :به هر كس از پيروان و دوستان و دوستداران عثمان كه
نزد شماست و كسانى كه فضايل و مناقب او را نقل مىكنند فرصت دهيد ،به مجالس آنان نزديك شويد و آنان
را به خود نزديك گردانيد و احترام كنيد؛ آنچه را كه هر كدامشان نقل مىكند همراه با نام او و نام پدرش و
نام قبيلهاش براى من بنويسيد .آنان چنين كردند ،تا آن كه به دنبال جوايز و جامهها و بخششها و تيولهايى
كه معاويه در ميان اعراب و موالى ناقل حديث سرازير كرد ،روايتهاى مربوط به فضايل و مناقب عثمان
آدم
فراوان گشت .اين امر در همه شهرها رواج يافت و مردم براى مال و منال دنيا به رقابت پرداختند .هر ِ
بىاعتبارى كه نزد يكى از كارگزاران معاويه مىآمد و چيزى درباره فضيلت و منقبت عثمان نقل مىكرد،
مقرب مىساخت و دربارهاش شفاعت مىكرد .مدتى كه بدين منوال
كارگزار نام او را مىنوشت و او را ّ
گذشت به كارگزارانش نوشت كه درباره عثمان حديث فراوان گشته و در جاى جاى قلمرو اسالمى پخش شده
است .چون نامهام به شما رسيد از مردم بخواهيد كه در فضايل صحابه و خلفاى نخستين روايت نقل كنند ،و
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هر خبرى را كه مسلمانى درباره ابوتراب نقل كرد ،روايت ساختگى و مشابه آن را درباره صحابه برايم
بياوريد ،زيرا كه من اين را بيشتر دوست مىدارم و چشمم را بيشتر روشن مىكند و حجت ابوتراب و
شيعيان او را بيشتر باطل مىكند؛ و از فضايل و مناقب عثمان برايشان سنگينتر تمام مىشود.
نامهها براى مردم خوانده شد و به دنبال آن روايتهاى ساختگى و عارى از حقيقت فراوانى در مناقب صحابه
نقل گرديد و مردم در نقل روايتهاى مربوط به اين موضوع جد ّيت به خرج دادند تا آنجا كه بر منبرها
دربارهاش سخن مىراندند؛ و آموزگاران مكتبخانهها مأموريت يافتند تا به كودكان و جوانانشان از اين
روايتهاى فراوان و گسترده بياموزند تا جايى كه آنها را نيز پا به پاى قرآن كريم بياموزند و نقل كنند .حتى
به دختران و زنان و خدم و حشمشان نيز اين روايتها را آموختند .اين شيوه را تا آن جا كه ممكن بود دنبال
1
كردند.
طويْه ،از محدثان بزرگ و سرشناس ،گفته است« :بيشتر
كار تا آنجا پيش رفت كه ابن عرفه ،معروف به نَ ْف َ
احاديث مربوط به فضايل صحابه در دوران بنىاميه و براى تقرب به آنان جعل گرديد ،زيرا آنها مىپنداشتند
2
كه با چنين كارى بنىهاشم را خوار مىكنند».
بارى ،سانسور كامل فضايل اهل بيت عليه السالم از سويى و جعل روايتهايى كه از شخصيت ايشان
مىكاست و به كارگيرى همه امكانات حكومت در راستاى اين مقصود از سوى ديگر ،پس از گذشت نزديك
به بيست سال ،در جهل مردم نسبت به جايگاه اهل بيت و اظهار ناخشنودى نسبت به آنان تأثيرى بسزا گذاشت.
تا آن جا كه امام حسين عليه السالم ناچار گرديد يك سال پيش از مرگ معاويه در «منى» اجتماعى تشكيل
دهد و در آن زن و مرد بنى هاشم و نزديكانشان و گروه بسيارى از مردم را كه شمار آنها به هفتصد تن
مىرسيد و دويست تن از صحابه و تابعين در جمعشان بودند ،گرد آورد و همه آنچه را كه از قرآن درباره
اهل بيت نازل شده است ،تالوت و تفسير كند .همچنين همه آنچه را كه پيامبر خدا صلى هللا عليه و آله و سلم
درباره پدر ،برادر و مادرش و درباره خودش و اهل بيتش گفته است ،نقل كند و حاضران را بر آن گواه
گيرد و از آنان بخواهد تا آنچه را كه شنيدهاند براى افراد مورد اعتمادشان نقل كنند 3.اين تالش حضرت براى
شكستن حصارى بود كه معاويه براى محو فضايل اهل بيت عليهم السالم برگرد آنها كشيده بود.
 -3گمراهى قاطبه ا ّمت بر اثر انحرافهاى دينى امويان
مهمترين تالش معاويه پس از رسيدن به قدرت اين بود كه به حكومتش جنبه دينى و شرعى بخشد؛ و امويّت
و اسالم را چنان در ذهن مردم به هم آميخت كه جداسازى اين دو از هم در دورههاى بعد ناممكن گشت.
معاويه مىخواست كه بر فضايل اهل بيت سرپوش نهد و ميان آنها و ا ّمت جدايى افكند .اين در شرايطى بود
كه خود او هيچ قداستى در دل مردم نداشت و بلكه با در پيش گرفتن رفتار و منش شاهان ،خود را مصداق
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بسيارى از احاديث نبوى كرده بود و مردم را به قيام در برابر حاكم ستمگر فرا مىخواند .بنابراين در يك
تالش گسترده تبليغاتى و متمركز و به منظور گمراه سازى ا ّمت در اين باره بر سه زمينه زير تكيه كرد:
الف -جعل قداست و فضيلت دينى براى خود از طريق جعل احاديث نبوى و پنهان ساختن آنچه از رسول خدا
صلى هللا عليه و آله و سلم در نكوهش وى باقى مانده بود:
معاويه مادامى كه دستى گشاده داشت و مزدورانى كه بر پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم افترا مىبستند
دور برش را گرفته بودند و روايتهاى دروغ مورد نظر او را از زبان پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم
جعل مىكردند ،در اين باره مشكلى نداشت.
روايتهاى دروغين بسيارى در سراسر جهان اسالم در فضيلت معاويه انتشار يافت.
از جمله اين كه رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم فرموده است« :معاوية بن ابى سفيان بردبارترين و
سر من ،معاوية بن ابىسفيان است» 2.نيز آن
بخشندهترين ا ّمت من است» 1.و فرموده است« :و صاحب ّ
حضرت از زبان جبرئيل فرموده است« :يا محمد ،سالم مرا به معاويه برسان و او را به نيكى سفارش كن؛
3
زيرا كه امين خداوند بر كتاب و وحى اوست و چه امانتدار خوبى!».
يا« :امانتداران سه تايند :جبرئيل ،من و معاويه».

4

يا« :پروردگارا او را هدايتگر و هدايت شده گردان و ديگران را به وسيله او هدايت كن».

5

و احاديث جعلى بسيارى كه پيوسته تا به امروز بسيارى از فرزندان اين ا ّمت با آنها گمراه مىشوند.
ب -باز داشتن مردم به نام دين از نارضايتى از حاكم ستمگر و قيام عليه او:
معاويه كوشيد تا مردم را از قيام عليه ظلم و جور بترساند و فرمانبردارى از حاكم را ،گرچه ستمگر باشد،
نيك جلوه دهد .او در برابر هركس كه فكر قيام و انقالب را در سر مىپروراند ،تهمت تفرقهافكنى ميان ا ّمت
را علم كرد؛ اتهامى كه كيفرش قتل بود .همه اينها به نام دين و از طريق احاديث بسيارى كه به وسيله
دستگاههاى تبليغاتى و به منظور ترساندن و گمراه سازى ا ّمت جعل مىشد ،انجام مىگرفت؛ براى نمونه به
چند نقل زير تو ّجه كنيد:
رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم فرمود« :هر كس از حاكم خويش چيزى ناخوشايند ببيند ،بايد بر آن
6
شكيبايى ورزد؛ زيرا هر كس جداى از جماعت بميرد ،بر مرگ جاهليت مرده است».
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ابوهريره از عجاج پرسيد و گفت :اهل كجايى؟ گفت :اهل عراق .گفت :زود است كه اهل شام براى گرفتن
زكات نزد تو بيايند .آنگاه كه پيش تو آمدند ،خود با اموال به پيشوازشان برو؛ و چون بر سر اموال رفتند تو
از آنها دور باش و اموال را به آنان واگذار .مبادا به آنان دشنام دهى ،چرا كه اگر دشنامشان دهى ،هم اجر
1
ندارى و هم زكات تو را مىگيرند .ولى اگر شكيبايى ورزى ،روز قيامت در ميزان عمل تو مىآيد.
روايتهايى از اين دست ،در كتابهاى حديث اهل سنّت فراوان است و پيوسته تا به امروز شمارى از اين
ا ّمت زير تأثير آنها قرار دارند و تأييدشان مىكنند.
ج -ديگر از انواع گمراهى دينى كه معاويه آن را به خدمت گرفت
و با استادى تمام به كار بست ،تأسيس يك فرقه دينى سياسى بود ،كه دين را به گونهاى كه در خدمت حاكميت
امويان باشد و رفتارشان را توجيه كند تفسير مىكردند؛ مانند جبريون و مرجئه.
ابوهالل عسكرى در كتاب اوائل گويد :معاويه نخستين كس بود كه قائل شد همه افعال بندگان به اراده خداوند
2
است.
هنگامى كه به خاطر نصب پسرش يزيد ،عبدهللا بن عمر به معاويه اعتراض كرد ،گفت :تو را از پراكنده
ساختن مسلمانان و كوشش براى برهم زدن جمعيّت آنان و ريختن خونشان پرهيز مىدهم .كار يزيد قضاى
الهى بود و اختيار مؤمنان به دست خودشان نيست 3.هنگامى هم كه عايشه به سبب اين كار به او اعتراض
4
كرد همين پاسخ را داد.
مذهب جبريون به دست معاويه و بنىاميه گسترشى عظيم يافت و اعتقاد به اين كه انسان در كارهايش مختار
است ،زير فشار قرار گرفت؛ تا آنجا كه دارندگان چنين اعتقادى كشته مىشدند.
همچنين در دوران امويان ،فرقه مرجئه نيز رو به گسترش نهاد .اين فرقه معتقد است كه براى ايمان ،باور
قلبى و اقرار زبانى كافى است و به عمل نيازى نيست .اينان را از آن رو مرجئه خواندهاند كه ايمان را مؤخر
از عمل دانستهاند .به اعتقاد اين فرقه« :با وجود ايمان ،گناه زيان نمىرساند ،همان طور كه با وجود كفر
طاعت سود ندارد؟ و گفتهاند:
«ايمان اعتقاد قلبى است و گرچه بر زبان چنين شخصى كفر جارى شود و بت بپرستد يا در سرزمين اسالم
به دين يهود و نصارا درآيد و صليب را بپرستد و تثليث را آشكار كند و همين گونه بميرد ،باز هم از مؤمنانى
5
است كه ايمانشان نزد خداوند كامل است؛ و از دوستان خداوند ّ
عزوج ّل و اهل بهشت مىباشد.
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نتيجه منطق جبرگرايى اين است كه حكومت و رفتار امويان مورد اعتراض قرار نمىگيرد؛ زيرا خداوند
خود آنان را براى اين كار خواسته و اعمالشان نيز به اراده اوست؛ و سلطه آنان قضاى اجتنابناپذير الهى
است .بر اساس مذهب مرجئه ،بنىاميه گرچه گناهان بسيار بزرگى هم مرتكب شوند باز مؤمنند.
واعظان و حديث پردازان سالطين در سراسر جهان اسالم آزاد بودند و اين سمهاى كشنده را در دل و فكر
مردم مى پراكندند ،تا با زدن افسار منسوب به دين آنان را از نارضايتى و قيام باز دارند ،در حالى كه دين،
از اين كار بيزار بود .آنان همچنين مىخواستند كه مردم را از اعتراض نسبت به سياستهاى ظالمانه و
ستمگرانه باز دارند و از هر تالشى كه به منظور بهبود بخشيدن وضعيتشان انجام مىدهند منع كنند.
با گذشت حدود بيست سال از حكومت معاويه بر سرزمينهاى اسالمى و بر اثر اين گمراهى دينىكه با
نيرنگ و ارعاب به موفقيت كامل نايل شد ،عموم ا ّمت اسالمى مشروعيت حكومت بنىاميه را تأييد كردند و
فريفتهاش گشتند .امويت و اسالم ،در انديشه مردم چنان به هم آميخت كه به تصور آنان قيام بر ضد حكومت
اموى ،قيام بر ضد اسالم بود!
از اين رو ،براى جدا ساختن امويت از اسالم در ذهن و دل مردم ،ناگزير بايد خونى كه كمال قداست را نزد
مسلمانان داشت ،در مسلخ رويارويى با بنىاميه بر زمين مىريخت؛ و چنين خونى جز خون فرزند پيامبر
خدا صلى هللا عليه و آله و سلم و سرور جوانان بهشت يعنى حضرت اباعبدهللا الحسين صلى هللا عليه و آله و
سلم نبود .معاويه خود پيامد اين واقعيت را به خوبى درك مىكرد و از اين رو تا آنجا كه مىتوانست از آن
دورى مىجست.
 -4فشار بر شيعه
پس از پايان يافتن قضيه حكميت ،معاويه سياست تاخت و تاز به مرزهاى قلمرو حكومت اميرالمؤمنين ،على
عليه السالم ،را در پيش گرفت و مردم را شكنجه كرد و آزرد .او به فرماندهان نظامى كه به اين مأموريتها
مىفرستاد اهدافش را به روشنى بيان مىكرد ،چنان كه به بسر بن ارطاة مىگويد« :بر هر سرزمينى كه
فرود آمدى و مردمش را بر اطاعت على ديدى ،چنان زبان بگشا كه باور كنند راه گريز بر آنان بسته است
و تو به طور كامل بر آنها مسلطى؛ آن گاه دست از آنان بدار و به بيعت من فراخوان ،سپس هر كس را كه
1
سرباز زد به قتل برسان؛ و شيعيان على را هر جا كه ديدى بكش».
بُسر نيز حركت كرد و مدينه و م ّكه را مورد تهاجم قرار داد و بجز كسانى كه با آتش سوزاند ،سى هزار تن
را كشت!
معاويه ،ضحاك بن قيس فهرى را فراخواند و فرمان داد تا به كوفه برود و به او گفت:
«هر عربى را كه بر اطاعت على ديدى بر او بتاز ».ضحاك نيز پيش رفت؛ اموالرا غارت كرد و به هر
عربى كه برخورد او را كشت .در ناحيه «ثعلبيه» به حاجيان حمله كرد و از جمله كسانى كه در اين حمله به
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دست وى كشته شدند ،عمرو بن عميس بن مسعود هذلى ،1برادرزاده عبدهللا بن مسعود و شمارى ديگر از
2
يارانش بودند.
سفيان بن عوف غامدى را به منطقه فرات ،به سوى «هيت» ،سپس «انبار» و سپس «مداين» فرستاد و از
جمله به وى گفت :يا سفيان ،اين تاخت و تازها بر اهل عراق ،دلهايشان را به وحشت مىاندازد و اگر
هوادارى از ما در ميانشان باشد شاد مىكند و هر كس را كه از پيشامدهاى ناگوار مىترسد جذب ما مىگرداند.
هر كس را كه با نظر خود مخالف ديدى ،بكش و به هر روستايى كه گذشتى ويران گردان و اموال را تاراج
3
كن؛ زيرا كه تاراج اموال همانند قتل است و حتى قلب را بيش از آن به درد مىآورد.
پس از شهادت امام على عليه السالم ،معاويه اين سياست را دنبال كرد ،البته شديدتر ،فراگيرتر و منظمتر؛
و پس از صلح با امام حسن عليه السالم ،گرفتارى شيعيان در همه شهرها شدت بيشترى يافت و از همه
مصيبت بارتر ،وضعيت مردم كوفه بود كه شيعيان در آنجا بيشتر بودند معاويه فرماندارى اين شهر را به
زياد سپرد و آن را برايش ضميمه بصره كرد؛ و هر دو عراق 4را يكجا به او داد .زياد به جستوجوى
شيعيان پرداخت ،چرا كه آنان را مىشناخت و از خودشان بود ،پيش از هر چيز آنان را شناسايى كرده
سخنشان را شنيده بود .آن گاه دست به كشتارشان گشود و آنان را در هر كجا كه يافت به قتل رساند .از
وطن شان كوچاند و به وحشت انداخت و دست و پايشان را بريد و بر شاخ درختان خرما آويزان كرد.
چشمانشان را ميل كشيد و آنان را راند و آواره كرد تا آن كه از عراق كنده شدند و هيچ كس از آنان باقى
نماند ،مگر آنكه كشته يا دار زده شد و يا آواره و فرارى گشت .معاويه به قاضيان و واليان خود در همه
سرزمين ها و شهرهاى اسالمى نوشت كه شهادت هيچ يك از شيعيان على و اهل بيت و دوستدارانش را كه
5
اعتقاد به فضيلت او دارند و از مناقبش سخن مىگويند نپذيرند».
او به كارگزاران همه قلمروش بخشنامه كرده بود« :ببينيد بر هر كس ثابت شد كه على و خاندانش را دوست
6
مىدارد ،نام او را از ديوان پاك و عطا و جيرهاش را قطع كنيد».
پيرو آن ،بخشنامه ديگرى صادر كرد و گفت« :هر كس را كه به دوستى و طرفدارى از اين قوم متهم ساختيد
7
تنبيه و خانهاش را ويران كنيد».
به اين ترتيب شيعه تا سرحد خفقان در تنگنا قرار گرفت «تا آنجا كه شخص مورد اعتماد به خانه شيعه على
عليه السالم ،مىآمد تا رازش را به او باز گويد ،اما از بيم خدمتكار و نوكرش لب به سخن نمىگشود ،مگر
8
آنكه از او پيمانهاى سخت مىگرفت كه رازش را فاش نكند».
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رعب و وحشت از اندازه بيرون رفت به طورى كه مردم ترجيح مىدادند به آنها زنديق يا كافر گفته شود،
1
ولى شيعه على گفته نشود.
از جمله بزرگان شيعه كه به دست معاويه كشته شدند اينها بودند :حُجْ ر بن عدى و هواخواهانش ،رشيد
َه َجرى ،عمرو بن حمق خزاعى ،أوفى بن حصن ،عبدهللا حضرمى و هوادارانش ،جويرية بن مسهر عبدى،
سيْل و عبدالرحمن عنزى.
صيفى بن فُ َ
از جمله بزرگان شيعه كه معاويه آنان را زير فشار و تنگناى شديد قرار داد اينها بودند:
عبدهللا بن هاشم مرقال ،عدى بن حاتم طائى ،صعصعة بن صوحان ،عبدهللا بن خليفه طائى و بسيار بانوان با
ايمانى كه هرگز احترامشان را پاس نداشت و ايشان را ترساند.
ت تبعيد معاويه را نيز بايد بر اينها افزود .او به دليل افزايش شمار معارضان شيعه در كوفه ،پنجاه
سياس ِ
2
هزار تن از آنان را به خراسان تبعيد كرد.
به نظر مىرسد كه -جداى از هدفهاى فراوان ديگر -هدف معاويه از اعمال چنين سياستى اين بود كه شمار
شيعيان را به اندازهاى كاهش دهد ،كه هرگاه كسى از رهبرانشان آهنگ قيام عليه حكومت اموى كرد ،در
بهترين صورت ممكن هم ،جز شمارى اندك كه با سرعت و سهولت بشود آنان را از ميان برد نيابد.
 -5تقسيم ا ّمت اسالمى به قبايل و طبقات اجتماعى
يكى از پايه هاى مهمى كه معاويه حكومتش را بر آن بنا نهاده بود ،سياست استكبارى شناخته شده در ميان
ملتهاى مستضعف يعنى «تفرقه بينداز و حكومت كن» بود .عصبيتى ،كه با آمدن اسالم مرده بود ،به دست
معاويه زنده و عنانش رها گذاشته شد تا جمع ا ّمت اسالمى را بپراكند .او كشت و كشتار قبيلهاى را بار ديگر
ت
به شدت رواج داد و موالى را زبون كرد و در فشار گذاشت و فرودستان را خوار كرد .ميان عطا و منزل ِ
بالد اسالمى ،فرق نهاد ،همان طورى كه ميان اشراف و افراد قبايل تمايز قايل شد .همه اين سياستها براى
اين بود كه ا ّمت -در حال تفرقه و خونريزى -خودش را ناچار ببيند تا با اطاعت و فرمانبردارى از
دستورهايش ،خود را به او نزديك گرداند .از ماهرترين واليان معاويه در اجراى نقشه پراكندهسازى ،زيادبن
ابيه بود كه معاويه او را پسر خوانده پدرش مىخواند.
شواهد اين حقيقت تلخ در متون تاريخى بسيار است ،و ما در اينجا براى اثبات آن تنها به نقل گزيدهاى از
سرى معاويه به زياد بسنده مىكنيم؛ كه در آن چنين آمده است« :اما بعد ،در نامهاى كه به من نوشتهاى
نامه ّ
درباره عرب پرسيده اى كه چه كسى را گرامى بدارى و چه كسى را خوار كنى؟ چه كسى را نزديك و چه
كسى را دور گردانى؟ از چه كسى ايمن و از چه كسى برحذر باشى؟  ...برادر ،من عرب را از همه بهتر
مىشناسم:
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به قبيله يمنى بنگر و آنان را در ظاهر گرامى بدار اما پنهانى خوار كن ،كه من نيز با آنان چنين مىكنم ...
به قبيله ربيعة بن نزار بنگر و سرانشان را گرامى بدار ،اما عامهشان را خوار كن ،زيرا كه عوامشان پيرو
اشراف و بزرگانشانند .به قبيله مضر بنگر و آنان را به جان يكديگر بينداز ،زيرا اينان به شدت سرسخت و
مغرورند .اگ ر چنين كنى و آنان را به جان هم بيندازى از شرشان ايمنى  ...به موالى و مسلمانان عجم بنگر
و با آنان به شيوه عمر رفتار كن ،زيرا اين كار موجب خوارى و ذلت آنان است :اعراب از آنان زن بگيرند
ولى به آنها زن ندهند ،عرب از آنان ارث ببرند ولى آنها از عرب ارث نبرند؛ عطا و جيرهشان را كم كن؛
در جنگها آنان را پيشاپيش بفرست تا راهها را تعمير و درختان را ببرند؛ هيچ كس از آنها نبايد براى عرب
پيشنمازى كند؛ هيچ كس از آنان تا عرب هست نبايد در صف اول جماعت بايستد ،مگر آن كه بخواهد صف
را پر كند .آنان را بر هيچ مرزى از مرزها و يا شهرى از شهرهاى اسالمى مگمار و هيچ كس از آنان نبايد
منصب قضاوت و حكمرانى بر مسلمانان را تصدى كند .اين شيوهاى بود كه عمر درباره آنان اعمال مىكرد-.
خداوند به جاى ا ّمت اسالمى به طور عموم و بنى اميه بهويژه پاداشها را به او بدهد -به جانم سوگند كه اگر
آن چه او و دوستش كردند؛ و نيرو و صالبتشان در دين خدا نبود ،ما و همه بنىاميه از موالى بنىهاشم بوديم
و اينان يكى پس از ديگرى خالفت را به ارث مىبردند.
بنابراين پس از آن كه نامه ام به تو رسيد ،عجم را خوار و زبون و از خود دور كن و از هيچ كدامشان كمك
مگير و نيازشان را برآورده مساز .ابن ابى معيط برايم نقل كرده است كه تو به او گفتهاى كه نامه عمر به
ابوموسى اشعرى را كه همراه طنابى به طول پنج وجب برايش فرستاد ،خواندهاى كه گفته بود« :مردم بصره
را كه نزد تواند بنگر و هر كس از موالى و عجمهاى مسلمان شده را ديدى كه به پنج وجب رسيده است ،نزد
خود بخوان و گردنش را بزن ».آن گاه ابوموسى با تو در انجام اين امر مشورت كرد و تو او را از اين كار
بازداشتى و دستور دادى كه دست از اين كار بدارد و او چنين كرد .تو با نامه نزد عمر رفتى و به خاطر
تعصبى كه نسبت به موالى داشتى آنچه را كه خواستى كردى و تو در آن روز پيش خود فكر مىكردى كه
غالم ثقيف هستى و پيوسته نزد عمر رفته با او گفت و گو كردى و از پراكنده شدن مردم بيم دادى تا از
نظرش برگشت و به او گفتى :بيم آن مىرود كه اگر با اهل اين خانه دشمنى كنى ،به على روى آورند؛ و او
نيز با كمك آنان قيام كند و حكومت تو زوال پذيرد؛ و او نيز از اين كار دست برداشت.
اى برادر ،من نمىدانم آيا شوم تر از تو در ميان فرزندان ابوسفيان زاده شده است كه عمر را در قصدش به
ترديد افكندى و باز داشتى ...؟! اى برادر ،اگر تو عمر را از اين كار پشيمان نمىكردى ،سنتى جارى مىشد
و خداوند آنان را بيچاره مىكرد و ريشه شان را مىكند؛ و خلفاى پس از او نيز همين سنّت را در پيش
مىگرفتند  ...چه بسيار سنّتهايى كه عمر بر خالف سنّت رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم ميان اين
1
ا ّمت رواج داد و مردم از او پيروى كردند و آنها را گرفتند؛ و اين هم مانند يكى از آن سنّتها مىبود».
نتيجه دامن زدن به منازعات قبيلهاى اين بود كه سران قبايل براى بدگويى از رهبران قبايل دشمن خود
سرگرم آمد و شد نزد واليان اموى شدند .با آنان رابطه دوستى برقرار كرده به چاپلوسىشان پرداختند .اين
موضوع باعث يكپارچه شدن آنان در فرمانبردارى از حكومت معاويه يعنى همان كسى مىگشت كه آنان را
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به جان يكديگر انداخته بود و خودشان نمىدانستند! همچنين اين وضعيت موجب شد كه سران قبايل براى
حفظ امتيازها و عطاهايى كه به آنان بخشيده مىشد ،پيوسته در كنار حاكمان و عليه انقالبيون بايستند .اينان
در برابر همه تالشها براى قيام مىايستادند و مردم را از آن باز مىداشتند؛ و براى نشان دادن هر چه بيشتر
وفادارى خود نسبت به هيأت حاكمه همه نفوذ و نبوغ خويش را در اين راه به كار مىبستند .تقسيم شدن
سرهاى شهيدان كربال ميان قبايل ،خود دليل روشنى بر حالت ذلتبارى است كه قبايل عرب در نتيجه رقابت
و كشت و كشتار و فخرفروشى جاهلى نسبت به يكديگر ،بدان دچار گشتند .يعنى درست همان ضد ارزشهايى
كه اسالم آنها را مدفون ساخته بود ،پساز سقيفه روز به روز بزرگتر مىشد.
 -6ضعف معنوى و روحى ا ّمت
در نتيجه مجموع سياستهاى گمراه كننده معاويه در سطوح گوناگون فكرى ،اجتماعى ،سياسى و معنوى،
ا ّمت اسالمى به نهايت درجه پستى رسيد .دنيادوستى و ناخشنودى از مرگ سراسر وجودشان را فرا گرفت؛
و سستىاى كه از روز سقيفه در روحشان آغاز به رسوخ كرده بود ،تا به آنجا پيش رفتكه آنان را از يارى
همه جريانهاى حقطلبانه بازداشت.
اخالقيات مردم چنان بد شد كه مردان خوشنام قبايل بىهيچ توجهى به پارسايى و پرهيزگارى ،دين خود را
به صراحت به دنياى معاويه مىفروختند .نقل شده است كه گروهى از اشراف عرب نزد معاويه رفتند .او به
هر كدامشان صد هزار درهم بخشيد ،بجز ُحتات -عموى مرزدق ،-كه هفتاد هزار جايزه گرفت .حتات چون
اين را دانست با عصبانيت رو به معاويه كرد و گفت :مرا در ميان بنى تميم رسوا ساختى .حسب و نسبم كه
روشن است ،آيا سالمند نيستم؟ آيا قبيلهام از من فرمان نمىبرند!؟
گفت :چرا.
گفت :پس چرا به من كمتر از ديگران بخشيدى و به دشمنانت بيش از دوستانت دادى؟
گفت :من دين مردم را از آنان خريدم و تو را به دينت و نظرت درباره عثمان وانهادم (وى طرفدار عثمان
بود).
گفت :بيا و دين مرا هم خريدارى كن.
آنگاه معاويه دستور داد تا به او جايزه كامل دادند ...

1

فرصتطلبى و سودپرستى ميان مردم رواج يافت ،همه تالش آنان سالوس و خودشيرينى و تملق نسبت به
سلطان به منظور رسيدن به دنيا بود؛ تا آنجا كه سراپا اطاعت محض شدند؛ و به اين ترتيب معاويه توانست
همه ا ّمت ناآگاه ،بى بصيرت و دنياپرست را فرمانبردار كامل خويش سازد.
كسانى كه گمراهى و دروغهاى امويان بر آنان پوشيده نبود ناچار به خطرناكترين پديده زندگى انسان يعنى
دوگانگى شخصيت ،كه ظاهر و باطن انسان باهم متفاوت مىشود ،روى آورند ،زيرا سياست معاويه در
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ترغيب به مال و مقام و دنيا و روش وحشيانهاش در سركوب دشمنان ،به مردم فهماند كه بايد به دروغ و
دورويى و سكوت در برابر حق و تظاهر به خالف آنچه باور دارند روى آورند .اين شرايط ناسالم آنان را
وادار كرد تا اعتقادات حقه خويش را پنهان كنند و به آنچه مورد پسند قدرت حاكمه است ،با آن كه مىدانند
باطل است ،تظاهر كنند؛ و به اين ترتيب حالت دوگانگى شخصيت در آنان پديد آمد واين دوگانگى شخصيت
باعث پراكندگى طرفداران و افشاى آن و نابودى قيام مىشد؛ و اين تحت تأثير بعد شخصيتى متأثر از قدرت
حاكم بود .در حالى كه باطن اين شخصيت ،انقالب را تأييد مىكرد و به يارى و گسترش آن تمايل و رهبرىاش
را تقديس مىكرد.
اين دو گانگى را فرزدق ،هنگام بيان حال مردم كوفه ،براى امام حسين عليه السالم اين گونه بيان كرد:
«دلهايشان نزد توست ولى شمشيرهايشان بر روى تو كشيده است».
وضع دورويان با آنهايى كه براثر باطل اموى گمراه شده بودند ،تفاوت نمىكرد؛ زيرا كه حكومت موفق
شده بود هر دو گروه را زير پرچم خود بسيج كند ،تا براى پايان دادن به انقالبهاى حقطلبانه زين نهند و
لجام كشند و نقاب بندند.
بسيارى از كسانى هم كه حق و اهل حق را مىشناختند اسير ضعف روحى روبه رشد روز سقيفه شدند .در
نتيجه در عمل حق را رها كردند و دست از يارىاش برداشتند ،با آن كه از پيامدهاى اين كار در نزد خداوند
آگاه بودند.
عبدهللا عمر مىگويد ،از رسول خدا صلى هللا عليه و آله و سلم شنيده است كه فرمود« :حسين كشته مىشود؛
چنانچه او را بكشند و رها كنند و دست از يارى او بردارند ،خداوند نيز تا روز قيامت آنان را واخواهد
نهاد 1».ولى با وجود اين نه تنها امام حسين را يارى نكرد ،بلكه از آن حضرت خواست كه با يزيد بيعت كند.
همه آن هايى كه از اباعبدهللا عليه السالم خواستند قيام نكند و خود را به كشتن ندهد؛ و از يارى آن حضرت
خوددارى كردند از زبان پيامبر صلى هللا عليه و آله و سلم شنيده بودند كه حسين كشته مىشود و شنيده بودند
2
كه «او نزد هر قومى كشته شود و از او دفاع نكنند ،خداوند دل و زبانشان را دوگانه خواهد ساخت».
شريك بن اعور و گروه همراهش كه از شيعيان على عليه السالم بودند ،عبيدهللا زياد را از بصره تا كوفه
همراهى مىكردند .در طول راه ،اينان يكى پس از ديگرى خود را به زمين مىافكندند و تظاهر به بيمارى
مى كردند؛ شايد ابن زياد به خاطر آنان تأخير كند و حسين عليه السالم پيش از او به كوفه برسد و حكومت
آنجا را به دست بگيرد.
ببينيد ضعف روحى چگونه دست و پاى كسى را كه بدان دچار گشته مىبندد شريك و همراهانش آرزو
مىكنند كه اى كاش زمام امور بهدست امام عليه السالم بيفتد ،ولى بهجاى به تعويق افكندن ابن زياد و يا قتل
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وى در بصره ،در طول راه ،با هزار و يك حيله ،تنها به اين بسنده مىكنند كه خود را در راه بر زمين
بيندازند ،به اميد اين كه او در وقت مناسب به كوفه نرسد!
حر جعفى است كه امام عليه السالم او را به يارى خويش فرامىخواند و او به ضعف روحى
اين عبيدهللا بن ّ
خود اعتراف مىكند و مىگويد :به خدا سوگند من مىدانم كه هر كس تو را همراهى كند در روز قيامت
سعادتمند است ،ولى معلوم نيست من بتوانم برايت كارى بكنم و در كوفه هم براى تو ياورى نمىشناسم .تو
را به خدا سوگند مرا از چنين كارى معاف بدار ،زيرا كه هنوز خود را آماده مرگ نمىبينم! اما اين اسبم-
ملحقه -را ،كه به خدا سوگند ،سوار بر آن در طلب چيزى نرفتم ،مگر كه بدان دست يافتم ،و هرگاه بر آن
سوار بودهام ،هيچ كس مرا دنبال نكرده است ،مگر كهاز او پيشى گرفتهام -بگير و ازآن تو باشد.
امام عليه السالم ضمن نكوهش وى عنوان كرد كه با وجود اين ضعف روحى نيازى به او ندارد و فرمود:
1
«اكنون كه خود از يارى ما خوددارى مىورزى ،ما را به اسب تو هم نيازى نيست!»
طبرى از قول سعد بن عبيده نقل مىكند كه وى در واقعه كربال شمارى از بزرگان كوفه را ديده است كه بر
بلندى ايستادهاند و با چشم گريان مىگويند« :خداوندا ،ياريت را نازل فرما (يعنى بر حسين)؛ و من به آنان
2
گفتم« :اى دشمنان خداوند ،چرا فرود نمىآييد و يارىاش نمىكنيد؟!»
ضعف روحى انسان را وامىدارد كه حتى خودش را بفريبد؛ و نمونههايى را كه در اينجا نقل كرديم ،در
واقع حكايت از خودفريبى انسان در مواجهه با حقيقت دارد .اينك موضوع اين نمونهها را با اين داستان حقيقتا ً
تأسفبار به پايان مىبريم .هرثمة بن سليم گويد :همراه على بن ابىطالب در صفين جنگيديم .چون ما را در
كربال فرود آورد برايمان نماز خواند .پس از گفتن سالم نماز ،كفى از خاكش برداشت و آن را بوييد و فرمود:
آه اى خاك ،گروهى در تو اجتماع مىكنند كه بدون حساب به بهشت وارد مىشوند.
هنگامى كه هرثمة پس از جنگ نزد همسرش -جرداء دختر سمير كه از شيعيان على عليه السالم بود -رفت
به وى گفت :آيا چيز شگفتانگيزى از دوستت برايت نقل كنم؟ چون در كربال فرود آمد ،خاكش را برداشت
و بوييد و گفت :آه اى خاك ،گروهى در تو اجتماع مىكنند كه بدون حساب به بهشت وارد مىشوند ،او از
كجا غيب مىداند .زن گفت :اى مرد چيزى مگو زيرا كه اميرالمؤمنين جز حقيقت چيزى نمىگويد.
هرثمه گويد هنگامى كه عبيدهللا بن زياد سپاه را به جنگ با حسين بن على عليه السالم گسيل داشت ،من نيز
در ميان سپاه بودم ،چون به مردم و حسين بن على و همراهانش رسيدم ،منزلى كه على عليه السالم ما را
در آن فرود آورد و جايى را كه از خاكش برداشت شناختم و سخنى را كه بر زبان آورده بود به ياد آوردم.
از حركتم ناخشنود شدم؛ بر اسبم سوار گشتم و رفتم تا نزد حسين عليه السالم رسيدم .بر او سالم كردم و
آنچه را كه از پدرش در آن منزل شنيده بودم بازگفتم .حسين عليه السالم فرمود« :با مايى يا عليه ما؟» گفتم
اى پسر رسول خدا! نه با توام و نه عليه تو! زن و فرزندم را رها كردهام و از ابن زياد بر آنان بيمناكم.
حسين عليه السالم فرمود « :بنابر اين از نزد ما بگريز تا شاهد قتل ما نباشى ،زيرا به خدايى كه جان محمد
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به دست اوست ،هر كس امروز شاهد قتل ما باشد و ما را يارى نكند ،خداى او را در دوزخ افكند» .من نيز
1
گريزان پيش رفتم تا قتلگاهش از ديدهام پنهان شد.
ببينيد كه چگونه انسان به سبب ضعف درونى ،خودش را نيز مىفريبد .سخن آخر اين كه در اواخر دوران
معاويه ،هيچ كس از اين ا ّمت باقى نمانده بود كه فريب گمراهى امويان را نخورده يا به دوگانگى شخصيت
دچار نشده باشد؛ و يا اين كه ضعف روحى او را از يارى حق باز نداشته باشد .مگر شمارى اندك ،كه آنان
نيز يا در تبعيد و زندان به سر مىبردند و يا ترسان و نگران و آواره بودند؛ و آن برگزيدگانى كه سيد الشهدا
را يارى دادند از ميان همين دسته بودند.

پايان
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