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  پيشگفتار 
  

فرات و در امتداد  رود دجله و ميان دو است كهاي در آسياي غربي  بين النهرين منطقه
براي نخستين بار از سوي  Alexanderي آندو قرار گرفته و پس از اسكندر مقدون

خوانده شده » رود ميان دو«به معناي  Mesopoamia مورخان يوناني، به نام مزوپوتاميا
كهن، مركز حكمراني دو دولت آشور و بابل به شمار اين ناحيه در روزگار . است
ن مشتركي برخوردار بودند و هر دو دولت به دست هخامنشيان تمد رفت كه از مي

داد و  از چندي جاي خود را به دولت سلجوقيدولت هخامنشي نيز پس . منقرض شدند
. به ترتيب در آن سرزمين حكم راندند سپس نوبت اشكانيان و ساسانيان فرا رسيد كه

رين كه در حوزة دست مسلمانان عرب برافتاد و بين النه حكومت ساساني نيز به
مرحله،  در اين. فرمانروايي و نفوذ ايران بود به سرزمينهاي خالفت اسالمي پيوست

درجة  النهرين در مدت كوتاهي از فرهنگ و تمدن شكوهمندي برخوردار شد كه در بين
نگ وتمدن اين فره نمايش دورنمايي از. نخست، زادة اسالم و تعاليم ارزشمند آن بود

آميز باشد و آنانرا نسبت به  نسلهاي جديد ما سودمند و افتخاراند براي تو درخشنده مي
پيام ساز اسالم از اعتماد بيشتري برخوردار كند و حقيقت اين   آئين فرخنده و تمدن

داري در  سخن حق، همچون درخت سالم و ريشه: شان آشكار سازد كهآسماني را براي
   :دفرمودهد چنانكه  ثمر مي) و آخرت(دنيا 
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) و سالم(آيا نديدي كه خدا چگونه مثلي زد؟ سخن پاكيزه را به درختي پاك «

اش در آسمان رفته، ميوة خود را به  همانند كرد كه ريشة آن استوار است و شاخه
حقايق (زند كه  آورد و خدا مثلها براي مردم مي فرمان خدايش در هر زمان مي

  ».بيادآرند) را
اعم از آراء ادبي و كالمي  –هاي مسلمانان  ياري از انديشهعالوه بر اين، سرچشمة بس
النهرين نشان داد و از  توان در دوران شكوهمند بين را مي –و فقهي و فلسفي و جز اينها 

فتح بنابراين بررسي دوران مزبور كه از . يابي كرد هاي كنوني ايشان را ريشه اينراه مكتب
انجامد، هر چند به ايجاز و به  الفت عباسيان ميشود و به پايان خ النهرين آغاز مي بين

خور اهتمام به شمار  قصد گزينش برخي از رويدادها صورت پذيرد، كاري مفيد و در
توان به سه بخش  دوران ياد شده را به لحاظ تحوالت تاريخي و اجتماعي، مي. آيد مي

ار خلفاي النهرين در روزگ نخست الزمست از رويدادهاي بيندر بخش . تقسيم كرد
 اين دوره هر چند نسبت به ادوار ديگر از حيث زمان كوتاهتر و از. گفت راشدين سخن

 تر است ولي بدليل آنكه زيربناي بخشهاي واپسين شمرده جهت رويدادها، كم حادثه
النهرين در روزگار  در بخش دوم از رخدادهاي بين. اي دارد اهميت ويژه شود اعتبار و مي

اعم (ن بميان آورد تا روشن شود كه بر رويدادهاي گذشته چه آثاري بايد سخ 1*امويان

_________________________________________________________________________ 

نيز خوانده شده و از ميان نحويان و ) بفتح همزه(در نسبت به بني اميه، بصورت أموي » اموي«واژه  )*
و جوهري در بضم همزه را تقويت نموده » اموي«شناسان عرب، أبوحيان اندلسي در شرح تسهيل،  لغت

 . صحاح، آن را به فتح همزه آورده است
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ها و مكاتب فكري در پي عصر  مترتّب شده و چه نهضت) از فرهنگي و اجتماعي
هاي تلخ يا حوادث شيرين و  ه فاجعهو بطور كلي چنخستين، پديد آمده است 

فرهنگهاي گوناگون  در بخش سوم از نفوذ. آميزي در اين روزگار، به ظهور رسيد افتخار
اسالم در جلب اين  نقش در جهان اسالم و آميختگي آنها با فرهنگ وتمدن اسالمي و

اشاره  حوادث مهم تاريخي و بهفرهنگها و پيامد ماجراهاي مزبور بايد سخن گوييم 
  . كنيم

و براي تدوين آن، به  1*ايم بررسي دورة نخستين بسنده نموده در رسالة حاضر، به
عبارات مĤخذ را عيناً در پاورقي ايم و در اكثر موارد،  كرده ت اول رجوعمنابع دس
  . شود نيز روبرو ايم تا خوانندة ارجمند به متون اصلي گنجانده

ما را در أداي اين خدمت كوچك، دستگير  كه مخواهي همتا مي داي بزرگ و بيخاز 
   .بمنه و فضله العظيمرهنما باشد  و

  مصطفي حسيني طباطبائي 
  ق .  ه 1419. / ش.  ه 1377

  

_________________________________________________________________________ 

كوفه (النهرين  بمناسبت آنكه حوادث فراواني را در بين و از ميان خلفاي راشدين، به حكومت علي) *
 . ايم اش، بيش از سايرين پرداخته بهمراه داشت و نيز بدليل ويژگيهاي برجسته) و بصره



 

  
  

1  
  النهرين در آستانة فتح اسالمي  بين

  
كنند  النهرين را مشخص مي دو رودخانة كهنسال و نامدار دجله و فرات، حدود بين

ايندو رود و در امتداد آنها، قرار گرفته النهرين سرزميني را گويند كه در ميان  زيرا بين
 دجله در جنوب درياچة. گيرند سرچشمه مي انفرات هر دو، از ارمنست و دجله. است

ايندو رودخانه در حوالي بغداد . كند حركت مي» آرارات«و فرات در نزديكي كوه » وان«
سپس . مايل از يكديگر فاصله دارند 20شوند به صورتي كه حدود  به هم نزديك مي

شطّ «پيوندند و  يمايلي شمال بصره به هم م 60يابد تا آنكه در  فاصلة آنها را افزايش مي
  . ريزند دهند و سرانجام به خليج فارس مي را تشكيل مي 1»العرب

4النهرين  بنابر مزربنديهاي سياسي امروز، بين
گيرد و  از خاك عراق را در بر مي 3
شوند كه به لحاظ  ايندو نهر واقع ميبخشهاي از تركيه وسوريه و ايران نيز در مسير 

  . و جعيت از اهميت كمتري برخوردارند وسعت
النهرين به دست مسلمانان، اين منطقه شامل بخشهايي چند بود،  در آستانة فتح بين

كه تمام قسمتهاي  –النهرين را  دانان اسالمي از قديم، بخش مهمي از بين جغرافي
  . ناميدند سواد مي –گرفت  حاصلخيز عراق را در بر مي
فوذ شاهان ايراني كه ن» ك و الممالكالمسال«: ذبه در كتاب بنابر گزارش ابن خردا

» دل ايرانشهر«شمردند و  اي مهم مي خود را بر سواد گسترده بودند، آنرا منطنقه

_________________________________________________________________________ 

 . ويندگ» اروند رود«شطّ العرب را به پارسي) 1
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ناميدند كه ذكر آن در قرآن كريم رفته  مي» بابل«روزگار كهن سواد عراق را در  1.خواندند مي
شهرستان  60هر استاني (شهرستان بود  720استان و  12همرفته داراي   سواد روي 2.است
ها نيز  داشتند و گروهي از نَبطي» پرستي بت«اهالي سواد اغلب، عرب بودند و آئين  3).داشت

آمدند  هاي قديم به شمار مي ها و كلداني ريانيكردند كه از نسل س در ميان ايشان زندگي مي
   4.بردند ها بسر مي دهكده گرويده بودند و بطور پراكنده در» مسيحيت«و به آئين 

و » حيره«النهرين كه آن نيز تحت نفوذ ساسانيان قرار داشت  بخش مهم ديگري از بين
و هواي ماليمي داشت و قصرهاي حيره در جنوب كوفه واقع شده . توابع آن بود

. خَورنَقْ و سدير كه در اشعار عرب از آنها بسيار سخن رفته است در آنجا بنا شده بود
از ) روم شرقي(را در جنگهاي ايران و بيزانس » لخم«يا » مناذره«دشاهان ايران، دولت پا

 با اينحال ملوك حيره غالباً مسيحي بودند و نخستين كس از. نمودند ايشان پشتيباني مي
تا آنكه . سلسلة اين دولت بود گرويد، عمرو بن عدي سر ايشان كه به آئين مسيح

 603از سوي خسروپرويز در سال ) وقابوسأب(بن منذر  پادشاه حيره، نعمان آخرين
گذشت و به قولي مقتول  در امارت معزول شد و به زندان افتاد و در همانجا ميالدي از

شدند بر حيره  از آن پس، فرمانداران ايراني كه از سوي پادشاه ايران برگزيده مي. گشت
نيز  6»الناس علی دين ملوكهم« :توابع آن، به قاعدة  اهالي حيره و 5.كردند حكومت مي

_________________________________________________________________________ 

 ».أی قلب العراق »دل ايرانشهر« إذا كانت ملوک الفرس تسميه« :دنويس ابن خرداذبه، مي) 1
 ). 5، ص 1967المسالك و الممالك، چاپ ليدن، (

2 ( !$ tΒ uρ tΑ Ì“Ρé& ’ n? tã È⎦÷⎫ x6n= yϑ ø9 $# Ÿ≅ Î/$ t6Î/ ...  ) 102: البقره .( 
 . 5المسالك و الممالك، ص ) 3
 . نگاه كنيد 116تأليف خالد عبد المنعم المعاني، چاپ بغداد، ص » ق الحديثموسوعه العرا«: به ) 4
 . بنگريد 17، اثر احمد امين مصري، چاپ قاهره، ص»فجر اإلسالم«: به ) 5
 . توده مردم بر آئين حكمرانان خويشند) 6
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باشد، گرايش » طوريسن«مذهب ت كه اي از مسيحي اغلب مسيحي بودند و به شاخه
نيز نفوذ داشت كه از » ويمانَ«و مذهب » زرتشتي«با اينهمه در ميان ايشان آئين . داشتند

  . ايرانيان گرفته شده بود همچنانكه مسيحيت را از روميان اخذ كرده بودند
مايلي  250النهرين، دشتي است در شمال غربي آن كه فاصلة  ديگر بينخشهاي از ب

. ناميدند» الجريره«ها از روزگار قديم آنرا  شود و عرب ميان دجله و فرات را شامل مي
از توابع جزيره شمرده ... سنجار، خابور، ماردين و موصل شهرهاي دياربكر، نصيبين، 

پيوندند و رودخانة بزرگ باليخ و خابور را  ي بهم ميدر اينجا نهرهاي متعدد 1.شوند مي
   2.دهند تشكيل مي

  

_________________________________________________________________________ 

ن جزء خاك وكاردين، امروز در خاك تركيه واقع شده و نصيبي) آمد(از شهرهاي مذكور، دياربكر ) 1
 . سوريه است

 . نگاه كنيد 23نوشته ژورژ رو، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، ص » النهرين بين«به كتاب ) 2



 

  
  

2  
  النهرين  فتوحات مسلمين در بين

  
ماجراي . بودفتح سواد در دوران خالفت ابوبكر رخ داد كه مقارن با سال دوازدهم 

گروهي از قبائل  شود كه پس از وفات پيامبر بزرگوار اسالم اين فتح از آنجا آغاز مي
اينان، قبائل . كردند، آشكارا از اسالم روي برتافتند عرب كه به نفاق، اظهار مسلماني مي

زيستند و در پيرامون  گوناگوني بودند كه در حجاز و عراق و يمن و ديگر نواحي مي
طليحه و سجاح و : ه به نامهايطلب و رياستخوا  نماياني دنيا صلي اهللا عليه وسلم پيامبر

سي گرد آمدند و جنگهاي سختي را با مسلمانان آغاز كردند و شهر مسيلمه و أسود عن
بقول  به خطر افكندند ومدينه را كه كانون اسالم و پايگاه مهاجران و انصار بود، 

پايتخت  –به مدينه كار مرتدان باال گرفت تا بدانجا كه برخي از ايشان «: زيدان جرجي
گر ابوبكر بخوبي ه آنجا را بگيرند و ايورش و هجوم بردند و نزديك بود ك –مسلمانان 

   1.»كرد آنرا به تصرف درآورده بودند مياز مدينه دفاع ن
 ولي حمايت خداوند و همت مسلمانان، سرانجام فتنة مزبور را خاموش كرد و

به اسالم ) طلحه و سجاح(نمايان دروغگو به هالكت رسيدند و برخي از ايشان پيامبر
كه در اين ماجري از جهد بليغ كوتاهي  و ياران پيامبر خدا نزديكاناز ميان . بازگشتند

عبداهللا بن مسعود را بويژه بايد نام برد كه به  زبير و طلحه و و نورزيدند، امام علي
را بيرون راند، ) گران فتنه(ابوبكر پس از اينكه هئيت اعزامي «: گزارش ابوجعفر طبري 

_________________________________________________________________________ 

جوها و هی عاصمة املسلمني فهااستفحل املرتدون حتی محل بعضهم علی املدينه نفسها و «) 1
  .68، ص 1مي، چاپ قاهره، ج تاريخ التمدن االسال.(»كادويأخذوها لو مل يدافعهم أبوبكر دفاعًا مجيالً 
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تا از (بر راههاي كوهستاني مدينه گمارد  عبداهللا بن مسعود را علي و زبير و طلحه و
همچنين از ميان سرداران سپاه اسالم بايد » ).1نفوذ دشمن به درون شهر جلوگيري كنند

و در سركوبي مرتّدان  خالد بن وليد و پس از وي، مثنّي بن حارثه را ياد كرد كه
امبرنمايان آنكه پي زا خالد پس. ش چشمگيري داشتندشورشگران و فتوحات اوليه، نق

يافت تا قبائلي را كه مرتدان و  ن را منهزم ساخت از سوي خليفه فرماندروغي
اين قبائل در سواد عراق و حيره . خود بنشاند كردند برسر جاي پيامبرنماها حمايت مي

خالد به . شدند از طوئف مسيحي نيز ديده مي يان ايشان برخيم پراكنده بودند و در
سوي سواد حركت كرد و  انگيزان و آرام ساختن آنها، به ن فتنهايآهنگ گوشمال دادن به 

ه بودند به دديگري كه حاميان اهل ر با گروه قبائل مزبور مصالحه نمود و با بعضي از
به » حيره«و » سواد«سرانجام جديت مثني ابن حارثه،  به شجاعت او و با. نبرد برخاست

ساساني از قبائل آشوبگر، عاقبت سپاه  تصرف سپاه اسالم درآمد چنانكه دفاع دولت
اسالم را با دولت مزبور روبرو كرد و نبردهاي ذات السالسل و ثني و ولجه و بادقلي را 

النهرين با ايرانيان پيش آورد و كار نبرد گسترش يافت و سرانجام به سرنگوني  در بين
   2.دولت ساساني و فتح ايران پيوست

_________________________________________________________________________ 

, « :تطبري در تاريخ خود نوشته اس) 1 وجعل أبوبكر بعد ما أخرج الوفد, علی أنقاب املدينه نفراً
). 245، چاپ بيروت، ص 3تاريخ االمم و الملوك، ج ( ».علياً والزبري و طلحه وعبداهللا بن مسعود

 . توانيد ببينيد نيز مي) 344، چاپ بيروت، ص2الكامل في تاريخ، ج (اين موضوع را در تاريخ ابن اثير 
كوب در اين باره  اند چنانكه دكتر زرين  برخي از محقّقان معاصر، درستي اين تعليل را به خوبي دريافته) 2

   :دنويس مي
آيد تنبيه اعراب عراق و همپيمانان اهل رده  سبب آمدن خالد به عراق چنانكه از تأمل در قرائن برمي«

ده است ليكن ناچارمنتهي به تصادم با لشكريان ايران شده و جنگها و فتحهاي اسالم از آن مرتدان بو(
 ). 295تاريخ ايران بعد از اسالم، اثر دكتر زرين كوب، چاپ تهران، ص(» .ميان پديد آمده است
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ت كه مسلمين در اين پيكارها، آغازگر آشوب و توان گف بنابر همين مالحظه مي
انگيزي از دشمنان ايشان مايه گرفت و به شكست دشمن و از دست   جنگ نبودند و فتنه

  . النهرين انجاميد  دادن حكميت وي در بين
واحي و ديگر ن» دومه الجندل«و » عين التمر«و » أنبار«و » حيره«و » أبله«ماجراي فتح 

ري و فتوح بالذري و كامل ابن أثير و ديگر كتب تاريخي تاريخ طب النهرين را در  بين
آنچه در اينجا شايسته است ياد  1.توان خواند و از جزئيات اين رويدادها باخبر شد مي

بود كه توانستند انظار و كنيم آنستكه رفتار مسلمانان با ساكنان اين سرزمينها به شكلي 
باشكوهي را در مناطق مزبور و تمدن  افكار آنان را به سوي اسالم جلب كنند

  . در اين باره جا دارد توضيحي بياوريم و به اشاره و اجمال، بسنده نكنيم. گذارند بنيان

_________________________________________________________________________ 

لبلدان، فتوح ا: و نيز به . ، به بعد343، چاپ بيروت، ص 3، )تاريخ طبري(تاريخ االمم والملوك : به ) 1
، چاپ بيروت، 2، ج )كامل ابن اثير(الكامل في التاريخ : و همچنين به. به بعد242بيروت، ص چاپ
 . به بعد نگاه كنيد 384ص



 

  
  

3  
  النهرين برخورد مسلمانان با مردم بين

  
» مصالحه«النهرين، نه از راه جنگ بلكه از طريق   بايد دانستكه بخش مهمي از بين

ها به ماليمت رفتار نمودند و بدانها در  ساكنان آن سرزمينو مسلمين با  گشوده شد
  ! آزادي دادند بلكه دفاع وحمايت از ايشان را برعهده گرفتندحفظ آئين خود، 

   :دنويس ابن اثير در تاريخش مي
وليد كه يمامه بود نامه ابوبكر به خالد بن  )هجري قمري 12(در محرم اين سال «

اند كه خالد از  و برخي گفته. سوي عراق حركت كند هنوشت و او را فرمان داد تا ب
خالد رهسپار ) بهر صورت(يمامه به مدينه وارد شد و ابوبكر وي را روانة عراق كرد 

يار با او مصالحه وسما و اليس فرود آمد و اهالي آن دعراق گرديد و در بانقيا و با ر
 سير خود را ادامه داد و بهبنابه گزارش طبري و ابن اثير و بالذري، خالد م 1».كردند

ها كه در  اينگونه مصالحه 2حيره نيز به مصالحه پيوسترسيد و كارش با مردم » حيره«
النهرين هم پيش آمد، بدان صورت بود كه قبائل غير مسلمان،  حي ديگري از بيننوا

بدون آنكه مجبور باشند از كيش و آئين خود دست بردارند، با مسلمين از در آشتي در 
پرداختند و در برابر اينكار، ازحمايت  بديشان مي »مالياتي سرانه«آمدند و جزيه يا  مي

_________________________________________________________________________ 

فی هذه السنة فی املحرم منها أرسل أبوبكر إلی خالد بن وليد « :تدر عبارت ابن اثير چنين آمده اس) 1
بل قدم املدينة من الياممة فسريه أبوبكر إلی العراق : وقيل. ة يأمره باملسريإلی العراقو هو باليامم

 ). 384، ص2الكامل، ج (.»فسار حتی نزل ببانقيا و باروسام و أليس و صاحله أهلها
 . 246و فتوح البلدان، ص  392، ص 2و الكامل، ج  344، ص 3تاريخ االمم والملوك، ج ) 2
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گرفتند،  شدند بطوريكه اگر مورد هجوم كساني قرار مي جدي مسلمانان برخوردار مي
مسلمين موظّف بودند تا از ايشان دفاع كنند و حفظ جان و ناموس و مال و امنيت آنان 

  . را برعهده گيرند
مثًال بنا به نوشتة مورخان در همان اليات سرانه نيز گران و كمرشكن نبود، مقدار م

درهم به دولت  4مصالحة بانقيا و باروسما و اليس، هر كس وظيفه داشت ساليانه 
برعهدة هركس « 1!كانت علي كل رأس أربعه دراهم :دنويس اسالمي بپردازد، ابن اثير مي

پرداختند، چند برابر بيش از  مانان به دولت ميو چه بسا زكاتي كه مسل! »چهاردهم بود
   2.شد به ويژه كه زنان و كودكان از دادن جزيه معاف بودند آن مقدار شمرده مي

وظائف سنگيني داشتند  3در برابر اين ماليات سبك، مسلمانان نسبت به اهل ذمه
عبداهللا بن أرقم به آنان آموزش داده بود و نخستين باركه  چنانكه پيامبر بزرگوار اسالم

_________________________________________________________________________ 

 . 384، ص 2الكامل، ج ) 1
علی مضت السنة أن الجزية علی نساء أهل الكتاب و ال« :دنويس مي» الموطأ«مالك در كتاب ) 2

، چاپ 207، ص 1الموطا، جزء ( .المن الرجال الذی قد بلغوا احللمإصبياهنم و أن اجلزية التؤخذ 
بر اين امر جاري شده كه جزيه بر زنان اهل كتاب و كودكانشان ) رسول خدا (سنت «: يعني ) قاهره

 . »ه نشوداند گرفت  مرداني كه به بلوغ رسيدهنباشد و جزيه، جز از 
در صورتيكه چنگيز ! اند يكسان شمرده» باج گرفتن چنگيز«را با » جريه اسالمي«برخي از اهل غرض ) 3

كرد و  پرداختند، حمايت مي گرفت ولي اسالم، از كساني كه جزيه مي باج مي» ترك تعرض«در برابر 
» اهل ذّمه«يا » معاهدين«دهندگان به  ين مناسبت، مسلمانان از جزيهبهم. داد خدماتي را بديشان ارائه مي

. كردند يعني كساني كه با مسلمين همپيمانند و ياري و حمايت آنان بر ذمه دولت اسالمي است تعبير مي
اند كه پس از پيكار صفين، سپاه معاويه گاهي به برخي از شهرهاي حجاز و عراق،  مورخان آورده

زني يهودي بدر   كرد، در يكي از اين غارتگريها، سربازان معاويه خلخالي را بزور از پاي و تاز مي تاخت
رساندند امام، مردم كوفه  چون اين خبر اسفناك را به علي. آورده و گردنبندش را به غنيمت بردند
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او را ندا در داد و  را براي گرفتن جزيه فرستاد، همينكه عبداهللا به راه افتاد پيامبر
  : فرمود

ب نفسه منه شيئا بغري طيذ لفه فوق طاقته أو انتقصه أو أخأال من ظلم معاهدا أو ك
   1!فأنا حجيجه يوم القيامه

از  ارد، يا او را به كاري بيشبدان، هر كس كه به همپيماني غير مسلمان ستم روا د«
عيب نهد، يا از او چيزي را بدون رضايتش بگيرد، من ) دليل بي(توانش وا دارد، يا بر او 

  ! كنم زه ميوي ستيروز رستاخيز با 
مسلمان در صدر اسالم اين سفارش را از ياد نبرده بودند از اينرو، رفتار نيك آنان در 

خت بدانگونه اسالم آماده ساذّمه را براي پذيرفتن ل ديگران اثر خوبي به جاي نهاد و اه
مه، وفاي مسلمين و خوشرفتاري ايشان را دربارة خود چون اهل ذّ«: اند كه مورخان آورده

در اينجا  2.».مسلمانان شدند شمني كردند و در برابر آنها، ياورديدند با دشمنانشان، د
جستة غرب را گزارش كنم تا معلوم دانم، رأي يكي از خاورشناسان آگاه و بر مناسب مي

  . كه مورخان و پژوهشگران اسالمي، در اين داوري تنها نيستند
                                                                                                                                                    

ذا فلو أن امرء مسلامً مات من بعد ه :ترا گرد آورد و ماجراي مزبور را حكايت نمود و سپس گف
: مقايسه شود با. 26ه جهاد، شماره نهج البالغه، خطب( به ملوما بل كان به عندی جديرا أسفاً ماكان

اگر مرد مسلماني در پي اين حادثه، از شدت اندوه «: يعني ) 212االخبار الطوال، اثر دينوري، ص 
حمايتي تا اين اندازه،  اسالم در برابر! »بميرد، بر او مالمتي نيست بلكه به نزد من امري شايسته است

توان برابر  گرفت، ايا اين روش را با رفتار چنگيز و آتيال مي هاي مذهبي مي اندك مالياتي از اقليت
 ! شمرد؟

 . 167، و نيز فتوح البلدان، ص 135الخراج، اثر قاضي ابويوسف، چاپ قاهره، ص ) 1
م صاروا أشداء علی عدو املسلمني و فلام رأی أهل الذمة وفاء املسلمني هلم و حسن السرية فيه«) 2

 ). 149الخراج، ص ( »عونا للمسلمني علی أعدائم
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تاريخ «: شرقشناس مشهور انگليسي در كتاب  Thomas Arnoldآرنولد  توماس
   :دنگار چنين مي» گسترش اسالم

ز هايي كه براي اعراب مسيحي ا هايي كه قبالً در مورد آزادي از شواهد و نمونه«
آن در زمانهاي بعد نقل شد،  طرف مسلمانان فاتح در قرن اول هجري و سپس ادامة

ود كه قبائل مسيحي كه اسالم را پذيرفتند تنها با طيب خاطر و به توان استنتاج نم مي
   1».اختيار و با آزادي عمل كامل، به اسالم گرويدند

لمين صورت نپذيرفت شمشير مس  النهرين از بيم پس، مسلمان شدن مسيحيان در بين
خواستند بر آئين خود استوار مانند، راه اينكار بروي ايشان باز و هموار  و اگر آنان مي

شكست منهزم شدند، با مالحظة  شورشگري هم كه به جنگ مسلمانان آمده وقبائل . بود
ابرقدرتي چون ايران، به سوي اسالم رغبت يافتند بويژه كه دلگرمي آنها به دولت ايران 

آنها هنگامي كه شور ايمان و فداكاري . شدند ود و از سوي دولت مزبور حمايت ميب
توحيد  طق روشن مسلمين دربارةمن تكان خوردند و چون باجنگاوران مسلمان را 

از اين امور، هر يك  تناسب نيست كه دربارة بي. برخورد كردند، بدان روي آوردند
آنچه گفتيم مبتني بر رخدادهاي تاريخي است تا معلوم شود كه  ميتوضيحاتي را ارائه ده

  !نه چيزي ديگر
كرد ولي از  مسلمانان پشتيباني مي دولت ساساني هر چند از قبائل شورشي بر ضد

ناخشنودي مردم، وخيم بود  آنجا كه اوضاع داخلي كشورش به لحاظ تزلزل سلطنت و
حمايتش از ه كند از اينرو پاه اسالم مقابلتوانست با نيروي مؤمن و پرحرارت س طبعاً نمي

حيره بجايي نرسيد بلكه در رويارويي با مسلمين، تمام  قبائل عرب در سواد عراق و
   !قلمرو خود را از دست داد

_________________________________________________________________________ 

 . 39تاريخ گسترش اسالم، اثر توماس آرنولد، ترجمه دكتر ابوالفضل عزّتي، چاپ دانشگاه تهران، ص ) 1
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در روز نبرد قادسيه، چهار هزار سپاهي با رستم فرّخزاد «: بالذُري گزارش مي كند كه
اين چهار هزار تن ايراني، . يدندنام مي! درجنگ حضور داشتند كه آنانرا گارد شاهنشاهي

سرزمين اسالم مايل بودند فرود آيند، و با هر  از مسلمانان امان خواستند تا در هر كجا از
مسلمين  كس كه دوست داشته باشند همپيمان گردند و براي آنان عطايي مقرر شود، و

 :دان وشتهكه مورخان ناينگروه، چنان 1».خواست نمودند، بديشان بخشيدندنيز آنچه در
هنگامي كه زبدگان  2.سرانجام به ميل خود، مسلمان شدند و در شهر كوفه اقامت گزيدند

چگونه دولت ساساني ده بودند، اي به ميدان جنگ آم سپاه ايران با چنين روحيه
 دست ندهد يا در حيره و سواد، به پيروزي نائل آيد؟ و توانست قلمرو خود را از مي

ياور باشد  پشتيبان و بي اه ايران، در داخل كشور خود آنقدر بيدشاهنگامي كه يزدگرد پ
توان گفت كه مردم ايران از  ميچگونه  *اباني كشته شوديكه بنا به روايتي، بدست آس

  فرمانروايي وي راضي بودند و آرزوي زوال حكومتش را نداشتند؟
شد،  ه ميشمرد» بخش نبردي آزادي«پس نبرد مسلمانان با دولت ساساني در حقيقت 

بهمين جهت ايرانيان، ورود اسالم را به ايران گرمي داشتند و آنرا ازجان و دل پذيرا 
_________________________________________________________________________ 

 كان مع رستم يوم القادسية أربعة آالف يسمون جند شهانشاه, فاستأمنوا علی أن ينزلوا حيث« )1
 ). 279فتوح البلدان، ص( »أحبوا و حيالفوا من أحبوا و يفرض هلم فی العطاء فأعطوا الذی سألوه

أسلموا علی مثل أسلم عليه أساورة البرصة و أتوا الكوفة «: خوانيم  مي) 279ص (در فتوح البلدان، ) 2
 ... .فأقاموا هبا 

ة التعب فلام استثقل نوما قام إليه ا نفنام يزدجرد مل« :دنويس مي» االخبار الطوال«دينوري در *)  اله شدّ
األخبار الطوال، اثر احمد بن داود ( ...!الطحان بمنقار الرحی, فقتله و أخذ سلبه و القأه فی النهر 

يزدگرد را از شدت رنج و خستگي خواب در ربود، چون «: يعني ) 140دينوري، چاپ قاهره، ص 
اش را بر گرفت و جسد وي را در  او را كشت و جامه خوابش سنگين شد آسيابان با چنگك آسيابش

 .».رودخانه افكند
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بپذيرند و بر آئين خود پايدار مانند كه پيامبر » جزيه«توانستند  شدند، در صورتيكه مي
نان رفتاري با آ«.1»هل الكتابم سنه أسنوا هب« :دربارة ايشان فرموده بود بزرگوار اسالم

   .»كه با اهل كتاب بايد كرد كنيد
النهرين كه به عرب آميخته و با ايشان نزديكتر  مردم حيره و سواد و ديگر نواحي بين
خبر نماندند و سرانجام دل به اسالم سپردند  از پارسيان بودند، نيز از اين ماجراها بي

ب ايمان و دهد، مسلمانان با نيروي عجي اي جنگ رخ مي ديدند در هر منطقه بويژه كه مي
چنانكه در آغاز !نيستكنند و اعتماد اصلي آنان به عده و عده  توكل به خدا پيكار مي

نبرد با روميان، يكي از سربازان كه فراواني دشمن و كمي رزمندگان مسلمان را ديد، به 
  : خالدبن وليد گفت 

 ! أكثر الروم و أقل املسلمني ام
  » !ندكنده بسيار و مسلمانان چه اروميان چ«

   :دخالد به او پاسخ دا
 ما أقل الروم و أكثر املسلمني, إنام تكثر اجلنود بالنرص و تقل باخلذالن ال بعدد

   2.الرجال

_________________________________________________________________________ 

 207، ص 1والموطأ، اثر مالك ابن انس، چاپ قاهره، جزء . 140الخراج، اثر قاضي ابويوسف، ص ) 1
: مخواني در سند او چنين مي. رسد مي جالب آنستكه گزارش مالك از طريق ائمه شيعه به رسول اكرم(
ما أدری كيف أضع : ن عمر بن اخلطاب ذكر املجوس فقالن حممد عن أبيه أمالک عن جعفر ب«

سنوا هبم سنة أهل : يقول فی أمرهم? فقال عبدالرمحن بن عوف أشهد لسمعت رسول اهللا
  .)الكتاب

 . 397، ص 3، ج )تاريخ طبري(تاريخ األمم و الملوك ) 2
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يابند  مسلمانان چه بسيار و روميان چه اندكند، سپاهيان تنها با ياري خدا افزايش مي«
  . »!گيرند، نه با شمار مردان  و با ياري نكردنش كاهش مي

فقد أتيتكم بأقوام «: گفت  –فرماندار حيره  –خالد بود كه به قبيصه بن اياس  همين
   1» !ةهم أحرص علی املوت منكم علی احليو

ام كه بيش از آنچه شما به زندگي حرص داريد،  من با گروههاي به سوي شما آمده«
  . »!اند آنان مشتاق مرگ

  : گفت  –نمايندة مردم حيره  –و نيز به عبدالمسيح بن عمرو 
   2» !فقد جئناكم بقوم حيبون املوت كام حتبون أنتم رشب اخلمر«
ام كه مرگ را چنان دوست دارند كه شما  من با گروهي به سوي شما آمده«

  . »!داريد شرابخواري را دوست مي
آنان را براي شنيدن كرد و  مييمان پرشور، تودة مردم را جلب ه اين ااست كپيدا 

  . ساخت ي در دل پيروانش پديد آورده بود، آماده ميپيامي كه چنين طوفان
اي برخوردار بود و در  از سوي ديگر پيام تازه، از روشني و صراحت و استواري ويژه

متناقض مذاهب ديگر دربارة مبداء عالم و روابط انسان با خدا،  خالل آن، آراء پيچيده و
نياز را با بشري  قائم بذات و بيطوري، خداي ست ناسالم نه مانند مسيحي. شد ديده نمي

كه روزي زاده شد و روزي ديگر از جهان برفت و خود نيازمند و  همچون عيسي

_________________________________________________________________________ 

 . 344، ص 3تاريخ األمم والملوك، ج ) 1
 . 345، ص 3الملوك، ج  تاريخ األمم و) 2
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و نه همچون آئين زرتشت، در كار آفرينش به  1شمرد عبادتگر و دردمند بود، متحد مي
شرّ «و ديگري » نيك آفرين«قائل بود كه يكي ) اهورا مزدا و اهريمن«(دو مبداء مستقل 

  : گفت  ديد و مي در ساية قدرت خداي يكتا ميبلكه خير و شر را  2.»فرينآ

 @≅ ä. ô⎯ ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã «!$# (   )78:  النساء(  
  ».بگو همگي از نزد خدا است «

با خداي جهان، ديگري نيست چرا  :هداد ك قرآن، كتاب آسماني مسلمانان تعليم مي
ود بودند و همچون خدا يا نشان از كه در آنصورت هر دسته از آفريدگان تابع خداوند خ

_________________________________________________________________________ 

اني الهي و انس  در مسيح، دو شخصيت: رج شحاته قنواتي عقيده داشتند كهفرقه نسطوري، به قول دكتر ج) 1
مؤدی موقف النسطورية هو أن فی املسيح شخصني, أحدمها اهلی «: نويسد وي مي! همراه بوده است
 ). 79ت، ص المسيحية و الحضارة العربية، چاپ بيرو( !»و االخر انسانی

، آفرينش زمستان و گرماي سخت و مورچه و امثال اينها را به )بخش و نديداد(چنانكه كتاب اوستا ) 2
ونديداد اوستا، ترجمه : به (دارد  دهد و آفرينش امور خير را به اهورا مزدا منسوب مي اهريمن نسبت مي

بطوريكه دكتر محمد معين شود  نيز دفاع از ثنويت به وضوح ديده مي» دينگرد«دكتر موسي جوان، 
پرستي مطلق اديان كليمي،  در دينكرد، نصف بيشتر مطالب، وقف دفاع از ثنويت در برابر يكتا: نويسد مي

: اند كه البته برخي گفته). 25، ص مزديسنا و ادب پارسي، چاپ تهران(» .مسيحيت و اسالم است
به هر ! »در ديگر بخشهاي اوستا آمده استدرگاتهاي زرتشت، از ثنويت خبري نيست و اين انديشه، «

صورت، اسالم هنگامي با زرتشتيان، روبرو شد كه به ثنويت گرايش داشتند خواه اين پندار را از 
شود كه رنگ ثنويت تندي  با اينهمه، درگاتها نيز سخناني ديده مي! زرتشت گرفته بودند يا از ديگري

  : خوانيم كه در زير مي دارد مانند آنچه
اند، از آنچه آن يكي مقدس،  خواهم سخن بدارم از آن دو گوهري كه در آغاز زندگاني بوده ن ميم«

بديگري خبيث، گفت كه فكر و تعليم و خرد و آرزو و گفتار و كردار و روح ما با هم يگانه و يكسان 
 ). ترجمه ابراهيم پور داود 2، فقره 45گاتها، يسناي ! (».نيست
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يكديگر جدايي و استقالل داشتند و در نتيجه، خير و شر چنانكه در اين جهان مالحظه 
   :دگوي آميختند، قرآن كريم مي شود، بهم نمي مي

 $ tΒ uρ šχ%Ÿ2 …çμ yètΒ ô⎯ ÏΒ >μ≈ s9 Î) 4 #]ŒÎ) |= yδ s%©! ‘≅ä. ¥μ≈ s9 Î) $yϑÎ/ t,n= y{ 1)91: مؤمنون(  
آن گاه هر معبودى آنچه را كه آفريده ] اگر باشد. [با او نيست]  ديگرى[بود و هيچ مع«

     »برد بود، مى
اسالم، به آئين ماني نيز شبيه نبود كه شرك را از زرتشيگري و رهبانيت را از 

   2!اي ساخته بود مسيحيگري گرفته و به پندار خود، آئين تازه
گر  صورت پيامي نو و روشن و استوار جلوهالنهرين، به  از اينرو اسالم براي مردم بين

ايران و بيزانس و (هاي بزرگ  شد كه پيرواني با ايمان و پرشور داشت و بر قدرت
اين بود كه آنمردم، . فائق آمد و با توكل بر خداي يگانه، آنها را درهم شكست... ) مصر

ند و به سوي اسالم گرويد به تدريج مذاهب خود را به دست فراموشي سپردند و به
بركت وحدت و هماهنگي با ديگر مسلمانان، آماده شدند تا تمدن درخشندة اسالمي در 

  . سرزمينشان گام نهاد
  

_________________________________________________________________________ 

ها از  هر معلولي، تابع علت خويش است و اگر علت«: ن قاعده عقلي اشاره داد كهي، بدااين سخن قرآن) 1
 . ».ها نيز ناگزير از هم جدا خواهند بود يكديگر مستقل باشند، معلول

. نگاه كنيد 229اثر بيروني، ترجمه اكبر دانا سرشت، چاپ تهران، ص » آثار الباقية«: در اينباره به ) 2
 . اي گسترده از ماني و كيش او سخن گفته است بگونه» الفهرست«: كتاب محمدبن اسحق نديم هم در



 

  
  
4  

  النهرين شهرسازي در بين
  

دوم النهرين كه در روزگار خالفت أبوبكر آغاز شده بود در دوران خليفة  فتح بين
عتبه بن . به دست مسلمانان افتاد» هاُبلَّ«در سال چهاردهم هجري، . عمر به پايان رسيد

را براي اردوگاه نظامي خود  د و در آنجا محليكنار شطّ العرب فرود آمغزوان به 
خرمشهر (ه رَمحسپس از خليفه اجاز گرفت تا اردوگاه وسيعتري را در نزديك م. برگزيد
ونت آماده هجري قمري، شهر بصره براي سك 16بپا دارد و بدين ترتيب در سال ) كنوني

ها و مسجد شهر  هنگام، خانه مردم بصره در آن. تن نبودند 800شد در حاليكه بيش از 
در  ساخته بودند ولي پس از مدتي آنها را بازساري نمودند و) ني(=  بصرا با قَ

گيري كردند زيرا كه بناي مزبور در معرض خطر  ه مسجد از خشت بهر ساختمان خانه و
بزودي مسلمانان از اطراف و اكناف به بصره روي آوردند تا . دسوزي قرار داشتن آتش

هزار تن  60به  المؤمنين علي خالفت اميرآنجا كه جمعيت اين شهر در دوران 
متعددي در آن بنا و از مراكز مهم داد و ستد و بازرگاني به شمار آمد و مساجد  1!رسيد

دند و نخلستانهاي فراوان در آنجا را در آن احداث كر 2هاي ابله ومعقل گرديد و رودخانه
همرفته، خرمي و رونق بسيار يافت و اديبان و شاعران و متكلمان و پديد آوردند و روي

_________________________________________________________________________ 

موسوعة العراق الحديث، ص ( ».ستني ألفاً  و بلغ عدد سكاهنا فی خالفة علی بن أبی طالب«) 1
123 .( 

إذا جاء هنراهللا بطل هنر «: اهتمام معقل بن يسار مشهور عربي اين رودخانه در زمان خالفت عمر، به) 2
 . كند به همين رودخانه اشاره مي »معقل
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ايشان ياد خواهيم  فقيهان و مفسران نامداري از بصره برخاستند كه در صفحات آينده از
خود  مقدسي در روزگار تا آنجا كه جغرافيدان مشهور اسالمي، محمدبن احمد. كرد

من، اين شهر را از «: نويسد ز بغداد هم برتر شمرده وميبصره را ا) قرن چهارم هجري(
براي آسايشي كه در آنجا هست و صالحان بسيار كه در آنديار بسر بغداد خوشتر دارم 

   1.».بردند مي
النهرين ساخته شد، كوفه  شهر مهم ديگري كه در دوران زمامداري خليفة دوم بين

. ر با اجازة خليفه و به اهتمام سعد بن أبي وقاص، در كنار فرات بنا گرديداين شه. بود
بناي كوفه شهري در همان محل وجود داشت كه هوشنگ  بنابر روايات ايراني، پيش از

مزبور، سعد بن شد و پس از ويراني شهر  پيشدادي آنرا ساخته بود و سورستان ناميده مي
   2.ابي وقاص آنرا تجديد بنا كرد

آغاز شد و ) هجري قمري 18در حدود سال (ن كوفه چند ماه پس از بصره ختماسا
و  2و خزرج 1و غطفان 5و خزاعه 4هوازن 3پس از مدت كوتاهي قبائل گوناگوني جذام

_________________________________________________________________________ 

أحسن التقاسيم في معرفه االقاليم، ( ».و البلد أعجب إلی من بغداد لرفقها وكثرة الصاحلني فيها«) 1
 ). 117چاپ ليدن، ص

بالذري در فتوح . نگاه كنيد» كوفه«به اهتمام دكتر مصاحب، ذيل واژه » دائرة المعارف فارسي«به ) 2
 . اين امر اشاره كرده استنيز به  275البلدان، ص

بردند سپس به مسلمانان  به سر مي) ميان حجاز و سوريه و مصر(اين قبيله، مسيحي بودند و در صحراها ) 3
 . به ياري ايشان برخاستند» يرموك«پيوستند و پس ازجنگ 

يش از پ. به اسالم گرويدند» حنين«زيستند و پس از نبرد  قبيله هوازن در شمال جزيرة العرب مي) 4
 . پرستي بودند مسلمان شدن، بر آئين بت

آنان نيز اسالم . قبيله خزاعه در اصل، يمني بودند سپس به مكه كوچ كردند و به كليدداري كعبه رسيدند) 5
 . آوردند
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و ديگر قبائل عرب روي بدان نهادند و جمعيتش در روزگار خالفت  4و همدان 3مراد
با گچ و تدريج مساجد و بناهاي رفيع هزار تن رسيد و به  65به  المؤمنين علي امير

آجر در آنجا ساخته شد و از مراكز مهم نشر ادب و فقه و حديث و تفسير و ديگر علوم 
از مدينه بدانجا فرود آمد و كوفه را مركز  به شمار آمد به ويژه كه امام علياسالم 

بساط  ان فرمانروايي خود قرار داد و صد چندان بر اهميتش افزود و ياران و شاگرد
  . دح اين همه، به خواست خدا خواهد آمعلوم اسالمي را در آن شهر گستردند كه شر

نامند و آندو را كانون دانش و فرهنگ اسالمي در  مي» عراقين«كوفه و بصر را 
  . شمارند النهرين مي بين

از مناطق ديگري كه در عصر خليفة دوم بازسازي شد بايد موصل را نام برد كه پيش 
اين شهر كه در ميان دجله و فرات قرارگرفته و . ناميدند اسالمي آنرا خوالن ميفتح از 

هجري قمري ساخته شد و به  20پيوندد، در سال  را به يكديگر مي 5جزيره عراق و
تدريج گسترش يافت و نهر سعيد در آن حفر گرديد و مساجد و بناهاي شكوهمند و 

سور موصل نام نهادند و بزودي كساني از قبائل كه آنرا اي بلند برايش ساختند  ديواره
                                                                                                                                                    

با » جمل«سپس مسلمان شدند و در جنگ . به نبرد مسلمين آمدند) خندق(غطفان، در جنگ احزاب ) 1
 . امويها را ياري دادند» زاب«ر پيكار عائشه همراه بودند و د

به مدينه كوچ كردند و به همراه همتاي » سد مĤرب«قبيله خزرج، اصل يمني داشتند و پس از شكستن ) 2
 . بودند اسالم آوردند و در همه غزوات، يار پيامبر –قبيله اوس  –خود 

سپس اسالم آوردند و بعد از . رستيدندپ را مي» يغوث«قبيله مراد، از قبايل جنوب عربسان بودند و بت ) 3
ابن ملجم مرادي، . آنگاه در خالفت ابوبكر دوباره به اسالم بازگشتند. مرتد شدند وفات رسول اكرم

 . از همين قبيله بوده است قاتل علي
اسالم آوردند و از شمال صنعا، به  پرست بودند و به دست علي نيز يمني و بت) همدان(ابن قبيله ) 4

 . ه آمدند و در پيكار صفين بهمراه امام، با معاويه جنگيدندكوف
 . جزيره، بنا بر مرزبنديهاي امروز، بخشي از شمال سوريه و مقداري از خاك تركيه را نيز فرا گرفته است) 5



26 بين النهرين در روزگار خلفاي راشدين 

گيري از  مردم موصل با بهره در آنجا گرد آمدند و 2و مضر 1مختلف عرب بويژه از ربيعه
و  د چنانكه نخلستانها و مزارع سرسبزرودخانةدجله، به شهر خود رونق بخشيدن

سالمي در موصل از سوي ديگر دانشهاي ا. ديار بپا داشتند آن درآسيابهاي آبي فراوان 
  . اديبان بسيار در آن شهر پديد آمدند محدثان و فقيهان و راه يافت و قاريان و

النهرين بنيانگذاري  بيننيز در  4و بغداد 3البته شهرهاي پرشكوه ديگري همچون واسط
عمر آنها را ساختند و در جاي خود از آنها ياد خواهيم  كه پس از دوران خالفت. شدند
  . كرد

ر اين، مساجد فراواني در روزگار خالفت عمر بنا گشت كه برخي، رقم آنرا عالوه ب
النهرين ساخته شد كه  وبخشي از مساجد مزبور در بين 5اند به چهار هزار مسجد رسانده

در همين عصر، راهها و . آمد تجمع علماي دين و جويندگان دانش به شمار ميكانون 
در هر شهري براي رسيدگي به . ا پديد آوردندپلها وبازارهها را اصالح كردند و  جاده

: نويسد بالذري در فتوح البلدان مي. اي ساختند وجرائم عمومي دار األمارهنظام امور 
األماره كوفه را در جايگاهي مرتفع و در پيرامون آن،  مسجد و دار) سعدبن ابي وقاص(«

عمر فرمان «و . تيب دادندها تر مسافران در شهرهاي اسالمي ميهمانخانهبراي . 6»بنا كرد

_________________________________________________________________________ 

اي بودند كه اصل يمني داشتند و از آنجا به شمال جزيرة العرب و سپس به شمال فرات مهاجرت  قبيله) 1
 . كردند

 يكي از اجداد پيامبر اسالم» عدنان«اي از اهل حجاز كه به كثرت افراد مشهور بودند و به  قبيله) 2
  . رسند مي

 . اين شهر، در زمان حجاج بن يوسف ثقفي ساخته شد) 3
 . بغداد، در زمان منصور عباسي بنا گرديد) 4
 . بر اين قول رفته است» روضة األحباب«: جمال الدين محدث در ) 5
 ). 275فتوح البلدان، ص ( »وضع مسجدها ودارأمارهتا فی مقام العالی و ما حول«) 6
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اي بسازند و  شوند ميهمانخانه وارد مي) به كوفه(داد تا براي كسانيكه از ديگر شهرها 
اختند و هاي جديد س نهرهاي تازه حفركردند و خانه. 1»آمدند مسافران در آنجا فرود مي

  . راهم آوردندخالصه، آباداني بسيار ف
  

_________________________________________________________________________ 

 ). 277فتوح البلدان، ص ( »أمر عمر أن يتخذ ملن يرد من االرفاق داراً فكانوا ينزلوهنا«) 1



 

  
  

5  
  النهرين چهرة عدالت در بين

  
4النهرين، نزديك  كه دانستيم بينچنان

كانون  گيرد و از خاك عراق را در برمي 3
خليفة دوم، عراق را به دو واليت . فرهنگ و تمدن آن سرزمين، در عراق واقع شده است

 تقسيم كرد، واليت بصره و واليت كوفه، و هر يك از ايندو واليت را بلحاظ اداري و
خت و براي هر كدام اميري برگزيد و در هر شهري، كسي را به مقام مستقل سامالي 

» عامل خراج«اي تعيين كرد كه او را  ويژهقضاء برگماشت و در اموري مالي، مأمور 
كرد و  خواندند و خود بر همة كارگزارانش نظارت داشت و كار آنها را حسابرسي مي مي

. ستاند و حقّ مظلوم را از وي ميداد  فر ميآلود، او را آشكارا كي اگر امير دست به ستم مي
سوگند بخدا ! اي مردم: خطبه خواند و گفت » عمربن خطاب«: نويسد ابوجعفر طبري مي

و اموالتان را فرستم تا بر پيكرتان تازيانه زنند  سوي شما نمي كه من كارگزاراني به
. شما بياموزند را به) پيامبرتان(تا دين و سنت فرستم  بگيرند ولي آنها را به سويتان مي

 جز اين با او شده است بايد تا شكايت به من آورد و قسم به پس هركس كه رفتاري
هنگام  در اين! كسي كه جان عمر در دست او است من حتما قصاص خواهم كرد

بر  فرماندهان مسلمين كه مؤمنان، اگر مردي از اي امير: عمروبن عاص برجست و گفت
قصاص  از افراد رعيت خود را تأديب كند، آيا دربارة او هم رعيت گماشته شده، يكي

 كسي كه جان عمر در دست او است در آن آري سوگند به: داري؟ عمر پاسخ داد روا مي



29  النهرين چهرة عدالت در بين

 1دربارة خودش هنگام، قصاص خواهم كرد و چگونه نكنم با اينكه ديدم رسول خدا
جرأت نداشتند دست تجاوز با اين طرز رفتار، كارگزاران خليفه  2.»!فرمايد؟ ميقصاص 

: بنابر گزارش طبري. اي بيرون نهندمردم دراز كنند و از حدود عدالت پبه جان و مال 
آنها  آمدند، عمر دربارة اميرشان از به سوي عمر مي) شهرها(چون گروههاي اعزامي «

دت آيا بيمارانتان را عيا: پرسيد گفتند وي نيكو رفتار است، مي كرد، همينكه مي پرسش مي
رود؟ و چنانكه پاسخ  آيا به عيادت غالمان نيز مي: پرسيد آري، مي: گفتند اگر مي كند؟ مي

بردش به آيا آنها رفتارش با مردم ناتوان چگونه است؟  :دكر دادند، سوال مي مثبت مي
ها  در صورتيكه به يكي از اين خصلت) يابند؟ يا بزودي اجازة ورود مي(نشينند  انتظار مي

_________________________________________________________________________ 

» بدر«پيش از جنگ  اند رسول اكرم ممكن است اين موضوع با آن حادثه پيوند داشته باشد كه نوشته) 1
گذر كرد كه از صف منحرف » سواد بن غزيه«كرد، در آن هنگام از برابر  وف يارانش را مرتب ميصف

سواد . سواد، راست بايستاي : ر دست داشت به شكم او زد و فرموداي كه د پيامبر با تركه. شده بود
ابراين اي رسول خدا مرا به درد آوردي با آنكه خداوند ترا براي اجراي حق فرستاده است بن: گفت

سواد ! قصاص كن: صله شكم خود را عريان نمود و گفترسول اكرم بالفا! اجازه قصاص به من ده
رود كه  پيامبر را در آغوش گرفت و بر پيكرش بوسه زد و گفت چون جنگ در پيش است و احتمال مي

بن هشام، چاپ السيرة النبوية، اثر ا: به . (كشته شوم خواستم تا بدينوسيله پيكرت را لمس كرده باشم
 ). نگاه كنيد 446، ص 2تاريخ االمم و الملوك، ج : و نيز به  666مصر، القسم األول، ص 

يا أهيا الناس إنی واهللا ما ارسل اليكم عامالً ليرضبوا أبشاركم و : خطب عمر ابن اخلطاب, فقال ) 2
به شیء سوای  ال لياخذوا أموالكم ولكنی ارسلهم إليكم ليعلموكم دينكم و سنتكم, فمن فعل

يا : فوثب عمروبن العاص, فقال. نه منهفوالذی نفس عمر بيده القص. ذلک فلريفعه إلی
ب بعض رعيته, إنک لتقصه املؤمنني أرايتک إن كان رجل من أمراء املسلمني علی رعية فأد امري
 اهللاأی والذی نفس عمر بيده إذاً القصنه منه, وكيف ال أقصه منه وقدر رأيت رسول : قال! منه

 . 204، ص 4تاريخ االمم والملوك، ج ( !يقص من نفسه



30 بين النهرين در روزگار خلفاي راشدين 

در كارهاي عمومي با خليفه، . »1كرد دادند، او را از مقامش عزل مي ميپاسخ منفي 
بهره  نشست و در اكثر امور، از رأي صائب علي زني مي بزرگان صحابه، به راي

از «2 !أعوذ باهللا من معضلة و ال أبوحسن هلا: گفت بست و مي د و آنرا به كار ميبر مي
  . »پيش آيد والحسن عليبرم كه بدون حضور اب مشكلي به خدا پناه مي

را به  شد، علي دوم گاهي كه از خالفت دور مية مورخان، خليفة تبنابه نوش
) و همچنين واقدي(طبري . داد گماشت و بر مدينه توليت مي نيابت از خود در آنجا مي

و گروهي از  عمر از مدينه بيرون رفت و علي را در آن شهر جانشين ساخت« :دنويس مي
ازحجاز و عراق گرفته تا  –اين بود كه در حوزة حكومت وي .3»ز بهمراه بردصحابه را ني
  . چهرة عدالت درخشيدن گرفت –ايران و شام 

آورد سپس، ده تن  عمر، هر ساله خراج عراق را گرد مي« :دنويس قاضي أبويوسف مي
گواه  آمدند و چهار بار خدا را اهل بصره به سويش مي اهل كوفه و ده تن از از
اند و در گردآوري آنها هيچ مسلمان و  گرفتند كه اموال مزبور، حالل و پاكيزه مي

_________________________________________________________________________ 

, فيقول «) 1 هل يعود مرضاكم ? : كان الوفد إذا قدموا علی عمر سأهلم عن أمريهم, فيقولون خرياً
كيف صنيعه بالضعيف? هل : نعم, فيقول : هل يعود العبد? فيقولون : نعم, فيقول : فيقولون 

 ). 226، ص 4تاريخ االمم والملوك، ج ( »!ال, عزله: منها  جيلس علی بابه? فإن قالوا خلصلة
أنساب األشراف، اثر : مقايسه شود با . 394، ص 7، چاپ لبنان، جزء )البداية و النهاية(تاريخ ابن كثير ) 2

 . 100احمدبن يحيي بالذري، چاپ لبنان، ص 
تاريخ ( 0»معه الصحابة  خرج عمر, و خلف علياً علی املدينة و خرج« :تعبارت طبري چنين اس) 3

و استخلف علی املدينة, علی «: خوانيم  و در عبارت واقدي چنين مي) 63ص  4االممم و الملوك، ج 
 ). 236، ص 1فتوح الشام، اثر محمد بن عمر، واقدي، جزء ( »طالب و خرج من املدينه بن ابی



31  النهرين چهرة عدالت در بين

رعيت، هر  در آنروزگار، عمال حكومت از ظلم به افراد. »*همپيماني، ستم نديده است
   :دمسلمانان گفته بو به ا كه پيامبر اسالمرپرهيز داشتند چ چند مسلمان هم نبودند،

   1!ملعونملعون من ضار مسلامً أو غريه, 
از رحمت خدا ) و آنرا جبران نكند(كسي كه به مسلمان يا غير مسلماني زيان رساند «

  !».دور است، آري از رحمت خدا دور است
نان را از آنكه بر لمامس«ه ان داد كمره أبي عبيده نامه نگاشت و فاينرو خليفة دوم باز 

   2.»دذمه ستم كنند، بازدار كسي از اهل
ها به سوي اسالم  رفتار نيز از عوامل مؤثر در جلب قلوب ذميپرواضحست كه اين 

  . النهرين را به قبول دين حق برانگيخت شد و معاهدين بين
  

_________________________________________________________________________ 

اهللا انه من طيب, مافيه ظلم ثم خيرج اليه ب... أن عمر بن اخلطاب كان جيبی العراق كل سنة « *)
  ).124الخراج، ص ( ».مسلم و ال معاهد

 . 107الخراج، اثر قاضي ابويوسف، ص ) 1
الخراج، ( »و عمر بن اخلطاب كتب الی أبی عبيدة يامره أن يمنع املسلمني من ظلم أحد اهل الذمة«) 2

 ). 107اثر قاضي ابويوسف، ص



 

  
  

6  
  النهرين  انتشار قرآن كريم در بين

  
 24سال (گشت، دوران خالفت عثمان بن عفّان  پس از آنكه روزگار عمر سپري

عمر براي خشنودي خدا، «: ه روزي گفتك ان نقل شدهمثع از. رسيد فرا) هجري قمري
د و من براي خشنودي خدا، به خانواده و كر خانواده و نزديكانش را از ثروت محروم مي

كارهاي ارزشمندي كه در روزگار جمله  بهر حال از !»1كنم نزديكانم بذل و بخشش مي
برداري از قرآن كريم و پراكنده ساختن آن در  خهخليفة سوم، صورت گرفت، نس

شرح اين اقدام برجسته چنانكه از آثار تاريخي و . شهرهاي مهم و پرجمعيت اسالمي بود
   :هآيد چنان است ك روائي برمي

، در ماجراي فتح ارمنستان با سپاهيان حذيفه بن يمان يكي از ياران رسول اكرم
. باتفاق سپاه عراق شركت داشت، 2شام همرزم بود و همچنين در مصالحة آذربايجان

اي از قرآن  شنيد كه شاميان و عراقيان گاهي بر سر خواندن آيه فه در اين سفرها ميحذي
دانند و ديگري را تخطئه  افتند و هر كدام قرائت خود را صحيح مي به اختالف مي

ه مبادا و غيور بود گران آمد و از بيم كه مردي پر ايمان امر بر حذيفه ك ناي. كنند مي
_________________________________________________________________________ 

 »... اء وجه اهللا, و إنی اعطی أهلی وأفربائی ابتغاء وجه اهللاإنی عمر كان يمنع أهله و أقرباه ابتغ«) 1
 ). 226، ص4تاريخ االمم و الملوك، ج (

اي كه عتبة بن فرقد براي  آذربايجان نيز از طريق مصالحه فتح شد و كارش به جنگ نكشيد و عهدنامه) 2
نگاه  155، ص 4ج  به تاريخ االمم و الملوك،(مردم آن ديار نوشت، در تاريخ طبري مضبوط است 

 ). كنيد



33  النهرين بين انتشار قرآن كريم در

 ن يهود و نصاري راه اختالف بپويند، از ياران خود جدا شدكار قرآن همچو مسلمانان در
آنكه اين امت در كتاب خدا  پيش از مؤمنان، اي امير«: و به مدينه نزد عثمان آمد و گفت

عثمان از اين سخن درشگفت شد ! »آنانرا دريابهمچون يهود و نصاري اختالف كنند، 
عثمان از اين . را براي وي بازگفتها  و سبب آنرا پرسيد، حذيفه ماجراي اختالف قرائت

داد تا مصحفي فرستاد و پيام  بيم كرد و كس را به نزد حفصه همسر رسول خدا  حادثه
را كه در زمان خالفت ابوبكر از آثار كاتبان وحي و به كمك حافظان قرآن، رونويسي 

وباره به اصلي را د كرده بودند به نزد وي فرستد تا روشني چند از آن تهيه شود و نسخة
بزودي چند تن كه يكي از آنها زيد  .1حفصه اين پيشنهاد را پذيرفت. حفصه بازگردانند
از سوي عثمان مأموريت يافتتند ) كاتب وحي در زمان رسول اكرم(بن ثابت انصاري 

 25اين لجنه، بگفته ابن حجر در سال . نگاري كنند تا از روي مصحف حفصه، نسخه
  . 2از مدتي، نسخ متعددي از تمام قرآن فراهم آمد هجري قمري تشكيل شد و پس

آنند كه عثمان چون ء بر املر عتبيش«: نويسد  مي» المقنع«داني در كتاب  و عمرأبو
. اي از نواحي فرستاد ها را نوشت، آنها را چهار نسخ كرد و هر يك را به ناحيه مصحف

ل داشت و يك مصحف را يكي را به كوفه و ديگري را به بصره و سومي را به شام ارسا
اند كه عثمان آنها را هفت نسخ كرد و  و برخي گفته. نگاهداشت) در مدينه(نيز نزد خود 

  . »3به مكه و يمن و بحرين هم نسخي را فرستاد
_________________________________________________________________________ 

نگاه  15، ص 9فتح الباري بشرح صحيح البخاري، اثر ابن حجر عسقالني، چاپ مصر، ج : به كتاب ) 1
 . كنيد

 . رجوع كنيد 209، ص 1االتقان، اثر سيوطي، چاپ بيروت، ج : به كتاب ) 2
بعث إلی كل ناحية من عثامن بن عفان ملا كتب املصحف جعله  أربع نسخ و « أكثر العلامء عليأ«) 3

النواحی بواحدة منهن, فوجه إلی الكوفة إحداهن و إلی البرصة اخری و إلی الشام الثالثة و 
 و قد قيل انه جعله سبع نسخ و وجه من ذلک أيضاً نسخة إلی مكة و. أمسک عند نفسه واحدة



34 بين النهرين در روزگار خلفاي راشدين 

روبرو  كار عثمان با موافقت و همراهي گروهي از بزرگان صحابه از جمله علي
  : ده است كه علي فرمودبن غفله آور سجستاني به سند صحيح از سويد. شد

روي مكنيد و دربارة كاري كه وي نسبت به   در انتقاد از عثمان زياده! اي مردم«
سوگند . سوزانيد، جز به نيكي ياد نكينيد) مغلوط را(هاي  ها انجام داد و نسخه مصحف

) ياران پيامبر(ها، اقدامي ننمود مگر در حضور جمعي از ما  بخدا كه او دربارة مصحف
گوييد؟ بمن  قرائت كه پيش آمده شما چه مي) اختالف(دربارة اين : ن از ما پرسيدعثما

. قرائت من، از قرائت تو برتر است :دگوي رسيده كه برخي از قاريان قرآن به ديگري مي
نظر خودت چيست؟ عثمان : ما گفتيم! ست كه به كفر بيانجامدو اين امر نزديك ا

  . »1رأي بسيار خوبي است: همه گفتيم. ن نباشداختالف در مياهيچگونه پراكندگي و 
  : ين، ابن اثير در تاريخش آورده كههمچن

به كوفه وارد شد، مردي در برابر وي ايستاد و از عثمان بدگويي كرد  چون علي«
خاموش  :هبانگ بر او زد ك  علي! كه مردم را بر مصحف واحدي گرد آورده بود

                                                                                                                                                    

داني، چاپ لبنان، ص اثر ابو عمرو عثمان بن سعيد  المقنع،( »نسخة إلی اليمن و نسخة إلی البحرين
9 .( 

يا اهيا الناس التغلوا فی عثامن و التقولوا له إال خرياً فی املصاحف و إحراق املصاحب, فو اهللا ما ) 1
لقرائة? فقد بلغنی ما تقولون فی هذه ا: قال. احف إال عن مالء منا مجيعاً فعل الذی فعل فی املص

نری : ما تری? قال: قلنا! اد أن يكون كفراهذا يك إن قرائتی خريمن قرائتک و: ان بعضهم يقول
 .»نعم ما رايت: قلنا. كون فرقه و ال يكون اختالفأن جيمع الناس علی مصحف واحده فال ت

 ). 22المصاحف، اثر ابن ابي داود سجستاني، چاپ مصر، ص (



35  النهرين بين انتشار قرآن كريم در

انجام داد و اگر حكومتي كه ) ياران رسول(از ما او، اينكار را در حضور جمعي ! باش
  ! »1رفتم كه او رفت عثمان داشت در دست من بود، همان راهي را مي

البته بايد دانستكه مصاحف عثماني، بدون نقطه و أعراب بود ولي اين موضوع، 
، مشكلي را در كار قرائت پيش نياورد زيرا عثمان با هر مصحفي كه به شهري فرستاد

بنابر آنچه . ه كرد تا مصحف مزبور را بر مردم بخواندماهري را نيز بدانجا روانقاري 
ساخت د تا زيد بن ثابت را با مصحف اهل مكه روانه عثمان دستور دا« :دان گزارش كرده

مغيره بن أبي شهاب را با مصحف اهل شام و ابوعبدالرحمن سلمي را با مصحف اهل  و
  . »2»صحف اهل بصره، فرستادكوفه و عامر بن عبد قيس را با م

از اين معلمان قرآني، كتاب خدا را ) كوفه و بصره(النهرين  حجاز و شام و بينمردم 
كردند تا آنكه شهرهاي مسلمانان از  رونويسي مي، 3*ها آموختند و از روي مصحف مي

_________________________________________________________________________ 

 ل صاح به وقاالكوفة قام إليه رجل فعاب عثامن بجمع الناس علی املصحف, ف ملا قدم علی«) 1
، ص 3الكامل، ج ( .منا فعل ذلک, فلو وليت منه ما ولی عثامن لسلكت سبيله  اسكت فعن مالء

و وليت لفعلت فی ل :تآمده اس نيز از قول علي 8در كتاب المقنع، اثر ابو عمروداني، ص ). 112
همان  ها اگر پيش از اين، به حكومت رسيده بودم، دربارة مصحف«: يعني  »املصاحف الذی فعل عثامن

 . »كردم كه عثمان انجام داد كاري را مي
اهللا بن السائب مع املكی و املغرية بن ابی  ان عثامن امر زيد بن ثابت أن يقرء باملدنی و بعث عبد«) 2

به (. »شهاب مع الشامی و ابا عبدالرمحن السلمی مع الكوفی و عامر بن عبد قيس مع البرصی
رحوع فرماييد و مقايسه  18ن، اثر ما رغني، چاپ قاهره، ص دليل الحيران علي مورد الضمĤ: كتاب 

 ). 22القراآت القرآنية، اثر دكتر عبدالهادي فضلي، چاپ بيروت، ص: كنيد با 
شهرت داشتند و برخي از آنها تا چند قرن پس از روزگار عثمان » مصحف امام«ها، به  اين مصحف) *

و فی هذه « :دنويس  زيسته در تاريخ خود مي جري مياين كثير دمشقي كه در قرن هشتم ه. باقيماندند
و هو الذی كتب ... توفی زيد بن ثابت االنصاری احد كتاب الوحی ) سنة مخس و اربعني(السنة
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يافت و آفاق را از  ها راه مصاحف قرآني پر شد و قرآن مجيد بصورت مكتوب، در خانه
  . خود روشني بخشيد رون

  

                                                                                                                                                    

 »هذا املصحف االمام الذی بالشام عن امر عثامن بن عفان و هو خط جيد قوی جدا فيام رايته
زيدبن ثابت انصاري كه يكي ) هجري قمري 45(ين سال در ا: يعني ) 32، ص8البداية و النهاية، جزء (

از نويسندگان وحي بود وفايت يافت او مصحف امام را كه اينك در شام است بدستور عثمان بن عفان 
 .»خط مصحف مزبور چنانكه من ديدم خطي نيكو و قوي است. نوشت



 

  
  

7  
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و پنجم هجري قمري در مدينه كشته شد و مسلمانان با   عثمان بن عفان در سال سي

در حكومت علوي، خورشيد عدالت با درخشندگي . به خالفت، بيعت كردند علي
ين نيز مانند ديگر النهر بيشتري تجلي كرد و بر جهان اسالمي پرتو افكند و بين

وي برخوردار سرزمينهايي كه در حوزة حكومت علي بود، از رفتار دادگرانه و كريمانة 
النهرين انتقال يافت و شهر  آنروزگار، از حجاز به بينخالفت در بويژه كه مركز . شد

  . شمار آمد كوفه، نخستين طلوعگاه عدل علوي، به
يف مردم را برابر خود، و تكليف از همان روزهاي آغازين خالفتش، وظا علي

روشن ساخت و خطوط اساسي حكومتش را ترسيم نمود و راه و  خود را برابر مردم
در يكي از . توضيح دادبراي مسلمانان  درپيش گيرد،خواست  روشي را كه مي

مرا بر شما حقي ! اي مردم«: كند و تكاليف مزبور چنين ياد مي از وظايف هايش خطبه
حق شما بر من آنستكه خيرخواهتان باشم، و سهمتان را . بر من حقياست و شما را 

ا و ام. و آدابتان آموزم تا دانش فرا گيريدكامل دهم، و به تعليمتان پردازم تا نادان نمانيد، 
حق من بر شما آنستكه بر بيعتم وفادار مانيد و در حضور و غياب خيرخواهي كنيد و 

  . 1»هنگامي كه فرمانتان دهم، فرمان بريدچون شما را بخوانم پذيرا شويد و 
_________________________________________________________________________ 

يحة لكم و توفري فيئكم و فأما حقكم علی فالنص. أهيا الناس إن لی عليكم حقاً و لكم علی حق«) 1
و اما حقی عليكم فالوفاء بالبيعة و النصيحة فی . تعليمكم كيال جتهلوا و تأديبكم كيام تعلموا

نهج البالغه، با شرح شيخ محمد ( »املشهد و املغيب و االجابة حني أدعوكم و الطاعه حني آمركم
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در اين سخنراني، علي به حقوق مالي و فرهنگي جامعه كه مسئوليت آن، بر عهدة 
بينيم كه دولت علوي، حقوق مزبور  نمايد و ما در تاريخ مي زمامدار نهاده شده، اشاره مي

  . را در كمال شايستگي اداء كرده است
مقام و آمد، به تناسب  المال فراهم مي در بيت دوران خالفت عمر، اموالي كهدر 

شد بدين معني كه خليفه، خدمات گذشتة آنانرا نسبت به  درجات مسلمانان تقسيم مي
وي . داشت ديگران مقرر مي گرفت و سهم مسلمانان پيشتاز را بيش از اسالم در نظر مي

  : بدين صورت ياد كرد كهدر يكي از سخنرانيهاي خود، از اين موضوع 
هيچكس  –اين را سه بار تكرار نمود  –سوگند به خدايي كه جز او معبودي نيست «

چه محرومش  چه به او داده شود ونيست مگر كه در اين مال حقي دارد، ) از مسلمانان(
مال نيست مگر آنكه غالمي مملوك  نسبت به اين دارند، و هيچكس سزاوارتر از ديگري

سهم من نيز مانند يكي ) »المال نداشتند از بيت ند وحقياسيران جنگي بود كه غالباً(باشد 
ه در كتاب خدا و نزد رسولش كبر اساس منزلتي  هر يك از ما اما. مسلمانان است از

اسالم ديده است  بر حسب سختيهايي كه كسي در راه بريم و همچنين، سهم مي داريم،
ده اد ه آنها نصيبيب راد،و نيز، به دليل پيشگام بودن و حاجتمندي اف) اي دارد بهره(

  . 1»شود مي

                                                                                                                                                    

مقايسه شود با انساب ) 91و  90، ص 5و أنساب واالمم والملوك، ج  33عبده، چاپ مصر، خطبه 
 ). 380االشراف، اثر احمد بن يحيي بالذري، چاپ لبنان، ص 

ما من احد إال له فی هذا املال حق اعطيه او منعه, وما احد  –ثالثاً  –و اهللا الذی ال إله أال هو «) 1
اهللا و قسمنا احق به من احد اال عبد مملوک و ما انا فيه إال كاحدهم و لكنا علی منازلنا فی كتاب 

و الرجل و بالئه فی االسالم, و الرجل و قدمه فی االسالم, و الرجل و غنائه فی  من رسول اهللا
 ). 211، ص 4تاريخ االمم و الملوك، ج (. »االسالم, و الرجل و حاجته
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بدليل خدماتشان  –عمر اين بود كه گروهي از مهاجران وانصار  نتيجة سياست مالي
و فواصل مالي بسياري در ميان مردم پديد ازديگر مسلمانان ثروتمندتر شدند  –به اسالم 

كه خليفه در سال آخر عمرش، از اين كار ناخرسندي نشان داد و متوجه شد . آمد
اگرآنچه را كه اكنون « :هسياست مالي مزبور، درست نبوده است از اينرو اعالم داشت ك

گرفتم و ميان مهاجران فقير  دانم از پيش دانسته بودم، مازاد اموال توانگران را مي مي
المال ادامه يافت  در تقسيم بيت» سياست تبعيض«در دوران عثمان نيز . »1كردم تقسيم مي

. تصميمي كه عمر بن خطاب در اواخر عمرش گرفته بود، وقعي ننهاد و خليفة سوم به
مساوات ميان مسلمانان نهاد  مچون به خالفت رسيد بناي تقسيم اموال را برس علي

و درجات ايماني و خدمات ديني آنها را در توزيع سهامشان دخالت نداد و ثواب 
  : موكول به پاداش خداوند دانست كه خدمتگزاري آنان را

 Ü># uθrO «!$# × ö yz ô⎯ yϑÏj9 š∅ tΒ#u™ Ÿ≅Ïϑ tãuρ $[s Î=≈ |¹ 2  )80:  القصص(   

اي برابر تقسيم  اگر اين مال از آن من بود، ميان مسلمانان بگونه«: امام، در اينباره گفت
  !»3كردم در صورتي كه اين مال از آن خدا است مي

به نزد  از ياران عليگروهي «: آورده كه» الغارات«كوفي در كتاب ابواسحاق ثقفي 
 أشراف عرب و قريش مؤمنان، اين اموال را به مردم ببخش و اي امير: وي آمدند و گفتند

راه مخالفت پويند و به  داري و هم بر كسانيكه بيم! ها برتري ده را بر مواليان و عجم
 دهيد كه پيروزي را از آيا بمن دستور مي: پاسخ داد علي... گريزند ) معاويه(سوي 

_________________________________________________________________________ 

لو استقبلت من أمری ما استدبرت, الخذت فضول أموال االغنياء فقسمتها علی فقراء «) 1
 ). 226، ص 4تاريخ االمم والملوك، ج ( .»املهاجرين

 . »پاداش الهي براي كسي كه به حق گراييد و به كار شايسته پرداخت، بهتر است«) 2
 ). 122نهج البالغه، خطبه ( لو كان املال لی لسويت بينهم, فيكيف وأنام املال مال اهللا?«) 3
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اي در آسمان  كند و ستاره تا خورشيد طلوع ميسوگند به خدا كه ! راه ستمگري بجويم؟
درخشد دست بدينكار نخواهم زد، بخدا اگر اموال ايشان از آن من بود، ميان آنها  مي

   !»1كرد تا چه رسد بدانكه اموال، ازآن خودشان است اي برابر تقسيم مي بگونه
كرد سپس نماز  المال را آب پاشي مي معه، بيتهر روز ج علي«: نويسد ثقفي مي

در روز رستاخيز گواهم باش كه من مال مسلمانان را : گفت گزارد و مي نافله در آنجا مي
  » !2در تو زنداني نكردم

اصفهان به نزد علي آوردند و آنرا به هفت  مالي از«: نويسد در تاريخش ميابن اثير 
ود و در ميان آنمال، گرده ناني يافت، آنرا نيز تقسيم نم) به شمار بخشهاي كوفه(سهم 

_________________________________________________________________________ 

منني أعط هذه االموال و فضل املؤ يا امري: مشوا إليه فقالوا إن طائفة من أصحاب علی«) 1
هؤالء االرشاف من العرب و قريش علی املوالی و العجم ومن ختاف خالفه من الناس و فراره 

و اهللا ال أفعل ما طلعت شمس و ال ! أتا مرونی أن أطلب النرص باجلور?:  فقال هلم علی... 
 .»ف و إنام هی أمواهلمماالح فی السامء نجم, و اهللا لو كان ماهلم مالی لواسيت بينهم فكي

شود در نهج البالغه  چنانكه مالحظه مي). 75، ص 1الغارات، اثر ابواسحاق ثقفي، چاپ تهران، ج (
المال، از آن خدا است و در گزارش ثقفي آمده كه اموال مزبور از آن مردم  تصريح شده كه اموال بيت

زيرا خداي سبحان نيازمند به مال و منال بايد دانستكه ميان ايندو تعبير، اختالفي وجود ندارد ! است
رسد و از آن ايشان  شود، به مردمي كه استحقاق آنرا دارند مي نيست و اموالي كه بنام او نامگذاري مي

 . است
اشهد لی يوم القيامة انی مل احبس فيک : املال ثم يتنفعل فيه ويقول ح بيتكان ينض ان علياً «) 2

 ). 50، ص 1، ج الغارات( »املال علی املسلمني
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آنگاه فرماندهان هفتگانة كوفه را فرا خواند و ميانشان قرعه افكند تا ببيند . كرد پاره  هفت
  . »1كدامين آغازكند ها از در پرداختن سهم  كه

من، در فصل : بن عنتره از پدرش روايت كرده كه هارون«: نويسد  باز هم ابن اثير مي
دوش افكنده  اي كهنه و فرسوده بر در خورنق وارد شدم و او حوله تان بر عليزمس

ات سهمي  مال براي تو و خانوادهمؤمنان، خدا در  اي امير: گفتم. لزريد ميبود و در آن 
سوگند به خدا كه از سهم شما ) آري( :دفرمو! كني؟ مقرر داشته و تو با خود چنين مي

  ! »2ام هم از مدينه با خود آورده چيزي برنگرفتم و اين حوله را
هاي زندگي را بر خود هموار كند شايد با مالحظة  كوشيد تا سختي مي علي

  : گفت تر آيد و مي كاحوال او، سنگيني معيشت بر نيازمندان سب
_________________________________________________________________________ 

قدم علی علی مال من اصبهان فقسمه علی سبعة أسهم, فوجد فيه رغيفاً فقسمه علی سبعة, و «) 1
  ). 399، ص 3الكامل في التاريخ، ج ( .»دعا امراء االسباع فأقرع بينهم لينظر اهيم يعطی اوالً 

روحي نيازمندان را نيز از  هاي مالي به مسلمين، احوال عالوه بر رعايت برابري و عدالت در كمك امام
ابن كثير . خواست كه آنها هنگام درخواست كمك، احساس حقارت كنند داشت و نمي نظر دور نمي

اكتب  :دامام فرمو! روزي نيازمندي نزد امام آمد و گفت حاجتي دارم: دمشقي در تاريخش آورده كه 
حاجت خود را بر روي : يعني! حاجتک علی االرض فانی أكره أن اری ذل السوال فی وجهک

: آنمرد، بر روي زمين نوشت كه! ينمات بب زمين بنويس كه من خوش ندارم ذلت درخواست را در چهره
اي برايش بياورند و مقداري پول نيز بدو  دستور دارد تا جامه و علي! محتاج، من نيازمندم أني

 ). 11و  10، ص 8البداية و النهاية، ج (بخشيد 
يه خلق قطيفة دخلت علی علی باخلورنق و هو فصل الشتاء و عل: عنرتة عن أبيهقال هارون بن «) 2

باً و انت تفعل املؤمنني إن اهللا جعل لک و الهلک فی هذا املال نصي يا امري: فقلت! وهو يرعد فيه
الكامل (  »و اهللا ما ارزأكم شيئاً و ماهی اال قطيفتی التی أخرجتها من املدينة: فقال! هذا بنفسک?

 ). 4و  3، ص 8و البداية و النهاية، اثر ابن كثير، ج  340و  339، ص 3التاريخ، ج  في
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مكاره الدهر أو أكون املؤمنني و ال اشاركهم فی  أقنع من نفسی بأن يقال هذا امري«
 . »?١عيشاسوة هلم فی جشوبة ال

آنكه در  مؤمنان است، بي اين امير: ا بهمين راضي كنم كه مردم بگوينددم رآيا خو«
  . »ناخوشامدهاي روزگار با آنها شريك باشم و در سختي زندگي، سرمشق آنان شوم؟

جز برقراري عدل و پيدا است دستاورد دولتي كه رهبرش بدينگونه رفتار كند، 
ترديد در ساية چنين حكومتي، حتي مردمي كه به  يزي نيست و بيانصاف درجامعه چ
اند از نعمت عدالت برخوردار خواهند شد چنانكه در دولت علوي  اسالم گردن ننهاده

مه را براي ايشان آباد سازند و در برابر ن وظيفه داشتند تا نهرهاي اهل ذمسلمانا مثالً
مادي و معنوي بدانان كمكهاي كرد، از  يافت مياي كه دولت اسالمي از آنان در جزيه

  . دريغ نورزند
به قرظه بن كعب انصاري گزارش كرده كه  اي را از علي يعقوبي در تاريخش نامه

  : دهد، در آن نامه، امام نوشته است مفاد نامة مزبور، اين امر را به روشني نشان مي
ت تو مرداني از اهل ذمه كه در حوزة مأموري) از ستايش خدا و درود بر پيامبر(پس «

خاك  اثر شده و بزير  اند كه بي  اي در اراضي خود ياد كرده از رودخانه ،اند  قرار گرفته
اي است كه مسلمين بر عهده  رفته است، آباد ساختن رودخانة مزبور براي ايشان، وظيفه

  » 2...پس تو و آنان در اين كار بنگريد سپس آن نهر را آباد و بازسازي كن . دارند

_________________________________________________________________________ 

 . 45نهج البالغه، نامه شماره ) 1
عفا و ادفن و فيه عامرة  أما بعد فان رجاالً من أهل الذمة من عملک و ذكروا هنراً فی ارضهم قد«) 2

، چاپ بيروت، 2تاريخ اليعقوبي، ج ( »...علی املسلمني, فانظر انت و هم, ثم اعمر, أصلح النهر 
 ). 203ص 
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در تعليم و تربيت  شت و تنظيم امور مالي مسلمين كه بگذريم، علياز تدبير معي
هاي  خطبه. مسلمانان و آشنا ساختن آنها با معارف اسالم نيز سخت كوشا بود

كوشيده تا  دهد كه چه اندازه مي اي كه از اين امام بزرگ رسيده، خود نشان مي حكيمانه
رسم . مت عقلي گرم و سرشار كندمحيط اسالمي را از معارف الهي و علوم قرآني و حك

خواندند و با  آمدند و براي آنان قرآن مي خلفاي پيشين اين بود كه در ميان تودة مردم مي
گرديد  عمر، در بازارها مي«: ند چنانكه ابن اثير آورده استگفت ايشان از اسالم سخن مي

ن آنها داوري كردند، در ميا خواند و هر جا كه مدعيان با او برخورد مي و قرآن مي
اين سنت فرخنده را به اوج خود رسانيد و مسلمانان را در كوي و  علي! 1»نمود مي

  . برزن و مسجد و منبر با معارفي عميقتر از آنچه خلفاي پيشين گفته بودند، آشنا ساخت
اي : به بازار وارد شد و ندا در داد علي«: نويسد  مي» الغارات«ثقفي در كتاب 

از ما ) و آنرا فربه نشان دهد(د دمحيوانات بر كس از شما در گوشت ه! فروشان گوشت
گرداند و از امام روي بر) روبروي علي ايستاده بود(بناگاه مردي كه ! مسلمانان نيست

امام، دست به  !چنين نيست ه كسي كه در پس هفت پرده نهان است،سوگند ب: گفت
وي ! هفت پرده نهان است؟چه كسي در پس فروش،  اي گوشت: پشت او زد و گفت

ميان خدا و اي،  به خطا رفته: امام فرمود! مؤمنان نيان اي اميرخداوندگار جها: پاسخ داد
اي : آنمرد گفت. اشند او با ايشان استاي نيست چرا كه هر كجا ب آفريدگانش پرده

ي آنستكه بداني هر جا كه هست: آنچه كه به خطا گفتم چيست؟ فرمودمؤمنان كفارة  امير
خوراك دهم؟ علي ) اره سوگندبه رسم كف(آيا فقيران را : باز آنمرد گفت !خدا با تو است

_________________________________________________________________________ 

الكامل ( ».كان عمر يطوف فی االسواق و يقرا القرآن و يقضی بني الناس حيث أدركه اخلصوم«) 1
 ). 60، ص 3في التاريخ، ج 



44 بين النهرين در روزگار خلفاي راشدين 

نه تنها  علي. »1!اي الزم نيست زيرا كه توبه كسي جز خدايت سوگند ياد كرده: فرمود
پرداخت بلكه نزديكان و فرماندهانش را نيز بر  خود پيوسته به آموزش مسلمانان مي

فرماندار  –بي گزارش نموده كه امام، به قيس بن سعد بن عباده يعقو. گمارد اينكار مي
  : كه با چنين عبارتي آغاز شده بود اي نگاشت هنام –آذربايجان 

أما بعد فأقبل علی خراج باحلق و أحسن إلی جندک باالنصاف و علم من قبلک مما 
 ... ٢علمک اهللا

داري،   الياتي كه بر عهدهآوري م پس از ستايش خداوند و درود و بر پيامبرش برگرد«
نيكي كن و از آنچه خدايت به تو ه انصاف و برابري، با سپاهيانت بحق روي آور و از ر

  ... آموخته به كساني كه نزد تو هستند بياموز 
النهرين  البالغه گرد آمده، بيشتر در بين آموزشهاي امام كه بخشي از آنها در نهج

ه به كوفه م علي مركز حكومت خود را از مدينتيه است زيرا چنانكه دانسصورت پذيرفت
. انتقال داد و در آنجا به تدابير امور خالفت و تعليم و تربيت مردم اهتمام نمود

_________________________________________________________________________ 

من نفخ منكم فی اللحم فليس منا فاذا ! يا معرش اللحامني: أنه دخل السوق فقال عن علی«) 1
علی العاملني يا  فرضبه علی! ره, فقال كال و الذی احتجب بالسبعهو برجل موليه ظه

فقال . معهم أينام كانوا إن اهللا ليس بينه و بني خلقه حجاب النه... فقال له أخطاب ! املؤمنني امري
أطعم : ما كفارة ما قلت يا امرياملؤمنني? قاالن تعلم أن اهللا معک حيث كنت, قال : الرجل

 ). 112، ص 1الغارات، ج ( »!, انام حلفت بغري ربکال: املساكني? قال 
 . 202، ص 2تاريخ اليعقوبي، جزء ) 2
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شكني   برد، خبر يافت كه طلحه و زبير بيعت در مدينه بسر مي هنگامي كه علي

همسر رسول  –عائشه  د كه آندو در مكه باام گزارش دادنبه ام. نموده و سرخالف دارند
علي، . گويند اند و از خونخواهي دربارة خليفة سوم عثمان، سخن مي پيوسته - خدا

مردم مدينه را از اين ماجري آگاه كرد ولي واكنشي كه در برابر اينكار از خود نشان داد، 
   :دطلبانه بود چنانكه فرمو نرم و اصالح

جمعيت شما مسلمانان، به هراس نيافتم شكيبايي خواهم » )گيپراكند(تا آنجا كه از «
داري  دست باز دارند من نيز از چنين كاري خود) از اقدامات تند(ورزيد، و اگر آنان 

  ! »1كنم نمايم و بهمين خبري كه بمن رسيده بسنده مي مي
هي از اند، امام با گرو پس از آنكه دوباره خبر آمد مخالفان مزبور، آهنگ بصره كرده

تا يارانش را از كوفه نيز  اهل مدينه، به جانب بصره شتافت و كساني را فرستاد
  . النهرين نهاد آورند و اين نخستين باري بود كه علي پس از خالفت خود، پاي به بين گرد

ث بن جمل، حردر آستانة جنگ : آورده است كه» أنساب االشراف«اب بالذري در كت
مگر ممكن است كه طلحه و زبير و عائشه بر امر باطلي «: فتحوط به نزد امام آمده و گ

  : علي بدو پاسخ داد» !آمده باشند؟ گرد

_________________________________________________________________________ 

الكامل في التاريخ، ( »سأصرب مامل أخف علی مجاعتكم, و أكف إن كفوا, و أقترص علی ما بلغنی«) 1
 ). 205، ص 3اثر أبن اثير، ج 
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ک, إن احلق و الباطل اليعرفان بأقدار الرجال و بإعامل س عليانت ملبو رثيار ح
 .1الظن, أعرف احلق تعرف أهله و اعرف الباطل تعرف أهله

ل، از راه ارزيابي رجال و خوش گماني به اي حق و باط به اشتباه درافتاده! اي حارث«
بشناس تا اهل آندو را ) با دليل و برهان(شود، حق و باطل را  اين آن شناخته نمي

  ! »بشناسي
دانيم، به پيروزي سپاه امام و شكست دشمنانش انجاميد  جنگ جمل بدانگونه كه مي

الفان سياسي خود در اين جنگ با مخ آيد، رفتار علي تر بنظر مي ولي آنچه با شكوه
زيرا پيش از جنگ مزبور، ياران خويش را از دشمني و حتي ناسراگويي به مخالفان . بود

داشت و اميدوار بود كه فتنة مزبور از راه صلح و آشتي فرو نشيند و آتش پيكار  باز مي
براي  در مسير خود به سوي بصره ده كه عليرطبري در تاريخش آو. ور نگردد شعله

  : خطبه خواند و گفتسپاهيانش 
يا أهيا الناس املكوا أنفسكم, كفوا أيديكم و ألبسنتكم عن هؤالء القوم فإهنم 
إخوانكم, و اصربوا علی مايأتيكم, و إياكم أن تسبقونا فإن املخصوم غداً من خصم 

  ! 2اليوم
مسلط باشيد و دست و زبانتان را از اين قوم باز داريد كه هان اي مردم، بر خودتان «

رسد شكيبايي ورزيد و  به شما مي) از ايشان(شان برادران شما هستند و در برابر آنچه اي
از دستور ما پيشي گيريد زيرا كه فردا، كسي ) گري با آنان در ستيزه(از اين بپرهيزيد كه 

  ! »محكوم است كه امروز، دشمني آغاز كند

_________________________________________________________________________ 

 . 274و نيز  239و  238أنساب االشراف، اثر احمدبن يحيي بالذري، جاپ لبنان، ص ) 1
 . 496، ص 4تاريخ االمم والملوك، ج ) 2
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زودي افروخته خواهد بهمينكه امام، به سپاه مخالفان رسيد و دانست كه آتش پيكار 
ابن كثير در ). و اتمام حجت نمايد(شد، طلحه و زبير را ندا كرد تا با آنان سخن گويد 

  : نويسد مي» ايهالبدايه و النه«: كتاب
طلحه و ، ها نشستند و در برابر هم قرار گرفتند، علي چون دو سپاه بر مركب«

د يكديگر آمدند تا آنجا كه گردن زبير را فرا خواند تا با آندو سخن گويد، سپس همه گر
مردان  بينم كه اسبان و مي: ند در اين هنگام علي به آندو گفتگوي! اسبانشان در هم رفت

ايد؟  آيا هيچ عذري هم براي روز رستاخيز مهيا داشتهايد،  و سپاه بسيار فراهم آورده
قوت تابيد از ازخدا بترسيد و مانند آن زني مباشيد كه رشتة خويش را پس از آنكه به 

خون مرا حرام ) ريختن(آيا من برادر ديني شما نبودم كه ! 1هم گسست و پاره پاره كرد
اي رخداده كه خون  شمردم؟ پس چه حادثه شمرديد و من نيز خون شما را حرام مي مي

اين  علي! كار را بر عثمان تباه كردي: ما حالل كرده است؟ طلحه پاسخ دادمرا بر ش
  :كهآيه را بخواند 

 7‹Í≥tΒ öθ tƒ ãΝ ÍκÏjù uθãƒ ª!$# ãΝ ßγ oΨƒÏŠ ¨,ys ø9$# 2  
  3».دهد در آنروز خداوند، سزايشان را هر چه تمامتر مي«
را  اي طلحه آيا همسر رسول خدا! ان بادمنفرين خد بر قاتالن عث: سپس گفت

ه ب(مگر نه آنكه با من ! اي؟ اي و همسر خويش را در خانه پنهان داشته براي جنگ آورده

_________________________________________________________________________ 
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 ). است
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با تو در حالي بيعت كردم كه شمشير برگردنم  :داي؟ طلحه پاسخ دا بيعت كرده) خالفت
روج واداشته را چه چيزي به ختو : از او پرسيدروي به زبير نمود و  آنگاه علي! 1بود

: گفت علي! بينم تو را در امر خالفت سزاروارتر از خود نمي: زبير پاسخ داد! است؟
دي آنگاه پيامبر كر غنم گذر مي از محل بني زي با رسول خداآيا به ياد داري كه رو

پسر ابوطالب، : گفتي كهنگاهي به من كرد و خنديد و تو نيز در روي پيامبر خنديدي و 
او اهل تكبر نيست و تو در آينده : گفتپيامبر در پاسخت ! دارد دست از تكبرش برنمي

) ناگهان بخود آمد و(زبير ! اي به جنگ وي خواهي رفت در حالي كه بر او ستم كرده
را  هو اگر پيش از اين به يادم افتاده بود، اين را) آورم بخاطر مي(آري ! خداوندا: گفت 
  ! 2»پيمودم و سوگند به خاطر كه هرگز با تو پيكار نخواهم كرد نمي

_________________________________________________________________________ 

ابوجعفر طبري در تاريخش نوشته است . ، هيچيك از صحابه را بر بيعت با خود مجبور نكردعلي) 1
بيعت  :دبدو فرمو آوردند و علي) امام(سعد بن ابي وقاص را بحضور ) در آغاز بيعت با علي(«: كه 
تا مردم بيعت نكنند، من بيعت نخواهم كرد، به خدا كه خطري از سوي من متوجه تو سعد پاسخ داد . كن

 :دبدو فرمو آوردند و علي) امام(عمر را نزد   بن  آنگاه عبداهللا. بگذاريد برود :دفرمو علي! نيست
. ياورضامني ب :درموف علي. تا مردم بيعت نكنند، بيعت نخواهم نمود :دعبداهللا نيز پاسخ دا. بيعت كن

! گفت بگذار گردنش را بزنم) به خشم آمده و به امام(مالك اشتر ! من ضامني ندارم: عبداهللا گفت
) 428، ص 4تاريخ االمم والملوك، ج (» ...رهايش كنيد، خودم ضامن او هستم : فرمود علي

وادار نفرمود  مؤمنان، كسي را به بيعت با خود درست نبود و امير بنابراين، ادعاي طلحه در برابر علي
طلحه هم . بيم كرده بود، ترس وي ربطي به امام نداشت) چون مالك اشتر(و اگر طلحه از اطرافيان علي 

پس بيعتش او را . از بيعت خودداري نمايد –همچون سعد و عبداهللا  -  توانست در حضور علي مي
 . داشت به اطاعت از امام ملزم مي

عان و طلب علی طلحة و الزبري ليكلمهام, فإجتمعوا حتی فلام ركب اجليشان و تراءی اجلم«) 2
 الً و عدداً و فهل أعددتمإنی أراكام قد مجعتام خيالً و رجا: عناق خيوهلم, فيقال انه قال هلامالتفت أ
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دهند تا صلح و  گران اجازه نمي دانست كه فتنه با وجود اين مذاكرات، علي
گردد و هر چند طلحه و زبير از جنگ كناره گيرند، آنان از آشوبگري و  دوستي برقرار

بدستاويز ديگري روي آورد به اميد آنكه وجدان ناچار  ،دارند افروزي دست بر نمي جنگ
  . وردآمخالفان را بيداركند و از برداركشي و خونريزي جلوگيري بعمل 

   :دنويس  طبري مي
و ) قرآني(ز شما آماده است تا اين مصحف كداميك ا: به ياران خود گفت علي«

آياتش را بر مخالفان عرضه كند كه اگر دستش را جدا سازند، آنرا بدست ديگر گيرد و 
 علي! من: چون آندست را نيز قطع كنند، مصحف را بدندان گيرد؟ نوجواني گفت 

، كسي اما جز همان جوان. در ميان يارانش بگرديد و اين كار را بر آنها عرضه داشت
 :هاين مصحف را بدانها نشان ده و بگو ك: بدو گفت علي. پيشنهادش را نپذيرفت

و دربارة خونهاي ما و خودتان است ) داور(اين قرآن از آغاز تا انجامش ميان ما و شما 
ور  مخالفان، بدان نوجوان كه مصحف قرآني در دست داشت حمله. خدا را بياد آريد

                                                                                                                                                    

, أمل أكن أخاكام فی : عذراً يوم القيامة? فاتقيا اهللا و التكونا  كالتی نقضت غزهلا من بعد قوة انكاثاً
البت علی : طلحة رمان دمی و احرم دمكام? فهل من حدث احل لكام دمی? فقال دينكام? حت

 يا طلحة, أجئت بعرس رسول اهللا: الثم ق. يوفيهم اهللا دينهم احلق يومئذ: فقال علی. عثامن
: و قال للزبري! یبايعتک و السيف علی عنق: عرسک فی البيت? أبايعتنی? قالتقابل هبا و خبأت 
اما تذكر يوم مررت مع : فقال له علی! االمر أولی به منی نت وال أراک هبذاأ: ما أخرجک? قال

ال يدع ابن ابی طالب : إليه, فقلت له فی بنی غنم فنظر إلی وضحک و ضحكت رسول اهللا
اللهم : فقال الزبري ! إنه ليس بمتمرد, لتقاتلنه و أنت ظامل له: س فقال لک رسول اهللا! زهوه

و  262، ص 4البداية والنهاية، ج ( .»مسريی هذا و اهللا ال أقاتلک ابدا نعم, و لوذكرت, مارست
و  147و االخبار الطول دينوري، ص  502و  501، ص 4ضمناً به تاريخ االمم والملوك، ج  263

 ). نيز نگاه كنيد 251أنساب االشراف بالذري، ص 
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. مصحف را بدندان گرفت تا سرانجام كشته شدند و او، شدند و دو دستش را قطع كرد
  . »1د بر شما روا گرديد، با ايشان پيكار كنيدرواينك زد و خ: فرمود علي

امام، پس از پايان گرفتن جنگ و شكست دشمن، در ميان سپاهيان خود فرياد 
  : آورد بر

, وال جتهزوا علی جريح, و التدخلوا الدور! أال    2!ال تتبعوا مدبراً
ها وارد  را نكشيد و به خانه  فراريان را دنبال مكنيد و زخمي، )پيروزمندان(هان اي «

  ! »مشويد
   :دنويس ابن كثير در تاريخش مي

مدت سه روز در بيرون بصره درنگ كرد آنگاه بيامد  علي) پس از جنگ جمل(« 
سپس هر  3.دو بردكشتگان هر دو نماز گزارد بويژه بر قريشيان آنها نماز ديگر خوان

كااليي كه از ياران عائشه در لشكرگاه آنان يافت همه را جمع كرد و فرمان داد تا آنها را 

_________________________________________________________________________ 

إن قطعت يده أخذه بيده أيكم يعرض عليهم هذا املصحف و ما فيه, ف: فقال علی الصحابه «) 1
أنا, فطاف علی علی اصحابه يعرض ذلک  عت أخذه و بأسنانه? قال فتی شاب االخری, وإن قط

هو بيننا و بينكم من : اعرض عليهم هذا و قل: قبله إال ذلک الفتی, فقال له علیعليهم, فلم ي
صحف فقطعت يداه, فحمل علی الفتی و فی يده امل. أوله إلی آخره, و اهللا فی دمائنا و دمائكم

تاريخ االمم و الملوك، ج ( .»قد طاب لكم الرضاب فقاتلوهم: فأخذه بأسنانه حتی قبل, فقال علی
 ). 240أنساب االشراف، اثر بالذري، ص : (مقايسه كنيد با ) 509، ص 4

 . 254و  253، ص 3الكامل في التاريخ، ج : و نيز 492، ص 4االمم والملوك، ج تاريخ ) 2
 . كه نسبت خويشاوندي با وي داشتند و تجديد نماز ميت، در شرع اسالم مستحب استزيرا ) 3
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چيزي از كاالهاي خودشان را شناخت، ) از سپاه عائشه(به مسجد بصره برند تا هر كس 
  . 1»المال بود و نشان دولتي داشت بيايد و آنرا برگيرد مگر سالحي كه از آن بيت

از  دهد علي اي از شيوة برخورد امام با مخالفان خود بود كه نشان مي اين نمونه
اند كه امام، پس  مورخان نوشته. ور بوده است چه مقام ارجمندي در اخالق و تقوي بهره

از شكست دشمنانش، در برابر عائشه نيز رفتاري بس پسنديده و كريمانه از خود نشان 
   :هاند ك ت كردهطبري و ابن اثير و ابن كثير رواي. داد

اي كرد كه  ، پس ازآرام شدن اوضاع جنگ، آهنگ ورود به خانهمؤمنان علي رامي
امام در آستانة ورود به منزلگاه عائشه با چند زن مخالف، . عائشه را بدانجا برده بودند

اش بر امام  يكي از آنها چون ديده. گريستند كه بر كشتگان جنگ جمل ميروبرو شد 
سخنان وي را ناشنيده گرفت و به سوي  علي! و، بد زباني آغاز كردافتاد نسبت بد

در آنجا اتاق عائشه رفت و پس از اجازه خواستن، وارد شد و سالم كرد و چند لحظه 
هاي وي را شنيد  سپس بيرون آمد و دوباره با همان زن روبرو گرديد و بد زباني. نشست

مؤمنان،  اي امير: به خشم آمده بود گفت يارانش كه يكي از. اما پاسخي نداد و گذر كرد
  : ام فرمودام! گويد؟ شنوي چه مي كه ميكني با اين آيا در برابر اين زن سكوت مي

_________________________________________________________________________ 

 بيـنهم, من بصالة قريش وخص الفريقني, من القتىل عىل صىل ثم ثالثا البرصة بظاهر عيلوأقام «) 1
 شـيئا عـرف فمن البرصة, مسجد إىل حيمل أن به وأمر املعسكر يف عائشة الصحاب وجد ما مجع ثم
). ۲۶۷، ص ۴البدایة والنهایـة، ج  (  .»السلطان سمة عليه اخلزائن يف كان سالحا إال فليأخذه, الهلهم هو

غنیمـت از  نت فاند که گر  از اینجا فقهاء استدالل کرده. از تاریخ خود آورده است) ۵۳۸، ص ۴ج (مقایسه شود با آنچه طربی در 

و قد سأل بعض أصحاب علی عليا أن يقسم  :ته اساهل قبله، مشروع نیست چنانکه ابن کثیر هم در تاریخش نوشت
) پس از جنگ مجل: (یعنی «). ۲۶۷، ص ۴البدایة و النهایة، ج ( »فيهم أموال أصحاب طلحة و الزبري فأبی عليهم

برخی از یاران علی از وی درخواست کردند که اموال یاران طلحه و زبیر را در میان ایشان تقسیم کند ولی او از ایـن کـار   
 . »داری منودخود
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النساء وهن مشكرات, أفال نكف عنهن و هن ن أن نكف عن ا إنا أمرنا! وحيک
 ! ?1مسلامت

ناسزاهاي زنان  بما دستور داده شده كه در برابر)! اين انديشة ناصواب از(واي بر تو «
مشرك از پاسخ خودداري ورزيم، آيا در برابر ناسزاهاي زنان مسلمان خاموشي 

  » !نگيريم؟
سپس به محمد بن ابي ابكر و زناني چند از پيروان خود فرمان داد تا عائشه را با 
توشة كافي، به مدينه باز گردانند و خود با پسرانش چند ميل او را مشايعت كرد و به 

  . 2سفارش فرمود كه تا يك روز با وي رهسپار و همراه باشند فرزندانش

_________________________________________________________________________ 

الكامل في : و  540، ص 4تاريخ االمم والملوك، ج : مقايسه شود با . 268، ص 4البداية والنهاية، ج ) 1
 . 257، ص 3التاريخ، ج 

 . 544، ص 4تاريخ االمم والملوك، ج ) 2
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  كوفه، پايگاه حكومت علوي

  
به دليل گستردگي متصرفات اسالمي، الزم بود كه امام،  در دوران خالفت علي

، حكومت مركزي به زيرا با اينكار. منتقل فرمايدالنهرين  از مدينه به بين دارالخالفه را
. كرد شد و نظارت و سلطة بيشتري بر جهان اسالمي پيدا مي تر ميكيدشام و ايران نز

پس از جنگ جمل بدين مهم اقدام نمود و پيشنهاد انصار را براي  بهمين جهت علي
چون علي «: آورده است كه» االخبار الطوال«ب دينوري در كتا. در مدينه نپذيرفتماندن 

عقبه . آمدند و به حضور امام رسيدند  آهنگ رفتن به سوي عراق كرد، بزرگان انصار گرد
اي : فتدر شركت كرده بود از ميان ايشان به سخن در آمد و گعامر كه در غزوة ب بن
و آمد و شد ميان قبر و  گزاردن در مسجد رسول خدا مؤمنان، ثوابي كه بر اثر نماز امير

! بدست آوري دهي بزرگتر از چيزي است كه اميد داري از عراق منبر پيامبر از دست مي
ماندگار شد ) اهل مدينه(عمربن خطاب در ميان ما روي،  و اگر براي جنگ با شاميان مي

و سعد بن ابي وقاص با سپاه قادسيه و أبوموسي اشعري با سپاه اهواز به پيكار دشمنان 
رفتند و او را كفايت كردند و كسي از آن جنگاوران وجود ندارد مگر كه همانندش 

: امام، پاسخ داد! اند ران در گردشمانند و روزگا و مردان، به يكديگر ميبهمراه تو است 
اند، دوست دارم كه   اند و اهل شام به شورش برخاسته اموال و مردان در عراق گرد آمده

 فرمان حركت به مردم داد و خود از مدينه بيرون رفت وسپس . بدانجا نزديك باشم
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رجب سال  12كه مصادف با دوشنبه (به كوفه  ورود علي. »1يارانش نيز با او برفتند
اي در آن منطقه پديد آورد و بزرگان صحابه از  شور و نشاط تازه) هجري قمري بود 36

 65مهاجرين و انصار و مسلمانان ديگر، روي بدانجا نهادند و جمعيت كوفه به حدود 
المي به صورت كانون جديدي براي نشر فرهنگ اس ،هزار تن رسيد و آن سرزمين

ه محافل كوفه بو  هاي پرشكوه امام در منابر  در همين دوران بود كه بيشتر خطبه. درآمد
فراهم آمد كه در سه قرن » البالغه نهج«اي براي تدوين كتاب عظيم  ظهور پيوست و مايه

همان كتاب . 2به گردآوري آنها همت گماشتبعد، ابوالحسن شريف رضي و نيم 
اش  درباره Louis Massignonفرانسوي لوئي ماسينيون  ارجمندي كه خاورشناس شهير

البالغه در بردارد، از برترين دستاوردهاي  هايي كه در نهج ها و موعظه خطبه«: گويد مي
  ! »3رود انديشة اسالمي در طول زمان به شمار مي

_________________________________________________________________________ 

وملا هم علی باملسري إلی العراق, اجتمع أرشاف االنصار فأقبلوا حتی دخلوا علی علی, فتكلم «) 1
املؤمنني إن الذی يفوتک من الصلوة فی املسجد رسول  عقبة بن عامر و كان بدريا فقال يا امري

والسعی بني قربه و منربه أعظم مما ترجوا من العراق, فان كنت أنام تسري حلرب الشام فقد  اهللا
 اقام عمر فينا و كفاه سعد زحف القادسية و أبوموسی زحف االهواز و ليس من هؤالء رجل إال

إن االموال و الرجال بالعراق و الهل : فقال علی! ال أشباه و االيام دولو مثله معک و الرج
 ».و نادی فی الناس باملسري فخرج و خرج معه الناس. الشام و ثبه احب أن اكون قريباً منها

 ). 143االخبار الطوال، اثر احمد بن داوود دينوري، چاپ قاهره، ص (
هجري قمري انجام پذيرفته است چنانكه شريف  400در ماه رجب از سال » هنهج البالغ«گردآوري ) 2

  .»و ذلک فی رجب سنة أربعامئة من اهلجة« :دنويس رضي در پايان كتاب مي

 . 1، ص 2مصادر نهج البالغه و أسانيده، تأليف عبدالزهراء الحسيني الخطيب، چاپ نجف، ج : به نقل از ) 3
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گفت كه برخي  يممعارف الهي سخن  امام براي كوفيان با چنان گيرايي و عظمتي از
چنانكه ذعلب يمني در ! خداي سبحان را ديده است پنداشتند كه او دل مي ساده از مردم 

   :دپرسي مجلسي ازعلي
 املؤمنني?  هل رأيت ربک يا امري

  . »اي؟ مؤمنان آيا خدايت را ديده اي امير«
 أفأعبد ما الأری?  :دامام پاسخ دا

  . »كنم؟  آيا چيزي را كه نبينم بندگي مي«
 اه? و كيف تر: ذعلب گفت 

  » بيني؟ چگونه او را مي«
التراه العيون بمشاهدة العيان, ولكن تدركه القلوب بحقائق   :دامام پاسخ دا

  ! 1االيامن
  ! »يابند ديدگان او را آشكارا مشاهده نكنند ولي دلها با حقيقت ايمان وي را در مي«

ه سخن به نكات بس دقيقي كشيد هاي بجاي مانده از علي اي ازخطبه در پاره
الحديد  ابي شگفتي افكنده مثال ابنالبالغه را به  اي كه شارحان نهج شده است بگونه

   :دنويس  مي 1»حاأشب«البالغه  در شرح نهج 2معتزلي
_________________________________________________________________________ 

 . 174نهج البالغه، خطبه ) 1
در اينكه مذهب ابي الحديد، مذهب اعتزال بوده ترديدي نيست و بر خالف گمان برخي از نويسندگان ) 2

 خود وي در يكي از قصائدش خطاب به علي. به معناي مشهور دانست» شيعي«عرب، وي را نتون 
  :دگوي مي

 ورأيت دين االعتزال و اننی
 

 !أهوی الجلک كل من يتشيع 
 

 ). 17 و 16العلويات السبع (
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: يعني! جاء نهر اهللا بطل نهر معقلإذا : گويد جاي مثل معروفست كه مي ،در اينجا
بهمين ! (شود ل ميباط) كه در بصره روان است(چون رود خدا بيايد، رود معقل 

هنگامي كه اين سخنان رباني و واژگان قدسي در ميان آيند، فصاحت عرب را ) صورت
  ! »2گردد باطل مي

در دوران خالفتش سرزده، مباحث گوناگون و علوم  دانشها و معارفي كه از علي
اين أبي . شوند ها محدود نمي اي از دانستني گيرند و به نوع ويژه مختلفي را فرا مي

الهيات و تفسير و  دهد كه دانشهاي اسالمي از نشان مي» شرح نهج البالغه«الحديد در 
اند و سپس در جهان  سرچشمه گرفته جز اينها از علي فقه و قضاء و نحو عربي و

اند كه چون علي در دوران خالفت خود  برخي از محققان پنداشته. 3اند اسالم جريان يافته
اين نويسندگان، ! 4اهتمام نداشته است» امور آموزشي«ه، به سرگرم نبرد با مخالفان بود

هاي بسيار از  اند تا مالحظه كنند كه راويان آثار، خطبه گويي به منابع تاريخي نگاه نكرده
اند كه علي آنها را بهنگام زمامداري خود در كوفه و ديگر نواحي القاء   امام گزارش نموده

در سنت اسالمي، جنگ و جهاد هرگز امام كه  دانند گويي نمي بعالوه،. است كرده
  : اند كه نخوانده دارد، مگر در قرآن كريم مسلمين را از آموزش مردم باز نمي

                                                                                                                                                    

 . از نهج البالغه عبده 87خطبه شماره ) 1
إذا جاء هذا الكالم الربانی و اللفظ القدسی ! إذا جاء هنرا اهللا بطل هنر معقل: هذا موضع املثل «) 2

 ). 425، ص 6شرح نهج البالغه، اثر ابن ابي الحديد، چاپ مصر، ج ( »بطلت فصاحة العرب
 . نگاه كنيد 20تا  17، ص 1لحديد، چاپ مصر، ج البالغه، اثر ابن ابي ا به شرح نهج) 3
،چاپ قاهره 91، ص 1ج » االدب العربي و تاريخه«: چنانكه استاد محمود مصطفي مصري در كتاب ) 4

 ! »ولكن عليا كان مشغوالً بالسياسة و احلروب فلم جيلس للتعليم« :دنويس مي
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šχρâ‘ x‹øt s†   )122 :هالتوب(  
پس چرا از دستة مؤمنان، گروهي  1همه مؤمنان نتوانند كه براي پيكار كوچ كنند«

در دين خدا به تفقّه پردازند و چون به سوي ) ضمنا(سپرند تا  راه پيكار نمي
  ».بپرهيزند) از نافرماني(را هشدار دهند شايد كه ايشان قومشان بازگشتند، آنها 

برنامة اصلي امام چنانكه پيش از اين ياد كرديم، تنظيم معيشت مسلمانان و تعليم 
اين سه هدف اساسي  ايشان و همچنين اجراي عدالت در ميان آنها بود و علي هيچگاه از

  . غافل نماند

_________________________________________________________________________ 

كوچيدن براي «در خالل آن، به » نفر«اژه اين آيه از سوره توبه، در سياق آيات جنگ آمده است و و) 1
  . اشاره دارد نه مسافرت عادي» پيكار

بعنوان نمونه، به تفسير جامع البيان اثر طبري و مجمع البيان اثر (اند  مفسران قرآن هم بر همين قول رفته
نانكه در سوره مزبور نيز بر اين معني گواه است چ» نفر«كاربرد واژه ) طبرسي، ذيل آيه نگاه كنيد

 (#ρ :دفرماي مي ã ÏΡ$# $ ]ù$ xÅz Zω$ s)ÏOuρ (#ρ ß‰Îγ≈ y_ uρ öΝ à6 Ï9≡ uθøΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àΡr& uρ ’ Îû È≅‹Î6 y™ «! $# 4 ... ) التوبة :
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ÇÚ ö‘ F{$#  )38:  التوبة (  



 

  
  

10  
  1مؤمنان با غُاله ستيز امير

  
يا (در جنگ بصره  دهند كه پس از پيروزي علي شهاي تاريخي نشان ميگزار
هاي برخي از مردم دربارة امام تغيير كرد وگروهي از افراد و قبائل عرب  ، انديشه)جمل

خواهي بحضورش  بودند، براي پوزشمؤمنان در آن جنگ سرباز زده  كه از ياري امير
  : رده است كه وي گفتمحمدبن مخنف آوبن مزاحم ازقول  نصر. رسيدند

سال بلوغ  در شهر بصره وارد شد، من كه تازه به) پيروزمندانه( هنگامي كه علي«
در آن هنگام مرداني چند را در برابرش ديدم كه . رسيده بودم، با پدرم بديدارش رفتم

چه چيز شما را كه بزرگان قومتان هستيد : گفت كرد و مي آنها را توبيخ مي) امام(
و  در ياري من درنگ كنيد؟ به خدا سوگند اگر اينكارتان از سستي عقيده واداشت كه

در پشتيبانيم سرزد ايد و اگر از شك در فضل من و ترديد  بيني بود كه شما تباه شده كوته
_________________________________________________________________________ 

ما  واملشهور أن الغالة هم الذين يقولون فی اهل البيت« :دنويس مي» مقباس الهداية«ممقاني در ) 1
 –و االهلية  –كالبزيعية  –ال يلتزمون اهل البيت بثبوت تلک املرتبة هلم كمن يدعی فيهم النبوة 

مقباس ( »الغلو بمعنی التجاوز عن احلدمأخوذ من  –كالنرصية والعلياوية واملخمسة ونحوهم 
مشهور آنستكه غالوة كساني هستند كه درباره «: يعني ). 88الهداية في علم الدراية، چاپ سنگي، ص 

همچون ! گويند كه خود آنان براي خودشان، بدان مراتب قائل نبودند چيزهايي مي خاندان پيامبر
 –يا ادعاي الوهيت در حق آنها دارند  –مانند بزيعيه  –كنند  گروهي كه درباره آنان، ادعاي نبوت مي

و واژه غالوة از غلو بمعناي درگشتن از اندازه گرفته  –مانند نصيريه و علياويه و مخسمه و امثال ايشان 
 ... شده است 
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مؤمنان اينچنين نيست، ما  اي امير: گفتند آنها مي! آييد كه شما مخالف من بشمار مي
خواهي نمودند، و كساني از  آنگاه همگي عذر. ر جنگيمايم و با دشمنت د فرمانبردار تو

را بهانه آوردند و بعضي از ياد كردند، برخي بيماري ) بتصريح(آنان عذرشان را 
  ! 1...نبودنشان در وقت جنگ سخن گفتند 

همينكه امام به كوفه رهسپار شد، چنانكه پيش از اين آورديم، مسلمانان از نواحي 
بودند و به » نومسلمان«ايشان  بسياري از. ه حركت كردنددور و نزديك به سوي كوف

نگريستند، چرا كه آنها توفيق يافته بودند در  اعجاب و تحسين به پيروان اسالم ميديدة 
اين نو . مدت كوتاهي به فتوحات بزرگي دست يابند و جهان را پر از غوغا كنند

ها را همانند پادشاهان و نگريستند، آن جامعة اسالمي ميمسلمانان، چون به رهبران 
ديدند، مخصوصاً از زهد و پارسايي و حكمت و عدالت  فرمانروايان گذشته نمي

مؤمنان  به مبالغه و غلو دربارة امير اين بود كه. سخن در شگفتي فرو رفته بودند، علي
مذاهب پيشين، بهمراه  آميزي را از هاي غلو گراييدند بويژه كه برخي از ايشان، انديشه

نويسان  كشي كه از رجالابوعمرو . كردند شتند و آنها را با شخصيت امام تطبيق ميدا
نزد همسرش أم  هنگامي كه علي«: رود، در كتابش آورده است قديم شيعه بشمار مي

اند و  تن بر در ايستاده ده د و گفت كهقنبر آم) خادمش(ناگهان عمرو از قبيلة عنزه، بود، 
آنها را به درون خانه : فرمود) امام! (هستي اوندگار ايشانتو خد پندارند كه چنين مي

_________________________________________________________________________ 

حني قدم من البرصة و هو عام بلغت احللم, فاذا بني يديه رجال  قال دخلت مع أبی علی«) 1
بطأكم عنی وأنتم أرشاف قومكم? و اهللا لئن كان من ضعف النيه وتقصري اما : هلم يؤنبهم ويقول 

حاش : ی ومظاهرة علی, انكم لعدو, قالواو اهللا لئن كان فی شک من فضل. البصرية, انكم لبور
ثم اعتذر القوم فمنهم من ذكر عذره ومنهم من . املؤمنني, نحن سلمک و حرب عدوک هللا يا امري

 ). 8و  7وقعة صفين، ص ( ...غيبه  رهم من ذكاعتل بمرض ومن
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: گوييد؟ پاسخ دادند شما چه مي: از آنان پرسيد) امام. (بر علي وارد شدندمگي ه. بياور
روزي  اي و به ما و تو همان كسي كه ما را آفريده! گوييم كه تو خداوندگار ما هستي مي
همچون  اي ين سخن باز ايستيد، من آفريدهواي بر شما باد، از ا: گفت) امام! (دهي مي

آنگاه . تكرار كردند سخنشان دست برنداشتند و همان ادعا را اما آنها از. شما هستم
  . »1ايشان را در آتش افكند علي

شود كه  است معلوم مي كتابش آورده از گزارش ضعيفي كه كشي در جاي ديگر از
بودند و پس از جنگ بصره به حضور  2»طّز«پوستان  غاليان در آنروزگار، بيشتر از سياه

   3.علي رسيدند
 دربارة مخالفت امام با غالت آثار فراواني كه ها اعتماد نكنيم، از گزارش ما اگر بر اين

توانيم روي گردانيم و همين آثار بر حضور چنين اشخاصي در عصر امام،  نميآمده، 
  : مأثور است كه گفت مونه از عليچنانكه به عنوان ن. توانند داللت داشته باشند مي

   1.نحن النمرقه الوسطی, هبا يلحق التالی وإليها يرجع الغالی

_________________________________________________________________________ 

عند امراة له من عنزة وهی أم عمرو, إذا أتاه قنرب فقال له إن عرشة نفر بالباب  بينام علی«) 1
نقول انک ربنا : يه, فقال هلم ما تقولون ? فقالواقال فدخلوا عل. قال إدخلهم! يزعمون انک رهبم
و يلكم ال تفعلوا, انام انا خملوق مثلكم, فأبوا و : فقال هلم !قتنا وأنت الذی ترزقناو انت الذی خل

و  72اختيار معرفة الرجال، اثر ابو عمرو كشي، چاپ مشهد، ص (. »فقذفهم فی النار... أعادوا عليه 
308 .( 

الزط بالضم و ( :تزط، نام گروهي از سياهان سند بوده اس: در لسان العرب اثر ابن منظور آمده كه ) 2
  ...)قوم أسود من السند  :دالتشدي

اختيار معرفة الرجال، ( ...ملا فرغ من قتال أهل البرصة, أتاه سبعون رجالً من الزط  إن عليا«) 3
 . »)109ص 
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كه  پيوندد و آنكس ايم، آنكس كه واپس مانده است بما مي گاه ميانه تكيهما «
  . »گردد بما بازمي) به غلو افتاد(روي نموده  زياده

   2.هلک فی رجالن, حمب غال ومبغض قال
) كند غلو مي(گذرد  اند، دوستي كه از اندازه در مي  من به هالكت افتاده ارةدو مرد درب«

  . »ورزد و دشمني كه خصومت مي
  : و نيز گفت

سيهلک فی صنفان, حمب مفرط يذهب به احلب الی غري احلق و مبغض مفرط 
  3 .يذهب به البغض الی غري احلق و خري الناس فی حاالً النمط االوسط

كند و محبتش او را   روي  هالك خواهند شد، دوستي كه زياده دو دسته بخاطر من«
احوال  گر باشد و دشمنيش او را به ناحق كشاند و و دشمني كه تجاوز. به ناحق كشاند

  . »رو باشد گروه ميانه مردمي در حق من نيكو است كه
  : و نيز گفت

   4.هلک فی رجالن, حمب مفرط و باهت مفرت

                                                                                                                                                    

و  307، ص 2العقد الفريد، اثر ابن عبدربه، ج : مقايسه شود با . 109نهج البالغه، كلمات قصار، شماره ) 1
  .462االشتقاق، اثرابن دريد، ص 

و  326، ص 1عيون االخبار، اثر ابن قتيبه، ج : مقايسه شود با . 496نهج البالغه، كلمات قصار، شماره ) 2
 . 152، ص 2تاريخ يعقوبي، ج 

 . 123نهج البالغه، خطبه شماره ) 3
و جمهرة  216مقايسه شود با تحف العقول، اثر ابن شعبه، ص . 469نهج البالغه، كمالت قصار، شماره ) 4

 . 9419، ص1ثال، اثر ابو هالل عسكري، ج االم
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اي  زننده كند و بهتان روي مي اند، دوستي كه زياده كت افتادهدو مرد دربارة من به هال«
  . »بندد كه دروغ مي

  : ، گفت)و در باطن، با امام مخالف بود(و نيز به كسب كه در ستايش وي مبالغه نمود 
   1!أنا دون ماتقول, و فوق ما نفسک

  . »گويي و باالتر از آنم كه در دل داري من كمتر از آنم كه مي«
  : ي، امام را پيش رويش ستودند، گفتگامي كه گروهو نيز هن

اللهم إنک أعلم بی من نفسی, و أنا أعلم بنفسی منهم, اللهم اجعلنا خرياً مما يظنون 
   2.و اغفرلنا ما ال تعلمون

خدايا . شناسم شناسي و من نيز خود را بهتر از آنها مي خداوندا تو بهتر از من، مرا مي«
  . »دانند بيامرز نمي ه را كه دربارة ماپندارند و آنچ ايشان ميتر از آن كن كه رما را ب

  : آمد، گفت  به كسي كه پياده در ركابش راه ميو همچنين 
   3.إرجع فان مشی مثلک مع مثلی فتنة للوالی و مذلة للمؤمن

 ماية تكبر حكمران وباز گرد، كه پياده آمدن كسي چون تو با كسي چون من، «
  !»شود موجب خواري مؤمن مي
  :پرداخت، در حضور سپاهيان خود گفتاش به ثناگويي  و به ديگري كه درباره

 –إن من حق من عظم جالل اهللا فی نفسه و جل موضعه فی قلبه أن يصغر عنده 
   1.كل ما سواه –لعظم ذلک 

_________________________________________________________________________ 

و ج  179، ص 1البيان و التبيين، اثر جاحظ، ج : مقايسه شود با . 83نهج البالغه، كلمات قصار، شماره ) 1
 . 188و انساب االشراف، اثر بالذري، ص  220، ص 2

 . 188ذري، ص مقايسه شود با أنساب االشراف، اثر بال. 100نهج البالغه، كلمات قصار، شماره ) 2
 . 531مقايسه شود با وقعة صفين، اثر نصر بن مزاحم، ص . 322نهج البالغه، كلمات قصار، شماره ) 3
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دلش بزرگ آمده،  روانش با عظمت آميخته و مقام او درشكوه خداوند در  كسي كه«
  . »طر اين بزرگي، هر چه جز خدا باشد در نظرش كوچك آيدسزاوار است كه بخا

نمايشگر آنند كه در  –شوند  كه در مĤخذ تاريخي فراوان يافت مي –اين قبيل آثار 
برخي از مدعيان دوستي امام در كوفه و بصره، ، دوران فرمانروايي و پيروزي علي

و مخالفت با آنان كوتاهي مؤمنان نيز از ستيز  به غلو و افراط گراييده بودند و امير
توحيدي مسلمانان را كه ممكن بود، عقايد  –ايشان را  هاي نادرست ورزيد و انديشه نمي

نمود و آنانرا از زمرة طرفداران و پيروان حقيقي خود  تخطئه مي –به خاطر افكند 
شمرد چنانكه ابوجعفر طبري در تاريخش آورده است كه امام در حضور جمعي  نمي

  : خطبه خواند و در خالل آن فرمودو برخاست
أال و إن هذه االمه ستفرتق علی ثالث و سبعني فرقه رشها فرقه تنتحلنی والتعمل 

و اتبعوا سنته  فقد أدركتم ورأيتم فالزموا دينكم و اهدوا هبدی نبيكم! بعملی
و واعرضوا ما أشكل عليكم علی القرآن, فام عرفه القرآن فالزموه و ما أنكره فردوده, 

   2.نبيا و بالقرآن حكام وإماما ارضوا باهللا جل و عز ربا و باإلسالم دينا وبمحمد 
ايست كه خود را به من  فرقه خواهد شد و بدترين آنها فرقه 73بدانيد كه اين امت «

دريافتيد و ) آنچه را الزم بود(آورد، امام شما  دارد ولي عمل مرا بجاي نمي منسوب مي
از سنت  بهره گيريد و از رهبري پيامبرتان بند باشيد و دتان پايدين خو هديديد، پس ب
ن عرضه داريد وهر چه را كه بر قرآآنرا  يد و هر چه بر شما دشوار آمد،او پيروي كن

خشنود  و. رد كنيد انكار نمود،بند آن باشيد و هر چه را  پاي) تصديق كرد(قرآن شناخت 

                                                                                                                                                    

 . 352مقايسه شود با روضة الكافي، ص . 211نهج البالغه، خطبه شماره ) 1
 . 256، ص 7و البداية و النهاية ج  479، ص 4تاريخ االمم والملوك، ج ) 2
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پيامبرتان و قرآن،  محمد و اسالم آئينتان وي عزوجل پروردگارتان ااز آن باشيد كه خد
  . »داور و پيشوايتان است

دهند كه پس از عزيمت امام به نبرد صفين و  شگفت آنكه آثار تاريخي گواهي مي
تان نادان، آغاز سومؤمنان از سوي د توقف جنگ مزبور، باز هم دشمني و مخالفت با امير

  !انجام به شهادت امام پيوستسر شد و



 

  
  

11  
  حركت از كوفه به سوي صفين 

  
پس از آنكه مدت كوتاهي در كوفه اقامت گزيد، مسلمانان را براي  علي

معاويه كه كشته شدن خليفه سوم را . رويارويي، با معاويه بن ابي سفيان بسيج فرمود
شيفتة فرمانروايي  در حقيقت دلدادة امارت و، 1بهانة نافرماني خود از مركزي قرار داد

گرم اينرو در گرمااز . دست بدهد خواست حكومت شام را از هيچوجه نمي به بود و
 پيشنهاد كه در واقع، به علي –چنانكه نصر بن مزاحم آورده است  –جنگ صفين 

با پاسخ  پذيرفته نيافتاد و نزد علي تجزية سرزمين اسالمي را در برداشت، هرگز به
 :نويسد  مي» وقعه صفين«: تاب قديمينصر بن مزاحم در ك. شد استوار و قاطع او روبرو
سكاسك  و آنرا بدست مردي از نگاشت يعل اي براي همعاويه بن ابي سفيان نام

معاويه در نامة خود . ددند و از پيكهاي عراقيان بويمنا سپرد كه او را عبداهللا عقبه مي
  : چنين آورد

_________________________________________________________________________ 

ادفع إلينا قتلة : و اما قولک« :تهاي خود به معاويه در اينباره نوشته اس نامه ضمن يكي از علي) 1
فام أنت و عثامن? إنام أنت رجل من بنی امية و بنو عثامن أولی بذلک منک, فإن زعمت ! عثامن
أقوی علی دم أبيهم منهم فادخل فی طاعتی ثم حاكم القوم إلی أمحلک و اياهم علی  أنک

تو را با عثمان چكار؟ تو ! ثمان را بما سپارقاتالن ع: اي كه آنچه گفته«).58، ص وقعة صفين( »املحجة
اي كه بر خونخواهي  پس اگر پنداشته. اميه هستي و پسران عثمان از تو بدينكار سزاوارترند مردي از بني

اتالن بپذير و سپس با ق) كه خليفه مبسوط اليد هستم(پدرشان از آنان نيرومندتري، نخست اطاعت مرا 
 . »عثمان براي محاكمه نزد من آي تا تو و ايشان را بر طريق عدالت وادارم
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 كه)دانستيم ما نيز مي و(اي  دانسته كنم اگر تو پيش از اين مي من گمان مي اما بعد،«
كشد كه اينكه شاهد آن هستيم هرگز به پيكار با يكديگر  مي جنگ، كار ما و تو را بدينجا

ما اختيار خرد و انديشة خود را ازدست داديم ولي آنقدر عقل چند  و هر. خاستيم نمي بر
قيمانده شويم و به اصالح آنچه با شته است پشيمانادراك برايمان مانده كه از آنچه گذ و

فرمانبرداري و از اين شام را از تو خواسته بودم بدين شرط كه  شپيمن  و. بكوشيم
ولي خداوند، آنچه تو از پذيرفتن اين پيشنهاد سرباز زدي  م نباشد وبيعت تو بر من الز

را كه تو از دادنش دريغ ورزيدي بمن بخشيد و من امروز تو را به همان چيزي 
من از ماندن در دنيا اميدي ندارم مگر همان . خوانده بودمخوانم كه ديروز بدان  مي

اميدي كه تو داري، و از مرگ بيمناك نيستم جز به همان گونه كه تو بيمناك هستي، به 
كه سوگند كه سپاهيان كاهش يافتند و مردان از بين رفتند و ما فرزندان عبدمناف بر خدا 

ن هيچ عزيزي، ذليل نشود و هيچ يكديگر برتري نداريم مگر فضيلتي كه در ساية آ
   1...آزادي به اسارت و بردگي نيافتد و السالم 

سپس كاتب ! اش شگفتا از معاويه و نامه: مي كه نامة معاويه را خواند، گفتامام، هنگا
   :دخود عبيداهللا بن ابي رافع را فرا خواند و دستور داد تا در پاسخ معاويه بنويس

_________________________________________________________________________ 

علی  اما بعد, فانی أظنک أن لو علمت أن احلرب تبلغ بنا وبک ما بلغت و علمنا, مل جينها بعضنا«) 1
علی عقولنا فقد بقی لنا ما نندم علی أاليلزمنی لک طاعة و البيعة  بعض وإنا و إن كنا قد غلبنا
فانی ال  لی ما دعوتک إليه أمسإاهللا ما منعت و أنا أدعوک اليوم فأبيت ذلک علی فأعطانی 

أرجوا من البقاء إال ما ترجوا و الأخاف من املوت اال ما ختاف و قد و اهللا رقت االجناد و ذهبت 
الرجال ونحن بنوعبد مناف ليس لبعضنا علی بعض فضل إال فضل اليستذل به العزيز و ال 

 ). 471و  470وقعة صفين، اثر نصر بن مزاحم منقري، چاپ قاهره، ص (. »حر به والسالم يسرتق
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دانستيم كه جنگ،  دانستي و مي اگر مي: نوشته بودي . يدات به من رس نامه اما بعد،«
خاستيم و از اين جنگ فاصله  يكديگر برنميكشد به پيكار با  كار ما و تو را بدينجا مي

من اگر هفتاد بار براي خدا كشته شوم و سپس زنده گردم هرگز از سرسختي . گرفتيم مي
آنقدر عقل و : اي اما اينكه گفته. دارم بر نمي دست بخاطر خدا و جهاد با دشمنان او

من نه از عقل و ادراكم چيزي . ادراك برايمان مانده از آنچه گذشته است پشيمان شويم
من امروز چيزي را . اي خواسته شام را مي: اما اينكه. ام ازكارم پشيمان شدهام و نه  كاسته

در تو . اي ده ا برابر شمردر بيم و اميد ما ر: اما اينكه. ام هم كه ديرور ندادهد به تو نمي
شك، از من در يقين محكمتر نيستي و شاميان در حرص بر دنيا، آزمندتر از عراقيان در 

ما فرزندان عبدمناف بر يكديگر برتري : اي اما اينكه گفته. آخرت نيستند حرص بر
بجان خودم سوگند كه هر چند ما فرزندان يك پدر هستيم ولي اميه مانند هاشم . نداريم

ماند و ابوسفيان به أبوطالب شباهت نداشت و مهاجر  بود و حرب به عبدالمطَّلب نمين
گو برابر نباشد و عالوه بر اينها، فضيلت  همچون آزاد شده، نيست و حقدار با باطل

داريم  كه بدان، عزيز را خوار مي) اميه  نه در بني(است ) بني هاشم(پيامبري در دست ما 
   1.»والسالم. كنيم و خوار را عزيز مي

_________________________________________________________________________ 

أنک لوعلمت و علمنا أن احلرب تبلغ بنا و بک وما بلغت مل : ما بعد, فقد جائنی كتابک تذكروا«) 1
ثم   وحييتو إنی لو قتلت فی ذات اهللا. جينها بعضنا علی بعض فإنا و اياک منها فی غاية مل تبلغها

: و اما قولک . لم ارجع عن الشدة فی ذات اهللا و اجلهاد ألعداء اهللاف قتلت ثم حييت سبعني مرة
فإما . و الندمت علی فعلی فإنی ما نقصت عقلی. انه قدبقی من عقولنا مانندم به علی مامضی

, و اما استواءنا فی اخلوف والرجاء. طلبک الشام فإنی مل أكن ألعطيک اليوم ما منعتک أمس
فإنک لست أمضی علی الشک منی علی اليقني و ليس أهل الشام باحلرص علی الدنيا من أهل 

فلعمری انا بنو . انا بنوعبد مناف ليس لبعضنا علی بعض فضل: و اما قولک. اق علی األخرةالعر
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د شد كه به اعتراف كه حكومت شام را از دست ندهد در جنگي واربراي آنمعاويه 
كرد كه آنهمه آسيب و زيان بهمراه داشته باشد ولي دلبستگي به  يخودش گمان نم

خواست از بود كه هيچگاه و در هيچ شرايطي نقدرت، چنان او را مجذوب ساخته 
نه تنها دالئل نيرومند علي او را قانع . تسليم حق شودهاي خود باز ايستد و  سركشي

او را از خواب گران بيدار  نكرد بلكه كشته شدن عماري ياسر بدست سپاهيانش نيز
: بيني نموده و بدو گفته بود ت پيشدربارة عمار به صراح نساخت با اينكه پيامبر خدا

از  بديهي است علي كه !).تو را گروه ستمگري خواهند كشت( 1قتلک الفئة الباغيةت
توانست با وي كنار آيد و رضايت دهد  شناخت، هرگز نمي هاي دور معاويه را مي گذشته

از اينرو يارانش را فرمان داد تا آهنگ شام . واليت شام را برعهده گيردكه پسر ابوسفيان، 
 بن مسعود ياران عبداهللا مؤمنان از كوفه بيرون رود گروهي از پيش از آنكه سپاه امير. كنند

 همراه باشند ولي سپاه وي بحضور امام رسيدند و اجازه خواستندتا با) مشهور صحابي(
در جنگ دخالت نكنند تا حق و باطل به روشني بر آنها معلوم گردد و سپس به ياري 

  . نظر، بدانان رخصت داد  از سر بزرگواري و وسعت اهل حق بشتابند و امام
  : نويسد مزاحم مي نصربن

آييم ولي در  بيرون مي) از كوفه(ما بهمراه تو : گفتند) مؤمنان به امير(نها آ«
گاه آن. نيم تا در كار شاميان بنگريمز گانه ميشويم و اردويي جدا لشكرگاهتان وارد نمي

                                                                                                                                                    

اب واحد ولكن ليس امية كهاشم والحرب كعبداملطلب والابوسفيان كأبی طالب والاملهاجر 
بنا هبا العزيز و أعززنا هبا الذليل أيدينا بعد فضل النبوة التی أذل   املحق كاملبطل و فیكالطليق وال

 ). 17نهج البالغه، نامه شماره : مقايسه شود با . 471وقعة صفين، ص ( .»والسالم

شود و در كتب گوناگون از سيره و مغازي و  اين حديث ازجمله احاديث معتبر و مشهور شمرده مي) 1
االصابة في تمييز : ابن حجر عسقالني در كتاب. ده استو حديث با اسناد متعدد گزارش شتاريخ 
 . به شمار آورده كه در صدور آنها ترديد نيست» متواتر«آنرا از احاديث  512، ص 2ج (الصاحبة
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وي  كاري پردازد كه بر او و روانيست يا ستمي از خواهد به را ديديم كه مي اي  هر دسته
آفرين بر شما باد، خوش : به آنان گفت علي . شويم د پيكار ميسرزد، بر ضد آندسته وار

سنت، كسي كه بدينكار راضي نشود ستمگر و ت راه فهم دين و آگاهي از نساي! آمديد
  ! »1خائن است

بدينگونه اما نشان داد كه در اسالم، تا چه اندازه براي اهل پژوهش و انصاف، راه 
  . تحقيق باز است

مرد بودند بهمراه ربيع بن  400ديگري ازياران ابن مسعود كه در همين هنگام، گروه 
  : آمدند و گفتندخثيم بحضور امام 

دچار شك و ترديد هستيم هر چند از ) داخلي(مؤمنان ما درباره اين جنگ  اي امير«
اينكه كساني  نياز نيستيم از برتري و فضل تو آگاهي داريم و ما و تو و ديگر مسلمانان بي

كه ما را به برخي از ) درخواست داريم(بجنگند پس ) خارجي(دشمن  باشند كه با
. مرزهاي مسلمانان بگماري تا در آن منطقه بمانيم و در دفاع از اهالي آنجا، پيكار كنيم

ري  به مرز) با همراهانش(و ربيع بن خثيم را  )پيشنهاد اين گروه را نيز پذيرفت(ي عل
   2.»فرستاد

_________________________________________________________________________ 

إنا نخرج معكم والننزل عسكركم و : فقالوا له...)  بن مسعود أتوه أن اصحاب عبداهللا(«) 1
الحيل له, أو بدا منه  ما  ی حدة حتی ننظر فی أمركم و أمر أهل الشام, فمن رأيناه أرادنعسكر عل

, هذا هو الفقه فی :فقال علی. ی, كنا عليهبغ الدين و العلم بالسنة, من مل يرض هبذا  مرحباًواهالً
 ). 115وقعة صفين، ص ( .»فهو جائر خائن

م ربيع بن خثيم و هم يومئذ أربعامئة رجل مسعود, فيه وأتا آخرون من اصحاب عبداهللا بن«) 2
املؤمنني انا شككنا فی هذا القتال علی معرفتنا بفضلک و الغناء بنا والبک  يا امري: فقالوا
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در محلي بنام نخيله  مؤمنان در بيرون شهر كوفه ه اميرسپس دستور حركت داد و سپا
در نخليه، گروهها و قبائل . به تدريج گرد آمدند و آنجا را لشكرگاه خود قرار دادند

پيوستند و عبداهللا بن عباس نيز از بصره به سپاهي گران به حضور امام گوناگون به امام 
النهرين به سوي شام روانه  بينرسيد و پس از تعيين فرماندهان هر لشكر، در مسير 

هايي براي فرماندهان و سربازان خود  در آستانة حركت سپاه، علي سفارشنامه. شدند
ها آمده  در يكي از اين سفارشنامه. كند نوشت كه از كمال تقوي و دقت وي حكايت مي

  : است 
فاعزلوا الناس عن الظلم و العدوان وخذوا علی أيدی سفهائكم و احرتسوا أن 

  1 .تعملوا أعامالً اليرضی اهللا هبا عنا
از ستمگري و تجاوز به ديگران باز داريد ) در طي راه(مردم را ! ن سپاهااي فرمانده«

و جلوي دست نادانان خود را بگيريد و مراقب باشيد كارهايي از شما سر نزند كه 
  . »خداوند بدانها از ما ناخشنود شود

پيشروان سپاهش را از نخيله حركت داد و بدانها بنابه گزارش نصر بن مزاحم، امام، 
سال سي (روز چهارشنبه پنجم شوال سفارش نمود تا از فرات فاصله نگيرند و خود در 

با بقية سپاهيانش از نخيله بيرون آمد و همچنان راه سپرد تا به دير ) و شش هجري 
و سپس راه را ادامه در آنجا نماز عصر گزارد . رسيد –در دو فرسنگي كوفه  –أبوموسي 

شود و نرسي، پسر بهرام آنرا  كه ازفرات جدا مي(داد تا به كنار رود نرس فرود آمد 
، در آنجا نماز مغرب را بجاي آورد و شب را نيز در همان محل درنگ )حفركرده بود

                                                                                                                                                    

فوجهه علی ثغر . والاملسلمني عمن يقاتل العدو, فولنا بعض الثغور نكون به ثم نقاتل عن أهل
 ). 165خبار الطوال، ص األ: (مقايسه شود با ) 115وقعة صفين، ص ( ».الری

 . 125وقع صفين، ص ) 1
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نمود تا به قبين رسيد كه در آن دم، پس از نماز بامداد دوباره حركت آغاز  كرد و سپيده
امام، راه خود را ادامه داد و گام در . ، كنيسه يا پرستشگاهي از آن يهوديان بودناحيه

دهقانان در ساباط . سرزمين بابل نهاد و از دير كعب گذر كرد و شب را در ساباط خفت
. محلي بحضورش رسيدند و پيشنهاد نمودند كه براي او و همراهانش غذا فراهم سازند

تهية غذاي ما، برعهدة شما « 1ليس ذلک لنا عليكم: و گفت امام پيشنهاد آنانرا نپذيرفت
سپس از . پسندد و بدينصورت نشان داد كه كمترين تحميل بر رعيتش را نمي» نيست

ساباط گذشت و به شهر بهرسير رسيد و از آنجا به مدائن رفت و مردم مدائن را به 
ند و گروهي از ايشان نيز به دعوت امام پاسخ گفتآنان  ،خود فرا خواند هشركت در سپا
دهقانهاي انبار به استقبالش شتافتند و چون او را  آنگاه عزم أنبار نمود و. بدو پيوستند

رفتن، باز  امام، از! دويدن آغازكردند پياده شدند و در ركابش ديدند از اسبهاي خود
ا بر ايد براي چيست، چر پس اين چهارپايان كه با خود آورده« :دايستاد و به آنها فرمو

اينكار، رسم و خوي « :دآنها گفتن» شويد؟ و از اينكار چه قصدي داريد؟ آنان سوار نمي
اما اين اسبها را به پيشگاه تو ! داريم ما است كه بدينوسيله فرمانداران خود را بزرگ مي

ايم و همچنين براي  براي تو و مسلمانان، غذايي نيز ساخته بعالوه،. ايم هديه آورده
ايد رسم  دربارة اينكار كه پنداشته«: گفت  امام،. »ايم ن علوفة بسيار فراهم كردهچهارپايانتا

بايد بگويم كه بخدا  داريد، بزرگ مي و خوي شما است و از اينراه فرماندهان خود را
برند و تنها، شما خود و پيكرتان را رنجه  اين دويدن هيچ سودي نمي فرمانروايانتان از

اما چهارپايانتان، اگر مايل باشيد كه ما آنها را . ا هرگز تكرار مكنيدبنابراين، آنر ،كنيد مي
از شما بپذيريم و به حساب خراجي كه بايد بدهيد بگذاريم، در اينصورت، آنها را 

_________________________________________________________________________ 

 . 136وقعة صفين، ص ) 1
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نداريم از اموال شما چيزي  ايد، ما خوش و اما غذايي كه فراهم ساخته. پذيريم مي
   1.»ر آنكه بهايش را بپردازيمبخوري مگ

ما قيمت آنرا معين خواهيم كرد و سپس ) شما غذا را بخوريد( :دانان انبار گفتندهق
قيمته, نحن نكتفی  إذا التقدرون :امام تأملي نموده و فرمود. ذيريمپ بهايش را مي

بهاي درستي معين ) داريد و براي غذايتان پاس ما مي(در آنصورت، شما « 2» !بامدونه
  ! ».كنيم تر خود بسنده مي اي ساده، از اينرو ما به غذنخواهيد كرد

تغلب به پيشوازش  نيشد و قبيلة ب جزيره وارد سپس امام، از آنجا گذر كرد و به
با پيامبر اكرم پيمان بسته  در روزگار رسول خدا قبيلة مزبور مسيحي بودند و. آمدند

 بودند كه از آيين خويش روي نگردانند ولي فرزندانشان را هم به پذيرش مسيحيت
اند به خشم آمد ولي  اينكه شنيد آنان به پيمان خود وفادار نمانده امام از. وادار نكنند

به سوي رقَّه  چون مسلمانان بسياري در ميان آن قبيله يافت، آرام و خرسند شد و
هواخواهي  از او اهالي رقه، بر اثر تبليغات معاويه، فريب خورده بودند و. حركت كرد

مؤمنان بستند و در آنجا حصار  رقه را بروي سپاه امير هاي دروازه از اينرو. نمودند مي
و سپاهيانش از  بر روي فرات زده شود تا او علي از آنان كمك خواست كه پلي. گرفتند

ها يشان را نيز  پذيرفتن اين پيشنهاد، خودداري نمودند و قبالً كشتي آنان از. آن بگذرند
سازي وادارد، امتناع  امام از آنكه اهالي رقه را به پل. آوري كرده بودند از كنار فرات جمع

_________________________________________________________________________ 

أما هذا الذی زعمتم أنه منكم خلق تعظمون به االمراء, فواهللا ما ينفع هذا, االمراء و انكم «) 1
بكم هذه فإن أحببتم أن نأخذها منكم و اما دوا. أبدانكم فالتعودوا لهلتشقون به علی أنفسكم و 

و اما طعامكم الذی صنعتم لنا فإنا نكره أن نأكل من . اجكم, أخذنا منكمفنحسبها من خر
 ). 144وقعة صفين، ص (.»أموالكم شيئاً إال بثمن

 . 144وقعة صفين، ص ) 2
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ج گذر كند ولي در غياب وي مالك اشتر بنْدور شد تا از پل م از آن محل ورزيد و
نخعي، اهل رقه را سخت بيم داد، آنها از تهديد مالك ترسان شدند و به ساختن پل 

. ام را در پيش گرفتراه ش و مؤمنان از فرات عبور كرد سرانجام امير 1!پرداختند

_________________________________________________________________________ 
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سفيان يكي از سردارانش را  رهسپار شام گرديد معاويه بن ابي هنگامي كه علي

امام نيز لشكر . مي نام داشت با سپاهي گران به سوي علي فرستادلَر سوعكه أبواأل
كرد و به مالك  پيشاهنگ خود را به فرماندهي مالك اشتر نخعي به سوي آنان روانه

   :هسفارش نمود ك
إياک أن تبدء القوم بقتال إال أن يبدءوک, حتی تلقاهم و تسمع منهم, و الجيرمنک 

   2 .قبل دعائهم و اإلعذار إليهم مرة بعد مرة ١شنآهنم علی قتاهلم

پيكار از آنكه به ديدار شاميان روي و سخنانشان را بشنوي، بپرهيز كه با آنها  پيش«
) يگانگي(و تا شاميان را به . را بر ضد تو شروع كنند گر اينكه ايشان جنگآغاز كني م
پيكار با  با آنگروه، تو را به اي، دشمني اي و چند بار اتمام حجت نكرده فرا نخوانده

  . »يشان وادار نكندا
مالك اشتر و سپاهيانش پيش تاختند تا به لشكر ابواالعور رسيدند ولي به رعايت 

آنگاه آتش نبرد ميان دو . پيشقدم نشدند تا ابواالعور بر آنها حمله آورد فرمان در پيكار
سپاهيان مالك با شگفتي ديدند كه از اردوي  صبح،اما يك روز . سپاه افروخته گرديد
معاويه  نشيني كرده و به و معلوم شد كه آنها در سياهي شب عقب! دشمن، خبري نيست

_________________________________________________________________________ 

 . سوره مائده اقتباس شده است 8از آيه  اين بخش از سخن امام) 1
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75  جنگ صفين و فتنة خوارج

ان با سپاهيانش نيز از راه رسيدند و سرانجام در مؤمن اميردر همان اوقات، . اند پيوسته
آنچه مورخان بنابر . قناصرين كه نزديك صفين بود با معاويه و لشكر شام روبرو شدند

 دست يافتند و از اينكه ياران علي» فرات«اند سپاهيان مزبور در آن منطقه بر  شتهنو
پيروان خود به نام صعصعه بن مؤمنان، مردي از امير. جلوگيري نمودنداز آن بهره گيرند، 

   :دصوحان را فرا خواند و بدو فرمو
 )ايم وبدينجا رسيده(را پيموده ) طوالني(مسير نزد معاويه برو و به او بگو كه ما اين «

و من پيش از آنكه حجت را بر شما تمام كنم خوش ندارم كه آغازگر كارزار باشم ولي 
ر كنيم، جنگ را با ما آغاز از آنكه با تو پيكابا سوارانت پيش تاختي و قبل  )يكبار(تو 

و رأي ما بر آنستكه از نبرد خودداري ورزيم تا تو را به يگانگي فرا خوانيم و  –نمودي 
ايد تا  گري پيشدستي نموده و اين بار ديگر است كه شما در ستيزه –بر تو حجت آوريم 

ز راه آنان بردار تا در اختالفي ايد، پس اين مانع را ا آنجا كه ميان مردم و آب مانع شده
و اگر تو به اين امر . شه كنيميدايم، ان كه ميان ما و شما رخداده و براي آن بدينجا آمده

ايم، رها كنيم و  يافتهخاطرش در اين محل كه ما مقصود خود را كه باي  بيشتر دلبسته
! د، آب بنوشداجازه دهيم تا مردم بر سر آب با يكديگر بجنگند و هر كس كه پيروز ش

   1!».ما نيز چنين كنيم

_________________________________________________________________________ 

إنا رسنا مسرينا هذا, و أنا أكره قتالكم قبال االعذار إليكم و إنک قد قدمت : إئت معاوية فقل«) 1
بخيلک فقاتلتنا قبل أن نقأتلک وبدأتنا بالقتال ونحن من رأينا الكف حتی ندعوک ونحتج 

هم وبينه حتی ننظر فيام و هذه أخری قد فعلتموها حتی حلتم بني الناس و املاء, فحل بين. عليک
و إن كان أحب إليک أن ندع ماجئنا له و ندع الناس يقتلون . بيننا و بينكم و فيام قدمنا له و قدمتم

تاريخ : مقايسه شود با  161وقعة صفين، ص ( !»علی املاء حتی يكون الغالب هو الشارب, فعلنا
 ). 572و  571، ص 4االمم و الملوك، ج 
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زني پرداخت و بدين  را شنيد با يارانش به راي معاويه، پس از آنكه پيام علي
را همچنان  لشكريان علي«: ماندة سپاهش ابواالعور دستور دهدنتيجه رسيد كه به فر
وبيد و هم كا يارانش، سپاه معاويه را درامام، ناگزير اجازه داد ت! »از نوشيدن آب بازدار

  . كار، به همت گروهي، صورت پذيرفت سوي آب بازكنند و اين راه را به
دهد و راه فرات را بر » مقابله بمثل«، فرمان سپاهيان معاويه انتظار داشتندكه علي

  : مؤمنان به سربازانش دستور داده است آنها بربندد ولي با كمال شگفتي خبر يافتند كه امير
املاء, فإن اهللا قد  كم وارجعوا إلی عسكركم وخلوا بينهم و بنيخذوا من املاء حاجت
   1.نرصكم ببغيهم وظلمهم

 اي كه نياز داريد از آب برگيريد و به لشكرتان برگرديد و ميان دشمن و آب اندازه  به«
  . »گذاريد كه خداوند، شما را به دليل تجاوز و ستمگري آنها، بر ايشان پيروز كرد ا بازر

سپاهيان شام ازخواب غفلت بيدار نشدند و تفاوت ميان نور و ظلمت را در  با اينهمه،
شرح اين حادثه كه در پيكار خونين صفين چه گذشت؟ و . نيافتند و آمادة كارزار گشتند

رون است و آنرا از سپاهيان عراق و شام چه اندازه كشته شدند؟ از عهدة اين نوشتار بي
االخبار «و» أنساب االشراف«و » وقعه صفين« و» تاريخ طبري«: هايي چون در كتاب
در اينجا ما بيشتر بر آنيم تا شكوهمندي اين نبرد را . و جز اينها بايد خواند» الطوال

گزارش كنيم و نشان دهيم كه فرهنگ اسالمي چه اندازه  بلحاظ رفتار اجتماعي علي
ان از مروت و ه آندر ميدان كارزار اجازه نداد كدرپيروان راستينش اثر نهاد و حتي 

ور  اند علي پيش از آنكه آتش جنگ در صفين شعله  آورده مورخان . انصاف فاصله گيرند
   :دگردد به سپاهيان خود فرمو

_________________________________________________________________________ 
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التقاتلوهم حتی يبدءوكم فإنكم بحمداهللا علی حجه و ترككم إياهم حتی 
را و فإذا كانت اهلزيمه بإذن اهللا فالتقتلوا مدب. ءوكم حجه أخری لكم عليهميبد

التصيبوا معورا و الجتهزوا علی جريح و الهتيجوا النساء بأذی وإن شتمن أعراضكم 
   1.و سببن أمراءكم

حجت با شما  –سپاس خدا را  –با شاميان نجنگيد، تا آنها نبرد را آغاز كنند چرا كه «
شما بر آنها  ديگري براي  است و ترك كارزار با ايشان تا آنكه خود آغاز كنند، حجت

گريزد  و مي كسي را كه پشت كردهو چون به فرمان خدا شكست خوردند، . اهد بودخو
را با آزارشان  خورده را به قتل نرسانيد و زنان دفاع را آسيب نرسانيد و زخم نكشيد و بي

انتان بروي شما را بريزند و به فرماندهآ) با ناسزاهاي خود(هر چند  به هيجان مياوريد،
  . » ...دشنام گويند 

در يكي از روزهاي صفين شنيد كه  اند كه علي مچنين، مورخان حكايت كردهه
   :دامام اينكار را نپسنديد و فرمو! دهند يارانش به اهل شام دشنام مي

إنی أكره لكم أن تكونوا سبابني ولكنكم لو وصفتم أعامهلم و ذكرتم حاهلم كان 
اللهم احقن دمائنا و : همسبكم إيا أصوب فی القول و أبلغ فی العذر, و قلتم مكان

دماءهم وأصلح ذات بيننا و بينهم و اهدهم من ضاللتهم حتی يعرف احلق من جهله 
   2. ويرعوی عن الغی و العدوان من هلج به

 من خوش ندارم كه شما دشنامگو باشيد ولي اگر كارهاي ايشان را وصف كنيد و از«
جاي  به. تر باشد عذرتان رسا تر ونزديك احوال آنان سخن گوييد، گفتارتان به صواب

_________________________________________________________________________ 

 . 11، ص 5و تاريخ االمم والملوك، ج  14نهج البالغه، وصيت شماره ) 1
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و ايشان را از  ي مابارخدايا خونها: بگوييد) خداوندبدرگاه (آنكه شاميان را دشنام دهيد 
دار و ميان ما و آنها صلح و آشتي برقرار كند  ريخته شود مصون) بدست يكديگر(آنكه 

و  آنرا بشناسدر فرما تا كسي كه از حق آگاهي ندارد آنانرا ازگمراهي به راه راست رهب و
  . »آن باز ايستد ورزد، از حرص ميكه در گمراهي و دشمني كسي 

پس از كشته شدن عثمان هم به اصرار مردم، بيعت آنانرا پذيرفت و  علي
) براي خالفت(كسي جز مرا من را رها كنيد و « 1!دعونی والتمسوا غريی: گفت مي

  . »بجوييد
بيدار  توانست در ارشاد و نپيمود و تا ميامام در صفين، راه نيرنگ با اهل شام را 
! تر است او سياستمدار معاويه از :دپنداشتن ساختن آنها كوشيد و در برابر كساني كه مي

واهللا ما معاويه بأدهی منی ولكنه يغدر ويفجر ولو كراهيه لكنت من أدهی  :گفت مي
   2.الناس

بن فدكي و  مسعر: نميانفريب خوردند و از آ ياران امام ولي متأسفانه گروهي از
اي علي، دعوت به «: يان قرآن، جسورانه به امام گفتندزيد بن حصين با گروهي از قار

يا با تو همان ! سپاريم سوي كتاب خدا را بپذير و گرنه تو و نزديكانت را به دشمن مي
ه دا آمدما است كه بدانچه در كتاب خ رفتاري را خواهيم كرد كه با پسر عفان كرديم، بر

خدا اگر تو نپذيري با تو همان خواهيم كرد كه به سوگند . ايم عمل كنيم و آنرا پذيرفته
  ! ».گفتيم

  : امام كه مالحظه كرد ميان يارانش دو دستگي افتاده و ارشاد آنها ممكن نيست، فرمود

_________________________________________________________________________ 

 . 193، ص 3و الكامل في التاريخ، ج  88نهج البالغه خطبه ) 1
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فاحفظوا عنی هنيی إياكم, واحفظوا مقالتكم لی, أما أنا فإن تطيعونی تقاتلوا و إن 
   1!لكم فاصنعوا ما بداتعصونی 

ن خودتان را بمن بازداشتم و سخ) را از ترك نبرد بياد داشته باشيد كه من شماپس «
بريد، پيكارتان را ادامه دهيد و   كه اگر فرمانم را ميمن آنسترأي  و. نيز به خاطر سپاريد

  ! »رسد، بكنيد نافرماني داريد، هر كاري كه به نظرتان مي اگر سر
دادند و با وجود  شام، تن در عراق و مرد، به نمايندگي از سپاه ت دوآنها به حكمي

جمل و صفين موافق نبود، به  با پيكار از آغاز كار مخالفت امام، ابوموسي اشعري را كه
  : دو طرف آنرا پذيرا شدند، نوشتند اي كه هر ولي در پيمان نامه! داوري برگزيدند

ته إلی خامتته, نحيی ما أحيا نميت ما أمات, إن كتاب اهللا عزوجل بيننا من فاحت... 
و  عبداهللا بن قيس,ومها ابوموسی االشعری  –فام وجد احلكامن فی كتاب اهللا عزوجل 

مل جيدا فی كتاب اهللا فالسنة العادلة اجلامعة عمالبه, وما  –عمروبن العاص القرشی 
  ٢...غرياملفرقة

  . است) داور(ا آغاز تا انجامش در ميان م عزوجل از كتاب خداي«
كنيم و آنچه را كه قرآن ميراند، ما نيز  نيز زنده مي ن زنده ساخت، مارا كه قرآآنچه 
 در –يعني ابوموسي اشعري و عمروبن عاص  –بنابراين هر چه را دو حكم . ميميرانيم

كتاب خداي عزوجل يافتند بايد بدان عمل كنند و هر چه را در كتاب خدا نيافتند، به 
. ».سازد، واگذارند آورد و پراكنده نمي كه مسلمانان را گرد مي) پيامبر(انة سنت دادگر

رفتن حكميت م را به پذياي كه معاويه براي وي فرستاد و اما هم در پاسخ نامه علي
  : فرا خواند، چنين نوشت

_________________________________________________________________________ 
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إنک قد دعوتنی إلی حكم القرآن و قد علمت أنک لست أهل القرآن و لست ... 
من مل وقد أجبنا القرآن إلی حكمه و لسنا إياک أجبنا و – املتسعان واهللا –حكمه تريد 

   1.يرض بحكم القرآن فقد ضل ضالالً بعيداً 
قرآن نيستي و دانم كه تو اهل  من مي اي و مرا به داوري قرآن دعوت كرده تو... «

 –با اينهمه، ما به داوري قرآن  –پس، ازخدا بايد ياري خواست  –خواهي  آنرا نميحكم 
حكم قرآن رضايت ندهد، از راه راست  به كس كه هر ايم و پاسخ داده –نه بدعوت تو 
  . ».است  بسيار دور افتاده

در  راهي كه سپرده بودند، بازگردند و سپاهيان عراق و شام آماده شدند تا هر كدام از
و خود  2كنندامام فرمان داد تا اسيران صفين را آزاد . انتظار نتيجة مذاكرات داوران نشينند

 كنارة فرات، راه عراق را در پيش گرفت با لشكريانش آهنگ بازگشت به كوفه كرد و از
  . تا به نخيله رسيد و سرانجام به كوفه وارد شد

در كه با همة پافشاري خود بودند  3)تن 12000درحدود(جمعي از سپاهيان امام 
دند و با امام بناي ستيز و شمر! »شرك بخداوند«حكميت، پس از مدت كوتاهي اينكار را 

فرود آمدند و  4مجادله را نهادند و بهمراه او در كوفه وارد نشدند بلكه در ناحية حروراء
  . خود برگزيدند هللا بن وهب راسبي را به امارتعبدا

_________________________________________________________________________ 

 . 494وقعة صفين، ص ) 1
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به ورود در كوفه و پيوستن به ديگر  اي به ايشان نوشت و آنانرا مؤمنان ابتدا نامه امير
آورده است » االخبار الطوال«مضمون نامه چنانكه دينوري در كتاب . دمسلمانان فرا خوان

  :دچنين بو
املؤمنني إلی عبداهللا بن وهب راسبی  من عبداهللا علی أمري. بسم اهللا الرمحن الرحيم«

سالم عليكم فإن الرجلني اللذين ارتضينا مها للحكومة . قبلهامو يزيد بن احلصني ومن 
امها بغري هدی من اهللا, فلام مل يعمال بالسنة و مل حيكام بالقرآن خالفا كتاب اهللا واتبعا هو

تربأنا من حكمهام و نحن علی أمرنا االول, فأقبلوا إلی رمحكم اهللا فإنا سائرون علی 
  ١.».بينهم وهو خري احلاكمني و عدونا و عدوكم لنعود ملحاربتهم حتی حيكم اهللا بيننا

بداهللا پسر وهب خدا علي فرماندة مؤمنان به عاز بندة . بنام خداي بخشندة مهربان«
آندو . درود بر شما باد. اند پسر حصين و همة كسانيكه نزد آندو گرد آمدهراسبي و يزيد 

ت نمودند و بدون توجه به مردي كه براي داوري بدانها راضي شديم با كتاب خدا مخالف
نه بر مبناي سنت بنابراين، چون . رفتند داوند، در پي هواهاي نفس خودهدايت خ

ما از داوري آندو بيزاري نه موافق با كتاب خدا حكم نمودند،  رفتاركردند و)پيامبر(
به  –خداي رحمتتان كند  –شما نيز . أمر نخستين خود استوار هستيم جوييم و بر مي

سوي من آييد كه ما به جانب دشمن خويش و دشمن شما رهسپار خواهيم شد براي 
كه او بهترين شان را از سرگيريم تا خدا ميان ما و آنها داوري كند با ايآنكه كارزار 
  . ».داوران است

  : براي او نوشتند آميز دادند و خوارج، به نامة علي پاسخي جسارت
اي،  اي بلكه براي خودت بخشم آمده اما بعد، تو براي خداي خود خشمگين نشده«

و سپس راه توبه پيش گيري،  اي پس اگر بر زيان خويش گواهي دهي كه كفر ورزيده
_________________________________________________________________________ 

 . 77، ص 5تاريخ االمم والملوك، ج : مقايسه شود با 206اثر دينوري، ص االخبارالطوال، ) 1
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نگريم ولي اگر از اين امر سرباز زني، ما نيز سركشي  آنگاه در كار ميان خودمان و تو مي
   1.»داريم كه خدا خيانتگران را دوست ندارد تو اعالم مي –برابر با رفتار  –خود را 

ن نشوند و امام، از آنكه خوارج به راه آيند، نااميد شد ولي دستور داد تا متعرض آنا
  : ها گفتبدان

, النمنعكم صلوه فی هذا املسجد, و النمنعكم نصيبكم من هذا  إن لكم عندنا ثالثاً
   2.الفیء ماكانت أيديكم مع أيدينا و النقاتلكم حتی تقاتلونا

مسجد  –از نمازگزاردن در اين مسجد )  :هنخست آنك(شما را نزد ما سه حق است «
با ما ) در جهاد(ه غنائم تا هنگامي ك تان را ازسهم ) :هآنك دوم(داريم  زتان نمياب –كوفه 

  . ».تا با نجگيد، با شما جنگ نخواهيم كرد)  :هسوم آنك(كنيم  قطع نمي همدست باشيد،
برخي از مسلمانان را خوارج، آرام نگرفتند و به آزار مردم برخاستند و خون ولي 
اي « :دبا معاويه را داشت، گفتن از اينرو ياران علي به امام كه عزم جنگ 3ريختند،

در اين سرزمين به  تا! روي كني و مي اينگروه را بر گمراهي خود رها مي مؤمنان امير
سپاهت به سوي آنان برو و  باز) نخست(تباهي پردازند و به روي مردم شمشير كشند؟ 

د و اگر توبه نمودنايشان را فراخوان تا به طاعت باز گردند و به جماعت پيوندند، 
_________________________________________________________________________ 

ضبت لنفسكف فإن شهدت علی نفسک بالكفر و ا بعد, فإنک مل تغضب لربک, إنام غأم«) 1
 »استقبلت التوبة, نظرنا فيام بيننا و بينک وإال فقد, نابذناک علی سواء إن اهللا الحيب اخلائنني

ة، ج و البداية و النهاي 206االخبار الطوال، ص : مقايسه شود با ) 78، ص 5تاريخ االمم و الملوك، ج (
 . 314و  313، ص 7

و البداية و  395أنساب االشراف بالذري، ص : مقايسه شود با  74، ص 5تاريخ االمم والملوك، ج ) 2
 . 308، ص 7النهاية، ج 

 51و  50، چاپ دمشق، ص )باب الخوارج(و الكامل، اثر مبرد  82، ص 5تاريخ االمم والملوك، ج : به ) 3
 . نگاه كنيد
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دارد و چنانچه دست از سركشي برنداشتند،  گران را دوست مي پذيرفتند كه خدا توبه
بدانها اعالم جنگ كن و آنگاه كه اين امت را از شر ايشان آسوده ساختي، به سوي شام 

   1!».روانه شو
سپاه خود فرمان حركت داد تا به نهروان رسيدند امام، سخن يارانش را پذيرفت و به 

در آنجا دو تن از بزرگان . اردوي خوارج فاصله داشت يك فرسنگ باكه نزديك 
سوي خوارج فرستاد تا  را به –و قيس بن سعد عباده  ابوايوب انصاري –اصحابش 

آنگاه خود امام به . ولي پندها و نصايح ايشان در خارجيان مؤثر نيافتاد. آنانرا اندرز دهند
 امام با وي به نمايندگي برگزينند و از آنها خواست تا كسي را سوي خوارج رفت و

علي آياتي چند از  عبداهللا بن كواء را براي مناظره انتخاب كردند وآنان، . سخن گويد
  : بر ابن كواء خواند، ابن كواء گفتقرآن را در مشروعيت كار خود، 

گويي صادقي ولي هنگامي كه داوران را براي حكميت  تو در همة آنچه مي«
  ! »گراييدي برگزيدي، به كفر

به داوري انتخاب شد و ) از سوي سپاه عراق(تنها ابوموسي ! اي پسر كواء: امام گفت
  . عمروبن عاص را معاويه برگزيد

  ! ابوموسي كافر بود: داد ابن كواء پاسخ
او را براي داوري فرستادم به  در چه زماني كافر شد؟ آيا هنگامي كه من: امام گفت

  ! داوري نمود، كافر گشت كفر گراييد يا در وقتي كه

_________________________________________________________________________ 

نني, أتدع هؤالء علی ضاللتهم و تسري? فيفسدوا فی االرض و يعرتضوا الناس املؤم يا أمري«) 1
ن تابوا و قبلوا فإن اهللا حيب إفبالسيف? رس إليم بالناس وادعهم إلی الرجوع إلی الطاعة واجلامع, 

االخبار الطوال، اثر ( ».التوابني, وإن أبوا فاذهنم باحلرب, فإذا أرحت االمة منهم رست إلی الشام
 ). 207وري، ص دين
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كني كه من ابوموسي را وقتي فرستادم كه مسلمان بود  نميپس چرا توجه : گفتامام 
مردي از  دت پس از آن، كافر گشت، اينك بمن بگو اگر رسول خداوو بقول خ
اند و را به خداي يگانه فرا خو فرستاد تا آنان كافران مي را به سوي گروهي از مسلمانان

   بود؟ كرد، آيا گناه وي، برعهدة پيامبر ا به چيزي جز خداي يگانه دعوت ميمردم راو 
  ! نه: ابن كواء گفت

آيا بر واي بر تو، پس من چه گناهي دارم كه ابوموسي گمراه شده است؟ : امام گفت
راه را بر  شانه نهاده و ير خود را برشما روا است كه بخاطر گمراهي ابوموسي، شمش

   1.»!مردم بربنديد؟
 در اين. ابن كواء پاسخي نداشت ولي بسياري از خوارج، تكان خوردند و بيدار شدند

   :هپرچمي را برافراشت و ندا در داد ك مهنگام، اما
  2!من التجأ إلی هذه الراية فهو آمن

  . »هر كس بزير اين پرچم پناه آرد، در امان است
   3 .من انرصف إلی الكوفة واملدائن فهو آمن :و نيز فرمود

  . »هر كس به كوفه و مدائن باز گردد، در امان است«
ه ب اه خارجيان جدا شدند وبا پانصد مرد از سپ –ازسران خوارج  -و فروه بن نوفل 

اي ديگر رو به سوي  رهسپار گشتند و دسته) اي نزديك نهروان قريه(نيحين سوي بند
تن خوارج،  12000آمدند و از مؤمنان گرد  كوفه نهادند و هزار مرد نيز در زير پرچم امير

   4!مرد با عبداهللا بن وهب باقي ماندند 4000نزديك 
_________________________________________________________________________ 

 . 209االخبار الطوال، اثر دينوري، ص ) 1
 . 209االخبار الطوال، اثر دينوري، ص ) 2
 . 315، ص 7البداية و النهاية، ج ) 3
 . 371و أنساب االشراف، اثر بالذري، ص  209االخبار الطوال، اثر دينوري، ص ) 4
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جنگ را با آنها « 1!التبدءوهم بالقتال حتی يبدءوكم: امام به سپاهيان خود فرمان داد
  ! »آغاز نكنيد تا آنان با شما آغاز كنند

از آن خدا است، داوري تنها « 2!الحكم إال هللا وأن كره املرشكون: خوارج فرياد زدند
ور شدند ولي  حمله و ناگهان بر سپاهيان علي! »هر چند مشركان را ناپسند افتد

آنان كسي نماند، با اينكه ازياران امام بيش از  جز هشت تن از شكستند و همبزودي در
   3!آورند نه تن را نتوانستند از پاي در

. ه خاموشي گراييدظاهراً ب 4هجري قمري 38ترتيب، فتنة خوارج در سال  بدين

_________________________________________________________________________ 
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13  
  در كوفه شهادت علي

  
آنها پيش از پيكار نهروان در كمال . مؤمنان با خوارج، بسيار منصفانه بود رفتار امير

يافتند و سخنان امام را با  حضور ميآمدند و در مسجد بزرگ كوفه  آزادي به كوفه مي
سخن امام از هر سوي روزي در ميان . كردند آميز خود قطع مي شعارهاي تند و جسارت

  ! »داوري، تنها از آن خدا است« !الحكم إال هللا :دزدن مسجد فرياد مي
  : گفت  امام در پاسخ ايشان مي

: أما أن لكم عندنا ثالثاً ما صحبتمونا ! اهللا اكرب, كلمة حق يلتمس هبا باطل
ع فيها اسمه, والنمنعكم الفئ مادامت أيديكم مالنمنعكم مساجداهللا أن تذكروا 
   1.أيدينا, و النقاتلكم حتی تبدءونا

نزد ما شما را  2!جويند اين سخن، حق است ولي از گفتن آن، باطلي را مي! اهللا اكبر«
داريم كه در آنجا نام خدا را  از مساجد خدا بازتان نمي: به شرط مصاحبت، سه حق است

مدست باشيد، قطع با ما ه) در جهاد(و سهمتان را از غنائم تا زمانيكه . بر زبان آريد
  . »و با شما جنگ نخواهيم كرد تا نبرد را با ما آغاز كنيد. كنيم  نمي

_________________________________________________________________________ 

 . 73، ص 5تاريخ االمم والملوك، ج ) 1
 . گردن نهد» كتاب خدا«ن، منافات ندارد با اينكه كسي به داوري زيرا داوري را ويژه خدا دانست) 2
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امام، آيتي از قرآن را يافتند و در ميان خطبة  روز ديگر باز در مسجد كوفه حضور مي
در پاسخشان  و علي! خواندند كه دربارة شرك به خداي سبحان نازل شده بود مي

  : ت جس بدين آية كريمه توسل مي

 ÷É9ô¹$$sù ¨βÎ) y‰ôãuρ «!$# ?Yym ( Ÿωuρ š̈Ζ¤Ï‚tGó¡o„ t⎦⎪Ï%©!$# Ÿω šχθãΨÏ%θãƒ 1  
   )60:  الروم(  

شكيبايي كن كه وعدة خدا، حق است و كساني كه اهل يقين نيستند تو را به «
  ».سبكسري وا ندارند

ارج دست به رفتند تا هنگامي كه خو اينهمه بردباري در شگفت فرو مي ياران امام از
را بنا ) از اصحاب رسول خدا(قتل مسلمانان گشودند و از جمله، عبداهللا بن خباب 
مؤمنان براي ايشان پيام  آنگاه امير ،2حق كشتند و شكم همسرش را كه آبستن بود دريدند

   :هفرستاد ك
ادفعوا إلينا قتلة إخواننا منكم إخواننا منكم نقتلهم هبم, ثم أنا تارككم و كاف 

فلعل اهللا يقلب قلوبكم و يردكم إلی خري مما أنتم عليه من كم حتی ألقی أهل الشام عن
   3.أمركم

ه برند به ما سپاريد تا قصاص كنيم، آنگا تالن برادرانمان را كه در ميانتان بسر مياق«
دارم تا با شاميان روبرو شوم شايد خداوند  از شما برمي گذارم و دست من شما را وا مي

  . »را دگرگون سازد و به احوالي بهتر از آنچه داريد بازتان گرداند دلهاي شما

_________________________________________________________________________ 

 . 73، ص 5تاريخ االمم والملوك، ج ) 1
و  367و أنساب االشراف، ص  82و  81، ص 5تاريخ االمم والملوك، ج : شرح اين ماجراي را در ) 2
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ما همگي قاتالن برادران شماييم و همگي، ريختن خون « :دآنان در پاسخ امام گفتن
   1!»شمريم ايشان و شما را روا مي

ناگزير شد در برابر ايشان راه ديگري در پيش گيرد ولي چنانكه  از آن پس، علي
 آور بايد ياد چيزي كه. نكردند، از نبرد با آنها خودداري نمود يكار را آغازدانستيم، تا پ

اي از  نبرد نهروان بكلي از ميان نرفتند چرا كه پاره شد آنستكه خوارج با پيش آمدن
د پس از پايان جنگ در كوفه رفت و آم ايشان در آن جنگ شركت نكرده بودند و

  . داشتند
تن از خوارج را كه  400پس از پيكار نهروان بالذري گزارش كرده است كه علي

با  2!زخم برداشته و نمرده بودند، به قبائلشان سپرد و اجازه نداد كه يارانش آنانرا بكشند
ماندگان خوارج بود، تصميم به قتل  الرحمن بن ملجم مرادي كه از باقياينهمه، عبد

بود و در جريان شورش ) كندهاز قبيلة (ساكنان مصر و  ابن ملجم، از. مؤمنان گرفت امير
پيش از فاجعة قتل  3.ه اقامت گزيدپار مدينه شد و سپس ، در كوفبر ضد عثمان، رهس

دم با   بود و هنگامي كه در تاريكي سپيدهاز لطف و احسان امام برخوردار شده  علي
: شعار خوارج را تكرار نمود و گفت زخم زد، همان شمشير مسمومش بر علي

: گفت علي» !حكم از آن خدا است اي علي، نه از آن تو« 4!علی اللک احلكم هللا يا

_________________________________________________________________________ 
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اينمرد  شدم، سوگند به خداي كعبه كه رستگار« 1!فزت و رب الكعبه, شأنكم بالرجل
ون ديدة امام بر نزدش آورند و چ دستور داد كه ابن ملجم را به ، آنگاه»كنيد را دستگير

تو نيك اي دشمن خدا، آيا من به  ن إليک?أی عدو اهللا, أمل أحس«: او افتاد، فرمود
يزي تو را پس چه چفام محلک علی هذا? : امام گفت! آري: نكردم؟ ابن ملجم پاسخ داد
من شمشيرم را چهل روز بامدادان، تيز كردم و از خدا : به اينكار واداشت؟ گفت

الً به, و الأراک إال مقتو« :دامام فرمو! خواستم كه بدترين آفريدگانش را با آن بكشد
ي و از شو بينم كه خودت با آن كشته مي چز اين نمي » !الأراک إال من رش خلقه
با همان شمشير، ابن  و شگفت آنكه حسن بن علي 2.»!بدترين آفريدگان خدايي

  :هزيرا امام وصيت كرده بود ك! ملجم را به قتل رساند و جز يك ضربت بدو نزد
املؤمنني,  وضون دماء املسلمني, تقولون قتل أمرييا بنی عبداملطلب, الألفينكم خت... 
هذه,  , أنظر يا حسن إن أنا مت من رضبتةأال ال يقتلن إال قاتلی! املؤمنني قتل أمري

إياكم و املثلة و : يقول فارضبه رضبة برضبة و المتثل بالرجل فإنی سمعت رسول اهللا
   3!لو أهنا بالكلب العقور

: مسلمانان افتيد و بهانه آوريد كهرا نيابم كه در خون اي پسران عبدالمطلب شما ... «
بدانيد كه جز كشندة من كسي نبايد كشته ! مؤمنان كشته شد المؤمنان كشته شد، امير امير
اي حسن، بنگر كه اگر من از ضربت اينمرد مردم، تنها يك ضربت بر او بزن و . شود

_________________________________________________________________________ 

 . 492و أنساب االشراف، اثر بالذري، ص  38، ص )باب الخوارج(الكامل، اثر مبرد، ) 1
 . 39، ص 3و الكامل في التاريخ، ج  145، ص 5تاريخ االمم والملوك، ج ) 2
 . 47ماره نهج البالغه، وصيت ش: مقايسه شود با  148، ص 5تاريخ االمم و الملوك، ج ) 3
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شنيدم  ا از رسول خداپس از مردنش، اعضاي وي را پاره پاره مكن كه من باره
  ! »از بريدن اعضاء مردگان پرهيز كنيد، هر چند سگ گزنده باشد: فرمود مي

سخني نگفت و اين ذكر را چندان تكرار  »ال إله إال اهللا«امام پس از اين وصيت، جز 
و بدينسان جهان  1.ديده از جهان فرو بست و روح بزرگش به قدسيان پيوستكرد كه 

هبر خود را در ماه رمضان از سال چهلم هجري قمري در شهر كوفه اسالم، بزرگترين ر
  . داد از دست

_________________________________________________________________________ 

تاريخ ( »ثم مل ينطق إال بال إله اهللا حتی قبض رض اهللا عنه و ذلک فی شهر رمضان سنة أربعني«) 1
 ). 148، ص 5االمم و الملوك، ج 



 

  
  

14  
  النهرين ميراث خلفاي راشدين در بين

  
النهرين انز روزگار خلفاي راشدين، اموري چند را به ميراث برد كه مهمترين آنها  بين

اشاره نمود كه » نت زبادوح«توان به  و نيز از مĤثر دوران مزبور مي. بود» ديانت اسالم«
النهرين، ديگر زبانها بتدريج متروك شدند و در اينكار  نبا انتشار زبان عربي در بي

. حديث و رفت و آمد صحابه، تأثيري بسزا داشت خواندن قرآن و نماز و استماع
  . ديگر تا چه اندازه مؤثر تواند بوددت زبان در تفاهم اقوام مختلف با يكپيداست كه وح
ين، پس از دوران خلفاي راشدين، دو شهر بزرگ كوفه و بصره محل عالوه بر ا

اجتماع شاعران و اديبان عرب قرار گرفت و قواعد نحو عربي در ايندو شهر تدوين شد 
در آنجا پديد آمدند كه ديدگاههاي گوناگون هر ) كوفي، بصري(هاي نحوي  و مكتب

اثر » حويين البصريين و الكوفيينإالنصاف في مسائل الخالف بين الن«: تاب كدام را در ك
اند   توان مالحظه كرد و چنانكه مورخان آورده أبوالبركات عبدالرحمن ابن أنباري مي

گشوده شد و او بود كه مباني نحو را كشف كرد و  سرچشمة اين علوم، بدست علي
گيري كند و  اصول آنرا به شاگردش أبواالسود دؤلي آموخت و دستور داد تا آنرا پي

النهرين جريان   در بين  »ينظام قضائي جديد«ز زمان خلفاء، بعالوه، ا .1سترده سازدگ
اي  آغازش را از دوران خالفت عمر بايد دانست چه خليفة دوم ضمن نامه  سر رفت كه

_________________________________________________________________________ 

و نزهة االلباء في طبقات االدباء، اثر ابن  66الفهرست، اثر محمد بن اسحاق نديم، چاپ مصر، ص : به ) 1
 . نگاه كنيد 4، ص 1لي أنباه النعاة، اثر قفطي، ج ، و إنباه الرواة ع13انباري، ص 



92 بين النهرين در روزگار خلفاي راشدين 

مي را تبيين كرد اصول قضاء اسال –كه در آنهنگام والي كوفه بود  –به أبوموسي أشعري 
   :هالزم بود در آنجا اجراء و تنفيذ گردد از قبيل آنك آور شد كهو قواعدي را ياد

 . البينة علی املدعی و اليمني علی من أنكر
  . »كننده است بر عهدة انكار عي است و سوگند خوردن،گواه آوردن، وظيفة مد«

 . الصلح جائز بني املسلمني إال صلحا حراماً أو حرم حالالً 
است مگر سازشي كه حرامي را حالل يا ميان مسلمانان جايز  سازش در مرافعات،«

  . »حاللي را حرام گرداند
  . من ادعی حقا غائبا أو بينة فارضب له أمداً ينتهی إليه

كسي كه ادعاي داشتن حقي يا شاهدي را نمود كه در مجلس داوري غائب بود، «
  . »)تا گواه خود را بياورد(براي او زمان معيني را مقرر دار 

   1...و امثال اينها 
ن تداش 2از امام سرزد،انگيزي كه  النهرين و داوريهاي حيرت به بين با ورود علي

قضائي در آن سرزمين، گسترش يافت و ميراث گرانبهايي از علم مزبور براي مسلمانان 
  . بجاي ماند

_________________________________________________________________________ 

و السنن الكبري، اثر بيهقي،  207و  206، ص 4سنن الدار قطني، ج : براي ديدن متن كامل اين نامه به ) 1
 . نگاه كنيد 15، ص 10ج 

ان در اينباره كتابهاي مستقليي تأليف شده كه نبوغ امام را در كشف جرائم و حل مشكالت قضائي نش) 2
المؤمنين علي بن ابي طالب، رواية علي بن  عجائب أحكام امير: به عنوان نمونه به كتاب (دهند  مي

و سخن مروي از پيامبر ) ابراهيم بن هاشم، به اهتمام سيد محسن أمين عاملي، چاپ دمشق نگاه كنيد
ري از همه برتر در ميان امت من، علي در داو« اقضی أمتی علی :دآورند كه فرمو مي  را بياد خدا
 ). بنگريد 88أخبار القضاة، اثرمحمدبن خلف معروف به وكيع، چاپ لبنان، ص : به كتاب (» است
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اي به جريان افتاد  ويژه» نظام اداري و مالي«النهرين  از علوم قضائي كه بگذريم در بين
ها به أراضي صلح و  وضع ديوان و تقسيم زمين. ن خالفت عمر بنيانگذاري شدزما ازكه 

عنوه و صوافي و تعيين ضريب خراج و تقسيم عراق به واليات مختلف و ايجاد دار 
  . النهرين از آندوران به ميراث برد بود كه بيناز اموري ... األماره براي هر واليت 

) أهل ذمه(هاي مذهبي  دين دربارة أقليتهمچنين تسامحي كه از روزگار خلفاي راش
  . 1النهرين باقي ماند و اين سنت پسنديده حفظ شد بكار رفته بود، تا مدتها در بين

و يث از عصر خلفاء در كوفه و بصره دانشهاي ديني همچون علم تفسير وفقه و حد
داشت  نقش مهم ومؤثري مؤمنان علي ديگر نواحي رواج يافت و در اينباره بويژه امير

هاي بلند و توحيدي وي، الهام بخش متكلمان اسالم گرديد و از روايات  چنانكه خطبه
اش عبداهللا بن عباس، مسلمانان در فهم معاني قرآن،  تفسيري او و همچنين شاگرد زبده

النهرين و ديگر  بسيار سود جستند و آثار فقهي امام، بوسيلة فرزندان و شاگردانش در بين
  گشت نواحي پراكنده 

مسند زيد بن علي؟؟ آراء فقهي امام در بيشتر ابواب فقه، بازگو : به عنوان نمونه(
  ). كند مي

  پايان
  

_________________________________________________________________________ 

النهرين پايدار ماند و تنها فترتي كه  نرمي و تسامح با اهل ذمه از روزگارعمر تا عصر عباسيان، در بين) 1
 . عراق بوددر اين دوران پيش آمد در زمان حجاج بن يوسف، فرماندار سفاك 
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