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 پیشگفتار

فرات و در امتداد  رود دجله و میان دو است کهاي در آسیاي غربی  بین النهرین منطقه
براي نخستین بار از سوي  Alexanderآندو قرار گرفته و پس از اسکندر مقدونی 

خوانده شده » رود میان دو«به معناي  Mesopoamiaمورخان یونانی، به نام مزوپوتامیا 
رفت  است. این ناحیه در روزگار کهن، مرکز حکمرانی دو دولت آشور و بابل به شمار می

 که از تمدن مشترکی برخوردار بودند و هر دو دولت به دست هخامنشیان منقرض شدند.
دولت هخامنشی نیز پس از چندي جاي خود را به دولت سلجوقی داد و سپس نوبت 
اشکانیان و ساسانیان فرا رسید که به ترتیب در آن سرزمین حکم راندند. حکومت 
ساسانی نیز به دست مسلمانان عرب برافتاد و بین النهرین که در حوزة فرمانروایی و نفوذ 

النهرین در مدت  می پیوست. در این مرحله، بینایران بود به سرزمینهاي خالفت اسال
کوتاهی از فرهنگ و تمدن شکوهمندي برخوردار شد که در درجۀ نخست، زادة اسالم و 

تواند براي  تعالیم ارزشمند آن بود. نمایش دورنمایی از این فرهنگ وتمدن درخشنده می
ساز  به آئین فرخنده و تمدن آمیز باشد و آنانرا نسبت  نسلهاي جدید ما سودمند و افتخار

اسالم از اعتماد بیشتري برخوردار کند و حقیقت این پیام آسمانی را برایشان آشکار سازد 
دهد چنانکه  داري در دنیا (و آخرت) ثمر می که: سخن حق، همچون درخت سالم و ریشه

 فرمود:

لَمۡ ﴿
َ
ُ ٱ َ�ََب  َف َكيۡ  تَرَ  � ۡص  َطّيَِبةٍ  َشَجَر�ٖ كَ  َطّيَِبةٗ  َ�َِمةٗ  َمَثٗ�  �َّ

َ
ٓ ٱ ِ�  ُ�َهاَوفَرۡ  ثَابِتٞ  لَُهاأ َما  ٢٤ ءِ لسَّ

ُ�لََها ِ�ٓ تُؤۡ 
ُ
ۗ  نِ �ِإِذۡ  ِحي� ُ�َّ  أ ُ ٱ ُب َوَ�ۡ�ِ  َرّ�َِها  ٱ �َّ

َ
ُرونَ  َلَعلَُّهمۡ  لِلنَّاِس  َثاَل مۡ ۡ�  .]25ابراهیم: [ ﴾٢٥ َ�َتَذكَّ

درختی پاك (و سالم) همانند کرد که  آیا ندیدي که خدا چگونه مثلی زد؟ سخن پاکیزه را به«
اش در آسمان رفته، میوة خود را به فرمان خدایش در هر زمان  ریشۀ آن استوار است و شاخه

 .»زند که (حقایق را) بیادآرند آورد و خدا مثلها براي مردم می می
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اعم از آراء ادبی و کالمی  - هاي مسلمانان عالوه بر این، سرچشمۀ بسیاري از اندیشه
النهرین نشان داد و از  توان در دوران شکوهمند بین را می - و فقهی و فلسفی و جز اینها

یابی کرد. بنابراین بررسی دوران مزبور که از فتح  هاي کنونی ایشان را ریشه اینراه مکتب
انجامد، هر چند به ایجاز و به  شود و به پایان خالفت عباسیان می النهرین آغاز می بین

، کاري مفید و در خور اهتمام به شمار قصد گزینش برخی از رویدادها صورت پذیرد
توان به سه بخش  آید. دوران یاد شده را به لحاظ تحوالت تاریخی و اجتماعی، می می

النهرین در روزگار خلفاي  تقسیم کرد. در بخش نخست الزمست از رویدادهاي بین
از راشدین سخن گفت. این دوره هر چند نسبت به ادوار دیگر از حیث زمان کوتاهتر و 

تر است ولی بدلیل آنکه زیربناي بخشهاي واپسین شمرده  جهت رویدادها، کم حادثه
النهرین در روزگار  اي دارد. در بخش دوم از رخدادهاي بین شود اعتبار و اهمیت ویژه می

باید سخن بمیان آورد تا روشن شود که بر رویدادهاي گذشته چه آثاري (اعم از  1امویا
ها و مکاتب فکري در پی عصر نخستین،  رتّب شده و چه نهضتفرهنگی و اجتماعی) مت

آمیزي در این  هاي تلخ یا حوادث شیرین و افتخار پدید آمده است و بطور کلی چه فاجعه
روزگار، به ظهور رسید. در بخش سوم از نفوذ فرهنگهاي گوناگون در جهان اسالم و 

جلب این فرهنگها و پیامد آمیختگی آنها با فرهنگ وتمدن اسالمی و نقش اسالم در 
 به حوادث مهم تاریخی اشاره کنیم.ماجراهاي مزبور باید سخن گوییم و 

آن، به  . و براي تدوین2ایم در رسالۀ حاضر، به بررسی دورة نخستین بسنده نموده
ایم و در اکثر موارد، عبارات مآخذ را عیناً در پاورقی  منابع دست اول رجوع کرده

                                           
امیه، بصورت أموي (بفتح همزه) نیز خوانده شده و از میان نحویان و  در نسبت به بنی» اموي«واژه  -1

بضم همزه را تقویت نموده و جوهري در » اموي«تسهیل، شناسان عرب، أبوحیان اندلسی در شرح  لغت
 صحاح، آن را به فتح همزه آورده است.

النهرین (کوفه و بصره)  و از میان خلفاي راشدین، به حکومت علی بمناسبت آنکه حوادث فراوانی را در بین -2
 ایم. اش، بیش از سایرین پرداخته هاي برجسته بهمراه داشت و نیز بدلیل ویژگی
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 مند به متون اصلی نیز روبرو شود.نندة ارجایم تا خوا گنجانده
خواهیم که ما را در أداي این خدمت کوچک، دستگیر و  همتا می از خداي بزرگ و بی

 بمنه و فضله العظیم.رهنما باشد 
 مصطفی حسینی طباطبائی 

 . قه 1419. ش. /  ه 1377



 
 

 النهرین در آستانۀ فتح اسالمی  بین

کنند  النهرین را مشخص می دو رودخانۀ کهنسال و نامدار دجله و فرات، حدود بین
النهرین سرزمینی را گویند که در میان ایندو رود و در امتداد آنها، قرار گرفته  زیرا بین

دریاچۀ  گیرند. دجله در جنوب است. دجله و فرات هر دو، از ارمنستان سرچشمه می
کند. ایندو رودخانه در حوالی بغداد به  می حرکت» آرارات«کوه و فرات در نزدیکی » وان«

مایل از یکدیگر فاصله دارند. سپس فاصلۀ  20شوند به صورتی که حدود  هم نزدیک می
 1»شطّ العرب«پیوندند و  مایلی شمال بصره به هم می 60یابد تا آنکه در  آنها را افزایش می

 ریزند. سرانجام به خلیج فارس می دهند و را تشکیل می

النهرین  بنابر مزربندیهاي سیاسی امروز، بین
4
گیرد و  از خاك عراق را در بر می 3

شوند که به لحاظ  بخشهاي از ترکیه وسوریه و ایران نیز در مسیر ایندو نهر واقع می
 خوردارند.عیت از اهمیت کمتري بروسعت و ج

النهرین به دست مسلمانان، این منطقه شامل بخشهایی چند بود،  در آستانۀ فتح بین
که تمام قسمتهاي  –النهرین را  جغرافی دانان اسالمی از قدیم، بخش مهمی از بین

 نامیدند. سواد می –گرفت  حاصلخیز عراق را در بر می

شاهان ایرانی که نفوذ » كالـممـالو كمسالـال: «بنابر گزارش ابن خرداذبه در کتاب

» دل ایرانشهر«شمردند و  اي مهم می خود را بر سواد گسترده بودند، آنرا منطنقه
نامیدند که ذکر آن در قرآن کریم رفته  می» بابل«سواد عراق را در روزگار کهن  .2خواندند می

                                           
 گویند.» اروند رود«ب را به پارسی شطّ العر -1

 كمسالـال( .»أی قلب العراق »دل ایرانشهر« الفرس �سميه كإذا اكنت ملو«نویسد:  ابن خرداذبه، می -2

 ).5، ص 1967چاپ لیدن،  ،كالـممـالو
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شهرستان  60شهرستان بود (هر استانی  720استان و  12همرفته داراي   سواد روي .1است
ها نیز  داشتند و گروهی از نَبطی» پرستی بت«اهالی سواد اغلب، عرب بودند و آئین  .2داشت)

آمدند و  هاي قدیم به شمار می ها و کلدانی کردند که از نسل سریانی در میان ایشان زندگی می
 .3بردند ها بسر می گرویده بودند و بطور پراکنده در دهکده» مسیحیت«به آئین 

و » حیره«النهرین که آن نیز تحت نفوذ ساسانیان قرار داشت  خش مهم دیگري از بینب
توابع آن بود. حیره در جنوب کوفه واقع شده و هواي مالیمی داشت و قصرهاي خَورنَقْ 
و سدیر که در اشعار عرب از آنها بسیار سخن رفته است در آنجا بنا شده بود. پادشاهان 

را در جنگهاي ایران و بیزانس (روم شرقی) از ایشان » لخم«یا  »مناذره«ایران، دولت 
نمودند. با اینحال ملوك حیره غالباً مسیحی بودند و نخستین کس از ایشان که  پشتیبانی می

گروید، عمرو بن عدي سر سلسلۀ این دولت بود. تا آنکه آخرین  به آئین مسیح
میالدي از  603خسروپرویز در سال پادشاه حیره، نعمان بن منذر (أبوقابوس) از سوي 

امارت معزول شد و به زندان افتاد و در همانجا در گذشت و به قولی مقتول گشت. از آن 
شدند بر حیره حکومت  پس، فرمانداران ایرانی که از سوي پادشاه ایران برگزیده می

نیز اغلب  .5»انلاس ىلع دين ملو�هم«: اهالی حیره و توابع آن، به قاعدة .4کردند می
باشد، گرایش داشتند. با » نسطوري«مذهب ت که اي از مسیحی مسیحی بودند و به شاخه

نیز نفوذ داشت که از ایرانیان » مانَوي«و مذهب » زرتشتی«اینهمه در میان ایشان آئین 
 یت را از رومیان اخذ کرده بودند.گرفته شده بود همچنانکه مسیح

                                           
1-  ﴿ ٓ نزَِل  َوَما

ُ
ۡ ٱ َ�َ  أ   ].102: ة[البقر ﴾...بَِبابَِل  َملََكۡ�ِ ل

 . 5، ص الـممـالكالـمسالك و -2

 نگاه کنید. 116نی، چاپ بغداد، ص تألیف خالد عبد المنعم المعا» العراق احلديث ةموسوع« :به -3

 بنگرید. 17ین مصري، چاپ قاهره، ص، اثر احمد ام»فجر اإلسالم« :به -4

 ه مردم بر آئین حکمرانان خویشند.تود -5
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مایلی  250شتی است در شمال غربی آن که فاصلۀ النهرین، د از بخشهاي دیگر بین
نامیدند. » الجریره«ها از روزگار قدیم آنرا  شود و عرب میان دجله و فرات را شامل می

شهرهاي دیاربکر، نصیبین، سنجار، خابور، ماردین و موصل ... از توابع جزیره شمرده 
ۀ بزرگ بالیخ و خابور را پیوندند و رودخان در اینجا نهرهاي متعددي بهم می .1شوند می

 .2دهند تشکیل می

                                           
شده و نصیبین جزء خاك سوریه دین، امروز در خاك ترکیه واقع  کار از شهرهاي مذکور، دیاربکر (آمد) و -1

 است.

 نگاه کنید. 23ضا هوشنگ مهدوي، ص نوشته ژورژ رو، ترجمه عبدالر» النهرين بني«به کتاب  -2



 
 

 النهرین  فتوحات مسلمین در بین

فتح سواد در دوران خالفت ابوبکر رخ داد که مقارن با سال دوازدهم بود. ماجراي این 
گروهی از قبائل عرب  از وفات پیامبر بزرگوار اسالمشود که پس  فتح از آنجا آغاز می

کردند، آشکارا از اسالم روي برتافتند. اینان، قبائل  که به نفاق، اظهار مسلمانی می
زیستند و در پیرامون  گوناگونی بودند که در حجاز و عراق و یمن و دیگر نواحی می

ه و سجاح و مسیلمه و أسود : طلیحه به نامهايطلب و ریاستخوا  نمایانی دنیا پیامبر
عنسی گرد آمدند و جنگهاي سختی را با مسلمانان آغاز کردند و شهر مدینه را که کانون 

کار مرتدان : «زیدان بقول جرجی اسالم و پایگاه مهاجران و انصار بود، به خطر افکندند و
یورش و هجوم  –پایتخت مسلمانان  –باال گرفت تا بدانجا که برخی از ایشان به مدینه 

کرد آنرا به  میگر ابوبکر بخوبی از مدینه دفاع نبردند و نزدیک بود که آنجا را بگیرند و ا
 .1»تصرف درآورده بودند

ولی حمایت خداوند و همت مسلمانان، سرانجام فتنۀ مزبور را خاموش کرد و 
اسالم پیامبرنمایان دروغگو به هالکت رسیدند و برخی از ایشان (طلحه و سجاح) به 

که در این ماجري از جهد بلیغ کوتاهی  بازگشتند. از میان نزدیکان و یاران پیامبر خدا
و زبیر و طلحه و عبداهللا بن مسعود را بویژه باید نام برد که به  نورزیدند، امام علی

گران) را بیرون راند، علی  ابوبکر پس از اینکه هئیت اعزامی (فتنه« :گزارش ابوجعفر طبري
ر و طلحه و عبداهللا بن مسعود را بر راههاي کوهستانی مدینه گمارد (تا از نفوذ و زبی

                                           
يأخذوها لو  �دومسلم� فهاجوها وـاعصمة ال �مدينه نفسها وـمرتدون حىت محل بعضهم ىلع الـاستفحل ال« -1

 مجيالً لم يدافعهم 
ً
 ).68، ص 1، چاپ قاهره، ج تاريخ التمدن االسالمی( .»أبو��ر دفااع
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همچنین از میان سرداران سپاه اسالم باید خالد  .»)1دشمن به درون شهر جلوگیري کنند
بن ولید و پس از وي، مثنّی بن حارثه را یاد کرد که در سرکوبی مرتّدان و شورشگران و 

یري داشتند. خالد پس از آنکه پیامبرنمایان دروغین را منهزم فتوحات اولیه، نقش چشمگ
کردند  ساخت از سوي خلیفه فرمان یافت تا قبائلی را که مرتدان و پیامبرنماها حمایت می

برسر جاي خود بنشاند. این قبائل در سواد عراق و حیره پراکنده بودند و در میان ایشان 
خالد به آهنگ گوشمال دادن به این شدند.  برخی از طوئف مسیحی نیز دیده می

انگیزان و آرام ساختن آنها، به سوي سواد حرکت کرد و با بعضی از قبائل مزبور  فتنه
مصالحه نمود و با گروه دیگري که حامیان اهل رده بودند به نبرد برخاست. به شجاعت 

ه اسالم درآمد به تصرف سپا» حیره«و » سواد«او و با جدیت مثنی ابن حارثه، سرانجام 
چنانکه دفاع دولت ساسانی از قبائل آشوبگر، عاقبت سپاه اسالم را با دولت مزبور روبرو 

النهرین با ایرانیان پیش  کرد و نبردهاي ذات السالسل و ثنی و ولجه و بادقلی را در بین
آورد و کار نبرد گسترش یافت و سرانجام به سرنگونی دولت ساسانی و فتح ایران 

 .2پیوست
توان گفت که مسلمین در این پیکارها، آغازگر آشوب و جنگ  همین مالحظه میبنابر 

انگیزي از دشمنان ایشان مایه گرفت و به شکست دشمن و از دست دادن  نبودند و فتنه 
 النهرین انجامید. میت وي در بین حک

                                           
مدينه نفراً، علياً والز�� ـوجعل أبو��ر بعد ما أخرج الوفد، ىلع أنقاب ال«طبري در تاریخ خود نوشته است:  -1

را در تاریخ  ). این موضوع245، چاپ بیروت، ص 3، ج تاريخ األمم والـملوك( .»طلحه وعبدا� بن مسعودو

 توانید ببینید. ) نیز می344وت، ص، چاپ بیر2، ج الكامل يف تاريخابن اثیر (

باره  کوب در این اند چنانکه دکتر زرین  برخی از محقّقان معاصر، درستی این تعلیل را به خوبی دریافته -2
 نویسد: می

اعراب عراق و همپیمانان اهل رده (مرتدان آید تنبیه  سبب آمدن خالد به عراق چنانکه از تأمل در قرائن برمی«
اسالم از آن میان پدید آمده  بوده است لیکن ناچارمنتهی به تصادم با لشکریان ایران شده و جنگها و فتحهاي

 ).295تر زرین کوب، چاپ تهران، ص(تاریخ ایران بعد از اسالم، اثر دک .»است
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دیگر نواحی و » دومه الجندل«و » عین التمر«و » أنبار«و » حیره«و » أبله«ماجراي فتح 
النهرین را در تاریخ طبري و فتوح بالذري و کامل ابن أثیر و دیگر کتب تاریخی   بین
آنچه در اینجا شایسته است یاد  .1توان خواند و از جزئیات این رویدادها باخبر شد می

کنیم آنستکه رفتار مسلمانان با ساکنان این سرزمینها به شکلی بود که توانستند انظار و 
گذارند.  آنان را به سوي اسالم جلب کنند و تمدن باشکوهی را در مناطق مزبور بنیانافکار 
 باره جا دارد توضیحی بیاوریم و به اشاره و اجمال، بسنده نکنیم. در این

                                           
، چاپ فتوح البلدان: ، به بعد. و نیز به343بیروت، ص  ، چاپ3(تاریخ طبري)،  تاريخ األمم والـملوك: به -1

به بعد  384پ بیروت، ص، چا2(کامل ابن اثیر)، ج  التاريخ الكامل يفبه بعد. و همچنین به:  242بیروت، ص

 نگاه کنید.



 
 

 النهرین برخورد مسلمانان با مردم بین

» مصالحه«النهرین، نه از راه جنگ بلکه از طریق  باید دانستکه بخش مهمی از بین 
ها به مالیمت رفتار نمودند و بدانها در حفظ  گشوده شد و مسلمین با ساکنان آن سرزمین

 مایت از ایشان را برعهده گرفتند!.آئین خود، آزادي دادند بلکه دفاع وح
 نویسد: ابن اثیر در تاریخش می

هجري قمري) ابوبکر به خالد بن ولید که یمامه بود نامه  12محرم این سال (در «
اند که خالد از یمامه  نوشت و او را فرمان داد تا به سوي عراق حرکت کند. و برخی گفته

به مدینه وارد شد و ابوبکر وي را روانۀ عراق کرد (بهر صورت) خالد رهسپار عراق 
 .1»یار با او مصالحه کردندالیس فرود آمد و اهالی آن دگردید و در بانقیا و با روسما و 

رسید و » حیره«بنابه گزارش طبري و ابن اثیر و بالذري، خالد مسیر خود را ادامه داد و به 
ها که در نواحی دیگري از  اینگونه مصالحه 2کارش با مردم حیره نیز به مصالحه پیوست

بائل غیر مسلمان، بدون آنکه مجبور باشند النهرین هم پیش آمد، بدان صورت بود که ق بین
آمدند و جزیه یا  از کیش و آئین خود دست بردارند، با مسلمین از در آشتی در می

پرداختند و در برابر اینکار، ازحمایت جدي مسلمانان  بدیشان می» مالیاتی سرانه«
موظّف گرفتند، مسلمین  شدند بطوریکه اگر مورد هجوم کسانی قرار می برخوردار می

 بودند تا از ایشان دفاع کنند و حفظ جان و ناموس و مال و امنیت آنان را برعهده گیرند. 

                                           
 هوأرسل أبو��ر إىل خادل بن ويلد و محرم منهاـال هذه السنة يف يف«در عبارت ابن اثیر چنین آمده است:  -1

 العراق فسار حىت مدينة من ايلمامة فس�ه أبو��ر إىلـإىل العراق. وقيل: بل قدم ال مس�ـبايلمامة يأمره بال
 ).384، ص2، ج الكامل( .»صاحله أهلهانزل ببانقيا و�اروسما وألیس و

 .246و فتوح البلدان، ص  392، ص 2و الکامل، ج  344، ص 3، ج تاريخ األمم والـملوك -2



 13 خورد مسلمانان با مردم بین النهرینبر

 

مقدار مالیات سرانه نیز گران و کمرشکن نبود، مثالً بنا به نوشتۀ مورخان در همان 
درهم به دولت اسالمی  4مصالحۀ بانقیا و باروسما و الیس، هر کس وظیفه داشت سالیانه 

برعهدة هرکس چهاردهم « .1کانت علی کل رأس أربعه دراهم!نویسد:  بن اثیر میبپردازد، ا
پرداختند، چند برابر بیش از آن مقدار  و چه بسا زکاتی که مسلمانان به دولت می»! بود

 .2شد به ویژه که زنان و کودکان از دادن جزیه معاف بودند شمرده می
وظائف سنگینی داشتند  3هل ذمهدر برابر این مالیات سبک، مسلمانان نسبت به ا

به آنان آموزش داده بود و نخستین بارکه عبداهللا بن أرقم  چنانکه پیامبر بزرگوار اسالم
 او را ندا در داد و فرمود: را براي گرفتن جزیه فرستاد، همینکه عبداهللا به راه افتاد پیامبر

                                           
 .384، ص 2ج  ،الكامل -1

أن أن الجز�ة ىلع �ساء أهل الكتاب والىلع صبيانهم ومضت السنة «نویسد:  می» موطأـال«مالک در کتاب  -2

سنت «: ، چاپ قاهره) یعنی207ص ، 1، جزء موطأـال( .»قد بلغوا احللم يمن الرجال اذل اجلز�ة التؤخذ إال

کتاب و کودکانشان نباشد و جزیه، جز از مردانی  ) بر این امر جاري شده که جزیه بر زنان اهل(رسول خدا
 .»ه نشوداند گرفت  که به بلوغ رسیده

اند! در صورتیکه چنگیز در برابر  یکسان شمرده» باج گرفتن چنگیز«را با » جریه اسالمی«برخی از اهل غرض  -3
و خدماتی را بدیشان  کرد پرداختند، حمایت می گرفت ولی اسالم، از کسانی که جزیه می باج می» ترك تعرض«

مه«یا » معاهدین«دهندگان به  داد. بهمین مناسبت، مسلمانان از جزیه ارائه می کردند یعنی کسانی  تعبیر می» اهل ذّ

اند که پس از پیکار  که با مسلمین همپیمانند و یاري و حمایت آنان بر ذمه دولت اسالمی است. مورخان آورده
کرد، در یکی از این  از شهرهاي حجاز و عراق، تاخت و تاز می صفین، سپاه معاویه گاهی به برخی

زنی یهودي بدر آورده و گردنبندش را به غنیمت بردند.   ها، سربازان معاویه خلخالی را بزور از پاي غارتگري
رساندند امام، مردم کوفه را گرد آورد و ماجراي مزبور را حکایت نمود و  چون این خبر اسفناك را به علی

هنج ( .»جديرا يفلو أن امرء مسلماً مات من بعد هذا أسفاً مااكن به ملوما بل اكن به عند« س گفت:سپ

اگر مرد «: ) یعنی212، اثر دینوري، ص األخبار الطوال. مقایسه شود با: 26شماره  خطبه جهاد، ،ةالبالغ

 .!»نزد من امري شایسته است مسلمانی در پی این حادثه، از شدت اندوه بمیرد، بر او مالمتی نیست بلکه به
گرفت، ایا این روش را با رفتار  هاي مذهبی می اسالم در برابر حمایتی تا این اندازه، اندك مالیاتی از اقلیت

 توان برابر شمرد؟!. یز و آتیال میچنگ
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َفهُ «
َّ
تََقَصُه َوَ� الَ َمْن َظلََم ُمَعاَهًدا َوا�ْ

َ
َخَذ ِمنُْه َشیْئًا بَِغْ�ِ ِطيِب  أ

َ
ْو أ

َ
ِه أ فَْوَق َطاقَتِ

ِقيَاَمةِ 
ْ
نَا َحِجيُجُه يَْوَم ال

َ
 .1»َ�ْفٍس ِمنُْه فَأ

بدان، هر کس که به همپیمانی غیر مسلمان ستم روا دارد، یا او را به کاري بیش از توانش وا «
رضایتش بگیرد، من روز رستاخیز با  دلیل) عیب نهد، یا از او چیزي را بدون دارد، یا بر او (بی

 .»کنم! زه میوي ستی
مسلمان در صدر اسالم این سفارش را از یاد نبرده بودند از اینرو، رفتار نیک آنان در 
دیگران اثر خوبی به جاي نهاد و اهل ذّمه را براي پذیرفتن اسالم آماده ساخت بدانگونه 

لمین و خوشرفتاري ایشان را دربارة خود چون اهل ذّمه، وفاي مس«اند:  که مورخان آورده
در اینجا  .2»دیدند با دشمنانشان، دشمنی کردند و در برابر آنها، یاور مسلمانان شدند

دانم، رأي یکی از خاورشناسان آگاه و برجستۀ غرب را گزارش کنم تا معلوم  مناسب می
 المی، در این داوري تنها نیستند.که مورخان و پژوهشگران اس

تاریخ : «شرقشناس مشهور انگلیسی در کتاب Thomas Arnoldآرنولد  توماس
 نگارد: چنین می» گسترش اسالم

هایی که براي اعراب مسیحی از طرف  هایی که قبالً در مورد آزادي از شواهد و نمونه«
توان  مسلمانان فاتح در قرن اول هجري و سپس ادامۀ آن در زمانهاي بعد نقل شد، می

که قبائل مسیحی که اسالم را پذیرفتند تنها با طیب خاطر و به اختیار و با استنتاج نمود 
 .3»زادي عمل کامل، به اسالم گرویدندآ

شمشیر مسلمین صورت نپذیرفت و   النهرین از بیم پس، مسلمان شدن مسیحیان در بین
وار بود. خواستند بر آئین خود استوار مانند، راه اینکار بروي ایشان باز و هم اگر آنان می

                                           
 .167، و نیز فتوح البلدان، ص 135، اثر قاضی ابویوسف، چاپ قاهره، ص اخلراج -1

عونا ـمسلم� وحسن الس�ة فيهم صاروا أشداء ىلع عدو الـمسلم� هلم واذلمة وفاء الفلما رأی أهل « -2

 ).149، ص اخلراج( .»للمسلم� ىلع أعدائم

 .39عزّتی، چاپ دانشگاه تهران، ص تاریخ گسترش اسالم، اثر توماس آرنولد، ترجمه دکتر ابوالفضل  -3
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شورشگري هم که به جنگ مسلمانان آمده و منهزم شدند، با مالحظۀ شکست قبائل 
ابرقدرتی چون ایران، به سوي اسالم رغبت یافتند بویژه که دلگرمی آنها به دولت ایران 

شدند. آنها هنگامی که شور ایمان و فداکاري  بود و از سوي دولت مزبور حمایت می
خوردند و چون با منطق روشن مسلمین دربارة توحید  جنگاوران مسلمان را تکان

تناسب نیست که دربارة هر یک از این امور،  برخورد کردند، بدان روي آوردند. بی
توضیحاتی را ارائه دهیم تا معلوم شود که آنچه گفتیم مبتنی بر رخدادهاي تاریخی است 

 .نه چیزي دیگر!
 کرد ولی از آنجا  مسلمانان پشتیبانی میدولت ساسانی هر چند از قبائل شورشی بر ضد

که اوضاع داخلی کشورش به لحاظ تزلزل سلطنت و ناخشنودي مردم، وخیم بود طبعاً 
توانست با نیروي مؤمن و پرحرارت سپاه اسالم مقابله کند از اینرو حمایتش از قبائل  نمی

تمام قلمرو خود عرب در سواد عراق و حیره بجایی نرسید بلکه در رویارویی با مسلمین، 
 .را از دست داد!

در روز نبرد قادسیه، چهار هزار سپاهی با رستم فرّخزاد «بالذُري گزارش می کند که: 
نامیدند. این چهار هزار تن ایرانی، از  درجنگ حضور داشتند که آنانرا گارد شاهنشاهی! می

فرود آیند، و با هر  مسلمانان امان خواستند تا در هر کجا از سرزمین اسالم مایل بودند
کس که دوست داشته باشند همپیمان گردند و براي آنان عطایی مقرر شود، و مسلمین نیز 

اند: سرانجام  اینگروه، چنانکه مورخان نوشته .1»خواست نمودند، بدیشان بخشیدندآنچه در
هنگامی که زبدگان سپاه  .2به میل خود، مسلمان شدند و در شهر کوفه اقامت گزیدند

توانست  اي به میدان جنگ آمده بودند، چگونه دولت ساسانی می ران با چنین روحیهای

                                           
أمنوا ىلع أن ي�لوا حيث أحبوا و�الفوا جند شها�شاه، فاستاكن مع رستم يوم القادسية أر�عة آالف �سمون « -1

 ).279، صفتوح البلدان. (»سألوه يالعطاء فأعطوا اذل �فرض هلم يفمن أحبوا و

أتوا الكوفة فأقاموا  مثل أسلم عليه أساورة ابلرصة وأسلموا ىلع«: خوانیم ) می279، (ص فتوح البلداندر  -2

 .»...بها
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قلمرو خود را از دست ندهد یا در حیره و سواد، به پیروزي نائل آید؟ و هنگامی که 
یاور باشد که بنا به  پشتیبان و بی یزدگرد پادشاه ایران، در داخل کشور خود آنقدر بی

توان گفت که مردم ایران از فرمانروایی  میچگونه  1شود روایتی، بدست آسیابانی کشته
 وي راضی بودند و آرزوي زوال حکومتش را نداشتند؟
شد،  شمرده می» بخش نبردي آزادي«پس نبرد مسلمانان با دولت ساسانی در حقیقت 

بهمین جهت ایرانیان، ورود اسالم را به ایران گرمی داشتند و آنرا ازجان و دل پذیرا 
بپذیرند و بر آئین خود پایدار مانند که پیامبر » جزیه«توانستند  در صورتیکه میشدند، 

ِكتَاِب « دربارة ایشان فرموده بود: بزرگوار اسالم
ْ
ْهِل ال

َ
َة أ با آنان «. 2»ُسنُّوا بِِهْم ُسنَّ

 . »رفتاري کنید که با اهل کتاب باید کرد
النهرین که به عرب آمیخته و با ایشان نزدیکتر از  مردم حیره و سواد و دیگر نواحی بین

خبر نماندند و سرانجام دل به اسالم سپردند بویژه  پارسیان بودند، نیز از این ماجراها بی
دهد، مسلمانان با نیروي عجیب ایمان و توکل  اي جنگ رخ می دیدند در هر منطقه که می

ه و عده نیست!چنانکه در آغاز نبرد با کنند و اعتماد اصلی آنان به عد به خدا پیکار می
خالدبن رومیان، یکی از سربازان که فراوانی دشمن و کمی رزمندگان مسلمان را دید، به 

 :ولید گفت

 !.»مسلم�ـأقل الما أ�رث الروم و«

                                           
ه الطحان ما ناهل شّدة اتلعب فلما استثقل نوما قام إيلـفنام يزدجرد ل«نویسد:  می» األخبار الطوال«دینوري در  -1

دینوري، چاپ قاهره،  ، اثر احمد بن داوداألخبار الطوال( .»!... رانله لقأه يفأبمنقار الرىح، فقتله وأخذ سلبه و

چون خوابش سنگین شد آسیابان با یزدگرد را از شدت رنج و خستگی خواب در ربود، «: ) یعنی140ص 
 .»فت و جسد وي را در رودخانه افکنداش را بر گر چنگک آسیابش او را کشت و جامه

(جالب  207، ص 1اثر مالک ابن انس، چاپ قاهره، جزء  موطأ،ـوال. 140الخراج، اثر قاضی ابویوسف، ص  -2

عن  كمال«خوانیم:  رسد. در سند او چنین می می آنستکه گزارش مالک از طریق ائمه شیعه به رسول اکرم
أمرهم؟ فقال  كيف أضع يف يمجوس فقال: ما أدرـجعفر بن �مد عن أبيه أن عمر بن اخلطاب ذكر ال

 .»يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب عبدالرمحن بن عوف أشهد لسمعت رسول اهللا
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 .»رومیان چه بسیار و مسلمانان چه اندکند!«
 خالد به او پاسخ داد:

تقل باخلذالن ال بعدد إنما ت�رث اجلنود بانلرص ولم�، مسـأ�رث الما أقل الروم و«
 .1»الرجال

یابند و با  مسلمانان چه بسیار و رومیان چه اندکند، سپاهیان تنها با یاري خدا افزایش می«
 . »گیرند، نه با شمار مردان ! یاري نکردنش کاهش می

أتیت�م بأقوام فقد « :گفت –فرماندار حیره  –همین خالد بود که به قبیصه بن ایاس 

 .2» !موت من�م ىلع احليوةـهم أحرص ىلع ال
ام که بیش از آنچه شما به زندگی حرص دارید، آنان  من با گروههاي به سوي شما آمده«

 . »اند! مشتاق مرگ

 :گفت –نمایندة مردم حیره  –و نیز به عبدالمسیح بن عمرو 

 .3»اخلمر!موت كما حتبون أنتم رشب ـفقد جئنا�م بقوم �بون ال«
ام که مرگ را چنان دوست دارند که شما شرابخواري را  من با گروهی به سوي شما آمده«

 . »دارید! دوست می

کرد و آنان را براي شنیدن پیامی  پیدا است که این ایمان پرشور، تودة مردم را جلب می
 ساخت. پدید آورده بود، آماده می که چنین طوفانی در دل پیروانش

اي برخوردار بود و در  دیگر پیام تازه، از روشنی و صراحت و استواري ویژهاز سوي 
خالل آن، آراء پیچیده و متناقض مذاهب دیگر دربارة مبداء عالم و روابط انسان با خدا، 

نیاز را با بشري  شد. اسالم نه مانند مسیحیت نسطوري، خداي قائم بذات و بی دیده نمی
شد و روزي دیگر از جهان برفت و خود نیازمند و  که روزي زاده همچون عیسی

                                           
 .397، ص 3(تاریخ طبري)، ج  تاريخ األمم والـملوك -1

 .344، ص 3، ج تاريخ األمم والـملوك -2

 .345، ص 3، ج تاريخ األمم والـملوك -3
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و نه همچون آئین زرتشت، در کار آفرینش به دو  1شمرد عبادتگر و دردمند بود، متحد می
شرّ «و دیگري » نیک آفرین«اهورا مزدا و اهریمن) قائل بود که یکی («مبداء مستقل 

 :گفت و میدید  بلکه خیر و شر را در سایۀ قدرت خداي یکتا می .2»آفرین

﴿ ٞ ِ ٱ ِعندِ  ّمِنۡ  ُ�ّ   .]78النساء: [ ﴾�َّ
 .»بگو همگی از نزد خدا است«

داد که: با خداي جهان، دیگري نیست چرا که  قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان تعلیم می
در آنصورت هر دسته از آفریدگان تابع خداوند خود بودند و همچون خدا یا نشان از 
یکدیگر جدایی و استقالل داشتند و در نتیجه، خیر و شر چنانکه در این جهان مالحظه 

 گوید: ن کریم میآمیختند، قرآ نمیشود، بهم  می

ٰ  مِنۡ  ۥَمَعهُ  َ�نَ  َوَما﴿ َهَب  اإِذٗ  ٍه� إَِ� َ َّ�  ُّ�ُ  ٰ ِۢ إَِ�  .]91[المؤمنون:  ﴾َخلَقَ  بَِما ه

                                           
الهی و انسانی   فرقه نسطوري، به قول دکتر جرج شحاته قنواتی عقیده داشتند که: در مسیح، دو شخصیت -1

خر اآلمسيح شخص�، أحدهما ال� وـال مؤدی موقف النسطور�ة هو أن يف«نویسد:  همراه بوده است! وي می

 ).79، چاپ بیروت، ص احلضارة العربيةمسيحية وـال( .!»ا�سا�

چنانکه کتاب اوستا (بخش و ندیداد)، آفرینش زمستان و گرماي سخت و مورچه و امثال اینها را به اهریمن  -2
: وندیداد اوستا، ترجمه دکتر موسی دارد (به به اهورا مزدا منسوب میدهد و آفرینش امور خیر را  نسبت می

نویسد: در دینکرد،  شود بطوریکه دکتر محمد معین می نیز دفاع از ثنویت به وضوح دیده می» دینگرد«جوان، 
 .»پرستی مطلق ادیان کلیمی، مسیحیت و اسالم است نصف بیشتر مطالب، وقف دفاع از ثنویت در برابر یکتا

هاي زرتشت، از ثنویت خبري  درگات«اند که:  ). البته برخی گفته25(مزدیسنا و ادب پارسی، چاپ تهران، ص 
به هر صورت، اسالم هنگامی با زرتشتیان، روبرو »! نیست و این اندیشه، در دیگر بخشهاي اوستا آمده است

شد که به ثنویت گرایش داشتند خواه این پندار را از زرتشت گرفته بودند یا از دیگري! با اینهمه، درگاتها نیز 
 خوانیم: مانند آنچه که در زیر مینویت تندي دارد شود که رنگ ث سخنانی دیده می

اند، از آنچه آن یکی مقدس، بدیگري  خواهم سخن بدارم از آن دو گوهري که در آغاز زندگانی بوده من می«
(گاتها،  .»!خبیث، گفت که فکر و تعلیم و خرد و آرزو و گفتار و کردار و روح ما با هم یگانه و یکسان نیست

 ترجمه ابراهیم پور داود). 2فقره ، 45یسناي 
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] با او نیست. [اگر باشد] آن گاه هر معبودى آنچه را که آفریده بود،  و هیچ معبود [دیگرى«
 .»برد مى

زرتشیگري و رهبانیت را از اسالم، به آئین مانی نیز شبیه نبود که شرك را از 
 .1اي ساخته بود! مسیحیگري گرفته و به پندار خود، آئین تازه

گر  النهرین، به صورت پیامی نو و روشن و استوار جلوه از اینرو اسالم براي مردم بین
هاي بزرگ (ایران و بیزانس و مصر...  با ایمان و پرشور داشت و بر قدرتشد که پیروانی 

) فائق آمد و با توکل بر خداي یگانه، آنها را درهم شکست. این بود که آنمردم، به تدریج 
مذاهب خود را به دست فراموشی سپردند و به سوي اسالم گرویدند و به برکت وحدت 

شدند تا تمدن درخشندة اسالمی در سرزمینشان گام و هماهنگی با دیگر مسلمانان، آماده 
نهاد.

                                           
نگاه کنید. محمدبن  229اثر بیرونی، ترجمه اکبر دانا سرشت، چاپ تهران، ص » آثار الباقية: «در اینباره به -1

 از مانی و کیش او سخن گفته است. اي گسترده بگونه» الفهرست« :اسحق ندیم هم درکتاب



 
 

 النهرین شهرسازي در بین

النهرین که در روزگار خالفت أبوبکر آغاز شده بود در دوران خلیفۀ دوم عمر  فتح بین
به دست مسلمانان افتاد. عتبه بن غزوان » اُبلَّه«به پایان رسید. در سال چهاردهم هجري، 

رود آمد و در آنجا محلی را براي اردوگاه نظامی خود برگزید. سپس به کنار شطّ العرب ف
از خلیفه اجاز گرفت تا اردوگاه وسیعتري را در نزدیک محمرَه (خرمشهر کنونی) بپا دارد 

هجري قمري، شهر بصره براي سکونت آماده شد در حالیکه  16و بدین ترتیب در سال 
ها و مسجد شهر را با قَصب (=  هنگام، خانه تن نبودند. مردم بصره در آن 800بیش از 

نی) ساخته بودند ولی پس از مدتی آنها را بازساري نمودند و در ساختمان خانه و مسجد 
سوزي قرار داشتند.  گیري کردند زیرا که بناي مزبور در معرض خطر آتش ه از خشت بهر

ا که جمعیت این شهر در بزودي مسلمانان از اطراف و اکناف به بصره روي آوردند تا آنج
و از مراکز مهم داد و ستد و  1هزار تن رسید! 60به  المؤمنین علی دوران خالفت امیر

را  2هاي ابله ومعقل بازرگانی به شمار آمد و مساجد متعددي در آن بنا گردید و رودخانه
هاي فراوان در آنجا پدید آوردند و رویهمرفته، خرمی و  در آن احداث کردند و نخلستان

رونق بسیار یافت و ادیبان و شاعران و متکلمان و فقیهان و مفسران نامداري از بصره 
برخاستند که در صفحات آینده از ایشان یاد خواهیم کرد. تا آنجا که جغرافیدان مشهور 

رم هجري) بصره را از بغداد اسالمی، محمدبن احمد مقدسی در روزگار خود (قرن چها
من، این شهر را از بغداد خوشتر دارم براي آسایشی که در «نویسد:  هم برتر شمرده ومی

                                           
 ).123، ص موسوعة العراق احلديث( .» ألفاً ست� طالب بن أيب خالفة يلع �لغ عدد ساكنها يفو« -1

 »إذا جاء نهرا� بطل نهر معقل«این رودخانه در زمان خالفت عمر، به اهتمام معقل بن یسار مشهور عربی:  -2
 کند.  به همین رودخانه اشاره می
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 .1»بردند بسیار که در آندیار بسر میآنجا هست و صالحان 
النهرین ساخته شد، کوفه بود.  شهر مهم دیگري که در دوران زمامداري خلیفۀ دوم بین

ه و به اهتمام سعد بن أبی وقاص، در کنار فرات بنا گردید. بنابر این شهر با اجازة خلیف
روایات ایرانی، پیش از بناي کوفه شهري در همان محل وجود داشت که هوشنگ 

شد و پس از ویرانی شهر مزبور، سعد بن  پیشدادي آنرا ساخته بود و سورستان نامیده می
 .2ابی وقاص آنرا تجدید بنا کرد

هجري قمري) آغاز شد و  18اه پس از بصره (در حدود سال ساختمان کوفه چند م
و  7و خزرج 6و غطفان 5و خزاعه 4هوازن 3پس از مدت کوتاهی قبائل گوناگونی جذام

و دیگر قبائل عرب روي بدان نهادند و جمعیتش در روزگار خالفت  1و همدان 8مراد

                                           
، چاپ لیدن، قاليممعرفه األ أحسن التقاسيم يف( »ابل� أعجب إىل من بغداد لرفقها و�رثة الصاحل� فيهاو« -1

 ).117ص

، فتوح البلداننگاه کنید. بالذري در » کوفه«به اهتمام دکتر مصاحب، ذیل واژه » فارسی معارفـال ةدائر«به  -2

 نیز به این امر اشاره کرده است. 275ص
 بردند سپس به مسلمانان این قبیله، مسیحی بودند و در صحراها (میان حجاز و سوریه و مصر) به سر می -3

 به یاري ایشان برخاستند.» یرموك«پیوستند و پس ازجنگ 

ان شدن، به اسالم گرویدند. پیش از مسلم» حنین«زیستند و پس از نبرد  العرب می ةقبیله هوازن در شمال جزیر -4

 پرستی بودند. بر آئین بت
ز اسالم رسیدند. آنان نیقبیله خزاعه در اصل، یمنی بودند سپس به مکه کوچ کردند و به کلیدداري کعبه  -5

 آوردند.
با عائشه » جمل«غطفان، در جنگ احزاب (خندق) به نبرد مسلمین آمدند. سپس مسلمان شدند و در جنگ  -6

 امویها را یاري دادند.» زاب«کار همراه بودند و در پی
 –اه همتاي خود به مدینه کوچ کردند و به همر» سد مآرب«قبیله خزرج، اصل یمنی داشتند و پس از شکستن  -7

 بودند. اسالم آوردند و در همه غزوات، یار پیامبر –قبیله اوس 
پرستیدند. سپس اسالم آوردند و بعد از وفات  را می» یغوث«قبیله مراد، از قبایل جنوب عربسان بودند و بت  -8

 رادي، قاتل علیمرتد شدند. آنگاه در خالفت ابوبکر دوباره به اسالم بازگشتند. ابن ملجم م رسول اکرم
 از همین قبیله بوده است.
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اهاي رفیع با گچ و هزار تن رسید و به تدریج مساجد و بن 65به  المؤمنین علی امیر
آجر در آنجا ساخته شد و از مراکز مهم نشر ادب و فقه و حدیث و تفسیر و دیگر علوم 

از مدینه بدانجا فرود آمد و کوفه را مرکز  اسالم به شمار آمد به ویژه که امام علی
بساط  فرمانروایی خود قرار داد و صد چندان بر اهمیتش افزود و یاران و شاگردان 

 ین همه، به خواست خدا خواهد آمد.سالمی را در آن شهر گستردند که شرح اعلوم ا
نامند و آندو را کانون دانش و فرهنگ اسالمی در  می» عراقین«کوفه و بصر را 

 د.شمارن النهرین می بین
از مناطق دیگري که در عصر خلیفۀ دوم بازسازي شد باید موصل را نام برد که پیش 

نامیدند. این شهر که در میان دجله و فرات قرارگرفته و  الن میاز فتح اسالمی آنرا خو
هجري قمري ساخته شد و به  20پیوندد، در سال  را به یکدیگر می 2عراق و جزیره

تدریج گسترش یافت و نهر سعید در آن حفر گردید و مساجد و بناهاي شکوهمند و 
د و بزودي کسانی از قبائل اي بلند برایش ساختند که آنرا سور موصل نام نهادن دیواره

گیري از  در آنجا گرد آمدند و مردم موصل با بهره 4و مضر 3مختلف عرب بویژه از ربیعه
رودخانۀدجله، به شهر خود رونق بخشیدند چنانکه نخلستانها و مزارع سرسبز و آسیابهاي 

یافت و آبی فراوان در آن دیار بپا داشتند. از سوي دیگر دانشهاي اسالمی در موصل راه 
 بان بسیار در آن شهر پدید آمدند.قاریان و محدثان و فقیهان و ادی

النهرین بنیانگذاري  نیز در بین 6و بغداد 5البته شهرهاي پرشکوه دیگري همچون واسط

                                                                                                             
اسالم آوردند و از شمال صنعا، به کوفه  پرست بودند و به دست علی ابن قبیله (همدان) نیز یمنی و بت -1

 بهمراه امام، با معاویه جنگیدند.آمدند و در پیکار صفین 
 رکیه را نیز فرا گرفته است.خاك ت جزیره، بنا بر مرزبندیهاي امروز، بخشی از شمال سوریه و مقداري از -2
 اي بودند که اصل یمنی داشتند و از آنجا به شمال جزیرة العرب و سپس به شمال فرات مهاجرت کردند.  قبیله -3
 رسند.  می یکی از اجداد پیامبر اسالم» عدنان«اي از اهل حجاز که به کثرت افراد مشهور بودند و به  قبیله -4
 بن یوسف ثقفی ساخته شد. حجاج این شهر، در زمان -5
 در زمان منصور عباسی بنا گردید. بغداد، -6
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جاي خود از آنها یاد خواهیم شدند. که پس از دوران خالفت عمر آنها را ساختند و در 
 کرد.

در روزگار خالفت عمر بنا گشت که برخی، رقم آنرا به  عالوه بر این، مساجد فراوانی
النهرین ساخته شد که  وبخشی از مساجد مزبور در بین 1اند چهار هزار مسجد رسانده

آمد. در همین عصر، راهها و  کانون تجمع علماي دین و جویندگان دانش به شمار می
ها را اصالح کردند و پلها وبازارها پدید آوردند. در هر شهري براي رسیدگی به نظام  جاده

سعدبن «(نویسد:  ح البلدان میفتو اي ساختند. بالذري در امور وجرائم عمومی دار األماره
. 2»األماره کوفه را در جایگاهی مرتفع و در پیرامون آن، بنا کرد وقاص) مسجد و دار ابی

عمر فرمان داد تا براي «ها ترتیب دادند. و  براي مسافران در شهرهاي اسالمی میهمانخانه
سازند و مسافران در آنجا اي ب شوند میهمانخانه کسانیکه از دیگر شهرها (به کوفه) وارد می

هاي جدید ساختند و خالصه، آبادانی  . نهرهاي تازه حفرکردند و خانه3»آمدند فرود می
 بسیار فراهم آوردند.

                                           
 بر این قول رفته است.» روضة األحباب« :جمال الدین محدث در -1

 ).275، ص فتوح البلدان( »ما حولو مقام العايل أمارتها يف وضع مسجدها ودار« -2

 ).277، ص فتوح البلدان( .»ي�لونها رفاق داراً فاكنوامن يرد من األـأمر عمر أن يتخذ ل« -3



 
 

 النهرین چهرة عدالت در بین 

النهرین، نزدیک  چنانکه دانستیم بین
4
گیرد و کانون فرهنگ  از خاك عراق را در برمی 3

و تمدن آن سرزمین، در عراق واقع شده است. خلیفۀ دوم، عراق را به دو والیت تقسیم 
کرد، والیت بصره و والیت کوفه، و هر یک از ایندو والیت را بلحاظ اداري و مالی 

در هر شهري، کسی را به مقام قضاء  مستقل ساخت و براي هر کدام امیري برگزید و
خواندند  می» عامل خراج«اي تعیین کرد که او را  برگماشت و در اموري مالی، مأمور ویژه

کرد و اگر امیر  و خود بر همۀ کارگزارانش نظارت داشت و کار آنها را حسابرسی می
ستاند. ابوجعفر  یداد و حقّ مظلوم را از وي م آلود، او را آشکارا کیفر می دست به ستم می

اي مردم! سوگند بخدا که من  :خطبه خواند و گفت» عمربن خطاب«نویسد:  طبري می
فرستم تا بر پیکرتان تازیانه زنند و اموالتان را بگیرند ولی  کارگزارانی به سوي شما نمی

فرستم تا دین و سنت (پیامبرتان) را به شما بیاموزند. پس هرکس که  آنها را به سویتان می
رفتاري جز این با او شده است باید تا شکایت به من آورد و قسم به کسی که جان عمر 
در دست او است من حتما قصاص خواهم کرد! در این هنگام عمروبن عاص برجست و 

مؤمنان، اگر مردي از فرماندهان مسلمین که بر رعیت گماشته شده، یکی از  گفت: اي امیر
داري؟ عمر پاسخ داد:  آیا دربارة او هم قصاص روا میافراد رعیت خود را تأدیب کند، 

آري سوگند به کسی که جان عمر در دست او است در آن هنگام، قصاص خواهم کرد و 
با این  .1»فرماید؟! قصاص می 1دربارة خودش چگونه نکنم با اینکه دیدم رسول خدا

                                           
صفوف » بدر«پیش از جنگ  اند رسول اکرم ممکن است این موضوع با آن حادثه پیوند داشته باشد که نوشته -1

گذر کرد که از صف منحرف شده بود. پیامبر با » سواد بن غزیه«کرد، در آن هنگام از برابر  یارانش را مرتب می
اي که در دست داشت به شکم او زد و فرمود: اي سواد، راست بایست. سواد گفت: اي رسول خدا مرا به  ترکه

 اي حق فرستاده است بنابراین اجازه قصاص به من ده! رسول اکرمدرد آوردي با آنکه خداوند ترا براي اجر
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ال مردم دراز کنند و طرز رفتار، کارگزاران خلیفه جرأت نداشتند دست تجاوز به جان و م
چون گروههاي اعزامی (شهرها) «از حدود عدالت پاي بیرون نهند. بنابر گزارش طبري: 

گفتند وي  کرد، همینکه می آمدند، عمر دربارة امیرشان از آنها پرسش می به سوي عمر می
پرسید:  گفتند: آري، می کند؟ اگر می پرسید: آیا بیمارانتان را عیادت می نیکو رفتار است، می

کرد: رفتارش  دادند، سوال می رود؟ و چنانکه پاسخ مثبت می آیا به عیادت غالمان نیز می
نشینند (یا بزودي اجازة ورود  با مردم ناتوان چگونه است؟ آیا آنها بردش به انتظار می

دادند، او را از مقامش  ها پاسخ منفی می یابند؟) در صورتیکه به یکی از این خصلت می
نشست و در  خلیفه، در کارهاي عمومی با بزرگان صحابه، به راي زنی می». 2ردک عزل می

أعوذ «گفت:  بست و می برد و آنرا به کار می بهره می اکثر امور، از رأي صائب علی
برم که بدون حضور ابوالحسن  از مشکلی به خدا پناه می«. 3»ال أبوحسن هلا!هللا من معضلة وبا

 . »پیش آید علی

                                                                                                             
بالفاصله شکم خود را عریان نمود و گفت: قصاص کن! سواد پیامبر را در آغوش گرفت و بر پیکرش بوسه 

رود که کشته شوم خواستم تا بدینوسیله پیکرت را لمس  زد و گفت چون جنگ در پیش است و احتمال می

تاريخ األمم  :و نیز به 666، اثر ابن هشام، چاپ مصر، القسم األول، ص لسرية النبويةا :کرده باشم. (به

 نگاه کنید). 446، ص 2ج  ،والـملوك

خذوا أيل�م عماًال يلرض�وا أ�شار�م وال يلآرسل أخطب عمر ابن اخلطاب، فقال: يا أيها انلاس إ� واهللا ما « -1
 يفل�فعه إىل. فواذل كوسنت�م، فمن فعل به ىشء سوای ذل رسلهم إيل�م يلعلمو�م دين�مأأموال�م ولك� 

إن اكن رجل من أمراء  كمؤمن� أرايتـال م�أقصنه منه. فوثب عمرو�ن العاص، فقال: يا نفس عمر بيده أل
قصنه منه، نفس عمر بيده إذاً أل يتلقصه منه! قال: أی واذل كمسلم� ىلع رعية فأدب بعض رعيته، إنـال

 ).204، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوك( .»!يقص من نفسه اهللا منه وقدر رأيت رسولو�يف ال أقصه 

نعم،  :؟ فيقولون: هل يعود مرضا�ماكن الوفد إذا قدموا ىلع عمر سأهلم عن أم�هم، فيقولون خ�اً، فيقول« -2
كيف صنيعه بالضعيف؟ هل �لس ىلع بابه؟ فإن قالوا خلصلة  :نعم، فيقول :هل يعود العبد؟ فيقولون :فيقول

 ).226، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوك( .»ال، عزهل! :منها

، اثر احمدبن أنساب األرشاف :. مقایسه شود با394، ص 7، چاپ لبنان، جزء »النهايةالبداية و«تاریخ ابن کثیر  -3

 .100ذري، چاپ لبنان، ص یحیی بال
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را به نیابت  شد، علی نوشتۀ مورخان، خلیفۀ دوم گاهی که از خالفت دور میبنابه 
داد. طبري (و همچنین واقدي)  گماشت و بر مدینه تولیت می از خود در آنجا می

عمر از مدینه بیرون رفت و علی را در آن شهر جانشین ساخت و گروهی از «نویسد:  می
ازحجاز و عراق گرفته تا  –حوزة حکومت وي  این بود که در .1»صحابه را نیز بهمراه برد

 چهرة عدالت درخشیدن گرفت. –ایران و شام 
آورد سپس، ده تن  عمر، هر ساله خراج عراق را گرد می«نویسد:  قاضی أبویوسف می

گرفتند  آمدند و چهار بار خدا را گواه می از اهل کوفه و ده تن از اهل بصره به سویش می
اند و در گردآوري آنها هیچ مسلمان و همپیمانی، ستم  پاکیزه که اموال مزبور، حالل و

در آنروزگار، عمال حکومت از ظلم به افراد رعیت، هر چند مسلمان هم ». 2ندیده است
 به مسلمانان گفته بود: نبودند، پرهیز داشتند چرا که پیامبر اسالم

 .3»ملعون من ضار مسلماً أو غ�ه، ملعون!«
ا غیر مسلمانی زیان رساند (و آنرا جبران نکند) از رحمت خدا دور کسی که به مسلمان ی«

 .!»است، آري از رحمت خدا دور است
مسلمانان را از آنکه بر «از اینرو خلیفۀ دوم به أبی عبیده نامه نگاشت و فرمان داد که 

 .4»کسی از اهل ذمه ستم کنند، بازدارد

                                           
تاريخ األممم ( .»خرج معه الصحابةمدينة وـخلف علياً ىلع الخرج عمر، و«عبارت طبري چنین است:  -1

طالب  بن ايب مدينة، يلعـاستخلف ىلع الو« :خوانیم ) و در عبارت واقدي چنین می63ص  4، ج لـملوكاو

 ).236، ص 1واقدي، جزء  ، اثر محمد بن عمر،فتوح الشام( .»مدينهـخرج من الو

ال نه من طيب، مافيه ظلم مسلم وأيله باهللا إأن عمر بن اخلطاب اكن �ىب العراق لك سنة ... ثم �رج « -2

 ).124، ص اخلراج( .»معاهد

 .107لخراج، اثر قاضی ابویوسف، ص ا -3

 ، اثر قاضیاخلراج( »هل اذلمةأمسلم� من ظلم أحد ـمره أن يمنع الأعمر بن اخلطاب كتب اىل أىب عبيدة يو« -4

 ).107ابویوسف، ص
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ها به سوي اسالم  جلب قلوب ذمیپرواضحست که این رفتار نیز از عوامل مؤثر در 
 النهرین را به قبول دین حق برانگیخت. شد و معاهدین بین



 
 

 النهرین  انتشار قرآن کریم در بین

 24پس از آنکه روزگار عمر سپري گشت، دوران خالفت عثمان بن عفّان (سال 
عمر براي خشنودي خدا، «هجري قمري) فرا رسید. از عثمان نقل شده که روزي گفت: 

کرد و من براي خشنودي خدا، به خانواده و  خانواده و نزدیکانش را از ثروت محروم می
بهر حال از جمله کارهاي ارزشمندي که در روزگار »! 1کنم نزدیکانم بذل و بخشش می

اري از قرآن کریم و پراکنده ساختن آن در شهرهاي برد خلیفۀ سوم، صورت گرفت، نسخه
ی و روائی مهم و پرجمعیت اسالمی بود. شرح این اقدام برجسته چنانکه از آثار تاریخ

 آید چنان است که: برمی
، در ماجراي فتح ارمنستان با سپاهیان شام حذیفه بن یمان یکی از یاران رسول اکرم

، باتفاق سپاه عراق شرکت داشت. حذیفه 2یجانهمرزم بود و همچنین در مصالحۀ آذربا
اي از قرآن به  شنید که شامیان و عراقیان گاهی بر سر خواندن آیه در این سفرها می

کنند.  دانند و دیگري را تخطئه می افتند و هر کدام قرائت خود را صحیح می اختالف می
بیم که مبادا مسلمانان در این امر بر حذیفه که مردي پر ایمان و غیور بود گران آمد و از 

کار قرآن همچون یهود و نصاري راه اختالف بپویند، از یاران خود جدا شد و به مدینه 
مؤمنان، پیش از آنکه این امت در کتاب خدا همچون  اي امیر«نزد عثمان آمد و گفت: 

عثمان از این سخن درشگفت شد و سبب »! یهود و نصاري اختالف کنند، آنانرا دریاب
  ها را براي وي بازگفت. عثمان از این حادثه ا پرسید، حذیفه ماجراي اختالف قرائتآنر

                                           
تاريخ األمم ( »بتغاء وجه اهللا ...إ�� اعطى أه� وأفر�اىئ هله و أقر�اه ابتغاء وجه اهللا، وإ� عمر اكن يمنع أ« -1

 ).226، ص4، ج والـملوك

اي که عتبۀ بن فرقد براي مردم آن  آذربایجان نیز از طریق مصالحه فتح شد و کارش به جنگ نکشید و عهدنامه -2

 نگاه کنید). 155، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوكدیار نوشت، در تاریخ طبري مضبوط است (به 
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فرستاد و پیام داد تا مصحفی را که  بیم کرد و کس را به نزد حفصه همسر رسول خدا
در زمان خالفت ابوبکر از آثار کاتبان وحی و به کمک حافظان قرآن، رونویسی کرده 

نی چند از آن تهیه شود و نسخۀ اصلی را دوباره به حفصه بودند به نزد وي فرستد تا روش
. بزودي چند تن که یکی از آنها زید بن ثابت 1بازگردانند. حفصه این پیشنهاد را پذیرفت
) از سوي عثمان مأموریت یافتتند تا از روي انصاري (کاتب وحی در زمان رسول اکرم

هجري قمري  25حجر در سال  نگاري کنند. این لجنه، بگفته ابن مصحف حفصه، نسخه
 .2تشکیل شد و پس از مدتی، نسخ متعددي از تمام قرآن فراهم آمد

آنند که عثمان چون ء بر املر عتبیش«نویسد:   می» المقنع«و دانی در کتاب  أبوعمر
اي از نواحی فرستاد.  ها را نوشت، آنها را چهار نسخ کرد و هر یک را به ناحیه مصحف

یگري را به بصره و سومی را به شام ارسال داشت و یک مصحف را یکی را به کوفه و د
اند که عثمان آنها را هفت نسخ کرد و  نیز نزد خود (در مدینه) نگاهداشت. و برخی گفته

 ».3به مکه و یمن و بحرین هم نسخی را فرستاد
روبرو  کار عثمان با موافقت و همراهی گروهی از بزرگان صحابه از جمله علی

 بن غفله آورده است که علی فرمود:تانی به سند صحیح از سوید شد. سجس
روي مکنید و دربارة کاري که وي نسبت به   اي مردم! در انتقاد از عثمان زیاده«

هاي (مغلوط را) سوزانید، جز به نیکی یاد نکینید. سوگند  ها انجام داد و نسخه مصحف
حضور جمعی از ما (یاران پیامبر) ها، اقدامی ننمود مگر در  بخدا که او دربارة مصحف

                                           
 نگاه کنید. 15، ص 9ج ، چاپ مصر، ، اثر ابن حجر عسقالنیصحيح البخاریبشرح  فتح الباری :به کتاب -1

 رجوع کنید. 209، ص 1االتقان، اثر سیوطی، چاپ بیروت، ج  :به کتاب -2

 �عث إىل لك ناحية من انلوايحمصحف جعله  أر�ع �سخ وـما كتب الـعثمان بن عفان ل أ�رث العلماء عليأ« -3
قد عند نفسه واحدة. و كأمسوخری و إىل الشام اثلاثلة أ�ىل ابلرصة منهن، فوجه إىل الكوفة إحداهن و بواحدة

، مقنعـال( »�سخة إىل ابلحر�نة إىل مكة و�سخة إىل ايلمن وأيضاً �سخ كوجه من ذلنه جعله سبع �سخ وأقيل 

 ).9بن سعید دانی، چاپ لبنان، ص  اثر ابو عمرو عثمان
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گویید؟ بمن  عثمان از ما پرسید: دربارة این (اختالف) قرائت که پیش آمده شما چه می
گوید: قرائت من، از قرائت تو برتر است. و  رسیده که برخی از قاریان قرآن به دیگري می

ان هیچگونه این امر نزدیک است که به کفر بیانجامد! ما گفتیم: نظر خودت چیست؟ عثم
 ».1پراکندگی و اختالف در میان نباشد. همه گفتیم: رأي بسیار خوبی است

 ن، ابن اثیر در تاریخش آورده که:همچنی
به کوفه وارد شد، مردي در برابر وي ایستاد و از عثمان بدگویی کرد  چون علی«

بانگ بر او زد که: خاموش باش!   که مردم را بر مصحف واحدي گرد آورده بود! علی
او، اینکار را در حضور جمعی از ما (یاران رسول) انجام داد و اگر حکومتی که عثمان 

 »!.2رفتم که او رفت داشت در دست من بود، همان راهی را می
البته باید دانستکه مصاحف عثمانی، بدون نقطه و أعراب بود ولی این موضوع، 

یش نیاورد زیرا عثمان با هر مصحفی که به شهري فرستاد، مشکلی را در کار قرائت پ
قاري ماهري را نیز بدانجا روانه کرد تا مصحف مزبور را بر مردم بخواند. بنابر آنچه 

عثمان دستور داد تا زید بن ثابت را با مصحف اهل مکه روانه ساخت «اند:  گزارش کرده

                                           
 يا� ما فعل اذلمصاحب، فوـ�حراق المصاحف وـال تقولوا هل إال خ�اً يف العثمان و يها انلاس التغلوا يفأيا « -1

ن بعضهم يقول: إن أ هذه القرائة؟ فقد بلغ� مصاحف إال عن مالء منا مجيعاً. قال: ما تقولون يفـال فعل يف
هذا ي�اد أن ي�ون �فرا! قلنا: ما تری؟ قال: نری أن �مع انلاس ىلع مصحف و كقرائىت خ�من قرائت

ی داود سجستانی، ، اثر ابن ابمصاحفـال(. »يتأ: نعم ما رال ي�ون اختالف. قلنافال ت�ون فرقه و ةواحد

 ).22چاپ مصر، ص 

فعن  سكتأمصحف، فصاح به وقال  ـالكوفة قام إيله رجل فعاب عثمان جبمع انلاس ىلع ال ما قدم يلعـل« -2

المقنع، ). در کتاب 112، ص 3، ج الكامل( .»، فلو ويلت منه ما و� عثمان لسلكت سبيلهكمالء  منا فعل ذل

  »فعل عثمان يمصاحف اذلـال لو ويلت لفعلت يف«آمده است:  نیز از قول علی 8اثر ابو عمرودانی، ص 
کردم که عثمان انجام  ي را میها همان کار اگر پیش از این، به حکومت رسیده بودم، دربارة مصحف«یعنی: 

 . »داد
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الرحمن سلمی را با مصحف اهل و مغیره بن أبی شهاب را با مصحف اهل شام و ابوعبد
 ». 1کوفه و عامر بن عبد قیس را با مصحف اهل بصره، فرستاد

النهرین (کوفه و بصره) از این معلمان قرآنی، کتاب خدا را  مردم حجاز و شام و بین
کردند تا آنکه شهرهاي مسلمانان از  رونویسی می 2ها آموختند و از روي مصحف می

ها راه یافت و آفاق را از  مجید بصورت مکتوب، در خانه مصاحف قرآنی پر شد و قرآن
 نور خود روشنی بخشید.

                                           
شهاب مع  مغ�ة بن ايبـالمىك وـاهللا بن السائب مع ال عبد�عث مد� وـمر ز�د بن ثابت أن يقرء بالأن عثمان أ« -1

دليل احلريان علی مورد  :(به کتاب. »ياعمر بن عبد قیس مع ابلرصسل� مع الكو� وبا عبدالرمحن الأالشا� و

، اثر دکتر القراآت القرآنية :رحوع فرمایید و مقایسه کنید با 18، اثر ما رغنی، چاپ قاهره، ص الضمآن

 ).22بدالهادي فضلی، چاپ بیروت، صع
شهرت داشتند و برخی از آنها تا چند قرن پس از روزگار عثمان باقیماندند. » مصحف امام«ها، به  این مصحف -2

(سنة مخس  هذه السنة �و« نویسد:  زیسته در تاریخ خود می این کثیر دمشقی که در قرن هشتم هجري می
 يمام اذلمصحف اإلـكتب هذا ال يهو اذلحد كتاب الوىح ... وأنصاری ر�ع�) تو� ز�د بن ثابت األأو

 :) یعنی32، ص8، جزء النهايةالبداية و( »يتهأهو خط جيد قوی جدا فيما رعفان و مر عثمان بنأبالشام عن 

هجري قمري) زیدبن ثابت انصاري که یکی از نویسندگان وحی بود وفایت یافت او  45در این سال («
را که اینک در شام است بدستور عثمان بن عفان نوشت. خط مصحف مزبور چنانکه من دیدم مصحف امام 

 .»خطی نیکو و قوي است



 
 

 النهرین  دولت فرخندة علوي در بین

 و پنجم هجري قمري در مدینه کشته شد و مسلمانان با  عثمان بن عفان در سال سی
به خالفت، بیعت کردند. در حکومت علوي، خورشید عدالت با درخشندگی  علی

النهرین نیز مانند دیگر  بیشتري تجلی کرد و بر جهان اسالمی پرتو افکند و بین
سرزمینهایی که در حوزة حکومت علی بود، از رفتار دادگرانه و کریمانۀ وي برخوردار 

النهرین انتقال یافت و شهر  ز حجاز به بینشد. بویژه که مرکز خالفت در آنروزگار، ا
 علوي، به شمار آمد. کوفه، نخستین طلوعگاه عدل

از همان روزهاي آغازین خالفتش، وظایف مردم را برابر خود، و تکلیف  علی
خود را برابر مردم روشن ساخت و خطوط اساسی حکومتش را ترسیم نمود و راه و 

هایش  خواست درپیش گیرد، براي مسلمانان توضیح داد. در یکی از خطبه روشی را که می
مردم! مرا بر شما حقی است و شما را اي «کند:  از وظایف و تکالیف مزبور چنین یاد می

بر من حقی. حق شما بر من آنستکه خیرخواهتان باشم، و سهمتان را کامل دهم، و به 
تعلیمتان پردازم تا نادان نمانید، و آدابتان آموزم تا دانش فرا گیرید. و اما حق من بر شما 

و چون شما را بخوانم  آنستکه بر بیعتم وفادار مانید و در حضور و غیاب خیرخواهی کنید
 .1»پذیرا شوید و هنگامی که فرمانتان دهم، فرمان برید

                                           
ق. فأما حق�م ىلع فانلصيحة ل�م وتوف� فيئ�م وتعليم�م ل�م ىلع حعلي�م حقاً و أيها انلاس إن يل« -1

مغيب ـالمشهد وـال انلصيحة يفة وعلي�م فالوفاء بابليع ما حيقأأديب�م كيما تعلموا. وتكيال جتهلوا و
و  33(نهج البالغه، با شرح شیخ محمد عبده، چاپ مصر، خطبه  »ح� آمر�م ةلطاعجابة ح� أدعو�م و اإلو

یحیی بالذري، ، اثر احمد بن انساب األرشاف) مقایسه شود با 91و  90، ص 5ج  ،كملوـمم والأنساب واأل

 ).380چاپ لبنان، ص 
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در این سخنرانی، علی به حقوق مالی و فرهنگی جامعه که مسئولیت آن، بر عهدة 
بینیم که دولت علوي، حقوق مزبور  نماید و ما در تاریخ می زمامدار نهاده شده، اشاره می

 ت.ایستگی اداء کرده اسرا در کمال ش
آمد، به تناسب مقام و  المال فراهم می در دوران خالفت عمر، اموالی که در بیت

شد بدین معنی که خلیفه، خدمات گذشتۀ آنانرا نسبت به  درجات مسلمانان تقسیم می
داشت. وي در  گرفت و سهم مسلمانان پیشتاز را بیش از دیگران مقرر می اسالم در نظر می

 این موضوع بدین صورت یاد کرد که:یکی از سخنرانیهاي خود، از 
هیچکس  - این را سه بار تکرار نمود -سوگند به خدایی که جز او معبودي نیست «

(از مسلمانان) نیست مگر که در این مال حقی دارد، چه به او داده شود و چه محرومش 
دارند، و هیچکس سزاوارتر از دیگري نسبت به این مال نیست مگر آنکه غالمی مملوك 

سهم من نیز مانند یکی ») المال نداشتند باشد (که غالباً اسیران جنگی بودند وحقی از بیت
از مسلمانان است. اما هر یک از ما بر اساس منزلتی که در کتاب خدا و نزد رسولش 

بریم و همچنین، بر حسب سختیهایی که کسی در راه اسالم دیده است  داریم، سهم می
دلیل پیشگام بودن و حاجتمندي افراد، به آنها نصیبی داده  اي دارد) و نیز، به (بهره

 .1»شود می
بدلیل خدماتشان به  –نتیجۀ سیاست مالی عمر این بود که گروهی از مهاجران وانصار 

ازدیگر مسلمانان ثروتمندتر شدند و فواصل مالی بسیاري در میان مردم پدید  –اسالم 
آمد. خلیفه در سال آخر عمرش، از این کار ناخرسندي نشان داد و متوجه شد که سیاست 

دانم از  اگرآنچه را که اکنون می«مالی مزبور، درست نبوده است از اینرو اعالم داشت که: 

                                           
حق به من أحد أو منعه، وما أعطيه أمال حق ـهذا ال حد إال هل يفأما من  –ثالثاً  –ال � أال هو  ياهللا اذلو« -1

والرجل  قسمنا من رسول اهللاكتاب اهللا و لكنا ىلع منازنلا يفحدهم وأنا فيه إال كأما و كحد اال عبد ملوأ
تاريخ األمم (. »حاجتهسالم، والرجل واإل غنائه يفسالم، والرجل واإل قدمه يفسالم، والرجل واإل �الئه يفو

 ).211، ص 4، ج والـملوك
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گرفتم و میان مهاجران فقیر تقسیم  ال توانگران را میپیش دانسته بودم، مازاد امو
المال ادامه یافت و خلیفۀ  در تقسیم بیت» سیاست تبعیض«در دوران عثمان نیز ». 1کردم می

 سوم به تصمیمی که عمر بن خطاب در اواخر عمرش گرفته بود، وقعی ننهاد. علی
ن مسلمانان نهاد و درجات چون به خالفت رسید بناي تقسیم اموال را برسم مساوات میا

ایمانی و خدمات دینی آنها را در توزیع سهامشان دخالت نداد و ثواب خدمتگزاري آنان 
 را موکول به پاداش خداوند دانست که:

ِ ٱ ثََواُب ﴿   .2]80[القصص:  ﴾الِحٗ َ�ٰ  وََعِمَل  َءاَمنَ  لَِّمنۡ  َخۡ�ٞ  �َّ
اي برابر تقسیم  بود، میان مسلمانان بگونهاگر این مال از آن من «امام، در اینباره گفت: 

 .»!3کردم در صورتی که این مال از آن خدا است می

به نزد  گروهی از یاران علی«آورده که: » الغارات«ابواسحاق ثقفی کوفی در کتاب 

مؤمنان، این اموال را به مردم ببخش و أشراف عرب و قریش  وي آمدند و گفتند: اي امیر
داري راه مخالفت پویند و به سوي  ها برتري ده! و هم بر کسانیکه بیم عجمرا بر موالیان و 

دهید که پیروزي را از راه  پاسخ داد: آیا بمن دستور می (معاویه) گریزند ... علی
اي در آسمان  کند و ستاره ستمگري بجویم؟! سوگند به خدا که تا خورشید طلوع می

گر اموال ایشان از آن من بود، میان آنها درخشد دست بدینکار نخواهم زد، بخدا ا می
 »!.4کرد تا چه رسد بدانکه اموال، ازآن خودشان است اي برابر تقسیم می بگونه

                                           
تاريخ ( .»مهاجر�نـغنياء فقسمتها ىلع فقراء الخذت فضول أموال األما استدبرت، أل يلو استقبلت من أمر« -1

 ).226، ص 4، ج األمم والـملوك

 ».استه کار شایسته پرداخت، بهتر پاداش الهی براي کسی که به حق گرایید و ب« -2

 ).122، خطبه ةهنج البالغ( مال مال اهللا؟ـلسو�ت بینهم، فيكيف وأنما ال مال يلـلو اكن ال« -3

رشاف فضل هؤالء األموال ومؤمن� أعط هذه األـال م�أمشوا إيله فقالوا: يا  إن طائفة من أصحاب ىلع« -4
أن  مرو�: أتافراره ... فقال هلم ىلعمواىل والعجم ومن ختاف خالفه من انلاس وـقر�ش ىلع المن العرب و

لواسيت  اهللا لو اكن ماهلم مايلالسماء �م، و ال ماالح يفما طلعت شمس و اهللا ال أفعلأطلب انلرص باجلور؟! و
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کرد سپس نماز  المال را آب پاشی می هر روز جمعه، بیت علی«نویسد:  ثقفی می
ان را گفت: در روز رستاخیز گواهم باش که من مال مسلمان گزارد و می نافله در آنجا می

 !».1در تو زندانی نکردم
مالی از اصفهان به نزد علی آوردند و آنرا به هفت «نویسد:  ابن اثیر در تاریخش می

هاي کوفه) تقسیم نمود و در میان آنمال، گرده نانی یافت، آنرا نیز  سهم (به شمار بخش
ه افکند تا ببیند پاره کرد. آنگاه فرماندهان هفتگانۀ کوفه را فرا خواند و میانشان قرع  هفت

 ».2کند ها از کدامین آغاز که در پرداختن سهم 
هارون بن عنتره از پدرش روایت کرده که: من، در فصل «نویسد:   باز هم ابن اثیر می

دوش افکنده  اي کهنه و فرسوده بر در خورنق وارد شدم و او حوله زمستان بر علی
ات سهمی  خدا در مال براي تو و خانوادهمؤمنان،  گفتم: اي امیرلزرید.  میبود و در آن 

                                                                                                             
). چنانکه مالحظه 75، ص 1، اثر ابواسحاق ثقفی، چاپ تهران، ج الغارات(. »أمواهلم �نما �بینهم فكيف و

المال، از آن خدا است و در گزارش ثقفی آمده که اموال  تصریح شده که اموال بیت شود در نهج البالغه می
مزبور از آن مردم است! باید دانستکه میان ایندو تعبیر، اختالفی وجود ندارد زیرا خداي سبحان نیازمند به مال 

رسد و از آن ایشان  د میشود، به مردمی که استحقاق آنرا دارن و منال نیست و اموالی که بنام او نامگذاري می
 ست.ا

مال ىلع ـال كيوم القيامة ا� لم احبس في شهد يلأمال ثم يتنفعل فيه و�قول: ـال اكن ينضح بيت ن علياً أ« -1

 ).50، ص 1، ج الغارات( »مسلم�ـال

داع امراء االسباع جد فيه رغيفاً فقسمه ىلع سبعة، وىلع مال من اصبهان فقسمه ىلع سبعة أسهم، فو قدم يلع« -2

 ).399، ص 3، ج التاريخ الكامل يف(. »والً أيهم يعطى أفأقرع بینهم يلنظر 

هاي مالی به مسلمین، احوال روحی نیازمندان را نیز از نظر  عالوه بر رعایت برابري و عدالت در کمک امام
خواست که آنها هنگام درخواست کمک، احساس حقارت کنند. ابن کثیر دمشقی در  داشت و نمی دور نمی

رض ىلع األ ك�تب حاجتأ«روزي نیازمندي نزد امام آمد و گفت حاجتی دارم! امام فرمود:  :تاریخش آورده که
حاجت خود را بر روي زمین بنویس که من خوش ندارم «یعنی:  .»!كوجه ری ذل السوال يفأفا� أ�ره أن 

 محتاج، من نیازمندم! و علی أنیات ببینم! آنمرد، بر روي زمین نوشت که:  ذلت درخواست را در چهره

 ).11و  10، ص 8، ج النهاية(البداية و .»بدو بخشید اي برایش بیاورند و مقداري پول نیز دستور دارد تا جامه
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کنی؟! فرمود: (آري) سوگند به خدا که از سهم شما  مقرر داشته و تو با خود چنین می
 »!.1ام چیزي برنگرفتم و این حوله را هم از مدینه با خود آورده

هاي زندگی را بر خود هموار کند شاید با مالحظۀ احوال  کوشید تا سختی می علی
 گفت: تر آید و می نیازمندان سبک ی معیشت براو، سنگین

ماكره ادلهر أو أ�ون  شار�هم يفأال � ومؤمنـائل م�أأقنع من نفىس بأن يقال هذا «
 .2»؟جشو�ة العیش اسوة هلم يف

آنکه در  مؤمنان است، بی آیا خودم را بهمین راضی کنم که مردم بگویند: این امیر«
 .»باشم و در سختی زندگی، سرمشق آنان شوم؟ناخوشامدهاي روزگار با آنها شریک 

پیدا است دستاورد دولتی که رهبرش بدینگونه رفتار کند، جز برقراري عدل و انصاف 
تردید در سایۀ چنین حکومتی، حتی مردمی که به اسالم  درجامعه چیزي نیست و بی

مثالً اند از نعمت عدالت برخوردار خواهند شد چنانکه در دولت علوي  گردن ننهاده
اي  مسلمانان وظیفه داشتند تا نهرهاي اهل ذمه را براي ایشان آباد سازند و در برابر جزیه

 کرد، از کمکهاي مادي و معنوي بدانان دریغ نورزند.  که دولت اسالمی از آنان دریافت می
به قرظه بن کعب انصاري گزارش کرده که  اي را از علی یعقوبی در تاریخش نامه

 دهد، در آن نامه، امام نوشته است:  بور، این امر را به روشنی نشان میمفاد نامۀ مز
پس (از ستایش خدا و درود بر پیامبر) مردانی از اهل ذمه که در حوزة مأموریت تو «

اثر شده و بزیر خاك رفته   اند که بی  اي در اراضی خود یاد کرده از رودخانه ،اند  قرار گرفته

                                           
عليه خلق قطيفة وهو يرعد فيه! ن أبيه: دخلت ىلع ىلع باخلورنق وهو فصل الشتاء وقال هارون بن عنرتة ع« -1

واهللا ؟! فقال: كنت تفعل هذا بنفسأمال نصيباً وـهذا ال يف كهل الو كمؤمن� إن اهللا جعل لكـال م�أفقلت: يا 
و  340و  339، ص 3، ج التاريخ الكامل يف( .»مدينةـأخرجتها من ال اليت اال قطيفيت � ماارزأ�م شیئاً وما 

 ).4و  3، ص 8، اثر ابن کثیر، ج النهايةالبداية و

 .45، نامه شماره هنج البالغة -2
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اي است که مسلمین بر عهده دارند.  مزبور براي ایشان، وظیفهاست، آباد ساختن رودخانۀ 
 ».1پس تو و آنان در این کار بنگرید سپس آن نهر را آباد و بازسازي کن ...

در تعلیم و تربیت  از تدبیر معیشت و تنظیم امور مالی مسلمین که بگذریم، علی
اي  هاي حکیمانه د. خطبهمسلمانان و آشنا ساختن آنها با معارف اسالم نیز سخت کوشا بو

کوشیده تا محیط اسالمی  دهد که چه اندازه می که از این امام بزرگ رسیده، خود نشان می
را از معارف الهی و علوم قرآنی و حکمت عقلی گرم و سرشار کند. رسم خلفاي پیشین 

از اسالم خواندند و با ایشان  آمدند و براي آنان قرآن می این بود که در میان تودة مردم می
خواند  گردید و قرآن می عمر، در بازارها می«گفتند چنانکه ابن اثیر آورده است:  سخن می

این  ! علی2»نمود کردند، در میان آنها داوري می و هر جا که مدعیان با او برخورد می
سنت فرخنده را به اوج خود رسانید و مسلمانان را در کوي و برزن و مسجد و منبر با 

 اي پیشین گفته بودند، آشنا ساخت.میقتر از آنچه خلفمعارفی ع
به بازار وارد شد و ندا در داد: اي  علی«نویسد:   می» الغارات«ثقفی در کتاب 

فروشان! هر کس از شما در گوشت حیوانات بدمد (و آنرا فربه نشان دهد) از ما  گوشت
مسلمانان نیست! بناگاه مردي که (روبروي علی ایستاده بود) از امام روي برگرداند و 

ت به گفت: سوگند به کسی که در پس هفت پرده نهان است، چنین نیست! امام، دس
فروش، چه کسی در پس هفت پرده نهان است؟! وي  پشت او زد و گفت: اي گوشت

اي، میان خدا و  مؤمنان! امام فرمود: به خطا رفته پاسخ داد: خداوندگار جهانیان اي امیر
اي نیست چرا که هر کجا باشند او با ایشان است. آنمرد گفت: اي  آفریدگانش پرده

ه خطا گفتم چیست؟ فرمود: آنستکه بدانی هر جا که هستی مؤمنان کفارة آنچه که ب امیر

                                           
مسلم�، ـفيه عمارة ىلع الدفن وأعفا و رضهم قدأ ذكروا نهراً يفو كن رجاًال من أهل اذلمة من عملإأما بعد ف« -1

 ).203، چاپ بیروت، ص 2یعقوبی، ج (تاریخ ال .»هم، ثم اعمر، أصلح انلهر ...نت وأ فانظر

، 3ج  التاريخ، الكامل يف( .»ب� انلاس حيث أدر�ه اخلصوم �قيضالقرآن و أسواق و�قراآل يطوف يف اكن عمر« -2

 ).60ص 
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خدا با تو است! باز آنمرد گفت: آیا فقیران را (به رسم کفاره سوگند) خوراك دهم؟ علی 
نه تنها  علی». 1اي! فرمود: الزم نیست زیرا که توبه کسی جز خدایت سوگند یاد کرده

یکان و فرماندهانش را نیز بر اینکار پرداخت بلکه نزد خود پیوسته به آموزش مسلمانان می
فرماندار آذربایجان  –گمارد. یعقوبی گزارش نموده که امام، به قیس بن سعد بن عباده  می
 که با چنین عبارتی آغاز شده بود:اي نگاشت  نامه –

ما ـم كعلم من قبلباالنصاف و كأحسن إىل جندأما بعد فأقبل ىلع خراج باحلق و«
 .»2اهللا... كعلم
داري، بحق   آوري مالیاتی که بر عهده از ستایش خداوند و درود و بر پیامبرش برگرد پس«

روي آور و از ره انصاف و برابري، با سپاهیانت نیکی کن و از آنچه خدایت به تو آموخته به 
 .»کسانی که نزد تو هستند بیاموز ...

النهرین  گرد آمده، بیشتر در بین ةالبالغ  هنجآموزشهاي امام که بخشی از آنها در 

صورت پذیرفته است زیرا چنانکه دانستیم علی مرکز حکومت خود را از مدینه به کوفه 
 انتقال داد و در آنجا به تدابیر امور خالفت و تعلیم و تربیت مردم اهتمام نمود.

                                           
هو برجل  ذاإاللحم فلیس منا ف اللحام�! من نفخ من�م يفيا معرش أنه دخل السوق فقال:  عن يلع« -1

مؤمن�! فقال هل أخطاب... ـال م�أم� يا ـىلع العال احتجب بالسبع! فرض�ه يلع ياذلمويله ظهره، فقال الك و
مؤمن�؟ ـم�الأنه معهم أينما اكنوا. فقال الرجل: ما كفارة ما قلت يا �� خلقه حجاب ألإن اهللا لیس بینه و

، 1، ج الغارات( »!كنما حلفت بغ� ر�إال،  :مساك�؟ قالـأطعم ال :حيث كنت، قال كقاالن تعلم أن اهللا مع

 ).112ص 

 .202، ص 2، جزء تاريخ اليعقوبی -2



 
 

 النهرین  جنگ در بین

شکنی  برد، خبر یافت که طلحه و زبیر بیعت  در مدینه بسر می هنگامی که علی
همسر رسول  -نموده و سرخالف دارند. به امام گزارش دادند که آندو در مکه با عائشه 

گویند. علی،  اند و از خونخواهی دربارة خلیفۀ سوم عثمان، سخن می پیوسته - خدا
مردم مدینه را از این ماجري آگاه کرد ولی واکنشی که در برابر اینکار از خود نشان داد، 

 طلبانه بود چنانکه فرمود: اصالحنرم و 
یی خواهم جمعیت شما مسلمانان، به هراس نیافتم شکیبا» تا آنجا که از (پراکندگی)«

ورزید، و اگر آنان (از اقدامات تند) دست باز دارند من نیز از چنین کاري خود داري 
 »!.1کنم نمایم و بهمین خبري که بمن رسیده بسنده می می

اند، امام با گروهی از  پس از آنکه دوباره خبر آمد مخالفان مزبور، آهنگ بصره کرده
آورند  ا فرستاد تا یارانش را از کوفه نیز گرداهل مدینه، به جانب بصره شتافت و کسانی ر
 النهرین نهاد. ت خود، پاي به بینو این نخستین باري بود که علی پس از خالف

آورده است که: در آستانۀ جنگ جمل، حرث بن » رشافأنساب األ«بالذري در کتاب 

ر باطلی مگر ممکن است که طلحه و زبیر و عائشه بر ام«حوط به نزد امام آمده و گفت: 
 علی بدو پاسخ داد:» آمده باشند؟!گرد 

مال �إع، إن احلق وابلاطل اليعرفان بأقدار الرجال وكنت ملبوس عليأيار حرث «
 .2»اعرف ابلاطل تعرف أهلهالظن، أعرف احلق تعرف أهله و

                                           
ر، ج ، اثر أبن اثیالتاريخ (الكامل يف .»أقترص ىلع ما بلغ�سأصرب مالم أخف ىلع مجاعت�م، وأ�ف إن كفوا، و« -1

 ).205، ص 3

 .274و نیز  239و  238پ لبنان، ص ، اثر احمدبن یحیی بالذري، جاأنساب االرشاف -2
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اي حق و باطل، از راه ارزیابی رجال و خوش گمانی به این آن  اي حارث! به اشتباه درافتاده«
 !.») بشناس تا اهل آندو را بشناسیشود، حق و باطل را (با دلیل و برهان شناخته نمی

دانیم، به پیروزي سپاه امام و شکست دشمنانش انجامید  جنگ جمل بدانگونه که می
در این جنگ با مخالفان سیاسی خود  آید، رفتار علی تر بنظر می ولی آنچه با شکوه

اران خویش را از دشمنی و حتی ناسراگویی به مخالفان بود. زیرا پیش از جنگ مزبور، ی
داشت و امیدوار بود که فتنۀ مزبور از راه صلح و آشتی فرو نشیند و آتش پیکار  باز می
براي در مسیر خود به سوي بصره  ور نگردد. طبري در تاریخش آورده که علی شعله

 سپاهیانش خطبه خواند و گفت:

عن هؤالء القوم فإنهم ألبسنت�م أنفس�م، كفوا أيدي�م واس املكوا يا أيها انل«
مخصوم غداً من خصم ـ�يا�م أن �سبقونا فإن الإخوان�م، واصربوا ىلع مايأتي�م، و

 .!1»ايلوم
هان اي مردم، بر خودتان مسلط باشید و دست و زبانتان را از این قوم باز دارید که ایشان «

رسد شکیبایی ورزید و از این بپرهیزید  ایشان) به شما می برادران شما هستند و در برابر آنچه (از
گري با آنان) از دستور ما پیشی گیرید زیرا که فردا، کسی محکوم است که امروز،  که (در ستیزه

 !.»دشمنی آغاز کند
همینکه امام، به سپاه مخالفان رسید و دانست که آتش پیکار بزودي افروخته خواهد 

کرد تا با آنان سخن گوید (و اتمام حجت نماید). ابن کثیر در  شد، طلحه و زبیر را ندا
 نویسد: می» البدایه و النهایه: «کتاب
، طلحه و زبیر ها نشستند و در برابر هم قرار گرفتند، علی چون دو سپاه بر مرکب«

را فرا خواند تا با آندو سخن گوید، سپس همه گرد یکدیگر آمدند تا آنجا که گردن 
بینم که اسبان و مردان  هم رفت! گویند در این هنگام علی به آندو گفت: می اسبانشان در

اید؟ ازخدا  اید، آیا هیچ عذري هم براي روز رستاخیز مهیا داشته و سپاه بسیار فراهم آورده

                                           
 .496، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوك -1
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بترسید و مانند آن زنی مباشید که رشتۀ خویش را پس از آنکه به قوت تابید از هم 
من برادر دینی شما نبودم که (ریختن) خون مرا حرام  ! آیا1گسست و پاره پاره کرد

اي رخداده که خون  شمردم؟ پس چه حادثه شمردید و من نیز خون شما را حرام می می
این  مرا بر شما حالل کرده است؟ طلحه پاسخ داد: کار را بر عثمان تباه کردي! علی

 آیه را بخواند که:

ُ ٱ يَُوّفِيِهمُ  َم�ِذٖ يَوۡ ﴿  .]125[النور:  ﴾قَّ �َۡ ٱ ُهمُ دِينَ  �َّ
 .2»دهد سزایشان را هر چه تمامتر می در آنروز خداوند،«

را براي  سپس گفت: نفرین خد بر قاتالن عثمان باد! اي طلحه آیا همسر رسول خدا
اي؟! مگر نه آنکه با من (به  اي و همسر خویش را در خانه پنهان داشته جنگ آورده

اي؟ طلحه پاسخ داد: با تو در حالی بیعت کردم که شمشیر برگردنم  خالفت) بیعت کرده
روي به زبیر نمود و از او پرسید: تو را چه چیزي به خروج واداشته  ! آنگاه علی3بود

                                           
  فرماید: ، از سوره نحل است که می91اشاره به آیه  -1

ْ  َوَ� ﴿ �ٍ  دِ َ�عۡ  مِنۢ  لََهاَغزۡ  َ�َقَضۡت  لَِّ� ٱكَ  تَُ�ونُوا ٰ  قُوَّ نَ�
َ
 .]91[النحل:  ﴾اثٗ أ

زنندگان نازل شده  بینی (آیه کریمه درباره تهمت داوري می سزاي این تهمت را در روز  :اشاره به آنستکه -2
 است).

در «( :، هیچیک از صحابه را بر بیعت با خود مجبور نکرد. ابوجعفر طبري در تاریخش نوشته است کهعلی -3
بدو فرمود: بیعت کن. سعد پاسخ  و علیوقاص را بحضور (امام) آوردند  آغاز بیعت با علی) سعد بن ابی

 داد تا مردم بیعت نکنند، من بیعت نخواهم کرد، به خدا که خطري از سوي من متوجه تو نیست! علی
بدو فرمود: بیعت کن. عبداهللا نیز  عمر را نزد (امام) آوردند و علی بن   فرمود: بگذارید برود. آنگاه عبداهللا

فرمود: ضامنی بیاور. عبداهللا گفت: من ضامنی  د، بیعت نخواهم نمود. علیپاسخ داد: تا مردم بیعت نکنن
فرمود: رهایش کنید، خودم  ندارم! مالک اشتر (به خشم آمده و به امام) گفت بگذار گردنش را بزنم! علی

 درست ) بنابراین، ادعاي طلحه در برابر علی428، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوك( ....»ضامن او هستم 

مؤمنان، کسی را به بیعت با خود وادار نفرمود و اگر طلحه از اطرافیان علی (چون مالک اشتر) بیم  نبود و امیر
همچون سعد و عبداهللا  - توانست در حضور علی کرده بود، ترس وي ربطی به امام نداشت. طلحه هم می

 داشت. به اطاعت از امام ملزم می از بیعت خودداري نماید. پس بیعتش او را –
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گفت:  بینم! علی داد: تو را در امر خالفت سزاروارتر از خود نمیاست؟! زبیر پاسخ 
کردي آنگاه پیامبر  غنم گذر می از محل بنی آیا به یاد داري که روزي با رسول خدا

نگاهی به من کرد و خندید و تو نیز در روي پیامبر خندیدي و گفتی که: پسر ابوطالب، 
گفت: او اهل تکبر نیست و تو در آینده به  دارد! پیامبر در پاسخت دست از تکبرش برنمی

 :اي! زبیر (ناگهان بخود آمد و) گفت جنگ وي خواهی رفت در حالی که بر او ستم کرده
آورم) و اگر پیش از این به یادم افتاده بود، این راه را  خداوندا! آري (بخاطر می

 !.1»پیمودم و سوگند به خاطر که هرگز با تو پیکار نخواهم کرد نمی
دهند تا صلح و  گران اجازه نمی دانست که فتنه با وجود این مذاکرات، علی

دوستی برقرار گردد و هر چند طلحه و زبیر از جنگ کناره گیرند، آنان از آشوبگري و 
دارند، ناچار بدستاویز دیگري روي آورد به امید آنکه وجدان  افروزي دست بر نمی جنگ

 رد.ی و خونریزي جلوگیري بعمل آومخالفان را بیدارکند و از بردارکش
 نویسد:  طبري می

به یاران خود گفت: کدامیک از شما آماده است تا این مصحف (قرآنی) و  علی«
آیاتش را بر مخالفان عرضه کند که اگر دستش را جدا سازند، آنرا بدست دیگر گیرد و 

                                           
الز�� يللكمهما، فإجتمعوا حىت اتلفت أعناق خيوهلم، فلما ر�ب اجلیشان وتراءی اجلمعان وطلب ىلع طلحة و« -1

 الذراً يوم القيامة؟ فاتقيا اهللا وعدداً وفهل أعددتم عأراكما قد مجعتما خيًال ورجاًال و نه قال هلما: إ�أفيقال 
احرم دمكما؟ فهل دينكما؟ حترمان د� و اكلىت نقضت غزهلا من بعد قوة ان�اثاً، ألم أ�ن أخاكما يف :ت�ونا

ابلت ىلع عثمان. فقال ىلع: يومئذ يوفيهم اهللا دينهم احلق. ثم قال: يا  :حل لكما د�؟ فقال طلحةأمن حدث 
والسيف ىلع  كابليت؟ أبايعت�؟ قال: بايعت يف كخبأت عرستقابل بها و طلحة، أجئت بعرس رسول اهللا

مر أو� به م�! فقال هل ىلع: اما تذكر يوم مررت مع بهذا األ ك؟ قال: أنت وال أراكقال للز��: ما أخرجعنىق! و
رسول  كطالب زهوه! فقال ل كت إيله، فقلت هل: ال يدع ابن ايبو ضح كغنم فنظر إىل وضح ىف ب� رسول اهللا

اهللا : ا� نعم، ولوذكرت، مارست مس�ی هذا وأنت ظالم هل! فقال الز��بمتمرد، تلقاتلنه و لیسس: إنه  اهللا
 502و  501، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوكضمناً به  263و  262، ص 4، ج البداية والنهاية( .»بداأ كال أقاتل

 گاه کنید).نیز ن 251و أنساب االشراف بالذري، ص  147دینوري، ص  االخبار الطولو
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در  من! علی :چون آندست را نیز قطع کنند، مصحف را بدندان گیرد؟ نوجوانی گفت
میان یارانش بگردید و این کار را بر آنها عرضه داشت. اما جز همان جوان، کسی 

بدو گفت: این مصحف را بدانها نشان ده و بگو که: این  پیشنهادش را نپذیرفت. علی
قرآن از آغاز تا انجامش میان ما و شما (داور) است و دربارة خونهاي ما و خودتان خدا را 

ور شدند و دو  مخالفان، بدان نوجوان که مصحف قرآنی در دست داشت حملهبیاد آرید. 
 دستش را قطع کردند و او، مصحف را بدندان گرفت تا سرانجام کشته شد. علی

 .1»فرمود: اینک زد و خورد بر شما روا گردید، با ایشان پیکار کنید
  آورد: د فریاد برامام، پس از پایان گرفتن جنگ و شکست دشمن، در میان سپاهیان خو

 .2»!تدخلوا ادلور المدبراً، وال جتهزوا ىلع جر�ح، و أال! ال تتبعوا«
ها وارد  را نکشید و به خانه  هان اي (پیروزمندان)، فراریان را دنبال مکنید و زخمی«

 !.»مشوید

 نویسد: ابن کثیر در تاریخش می
مدت سه روز در بیرون بصره درنگ کرد آنگاه بیامد و  (پس از جنگ جمل) علی«

سپس هر کاالیی  .3بردکشتگان هر دو نماز گزارد بویژه بر قریشیان آنها نماز دیگر خواند
که از یاران عائشه در لشکرگاه آنان یافت همه را جمع کرد و فرمان داد تا آنها را به 

ز کاالهاي خودشان را شناخت، مسجد بصره برند تا هر کس (از سپاه عائشه) چیزي ا

                                           
خری، و�ن ما فيه، فإن قطعت يده أخذه بيده األمصحف وـأي�م يعرض عليهم هذا ال :صحابهأل فقال يلع« -1

الفىت،  كعليهم، فلم يقبله إال ذل كصحابه يعرض ذلأىلع  �أسنانه؟ قال فىت شاب  أنا، فطاف يلعقطعت أخذه و
دمائنا ودمائ�م. فحمل ىلع  اهللا يفمن أوهل إىل آخره، و �ین�معرض عليهم هذا وقل: هو بیننا وأ: فقال هل يلع

 .»مصحف فقطعت يداه، فأخذه بأسنانه حىت قبل، فقال ىلع: قد طاب ل�م الرضاب فقاتلوهمـيده ال �الفىت و

 ).240، اثر بالذري، ص أنساب االرشاف( :) مقایسه کنید با509، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوك(

 .254و  253، ص 3، ج التاريخ : الكامل يفو نیز 492، ص 4، ج والـملوكتاريخ األمم  -2

 از میت، در شرع اسالم مستحب است.زیرا که نسبت خویشاوندي با وي داشتند و تجدید نم -3
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 .1»المال بود و نشان دولتی داشت بیاید و آنرا برگیرد مگر سالحی که از آن بیت
از  دهد علی اي از شیوة برخورد امام با مخالفان خود بود که نشان می این نمونه

اند که امام، پس  ور بوده است. مورخان نوشته چه مقام ارجمندي در اخالق و تقوي بهره
ز شکست دشمنانش، در برابر عائشه نیز رفتاري بس پسندیده و کریمانه از خود نشان ا

 اند که: ر و ابن کثیر روایت کردهداد. طبري و ابن اثی
اي کرد که  ، پس ازآرام شدن اوضاع جنگ، آهنگ ورود به خانهمؤمنان علی امیر

عائشه با چند زن مخالف، عائشه را بدانجا برده بودند. امام در آستانۀ ورود به منزلگاه 
اش بر امام افتاد  گریستند. یکی از آنها چون دیده روبرو شد که بر کشتگان جنگ جمل می

سخنان وي را ناشنیده گرفت و به سوي اتاق  نسبت بدو، بد زبانی آغاز کرد! علی
عائشه رفت و پس از اجازه خواستن، وارد شد و سالم کرد و چند لحظه در آنجا نشست. 

هاي وي را شنید اما  بیرون آمد و دوباره با همان زن روبرو گردید و بد زبانیسپس 
مؤمنان، آیا  پاسخی نداد و گذر کرد. یکی از یارانش که به خشم آمده بود گفت: اي امیر

 گوید؟! امام فرمود: شنوي چه می یکنی با اینکه م در برابر این زن سکوت می

هن ساء وهن مشكرات، أفال ن�ف عنهن و! إنا أمرنا ان أن ن�ف عن النكو�«
 ؟!.1»مسلمات

                                           
وأقام يلع بظاهر ابلرصة ثالثا ثم ص� ىلع القت� من الفر�ق�، وخص قر�ش بصالة من بینهم، ثم مجع ما وجد « -1

هلهم فليأخذه، إال معسكر وأمر به أن �مل إىل مسجد ابلرصة، فمن عرف شیئا هو ألـاع�شة يف الالصحاب 
). مقایسه شود با آنچه طبري در 267، ص 4، ج البداية والنهاية( .»سالحا اكن يف اخلزائن عليه سمة السلطان

غنیمت از اهل قبله، تن فکه گراند   ) از تاریخ خود آورده است. از اینجا فقهاء استدالل کرده538، ص 4(ج 

أن يقسم فيهم قد سأل بعض أصحاب ىلع عليا و«مشروع نیست چنانکه ابن کثیر هم در تاریخش نوشته است: 

(پس از جنگ جمل)  :یعنی«). 267، ص 4ج  النهاية،البداية و( .»الز�� فأىب عليهمأموال أصحاب طلحة و

برخی از یاران علی از وي درخواست کردند که اموال یاران طلحه و زبیر را در میان ایشان تقسیم کند ولی او 
 .»از این کار خودداري نمود
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واي بر تو (از این اندیشۀ ناصواب)! بما دستور داده شده که در برابر ناسزاهاي زنان مشرك «
 .»از پاسخ خودداري ورزیم، آیا در برابر ناسزاهاي زنان مسلمان خاموشی نگیریم؟!

فرمان داد تا عائشه را با توشۀ سپس به محمد بن ابی ابکر و زنانی چند از پیروان خود 
کافی، به مدینه باز گردانند و خود با پسرانش چند میل او را مشایعت کرد و به فرزندانش 

 .2سفارش فرمود که تا یک روز با وي رهسپار و همراه باشند

                                                                                                             
، ج التاريخ الكامل يف :و 540، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوك :. مقایسه شود با268، ص 4، ج البداية والنهاية -1

 .257، ص 3

 .544، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوك -2



 
 

 کوفه، پایگاه حکومت علوي

به دلیل گستردگی متصرفات اسالمی، الزم بود که امام،  در دوران خالفت علی
النهرین منتقل فرماید. زیرا با اینکار، حکومت مرکزي به شام  دارالخالفه را از مدینه به بین

کرد. بهمین  شد و نظارت و سلطۀ بیشتري بر جهان اسالمی پیدا می و ایران نزدیکتر می
پس از جنگ جمل بدین مهم اقدام نمود و پیشنهاد انصار را براي ماندن  جهت علی

چون علی آهنگ «آورده است که: » االخبار الطوال«در مدینه نپذیرفت. دینوري در کتاب 

عامر  آمدند و به حضور امام رسیدند. عقبه بن  رفتن به سوي عراق کرد، بزرگان انصار گرد
مؤمنان،  ز میان ایشان به سخن در آمد و گفت: اي امیرکه در غزوة بدر شرکت کرده بود ا

و آمد و شد میان قبر و منبر پیامبر از  ثوابی که بر اثر نماز گزاردن در مسجد رسول خدا
دهی بزرگتر از چیزي است که امید داري از عراق بدست آوري! و اگر براي  دست می

دینه) ماندگار شد و سعد بن روي، عمربن خطاب در میان ما (اهل م جنگ با شامیان می
ابی وقاص با سپاه قادسیه و أبوموسی اشعري با سپاه اهواز به پیکار دشمنان رفتند و او را 
کفایت کردند و کسی از آن جنگاوران وجود ندارد مگر که همانندش بهمراه تو است و 

و مردان در  اند! امام، پاسخ داد: اموال مانند و روزگاران در گردش مردان، به یکدیگر می
اند، دوست دارم که بدانجا نزدیک باشم.   اند و اهل شام به شورش برخاسته عراق گرد آمده

». 1فرمان حرکت به مردم داد و خود از مدینه بیرون رفت و یارانش نیز با او برفتندسپس 
                                           

، فتلكم عقبة بن اعمر نصار فأقبلوا حىت دخلوا ىلع يلعجتمع أرشاف األإس� إىل العراق، ـمـما هم ىلع بالـول« -1
منربه والسىع ب� قربه و مسجد رسول اهللاـال من الصلوة يف كيفوت يمؤمن� إن اذلـال م�أ�ن بدر�ا فقال يا و

ينا و�فاه سعد زحف القادسية ترجوا من العراق، فان كنت أنما �س� حلرب الشام فقد اقام عمر فأعظم ما 
: إن االيام دول! فقال يلعوالرجال أشباه و كمثله معوأبوموىس زحف االهواز ولیس من هؤالء رجل إال و

خرج مس� فخرج وـنلاس بالا نادی يفحب أن اكون قر�باً منها. وأثبه موال والرجال بالعراق والهل الشام واأل
 ).143اوود دینوري، چاپ قاهره، ص ، اثر احمد بن داألخبار الطوال( .»معه انلاس
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هجري قمري بود) شور  36رجب سال  12به کوفه (که مصادف با دوشنبه  ورود علی
اي در آن منطقه پدید آورد و بزرگان صحابه از مهاجرین و انصار و مسلمانان  هو نشاط تاز

هزار تن رسید و آن سرزمین، به  65دیگر، روي بدانجا نهادند و جمعیت کوفه به حدود 
صورت کانون جدیدي براي نشر فرهنگ اسالمی درآمد. در همین دوران بود که بیشتر 

اي براي تدوین  حافل کوفه به ظهور پیوست و مایهمو  هاي پرشکوه امام در منابر  خطبه
فراهم آمد که در سه قرن و نیم بعد، ابوالحسن شریف رضی به » البالغه نهج«کتاب عظیم 

. همان کتاب ارجمندي که خاورشناس شهیر فرانسوي 1گردآوري آنها همت گماشت
هایی که در  هها و موعظ خطبه«گوید:  اش می درباره Louis Massignonلوئی ماسینیون 

البالغه در بردارد، از برترین دستاوردهاي اندیشۀ اسالمی در طول زمان به شمار  نهج
 .2»!رود می

گفت که برخی از  امام براي کوفیان با چنان گیرایی و عظمتی از معارف الهی سخن می
پنداشتند که او خداي سبحان را دیده است! چنانکه ذعلب یمنی در  دل می مردم ساده 

 پرسید: مجلسی ازعلی

 مؤمن�؟ـال م�أيا  كهل رأيت ر�«
 اي؟ مؤمنان آیا خدایت را دیده اي امیر«

 أفأعبد ما الأری؟ امام پاسخ داد:
 کنم؟  را که نبینم بندگی میآیا چیزي 

 �يف تراه؟ و :ذعلب گفت
 بینی؟ چگونه او را می

                                           
هجري قمري انجام پذیرفته است چنانکه شریف رضی در  400در ماه رجب از سال » ةهنج البالغ«گردآوري  -1

 . »رجب سنة أر�عمائة من اهلجة يف كذلو«نویسد:  پایان کتاب می
 .1، ص 2سینی الخطیب، چاپ نجف، ج أسانیده، تألیف عبدالزهراء الح: مصادر نهج البالغه و نقل از به -2
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تدر�ه القلوب حبقائق التراه العيون بمشاهدة العيان، ول�ن   د:امام پاسخ دا
 .!1»االيمان

 !.»یابند ها با حقیقت ایمان وي را در می دیدگان او را آشکارا مشاهده نکنند ولی دل
سخن به نکات بس دقیقی کشیده شده  هاي بجاي مانده از علی اي ازخطبه در پاره

در  2معتزلی الحدید ابی البالغه را به شگفتی افکنده مثال ابن اي که شارحان نهج است بگونه
 نویسد:  می 3»أشباح«البالغه  شرح نهج

یعنی:  .!»إذا جاء نهر اهللا بطل نهر معقل«گوید:  در اینجا، جاي مثل معروفست که می
شود! (بهمین صورت)  چون رود خدا بیاید، رود معقل (که در بصره روان است) باطل می

فصاحت عرب را باطل هنگامی که این سخنان ربانی و واژگان قدسی در میان آیند، 
 !.»4گردد می

در دوران خالفتش سرزده، مباحث گوناگون و علوم  دانشها و معارفی که از علی
شوند. این أبی الحدید  ها محدود نمی اي از دانستنی گیرند و به نوع ویژه مختلفی را فرا می

فقه و قضاء  دهد که دانشهاي اسالمی از الهیات و تفسیر و نشان می» شرح نهج البالغه«در 
اند و سپس در جهان اسالم جریان  سرچشمه گرفته و نحو عربی و جز اینها از علی

                                           
 .174نهج البالغه، خطبه  -1
الحدید، مذهب اعتزال بوده تردیدي نیست و بر خالف گمان برخی از نویسندگان عرب،  در اینکه مذهب ابی -2

 گوید: می وي در یکی از قصائدش خطاب به علیبه معناي مشهور دانست. خود » شیعی«وي را نتون 

 اننیورأيت دين االعتزال و
 

 كل من يتشيع! كأهوی الجل 
 

 ).17و  16 العلويات السبع( 

 عبده. ةهنج البالغاز  87ه شماره خطب -3

بطلت فصاحة  اللفظ القديسل! إذا جاء هذا الالكم الر�ا� وإذا جاء نهرا اهللا بطل نهر معق :مثلـهذا موضع ال« -4

 ).425، ص 6الحدید، چاپ مصر، ج  ، اثر ابن ابیةرشح هنج البالغ( »العرب
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اند که چون علی در دوران خالفت خود سرگرم نبرد با  . برخی از محققان پنداشته1اند یافته
! این نویسندگان، گویی به منابع 2اهتمام نداشته است» امور آموزشی«مخالفان بوده، به 

هاي بسیار از امام گزارش  اند تا مالحظه کنند که راویان آثار، خطبه نگاه نکردهتاریخی 
است.  اند که علی آنها را بهنگام زمامداري خود در کوفه و دیگر نواحی القاء کرده  نموده

دانند که در سنت اسالمی، جنگ و جهاد هرگز امام مسلمین را از  گویی نمی بعالوه،
 اند که: گر در قرآن کریم نخوانده، مدارد آموزش مردم باز نمی

﴿ ۚ ِ فِۡرقَةٖ  َوَما َ�َن ٱلُۡمۡؤِمُنوَن ِ�َنفُِرواْ َكآفَّٗة
ُهواْ ِ� ٱّ�ِيِن  فَلَۡوَ� َ�َفَر ِمن ُ�ّ ََتَفقَّ ّمِۡنُهۡم َطآ�َِفةٞ ّ�ِ

 .]122: التوبة[ ﴾١٢٢َوِ�ُنِذُرواْ قَۡوَمُهۡم إَِذا رََجُعٓواْ إَِ�ِۡهۡم لََعلَُّهۡم َ�َۡذُروَن 
پس چرا از دستۀ مؤمنان، گروهی راه پیکار  3همه مؤمنان نتوانند که براي پیکار کوچ کنند«
سپرند تا (ضمنا) در دین خدا به تفقّه پردازند و چون به سوي قومشان بازگشتند، آنها را  نمی

 .»هشدار دهند شاید که ایشان (از نافرمانی) بپرهیزند

چنانکه پیش از این یاد کردیم، تنظیم معیشت مسلمانان و تعلیم برنامۀ اصلی امام 
ایشان و همچنین اجراي عدالت در میان آنها بود و علی هیچگاه از این سه هدف اساسی 

 غافل نماند.

                                           
 نگاه کنید. 20تا  17، ص 1مصر، ج الحدید، چاپ  ، اثر ابن ابیةالبالغ رشح هنجبه  -1

 نویسد: چاپ قاهره می ،91، ص 1ج  »دب العربی و تارخيهاأل« :چنانکه استاد محمود مصطفی مصري در کتاب -2

 !.»احلروب فلم �لس للتعليمل�ن عليا اكن مشغوًال بالسياسة وو«
» کارکوچیدن براي پی«در خالل آن، به » نفر«این آیه از سوره توبه، در سیاق آیات جنگ آمده است و واژه  -3

 اشاره دارد نه مسافرت عادي.
اثر طبري و مجمع البیان اثر  اند (بعنوان نمونه، به تفسیر جامع البیان مفسران قرآن هم بر همین قول رفته

 فرماید: در سوره مزبور نیز بر این معنی گواه است چنانکه می» نفر«طبرسی، ذیل آیه نگاه کنید) کاربرد واژه 
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َ
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َ
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 1مؤمنان با غُاله ستیز امیر

در جنگ بصره (یا  دهند که پس از پیروزي علی تاریخی نشان میگزارشهاي 
هاي برخی از مردم دربارة امام تغییر کرد وگروهی از افراد و قبائل عرب  جمل)، اندیشه

خواهی بحضورش  مؤمنان در آن جنگ سرباز زده بودند، براي پوزش که از یاري امیر
 ست که وي گفت:حمدبن مخنف آورده ارسیدند. نصر بن مزاحم ازقول م

(پیروزمندانه) در شهر بصره وارد شد، من که تازه به سال بلوغ  هنگامی که علی«
رسیده بودم، با پدرم بدیدارش رفتم. در آن هنگام مردانی چند را در برابرش دیدم که 

گفت: چه چیز شما را که بزرگان قومتان هستید واداشت  کرد و می (امام) آنها را توبیخ می
بینی بود  ري من درنگ کنید؟ به خدا سوگند اگر اینکارتان از سستی عقیده و کوتهکه در یا

اید و اگر از شک در فضل من و تردید در پشتیبانیم سرزد که شما  که شما تباه شده
مؤمنان اینچنین نیست، ما فرمانبردار  گفتند: اي امیر آیید! آنها می مخالف من بشمار می

خواهی نمودند، و کسانی از آنان عذرشان  م. آنگاه همگی عذرایم و با دشمنت در جنگی تو
را (بتصریح) یاد کردند، برخی بیماري را بهانه آوردند و بعضی از نبودنشان در وقت 

                                           
ما ال يلزتمون  هل ابليتأ مشهور أن الغالة هم اذلين يقولون يفـوال«نویسد:  می» مقباس اهلداية«ممقانی در  -1

اكنلرص�ة والعلياو�ة  –االهلية و –اكلزب�عية  –مرتبة هلم كمن يدىع فيهم انلبوة ـال كبثبوت تلهل ابليت أ
، چاپ سنگی، علم الدراية یمقباس اهلداية ف( .»مأخوذ من الغلو بمع� اتلجاوز عن احلد –مخمسة و�وهم ـوال

گویند که خود  چیزهایی می مشهور آنستکه غالوة کسانی هستند که درباره خاندان پیامبر« :). یعنی88ص 
مانند  -کنند  آنان براي خودشان، بدان مراتب قائل نبودند! همچون گروهی که درباره آنان، ادعاي نبوت می

و واژه غالوة  -مانند نصیریه و علیاویه و مخسمه و امثال ایشان  -یا ادعاي الوهیت در حق آنها دارند  -بزیعیه 
 ه گرفته شده است.شتن از اندازاز غلو بمعناي درگ
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 !.1جنگ سخن گفتند ...
همینکه امام به کوفه رهسپار شد، چنانکه پیش از این آوردیم، مسلمانان از نواحی دور 

بودند و به دیدة » نومسلمان«کردند. بسیاري از ایشان  و نزدیک به سوي کوفه حرکت
نگریستند، چرا که آنها توفیق یافته بودند در مدت  اعجاب و تحسین به پیروان اسالم می

کوتاهی به فتوحات بزرگی دست یابند و جهان را پر از غوغا کنند. این نو مسلمانان، 
همانند پادشاهان و فرمانروایان نگریستند، آنها را  چون به رهبران جامعۀ اسالمی می

، سخن در دیدند، مخصوصاً از زهد و پارسایی و حکمت و عدالت علی گذشته نمی
مؤمنان گراییدند بویژه که  شگفتی فرو رفته بودند. این بود که به مبالغه و غلو دربارة امیر

آنها را با  آمیزي را از مذاهب پیشین، بهمراه داشتند و هاي غلو برخی از ایشان، اندیشه
نویسان قدیم شیعه بشمار  کردند. ابوعمرو کشی که از رجال شخصیت امام تطبیق می

نزد همسرش أم عمرو از قبیلۀ عنزه،  هنگامی که علی«رود، در کتابش آورده است:  می
پندارند که  اند و چنین می بود، ناگهان (خادمش) قنبر آمد و گفت که ده تن بر در ایستاده

ر ایشان هستی! (امام) فرمود: آنها را به درون خانه بیاور. همگی بر علی وارد تو خداوندگا
گوییم که تو خداوندگار  گویید؟ پاسخ دادند: می شدند. (امام) از آنان پرسید: شما چه می

دهی! (امام) گفت: واي بر  اي و به ما روزي می ما هستی! و تو همان کسی که ما را آفریده
اي همچون شما هستم. اما آنها از سخنشان  باز ایستید، من آفریده شما باد، از این سخن

 ».2ایشان را در آتش افکند دست برنداشتند و همان ادعا را تکرار کردند. آنگاه علی

                                           
 :ذا ب� يديه رجال يؤنبهم و�قول هلمإهو اعم بلغت احللم، فابلرصة و ح� قدم من يلع قال دخلت مع أىب« -1

اهللا لنئ وتقص� ابلص�ة، ان�م بلور. و ةاهللا لنئ اكن من ضعف انليوأنتم أرشاف قوم�م؟ و ما ابطأ�م ع�
. كحرب عدوو كمؤمن�، �ن سلمـال م�أن�م لعدو، قالوا: حاش هللا يا إمن فض� ومظاهرة ىلع،  كش اكن يف

و  7، ص وقعة صفني( .»... ثم اعتذر القوم فمنهم من ذكر عذره ومنهم من اعتل بمرض ومنهم من ذكر غيبه

8.( 

 كيزعمون انهل إن عرشة نفر بابلاب أم عمرو، إذا أتاه قنرب فقال  مراة هل من ع�ة و�إعند  بینما ىلع« -2
 يخلقتنا وأنت اذل ينت اذلأر�نا و ك؟ فقالوا: نقول انر�هم! قال إدخلهم. قال فدخلوا عليه، فقال هلم ما تقولون
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شود که  از گزارش ضعیفی که کشی در جاي دیگر از کتابش آورده است معلوم می
بودند و پس از جنگ بصره به حضور  1»زطّ«پوستان  غالیان در آنروزگار، بیشتر از سیاه

 .2علی رسیدند
ها اعتماد نکنیم، از آثار فراوانی که دربارة مخالفت امام با غالت  ما اگر بر این گزارش

توانیم روي گردانیم و همین آثار بر حضور چنین اشخاصی در عصر امام،  آمده، نمی
 مأثور است که گفت: علیتوانند داللت داشته باشند. چنانکه به عنوان نمونه از  می

 .3»�ن انلمرقه الوسطى، بها يلحق اتلاىل و�يلها يرجع الغاىل«
روي نموده  پیوندد و آنکس که زیاده ایم، آنکس که واپس مانده است بما می گاه میانه ما تکیه«

 .»گردد (به غلو افتاد) بما بازمی

 .4»رجالن، �ب اغل ومبغض قال يف كهل«
کند)  گذرد (غلو می اند، دوستی که از اندازه در می  به هالکت افتادهدو مرد دربارة من «

 ».ورزد و دشمنی که خصومت می
 و نیز گفت:

ىل غ� احلق ومبغض مفرط يذهب إصنفان، �ب مفرط يذهب به احلب  يف كسيهل«
 .1»وسطحاًال انلمط األ ىل غ� احلق وخ� انلاس يفإبه ابلغض 

                                                                                                             
اختيار (. »انلار أاعدوا عليه ... فقذفهم يفنا �لوق مثل�م، فأبوا وأنما إ�ل�م ال تفعلوا، ترزقنا! فقال هلم: و

 ).308و  72مشهد، ص  ابو عمرو کشی، چاپ، اثر معرفة الرجال

در لسان العرب اثر ابن منظور آمده که: زط، نام گروهی از سیاهان سند بوده است: (الزط بالضم و التشدید:  -1

 ....)قوم أسود من السند

 ).109، ص ختيار معرفة الرجالا( .»ما فرغ من قتال أهل ابلرصة، أتاه سبعون رجًال من الزط ...ـل إن عليا« -2

و  307، ص 2، اثر ابن عبدربه، ج العقد الفريد :. مقایسه شود با109البالغه، کلمات قصار، شماره نهج  -3

 .462االشتقاق، اثرابن درید، ص 

و تاریخ  326، ص 1، اثر ابن قتیبه، ج عيون االخبار :. مقایسه شود با496نهج البالغه، کلمات قصار، شماره  -4

 .152، ص 2یعقوبی، ج 
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کند و محبتش او را به ناحق   روي خواهند شد، دوستی که زیاده دو دسته بخاطر من هالك «
گر باشد و دشمنیش او را به ناحق کشاند و احوال مردمی در حق من  کشاند. و دشمنی که تجاوز

 . »رو باشد نیکو است که گروه میانه

 و نیز گفت:

 .2»�اهت مفرتفرط ورجالن، �ب م يف كهل«
اي که  زننده کند و بهتان روي می اند، دوستی که زیاده دهدو مرد دربارة من به هالکت افتا«

 . »بندد دروغ می

 و نیز به کسب که در ستایش وي مبالغه نمود (و در باطن، با امام مخالف بود)، گفت:

 .3»!كفوق ما نفسأنا دون ماتقول، و«
 . »گویی و باالتر از آنم که در دل داري من کمتر از آنم که می«

 ، امام را پیش رویش ستودند، گفت:گروهی و نیز هنگامی که

ما يظنون ـمنهم، ا� اجعلنا خ�اً م أنا أعلم بنفيس، ومن نفيس أعلم يب كا� إن«
 .4»اغفرنلا ما ال تعلمونو

شناسم. خدایا ما را  شناسی و من نیز خود را بهتر از آنها می خداوندا تو بهتر از من، مرا می«
 . »دانند بیامرز پندارند و آنچه را که دربارة ما نمی میبرتر از آن کن که ایشان 

 :آمد، گفت و همچنین به کسی که پیاده در رکابش راه می

 .5»مع مث� فتنة للواىل ومذلة للمؤمن كإرجع فان مىش مثل «

                                                                                                             
 .123خطبه شماره  ،ةهنج البالغ -1

االمثال،  ةو جمهر 216، اثر ابن شعبه، ص حتف العقول. مقایسه شود با 469کمالت قصار، شماره  ،ةهنج البالغ -2

 .9419، ص1اثر ابو هالل عسکري، ج 
، ص 2و ج  179، ص 1البیان و التبیین، اثر جاحظ، ج  :. مقایسه شود با83، کلمات قصار، شماره ۀنهج البالغ -3

 .188ساب االشراف، اثر بالذري، ص و ان 220

 . 188، اثر بالذري، ص أنساب االرشاف. مقایسه شود با 100کلمات قصار، شماره  ،ةهنج البالغ -4

 .531، اثر نصر بن مزاحم، ص وقعة صفني. مقایسه شود با 322، کلمات قصار، شماره ةهنج البالغ -5
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باز گرد، که پیاده آمدن کسی چون تو با کسی چون من، مایۀ تکبر حکمران و موجب «
 .!»شود خواري مؤمن می

 اش به ثناگویی پرداخت، در حضور سپاهیان خود گفت: و به دیگري که درباره

لعظم - قلبه أن يصغر عنده جل موضعه يفنفسه و ن حق من عظم جالل اهللا يفإن م«
 .1»لك ما سواه -كذل

کسی که شکوه خداوند در روانش با عظمت آمیخته و مقام او در دلش بزرگ آمده، سزاوار «
 .»بزرگی، هر چه جز خدا باشد در نظرش کوچک آیداست که بخاطر این 

نمایشگر آنند که در  –شوند  که در مآخذ تاریخی فراوان یافت می –این قبیل آثار 
، برخی از مدعیان دوستی امام در کوفه و بصره، به دوران فرمانروایی و پیروزي علی
ورزید  مؤمنان نیز از ستیز و مخالفت با آنان کوتاهی نمی غلو و افراط گراییده بودند و امیر

که ممکن بود، عقاید توحیدي مسلمانان را به خاطر  –هاي نادرست ایشان را  و اندیشه
شمرد  ن و پیروان حقیقی خود نمینمود و آنانرا از زمرة طرفدارا تخطئه می –افکند 

چنانکه ابوجعفر طبري در تاریخش آورده است که امام در حضور جمعی برخاست 
 وخطبه خواند و در خالل آن فرمود:

تعمل  سبع� فرقه رشها فرقه تنتحل� والستفرتق ىلع ثالث و ةم�ن هذه األأال و«
اتبعوا سنته واعرضوا و بي�ماهدوا بهدی ند أدر�تم ورأيتم فالزموا دين�م و! فقبعم�

وارضوا باهللا ما أن�ره فردوده، فما عرفه القرآن فالزموه وما أشلك علي�م ىلع القرآن، 
 .2»�القرآن حكما و�مامانبيا و �اإلسالم دينا و�محمد جل وعز ر�ا و

ایست که خود را به من منسوب  فرقه خواهد شد و بدترین آنها فرقه 73بدانید که این امت «
آورد، امام شما (آنچه را الزم بود) دریافتید و دیدید، پس به دین  دارد ولی عمل مرا بجاي نمی می

بهره گیرید و از سنت او پیروي کنید و هر چه بر  بند باشید و از رهبري پیامبرتان خودتان پاي

                                           
 .352، ص روضة الكافی. مقایسه شود با 211خطبه شماره  ،ةهنج البالغ -1

 .256، ص 7ج النهاية البداية وو  479، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوك -2



 55  ستیز امیرمؤمنان با غُاله

 

بند آن  يشما دشوار آمد، آنرا بر قرآن عرضه دارید وهر چه را که قرآن شناخت (تصدیق کرد) پا
باشید و هر چه را انکار نمود، رد کنید. و خشنود از آن باشید که خداي عزوجل پروردگارتان و 

 .»پیامبرتان و قرآن، داور و پیشوایتان است اسالم آئینتان و محمد
دهند که پس از عزیمت امام به نبرد صفین و  شگفت آنکه آثار تاریخی گواهی می

مؤمنان از سوي دوستان نادان، آغاز  ی و مخالفت با امیرتوقف جنگ مزبور، باز هم دشمن
 .شد و سرانجام به شهادت امام پیوست!



 
 

 حرکت از کوفه به سوي صفین 

پس از آنکه مدت کوتاهی در کوفه اقامت گزید، مسلمانان را براي  علی
رویارویی، با معاویه بن ابی سفیان بسیج فرمود. معاویه که کشته شدن خلیفه سوم را بهانۀ 

، در حقیقت دلدادة امارت و شیفتۀ فرمانروایی بود و به 1نافرمانی خود از مرکزي قرار داد
از دست بدهد. از اینرو در گرماگرم جنگ صفین خواست حکومت شام را  هیچوجه نمی

پیشنهاد که در واقع، تجزیۀ سرزمین  به علی  - چنانکه نصر بن مزاحم آورده است -
پذیرفته نیافتاد و با پاسخ استوار و قاطع او  اسالمی را در برداشت، هرگز به نزد علی

معاویه بن ابی  نویسد:  می» وقعه صفین«روبرو شد. نصر بن مزاحم در کتاب قدیمی: 
نگاشت و آنرا بدست مردي از سکاسک سپرد که او را  اي براي علی هسفیان نام

 . معاویه در نامۀ خود چنین آورد:نامیدند و از پیکهاي عراقیان بود عبداهللا عقبه می
که  دانستیم) اي (و ما نیز می دانسته کنم اگر تو پیش از این می اما بعد، من گمان می«

کشد که اینکه شاهد آن هستیم هرگز به پیکار با یکدیگر  کار ما و تو را بدینجا می جنگ،
خاستیم. و هر چند ما اختیار خرد و اندیشۀ خود را ازدست دادیم ولی آنقدر عقل و  نمی بر

ادراك برایمان مانده که از آنچه گذشته است پشیمان شویم و به اصالح آنچه باقیمانده 
ز این شام را از تو خواسته بودم بدین شرط که فرمانبرداري و بیعت بکوشیم. و من پیش ا

                                           
دفع إيلنا قتلة عثمان! فما : اكما قولأو«هاي خود به معاویه در اینباره نوشته است:  ضمن یکی از نامه علی -1

أقوی ىلع دم أبيهم منهم  ك، فإن زعمت أنكمن ك�نو عثمان أو� بذلامية و أنت وعثمان؟ إنما أنت رجل من ب�
اي که:  آنچه گفته« ).58، ص وقعة صفني( »محجةـياهم ىلع ال�و كثم حا�م القوم إىل أمحل طاعيت دخل يفأف

امیه هستی و پسران عثمان از تو بدینکار  قاتالن عثمان را بما سپار! تو را با عثمان چکار؟ تو مردي از بنی
اي که بر خونخواهی پدرشان از آنان نیرومندتري، نخست اطاعت مرا (که خلیفه  سزاوارترند. پس اگر پنداشته

ایشان را بر طریق عدالت ان براي محاکمه نزد من آي تا تو و مبسوط الید هستم) بپذیر و سپس با قاتالن عثم
 .»وادارم
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تو بر من الزم نباشد و تو از پذیرفتن این پیشنهاد سرباز زدي ولی خداوند، آنچه را که تو 
خوانم که  از دادنش دریغ ورزیدي بمن بخشید و من امروز تو را به همان چیزي می

ر دنیا امیدي ندارم مگر همان امیدي که تو داري، دیروز بدان خوانده بودم. من از ماندن د
و از مرگ بیمناك نیستم جز به همان گونه که تو بیمناك هستی، به خدا که سوگند که 
سپاهیان کاهش یافتند و مردان از بین رفتند و ما فرزندان عبدمناف بر یکدیگر برتري 

یچ آزادي به اسارت و نداریم مگر فضیلتی که در سایۀ آن هیچ عزیزي، ذلیل نشود و ه
 .1بردگی نیافتد و السالم ...

اش! سپس کاتب  امام، هنگامی که نامۀ معاویه را خواند، گفت: شگفتا از معاویه و نامه
 یه بنویسد:خود عبیداهللا بن ابی رافع را فرا خواند و دستور داد تا در پاسخ معاو

دانستیم که جنگ، کار  تی و میدانس اگر می :ات به من رسید. نوشته بودي اما بعد، نامه«
خاستیم و از این جنگ فاصله  کشد به پیکار با یکدیگر برنمی ما و تو را بدینجا می

گرفتیم. من اگر هفتاد بار براي خدا کشته شوم و سپس زنده گردم هرگز از سرسختی  می
و ادراك  اي: آنقدر عقل دارم. اما اینکه گفته بخاطر خدا و جهاد با دشمنان او دست بر نمی

ام  برایمان مانده از آنچه گذشته است پشیمان شویم. من نه از عقل و ادراکم چیزي کاسته
اي. من امروز چیزي را به تو  خواسته ام. اما اینکه: شام را می و نه ازکارم پشیمان شده

از  در شک،اي. تو  ده ام. اما اینکه: در بیم و امید ما را برابر شمر دهم که دیرور نداده نمی
من در یقین محکمتر نیستی و شامیان در حرص بر دنیا، آزمندتر از عراقیان در حرص بر 

اي: ما فرزندان عبدمناف بر یکدیگر برتري نداریم. بجان  آخرت نیستند. اما اینکه گفته
                                           

�ن ، لم �نها بعضنا ىلع بعض و�نا وعلمناما بلغت و كأن لو علمت أن احلرب تبلغ بنا و� ك� أظنإما بعد، فأ« -1
اهللا ما  فأعطا� ىلع كطاعة والبيعة فأبيت ذل كل بىق نلا ما نندم ىلع أاليلزم�كنا قد غلبنا ىلع عقونلا فقد 

ال إموت ـالأخاف من الأرجوا من ابلقاء إال ما ترجوا و إيله أمس فا� ال كايلوم إىل ما دعوت كأنا أدعومنعت و
فضل إال فضل مناف لیس بلعضنا ىلع بعض عبد ذهبت الرجال و�ن بنوما ختاف وقد واهللا رقت االجناد و

 470منقري، چاپ قاهره، ص ، اثر نصر بن مزاحم وقعة صفني(. »ال �سرتق حر به والسالمال�ستذل به العز�ز و

 ).471و 
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 ربخودم سوگند که هر چند ما فرزندان یک پدر هستیم ولی امیه مانند هاشم نبود و ح
ماند و ابوسفیان به أبوطالب شباهت نداشت و مهاجر همچون آزاد  نمی به عبدالمطَّلب

گو برابر نباشد و عالوه بر اینها، فضیلت پیامبري در دست ما  شده، نیست و حقدار با باطل
داریم و خوار را عزیز  امیه) که بدان، عزیز را خوار می  (بنی هاشم) است (نه در بنی

 .1»کنیم. والسالم می
آنکه حکومت شام را از دست ندهد در جنگی وارد شد که به اعتراف  معاویه براي

کرد که آنهمه آسیب و زیان بهمراه داشته باشد ولی دلبستگی به قدرت،  خودش گمان نمی
هاي  چنان او را مجذوب ساخته بود که هیچگاه و در هیچ شرایطی نخواست از سرکشی

یرومند علی او را قانع نکرد بلکه کشته خود باز ایستد و تسلیم حق شود. نه تنها دالئل ن
شدن عماري یاسر بدست سپاهیانش نیز او را از خواب گران بیدار نساخت با اینکه پیامبر 

 .2»الفئة ابلاغية كتقتل«بینی نموده و بدو گفته بود:  دربارة عمار به صراحت پیش خدا
هاي دور معاویه را  گذشته(تو را گروه ستمگري خواهند کشت!). بدیهی است علی که از 

                                           
ت لم �نها بعضنا وما بلغ كعلمنا أن احلرب تبلغ بنا و بلوعلمت و كتذكر: أن كما بعد، فقد جائ� كتابأو« -1

ذات اهللا وحييت ثم قتلت ثم حييت سبع� مرة فلم  �� لو قتلت يفاغية لم تبلغها. و منها يف كاياىلع بعض فإنا و
ىلع مامىض. فإ� ما  انه قدبىق من عقونلا مانندم به :كما قولأذات اهللا واجلهاد ألعداء اهللا. و ارجع عن الشدة يف

ما استواءنا أأمس. و كايلوم ما منعت كلم أ�ن ألعطي الشام فإ� ك. فإما طلبندمت ىلع فع� النقصت عق� و
نيا من أهل لیس أهل الشام باحلرص ىلع ادلىلع ايلق� و م� كلست أمىض ىلع الش كوف والرجاء، فإناخل يف

نا بنو اب واحد ول�ن أ يمناف لیس بلعضنا ىلع بعض فضل. فلعمرعبد : انا بنوكما قولأالعراق ىلع األخرة. و
محق ـاجر اكلطليق وال المهـال طالب وال ابوسفيان كأيب مطلب والـحرب كعبدال لیس امية كهاشم وال

، ص وقعة صفني( .»أعززنا بها اذليلل والسالمأذل بنا بها العز�ز و أيدينا بعد فضل انلبوة اليت �مبطل وـاكل

 ).17نهج البالغه، نامه شماره  . مقایسه شود با:471
شود و در کتب گوناگون از سیره و مغازي و تاریخ و  این حدیث ازجمله احادیث معتبر و مشهور شمرده می -2

، ص 2(ج  مييز الصاحبةـت یاالصابة فحدیث با اسناد متعدد گزارش شده است. ابن حجر عسقالنی در کتاب: 

 ت.رده که در صدور آنها تردید نیسبه شمار آو» متواتر«آنرا از احادیث  512
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توانست با وي کنار آید و رضایت دهد که پسر ابوسفیان، والیت  شناخت، هرگز نمی می
شام را برعهده گیرد. از اینرو یارانش را فرمان داد تا آهنگ شام کنند. پیش از آنکه سپاه 

ور) مؤمنان از کوفه بیرون رود گروهی از یاران عبداهللا بن مسعود (صحابی مشه امیر
بحضور امام رسیدند و اجازه خواستندتا با سپاه وي همراه باشند ولی در جنگ دخالت 
نکنند تا حق و باطل به روشنی بر آنها معلوم گردد و سپس به یاري اهل حق بشتابند و 

 نظر، بدانان رخصت داد.  از سر بزرگواري و وسعت  امام
 نویسد: نصربن مزاحم می

آییم ولی در لشکرگاهتان  فتند: ما بهمراه تو (از کوفه) بیرون میمؤمنان) گ آنها (به امیر«
را  اي  زنیم تا در کار شامیان بنگریم. آنگاه هر دسته شویم و اردویی جداگانه می وارد نمی

وي سرزد، بر ضد  کاري پردازد که بر او و روانیست یا ستمی از خواهد به دیدیم که می
آفرین بر شما باد، خوش آمدید! اینست  :ه آنان گفتبشویم. علی  آندسته وارد پیکار می

 »!.1راه فهم دین و آگاهی از سنت، کسی که بدینکار راضی نشود ستمگر و خائن است
ه بدینگونه اما نشان داد که در اسالم، تا چه اندازه براي اهل پژوهش و انصاف، را

 تحقیق باز است.
 مرد بودند بهمراه ربیع بن 400که در همین هنگام، گروه دیگري ازیاران ابن مسعود 

 خثیم بحضور امام آمدند و گفتند:
مؤمنان ما درباره این جنگ (داخلی) دچار شک و تردید هستیم هر چند از  اي امیر«

نیاز نیستیم از اینکه کسانی  برتري و فضل تو آگاهی داریم و ما و تو و دیگر مسلمانان بی
درخواست داریم) که ما را به برخی از باشند که با دشمن (خارجی) بجنگند پس (

مرزهاي مسلمانان بگماري تا در آن منطقه بمانیم و در دفاع از اهالی آنجا، پیکار کنیم. 

                                           
نعسكر ىلع حدة ن�ل عسكر�م و صحاب عبدا� بن مسعود أتوه ...) فقالوا هل: إنا �رج مع�م والأ(أن « -1

 : مرحباً �ل هل، أو بدا منه بىغ، كنا عليه. فقال يلع الل الشام، فمن رأيناه أراد ما أمر أهأمر�م و حىت ننظر يف
 ).115، ص وقعة صفني( .»لم يرض بهذا فهو جائر خائنالعلم بالسنة، من ادلين و هًال، هذا هو الفقه يفأو
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علی (پیشنهاد این گروه را نیز پذیرفت) و ربیع بن خثیم را (با همراهانش) به مرز ري 
 .1»فرستاد

کوفه در محلی بنام نخیله به  مؤمنان در بیرون شهر سپس دستور حرکت داد و سپاه امیر
تدریج گرد آمدند و آنجا را لشکرگاه خود قرار دادند. در نخلیه، گروهها و قبائل گوناگون 

گران به حضور امام رسید و پس   بن عباس نیز از بصره به سپاهیبه امام پیوستند و عبداهللا
نه شدند. در آستانۀ النهرین به سوي شام روا از تعیین فرماندهان هر لشکر، در مسیر بین

هایی براي فرماندهان و سربازان خود نوشت که از کمال  حرکت سپاه، علی سفارشنامه
 :ها آمده است کند. در یکی از این سفارشنامه تقوي و دقت وي حکایت می

احرتسوا أن تعملوا ن وخذوا ىلع أيدی سفهائ�م والعدوافاعزلوا انلاس عن الظلم و«
 .2»ا عناأعماًال اليرىض اهللا به

اي فرماندهان سپاه! مردم را (در طی راه) از ستمگري و تجاوز به دیگران باز دارید و «
جلوي دست نادانان خود را بگیرید و مراقب باشید کارهایی از شما سر نزند که خداوند بدانها از 

 . »ما ناخشنود شود
بنابه گزارش نصر بن مزاحم، امام، پیشروان سپاهش را از نخیله حرکت داد و بدانها 

و  سفارش نمود تا از فرات فاصله نگیرند و خود در روز چهارشنبه پنجم شوال (سال سی 
شش هجري) با بقیۀ سپاهیانش از نخیله بیرون آمد و همچنان راه سپرد تا به دیر أبوموسی 

رسید. در آنجا نماز عصر گزارد و سپس راه را ادامه داد تا به  – در دو فرسنگی کوفه –
شود و نرسی، پسر بهرام آنرا حفرکرده بود)،  کنار رود نرس فرود آمد (که ازفرات جدا می

دم،  در آنجا نماز مغرب را بجاي آورد و شب را نیز در همان محل درنگ کرد و سپیده
                                           

هم يومئذ أر�عمائة رجل فقالوا: يا  بن مسعود، فيهم ر�يع بن خثيم وصحاب عبدا�أوأتا آخرون من « -1
مسلم� عمن يقاتل ـال وال كب غناء بنا وال الو كهذا القتال ىلع معرفتنا بفضل مؤمن� انا شككنا يفـال ام�

) مقایسه 115، ص وقعة صفني( .»بعض اثلغور ن�ون به ثم نقاتل عن أهل. فوجهه ىلع ثغر الریالعدو، فونلا 

 ). 165، ص األخبار الطوال( :شود با

 .125، ص صفني ةوقع -2
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د تا به قبین رسید که در آن ناحیه، کنیسه یا پس از نماز بامداد دوباره حرکت آغاز نمو
پرستشگاهی از آن یهودیان بود. امام، راه خود را ادامه داد و گام در سرزمین بابل نهاد و 
از دیر کعب گذر کرد و شب را در ساباط خفت. در ساباط دهقانان محلی بحضورش 

ند. امام پیشنهاد آنانرا رسیدند و پیشنهاد نمودند که براي او و همراهانش غذا فراهم ساز
و  .»تهیۀ غذاي ما، برعهدة شما نیست« 1»نلا علي�م كلیس ذل«نپذیرفت و گفت: 

پسندد. سپس از ساباط گذشت  بدینصورت نشان داد که کمترین تحمیل بر رعیتش را نمی
و به شهر بهرسیر رسید و از آنجا به مدائن رفت و مردم مدائن را به شرکت در سپاه خود 

خواند، آنان نیز به دعوت امام پاسخ گفتند و گروهی از ایشان بدو پیوستند. آنگاه عزم فرا 
أنبار نمود و دهقانهاي انبار به استقبالش شتافتند و چون او را دیدند از اسبهاي خود پیاده 

پس این «شدند و در رکابش دویدن آغازکردند! امام، از رفتن، باز ایستاد و به آنها فرمود: 
شوید؟ و از اینکار چه  اید براي چیست، چرا بر آنان سوار نمی یان که با خود آوردهچهارپا

اینکار، رسم و خوي ما است که بدینوسیله فرمانداران خود را «آنها گفتند: » قصدي دارید؟
ایم. بعالوه، براي تو و مسلمانان،  داریم! اما این اسبها را به پیشگاه تو هدیه آورده بزرگ می
امام، ». ایم ایم و همچنین براي چهارپایانتان علوفۀ بسیار فراهم کرده ز ساختهغذایی نی

اید رسم و خوي شما است و از اینراه فرماندهان خود را  دربارة اینکار که پنداشته« :گفت
برند و  دارید، باید بگویم که بخدا فرمانروایانتان از این دویدن هیچ سودي نمی بزرگ می

کنید، بنابراین، آنرا هرگز تکرار مکنید. اما  کرتان را رنجه میتنها، شما خود و پی
چهارپایانتان، اگر مایل باشید که ما آنها را از شما بپذیریم و به حساب خراجی که باید 

اید، ما  پذیریم. و اما غذایی که فراهم ساخته بدهید بگذاریم، در اینصورت، آنها را می
 .2»ي مگر آنکه بهایش را بپردازیمخوش نداریم از اموال شما چیزي بخور

                                           
 . 136، ص وقعة صفني -1

به ىلع  مراء و ان�م لتشقونمراء، فوا� ما ينفع هذا، األزعمتم أنه من�م خلق تعظمون به األ يأما هذا اذل« -2
نحسبها من خراج�م، اما دواب�م هذه فإن أحببتم أن نأخذها من�م فتعودوا هل. و أنفس�م و أبدان�م فال
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دهقانان انبار گفتند: (شما غذا را بخورید) ما قیمت آنرا معین خواهیم کرد و سپس 
إذا التقدرون قيمته، �ن ن�تىف « پذیریم. امام تأملی نموده و فرمود: بهایش را می

معین نخواهید  دارید و براي غذایتان) بهاي درستی در آنصورت، شما (پاس ما می« .1»بمادونه!
  .!»کنیم تر خود بسنده می کرد، از اینرو ما به غذاي ساده

تغلب به پیشوازش  سپس امام، از آنجا گذر کرد و به جزیره وارد شد و قبیلۀ بنی
با پیامبر اکرم پیمان بسته  آمدند. قبیلۀ مزبور مسیحی بودند و در روزگار رسول خدا

ولی فرزندانشان را هم به پذیرش مسیحیت وادار بودند که از آیین خویش روي نگردانند 
اند به خشم آمد ولی چون  نکنند. امام از اینکه شنید آنان به پیمان خود وفادار نمانده

مسلمانان بسیاري در میان آن قبیله یافت، آرام و خرسند شد و به سوي رقَّه حرکت کرد. 
نمودند. از  و از او هواخواهی میاهالی رقه، بر اثر تبلیغات معاویه، فریب خورده بودند 

مؤمنان بستند و در آنجا حصار گرفتند. علی از  هاي رقه را بروي سپاه امیر اینرو دروازه
آنان کمک خواست که پلی بر روي فرات زده شود تا او و سپاهیانش از آن بگذرند. آنان 

ز از کنار فرات ها یشان را نی از پذیرفتن این پیشنهاد، خودداري نمودند و قبالً کشتی
سازي وادارد، امتناع ورزید و از آن  آوري کرده بودند. امام از آنکه اهالی رقه را به پل جمع

محل دور شد تا از پل منْبج گذر کند ولی در غیاب وي مالک اشتر نخعی، اهل رقه را 
سرانجام  2سخت بیم داد، آنها از تهدید مالک ترسان شدند و به ساختن پل پرداختند!

 مؤمنان از فرات عبور کرد و راه شام را در پیش گرفت. امیر

                                                                                                             
، وقعة صفني( .»صنعتم نلا فإنا ن�ره أن نأ�ل من أموال�م شیئاً إال بثمن يما طعام�م اذلأأخذنا من�م. و

 ).144ص 

 .144، ص وقعة صفني -1

 .151، ص وقعة صفني :. و564ص  ،4، ج تاريخ األمم والـملوك -2



 
 

 جنگ صفین و فتنۀ خوارج

سفیان یکی از سردارانش را که  رهسپار شام گردید معاویه بن ابی هنگامی که علی
سپاهی گران به سوي علی فرستاد. امام نیز لشکر پیشاهنگ أبواألعور سلَمی نام داشت با 

نه کرد و به مالک سفارش نمود خود را به فرماندهی مالک اشتر نخعی به سوي آنان روا
 که:

 ك�رمن ال، حىت تلقاهم و�سمع منهم، وكأن تبدء القوم بقتال إال أن يبدءو كإيا«
 .2»بعد مرة اإلعذار إيلهم مرةقبل داعئهم و 1شنآنهم ىلع قتاهلم

پیش از آنکه به دیدار شامیان روي و سخنانشان را بشنوي، بپرهیز که با آنها پیکار آغاز کنی «
اي و  مگر اینکه ایشان جنگ را بر ضد تو شروع کنند. و تا شامیان را به (یگانگی) فرا نخوانده

 . »ادار نکنداي، دشمنی با آنگروه، تو را به پیکار با ایشان و چند بار اتمام حجت نکرده

مالک اشتر و سپاهیانش پیش تاختند تا به لشکر ابواالعور رسیدند ولی به رعایت 
فرمان در پیکار پیشقدم نشدند تا ابواالعور بر آنها حمله آورد. آنگاه آتش نبرد میان دو 
سپاه افروخته گردید. اما یک روز صبح، سپاهیان مالک با شگفتی دیدند که از اردوي 

نشینی کرده و به معاویه  نیست! و معلوم شد که آنها در سیاهی شب عقبدشمن، خبري 
مؤمنان با سپاهیانش نیز از راه رسیدند و سرانجام در  اند. در همان اوقات، امیر پیوسته

قناصرین که نزدیک صفین بود با معاویه و لشکر شام روبرو شدند. بنابر آنچه مورخان 
از  دست یافتند و از اینکه یاران علی» فرات«قه بر اند سپاهیان مزبور در آن منط نوشته

آن بهره گیرند، جلوگیري نمودند. امیرمؤمنان، مردي از پیروان خود به نام صعصعه بن 
 صوحان را فرا خواند و بدو فرمود: 

                                           
 سوره مائده اقتباس شده است. 8یه از آ این بخش از سخن امام -1

 .153، ص وقعة صفني -2
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ایم) و  نزد معاویه برو و به او بگو که ما این مسیر (طوالنی) را پیموده (وبدینجا رسیده«
که حجت را بر شما تمام کنم خوش ندارم که آغازگر کارزار باشم ولی تو من پیش از آن

(یکبار) با سوارانت پیش تاختی و قبل از آنکه با تو پیکار کنیم، جنگ را با ما آغاز نمودي 
و رأي ما بر آنستکه از نبرد خودداري ورزیم تا تو را به یگانگی فرا خوانیم و بر تو  –

اید تا آنجا که  گري پیشدستی نموده و این بار دیگر است که شما در ستیزه –حجت آوریم 
اید، پس این مانع را از راه آنان بردار تا در اختالفی که میان ما  میان مردم و آب مانع شده

ایم، اندیشه کنیم. و اگر تو به این امر بیشتر  و شما رخداده و براي آن بدینجا آمده
ایم، رها کنیم و اجازه دهیم  خود را که بخاطرش در این محل یافته اي که ما مقصود دلبسته

شد، آب بنوشد! ما نیز چنین  تا مردم بر سر آب با یکدیگر بجنگند و هر کس که پیروز
 .1»!کنیم

را شنید با یارانش به راي زنی پرداخت و بدین  معاویه، پس از آنکه پیام علی
را همچنان  لشکریان علی«عور دستور دهد: نتیجه رسید که به فرماندة سپاهش ابواال

امام، ناگزیر اجازه داد تا یارانش، سپاه معاویه را درهم کوبید و راه »! از نوشیدن آب بازدار
 کار، به همت گروهی، صورت پذیرفت.را به سوي آب بازکنند و این 

ات را بر دهد و راه فر» مقابله بمثل«، فرمان سپاهیان معاویه انتظار داشتندکه علی
 مؤمنان به سربازانش دستور داده است: آنها بربندد ولی با کمال شگفتی خبر یافتند که امیر

ماء، فإن اهللا ـال  ��ارجعوا إىل عسكر�م وخلوا بینهم وماء حاجت�م وـخذوا من ال«

                                           
 كقد قدمت خبيل كقتال�م قبال االعذار إيل�م و�ن أنا أ�رهة فقل: إنا رسنا مس�نا هذا، وإئت معاو�« -1

د هذه أخری ق. وكو�تج علي كرأينا الكف حىت ندعوتال و�ن من و�دأتنا بالق كفقاتلتنا قبل أن نقأتل
ن�م وفيما قدمنا هل وقدمتم. �ینهم و�ینه حىت ننظر فيما بیننا وماء، فحل بیـالفعلتموها حىت حلتم ب� انلاس و

! »ماء حىت ي�ون الغالب هو الشارب، فعلناـندع انلاس يقتلون ىلع الأن ندع ماجئنا هل و ك�ن اكن أحب إيلو

 ).572و  571، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوك :مقایسه شود با 161، ص وقعة صفني(
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 .1»قد نرص�م ببغيهم وظلمهم
برگردید و میان دشمن و آب را باز اي که نیاز دارید از آب برگیرید و به لشکرتان  اندازه  به«

 .»گذارید که خداوند، شما را به دلیل تجاوز و ستمگري آنها، بر ایشان پیروز کرد

با اینهمه، سپاهیان شام ازخواب غفلت بیدار نشدند و تفاوت میان نور و ظلمت را در 
شت؟ و نیافتند و آمادة کارزار گشتند. شرح این حادثه که در پیکار خونین صفین چه گذ

از سپاهیان عراق و شام چه اندازه کشته شدند؟ از عهدة این نوشتار بیرون است و آنرا در 

» الخبار الطوالأ«و» أنساب االرشاف«و » وقعه صفین«و » تاریخ طبري«هایی چون:  کتاب

و جز اینها باید خواند. در اینجا ما بیشتر بر آنیم تا شکوهمندي این نبرد را بلحاظ رفتار 
گزارش کنیم و نشان دهیم که فرهنگ اسالمی چه اندازه درپیروان  عی علیاجتما

راستینش اثر نهاد و حتی در میدان کارزار اجازه نداد که آنان از مروت و انصاف فاصله 
ور گردد به  اند علی پیش از آنکه آتش جنگ در صفین شعله  آورده گیرند. مورخان 

 سپاهیان خود فرمود:

تر��م إياهم حىت يبدءو�م بدءو�م فإن�م حبمدا� ىلع حجه والتقاتلوهم حىت ي«
�مه بإذن اهللا فالتقتلوا مدبرا والتصيبوا معورا حجه أخری ل�م عليهم. فإذا اكنت اهلز

 .2»سبنب أمراء�مالنساء بأذی و�ن شتمن أعراض�م و تهيجوا الجتهزوا ىلع جر�ح و الو
حجت با شما است  –سپاس خدا را  –با شامیان نجنگید، تا آنها نبرد را آغاز کنند چرا که «

دیگري براي شما بر آنها خواهد بود. و   و ترك کارزار با ایشان تا آنکه خود آغاز کنند، حجت
دفاع را  گریزد نکشید و بی چون به فرمان خدا شکست خوردند، کسی را که پشت کرده و می

خورده را به قتل نرسانید و زنان را با آزارشان به هیجان میاورید، هر چند  نید و زخمآسیب نرسا
 .»ماندهانتان دشنام گویند ... (با ناسزاهاي خود) آبروي شما را بریزند و به فر

                                           
 .572، ص 4، ج تاريخ األمم والـملوكو  162، ص وقعة صفني -1

 .11، ص 5، ج تاريخ األمم والـملوكو  14نهج البالغه، وصیت شماره  -2
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در یکی از روزهاي صفین شنید که  اند که علی همچنین، مورخان حکایت کرده
 امام اینکار را نپسندید و فرمود:دهند!  یارانش به اهل شام دشنام می

ذكرتم حاهلم اكن باب� ولكن�م لو وصفتم أعماهلم وإ� أ�ره ل�م أن ت�ونوا س«
: ا� احقن دمائنا ودماءهم قلتم ماكن سب�م إياهمالعذر، و أبلغ يفالقول و أصوب يف

ف احلق من جهله و�رعوی عن اهدهم من ضالتلهم حىت يعروأصلح ذات بیننا و�ینهم و
 .1»العدوان من هلج بهالىغ و
من خوش ندارم که شما دشنامگو باشید ولی اگر کارهاي ایشان را وصف کنید و از احوال «

تر باشد. به جاي آنکه شامیان را  آنان سخن گویید، گفتارتان به صواب نزدیکتر و عذرتان رسا
از آنکه (بدست یکدیگر)  خدایا خونهاي ما و ایشان را دشنام دهید (بدرگاه خداوند) بگویید: بار

ریخته شود مصون دار و میان ما و آنها صلح و آشتی برقرار کند و آنانرا ازگمراهی به راه راست 
رهبر فرما تا کسی که از حق آگاهی ندارد آنرا بشناسد و کسی که در گمراهی و دشمنی حرص 

 .»ورزد، از آن باز ایستد می

 گفت: مردم، بیعت آنانرا پذیرفت و می پس از کشته شدن عثمان هم به اصرار علی

 .»سی جز مرا (براي خالفت) بجوییدمن را رها کنید و ک«. 2»ي!واتلمسوا غ� دعو�«
توانست در ارشاد و بیدار  امام در صفین، راه نیرنگ با اهل شام را نپیمود و تا می

تر است!  سیاستمدارپنداشتند: معاویه از او  ساختن آنها کوشید و در برابر کسانی که می

لكنت من أد�  ةولكنه يغدر و�فجر ولو كراهي واهللا ما معاو�ه بأد� م�« گفت: می

 .3»انلاس
فریب خوردند و از آنمیان: مسعر بن فدکی و  ولی متأسفانه گروهی از یاران امام

اي علی، دعوت به «زید بن حصین با گروهی از قاریان قرآن، جسورانه به امام گفتند: 

                                           
 .155، اثر دینوري، ص األخبار الطوال :و 201، خطبه شماره ةهنج البالغ -1
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سپاریم! یا با تو همان  سوي کتاب خدا را بپذیر و گرنه تو و نزدیکانت را به دشمن می
نچه در کتاب خدا آمده رفتاري را خواهیم کرد که با پسر عفان کردیم، بر ما است که بدا

تو همان خواهیم کرد که  ایم. سوگند به خدا اگر تو نپذیري با عمل کنیم و آنرا پذیرفته
 »!.گفتیم

 امام که مالحظه کرد میان یارانش دو دستگی افتاده و ارشاد آنها ممکن نیست، فرمود:

�ن تقاتلوا وفإن تطيعو� ، أما أنا نهی إيا�م، واحفظوا مقاتل�م يل فاحفظوا ع�«
 .1»تعصو� فاصنعوا ما بدا ل�م!

پس بیاد داشته باشید که من شما را از ترك نبرد) بازداشتم و سخن خودتان را بمن نیز به «
 برید، پیکارتان را ادامه دهید و اگر سر  خاطر سپارید. و رأي من آنستکه اگر فرمانم را می

 .!»بکنیدرسد،  نافرمانی دارید، هر کاري که به نظرتان می

آنها به حکمیت دو مرد، به نمایندگی از سپاه عراق و شام، تن در دادند و با وجود 
مخالفت امام، ابوموسی اشعري را که از آغاز کار با پیکار جمل و صفین موافق نبود، به 

 دو طرف آنرا پذیرا شدند، نوشتند:اي که هر  داوري برگزیدند! ولی در پیمان نامه

بیننا من فاحتته إىل خاتمته، �ی ما أحيا نميت ما أمات، فما وجد  ... إن كتاب اهللا«
عمرو�ن العاص وموىس االشعری عبدا� بن قیس، ووهما اب – كتاب اهللا احلكمان يف

 .2»مفرقة...ـال كتاب اهللا فالسنة العادلة اجلامعة غ� عمالبه، وما لم �دا يف –القرىش 
از آغاز تا انجامش در میان ما (داور) است. آنچه را که قرآن زنده ساخت،  کتاب خداي«

 - کنیم و آنچه را که قرآن میراند، ما نیز میمیرانیم. بنابراین هر چه را دو حکم ما نیز زنده می
در کتاب خداي عزوجل یافتند باید بدان عمل کنند و  - یعنی ابوموسی اشعري و عمروبن عاص

آورد و  ) که مسلمانان را گرد میهر چه را در کتاب خدا نیافتند، به سنت دادگرانۀ (پیامبر
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اي که معاویه براي وي فرستاد و  هم در پاسخ نامه علی. »سازد، واگذارند پراکنده نمی
 شت:فتن حکمیت فرا خواند، چنین نوم را به پذیراما

لست هل القرآن ولست أ كقد علمت أنإىل ح�م القرآن و قد دعوت� ك... إن«
أجبنا ومن لم  كلسنا إياوقد أجبنا القرآن إىل حكمه و –متسعان ـواهللا ال –حكمه تر�د 

 .1»يرض حب�م القرآن فقد ضل ضالًال بعيداً 
دانم که تو اهل قرآن نیستی و حکم آنرا  اي و من می ... تو مرا به داوري قرآن دعوت کرده«
 - نه بدعوت تو -با اینهمه، ما به داوري قرآن   –پس، ازخدا باید یاري خواست  –خواهی  نمی

 . »ایم و هر کس که به حکم قرآن رضایت ندهد، از راه راست بسیار دور افتاده است پاسخ داده
سپاهیان عراق و شام آماده شدند تا هر کدام از راهی که سپرده بودند، بازگردند و در 

و خود  2انتظار نتیجۀ مذاکرات داوران نشینند. امام فرمان داد تا اسیران صفین را آزاد کنند
با لشکریانش آهنگ بازگشت به کوفه کرد و از کنارة فرات، راه عراق را در پیش گرفت تا 

 ید و سرانجام به کوفه وارد شد.رسبه نخیله 
بودند که با همۀ پافشاري خود در  3تن) 12000جمعی از سپاهیان امام (درحدود

شمردند و با امام بناي ستیز و »! شرك بخداوند«حکمیت، پس از مدت کوتاهی اینکار را 
ند و فرود آمد 4مجادله را نهادند و بهمراه او در کوفه وارد نشدند بلکه در ناحیۀ حروراء

 راسبی را به امارت خود برگزیدند.عبداهللا بن وهب 
اي به ایشان نوشت و آنانرا به ورود در کوفه و پیوستن به دیگر  مؤمنان ابتدا نامه امیر

آورده است » خبار الطوالاآل«مسلمانان فرا خواند. مضمون نامه چنانکه دینوري در کتاب 

                                           
 .494، ص وقعة صفني -1

 ).518، ص وقعة صفني( »ىلع أرسی يوم صف�، فخ� سبيلهمأرس « -2

تاريخ ( »فلما دخل ىلع الكوفة لم يدخلوامعه حىت أتوا حروراء ف�ل بها منهم اثنا عرش ألفاً «طبري می نویسد:  -3

 ).63، ص 5ج  ،األمم والـملوك

 بود که خوارج در آنجا گرد آمدند.اي نزدیک کوفه  حروراء، قریه -4
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 چنین بود:

من� إىل عبدا� بن وهب راسىب مؤـال � ىلع أم��سم اهللا الرمحن الرحيم. من عبدا«
�ز�د بن احلص� ومن قبلهما. سالم علي�م فإن الرجل� ال�ين ارتضينا هما للحكومة و

كما لم �من اهللا، فلما لم يعمال بالسنة وخالفا كتاب اهللا واتبعا هواهما بغ� هدی 
�م اهللا فإنا سائرون ىلع لوا إىل رمح�ن ىلع أمرنا االول، فأقببالقرآن تربأنا من حكمهما و

 .1»�ینهم وهو خ� احلاكم�محار�تهم حىت ��م اهللا بیننا وـعدو�م نلعود لعدونا و
بنام خداي بخشندة مهربان. از بندة خدا علی فرماندة مؤمنان به عبداهللا پسر وهب راسبی و «

شما باد. آندو مردي که براي اند. درود بر  یزید پسر حصین و همۀ کسانیکه نزد آندو گرد آمده
داوري بدانها راضی شدیم با کتاب خدا مخالفت نمودند و بدون توجه به هدایت خداوند، در پی 

کردند و نه موافق با  رفتار )هواهاي نفس خود رفتند. بنابراین، چون نه بر مبناي سنت (پیامبر
ر أمر نخستین خود استوار جوییم و ب کتاب خدا حکم نمودند، ما از داوري آندو بیزاري می

به سوي من آیید که ما به جانب دشمن خویش و  -خداي رحمتتان کند  - هستیم. شما نیز
دشمن شما رهسپار خواهیم شد براي آنکه کارزار با ایشان را از سرگیریم تا خدا میان ما و آنها 

 .»کند که او بهترین داوران است داوري

 آمیز دادند و براي او نوشتند: رتخوارج، به نامۀ علی پاسخی جسا
اي،  اي بلکه براي خودت بخشم آمده اما بعد، تو براي خداي خود خشمگین نشده«

اي و سپس راه توبه پیش گیري،  پس اگر بر زیان خویش گواهی دهی که کفر ورزیده
نگریم ولی اگر از این امر سرباز زنی، ما نیز سرکشی  آنگاه در کار میان خودمان و تو می

 .2»داریم که خدا خیانتگران را دوست ندارد الم میتو اع - برابر با رفتار -خود را 

                                           
 .77، ص 5، ج تاريخ األمم والـملوكمقایسه شود با:  206اثر دینوري، ص  الخبارالطوال،أ -1

قبلت اتلو�ة، استبال�فر و كف فإن شهدت ىلع نفسك، إنما غضبت نلفسكلم تغضب لر� كأما بعد، فإن« -2
، ص 5ج  األمم والـملوك،تاريخ ( »ىلع سواء إن اهللا ال�ب اخلائن� كو�ال فقد، نابذنا ك�یننظرنا فيما بیننا و

 .314و  313، ص 7ج  النهاية،البداية وو  206، ص األخبار الطوال :) مقایسه شود با78
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متعرض آنان نشوند و  امام، از آنکه خوارج به راه آیند، ناامید شد ولی دستور داد تا
 بدانها گفت:

نمنع�م نصيب�م  المسجد، وـهذا ال إن ل�م عندنا ثالثاً، النمنع�م صلوه يف«
 .1»حىت تقاتلونا نقاتل�م الالىفء مااكنت أيدي�م مع أيدينا ومن هذا 

 –مسجد کوفه  –شما را نزد ما سه حق است (نخست آنکه: ) از نمازگزاردن در این مسجد «
باشید،  ) سهمتان را از غنائم تا هنگامی که (در جهاد) با ما همدستداریم (دوم آنکه: بازتان نمی

 .») تا با نجگید، با شما جنگ نخواهیم کردکنیم (سوم آنکه: قطع نمی

خوارج، آرام نگرفتند و به آزار مردم برخاستند و خون برخی از مسلمانان را ولی 
اي «از اینرو یاران علی به امام که عزم جنگ با معاویه را داشت، گفتند:  ،2ریختند

روي! تا در این سرزمین به تباهی  کنی و می مؤمنان اینگروه را بر گمراهی خود رها می امیر
یر کشند؟ (نخست) باز سپاهت به سوي آنان برو و ایشان را پردازند و به روي مردم شمش

فراخوان تا به طاعت باز گردند و به جماعت پیوندند، اگر توبه نمودند و پذیرفتند که خدا 
دارد و چنانچه دست از سرکشی برنداشتند، بدانها اعالم جنگ کن  گران را دوست می توبه

 .3»!اختی، به سوي شام روانه شوسوده سو آنگاه که این امت را از شر ایشان آ
امام، سخن یارانش را پذیرفت و به سپاه خود فرمان حرکت داد تا به نهروان رسیدند 
که نزدیک یک فرسنگ با اردوي خوارج فاصله داشت. در آنجا دو تن از بزرگان 

را به سوي خوارج فرستاد تا آنانرا  –ابوایوب انصاري و قیس بن سعد عباده  –اصحابش 

                                           
، 7، ج النهايةالبداية وو  395بالذري، ص أنساب االرشاف  :مقایسه شود با 74، ص 5، ج تاريخ األمم والـملوك -1

 .308ص 

نگاه  51و  50چاپ دمشق، ص  ، اثر مبرد (باب الخوارج)،الكاملو  82، ص 5، ج تاريخ األمم والـملوك :به -2

 کنید.

�عرتضوا انلاس بالسيف؟ رس إيلم االرض و �؟ فيفسدوا يفمؤمن�، أتدع هؤالء ىلع ضالتلهم و �سـال يا أم�« -3
أبوا فاذنهم باحلرب، قبلوا فإن اهللا �ب اتلواب�، و�ن إىل الطاعة واجلماع، فإن تابوا وبانلاس وادعهم إىل الرجوع 

 ).207، اثر دینوري، ص األخبار الطوال( ».فإذا أرحت االمة منهم رست إىل الشام
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اندرز دهند. ولی پندها و نصایح ایشان در خارجیان مؤثر نیافتاد. آنگاه خود امام به سوي 
خوارج رفت و از آنها خواست تا کسی را به نمایندگی برگزینند و امام با وي سخن 

تی چند از قرآن را در گوید. آنان، عبداهللا بن کواء را براي مناظره انتخاب کردند و علی آیا
 ر ابن کواء خواند، ابن کواء گفت:مشروعیت کار خود، ب

گویی صادقی ولی هنگامی که داوران را براي حکمیت برگزیدي،  تو در همۀ آنچه می«
 .»!به کفر گراییدي

و  امام گفت: اي پسر کواء! تنها ابوموسی (از سوي سپاه عراق) به داوري انتخاب شد
 ویه برگزید.عمروبن عاص را معا

 واء پاسخ داد: ابوموسی کافر بود!.ابن ک
امام گفت: در چه زمانی کافر شد؟ آیا هنگامی که من او را براي داوري فرستادم به 

 د، کافر گشت!.کفر گرایید یا در وقتی که داوري نمو
کنی که من ابوموسی را وقتی فرستادم که مسلمان بود و  امام گفت: پس چرا توجه نمی

مردي از مسلمانان  ودت پس از آن، کافر گشت، اینک بمن بگو اگر رسول خدابقول خ
فرستاد تا آنان را به خداي یگانه فرا خواند و او مردم را  را به سوي گروهی از کافران می

 بود؟ کرد، آیا گناه وي، برعهدة پیامبر به چیزي جز خداي یگانه دعوت می
 ابن کواء گفت: نه!

و، پس من چه گناهی دارم که ابوموسی گمراه شده است؟ آیا بر امام گفت: واي بر ت
شما روا است که بخاطر گمراهی ابوموسی، شمشیر خود را بر شانه نهاده و راه را بر مردم 

 .1»بربندید؟!
ابن کواء پاسخی نداشت ولی بسیاري از خوارج، تکان خوردند و بیدار شدند. در این 

 ندا در داد که: می را برافراشت وهنگام، امام پرچ

                                           
 .209اثر دینوري، ص  ،األخبار الطوال -1
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 .1» !من اتلجأ إىل هذه الراية فهو آمن«
 . »هر کس بزیر این پرچم پناه آرد، در امان است«

 .2»مدائن فهو آمنـمن انرصف إىل الكوفة وال« و نیز فرمود:
 . »هر کس به کوفه و مدائن باز گردد، در امان است«

با پانصد مرد از سپاه خارجیان جدا شدند و به  –ازسران خوارج  -و فروه بن نوفل 
اي دیگر رو به سوي کوفه  اي نزدیک نهروان) رهسپار گشتند و دسته سوي بندنیحین (قریه

تن خوارج،  12000مؤمنان گرد آمدند و از  نهادند و هزار مرد نیز در زیر پرچم امیر
 .3مرد با عبداهللا بن وهب باقی ماندند! 4000نزدیک 

جنگ را با آنها « .4»التبدءوهم بالقتال حىت يبدءو�م!«  سپاهیان خود فرمان داد:امام به 
 !.»آغاز نکنید تا آنان با شما آغاز کنند

داوري تنها از آن خدا « .5»مرش�ون!ـالح�م إال هللا وأن كره ال« خوارج فریاد زدند:

ور شدند ولی  حمله و ناگهان بر سپاهیان علی .!»است، هر چند مشرکان را ناپسند افتد
بزودي درهم شکستند و جز هشت تن از آنان کسی نماند، با اینکه ازیاران امام بیش از نه 

 .6آورند! تن را نتوانستند از پاي در
 ظاهراً به خاموشی گرایید. 7هجري قمري 38بدین ترتیب، فتنۀ خوارج در سال 

                                           
 .209، اثر دینوري، ص األخبار الطوال -1

 .315، ص 7، ج البداية و النهاية -2

 .371، اثر بالذري، ص أنساب االرشافو  209اثر دینوري، ص ، األخبار الطوال -3

 .210، اثر دینوري، ص األخبار الطوال -4

 .210، اثر دینوري، ص ألخبار الطوالأ -5

 ).29، اثر مبرد، باب الخوارج، ص الكامل( »فقتل من أصحابه �سعة وأقلت منهم ثمانية« -6

 را ضبط کرده است. 39تاریخش سال  . ولی یعقوبی در91، ص 5ج ، تاريخ األمم والـملوك -7



 
 

 در کوفه شهادت علی

مؤمنان با خوارج، بسیار منصفانه بود. آنها پیش از پیکار نهروان در کمال  رفتار امیر
یافتند و سخنان امام را با  آمدند و در مسجد بزرگ کوفه حضور می آزادي به کوفه می

روزي در میان سخن امام از هر سوي کردند.  آمیز خود قطع می شعارهاي تند و جسارت

 !.»داوري، تنها از آن خدا است« .»الح�م إال هللا!« زدند: مسجد فریاد می
 :گفت امام در پاسخ ایشان می

 :اهللا اكرب، لكمة حق يلتمس بها باطل! أما أن ل�م عندنا ثالثاً ما صحبتمونا«
مادامت أيدي�م مع الفئ نمنع�م  النمنع�م مساجدا� أن تذكروا فيها اسمه، وال

 .1»النقاتل�م حىت تبدءوناأيدينا، و
شما را نزد ما به شرط  2جویند! اهللا اکبر! این سخن، حق است ولی از گفتن آن، باطلی را می«

داریم که در آنجا نام خدا را بر زبان آرید. و  مصاحبت، سه حق است: از مساجد خدا بازتان نمی
کنیم. و با شما جنگ   جهاد) با ما همدست باشید، قطع نمی سهمتان را از غنائم تا زمانیکه (در

 . »نخواهیم کرد تا نبرد را با ما آغاز کنید

یافتند و در میان خطبۀ امام، آیتی از قرآن را  روز دیگر باز در مسجد کوفه حضور می
در پاسخشان  خواندند که دربارة شرك به خداي سبحان نازل شده بود! و علی می

 :جست یمه توسل میبدین آیۀ کر

ِ ٱ دَ وَعۡ  إِنَّ  ِ�ۡ ۡص ٱفَ ﴿ َّ�  ۖ نََّك �َسۡ  َوَ�  َحّقٞ ِينَ ٱ َتِخفَّ  .3]60[الروم:  ﴾٦٠ يُوقُِنونَ  َ�  �َّ

                                           
 .73، ص 5، ج تاريخ األمم والـملوك -1

 گردن نهد.» کتاب خدا«داوري  زیرا داوري را ویژه خدا دانستن، منافات ندارد با اینکه کسی به -2

 .73، ص 5، ج تاريخ األمم والـملوك -3
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شکیبایی کن که وعدة خدا، حق است و کسانی که اهل یقین نیستند تو را به سبکسري وا «
 .»ندارند

رفتند تا هنگامی که خوارج دست به  مییاران امام از اینهمه بردباري در شگفت فرو 
) را بنا حق قتل مسلمانان گشودند و از جمله، عبداهللا بن خباب (از اصحاب رسول خدا

منان براي ایشان پیام مؤ ، آنگاه امیر1کشتند و شکم همسرش را که آبستن بود دریدند
 فرستاد که:

�ف ، ثم أنا تار��م ون�م نقتلهم بهمادفعوا إيلنا قتلة إخواننا من�م إخواننا م«
�رد�م إىل خ� ما أنتم عليه من ام فلعل اهللا يقلب قلو��م وعن�م حىت ألىق أهل الش

 .2»أمر�م
برند به ما سپارید تا قصاص کنیم، آنگاه من شما  قاتالن برادرانمان را که در میانتان بسر می«

شاید خداوند دلهاي شما را  دارم تا با شامیان روبرو شوم گذارم و دست از شما برمی را وا می
 . »دگرگون سازد و به احوالی بهتر از آنچه دارید بازتان گرداند

ما همگی قاتالن برادران شماییم و همگی، ریختن خون «آنان در پاسخ امام گفتند: 
 .3»!شمریم ایشان و شما را روا می

ی چنانکه ناگزیر شد در برابر ایشان راه دیگري در پیش گیرد ول از آن پس، علی
آور شد  دانستیم، تا پیکار را آغاز نکردند، از نبرد با آنها خودداري نمود. چیزي که باید یاد

اي از ایشان در  آنستکه خوارج با پیش آمدن نبرد نهروان بکلی از میان نرفتند چرا که پاره
 آن جنگ شرکت نکرده بودند و پس از پایان جنگ در کوفه رفت و آمد داشتند. 

                                           
 368و  367، ص و أنساب االرشاف 82و  81، ص 5، ج تاريخ األمم والـملوك :شرح این ماجراي را در -1

 توان دید. می

 .315، ص 7ج النهاية، البداية و :مقایسه شود با 83، ص 5، ج تاريخ األمم والـملوك -2

 ).83، ص 5، جتاريخ األمم والـملوك(. !»�نا �ستحل دماءهم و دماء�م: لكنا قتلتهم وفقالوا« -3
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تن از خوارج را که  400پس از پیکار نهروان  گزارش کرده است که علی بالذري
با  1زخم برداشته و نمرده بودند، به قبائلشان سپرد و اجازه نداد که یارانش آنانرا بکشند!

ماندگان خوارج بود، تصمیم به قتل  اینهمه، عبدالرحمن بن ملجم مرادي که از باقی
ساکنان مصر و (از قبیلۀ کنده) بود و در جریان شورش مؤمنان گرفت. ابن ملجم، از  امیر

پیش از فاجعۀ قتل  .2بر ضد عثمان، رهسپار مدینه شد و سپس ، در کوفه اقامت گزید
دم با  از لطف و احسان امام برخوردار شده بود و هنگامی که در تاریکی سپیده  علی

مود و گفت: زخم زد، همان شعار خوارج را تکرار ن شمشیر مسمومش بر علی

 گفت: علی .»حکم از آن خدا است اي علی، نه از آن تو!« .3»!كاحل�م هللا يا ىلع الل«

اینمرد را  شدم، سوگند به خداي کعبه که رستگار« .4»رب الكعبه، شأن�م بالرجل!فزت و«

دستور داد که ابن ملجم را به نزدش آورند و چون دیدة امام بر او  آنگاه، »دستگیر کنید

اي دشمن خدا، آیا من به تو نیک نکردم؟  »؟كأی عدو اهللا، ألم أحسن إيل«افتاد، فرمود: 

پس چه چیزي تو را به اینکار  »ىلع هذا؟ كفما محل«ابن ملجم پاسخ داد: آري! امام گفت: 
بامدادان، تیز کردم و از خدا خواستم که  واداشت؟ گفت: من شمشیرم را چهل روز

إال من رش  كأرا الإال مقتوًال به، و كالأرا« بدترین آفریدگانش را با آن بکشد! امام فرمود:
شوي و از بدترین آفریدگان  بینم که خودت با آن کشته می چز این نمی. »خلقه!

ا به قتل رساند با همان شمشیر، ابن ملجم ر و شگفت آنکه حسن بن علی .5»خدایی!
 و جز یک ضربت بدو نزد! زیرا امام وصیت کرده بود که:

                                           
و  374، ص أنساب االرشاف(. »لم �هز عليهمعشائرهم وأر�عمائة، فد فعهم إىل من رمق  وجد يلع« -1

375.( 
 .671، ص 2مه طبري، اثر بلعمی، ج تاریخنا -2

 .492ص  ، اثر بالذري،أنساب االرشاف -3

 .492ساب االشراف، اثر بالذري، ص و أن 38، اثر مبرد، (باب الخوارج)، ص الکامل -4

 .39، ص 3، ج التاريخ يفو الكامل  145، ص 5، ج تاريخ األمم والـملوك -5
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مسلم�، تقولون قتل ـمطلب، الألفين�م ختوضون دماء الـعبدال ... يا ب�«
 مؤمن�! أال ال يقتلن إال قات�، أنظر يا حسن إن أنا مت منـال مؤمن�، قتل أم�ـال أم�

يقول: إيا�م  سمعت رسول اهللا بالرجل فإ�تمثل  الرض�تة هذه، فارض�ه رض�ة برض�ة و
 .1»لو أنها باللكب العقور!مثلة وـالو

... اي پسران عبدالمطلب شما را نیابم که در خون مسلمانان افتید و بهانه آورید که: «
مؤمنان کشته شد! بدانید که جز کشندة من کسی نباید کشته شود. اي  المؤمنان کشته شد، امیر امیر

ه اگر من از ضربت اینمرد مردم، تنها یک ضربت بر او بزن و پس از مردنش، حسن، بنگر ک
فرمود: از بریدن اعضاء  شنیدم می اعضاي وي را پاره پاره مکن که من بارها از رسول خدا

 !.»مردگان پرهیز کنید، هر چند سگ گزنده باشد

سخنی نگفت و این ذکر را چندان تکرار » ال إله إال اهللا«امام پس از این وصیت، جز 

و بدینسان جهان  .2دیده از جهان فرو بست و روح بزرگش به قدسیان پیوستکرد که 
اسالم، بزرگترین رهبر خود را در ماه رمضان از سال چهلم هجري قمري در شهر کوفه از 

 دست داد.

                                           
 .47، وصیت شماره ةهنج البالغ: مقایسه شود با 148، ص 5، ج تاريخ األمم والـملوك -1

تاريخ األمم ( .»ىف شهر رمضان سنة أر�ع� كذل� اهللا حىت قبض رض اهللا عنه و ثم لم ينطق إال بال« -2

 ).148، ص 5، ج والـملوك



 
 

 النهرین میراث خلفاي راشدین در بین

النهرین انز روزگار خلفاي راشدین، اموري چند را به میراث برد که مهمترین آنها  بین
اشاره نمود که با » وحدت زبان«توان به  بود. و نیز از مآثر دوران مزبور می» دیانت اسالم«

خواندن النهرین، دیگر زبانها بتدریج متروك شدند و در اینکار  نانتشار زبان عربی در بی
قرآن و نماز و استماع حدیث و رفت و آمد صحابه، تأثیري بسزا داشت. پیداست که 

 وحدت زبان در تفاهم اقوام مختلف با یکدیگر تا چه اندازه مؤثر تواند بود. 
کوفه و بصره محل عالوه بر این، پس از دوران خلفاي راشدین، دو شهر بزرگ 

اجتماع شاعران و ادیبان عرب قرار گرفت و قواعد نحو عربی در ایندو شهر تدوین شد و 
هاي نحوي (کوفی، بصري) در آنجا پدید آمدند که دیدگاههاي گوناگون هر کدام  مکتب

اثر » إالنصاف فی مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني و الكوفيني« :تابرا در ک

اند   توان مالحظه کرد و چنانکه مورخان آورده بدالرحمن ابن أنباري میأبوالبرکات ع
گشوده شد و او بود که مبانی نحو را کشف کرد و  سرچشمۀ این علوم، بدست علی

گیري کند و  اصول آنرا به شاگردش أبواالسود دؤلی آموخت و دستور داد تا آنرا پی
النهرین جریان رفت   در بین » ضائی جدیدينظام ق«. بعالوه، از زمان خلفاء، 1گسترده سازد

اي به  آغازش را از دوران خالفت عمر باید دانست چه خلیفۀ دوم ضمن نامه که سر 
اصول قضاء اسالمی را تبیین کرد و  –که در آنهنگام والی کوفه بود  –أبوموسی أشعري 

 ل آنکه:نفیذ گردد از قبیقواعدي را یادآور شد که الزم بود در آنجا اجراء و ت

يِع « یِّنََة ىلَعَ الُْمدَّ َ نَْ�رَ ابلْ
َ
َِمَ� ىلَعَ َمْن أ  .»، َوايلْ

 . »کننده است گواه آوردن، وظیفۀ مدعی است و سوگند خوردن، بر عهدة انکار«

                                           
، اثر ابن انباري، طبقات االدباء و نزهة االلباء يف 66الفهرست، اثر محمد بن اسحاق ندیم، چاپ مصر، ص  :به -1

 نگاه کنید. 4ص  ،1اثر قفطی، ج  و إنباه الرواة علی أنباه النعاة،، 13ص 
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 ُصلًْحا َحَراًما«
َّ

لُْح َجائٌِز َ�ْ�َ الُْمْسِلِمَ� إال َم َحالَالً  الصُّ ْو َحرَّ
َ
 .»أ

مسلمانان جایز است مگر سازشی که حرامی را حالل یا حاللی را  سازش در مرافعات، میان«
 .»حرام گرداند

َمًدا يُنْتََ� إِيَلْهِ «
َ
ُ أ

َ
ْو بَیِّنًَة فَارْضِْب هل

َ
ا اَغئِبًا أ ىَع َحقًّ  .»َمِن ادَّ

کسی که ادعاي داشتن حقی یا شاهدي را نمود که در مجلس داوري غائب بود، براي او «
 . »دار (تا گواه خود را بیاورد)زمان معینی را مقرر 

 .1و امثال اینها ...
داشتن  2انگیزي که از امام سرزد، النهرین و داوریهاي حیرت به بین با ورود علی

مزبور براي مسلمانان  قضائی در آن سرزمین، گسترش یافت و میراث گرانبهایی از علم
 بجاي ماند.

اي به جریان افتاد  ویژه» نظام اداري و مالی«النهرین  از علوم قضائی که بگذریم در بین
ها به أراضی صلح و  که از زمان خالفت عمر بنیانگذاري شد. وضع دیوان و تقسیم زمین

عنوه و صوافی و تعیین ضریب خراج و تقسیم عراق به والیات مختلف و ایجاد دار 
 به میراث برد. لنهرین از آندورانا بود که بیناألماره براي هر والیت ... از اموري 

هاي مذهبی (أهل ذمه)  همچنین تسامحی که از روزگار خلفاي راشدین دربارة أقلیت
 . 1النهرین باقی ماند و این سنت پسندیده حفظ شد ها در بین بکار رفته بود، تا مدت

                                           
، 10بیهقی، ج ثر و السنن الکبري، ا 207و  206، ص 4سنن الدار قطنی، ج  :براي دیدن متن کامل این نامه به -1

 نگاه کنید. 15ص 
دهند  در اینباره کتابهاي مستقلیی تألیف شده که نبوغ امام را در کشف جرائم و حل مشکالت قضائی نشان می -2

طالب، روایۀ علی بن ابراهیم بن هاشم، به  المؤمنین علی بن ابی أحکام امیر عجائب :(به عنوان نمونه به کتاب
آورند که  می  را بیاد ، چاپ دمشق نگاه کنید) و سخن مروي از پیامبر خدااهتمام سید محسن أمین عاملی

 ، اثرأخبار القضاة :(به کتاب .»میان امت من، علی در داوري از همه برتر استدر« .»يلع اقىض أميت« فرمود:

 بنگرید). 88وکیع، چاپ لبنان، ص  محمدبن خلف معروف به
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دانشهاي دینی همچون علم تفسیر وفقه و حدیث از عصر خلفاء در کوفه و بصره و 
نقش مهم ومؤثري داشت  مؤمنان علی ت و در اینباره بویژه امیردیگر نواحی رواج یاف

هاي بلند و توحیدي وي، الهام بخش متکلمان اسالم گردید و از روایات  چنانکه خطبه
اش عبداهللا بن عباس، مسلمانان در فهم معانی قرآن،  تفسیري او و همچنین شاگرد زبده

لنهرین و دیگر ا ندان و شاگردانش در بینبسیار سود جستند و آثار فقهی امام، بوسیلۀ فرز
 نواحی پراکنده گشت.

بیشتر ابواب فقه، بازگو (به عنوان نمونه: مسند زید بن علی؟؟ آراء فقهی امام در 
 کند). می

پایان

                                                                                                             
النهرین پایدار ماند و تنها فترتی که در این  روزگارعمر تا عصر عباسیان، در بیننرمی و تسامح با اهل ذمه از  -1

 ن یوسف، فرماندار سفاك عراق بود.دوران پیش آمد در زمان حجاج ب
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