
از تولد تا هجرت 
امير  مؤمنان علی       در سال سی ُام عام الفيل  (ده   سال 
بـن  بـــوطالب  ا آمــد.پــدرش،  دنيا  بــه   بعثت)   از   پيش 
رسوِل  گرامی  عموی  ــ  َمناف  بن عبد  عبدالمطلب   بن هاشم 
خدا   ــ   و مادرش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد َمناف 
بود. بنابراين، نََسب آن حضرت از سوی پدر و نيز از سوی 
مادر به هاشم منتهی می شد. يکی از ويژگی های منحصر به 
که مرتبط با والدت اوست، تولدش  فرد امير مؤمنان علی 

نهم
س 
در

٩

مولود کعبه (امام علی  قبل از خالفت)

مقدمه 
امير مؤمنان علي      در مجموعِ عمرِ ٦٣ سالههٴ خود سه دوره را طي کرد. نخست، دورههٴ ٴ معاشرتش 
مختلف  صحنه ها  در  حضرت،  آن   ِ برادر منزلت  با  و  يار  نزديک ترين  عنوان  به  که  خدا   رسول  با 
حضور جد داشت. دورههٴ ٴ دوم  ، عصر خلفا سه گانه است که حدود ٢٥ سال طول کشيد و امير مؤمنان 
علي   چنان عمل کرد که مصالح اسالم و مسلمانان تأمين شود. اما پنج    سالههٴ آخرِ عمرِ حضرت به مسائل 
دشوار و پيچيدههٴ خالفت گذشت و نهايتًا به شهادتش انجاميد. اين درس گذر است بر تاريخ زندگي آن 

حضرت قبل از خالفت  . 

درون خانٔه کعبه است؛ امتيازی که قبل و بعد از او نصيب 
هيچ کس ديگری نشده است و تنها مادر گرامی آن حضرت 
اين اجازه را يافت که در پاسِخ دعايش، از شکاف پديد   آمده 
بر ديوار کعبه در آن لحظه، وارد کعبه شود و فرزندش را با 
اين  آورد.  دنيا  به  کعبه  درون  در  آسمانی  شکوهی  و  جالل 
و  شيعه  محدثان  از  بسياری  توسط  تاريخی  عجيِب  رخداِد 

سّنی نقل شده است.

  ۹۵  



١ــ تولد امام علی  در جمعه ١٣رجب سال ٣٠ عام الفيل در کعبه

٢ــ رفتن امام علی   از حدود ٦ سالگی به خانۀ خديجه   و تربيت در دامان رسول خدا    و خديجه  
٣ــ اسالم آوردن امام  علی  در سن ده سالگی

٤ــ اقامۀ نخستين نماز جماعت به امامت رسول الله همراه امام علی   و خديجه در مسجد الحرام به سمت بيت المقدس در نخستين سال های بعثت
٥    ــ واقعۀ «حديث الدار» در خانۀ خديجه، دعوت آل عبدالمطلب به اسالم و پذيرش اسالم توسط امام علی  به عنوان اولين مسلمان و اعالم امامت 
: ان هذا اخی و وصيی، و خليفتی فيکم،  آن حضرت توسط پيامبر     (نزول آيۀ «انذر عشيرتک االقربين» و فرمايش رسول الله  دربارۀ امام علی 

فاسمعواله و أطيعوه)
٦  ــ ليله المبيت يا شب بيتوتۀ امام علی  در خانۀ خديجه در رختخواب رسول الله   در شب هجرت به مدينه در سال ١٣ بعثت و نزول آيۀ: «و 

من الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات الله» دربارۀ امام علی  
٧ــ رفتن بر فراز شانۀ رسول الله    برای تخريب بتها در داخل مسجد الحرام 

مأخذ: اطلس شيعه،رسول جعفريان

  ۹۶  



بـود که او  ديگر آن حضرت اين  افتخار و فضيلت 
ـ     از  ـ     ابوطالب     ـ بنا   بـه پيشنهاد  رسول خدا  بـه پـدرش    ـ
همان اوان کـودکــی بــه خــانٔه پيامبر    برده شد و   تحت    
تعليم   و  تـربيت     آن   حـضرت   قـرار  گـرفت.پس   از   بعثت  رسول

،علی  اولين ايمان آورنده به آن حضرت بود.   خدا

در ساليان آغازين بعثت، و در جريان «يوم اإلنذار» نيز که 
پيامبر اکرم     خويشان خود را پس از يک ميهمانی به 
ميان  از  پاسخگو  تنها  علی   فراخواند،  خويش  ياری 
جمع بود. از اين رو، در آن مجلس، رسول خدا  او را 

به عنوان برادر، وصّی و جانشين خود معرفی کرد. 

به نظر شما چرا رسول خدا     در آغاز بعثت و در حالی که هنوز اسالم قدرتی نيافته بود، مسئلٔه جانشينی 
خود را مطرح کرد؟ 

در سختی های طاقت فرسای دورٔه مکه، که مشرکان 
از هر راه ممکن برای جلوگيری از گسترش اسالم بهره 
می بردند، علی   هرگز از رسول خدا  جدا نگشت 
و خود را سهيم در رنج های آن حضرت نمود. در سال 
عازم  زيدبن حارثه  رسول خدا  و  همراه  بعثت به  دهم 
طائف شد و آن گاه که مشرکان طائف، کودکان و ديوانگان 
تحريک  سنگ،  پرتاب  با  طائف  از  آنان  راندن  برای  را 
کردند، علی   خود را سپر بالی آن حضرت قرار داد. 
اما يکی از مهم ترين صحنه های ايثار و همراهی علی  
نسبت به رسول خدا    هنگام هجرت آن حضرت بود. 
، علی    در شب هجرت، بنا به توصئه رسول خدا  
به جای آن حضرت در بستر خوابيد تا مشرکان تصور کنند 
پيامبر   همچنان در خانٔه خويش است. اين جانفشانی 
علی      در آئه ٢٠٧ از سورٔه بقره، مورد تمجيد خداوند 
هـجـرت  هنگام  علی     بـه  ديگر  وظيفٔه  گرفت.  قرار 
ـ   رسول خدا    ــ آن بود کـه امانت های مردم  حبيبش ـ
آن  خانوادٔه  و  باز گرداند  آنان  به  بود  پيامبر    نزد  راکه 

حضرت را به مدينه ببرد.١

  ( برادر پيامبر( 
آن  علی    امير مؤمنان  بی مانند  امتيازات  ديگر  از 
بود که در دو نوبت عقد برادری (مؤاخات) که توسط رسول 
شد،  برقرار  مسلمانان  ميان  هجرت  از  پس  و  قبل  خدا  
بست؛ از  برادری  پيامبر  عقد  با  علی    امير مؤمنان 
اين رو، رسول خدا  همواره علی   را به عنوان برادر 

خود خطاب می کرد. 
در  طول    دورهٔ    ده  سالهٔ     پس    از   هجرت   رسول خدا  
به مدينه تا هنگام رحلت آن حضرت، امير  مؤمنان  علی   
خدا  رسول  به  نسبت  را  پشتيبانی  و  ياری  بيشترين 
ابراز کرد. در لحظات سخت و دهشتناک نبردها، آن گاه 
که اصحاِب معروف و برجسته نيز گاه پا به فرار می نهادند، 
آنکه ثابت َقدم و با شجاعت به دفاع از رسول خدا  
مشغول می شد، علی   بود. در نبرد سرنوشت ساز بدر، 
حدود نيمی از مشرکان که در شمار کشته شدگان بودند، 
١ــ از اين سه مسئوليت علی  به هنگام هجرت رسول خدا  در منابع تاريخی اين چنين تعبير شده است: َمبيت، رّد ودايع، َحمل فواطم؛ و 

) و فاطمه بنت زبير بن عبدالمطلب. ، فاطمه بنت اسد (مادر اميرالمؤمنين  مراد از فواطم عبارت است از: فاطمٔه زهرا  

بببههههههه نننننظظظظظظظظظظظظررررر ششششششششششممممممممااااااااا چچچچچچچچچچچچچچچررررررررااا ررررررسسوولل خدا   
خخخخخوووووددددد رااااا ممممممططططططططططططططططررررررحححححح   ککککرررردددددد؟؟؟؟؟؟؟   

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۹۷  



  ۹۸  

دِر قلعه و کشتن پهلوان نامدار يهود ــ َمۡرَحب ــ راه فتح 
را هموار کرد و رسول حق  او را با اوصاف ُمِحّب و 

محبوب خدا و رسول خدا، و کّراِر غير فّرار ستود. 
فراز  علی شانه های  که  آن گاه  فتح   مکه،  هنگام 
آمدِن رسول خدا  بر آنها را تاب نياورد، علی  بر 
پيامبر  باال رفته و بت شکنی کرد. در سال  شانه های 
نهم هجری، اين علی  بود که به عنوان پيک مخصوِص 
، آيات برائت را در موسم حج بر مشرکان  رسول خدا 
قــرائت کــرد. و در همـان سال بـــه عــنــوان جـانشين 
مدينه  تبوک،  غزؤه  هنگام  به  مدينه  در  خدا   رسول 

به دست اميرمؤمنان علی  هالک گشتند! در نبرد ُاحد 
نيز شجاعت و پايمردی علی  سبب شد جبرئيل ميان 

زمين و آسمان ندا دهد که: 
«الٰ َفتیٰ إالّٰ َعلِّي الَٰسۡيَف إالّٰ ُذواۡلَفٰقار». ضربت 
خندق،  جنگ  در  عبدَوّد  عمروبن  بر  علی   شجاعانٔه 
وصف  در  پيامبر   که  داشت  دنبال  به  را  افتخار  اين 
برتر  خندق  روز  در  علی    بفرمايد:«ضربت  آن 
فتح  که  آن گاه  است»١.  جنّيان  و  انسان ها  عبادات  از 
قلعٔه «قموص» در خيبر، در اثر ترس و ناکارآمدی برخی 
فرماندهان اعزامی، ناگشودنی می نمود، علی با کندن 

، ج٢، ص ١١٦٩).  ١ــ «َضۡربَـُة َعِلي َيۡوَم الَۡخۡنَدِق أفَۡضُل ِمۡن ِعٰباَدِة الثََّقلَۡيِن».(ابن صباغ مالکی،الفصول المهمة في معرفة االئمه 



در غدير خم،امير مؤمنان علی در غدير خم،امير مؤمنان علی  را به جانشينی خود برگزيد. را به جانشينی خود برگزيد.  ۹۹   رسول خدا رسول خدا 



در  «منزلت»  حديث  و  کرد  حفظ  منافقان  خطر  از  را 
شأن او صادر شد. در سال دهم، بــه هنگــام بـازگشت 
جانشينی  و  الَوداع  ،  خالفت  َحَجة  خدا   از  رسوِل 
علی امير مؤمنان  برای  غدير خم  در  نبوی    راستيِن 

واليتش  برای  انصار  و  مهاجران  از  و  گشت  مقرر   
در  خدا   رسول  رحلت  هنگام  شد.  ستانده  بيعت 
حالی روح مطهر آن حضرت به سوی حق تعالی پر کشيد 
داشت؛  قرار  علی   برادرش  سينٔه  بر  سرمبارکش  که 
بـدن  دفن  و  کـفـن  و  غسل  عهده دار  کـه  بـود  او  هم 

گشت.  پيامبر  

امام علی    و خليفۀ اّول و دوم 
چنان که   ديديم، خالفت   و  جانشينی  پيامبر       در 
سقيفه بـه گـونـه ای ديگر رقم خــورد. اينک نـوبت   امام
 علی  بود که در شرايط جديد به گونه ای عمل کند که 
و  نشيند  بار  به  خدا  رسول  سالٔه   ٢٣ زحمات  حاصل 
رخداد  پی  در  اين رو،  از  نشود.  رانده  نابودی  سوی  به 
ناخشنودی  و  اعتراض  بيان  ضمن  حضرت  آن  سقيفه، 
مصالح  تأمين  برای  نهايتاً  آمده،  پديد  وضعيت  از  خويش 
با  بيعت  به  اقدام  ــ  درونی  تمايل  بدون  ــ  برتر  اهداف  و 
خليفٔه اّول کرد. يکی از مهم ترين اسباب زمينه ساز بيعت 
امام علی  با خليفٔه اول آن بود که خطر بزرِگ ارتداِد 
می کرد  تهديد  را  اسالم  پايه های  و  اساس  قبايل،  برخی 

و برخی از اين قبايل حتی تا نزديک مدينه به پيش رانده 
متحدی  جبهٔه  می کرد  ايجاب  بحرانی  وضع  اين  بودند. 
دين  از  خطر  فعالً  و  شود،  تشکيل  مسلمانان  ميان  در 

برگشتگان دفع شود. ١  
امير مؤمنان عـلـی  بـا اين تدبير عـاقالنه، بقای اسالم 
را تـأمين کـرد. و از آن پس نيز از هيچ  اقـدامـی برای تثبيت و 
گسترش دين محمد     کوتاهی نورزيد. مجموع اقدامات آن 
حضرت در طول دورٔه خليفٔه اّول و دوم و نيز در عصر خالفت 

عثمان را در چند محور کلّی می توان خالصه کرد. 
همچون  شخصی،  زندگی  با  مرتبط  رفتارهای  ١ ــ 

تالش اقتصادی و زراعت و حفر چاه. 
٢ــ تربيت نيروهای مستعد از طريق بيان تفسير قرآن 

و سنت نبوی  و مسائل عرفانی و معنوی 
٣ ــ رفع نيازهای علمی جامعٔه اسالمی و نيز پاسخ 

به سؤاالت علمای يهود و نصارا و غير    آنان.
در موارد بسيار، کسانی که با سؤاالت گوناگون به 
را  خود  پاسخ  و  می رفتند  نخستين  خلفای  نزد  و  مدينه 
نمی يافتند، توسط آنان به نزد امير مؤمنان علی  فرستاده 

و از علم او بهره مند می گشتند. 
نيازهای  تناسب  به  سياسی  عرصه های  در  حضور  ٤ ــ 
زيادی، آن حضرت طرف  مثال، در موارد  هر دوره؛ به عنوان 
مشورت خلفا قرار می گرفت و نظرات او راهگشای آنان در 

ادارٔه امور بود.٢ 

هم  با  نزاع  به  جانشينی  امر  در  مسلمانان  رفت،  دنيا  از  خدا    رسول  که  آن گاه  فرموده: «پس  چنين  باره  اين  در  خود  علی    امير مؤمنان  ١ــ 
پرداختند و به خدا سوگند، گمان نمی کردم که عرب امر جانشينی را پس از رسول خدا   از اهل بيت او دور کنند و از من بازدارند. پس چيزی نگذشت 
که مردم رو به فالنی (ابوبکر) آورده و با او بيعت کردند. و من دست از بيعت بازداشتم تا آنکه ديدم از دين برگشتگان بر آن اند دين محمد  را نابود سازند. 
پس ترسيدم که اگر اسالم و اهل آن را ياری نکنم، شکاف يا نابودی در آن پديد آيد که مصيبت آن بر من بزرگ تر از سلب حکومت برشما بود که بهره ای است 

چند روزه، و چون سراب زائل شود و همچون ابر پراکنده شود». نهج البالغه، نامٔه ٦٢.
٢ــ عّالمٔه امينی در جلد ششم الغدير، نمونه های متعددی را جمع آوری کرده است.   ۱۰۰  



امام و خالفت عثمان
دو  در  می توان  را  عثمان  خالفت  دوازده سالٔه  دورٔه 
بخش بررسی کرد. او در نيمٔه اّول دورٔه خالفتش معتدل تر 
از نيمٔه دوم عمل کرد. او به علت برخی ويژگی های درونی، 
و  بذل  و  ميل ها  و  حيف  هنگامی که  بود.  انتقاد پذير  کمتر 
بخشش های بی حساب از بيت المال، و نيز نصب کار گزاران 
ــ  بودند  بنی اميه  يعنی  عثمان،  قوم  از  عمدتاً  ـ  که  ناصالح    ـ
شد،  عثمان  به  نسبت  صحابه  از  برخی  اعتراض  موجب 
عوض  در  صحابه،  مشفقانٔه  نصيحت  به  عمل  جای  به  او 
امير مؤمنان  فضايی،  چنين  در  می شد.  آنان  خود  متعرض 
را  خليفه  خطاهای  امکان،  حِدّ  در  می کرد  تالش  علی  
به وی گوشزد کند، اما کمتر اثر می بخشيد! به عنوان مثال، 
زمانی که عثمان قصد داشت عمار ياسر ــ صحـابی برجسته 
علی   امام  و  کند  تبعيد  را  ــ  رسول خدا   مخلص  و 
تبعيد  سزاوار  بيشتر  خود  عثمان گفت: «تو  کرد،  اعتراض 

هستی!»١ 
سوم،  خليفٔه  ضد  بر  مخالفان  شورش  هنگام  به 
ميانجـی را ايـفـا مـی کرد.  اميرمـؤمنان      عـلـی     نقش ِ
امام  از  کامالً  آنان  که  نبود  معنا  بدان  اين  حال،  اين  با 
کامِل  موافقت  معنای  به  که  چنان  داشتند.  حرف شنوی 
امام،  نصايح  متأسفانه  نيست.  نيز  آنان  رفتارهای  با  امام 

دامادش  نشد  حاضر  حتی  عثمان  و  نبخشيد  سودی 
از  بود،  نارضايتی ها  از  منشأ بسياری  که  را  ــ  مروان  ــ 
خود دور سازد. در طول دوران محاصرٔه خانٔه عثمان نيز 
را  عثمان  و  آرام  را  مخالفان  کوشيد  بارها  علی   امام 
قانع سازد تا رفتارش را اصالح کند. شايان توجه آنکه در 
خواست،  کمک  تنها کسی که  عثمان از  محاصره،  مدِت 
امام علی  بود. زمانی که طلحه دستور داده بود تا از 
امام  از  عثمان  شود،  جلوگيری  عثمان  خانٔه  به  آب  وروِد 
استمداد جست و امام نزد طلحه آمده و از او خواست تا 
اجازه دهد آب برای عثمان ببرند. پس از آن، ظرف آبی به 
دست امام   حسن  سپرد تا به عثمان برساند.٢ امام  
در شرايطی به عثمان کمک می کرد که هيچ کس توان و 
قتل  مخالف  امام  که  است  گفتنی  نداشت.  را  آن  جرئت 
ختم  بدين جا  کار  آنکه  برای  زيادی  تالش  و  بود  عثمان 
نشود، صورت داد. يک دليل عمدٔه اين مخالفت آن بود 
که اگر چنين چيزی رسم می شد، زمينٔه بروز هرج و مرج 
در جامعه فراهم می گشت و آن گاه تضمينی برای اصالح 
امور وجود نداشت. اما به  هر حال، دشمنان امام علی  
حضرت  آن  گردن  به  را  قتل   عثمان  گناه  بعدها  کوشيدند 
آن  حکومت  با  مخالفت  برای  بهانه ای  را  آن  و  انداخته 

حضرت قرار دهند. 

١ــ اين نقل در کتاب انساب االشراِف بالذری (از دانشمندان برجستٔه اهل سنت در قرن سوم) ج ٥، ص ٥٥ ــ٥٤ آمده است.
٢ــ اما با وجود اين بعدها در حادثٔه کربال، عبيدالله بن زياد به استناد اين که در محاصرٔه عثمان اجازه ندادند آب برای او برده شود، دستور داد تا آب 

  ۱۰۱  به روی حرم امام حسين  بسته شود!



امام و پذيرش خالفت 
شخصيتی  دنبال  بـه  معترض،  مردِم  عثمان،  قتل  از  پس 
آن  در  و  کنند  بيعت  او  بــا  خليفه  عنوان  بــه  تا  بــودند  عـادل 
خود  خواستٔه  با  منطبق  امام   علی        را  جز  شرايط،کسی 
نـمـی ديدند؛ زيرا آنـان عــالوه بـر پيشينٔه زنـدگـی  امـام     ،
مخالفتش    با  وجود  امام        با  می ديدند   که  خود  چشم  بـه 
حِق  همچون  او  انسانی  حقوق  رعايت  بر  عثمان  عملکرد 
آنان،  ميان  در  البته  داشت.  تأکيد  آب،  از  بهره مندی 
با  داشتند  غدير،عقيده  مسئلٔه  به  توجه  با  که  بودند  نيز  تعدادی 
امـام عـلـی          بــه      عـنـوان         اّولين    جــانشين      راستيِن رسول
خدا    و امام واجب االطاعه بيعت می کنند. در ذی الحجه 
سال ٣٥ هجری، جماعت معترض به سياست های عثمان 
پس از قتل او،يکپارچه رو به خانٔه امير مؤمنان علی   
آوردند  و خواستار بيعت با او شدند و جالب آنکه در آن 
روز، به بقايای اعضای شورای شش نفرٔه خليفٔه دوم ــ 

ـ اصالً توجهی  همچون طلحه، زبير و سعد بن ابی وقاص ـ
از  آغاز،  در  مردم،  اصرار  برابر  در  امام    نشد. ١  
«ما  داشتند:  اظهار  آنان  کرد.  خودداری  بيعت  پذيرش 
سزاوارتر از تو به خالفت، کسی را نمی شناسيم». و پاسخ 
امام آن بود که: «من وزير (طرف مشورت) شما باشم، 
بهتر از آن است که امير شما باشم». و مردم در پاسخ 
نهايتاً  و  نمی پذيريم.»  را  چيزی  تو،  با  بيعت  گفتند: «جز 
بر  مشروط  پذيرفت  را  خودش  با  مردم  بيعت  حضرت  آن 
گيرد  صورت  مسجد  در  و  آشکار  صورت  به  بيعت  آنکه 
و چنين شد. محور بيعت نيز عمل به کتاب خدا و سنت 
نبوی  بود و امام  شرط عمل به سيرٔه خليفٔه اّول 

و دوم را نپذيرفت.١ 
دربارٔه خودداری اولئه امام از قبول بيعت، توجه به 

چند نکته شايسته است: 
١ــ امام   وضعيت موجود جامعه را فاسدتر از 

يک توضيح
از بررسی روايات تاريخی برمی آيد که عثمان در بعضی از احکام شرعی دخل و تصرف هايی انجام 
می داد که مورد اعتراض صحابه و امير  مؤمنان   علی  قرار می گرفت. به عنوان مثال، در سفر حج، 
عثمان مردم را از انجام اعمال ُعمره در ايام حج نهی می کرد. امام علی  که وضع را چنين ديد، ُمحرم 
به احرام ُعمره و حج   شد. عثمان گفت: می بينی که من نهی می کنم و باز انجام می دهی؟! امام پاسخ 
داد: «من به خاطر هيچ کس از سّنت رسول خدا  دست برنمی دارم»؛ و با توجه به اعتراضات 
اۡلِخٰالِف  َلَکِثيُر  می گفت: «إنََّک  حضرت  به  اعتراض  در  عثمان  موارد،  اين گونه  به  نسبت  امام   

َعَلۡيٰنا»؛ يعنی: « تو زياد به مخالفت با ما برمی خيزی»!

١ــ عبدالرحمان بن عوف در دورٔه خالفت عثمان، در حال دل خوری و کدورت از خليفه از دنيا رفت.
٢ــ طبری، تاريخ االمم و الملوک، ج٤، ص٥٦.    ۱۰۲  



١ــ نهج البالغه، خطبٔه ٢٢٩.

آن می دانست که بتوان آن را به آسانی رو به اصالح برد. 
آينده نـگـری  و  روشن بينی  بـا  امـام  ـ گـويا  ٢ ـ
با  يارانی  پايمردی  با  جز  که  می ديد  را  حوادثی  خود، 
ايمان، چيرگی بر آنها امکان پذير نبود؛ از اين رو، به قصد 
آماده سازی مردم و هشدار به حساسيت شرايط، پذيرش 
او،  با  مردم  بيعت  تا  کرد  همراه  درنگ  قدری  با  را  بيعت 
و  آنی  احساسات  از  دور  به  و  آگاهی  و  بصيرت  با  همراه 

زود گذر باشد. 
خليفٔه  عنوان  به  امام    جايگاه  به  توجه  با  ٣ ــ 
، بيعت مردم  شايسته و منصوب از جانب رسول خدا 
مشروعيت  و  داشت  تأييدی  نقش  تنها  حضرت،  آن  با 
خالفت آن حضرت الهی بود. از اين رو، اصل امامت و 
خالفت آن حضرت، ريشه در غدير خم داشت که همواره 
برای آن حضرت ثابت بود. بيعت مردم با آن حضرت، تنها 
بدون  که  داشت  دنبال  به  را  ظاهری  حکومت  و  خالفت 
نيز  امام  اولئه  امتناع  سّر  و  نبود  امکان پذير  مردم  آمادگی 

همين بود. 
سوی  از  بيعت  پذيرش  بر  مردم  عجيب  سوی اصرار  از  بيعت  پذيرش  بر  مردم  عجيب  اصرار 
انعکاس  چنين  حضرت  خطبه های  از  يکی  در  انعکاس    چنين  حضرت  خطبه های  از  يکی  در  امام امام   

يافته است:  يافته است:  
ُاشترانی  گويی  که  آوردند  يورش  چنان  مردم  ُاشترانی «...  گويی  که  آوردند  يورش  چنان  مردم   ...»
آبشخور  به  يورش  در  ساربان  که  بودند  بی عقال  و  آبشخور تشنه  به  يورش  در  ساربان  که  بودند  بی عقال  و  تشنه 
رهاشان کرده بود. چنان که گمان می رفت يا مرا بکشند رهاشان کرده بود. چنان که گمان می رفت يا مرا بکشند 
بيعت  برای  را  دستم  ريزند.  زمين  بر  را  يکديگر  خون  بيعت يا  برای  را  دستم  ريزند.  زمين  بر  را  يکديگر  خون  يا 
می گشودند، در حالی که من آن را می بستم. آن را پيش می گشودند، در حالی که من آن را می بستم. آن را پيش 
می کشيدند و من واپس می بردم، همانند اشترانی تشنه که می کشيدند و من واپس می بردم، همانند اشترانی تشنه که 
روز ورود به جايگاه آب، به آبشخورشان يورش می آورند، روز ورود به جايگاه آب، به آبشخورشان يورش می آورند، 
دوشم  از  کــه  ... عبا  چونـان  آورديد،  هـجـوم  من  دوشم بـر  از  کــه  ... عبا  چونـان  آورديد،  هـجـوم  من  بـر 
فرو افتاد، ناتوانان به زير پا ماندند و شادی مردم در بيعت فرو افتاد، ناتوانان به زير پا ماندند و شادی مردم در بيعت 
پيران با با من بدان جا رسيد که کودکان به َوۡجد آمدند و پيران با  آمدند و  کودکان به َوۡجد  رسيد که  بدان جا  با من 
لرزش و سستی راه رفتند. بيماران را برای بيعت به دوش لرزش و سستی راه رفتند. بيماران را برای بيعت به دوش 

بردند، و دختران بی نقاب به ميدان آمدند».بردند، و دختران بی نقاب به ميدان آمدند».١١

زندگی شخصی و روزانۀ امام   علی 
امير مؤمنان    فعاليت  محورهای  از  يکی  سه گانه،  خلفای  خالفت  سالٔه   ٢٥ دورٔه  طول  در  که  شد  اشاره  پيشتر 
پرداختن به فعاليت های شخصی و روزانه بود؛ ضمن اينکه آن حضرت از فعاليت های اجتماعی نيز کناره گيری نداشت، اما 
از آنجا که او عهده دار مسئوليت و منصبی رسمی ــ همچون خالفت، امارت يا استانداری يک منطقه ــ نبود، وقت خود 
ـ  صرف فعاليت های اقتصادی همچون کشاورزی، درختکاری و حفر قنات و چاه  را ــ عالوه بر عبادات روزانه و شبانه  ـ
می کرد.آن حضرت بخشی از درآمد حاصل را صرف نيازهای خود و خانواده و بسياری از آن را  نيز صرف انفاق به محرومان 
کار  توصيف  در  نيز  صادق     امام  نيست».  کشاورزی  محبوب تر از  نزد خدا  تهی دستان می کرد و می فرمود: «کاری  و 
، فرمود: «امير مؤمنان بيل می زد و نعمت های نهفته در دل زمين را استخراج می کرد».   کشاورزی جّدش، حضرت علی 
آن حضرت همچنين با تالش شخصی خويش، قنات حفر و در راه خدا وقف می کرد. با توجه به کم  آبی سرزمين عربستان، 
ميزان اهميت اين کار بيشتر روشن می شود. بنا به فرمودٔه امام صادق  ،امير مؤمنان   در زمينی که پيامبر  در 

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

  ۱۰۳  



١ــ روابط امام   علی  با رسول خدا  در دورٔه قبل از بعثت و هنگام بعثت را توصيف کنيد. 
ـ نقش امير مؤمنان   علی  از آغاز بعثت تا هجرت را توضيح دهيد. ٢ ـ

٣ ــ نقش امير مؤمنان علی  را در دورٔه هجرت تا رحلت پيامبر  بيان کنيد. 
٤ ــ محورهای کلی اقدامات امير مؤمنان علی  در دورٔه خلفای سه گانه چه بود؟ 

ـ  رفتار متقابل امام   علی  و خليفٔه سوم را توضيح دهيد.  ٥ ـ
٦ ــ چرا امام   علی    در آغاز از پذيرش بيعِت مردم خودداری کرد؟ 

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١١١١١١١ــ ررررررروووووووااااااااببببطططططططط اااااااممماااااااام   عللی  با ر
ل ا ا ققققق ٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

اختيارش نهاده بود، قنات پرآبی حفر کرد و آن را «َينُبع» نام نهاد و وقف زائران خانٔه خدا و رهگذران کرد. به جز اينها،اماکن 
و امالک متعدد ديگری نيز توسط آن حضرت در راه خدا وقف شد. و اين در حالی بود که گاه آن حضرت برای تأمين نياز 
روزانه اش، دچار سختی می شد. آزاد کردن بردگان و ساختن مساجد نيز از ديگر اقدامات آن حضرت در طول اين مدِت ٢٥ 

سال بود.  نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

، برادری آن حضرت با علی  مورد انکار متولياِن دستگاه خالفت قرار  ١ــ پس از رحلت رسول خدا 
گرفت! به نظر شما علت اين کار چه بود؟ 

از  جالبی  ـ توصيف  ـ قاصعه  خطبٔه  به  معروف  ــ  نهج  البالغه   ١٩٢ شمارٔه  خطبٔه  در  علی   امير مؤمنان  ٢ ــ 
چگونگی ارتباط خود با رسول خدا  در دورٔه کودکی ارائه کرده؛ آن را برای هم کالسی هايتان گزارش کنيد. 

  ۱۰۴  
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خالفت امام علی  ؛ حکومِت معرفت و عدالت

مقدمه 
دوران کوتاه خالفت امام علي  که از آغازين روزها سال ٣٦ هجر تا ٢١ رمضان سال چهلم 
هجر ادامه داشت  ،  با حوادث مهم، سرنوشت ساز و عجيبي همراه بود. در اين دوران، آن حضرت با وجود 
اجرا  به  را  عدالت  حاکميت  از  گوشه ا  توانست  گشت،  تحميل  حکومتش  و  او  بر  که  فراواني  مشکالت 
در   آورد. ضمن اينکه از تربيت عقالني و همراه با معرفت صحيح برا جامعه نيز غافل نبود. دشمنان آن 
حضرت متشکل از سه گروه ناكثني ، قاسطني و مارقني بودند که هر  يک ، ويژگي ها خود را داشتند. 

در اين درس ، دورههٴ حکومت امام علي   و مسائل مربوط به آن مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

  ۱۰۵  مسجد کوفه



مشکالت جامعه و ديدگاه های امام علی  
چنان که پيشتر گذشت، امير مؤمنان علی  خود 
می دانست که پذيرش حکومت در آن شرايِط دشوار و در 
افقی مه آلود و تيره، با مشکالت بسيار همراه خواهد بود. 
حاصل  ــ  شد  خواهد  روشن  که  چنان  ــ  مشکالت  اين 
دوران  در  خالفت  دستگاه  مسئوالِن  عملکرد  چگونگی 
قبل بود. محورهای اصلی اين دشواری ها را می توان در 
چهار   بخش دينی، اخالقی، اجتماعی و اقتصادی مطرح 

کرد:
رسول  رحلت  از  پس  ديـنـی:  مشکـالت  ١ ــ 
اساسی  مشکل  دو  دينی،  آموزه های  زمينٔه  در  خدا 
پديد آمد: نخست، جلوگيری دومين خليفه از نقل و تدوين 
و  ذوقی  تصرف های  و  دخل  ديگر،  نبوی  و  احاديث 
سليقه ای در احکام دينی. امير مؤمنان   در آغاز و در 
طول مدت خالفت، با اين دو مشکل اساسی مواجه بود؛ 
خٔال  موجب   ، نبوی سنت  تدوين  و  نقل  منع  که  چرا 
معرفتی شده بود و دخالت های ذوقی نيز موجب پديد   آمدن 
تا  کار  و  بود  نبوی   شده  سنِت  به جای  آشکار  بدعت های 
، سيرٔه  آنجا پيش رفت که در کنار سيره و سّنت پيامبر 

َشۡيَخۡين (ابوبکر و ُعَمر) نيز مالک عمل قرار  گرفت!

١ــ به عنوان مثال، امام در اذان، جملٔه «َحیَّ َعلٰی َخۡيِر اۡلَعَمِل» را که به دستور ُعمر حذف شده بود، اظهار می کرد. از اين رو، برخی از فقيهان اهل 
سنت اجازه داده اند اين جمله در اذان گفته شود.

٢ــ نهج البالغه، خطبٔه ١٢٣.

٣ــ نهج البالغه، خطبٔه ٢٣٣.

آن حضرت تالش کرد در گفتار و عمل، به مخالفت 
با بدعت ها برخيزد.١ او دربارٔه علت درگيری اش با برخی 
گروه ها در طول دورٔه خالفتش می فرمود: «امروزه از 
آن روی با برادران مسلمانمان وارد جنگ شده ايم 
وارد  اسالم  در  تأويل  و  شبهه  کجی،  انحراف،  که 

شده است». ٢
سياست های  از  برخی  اخالقی:  مشکالت  ٢ــ 
پيدايش  سبب  سوم،  خليفٔه  ويژگی های  نيز  و  دوم  خليفٔه 
با  دوم  خليفٔه  بود.  شده  مردم  در  دنيا گرايانه  روحيات 
آحاد  نيز  و  پيامبر    اصحاب  ميان  طبقاتی،  تعريفی 
علت  به  صحابه  از  برخی  اين رو،  از  نهاد.  تفاوت  جامعه 
دارا بودن سابقٔه بيشتر در اسالم، از امکانات مالی بهتری 
اشرافی  روحيات  نيز  عثمان  عصر  در  شدند.  برخوردار 
وی و خاندان اموی ــ که در رأس امور بودند  ــ ُخلق و 
خوی اشرافی و دنيا گرايی را به مردم منتقل ساخت. به جز 
اين، مردم گرفتار رفتارهای غير اخالقی ديگری نيز شده 
بودند؛ از اين رو، امام علی    وضع آنان پس از رحلت 
رسول خدا  را همچون وضع مردم در روزهای اّول 

بعثت پيامبر   می دانست.٣  

تتتتتحححححححلللللللللييييييييللللللل شششششششششمممممممممااا دررررربببباااااااااارٔهٔ تغيير و تحولتحليل شما دربارٔه تغيير و تحول اخالقی مردم پس از رحلت رسول خدا   چيست؟ 

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

  ۱۰۶  



ـ مشکالت اجتماعی: يکی از مهم ترين مشکالت  ٣ـ
امام   علی   ، نگاه  از  پيش  خلفای  دورٔه  در  پديد آمده 
نژادی و طبقاتی به عرب و عجم بود. متأسفانه پس از آنکه 
کرد  اعالم  ملغٰی  را  نژادی  کاذب  امتيازات  تمامی  اسالم 
را  ديگران  بر  افراد  امتياز  مالک  تنها  خدا     رسول  و 
تقوای بيش تر دانست، پس از رحلت آن حضرت، دوباره 
دوم  خليفٔه  گرفت.  قرار  کار  مبنای  عجم  بر  عرب  برتری 
می ُجست  بيزاری  عرب)  غير  شدٔه  آزاد  َموالی (بردگان  از 
علی    امام  بود.  قائل  تفاوت  عرب ها  و  آنان  بين  و 
نهاد  پا  زير  را  ديدگاه  اين  خالفت  آغاز  از  پس  بالفاصله 
قرار  مساوی  را  بيت المال  از  عرب  غير  و  عرب  سهم  و 
عــــرب  اشراف  از  بــرخـی  اعتراض  مـوجب  کـه  داد 
امام    (همچون  َاۡشَعث بن    قيس   )  و     حتی     نـــزديکــان 
(همچون خواهر او) شد. به عنوان مثال، َاۡشَعث آن گاه که 
امام   بر منبر بود، خطاب به حضرت فرياد زد: «موالی 
در  حضرت  و  شده اند».  عزيز تر  و  نزديک تر  شما  به  ما  از 
طرد  را  آنان  که  می گويی  فرمود:«مرا  پاسخش  ضمن 

کنم و از ستمکاران شوم؟»
تقسيم  در  بی عدالتی  اقتصادی:  مشکالت  ٤ــ 
از  نيز  امکانات  در   بهـره مندی          از  و      تبعيض  بيت المال 
امام علی     خـالفت  از  قبل  دوره هــای  ميراث هـای 
از  بهره مندی  در  ،   مردم  خدا    رسول  دورٔه  در  بود. 
خليفه،  دومين  دورٔه  در  داشتند.  مساوی  حق  بيت المال 
وی براساس سابقٔه افراد و نيز ترکيب قبايلی، سهم افراد 
نيز  عثمان  زمان  در  وضعيت  اين  داد.  قرار  متفاوت  را 
او  شخصی  بخشش های  و  بذل  آنکه  ضمن  يافت؛  ادامه 

نيز اضافه شد. 

مخالفت  خالفت،  روز  آغازين  در  امام   علی   
بر  داد  وعده  مردم  به  و  کرد،  اعالم  را  رويّه  اين  با  خود 
آنکه  ضمن  کرد.  خواهد  عمل  نبوی     سنت  اساس 
صورت  به  بيت المال  از  آمده  دست  به  اموال  کرد  تهديد 
گفتنی  گرفت.  خواهد  باز پس  افراد  از  نيز  را  نامشروع 
حضرت،  آن  با  بعدی  مخالفت های  عوامل  از  يکی  است 

اصرار او بر نفی امتيازات کاذب اقتصادی بود. 

اصحاب َجَمل (ناکثان)١ 
يکـی از تأسف   بـارترين حـوادث در آغـاز خالفت 
و  آثار  بر  عالوه  که  است  «جمل»  جنگ  امام   علی   
بعدی  تلخ  رخدادهای  سرچشمٔه  مدت،  کوتاه  پيامدهای 
نيز بود. طلحه که اولين بيعت کننده با امام علی  بود، 
امام،  که  داشتند  آن  اميد  ــ   ٢ ُزبَۡير  ــ  دوستش  اتفاق  به 
حکومت بصره و کوفه را به آنان واگذارد  اما حضرت با 
بيشتر  مدينه  در  آنان  وجود  به  که  فرمود  پاسخ  در  زيرکی 
نياز دارد. بدين لحاظ، آنان مدينه را به بهانٔه انجام اعمال 
ُعمره، به سوی مکه ترک گفتند. آنان در مکه با تحريِک 
آنجا  و  بروند  بصره  به  که  ساختند  متقاعد  را  وی  عايشه، 
را تصرف کنند. از سوی ديگر، وابستگان خاندان اموی 
به  يافتند،  مناسب  را  زمينه  که  نيز  عثمان  اطرافيان  نيز  و 
آنان پيوستند و با اموال نامشروعی که از زمان عثمان در 
دست داشتند، هزينٔه جنگ را عهده دار شدند. سرانجام، 
کاروان ناکثان با همراهی و تدارک مالی بنی اميه و به همراه 
٩٠٠ نفر از مردم حجاز، راهی بصره شدند. آنان عايشه 
را بر شتر نَری (جمل) سوار کردند. از اين رو، اين رخداد 

به جنگ جمل معروف شده  است. 

١ ــ ناکثان، يعنی پيمان شکنان؛ و به رهبران اين جنگ ناکثان گفته اند زيرا بيعت خود با امام   علی  را نقض کردند.  
  ۱۰۷  ٢ــ وی فرزند صفيه، دختر عبدالمطلب، و پسر عمٔه رسول خدا  و امير مؤمنان علی  بود.
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طلحه و زبير از پيشگامان بيعت با علی  وقتی 
به  نکرده،  واگذار  منصبی  آنها  به  علی   ديدند، 
به  عايشه  همراهی  به  و  گشتند  رهسپار  مکه  سوی 
به  و  شوريدند  علی   بر  عثمان  خونخواهی  بهانه 

سوی بصره حرکت کردند.

به  را  پيامبر  سخنان  عايشه  حوأب  سگان  بانگ  با 
ياد آورد و قصد بازگشت نمود اما عبدالله بن زبير 
با فريب خاله اش عايشه، او را به ادامۀ راه ترغيب 
نسبت  عايشه  به  خدا    رسول  گفتنی است  کرد. 
منطقۀ  سگاِن  کردن  پارس  و  علی   بر  خروج  به 

حوأب خبر داده بود.

جنگ جمل در دهم جمادی االخر سال ٣٦آغاز شد و 
منجر  بودند  جنگ  گران  آغاز  که  ناکثين  شکست  به 

گرديد. 

عـلـيه  تــوطئه  و  فــريب  بــا  نـاکثين 
بصره  بر  علی   حاکم  عثمان بن حنيف 

چيره شدند.

با وجود کارشکنی ابوموسی اشعری حاکم کوفه 
خود  با  را  کوفيان  از  بسياری  جمع  نمايندگان 
علی   سپاه  به  ذوقار  در  و  نمودند  همراه 

پيوستند 

در ١٢رجب سال ٣٦هـ حضرت علی  به کوفه وارد 
حکومت  مرکز  عنوان  به  را  ٢٠ساله  شهر  اين  و  شدند 

خود برگزيدند.

مسير نمايندگان امام به کوفه برای همراه نمودن 
کوفيان با سپاه علی    در جنگ با ناکثين

قتل  به  هـ   ٣٥ سال  ١٨ذی الحجه  در  عثمان 
رسيد و مردم ٢٥ همان ماه با علی   بيعت 

کردند.

جهنمی  سبره  توسط  علی    نامه  ارسال 
انتصاب  و  او  عزل  بر  مبنی  معاويه  برای 
بهانۀ  به  معاويه  نافرمانی  و  سهل بن حنيف 

خونخواهی عثمان

  ۱۰۸  



فتنه  جـويان جمل بــه نــزديکـی بــصره رسيدند.
بود،  شده  امام   علی      نصب  توسط  که  بصره  والی 
«عثمان بن ُحَنۡيف» بود. ناکثان، نخست، با او پيمانی امضا 
کردند که تا آمدن امام   علی  صبر کنند و داراالماره، 
بيت المال و مسجد در دست عثمان بن ُحَنۡيۡف باشد اما از 
ترس ناتوانی در برابر امام    پيمان شکنی کردند و شبانه 
ــ در حالی که عثمان بن حنيف مشغول نماز عشا بود ــ 
و  سر  موهای  و  کردند  دستگير  را  او  ريخته،  مسجد  به 
پس  آنان  راندند.  بيرونش  شهر  از  و  کندند  را  صورتش 
کردند و بين  از کشتن پنجاه نفر، بيت المال را نيز غارت 

طلحه و زبير بر سر امامت جماعت نزاع در گرفت! 
عراق  سوی  به  نفر  هزار  چهار  همراه  امام    به 
حرکت کرد. از کوفه نيز ــ پس از اعزام امام حسن  و 

ـ تعداد زيادی به امام  محلق شدند.١ دو  عمار به آنجا ـ
سپاه در منطقٔه «ُخَرۡيبَه» ــ در بيرون بصره ــ با هم روبه رو 
شدند. امير مؤمنان       تالش بسياری برای  منصرف کردن 
عايشه، طلحه و زبير به کار بست، اما متأسفانه، عايشه تنها 
جوانی  آغاز،  در  دانست!  شمشير  را  گروه  دو  ميان  حاکم 
ناکثان  سپاه  مقابل  دست،  در  قرآنی  با  امام   سوی  از 
اين رو،  از  رساندند.  قتل  به  را  او  ناجوانمردانه  اما  رفت، 
تا  ظهر  (از  نيم روز٢  يک  در  داد.  نبرد  فرمان  امام      
غروب) سپاه جمل شکست سختی خورد و اين نبرد به جز 
کشته های بسيار از سپاه ناکثان و چند صد شهيد از سپاه 
امام  حاصلی نداشت. گفتنی است امام  هيچ يک 

از بازماندگان جنگ جمل را مجازات نکرد.

١ــ دربارٔه تعداد    نيروهای کوفه که به ياری امام  آمدند، بين منابع تاريخی اختالف به چشم می خورد، ولی از مجموع نقل ها به دست می آيد که 
عدد سپاه امام   بيش از ده هزار نفر بوده است.  

٢ــ روز دهم جمادی االولی (و به نقلی، دهم جمادی الثانی) از سال ٣٦ هجری.  

يک توضيح
تأملی در شخصيت رهبران ناکثان

چنان که ديديم، رهبری اصلی سپاه جمل را عايشه، طلحه و زبير در دست داشتند. عايشه، همسر 
رسول خدا    بود که با توجه به آئه ششم از سؤه احزاب، او نيز همچون ديگر همسران آن حضرت، 
آغاز  از  پيش  برد.  بهره  نادرست  گونه ای  به  جمل  جنگ  در  لقب  اين  از  و  بود،  به «امّ المؤمنين»  ملّقب 
حرکت به سوی بصره، تالش برخی از همسران پيامبر  ــ همچون ام سلمه ــ برای بازداشتن عايشه از 
اين اقدام، سودی نبخشيد. نصايح امير مؤمنان    و برخی يارانش نيز فايده ای نداشت. با وجود اين، 
ــ بنا به نقل شيخ مفيد ــ پس از نبرد جمل، عايشه با رأفت امام علی   مواجه شد و به همراه چهل زن 
نقابدار که لباس مردانه پوشيده بودند، به مدينه بازگردانده شد. طلحه نيز از اصحاب رسول خدا و 
جزء سردمداران شورشيان بر عثمان بود؛ همين نکته سبب شد که در اثنای جنگ، با تير مروان بن حکم 
از پای درآيد! زبير نيز که پس از نصايح امام علی  از اقدام خود پشيمان شده بود، بدون آنکه به فکر 
جبران خطا و توقف جنگ باشد، صحنٔه نبرد را ترک گفت و در خارج ميدان نبرد، توسط مردی از اهالی 

بصره کشته شد! 

  ۱۰۹  



نبرد صّفين (جنگ با قاسطين)١
در  تأسف بار  رخدادهای  سرآغاز  جمل،  اهل  فتنٔه 
مقدمٔه  فتنه، خود  اين  امام   علی      بود.  خالفت  دوران 
شد.  نـهـروان  و  صفين  جنگ هـای  يعنی  ديـگـر  فتنٔه  دو 
روز  در  جمل،  سپاه  بر  پيروزی  از  امير مؤمنان       پس 
علل  شد.  کوفه  وارد  هجری   ٣٦ سال  رجب  دوازدهم 
عامل  چند  ــ  مدينه  به  بازگشت  جای  به  ــ  کوفه  انتخاب 

بود که عبارت اند از: 
از  تـعـدادی  در  شيعی  گـرايش هـای  وجـود  ١ــ 

مسلمانان کوفه؛ 
در  فـراوان  اقتصادی  و  انسانـی  منابع  وجـود  ٢ــ 

عراق و امکان کادر سازی و تربيت نيرو؛ 
٣ــ تحت نظر گرفتن معاويه و مقابله با تحرکات او؛ 
با  اصالحات،  انجام  برای  بيشتر  زمينٔه  ـ    وجود  ٤ ـ

توجه به آمادگی بيشتر مسلمانان کوفه؛ 
مناطق  ديگر  و  ايران  با  آسان تر  ارتباط  امکان  ٥ ــ 

فتح شده.
کاخ  در  سکونت  کوفه،  به  ورود  از  امام  پس 
ـ فرزند  (داراالماره) را نپذيرفت و به منزل َجۡعدة بن هُبَۡيره ـ
ـ رفت. آن حضرت اعزام کارگزاران به   خواهرش، امّ هانی ـ
شهرهای مختلف را ادامه داد و کارگزاران پيشيِن برخی 

ـ که فاقد صالحيت بودند ــ بر کنار کرد.٢  مناطق را ـ
شام  از  نيز  را  معاويه  جهت،  همين  در  امام    

١ــ قاسطين به معنای ظالمان است و به علت ظلم معاويه در حق امام علی    به او و يارانش چنين لقبی داده اند.
٢ــ همچون جريربن عبدالله بََجلی، والی همدان؛ و َاۡشَعث بن قيس، والی آذربايجان.

٣ــ طلقا به معنای آزاد شدگان است و مراد از آنها کسانی اند که تا زمان فتح مکه به مخالفت با اسالم و کارشکنی و دشمنی برخاستند، و پس از فتح 
مکه، مشمول عفو و مّنت رسول خدا  قرار گرفتند. ابوسفيان و فرزندش معاويه جزء طلقا بودند.

کند.  بيعت  که  خواست  او  از  نامه ای،  طی  و  کرد  عزل 
در نامٔه امام     ، خطاب به معاويه چنين آمده بود: «تو 
از طُلَقاء٣ هستی که شايستگی خالفت و امامت را 
ندارند و طرف مشورت نيز قرار نمی گيرند». معاويه 
نوشت:«شامی ها  چنين  امام     پاسخ  در  نامه ای  طی 
به  را  عثمان  قاتالن  آنکه  مگر  جنگيد،  خواهند  تو  با 
با  مسلمانان  خليفٔه  کردی،  چنين  اگر  دهی.  تحويل  آنان 
شورای آنان برگزيده خواهد شد». پاسخ معاويه، راهی جز 
نبرد فراروی امام قرار نداد. از اين رو، آن حضرت 
سوی  فرمود:«به  آنان  به  نيروهايش،  آماده سازی  ضمن 
دشمنان خدا، قرآن و سنت و بقايای احزاب و قاتالن 

مهاجران و انصار حرکت کنيد».
و  داد  سامان  لشکر  هفت  در  را  امام      سپاهش 
روز پنجم شوال سال ٣٦ هجری، از اردوگاه نظامی کوفه، 
به سوی منطقٔه ِصّفين در مرز عراق و شام حرکت کرد. 
سپاه معاويه که جلوتر از سپاه امام     به صفين رسيده 
کرد و آب را بر  آبشخور رود فُرات را تصرف  تنها  بود، 
رشادت  با  و  امام    دستور  با  بست.  عراق  سپاه  روی 
تحت   امر،  نيروهای  و  اشتر  مالک  و  حسين     امام 
و  بزرگواری  علی     با  امام  اما  شد،  آزاد  فرات  آبراِه 
گذشت، دستور داد سپاهيانش مانع آب برداشتن سپاه شام 

نشوند. 

موقعيت جنگ جمل و مسير سپاهان امام علی (علی) و ناکثين

  ۱۱۰  



اعـزام سفيران و نـامـه هـا از سوی امـام          برای 
پيغام  تمام  خشونت  با  معاويه  و  نبخشيد  سودی  معاويه، 
داد: «ميان من و شما جز شمشير نخواهد بود». سراسر 
ماه ذی الحجه، به برخوردهای پراکنده گذشت و براساس 
توافق، در ماه محرم ــ که از ماه های حرام بود ــ متارکٔه 
جنگ صورت گرفت. پس از اتمام مهلت ترک مخاصمه ، 
در  صفين  پيکار  ــ  صفر  ماه  اّول  ــ  چهارشنبه  روز  در 
گرفت و طی هشت روز اول، پيکارهايی ميان فرماندهاِن 

ـ نهم  ماه  دو طرف صورت پذيرفت؛ اما پيکار روز پنجشنبهـ 
صفر ــ بسيار سخت شد؛ به گونه ای که سپاه امام   در 
بـــا  مــرحــلــه،  اين  در  کـــردند.  عقب نشينی  آغــاز 
حـضور   امـام     و فرزندانش در جناح چپ، و حضور 
مالک اشتر در جناح راست و با سخنان شور انگيز مالک، 
شکست  که  معاويه  شد.  امام   سپاه  نصيب  پيروزی 
سپاهش را ديد، اشعث بن قيس را در ميان سپاه امام برای 
حيلٔه  با  ديگر،  سوی  از  و  کرد  مأمور  نبرد  به  دادن  پايان 

موقعيت جنگ جمل و مسير سپاهان امام علی (علی) و ناکثينموقعيت جنگ جمل و مسير سپاهان امام علی (علی) و ناکثين

محل جنگ صفين و مسير حرکت سپاهان حضرت علی محل جنگ صفين و مسير حرکت سپاهان حضرت علی  و معاويه، مأخذ: اطلس شيعه، رسول جعفريان و معاويه، مأخذ: اطلس شيعه، رسول جعفريان

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

نظر شما دربارٔه اقدام سپاه شام و امام علی   دربارٔه بستن و بازکردن آبراه چيست؟

  ۱۱۱  



عمر  و عاص مبنی بر به نيزه کردن قرآن ها، در صبحگاه روز 
جمعه ــ دهم صفر سال ٣٧ هجری ــ شکاف عجيبی در 
ساده انديش  افراد  از  عده ای  کرد.  ايجاد  امام   سپاه 
به  قرآن ها،  ديدن  با  بی بصيرت،  و  ناآگاه  نماياِن  مقدس  و 
خواستند که جنگ را ترک کند و به  اصرار، از امام 
او  از  قتل،  امام     به  تهديد  با  و  نهد  گردن  قرآن  حکم 
خواستند مالک اشتر را که تا نزديکی خيمٔه معاويه رسيده 

بود، بازگرداند و امام    نيز به ناچار چنين کرد. 

ماجرای َحکَمّيت (داوری)
و  بخشيد  را  خود  اثر  قرآن ها  نيزه کردن  بر  نيرنگ 
گروه مقدس مآب نادان از سپاه امام    را فريفت. بنا بر 
آن شد که از هر طرف يک َحَکم (داور) انتخاب شود و تا 

زمان حکميت١، ميان دو سپاه آتش    بس برقرار باشد. 

نکتٔه قابل تأمل در اين قرارداد آنکه معاويه با متن اولئه 
قرارداد که در آن، برای امام    لقب «امير المؤمنين» 
بن قيس،  اشعث  اصرار  با  و  کرد  مخالفت  بود،  شده  ذکر 
سّنتی  الله:  فرمود:«سبحان  امام  و  شد!  حذف  لقب  اين 
به  اشاره  حضرت،  مراد  و  پيامبر  » ؛  سنت  چونان 
با  مشرکان  نمايندٔه  آن،  در  که  بود  حديبيه  صلح  قرارداد 
آمدن لقب «رسول الله» در صلح نامه مخالفت کرد و پيامبر   

 از بروز موقعيت مشابه برای علی    در آينده خبر 
داد. به هر حال، پس از عقد قرارداد، امام     و سپاهش 
بازگشتند.کم کم  کوفه  به  هجری   ٣٧ سال  ربيع االول  در 
زمـان  نشست  حکمين   فــرا    رسيد.   بــا  وجــود   تـمـايل
امام    برای اعزام مالک    اشتر، به اصراِر اشعث بن قيس 
نمايندٔه  عنوان  به  اشعری٢»  «ابو موسی  ديگر،  برخی  و 
عراقيان تعيين شد. معاويه نيز عمروعاص را به نمايندگی 

١ ــ تاريخ حکميت در قرارداد، پايان رمضان سال ٣٧ هجری، يعنی هشت ماه بعد (فاصلٔه ماه صفر تا رمضان) تعيين شد.
٢ ــ وی فردی محافظه کار و به ظاهر مقدس بود، اما از فهم و درايت بهره ای نداشت. او در عصر عثمان، والی کوفه بود و توسط امام   عزل 
شد. هنگام فتنٔه جمل، ابوموسی اشعری به بهانٔه عدم تشخيص جبهٔه حق از باطل، مردم کوفه را از همراهی با امام   منع کرد؛ به همين دليل وی يکی از 

قاعدين دانسته شده است.

خانۀ امام علی   در کوفه

  ۱۱۲  



از سوی شاميان برای حکميت اعزام کرد. عمر وعاص، 
نيز  ابوموسی  و  برشمرد  معاويه  فضايل  از  طويلی  فصل 
اصرار به خلع معاويه و علی   و شورايی کردن انتخاب 
خليفه داشت. عمر  و  عاص نيز با نيرنگ اين را پذيرفت و 

اما  کرد  اعالم  را  معاويه  و  علی    خلع  ابوموسی  ابتدا 
عمر  و  عاص، خلع علی   و نصب معاويه را اعالم کرد. 
مجلس با دشنام ابوموسی به عمر و عاص و بالعکس آشفته 

و پراکنده شد. 

يک توضيح

قاعدينقاعدين

عدم  تصور  به  يا  بهانه،  به  سابقه  با  افراد  از  تعدادی  عدم ،  تصور  به  يا  بهانه،  به  سابقه  با  افراد  از  تعدادی   ، علی  امير مؤمنان  خالفت  آغاز  از  علی پس  امير مؤمنان  خالفت  آغاز  از  پس 
از  يکی  حضرت.  آن  مخالف  جبهٔه  به  نه  و  پيوستند  از   يکی  حضرت.  آن  مخالف  جبهٔه  به  نه  و  پيوستند  علی   امام  جبهٔه  به  نه  باطل،  از  حق  علی شناخت  امام  جبهٔه  به  نه  باطل،  از  حق  شناخت 
، طرفين درگير، دو گروه از ، طرفين درگير، دو گروه از  زمينه های بروز اين جريان آن بود که در نبردهای عصر خالفت امام  علی زمينه های بروز اين جريان آن بود که در نبردهای عصر خالفت امام  علی 
مسلمانان بودند. البته اينان به اين فرمايش رسول خدا مسلمانان بودند. البته اينان به اين فرمايش رسول خدا   بی توجه بودند که فرمود: « بی توجه بودند که فرمود: «علی باحق است علی باحق است 
و حق با علی است و هر جا علی هست، حق همان جاستو حق با علی است و هر جا علی هست، حق همان جاست». اين گونه افراد به گروه «قاعدين» معروف ». اين گونه افراد به گروه «قاعدين» معروف 
اشعری، سعد بن ابی و قاص، عبدالله بن شده اند و شخصيت های معروف شان عبارت اند از: ابوموسی اشعری، سعد بن ابی و قاص، عبدالله بن  عبارت اند از: ابوموسی  شده اند و شخصيت های معروف شان 

عمر، اسامة بن زيد، محمد بن مسلمة و ... . عمر، اسامة بن زيد، محمد بن مسلمة و ... . 

فتنۀ خوارج؛ جنگ با مارقين١
انجاميد.  حکميت  پيمان  به  صفين  نبرد  سرانجام 
همچون:  بود؛  عامل  چند  از  ناشی  حاصلی  چنين 
ياران  شهادت  آن،  از  ناشی  خستگی  و  نبرد  طوالنی شدن 
مخلص و فداکاری همچون عمار ياسر، دنيا طلبی و خيانت 
ساده انديشی  و  فهمی  کج  اشعث بن قيس،  همچون  اشرافی 
، فريب کاری و ناجوانمردی  ُقّراء مقدس نما در سپاه امام 

از  پس  قرآن ها.  نيزه   کردن  بر  چون  اقداماتی  در  معاويه 
پيمان حکميت و قرائت متن آن به وسيلٔه اشعث، ناگهان 
که:  برآوردند  فرياد  َمۡعدان  و  َجۡعد  نام های  به  برادر  دو 
کشته  و  بردند  حمله  معاويه  پردٔه  سرا  به  و  االلِلّٰه»  «الحکَم 
شدند. سپس از هر سو بانگ برآمد که: «هيچ حکمی جز 
خدا را نشايد». و نزديک به چهار هزار نفر از ياران امام 
علی  از او تقاضا کردند، به جنگ بازگردد. امام  

جريان  پيش بينِی  ضمن  حضرت،  آن  بودند؛  گرفته  لقبی  چنين  خدا     رسول  از  روايتی  دليل  به  خوارج  شدگان؛  خارج  دين  از  يعنی  مارقين  ١ــ 
  ۱۱۳  خوارج، به امام علی  فرمود: «آنان از دين خارج می شوند همان گونه که تير از کمان خارج می شود»؛ ، شيخ مفيد، االرشاد … ،    ج١ ص ١٤٩.



فرمود: «مخالفت يارانتان را می بينيد و شما کم شماريد. 
عموم  نظر  ولی  نبودم،  راضی  کار  اين  به  سوگند  خدا  به 
مردم را پذيرفتم؛ زير از نابودی شما می ترسيدم». آنان در 
پاسخ امام     گفتند:«وقتی به انتصاب داوران رضايت 
کرده ايم  توبه  اينک  و  شديم  لغزش  و  خطا  گرفتار  داديم، 
از  وگرنه  برگرد  ما  مانند  نيز  تو  برگشته ايم؛  رأی  آن  از  و 
تو بيزاری می جوييم». و امام    فرمود: «آيا پس از 
به  نفرموده:  خداوند  مگر  برگردم؟  رضايت  اعالم 

ميثاق خود وفادار باشيد».
مآبی  تقدس  و  جماعت،  اين  خشن  و  بدوی  روحيات 
جای  به  آنها  شد  سبب  دين،  در  بصيرت  فقدان  با  همراه 
انديشه در اسباب واقعی اين ماجرا، با يک نگاه سطحی، 
گناه را متوجه امام      کنند و حضرت را به خاطر پذيرش 
به  چون  که  تصور  اين  با  آنان  بدانند.  مقّصر  حکميت، 
امام   هم  و  خود  هم  شده اند،  راضی  مخلوق  حکميت 
توبه  ظاهر  به  خودشان  پنداشته،  کافر  حتی  و  خطا کار  را 
کردند و از امام    نيز می خواستند که از کفر خود توبه 

کند! 
روستای  راه  آنان  کوفه،  به  صفين  از  بازگشت  در 

«َحَرۡوراء» در جنوب کوفه را در پيش گرفتند. امام    
کوفه  به  گفت وگو،  از  پس  را  تعدادی  و  رفت  آنان  نزد 

بازگرداند، اما برخی از آنان رفتار بی ادبانه ای با امام   
امام     ياران  از  يکی  قتل  به  ادامه،  در  آنان  داشتند. 

سه  و  باردارش  همسر  و  عبدالله بن خّباب بن َاَرّت  نام  به 
اين رو،  از  کردند.  اقدام  بودند،  آنان  همراه  که  ديگر  زن 
امام    که پس از شکست حکميت و خيانت عمر و عاص 
سوی  به  نخست  بود،  معاويه  با  جنگ  عازم  سپاهش  با 
محل تجمع خوارج در نهروان رفت و به آنان پيغام داد که 
کشندگان يارانش را تحويل دهند اما آنان ــ که تعدادشان 

قاتل  ما  همٔه  که  دادند،  پاسخ  ــ  بود  تن  پنج هزار  بر  بالغ 
ــ  فرستادگانش  برخی  و  امام    مذاکرات  هستيم.  آنها 
دو  از  بيش  بازگشت  سبِب  ــ  عباس  عبدالله  بن  همچون 
صفر  ماه   ٩ روز  در  سرانجام  و  شد  خوارج  از  تن  هزار 
سال ٣٨ هجری، بقايای خوارج به سپاه امام    هجوم 
گفته  پيش  از  امام    که  همان گونه  ولی  بردند؛  سختی 
بود، پس از حدود دو ساعت نبرد سخت، همٔه خوارج ــ 
ـ کشته شدند و از ياران امام     مگر کمتر از ده نفرشانـ 
نيز کمتر از ده تن به شهادت رسيدند. فتنٔه خوارج در اين 
مرحله پايان يافت، اما جريان خوارج ــ چنان که امام     

پيش بينی کرده بود ــ از بين نرفت و همچنان باقی ماند. 

شهيد محراب
خوارج،  با  نبرد  خاتمٔه  از  پس  مؤمنان     امير 
بالفاصله فرمان حرکت به سوی شام را صادر کرد، ولی 
بازگشت  تقاضای  سپاه،  خستگی  بهانٔه  به  اشعث بن  قيس 
به کوفه را کرد تا با آمادگی بيشتر به سوی شام روند! اما 
خارج  کوفه  از  هرگز  سپاه  اين  و  نبود  بيش  بهانه ای  اين، 
نشد.از آن سو، معاويه که سستی ياران امام    را می ديد، 
تحت   قلمرو  مناطق  به  را  غـارتگر  و  تجاوزکـار  گروه های 
حکـومت امام     می فرستاد تا با ايجاد نا  امنی، چهرٔه بدی 
جان سوز  خطبه های  کنند.  امام      ترسيم  حکومت  از 
تجاوزات  دفع  برای  حرکت  به  سپاه  ترغيب  برای  امام      
اسؤه  سرانجام،   علی      اين  و  نبخشيد  معاويه    سودی 
فضايل  تمامی  و  شجاعت  حلم،  صبر،  عدالت،  پارسايی، 
هجری  چهلم  سال  رمضان  نوزدهم  صبحگاه  در  انسانی، 
در  مرادی  ابن   ملجم  نام  به  خوارج  بقايای  از  دست    يکی  به 
مسجد کوفه ضربت خورد و به آرزوی ديرينش دست يافت 

و به وصال معبود و محبوب حقيقی شتافت.
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مرقد مطهر امير مؤمنان علی   

خطبۀ ِشۡقِشقّيه
ـ است. گفتنی است  يکی از مهم ترين و معروف ترين خطبه های نهج البالغه، خطبٔه سوم ــ معروف به شقشقيه ـ
اين خطبه در حقيقت، رنج گفته های امير مؤمنان  در يک جمع خصوصی بوده که تسامحاً از آن با عنوان خطبه ياد 
شده است. در اين خطبه، امام  ِشۡکوه هايی نسبت به عملکرد خلفای سه گانه مطرح و ويژگی های هر يک را بيان 
کرده است. سپس به قتل عثمان و روی     آوردن مردم برای بيعت با خودش اشاره کرده و سبب پذيرش بيعت مردم را 
بازگفته است. امام   سبب اصلی قبول خالفت و حکومت بر مردم را آن دانسته که حضور مردم و اعالم آمادگی 
آنان برای همراهی و وفاداری و نيز عهد و پيمانی که خداوند از آگاهان و عالمان در خصوص حمايت از مظلوم و قيام 
برضد ظالم اخذ کرده است، موجب اتمام حجت بر آن حضرت گشته و پذيرش بيعت را الزم ساخته است. امام  
سپس به فتنه های سه گانٔه دورٔه خالفتش ــ يعنی جريان ناکثين، قاسطين و مارقين ــ اشاره کرده است. سبب نام گذاری 
اين رنج گفته، به شقشقيه آن است که پس از بيان فقرات ياد شده، فردی نامه ای به امام  داد که مالحظه کند. از 

اين رو، کالم امام   قطع شد. ابن عباس که مشتاق ادامٔه سخن حضرت بود؛ تقاضای ادامٔه سخن کرد اما امام 
فرمود: «هيهاَت ِشۡقِشَقة َهَدَرۡت ُثمَّ َقّرۡت» و مراد از شقشقه، کف خارج شده از دهان به هنگام خشم و هيجان است؛ 

يعنی آنچه گفته شد يا در نتيجٔه غليان خشم من بود که اکنون فرو نشسته است.  
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بدا

شتر 
بي
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١ــ مشکالت دينی و اخالقی جامعٔه عصر علوی  چه بود و امام در برابر آن ، چه موضعی داشت؟ 
٢ــ مشکالت اجتماعی و اقتصادی جامعٔه عصر علوی   چه بود و امام در برابر آن ، چه موضعی داشت؟ 

٣ ــ ناکثان چه گروهی اند؟ چه کردند؟ سرانجامشان چه شد؟ 
٤ ــ چرا امام  علی        به جای مدينه، کوفه را به عنوان مرکز خالفت برگزيد؟ 

٥  ــ قاسطين چه کسانی اند؟ عملکرد آنان در جنگ صفين چگونه بود؟ 
٦ ــ در ماجرای حکميت چه گذشت؟ توضيح دهيد. 

ـ مارقين چه گروهی اند؟ منشأ پيدايش آنان را بيان کنيد.  ٧ ـ

١١١١١١١١١ــ مممممممممشششششششکککککککککککالالالالالالالالالالتتتتتتتتتتت ددييينننی وو اخالقی
اقتص و اجتماعی ممممممشششششکککککککالالالالالالالتتتتتتتتتت ٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢ـــــــــ

پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ آيا امروزه نيز انديشه های شبيه انديشٔه خوارج را می توان مشاهده کرد؟ بررسی کنيد. 
٢ ــ دربارٔه گروه قاعدين و چگونگی تفکر آنان، پژوهشی ارائه کنيد.

  ۱۱۶  


