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وجود امیرالمؤمنینعلیه الصاةوالسام از جهات متعدد و در شرایط گوناگون، برای همة نسل های بشر، 
یک درس جاودانه و فراموش نش��دنی است؛ چه در عمل فردی و شخصی خود، چه در محراب 
عبادت��ش، چه در مناجات��ش، چه در زهدش، چه در محو و غرق ش��دنش در یاد خدا، و چه در 
مبارزه اش با نفس و ش��یطان و انگیزه های نفس��انی و مادی. این جمات از زبان امیرالمؤمنین، 
در فضای آفرینش و فضای زندگی انس��ان، همچنان ُپرطنین است: »يا ُدنيا... ُغّرى َغيرى۱«؛ 
ای جلوه ه��ای دنی��ا، ای زیبایي های ُپرجاذبه، ای هوس هایی که قوي ترین انس��ان ها را به دام 
خود می کش��ید، بروید کس دیگری غیر علی را فریب بدهید؛ علی بزرگ تر و باالتر و قوي تر از 
این حرف هاس��ت. بنابراین، یکایک انسان های بیدار، در لحظه لحظة زندگی امیرالمؤمنین و در 

ارتباطش با خدا و معنویت، درس های فراموش نشدنی پیدا می کنند.
و باز در بُعد دیگر، جهادش برای برپاداشتن و به پاشدِن خیمة حق و عدالت بود. یعنی آن روزی 
که نبی اکرمصلی اهلل علیه واله وس��لم بار رس��الت را بردوش گرفت، از اولین س��اعات، یک مبارز و مجاهد 

۱. نهج الباغه/ حکمت 77
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مؤمن و فداکار  �  که هنوز در دوران نوجوانی بود  �  در کنار خود پیدا کرد، و او علی بود. تا آخرین 
س��اعات عمر با برکت پیامبر، مجاهدت در راه برپاداش��تن نظام اسامی و بعد حفظ کردن آن، 
لحظه ای امیرالمؤمنین را فارغ نگذاشت. چقدر مبارزه کرد، چقدر خطرها را به جان خرید و چقدر 
در راه مب��ارزه برای اقام��ة حق و عدل محو بود. آن وقتی که هیچ ک��س در میدان نمی ماند، او 
می ماند. آن وقتی که هیچ کس به میدان قدم نمی گذاشت، او می گذاشت. آن وقتی که سختي ها 
مثل کوه های گران، بر دوش مبارزان و مجاهدان فی س��بیل اهلل سنگینی می کرد، قامت استوار 
او ب��ود که به دیگران دل گرمی می بخش��ید. برای او، معنای زندگ��ی همین بود که از امکانات 
خداداده، از قّوت جسمی و روحی و ارادی و کًا از آنچه که در اختیار اوست، در راه اِعای کلمة 

حق استفاده کند و حق را زنده نماید. با قدرت اراده و بازو و جهاد علی، حق زنده شد.
اگر شما ماحظه مي کنید که امروز مفاهیم حق و عدل و انسانیت و مفاهیمي که براي انسان هاي 
هوش��مند در دنیا باارزش اس��ت و این مفاهیم، مانده و روزبه روز قوي تر و راس��خ تر ش��ده است، 
به خاطر همان مجاهدت ها و فداکاري هاست. اگر امثال علي بن ابي طالب � که در طول تاریخ بشر 
بسیار نادرند � نمي بودند، امروز ارزش هاي انساني وجود نداشت؛ عنوان هاي جذاب براي بشریت، 
جذابیت نداشت. بشر، زندگي و تمدن و فرهنگ و آمال و آرمان و اهداف واال نداشت؛ و بشریت 
به یک حیوانیت وحش��ي و درنده تبدیل مي شد. بش��ریت به خاطر حفظ آرمان هاي واال، مرهون 

امیرالمؤمنین و انسان هاي واالیي در حد اوست. آن جهادها، این اثر را داشت.
بُعد دیگر از زندگي امیرالمؤمنین در میدان حکومت اس��ت. آن وقتي که این انسان بزرگ اندیش 
و بزرگ، باالخره بر مس��ند قدرت و حکومت دس��ت پیدا ک��رد، در آن دوران کوتاه، کاري کرد 
که اگر سال هاي سال، مورخان و نویسندگان و هنرمندان، بنویسند و تصویر کنند، کم گفته اند 
و ک��م تصویر کرده اند. وضع زندگي امیرالمؤمنین در دوران حکومت، قیامتي اس��ت. اصًا علي 

معناي حکومت را عوض کرد.
 او تجس��م حکومت الهي، تجس��م آیات قرآن در میان مسلمین، تجس��م »اَشّداُء َعلي الُكّفار 
ُب  ــاُء بَينَُهم1« و تجس��م عدل مطلق ب��ود. او فقرا را به خود نزدیک مي ک��رد � »كاَن يُقَرّ ُرَحم

۱. سورة مبارکة فتح/ آیة ۲9، »بر کافران سخت گیر و با همدیگر مهربانند.«
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ــاكين1« � و ضعفا را مورد رعایت خاص قرار مي داد. برجس��تگاني که با پول و زور و بقیة  الَمس
وس��ایِل مطرح ش��دن، خودش��ان را به ناحق مطرح کرده بودند، در نظر علي با خاک یکس��ان 
بودند. آنچه در چش��م و دل او ارزش داش��ت، ایمان و تقوا و اخاص و جهاد و انس��انیت بود. 
با این مبناهاي باارزش، امیرالمؤمنین کمتر از پنج س��ال حکومت کرد. قرن هاس��ت که دربارة 
امیرالمؤمنین مي نویس��ند و کم نوشته اند و نتوانسته اند درست تصویر کنند و بهترین ها، معترف 

به عجز و تقصیر خودشان هستند.۱۳69/۱۱/۱۰
بزرگ تری��ن خصوصی��ت او تقواس��ت. نهج الباغة او کتاب تقواس��ت و زندگی او راه و رس��م 
تقواست. ۱۳77/۱۰/۱8 این آیة شریفه: »َو ِمَن النّاِس َمن يَشري نَفَسُه ابتِغاَء َمرضاِت الل۲« در شأن 
امیرالمؤمنین نازل شده و تأویل این آیه علي بن ابي طالبعلیه الصاةوالسام است. آیه مي گوید: در میان 
مردم کساني هستند که جان خودشان را، وجود خودشان را، یعني عزیزترین سرمایه اي که هر 
انس��اني دارد، این س��رمایة عزیِز انحصارِي غیرقابل جبران  �  که اگر این را دادي دیگر به جاي 
این چیزي نمی آید  �  بعضی ها همین س��رمایه را، همین موجودی را یک جا مي دهند براي اینکه 
خش��نودي خدا را به دست بیاورند، فقط همین. »َو ِمَن النّاِس َمن يَشري « مي فروشد، مي دهد، 
ــه« جان خود را، وج��ود خود را، »ابتِغاَء َمرضاِت الل « هی��چ هدف دیگری، هیچ مقصود  »نَفَس
دنی��وي، هیچ گرایش و انگیزة خودخواهانه اي در بین نیس��ت، فقط و فقط براي جلب رضایت 
خدا. اما خدا هم در مقابل این چنین ایثار و گذش��ت، یقینًا بدون عکس العمِل شایس��ته نمي ماند؛ 
ــاد« خ��دا به بندگان خودش رأفت دارد. ای��ن مصداق کاملش، امیرالمؤمنین  »َو اللُ َرُؤٌف بِالِعب

علي بن ابي طالبعلیه السام است. من این بُعد را بیان می کنم. 
ش��ما تاریخ زندگی امیرالمؤمنین را نگاه کنید، از کودکی، از آن وقتی  که در نه سالگی یا سیزده 
س��الگی، به نبوت رس��ول اکرم ایمان آورد و آگاهانه و هوش��یارانه، حقیقت را شناخت و به آن 
تمّسک جست، از آن لحظه تا آن لحظه ای که در محراب عبادت مثل سحرگاه روز نوزدهم ماه 
رمضانی، جان خودش را در راه خدا داد و خشنود و خوشحال و سرشار از شوق به لقاء پروردگار 

۱. شرح نهج الباغه/ ابن ابي الحدید/ ج۱8/ باب7۵/ ص۲۲6
۲. سورة مبارکة بقره/ آیة ۲۰7
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رسید، در طول این پنجاه سال تقریبًا، یا پنجاه ودوسه سال، از ده سالگی تا شصت وسه سالگی، 
ش��ما ببینید یک خط مستمری وجود دارد در شرح حال زندگی امیرالمؤمنین و آن خط ایثار و از 
خودگذشتگی است؛ در تمام قضایایی که در طول این تاریِخ پنجاه ساله بر امیرالمؤمنین گذشته، 
ش��ما نشانة ایثار را مشاهده می کنید از اول تا آخر، حقیقتاً این درس است برای ما. و ما � من و 
شما � که علی گو و علی جو و معروف در جهان به محبت علی بن ابي طالب هستیم، باید درس 
بگیریم از امیرالمؤمنین، صرف محبت علی کافی نیس��ت، صرف ش��ناختن فضیلت علی کافی 
نیست، بودند کسانی که در دلشان به فضیلت علی بن ابي طالب اعتراف داشتند شاید از ما هم که 
هزاروچهارصد س��ال فاصله داریم با آن روزگار بیش��تر، همان ها یا بعضی شان در دل، علی را به 
عنوان یک انسان معصوم و پاکیزه، دوست هم می داشتند، اما رفتارشان، رفتار دیگری بود. چون 
همین خصوصیت را نداشتند، همین ایثار را، همین رها کردن منیت را، همین کار نکردن برای 
»خ��ود« را، هن��وز در حصار »خود« گرفتار بودند و علی امتی��ازش این بود که در حصار »خود« 
گرفتار نبود. »من«، برای او هیچ مطرح نبود، آنچه برای او مطرح بود وظیفه بود و هدف بود و 

جهاد فی سبیل اهلل بود و خدا بود. 
اّول��ی ک��ه امیرالمؤمنین در اواِن کودکی به پیغمبر ایمان آورد، مورد ایزاء۱ و تمس��خر همه، در 
ش��هر مکه قرار داشتند. یک ش��هری را ش��ما فرض کنید، مردمی که به طور طبیعی هم اهل 
توس��ل به خشونتند، مردم متمدِن با نزاکِت آهسته برو آهسته بیایی که نبودند؛ یک مردم خشِن 
اهل برخورد، اهل اصطکاک، س��ر کوچک ترین چیزی دعوا بکنند، به شدت متعصب نسبت به 
همان عقاید باطل. توی یک چنین جامعة این جوری، یک پیامی از س��وی یک انس��ان بزرگی 
مطرح شده که همه چیِز این جامعه را می برد زیر سؤال؛ عقایدشان را، آدابشان را، سنت هاشان 
را. ُخب طبیعی اس��ت که همه با او مخالفت می کنند و قش��رهای مختلف با او مخالفت کردند، 
توده های مردم هم با پیغمبر مخالفت کردند. از یک انس��ان این جوری و یک پیام این جوری با 
همة وجود دفاع کردن و به آن پیوس��تن، این، از خودگذش��تگی می خواست. این اولین قدِم از 

خودگذشتگِی امیرالمؤمنین بود. 

۱. )وزی( مورد آزار و سختی قرار گرفتن
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س��یزده سال در کنار پیغمبر در س��خت ترین مواقع، علی ابن ابي طالبعلیه الصاة و السام ایستاد. درست 
اس��ت که هجرت رس��ول اکرم، هجرت از روی اجبار و ناچاری و زیر فشار قریش و مردم مکه 
بود، اما آیندة روش��نی داش��ت. همه می دانس��تند که این هجرت مقدمة کامیابي هاست، مقدمة 
پیروزی هاس��ت. درس��ت در آنجایی که یک نهضت از دوران محن��ت، دارد وارد دوران راحتی 
و عزت می خواهد بش��ود، در همین لحظه که همه معمواًل تاش می کنند زودتر خودش��ان را 
برسانند، اگر بتوانند از مناصِب اجتماعی چیزی را بگیرند، جایگاهی پیدا بکنند؛ در همین لحظه 
امیرالمؤمنین آماده ش��د تا در جای پیغمبر، در بستر پیغمبر در شبی ظلمانی و تاریک بخوابد، تا 
پیغمبر بتواند از این خانه و از این ش��هر خارج بش��ود. توی آن ش��ب، کشته شدِن آن کسی که 
در این بس��تر می خوابد تقریبًا قطعی و مس��لّم بود؛ این جور نبود که حاال چون من و شما قضیه 
را می دانیم؛ می دانیم که امیرالمؤمنین در آن حادثه به ش��هادت نرس��ید، بگوییم که آنجا همه 
می دانس��تند؛ نخیر، مسئله این است که در یک ش��ب ظلمانی، در یک نقطة معینی یک کسی 
بناس��ت کشته بشود، قطعی است. می گویند این آقا برای اینکه بتواند از اینجا خارج بشود، باید 
کسی در آنجا به جای او باشد تا جاسوس ها که نگاه می کنند احساس کنند کسی در آنجا هست. 
کی حاضر است؟ این ایثار امیرالمؤمنین خود یک حادثة فوق العاده مهم است، اما زمان این ایثار 
هم بر اهمیت آن می افزاید. زمان کی است؟ آن وقتی که بناست این دوراِن محنت به سر بیاید، 
بناست بروند، حکومت تشکیل بدهند، راحت باشند؛ مردم یثرب ایمان آوردند، منتظر پیغمبرند. 
همه این را می دانند. در این لحظه این ایثار را امیرالمؤمنین می کند، هیچ انگیزة ش��خصی باید 

در یک چنین انسانی وجود نداشته باشد، تا اقدام به یک چنین حرکت بزرگی بکند. 
بعد، وارد می شوند به مدینه، جنگ ها و مبارزاِت شبانه روزِی حکومت تازه پا و جواِن پیغمبر شروع 
می شود. دائمًا جنگ می شود، این خاصیِت آن چنان حکومتی است. دائمًا برخورد، از قبل از جنگ 
بدر، برخوردها شروع شد تا آخر دوران زندگی پیغمبر در این ده سال. در طول این ده سال، چند 
ده جنگ و برخورد، پیغمبر اکرم با کفار و انواع و اقسام کفار و ُشَعِب۱ کفار داشت. در تمام این 
دوران ه��ا، امیرالمؤمنین به عنوان پیش قراول، ب��ه عنوان فدایی ترین کس و پیش مرِگ پیغمبر، 

۱. )ش ع ب( قبایل
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آن چنان��ی که خود امیرالمؤمنی��ن بیان می کند و تاریخ هم این را نش��ان می دهد، در تمام این 
مراحل و صحنه های خطرناک حضور داشته؛ »َو لََقد واَسيتُُه بِنَفسي في الَمواِطِن الّتي تَنُكُص 
ُر فيها األقدام۱« آنجاهایی من در کنار پیغمبر ماندم و جانم را سپِر بای او  فيها األبطاُل َو تَتَأخَّ
کردم که قهرمانان و شیرمردان در آنجا پایشان می لرزید و مجبور به عقب نشینی می شدند. در 
شدیدترین مراحل، امیرالمؤمنین ایستاد؛ هیچ برایش مطرح نبود که اینجا خطر است. بعضی ها 
با خودش��ان فکر می کنند که ما خوب اس��ت جان خودمان را حفظ کنیم تا بعداً برای اس��ام 
مفید واقع بش��ویم، امیرالمؤمنین هرگز خودش را با این گونه معاذیر۲ فریب نداد، و نفس واالی 

امیرالمؤمنین فریب بخور نبود. در تمام مراحِل خطر در خطوط مقدم، امیرالمؤمنین حاضر بود.

دوران سكوت و همكاري
بع��د از آنی که دوران پیغمبر به س��ر آمد و رس��ول اکرم رحلت کردند، به نظر من س��خت ترین 
دوران های زندگی امیرالمؤمنین در این س��ی ساِل بعد از رحلت پیغمبر، شروع شد؛ سخت ترین 
دوران ه��ای امیرالمؤمنین آن روزها بود. آن روزی که پیغمبر عزی��ز و بزرگوار بود و می رفتند در 
س��ایة او مجاهدت می کردند، مبارزه می کردند که روزهای ش��یرینی ب��ود، روزهای خوبی بود. 
روزهای تلخ، روزهای بعد از رحلت پیغمبر است که روزهایی است که گاه گاه قطعات فتنه، افق 
دیدها را آن چنان ُمظلِم می کرد که قدم از قدم نمی توانستند بردارند آن کسانی که می خواستند 

درست قدم بردارند. در یک چنین شرایطي، امیرالمؤمنین بزرگ ترین امتحانات ایثار را داد. 
اواًل در هن��گام رحلت پیامبر، امیرالمؤمنین مش��غول انجام وظیفه ش��د. نه اینکه نمي دانس��ت 
اجتماعي وجود دارد یا ممکن اس��ت وجود داش��ته باش��د که سرنوش��ت قدرت و حکومت را در 
جهان اس��ام آن اجتماع تعیین خواهد کرد. مس��ئله براي این نبود برای امیرالمؤمنین، براي او 
آنچه مطرح نیست »خود« است. بعد از آنی که مسئلة خافت استقرار پیدا کرد و مردم با ابي بکر 
بیع��ت کردن��د و همه چیز تمام ش��د، امیرالمؤمنین کناره گرفت. هیچ جمل��ه، کلمه و بیاني که 
حاکي از معارضة امیرالمؤمنین با دس��تگاه حکومت باشد از او شنیده نشد. آن روزهاي اول چرا؛ 

۱. نهج الباغه/ خطبة ۱97
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تاش مي کرد ش��اید بتوان آن چیزي که به عقیدة او حق اس��ت و باید انجام گیرد را به کرسي 
بنشاند. بعد که دید نه، مردم بیعت کرده اند و قضیه تمام شد و ابي بکر شد خلیفة مسلمین، اینجا 
امیرالمؤمنین به عنوان یک انساني که ولو معترض است، هیچ گونه از ِقَبل او براي این دستگاه 
ضرري و خطري و تهدیدي وجود ندارد، در تاریخ اس��ام شناخته مي شود. امیرالمؤمنین در این 
دوران � که خیلی هم نبود، مدت کوتاهی این دوران طول کشید شاید چند ماهی � فرمود: »لََقد 
ــي اََحقُّ النّاِس بِها ِمن َغيري« مي دانید که من از همة مردم به خافت شایس��ته تر  ِّ ــم اَن َعلِمتُ
« و س��وگند به خدا دست روي دست  هس��تم. این را خود ش��ما هم مي دانید، »َو واللِ َلُسلَِمنَّ
خواهم گذاشت و تسلیم خواهم شد، »ما َسلَِمْت اُُموُر الُمسلميَن« تا وقتي که احساس مي کنم 
امور مس��لمین با سامت در جریان اس��ت، تا وقتي که مي بینم کسي مورد ظلم قرار نمي گیرد. 
»َو لَم يَُكن فِيها َجوٌر اِلَّ َعَلّي خاصة« تا وقتی که به مردم ظلم نمی ش��ود و در جامعه ظلم و 
جوری وجود ندارد، فقط من مظلوم واقع شدم در جامعه، تا این جور است، من هیچ کاری به کار 

کسی ندارم، هیچ مزاحمتی، هیچ اعتراضی نخواهم کرد.۱
بعد از مدت کوتاهی ش��اید چند ماهی بیشتر نگذشته بود که ارتداد گروه هایی شروع شد، شاید 
تحریکاتی هم بود. بعضی از قبایل عرب احس��اس کردند که حاال پیغمبر نیس��ت، رهبر اسام 
نیست، خوب است که یک ایرادی، اشکالی درست کنند و تعارضی بکنند و جنگ و دعوایی راه 
بیندازند و شاید هم منافقین تحریکشان می کردند. باالخره جریان »َرّده« پیش آمد � یعنی ارتداد 
عده ای از مس��لمین � جنگ های رّده شروع ش��د. اینجا که وضع این طور شد امیرالمؤمنین دید 
نه اینجا دیگر جای کنار نشس��تن هم نیس��ت، باید وارد میدان شد به دفاع از حکومت. در اینجا 
می فرماید: »فَامَسكُت يَدى« من بعد از آنی که قضیة خافت پیش آمد و ابی بکر خلیفة مسلمین 
ش��د، من دست کشیدم، نشس��تم کنار. این حالت کناره گزینی بود، »َحتّى َرأيُت راِجَعًة النّاِس 
ــالم۲« دیدم عده ای از مردم دارند از اسام بر می گردند، می خواهند  قَد َرَجَعت يُريُد َمحَو اإلس
اس��ام را از بین ببرند، اینجا دیگر وارد میدان ش��دم. و امیرالمؤمنین وارد میدان شد به صورت 

فعال؛ در همة قضایای مهم اجتماعی امیرالمؤمنین بود. 
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خود آن حضرت از حضور خودش در دوران بیس��ت وپنج س��الة خافت خلفاي س��ه گانه تعبیر 
مي کن��د به وزارت. بع��د از آنی که آمدند امیرالمؤمنین را بعد از قت��ل عثمان به خافت انتخاب 
کنند، فرمود: »من وزیر باشم بهتر است از این است که امیر باشم همچنانی که در گذشته بودم، 
بگذارید وزیر باشم۱«. یعني مقام و موقعیت و جایگاه بیست وپنج سالة خودش را جایگاه وزارت 
مي دان��د. یعني در ام��ور، دائمًا در خدمت اهداف و در موضع، کمک به مس��ؤولیني که بودند و 
خلفایی که در رأس امور بودند. این هم ایثار فوق العاده بزرگي بود که انسان واقعًا گیج مي شود 

وقتی فکرش را می کند که چقدر گذشت در کار امیرالمؤمنین وجود دارد.
در تمام این بیست وپنج سال به فکر قیام و کودتا و معارضه و جمع کردن یک عده اي و گرفتن 
قدرت و قبضه کردن حکومت نیفتاد. این چیزها به ذهن انس��ان ها مي آید. آن وقتي که رس��ول 
اکرم از دنیا رحلت کردند، تقریبًا حدود س��ی تا س��ی ودو س��ال عمر آن حضرت بود. بعدها هم 
دوران هاي جواني و قدرت جسماني و دوران نشاطش را مي گذراند. و وجهه و محبوبیت در بین 
تودة مردم و مغز فعال، علم فراوان، همة جاذبه هایی که براي یک انسان ممکن بود وجود داشته 
باش��د، در امیرالمؤمنین به نحو اَعایی وجود داش��ت. او اگر مي خواس��ت یک کاري بکند، حتمًا 
مي توانست. در تمام این بیست وپنج سال به هیچ وجه جز در خدمت همان هدف هاي عمومي و 
کلي نظام اس��امي که در رأس آن هم خلفایي بودند، امیرالمؤمنین هیچ حرکتي نکرد و از آنها 
هیچ چیزي شنیده نشد . و ماجراهای فوق العاده عظیمی وجود دارد که حاال من نمی خواهم وارد 

شرح موارد تاریخی بشوم.
در شوراي شش نفره بعد از درگذشت خلیفة دوم، امیرالمؤمنین را دعوت کردند. امام قهر نکرد 
و وارد ش��د. نگف��ت که من با اینها هم ردیف نیس��تم. طلحه و ُزبیر کج��ا، عبدالرحمن بن عوف 
کجا، عثمان کجا، من کجا. طبق وصیت عمر، ش��ش نفر را به عنوان ش��ورا گذاش��تند که در 
بین خودش��ان یک نفر را به عنوان خلیفه انتخاب کنند. در بین این ش��ش نفر ش��انس او براي 
خافت از همه بیشتر بود و عبدالرحمن عوف رأیش تعیین کننده بود، یعنی امیرالمؤمنین دو رأي 
داش��ت، خودش و زبیر. عثمان هم دو رأي داش��ت، خودش و طلح��ه. عبدالرحمن بن عوف هم 

۱. نهج الباغه/ خطبة 9۲، »... و اَنَا لَُكم َوِزيراً َخيٌر لَُكم ِمنِّي اَِميرا«
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دو رأي داشت، خودش و س��عدبن ابي وقاص؛ عبدالرحمن بن عوف رأیش تعیین کننده بود. اگر با 
امیرالمؤمنین بیعت مي کرد او خلیفه مي ش��د، اگر با عثمان بیعت مي کرد او خلیفه مي ش��د. اول 
رو کرد به امیرالمؤمنین و به او پیش��نهاد کرد که با کتاب خدا و س��نت پیغمبر و س��یرة شیخین 
 �  یعني دو خلیفة قبلی  �  حرکت کند. ]حضرت[ فرمودند: »نه، من کتاب خدا و س��نت پیغمبر ]را 
قبول مي کنم[، سیرة شیخین را من کاری ندارم، من اجتهاد خودم را عمل مي کنم و به اجتهاد 
آنها کاري ندارم«. مي توانس��ت با کوچک ترین اغماضي از آنچه که صحیح و حق مي دانس��ت، 
حکومت را به دس��ت بگیرد و قدرت را قبضه کند. امیرالمؤمنین یک لحظه به این فکر نیفتاد و 
حکومت را از دست داد و قدرت را از دست داد. اینجا هم ایثار کرد و خود و منّیت را مطلقًا مطرح 

نکرد و زیر پا له کرد. این گونه احساسات از امیرالمؤمنین اصًا از اول بروز نمي کرد.
بعد از آنی که دوازده س��ال دوران حکومت عثمان گذش��ت، در آخر کاِر عثمان، اعتراضات به او 
زیاد شد، کساني مخالفت و اشکاالت زیادي بر او وارد کردند، از مصر آمده بودند، از عراق آمده 
بودند، بصره و جاهای دیگر؛ باالخره یک جمع زیادی درس��ت شدند و خانة عثمان را محاصره 
کردن��د، جان عثمان را تهدید کردند. ُخب اینجا یک کس��ي در مقام امیرالمؤمنین چه مي کرد؟ 
یک کس��ي که خودش را صاحب حق خافت بداند و بیس��ت وپنج س��ال است که او را از حِق 
خودش کنار گذاشتند، به رفتار حاکم کنوني هم اعتراض دارد، حاال هم مي بیند اطراف خانة او 
را گرفته اند و محاصره کرده اند. آدم معمولي، حتي برگزیدگان و چهره هاي واال در اینجا چه کار 
مي کنن��د؟ هم��ان کاري را مي کنند که دیگران کردند. همان کاري را مي کنند که طلحه و زبیر 
و عایش��ه کردند و همین طور بقیة کسانی که در ماجراي عثمان به نحوي دست داشتند، کردند. 
ماجراي قتل عثمان یکي از ماجراهاي بسیار مهم تاریخ اسام است، و اینکه چه کسي موجب 
قتل عثمان ش��د، این را انسان در نهج الباغه و در آثار و تاریخ اسامي که نگاه می کند، کامًا 
برایش روش��ن مي ش��ود که چه کسي عثمان را کشت و چه کس��اني موجب شدند. افرادي که 
ادعاي دوستي با عثمان را بعدها محور کارشان قرار داده بودند، آنجا از پشت خنجر زدند و از زیر 
تحریک کردند. از عمروعاص پرسیدند که چه کسي عثمان را کشت؟ گفت: فاني  � اسم یکي 
از صحابه را آورد  �  او شمش��یرش را ساخت، آن دیگری تیز کرد، آن دیگری شمشیر را مسموم 
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کرد و آن یکي هم بر او وارد آورد. واقعیت هم همین است.
امیرالمؤمنین در این ماجرا با کمال خلوص، آن وظیفة الهي و اس��امي را که احساس مي کرد، 
انج��ام داد. َحَس��نین، این دو گوهر گران قدر و دو ی��ادگار پیغمبر را براي دفاع از عثمان به خانة 
او فرس��تاد. مخالفان، اطراف خانة عثمان را گرفته بودند و نمي گذاش��تند آب وارد خانه ش��ود. 
امیرالمؤمنین براي عثمان آب و آذوقه فرس��تاد. با کسانی که نسبت به عثمان خشمگین بودند 
باره��ا و بارها مذاکره کرد تا خش��م آنه��ا را پایین بیاورد. وقتي هم که آنها عثمان را کش��تند، 

امیرالمؤمنین خشمگین شد. 
در اینجا باز هم منّیت و خودخواهي و احساس��ات خودي که برای همة انس��ان ها وجود دارد، در 
امیرالمؤمنین مطلقًا مشاهده نمی شود. بعد از آنی که عثمان کشته شد، امیرالمؤمنین مي توانست 
ب��ه صورت یک چهرة موّجه و یک آدم فرصت طل��ب و نجات بخش بیاید به میدان، بگوید اي 
مردم حاال دیگر راحت شدید، خاص شدید؛ مردم هم دوستش مي داشتند، اما نه. بعد از حادثة 
عثمان هم امیرالمؤمنین اقبالي به س��مت ق��درت و قبضه کردن حکومت نکرد. چقدر این روح 
ــوا َغيري۱« اي مردم مرا رها کنید و بروید س��راغ دیگري. اگر  بزرگ اس��ت. »َدُعوني َو التَِمُس
دیگري را به حکومت انتخاب کردید، من وزیر او و در کنار او خواهم بود. این فرمایشاتی است 
ک��ه امیرالمؤمنین در آن روزها کرد. مردم قبول نکردند، نمي توانس��تند غیر از امیرالمؤمنین فرد 

دیگري را به حکومت انتخاب کنند.

دوران خالفت
تم��ام اقطار اس��امي با امیرالمؤمنین بیع��ت کردند. تا آن روز هیچ بیعتي ب��ه عمومیت بیعت با 
امیرالمؤمنین وجود نداش��ت، جز ش��ام که با امیرالمؤمنین بیعت نکردند. تمام اقطار اس��امي و 
بزرگان و صحابه بیعت کردند. یک تعداد معدودي کمتر از ده نفر فقط ماندند که امیرالمؤمنین 
آنها را در یک مس��جد حاضر س��اخت و یکي یکي از اینها پرس��ید که شما چرا بیعت نکردید. از 
جمله عبداهلل بن عمر و سعد بن ابي وقاص. چند نفری بودند که بیعت نکردند، امیرالمؤمنین از اینها 
پرس��ید. هر کدام یک عذري آوردند، یک حرفي زدند. بعضي باز بیعت کردند، بعضي هم بیعت 
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نکردند � تعداد خیلی محدودی، انگشت شمار � حضرت هم آنها را رها کرد. ولي بقیة چهره هاي 
مع��روف همچون طلح��ه و زبیر و دیگران و دیگران همه با امیرالمؤمنین بیعت کردند و قبل از 
ــوا« بدانید، »أنّي إن أَجبتُُكم«  آنک��ه آنها با امیرالمؤمنین بیعت کنند، حضرت فرمود: »َو اعَلُم
حاال که شما اصرار مي کنید من حکومت را به دست بگیرم، »َرِكبُت بُِكم۱« اگر من پاسخ مثبت 
به شما دادم، مبادا خیال کنید که من ماحظة چهره ها و شخصیت ها و استخوان هاي قدیمي و 
آدم هاي نام ونش��ان دار خواهم کرد. مبادا خیال کنید من از این و آن تبعیت و تقلید خواهم کرد 
و روش دیگ��ران را روش خ��ودم قرار خواهم داد؛ اب��داً. »َو اعَلُموا أنّي إن أَجبتُُكم َرِكبُت بُِكم 
ما أعَلم« آن جوري که خودم علم دارم و مي دانم و تش��خیص دادم و از اس��ام دانستم، شما را 
حرک��ت خواهم داد و اداره خواهم کرد. امیرالمؤمنین با م��ردم این اتمام حجت ها را هم کرد و 
خاف��ت را قبول کرد. امیرالمؤمنین مي توانس��ت در آنجا ه��م به خاطِر حفظ مصالح و ماحظة 
جوانِب قضیه و این چیزها کوتاه بیاید و دل ها را به دست بیاورد، اما اینجا هم با کمال قاطعیت 
بر اصول و ارزش هاي اس��امي پافشاري کرد، به  طوري که آن همه دشمن در مقابل علي صف 
کش��ید و امیرالمؤمنی��ن در یک اردوگاه با تجلّ��ي کامل زر و زور و تزوی��ر و در یک اردوگاه با 
چهره ه��اي موّجه، معتبر و معروف و در ی��ک اردوگاه دیگر با عناصر مقدس مآب و علي الظاهر 
متعّبد، اما ناآگاه از حقیقت و روح اس��ام و تعالیم اس��ام و از شأن و مقام امیرالمؤمنین و اهل 

تشّبث۲ به خشونت و قساوت و بداخاقي، مواجه شد.
امیرالمؤمنین در س��ه اردوگاه با س��ه خط جداگانة ناکثین، قاسطین و مارقین جنگید. هرکدام از 
این وقایع نش��ان دهندة همان روح توکل به خدا و ایثار و دور ش��دن از منّیت و خودخواهي در 
امیرالمؤمنین اس��ت و باالخره در همین راه هم به شهادت رسید که دربارة آن حضرت گفته اند: 
عل��ي را عدلش به خ��اک و خون غلتاند. اگر امیرالمؤمنین مي خواس��ت عدالت را رعایت نکند، 
ماحظه کاري بکند، ش��أن و مقام و ش��خصیت خودش را بر مصالح دنیاي اسام ترجیح بدهد، 
موفق تری��ن و قدرتمندتریِن خلفا مي ش��د و هیچ معارضي هم پیدا نمي ک��رد. اما امیرالمؤمنین 
ش��اخص حق و باطل است. به خاطِر همین است که هرکس دنبال حضرت علي است و ایشان 

۱. نهج الباغه/ خطبة 9۲
۲. )ش ب ث( چنگ زده به چیزی
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را قبول دارد و مي خواهد که مثل او عمل کند، حق اس��ت و هرکس که حضرت علي را قبول 
ندارد باطل اس��ت، به این خاطر اس��ت که امیرالمؤمنین لّب وظیفه، بدون ذره اي دخالت دادن 
منّیت و احساس��ات ش��خصي و منافع ش��خصي و خود، در آن راهي که انتخاب کرده، حرکت 
کرده است. یک چنین شخصیتي است امیرالمؤمنین. لذا عليعلیه السام واقعًا میزان الحق است. این 
زندگي امیرالمؤمنین است، »َو ِمَن النّاِس َمن يَشري نَفَسُه ابتِغاَء َمرضاِت الل« فقط در شهادت 
این بزرگوار نبود، در لحظة مرگ نبود که امیرالمؤمنین جانش را در راه خدا داد، ]بلکه[ در طول 

عمر، امیرالمؤمنین همواره جان خود را در راه خدا داد.۱۳68/۲/8
امیرالمؤمنین در این مدت نش��ان داد که اصول اس��امی و ارزش های اس��امی که در دوران 
انزوای اسام و در دوران کوچکی جامعة اسامی به وجود آمده بود، در دوران رفاه و گسترش و 
اقتدار و پیشرفت و توسعة مادی جامعة اسامی هم قابل پیاده شدن است. اگر به این نکته توجه 
کنیم، خیلی مهم اس��ت. اصول اسامی، عدالت اسامی، تکریم انسان، روحیة جهاد، سازندگی 
اس��امی، مبانی اخاقی و ارزش��ِی اسام در دوران پیغمبر با وحِی الهی نازل شد و تا آن حدی 
که ممکن بود، به وس��یلة پیغمبر در جامعة اس��امی اعمال شد؛ اما جامعة اسامِی زمان پیغمبر 
مگر چه بود؟ تا ده سال فقط یک مدینه بود؛ یک شهر کوچک چند هزار نفری. بعد هم که مکه 
و طائف را فتح کردند؛ یک منطقة محدود با یک ثروت بسیار محدود، با فقِر همه گیر و امکاناِت 

بسیار کم در اختیارشان بود. ارزش های اسامی در چنین محیطی پایه گذاری شد. 
از آن روزی که پیغمبر از دنیا رفت، بیس��ت وپنج س��ال گذشته اس��ت. در این بیست وپنج سال، 
وس��عت کش��وِر اسامی صدها برابر شده؛ نه دو برابر و س��ه برابر و ده برابر. یعنی آن روزی که 
امیرالمؤمنین به حکومت رس��ید، از آس��یای میانه تا شمال آفریقا  �  یعنی مصر  �  در حیطة قدرت 
حکومت اسام بود. از دو دولت بزرِگ همسایة دولت اسامِی اوِل کار  �  یعنی ایران و روم  �  یکی 
به کلی منهدم شده بود، که حکومت ایران بود، و تمام سرزمین ایراِن آن روز در اختیار اسام قرار 
گرفته بود. بخش عمده ای از س��رزمین روم هم  � که ش��امات و فلسطین و موصل و بقیة جاها 
بود  �  در اختیار اس��ام قرار گرفته بود. چنین ُرقعة۱ وس��یعی در اختیار اسام بود؛ بنابراین ثروت 

۱. )رق ع( تکه، قطعه
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زیادی به وجود آمده بود؛ دیگر فقر و کمبود و کم غذایی وجود نداشت؛ طا رایج شده بود، پول 
زیاد شده بود، ثروت های فراوان به وجود آمده بود. لذا کشور اسامی ثروتمند شده بود. خیلی ها 
از رفاِه بیش از اندازة الزم برخوردار شده بودند. اگر علی را از این وسط حذف می کردیم، ممکن 
ب��ود تاریخ این طور قضاوت کند که اصول اس��امی و ارزش های نبوی خوب بود؛ اما در همان 
دورة مدينةالنبی، همان دورة کوچکی و فقر جامعة اسامی. اما بعد از آنکه جامعة اسامی بزرگ 
ش��د و با تمدن های گوناگون آمیخته ش��د؛ از ایران و روم فرهنگ ها و تمدن های مختلف وارد 
زندگی مردم ش��دند و ملت های گوناگون، همه زیر چتر جامعة اس��امی قرار گرفتند، دیگر آن 
اصول کافی نیست و نمی تواند کشور را اداره کند. امیرالمؤمنین در این پنج سال با عمل و سیره 
و شیوة حکومت خود نشان داد که نه، همان اصوِل درخشان صدر نبوت  �  همان توحید، همان 
عدل، همان انصاف و مساوات، همان برابری بین انسان ها  �  با خلیفة مقتدری مثل امیرالمؤمنین 
قابل اجراست. این، چیزی است که در تاریخ مانده است. هرچند بعد از امیرالمؤمنین این روش 
ادامه داده نش��د، اما ایش��ان نشان داد که اگر حاکم اسامی و مدیران جامعه و مدیران مسلمان 
تصمیم داش��ته باشند، بنا داشته باشند و اعتقاد راسخ داشته باشند، می توانند همان اصول را در 
دوران گس��ترش منطقة حکومت اسامی و پدید آمدن شرایط گوناگون و جدید زندگی، باز هم 
اج��را کنند و مردم را از آن بهره مند نمایند. ..معلوم اس��ت؛ عدال��ت اجتماعی در یک جامعة ده، 
پانزده هزار نفرِی مدینه کجا، عدالت اجتماعی در یک جامعة چندین ده میلیونی و چندین صد 

میلیونِی حکومت دوران امیرالمؤمنین کجا؟ و امیرالمؤمنین این کارها را کرد.
م��ن چند مورد از اقدامات امیرالمؤمنین را  �  که در بیانات آن بزرگوار منعکس اس��ت  �  در اینجا 
عرض می کنم؛ هزاران مورد از این قبیل، در زندگی امیرالمؤمنین وجود دارد. مردم آمدند اصرار 
و بیعت کردند؛ اما حضرت قبول نمی کرد. اصرار مردم زیاد ش��د. همه، بزرگان، کوچکان، رؤسا 
و صحابة قدیمی گفتند نه، فقط علی بن ابی طالب باید باش��د و غیر از او کس��ی نمی تواند. آمدند 
و ب��ه اص��رار حضرت را بردند. حضرت فرمود پس به مس��جد برویم. حضرت روی منبر رفت و 
خطبه خواند و در این س��خنرانی حرف خودش را بیان کرد. امیرالمؤمنین فرمود: »اموالی که تا 
امروز افراِد برگزیده و محترم ها بي جا و به ناحق تصرف کرده اند، هرجا من به این اموال دس��ت 
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پیدا کنم، اینها را به بیت المال برمی گردانم«. در طول این چند س��ال، کس��انی توانس��ته بودند 
پول های��ی را از بیت المال به نفع خودش��ان بردارند. فرمود من همة اینه��ا را برمی گردانم؛ »لَو 
َج بِِه النّساء« حتی اگر ببینم ِمهر زن هایتان قرار داده اید، یا »َو ُملَِك بِِه اإلماُء«  َوَجدتُُه قَد تُُزوِّ
برای حرم سراهای خودتان کنیز خریده اید، »لََرَددتُُه۱« به بیت المال برمی گردانم. مردم و بزرگان 

بدانند که روش من این است.
بع��د از چند روز مخالفت ها ش��روع ش��د. البته مردم مس��تضعف و طبقة مظل��وم جامعه از خدا 
می خواهند چنین روشی به کار گرفته شود؛ لیکن متنّفذان و کسانی که خودشان مخاطب واقعی 
این مطلب بودند، بدیهی است که ناراضی بودند. نشستند جلسه تشکیل دادند و گفتند این چه 
کاری اس��ت که علی می خواهد انجام دهد. ولیدبن ُعقبة  �  همان کسی که زمان عثمان استاندار 
کوفه بود  �  از طرف آنها بلند شد پیش امیرالمؤمنین آمد و گفت یا علی! بیعت ما با تو شرط دارد؛ 
ــُن نُبايُعَك اليَوَم َعَلى أن تََضَع َعنّا ما أَصبناُه ِمَن الماِل في أيّاِم ُعثمان۲« ش��رط ما این  »نَح
اس��ت که به پول هایی که ما به دس��ت آورده ایم، دست نزنی و به دستاوردهای ما در دوران قبل 
از خودت کاری نداشته باشی. بعد از ولیدبن عقبة، طلحه و زبیر آمدند. البته حساب ولیدبن عقبة 
از طلحه و زبیر جداس��ت. ولیدبن عقبة در واقع جزو تازه  مسلمان هاس��ت؛ خانواده اش ضداسام 
و ضدانقاب بودند و با اس��ام جنگیده بودند؛ بعد هم که اس��ام غالب شد، اواخر زمان پیغمبر، 
او هم مثل دیگراِن از بنی امیه، اس��ام آورد؛ اما طلحه و زبیر جزو س��ابقین اسام و جزو یاران 
نزدیک پیغمبر بودند. طلحه و زبیر هم  �  که بزرگاِن آن روز اسام و جزو بقایای اصحاب پیغمبر 
بودن��د  �  خدمت امیرالمؤمنین آمدند و حرف های گله آمیزی زدند؛ از جمله گفتند: »إنَّك َجَعلَت 
يَت  َحّقنا في الَقْسِم َكَحقِّ َغيِرنا« تو ما را با دیگران در تقسیم بیت المال یکسان کردی؛ »َو َسوَّ
بَينَنا َو بَيَن َمن ل يُماثُِلنا« ما را با کس��انی که ش��بیه ما نیستند، در دادن اموال بیت المال یکی 
قرار دادی. این چه وضعی اس��ت؟ چرا امتیاز قائل نیس��تی؟ »َمن ل يُماثُِلنا فيما أفاَء اللُ تَعالى 
ــيافِنا َو ِرماِحنا۳« با شمش��یر ما اینها به دس��ت آمد؛ ما بودیم که اسام را پیش بردیم؛ ما  بِأس

۱. نهج الباغه/ خطبة ۲9
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بودیم که زحمت کش��یدیم و تاش کردیم؛ حاال تو ما را با کس��انی که تازه آمده اند و عَجمی و 
جزو کشورهای مفتوح هستند، یکسان قرار داده ای؟

جواب امیرالمؤمنین به ولیدبن عقبة را من ندیده ام  �  تاریخ ثبت نکرده اس��ت  �  اما جواب دیگران 
را داد. حضرت باالی منبر رفت و جواب تندی داد. راجع به مس��ئلة تقس��یم مس��اوی بیت المال 
فرمود: »فَإّن ذلَك أمٌر لَم أحُكم فيِه باِدَئ بَدء« من که بنیانگذار چنین روش��ی نیس��تم؛ »قَد 
َوَجدُت أنا َو أنتُما َرسوَل اللِ يَحُكُم بِذلِك۱« هم من و هم شما بودیم و دیدیم پیغمبر این طور 
عمل می کرد. من کار تازه ای نکرده ام؛ همان کار پیغمبر را دارم دنبال می کنم؛ می خواهم همان 
ارزش ها و همان پایه های اعتقادی و عملی جامعه را در این دوران مس��تقر کنم. و علی مستقر 

کرد و می کرد؛ هزینه اش را هم امیرالمؤمنین پرداخت. 
هزینة این کار، وقوع س��ه جنگ بود. امیرالمؤمنین ایس��تاد. بدیهی است که امیرالمؤمنین حق 
خافت را متعلق به خودش می دانست؛ اما بعد از رحلت پیغمبر این طور نشد؛ در مقابل چیزی که 
حق خود می دانست، بیست وپنج سال هیچ حرکتی نکرد؛ اگر کسانی هم خواستند حرفی بزنند، 
ــُل في َغيِر َسَدٍد؛ َوَدْع َعنَك نََْهبًا ِصيَح في  آنها را آرام نگه داش��ت. »إنَّك لَقلُِق الَوِضيِن تُرِس
َحَجراتِه۲«؛ از این مطالب امیرالمؤمنین دارد. امیرالمؤمنین در مقابل آن مسئله، بیست وپنج سال 
عکس العمل نش��ان نداد؛ اما در مقابل قضیه ای که به ظاهر کمتر از آن قضیه به نظر می رس��د 
� مسئلة عدالت اجتماعی، مسئلة احیای اصول نبوی، دوباره بنا کردِن بنای اسامِی مستحکمی 
که پیغمبر گذاشته بود  �  امیرالمؤمنین سه جنگ را تحمل کرد؛ جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ 
نهروان. ببینید این کار به نظر امیرالمؤمنین چقدر مهم بود. کار بزرگ امیرالمؤمنین این اس��ت. 
امیرالمؤمنین در همین زمینه یک جملة دیگر دارد. بد نیست ما با معارف علوی یک ُخرده آشنا 
ش��ویم. ایش��ان می فرماید: »ل تَمنََعنُّكم ِرعايَُة الَحقِّ أِلَحٍد َعن إقاَمِة الَحقِّ َعَليه ۳«؛ یعنی اگر 
کسی انسان مؤمنی است، انس��ان مجاهد فی سبیل اهلل است، زحمات زیادی داشته، جبهه بوده 
و کارهای بزرگی کرده، رعایت حق او بر ش��ما واجب اس��ت. اگر در جایی این شخص تخطی 

۱. بحاراالنوار/ ج ۳۲/ ص۲۲
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و حقی را ضایع کرد، ش��ما که مدیر و مس��ؤول هستید، نباید آن حق واجب، مانع بشود از اینکه 
در موردی که تخطی کرده، حق اجرا نش��ود. بنابراین مس��ائل را از هم جدا کنید. اگر کسی آدم 
خوبی است، شخص باارزشی است، سابقة خوبی دارد و برای اسام و کشور هم زحمت کشیده؛ 
خیلی ُخ��ب، ح��ق او مقبول و محفوظ و ما مخلص او هس��تیم؛ اما اگر تخطی کرد، رعایت آن 
حق نباید موجب شود تخلفی که انجام داده، نادیده گرفته بشود. این، منطق امیرالمؤمنین است.

ش��اعری به نام نجاشی، از ش��اعران و مداحان امیرالمؤمنین؛ کسی که در جنگ صفین بهترین 
ش��عرها را در تحریض۱ و تش��ویق مردم در مقابل معاویه سروده و از عاقه مندان امیرالمؤمنین 
و در حزب ایش��ان اس��ت و از لحاظ اخاص و والیت پذیری و سوابق، کارش مشهور است، در 
روز ماه رمضان مش��روب خورد. وقتی امیرالمؤمنین مطلع شد، فرمود حِد شراب معلوم است؛ او 
را بیاورید تا حد جاری شود. امیرالمؤمنین در مقابل چشم مردم او را حد شراب زد؛ هشتاد ضربة 
ش��اق. خانواده و قبیل��ة او پیش امیرالمؤمنین آمدند و گفتند: ی��ا امیرالمؤمنین تو ما را بی آبرو 
کردی. اینکه جزو جماعت تو بود؛ جزو دوستان تو بود  � به تعبیر امروز �  جزو جناح تو بود. فرمود 
من کاری نکردم؛ مسلمانی تخلفی کرد و حّدی از حدود الهی بر او واجب شد و من آن حد را به 
جا آوردم. البته نجاشی بعد از آنکه شاق را از علی خورد، گفت حاال که این طور است، بعد از این 
می روم برای معاویه شعر می گویم. بلند شد از کنار امیرالمؤمنین رفت و به اردوگاه معاویه ملحق 
شد. امیرالمؤمنین هم نفرمود نجاشی از دست ما رفت و حیف شد؛ او را نگه داریم؛ نه، رفت که 
رفت؛ البته اگر می ماند، بهتر بود. منطق و روش امیرالمؤمنین اینها بود. به یاران نجاشی فرمود: 
»فََهل هو إّل َرجٌل ِمن الُمسلميَن انتََهَك ُحرَمًة ِمن ُحَرِم اللِ فَأقَمنا َعليِه َحّداً كاَن َكّفاَرتَه۲« 

حّدش را جاری کردیم، گناهش ریخت.
ی��ک نفر از قبیلة بنی اس��د  � که ب��ا امیرالمؤمنین قوم و خویش هم بودند �  ب��ر او حّدی واجب 
ش��ده ب��ود. چند نفر از عاقه من��دان امیرالمؤمنین که هم قبیلة آن ش��خص بودند، گفتند پیش 
ایش��ان برویم و باالخره قضیه را حل کنیم. اول پیش امام حس��ن مجتبی آمدند تا آن حضرت 

۱. )ح رض( برانگیختن، به شوق آوردن
۲. الحیا×/ ترجمة احمد آرام/ ج۲/ ص7۱4، »مگر او غیر از مردی از مسلمانان است؟ حرمت آنچه را که خدا حرام کرده بود درید، 

ما هم حّدی را که کفارة آن بود بر او جاری کردیم.«
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را پیش پدرش واس��طه کنند. امام حس��ن فرمود: لزومی ندارد من بیایم؛ خود شما بروید؛ پدرم 
امیرالمؤمنین شما را که می شناسد. خودشان پیش امیرالمؤمنین آمدند و گفتند ما چنین وضعیتی 
داریم؛ کمکی بکن. حضرت در جواب اینها فرمود: هر کاری که اختیارش با من باشد، من حرفی 
ندارم؛ انجام می دهم. اینها خوش��حال ش��دند و بیرون آمدند. در راه به امام حسنعلیه السام برخورد 
کردند. امام حس��ن فرمود: چه کار کردید؟ گفتند: الحمدهلل خوب ش��د؛ امیرالمؤمنین به ما وعده 
داد. فرمود: امیرالمؤمنین به ش��ما چه گفت؟ گفتند: امیرالمؤمنین گفت هر کاری در اختیار من 
و متعلق به من باشد، برایتان انجام می دهم. امام حسن مثًا لبخندی زدند و فرمودند: پس هر 
کاری ک��ه در صورت حد خوردن او باید انجام دهید، بروی��د انجام دهید! بعد هم امیرالمؤمنین 
او را حد زد. آمدند گفتند: یا امیرالمؤمنین چرا بر این ش��خص حد جاری ش��د؟ گفت: حد که در 
اختیار من نیست؛ حد حکم الهی است؛ من گفتم آنچه در اختیارم هست، برایتان انجام می دهد؛ 
حد که در اختیار من نیست۱. تازه بنی اسد جزو دوستان و مخلصین امیرالمؤمنین بودند. زندگی 

امیرالمؤمنین این طوری بود. 
دربارة غذای او، لباس او، وضع معیش��ت او و فرزندان او خیلی چیزها نقل ش��ده اس��ت. راوی 
می گوید رفتم دیدم امام حس��ن و امام حس��ین نشس��ته اند و دارند غذا می خورن��د. غذای آنها 
عبارت بود از نان و س��رکه و س��بزی. گفتم آقازاده ها! شما امیر هستید؛ شما خانوادة حکومتید؛ 
حبِة ما فيها«؛ در رحبه  پسر امیرالمؤمنین هستید؛ در بازار هم این همه آذوقه هست. »َو فى الرَّ
 �  نزدیکی کوفه  �  این همه جنس ریخته اند و مردم دارند استفاده می کنند؛ شما آقازاده ها غذایتان 
این است؟ رو به او کردند و گفتند: »ما اَغَفلَك َعن اميرالُمؤمنين۲« تو از امیرالمؤمنین غافلی؛ 

برو زندگی او را ببین! آن حضرت با خانوادة خودش هم این طوری بود.
ماجرای زینب کبری را ش��نیده اید؛ عاریه گرفتِن از ابورافع. ماجرای عقیل را ش��نیده اید که پیش 
۳«؛ یک مقدار س��همیة اضافة گندم خواس��ت. بعد  حضرت آمد و چیزی خواس��ت: »صاٌع ِمن بُرٍّ
حضرت آن حدیدة ُمحمات  �  آهن گداخته  �  را برداش��ت و نزدیک او برد، البته به او نََزد و او را 

۱. دعائم االسام/ ج۲/ ص44۳
۲. المناقب/ ج۲/ ص۱۰8

۳. یک من گندم
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تهدید کرد و خواس��ته اش را نپذیرفت. عبداهلل بن جعفر  �  برادرزاده و داماد حضرت؛ شوهر جناب 
زین��ب  �  خدمت حضرت آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین دس��تم تنگ اس��ت؛ مجبورم از وس��ایل 
زندگی ام بفروش��م؛ چیزی به من کمک کن. حضرت قب��ول نکرد و فرمود: مگر به من بگویی 

عمویت برود دزدی کند و از مال مردم به تو بدهد. 
امیرالمؤمنین ش��اخص حکومت در یک جامعة پیشرفته، وس��یع، متمدن و ثروتمند، مثل زمان 
ایش��ان نس��بت به زمان پیغمبر را معین ک��رد. همه چیز پیش رفته ب��ود. امیرالمؤمنین با رفتار 
خود خواس��ت اثبات کند که در این وضعیت هم می ش��ود همان اصول را زنده کرد. این، کار 
ب��زرگ امیرالمؤمنین اس��ت. اصل معنوی��ت، اصل عدالت، اصل جهاد، اصل س��ازندگی مردم، 
اص��ل مدیریت های شایس��ته و الیق و مؤمن  �  که زندگی امیرالمؤمنین ُپر اس��ت از حوادث و 
قضایایی که شما مردم در طول سال های متمادی از هر بخشی چیزهایی را به عنوان داستان 
و روایت و کام امیرالمؤمنین می شنوید و شنیده اید �  همة اینها نشان دهندة این حقیقت است؛ 
جمع بندی اش این اس��ت که امیرالمؤمنین می خواهد به دنیا نشان دهد که این اصول اسامی 
در همة شرایط قابل پیاده شدن است. واقع قضیه هم همین است. اصول اسامی شکل لباس 
امیرالمؤمنین نیس��ت که اگر امیرالمؤمنین لُنگ می بست یا پیراهن می پوشید، امروز الزم باشد 
ما هم همان کار را بکنیم؛ اصول اس��امی عبارت است از عدالت، توحید، انصاف با مردم، ارج 
نهادن به حقوق مردم، رسیدگی به حال ضعفا، ایستادگی در مقابل جبهه های ضداسام و دین، 
پافش��اری بر مبانی حق و اس��ام و دفاع از حق و حقیقت. اینها در همة زمان ها هم قابل پیاده 

شدن است. 
البته امروز وقتی ما این حرف ها را می زنیم، در حقیقت از قله حرف می زنیم. چه کسی می تواند 
حتی تصور کند که به امیرالمؤمنین شباهت پیدا کند؟ نه، هیچ کس شبیه امیرالمؤمنین نمی شود. 
امام س��جاد که نوة امیرالمؤمنین بود و مقام عصمت داش��ت، وقتی به ایش��ان گفتند تو این قدر 
عبادت می کنی، فرمود عبادت ما کجا و عبادت علی کجا؟ یعنی اماِم عابد س��جاد می گوید من 
با علی قابل مقایس��ه نیستم. بین امام س��جاد و بهترین عّباد و زّهاِد زمان ما هم هزاران فرسخ 
فاصله است. امیرالمؤمنین الگو و قله و جهِت حرکت را نشان داد و شاخص را معین کرد؛ حاال به 
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هرجا توانستیم برسیم. نظام اسامی، نظام عدل و انصاف و رسیدگی به مردم و احترام به حقوق 
انس��ان ها و مقابلة با ظلِم قوی به ضعیف است. مش��کات مهم بشر در طول تاریخ اینهاست. 
بش��ریت همیش��ه گرفتار این مش��کات بوده و هنوز هم گرفتار اس��ت. ملت ها به خاطر همین 
زورگویی ها ضربه می خورند و زندگی هایش��ان سخت می ش��ود. اسام و منطق امیرالمؤمنین و 
منطق حکومت علوی مقابلة با این چیزهاس��ت؛ چه در داخل یک جامعه که زورمندی بخواهد 

ضعیفی را ببلعد، چه در سطح جهانی و بین المللی.۱۳8۳/8/۱۵

اقتدار، مظلومیت و پیروزی در زندگی امیرالمؤمنین 
در شخصیت، زندگی و شهادت این بزرگوار، سه عنصر که ظاهراً با یکدیگر چندان  هم سازگاری 

ندارند، جمع شده است. این سه عنصر عبارت است از: اقتدار، مظلومیت و پیروزی.
اقت��داِر آن حضرت، عبارت اس��ت از ق��درت او در ارادة پوالدینش، در عزم راس��خش، در ادارة 
مشکل ترین عرصه های نظامی، در هدایت ذهن ها و فکرها به سوی عالي ترین مفاهیم اسامی 
و انسانی، تربیت انسان های بزرگ از قبیل مالک اشتر و عّمار و ابن عباس و محمدبن ابی بکر و 
دیگران، و ایجاد یک جریان در تاریخ بشری. مظهر اقتدار آن بزرگوار، اقتدار منطق، اقتدار فکر 
و سیاس��ت، اقتدار حکومت و اقتدار بازوی ش��جاع بود. هیچ ضعفی از هیچ طرف، در شخصیت 
امیرالمؤمنینعلیه الس��ام نیست. درعین  حال یکی از مظلوم ترین چهره های تاریخ است و مظلومیت 
در همة بخش های زندگي اش وجود داشت. در دوران نوجوانی، مظلوم واقع شد. در دوران جوانی 
بعد از پیامبر، مظلوم واقع شد. در دوران کهولت و خافت، مظلوم واقع شد. بعد از شهادت هم، 
تا س��ال های متمادی بر سر منبرها از او بدگویی کردند و به او نسبت های دروغ دادند. شهادت 

او هم مظلومانه است.
در همة آثار اس��امی، ما دو نفر را داریم که از آنها به »ثارالل« تعبیر ش��ده است. در فارسی، ما 
یک معادل درست و کامل برای اصطاح عربی »ثار« نداریم. وقتی کسی از خانواده ای از روی 
ظلم به قتل می رس��د، خانوادة مقتول صاحب این خون است. این را ثار می گویند و آن خانواده 
حق دارد خونخواهی کند. اینکه می گویند خون خدا، تعبیر خیلی نارس��ا و ناقصی از ثار اس��ت 
و درس��ت مراد را نمی فهماند. ثار یعنی حق خونخواهی، اگر کس��ی ثاِر یک خانواده است یعنی 
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این خانواده حق دارد دربارة او خونخواهی کند. در تاریخ اس��ام از دو نفر اسم آورده شده است 
که صاحِب خوِن اینها و کس��ی که حقِ  خونخواهِی اینها را دارد، خداست. این دو نفر یکی امام 
حسین است و یکی هم پدرش امیرالمؤمنین؛ »يا ثاَرالل َو ابَن ثاِره۱«. پدرش امیرالمؤمنین هم 

حق خونخواهی اش متعلق به خداست.
اما عنصر سوم که پیروزِی آن بزرگوار باشد. پیروزی همین است که اواًل در زمان حیات خود او، 
بر تمام تجربه های دشواری که بر او تحمیل کردند، پیروز شد؛ یعنی جبهه های شکنندة دشمن، 
که بعداً ش��رح خواهم داد باالخره نتوانس��تند علی را به زانو درآورند؛ همة آنها از علی شکس��ت 
خوردند. بعد از شهادت هم روزبه روز حقیقِت درخشان او آشکارتر شد؛ یعنی حتی از زمان حیاتش 
به مراتب بیش��تر بود. امروز ش��ما به دنیا نگاه کنید، نه دنیای اس��ام در همة دنیا، ببینید چقدر 
ستایشگرانی هستند که حتی اسام را قبول ندارند، اما علی بن ابی طالب را به عنوان یک چهرة 
درخش��ان تاریخ قبول دارند. این همان روشن ش��دِن آن جوهر تابناک اس��ت و خدای متعال در 
مقابل آن مظلومیت به آن حضرت پاداش می دهد. آن مظلومیت، آن فشار اختناق، آن ِگل اندود 
کردِن چش��مة خورشید با آن تهمت های عجیب، آن صبری که او در مقابل اینها کرد، باالخره 
پیش خدای متعال پاداش دارد. پاداشش هم اینکه در طول تاریخ بشر، شما هیچ چهره ای را به 
این درخش��ندگی و مورد اتفاق ُکل، پیدا نمی کنید. ش��اید تا امروز هم در بین کتاب هایی که ما 
می شناسیم که دربارة امیرالمؤمنین نوشته شده است، عاشقانه ترینش را غیرمسلمانان نوشته اند. 
االن یادم اس��ت که س��ه نویسندة مس��یحی، دربارة امیرالمؤمنین، کتاب های ستایشگرانة واقعًا 
عاش��قانه ای نوش��ته اند. این ارادت، از همان روز اول هم ش��روع شد؛ یعنی از بعد از شهادت که 
همه علیه آن بزرگوار می گفتند و تبلیغ می کردند � آن قدرتمندان مربوط به دستگاه شام و تبعة 
آنها و آنهایی که دِل پرخونی از شمشیر و از عدل امیرالمؤمنین داشتند � این قضیه از همان وقت 

معلوم شد. من در اینجا یک نمونه عرض کنم.
پس��ر عبداهلل بن عروةبن زبیر، پیش پ��درش � که عبداهلل بن عروةبن زبیر باش��د � از امیرالمؤمنین 
بدگویی کرد. خانوادة زبیر � جز یکی از آنها، یعنی مصعب بن زبیر � کًاّ با امیرالمؤمنین بد بودند. 

۱. الکافي/ ج4/ ص۵76
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مصعب بن زبیر، مرد ش��جاع و کریم و همان کس��ی بود که در قضایای کوفه و مختار و بعد هم 
عبدالملک درگیر بود و ش��وهر حضرت سکینه هم بود؛ یعنی اولین داماد امام حسین. غیر از او، 
بقیة خانواده زبیر، همین طور پش��ت در پش��ت، با امیرالمؤمنین بد بودند. انسان وقتی که تاریخ 
را می خوان��د، این را می یابد. پس از آن بدگویی؛ پ��در در مقابل او جمله ای گفت که خیلی هم 
طرفدارانه نیست، اما نکتة مهمی در آن هست و من آن را یادداشت کرده ام. عبداهلل به پسرش 
نيا  ــيئًا فَاستَطاَعِت الُدّ يُن َش ين و ل بَنى الِدّ ــيئًا قَطُّ اِّل َهَدَمُه الدِّ گفت: »َوالل ما بَنى النّاُس َش
َهدَمه« هر بنایی که دین آن را به وجود آورد و پی و بنیان آن بر روی دین گذاش��ته ش��د، اهل 
دنیا هر کاری کردند، نتوانس��تند آن را از بین ببرند؛ یعنی بی خود زحمت نکشند برای اینکه نام 
امیرالمؤمنین را � که پِی کار او بر دین و بر ایمان اس��ت � منهدم کنند. بعد گفت: »اَلَم تََر اِلى 
ــماء«  َّمايَأُخذوَن بِنَاصيتِه َرفعًا اِلى السَّ َعلىٍّ َكيَف تُظِهُر بَنُو َمروان ِمن َعيبِه َو َذِمّه َواللِ لََكان
ببین بنی مروان چطور هرچه می توانند، در هر مناس��بت و منبری، نس��بت به علی بن ابی طالب 
عیب جوی��ی و عیب گویی می کنند! اما همین عیب جویي ها و بدگویي های آنها، مثل آن اس��ت 
ک��ه این چهرة درخش��ان را هرچه برتر می برن��د و منّورتر می کنند؛ یعن��ی در ذهن های مردم، 
ــا تََرى مايَنِدبوَن بِه  بدگویي ه��ای آنها تأثیر عکس می بخش��د. نقطة مقابل، بنی امیه اند؛ »و م
ــفون بِه َعن الِجيَف1« بنی امیه از گذش��تگان خودش��ان  َّما يَكِش َموتاُهم ِمن الَمديِح َوالل لََكأن
تمجیده��ا و تعریف ها می کنند، ولی هرچه بیش��تر تعریف می کنند، نفرت مردم از آنها بیش��تر 
می ش��ود. این حرف شاید در حدود مثًا سی سال بعد از شهادت امیرالمؤمنین گفته شده است. 
یعن��ی امیرالمؤمنین با همة آن مظلومیت، ه��م در زمان حیات خود و هم در تاریخ و در خاطرة 

بشریت پیروز شد. 
ماجرای اقتداِر همراه با مظلومیِت امیرالمؤمنین که منتهی به این شد، این طور خاصه می شود. 
در زم��ان این حکومت � حکومت کمتر از پنج س��ال امیرالمؤمنین � س��ه جریان در مقابل آن 
حضرت صف آرایی کردند: قاس��طین و ناکثین و مارقین. این روایت را، هم ش��یعه و هم س��نی 
ــطيَن َو الماِرقين۲ «.  از امیرالمؤمنی��ن نقل کردند که فرمود: »اُِمرُت أن اُقاتَِل النّاِكثيَن َو القاِس

۱. نثرالدر/ ج۳/ ص۱86
۲. بحاراالنوار/ ج 44/ ص۳6، »من مأموریت دارم با ناکثین و قاسطین و مارقین بجنگم .«
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این اس��م را خوِد آن بزرگوار گذاش��ته است. قاسطین، یعنی س��تمگران. مادة »قسط« وقتی که 
به صورت مجّرد اس��تعمال می شود � َقَسَط َیقِسُط، یعنی َجاَر َیُجوُر، َظلََم َیظلُِم � به معنای ظلم 
کردن اس��ت. وقتی با ثاثی مزید و در باب افعال آورده می ش��ود � اَقَسَط َیقِسُط � یعنی عدل و 
انصاف. بنابراین، اگر »قسط« در باب افعال به کار رود، به معنای عدل است؛ اما وقتی که َقَسط 
َیقِس��ُط گفته شود، ضّد آن اس��ت، یعنی ظلم و جور. قاسطین از این ماده است. قاسطین، یعنی 
ستمگران. امیرالمؤمنین اسم اینها را ستمگر گذاشت. اینها چه کسانی بودند؟ اینها مجموعه ای 
از کسانی بودند که اسام را به صورت ظاهری و مصلحتی قبول کرده بودند و حکومت علوی 
را از اس��اس قبول نداش��تند. هر کاری هم امیرالمؤمنین با اینها می کرد، فایده نداشت. البته این 
حکومت، گرد محور بنی امیه و معاويةبن ابی س��فیان � که حاکم و استاندار شام بود � گرد آمده 
بودند؛ بارزترین شخصیتش��ان هم خوِد جناب معاویه، بعد هم مروان حکم و ولیدبن عقبة اس��ت. 
اینه��ا یک جبهه ان��د و حاضر نبودند که با علی کنار بیایند و با امیرالمؤمنین بس��ازند. درس��ت 
اس��ت که ُمَغیَر×بن ُش��عَبة و عبداهلل بن عباس و دیگران در اوِل حکومت امیرالمؤمنین گفتند: یا 
امیرالمؤمنی��ن! اینها را چند صباحی نگه دار. اما حضرت قب��ول نکرد. آنها حمل کردند بر اینکه 
حض��رت بی سیاس��تی کرد؛ لیکن نه، آنها خودش��ان غافل بودند؛ قضایای بعدی این را نش��ان 
داد. امیرالمؤمنی��ن هر کار هم که می کرد، معاویه با او نمی س��اخت. این تفکر، تفکری نبود که 

حکومتی مثل حکومت علوی را قبول کند؛ هرچند قبلي ها، بعضي ها را تحمل کردند.
از وقتی که معاویه مس��لمان ش��ده بود تا آن روزی که می خواست با امیرالمؤمنین بجنگد، کمتر 
از س��ی سال گذشته بود. او و اطرافیانش سال ها در شام حکومت کرده بودند، نفوذی پیدا کرده 
بودن��د، پایگاهی پیدا ک��رده بودند. دیگر آن روزهای اول نبود که تا ی��ک کلمه بگویند، به آنها 
بگویند که ش��ما تازه مسلمانید، چه می گویید؛ جایی باز کرده بودند. بنابراین، اینها جریانی بودند 
که اساس��ًا حکومت علوی را قبول نداشتند و می خواس��تند حکومت طور دیگری باشد و دست 
خودش��ان باش��د؛ که بعد هم این را نشان دادند و دنیای اس��ام تجربة حکومت اینها را چشید. 
یعن��ی هم��ان معاویه ای که در زمان رقابت با امیرالمؤمنی��ن، آن طور به بعضی از اصحاب روی 
خوش نشان می داد و محبت می کرد، بعداً در حکومتش، برخوردهای خشن از خود نشان داد، تا 
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به زمان یزید و حادثة کربا رسید؛ بعد هم به زمان مروان و عبدالملک و حجاج بن یوسف ثقفی 
و یوسف بن عمرثقفی رسید، که یکی از میوه های آن حکومت است. یعنی این حکومت هایی که 
تاریخ از ذکر جرائمشان به خود می لرزد � مثل حکومت حجاج � همان حکومت هایی هستند که 
معاویه بنیان گذاری کرد و بر سر چنین چیزی با امیرالمؤمنین جنگید. از اول معلوم بود که آنها 
چه چیزی را دنبال می کنند و می خواهند؛ یعنی یک حکومت دنیایِی محض، با محور قراردادن 
خودپرس��تي ها و خودي ها؛ همان چیزهایی که در حکومت بنی امیه همه مش��اهده کردند. البته 
در اینجا هیچ بحث عقیدتی و کامی ندارم، این چیزهایی که عرض می کنم متن تاریخ است. 
تاریخ ش��یعه هم نیست؛ اینها تاریخ ابن اثیر و تاریخ ابنُقَتيبة و امثال اینهاست که متن هایش را 
دارم و یادداشت شده و محفوظ هم هست. اینها حرف هایی است که جزو مسلّمات است؛ بحث 

اختافات فکری شیعه و سنی نیست.
جبهة دومی که با امیرالمؤمنین جنگید، جبهة ناکثین بود. ناکثین، یعنی ش��کنندگان و در اینجا 
یعن��ی ش��کنندگاِن بیعت. اینها اول ب��ا امیرالمؤمنین بیعت کردند، ولی بعد بیعت را شکس��تند. 
اینها مس��لمان بودن��د و برخاف گ��روه اول، خودی بودن��د؛ منتها خودي های��ی که حکومت 
علی بن ابی طالب را تا آنجایی قبول داشتند که برای آنها سهم قابل قبولی در آن حکومت وجود 
داش��ته باش��د؛ با آنها مشورت شود، به آنها مسؤولیت داده ش��ود، به آنها حکومت داده شود، به 
اموالی که در اختیارش��ان هس��ت، ثروت های بادآورده، تعرضی نشود؛ نگویند از کجا آورده اید؟! 
این گروه، امیرالمؤمنین را قبول می کردند، نه اینکه قبول نکنند منتها شرطش این بود که با این 
چیزها کاری نداشته باشد و نگوید که چرا این اموال را آوردی، چرا گرفتی، چرا می خوری، چرا 
می بری، این حرف  ها دیگر در کار نباشد! لذا اول هم آمدند و اکثرشان بیعت کردند. البته بعضی 
ه��م بیعت نکردند. جناب س��عدبن ابی وقاص از همان اول هم بیع��ت نکرد، بعضي های دیگر از 
هم��ان اول بیعت نکردند؛ لیکن جناب طلحه، جناب زبیر، بزرگان اصحاب و دیگران و دیگران 
با امیرالمؤمنین بیعت نمودند و تس��لیم ش��دند و قبول کردند؛ منتها س��ه، چهار ماه که گذشت، 
دیدند نه، با این حکومت نمی ش��ود ساخت؛ زیرا این حکومت، حکومتی است که دوست و آشنا 
نمی شناس��د، برای خود حقی قائل نیس��ت، برای خانوادة خود حقی قائل نیس��ت، برای کسانی 
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که س��بقت در اس��ام دارند، حقی قائل نیست، ماحظه ای در اجرای احکام الهی ندارد، هرچند 
خودش به اسام از همه سابق تر است. اینها را که دیدند، دیدند نه، با این آدم نمی شود ساخت؛ 
لذا جدا شدند و رفتند و جنگ جمل به راه افتاد که واقعًا فتنه ای بود. اُمّ المؤمنین عایشه را هم با 
خودشان همراه کردند. چقدر در این جنگ کشته شدند. البته امیرالمؤمنین پیروز شد و قضایا را 

صاف کرد. این هم جبهة دوم بود که مدتی آن بزرگوار را مشغول کردند.
جبهة س��وم، جبهة مارقین بود. مارق، یعنی گریزان. در تس��میة اینها به مارق، این گونه گفته اند 
که اینها آن چنان از دین  گریزان بودند که یک تیر از کمان گریزان می ش��ود! وقتی ش��ما تیر را 
در چلة کمان می گذارید و پرتاب می کنید، چطور آن تیر می گریزد، عبور می کند و دور می شود؛ 
اینها همین گونه از دین دور شدند. البته اینها متمّسک به ظواهر دین هم بودند و اسم دین را هم 
می آوردند. اینها همان خوارج بودند؛ گروهی که مبنای کار خود را بر فهم ها و درک های انحرافی 
� که چیز خطرناکی است � قرار داده بودند. دین را از علی بن ابی طالب که مفسر قرآن و عالم به 
علم کتاب بود یاد نمی گرفتند، از س��ایق غلط خودش��ان یاد می گرفتند؛ البته این جور آدم ها در 
هر اجتماعی هس��تند، اما گروه شدنشان، متشکل شدنشان و به اصطاح امروز، گروهک تشکیل 
دادنشان سیاست الزم داشت. این سیاست از جای دیگری هدایت می شد. نکتة مهم اینجاست 
که این گروهکی که اعضای آن تا کلمه ای می گفتی، یک آیة قرآن برایت می خواندند؛ در وسط 
نماز جماعت امیرالمؤمنین می آمدند و آیه ای را می خواندند که تعریضی۱به امیرالمؤمنین داش��ته 
باشد؛ پای منبر امیرالمؤمنین بلند می شدند آیه ای می خواندند که تعریضی داشته باشد؛ شعارشان 
»لُحكَم إّل لل۲« بود؛ یعنی ما حکومت شما را قبول نداریم، ما اهل حکومت اهلل هستیم. این 
آدم هایی که ظواهر کارشان این گونه بود، سازماندهی و تشکل سیاسی شان، با هدایت و رایزنی 
بزرگان دس��تگاه قاسطین و بزرگان شام  � یعنی عمروعاص و معاویه  �  انجام می گرفت؛ اینها با 
آنها ارتباط داشتند. اشعث بن قیس، آن گونه که قراین زیادی بر آن داللت می کند، فرد ناخالصی 
بود. یک عده مردمان بیچارة ضعیف از لحاظ فکری هم دنبال اینها راه افتادند و حرکت کردند. 
بنابراین، گروه سومی که امیرالمؤمنین با آنها مواجه شد و البته بر آنها هم پیروز گردید، مارقین 

۱. )ع رض( کنایه ای
۲. حکومت جز براي خدا نیست.
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بودن��د. در جنگ نهروان ضربة قاطعی ب��ه اینها زد؛ منتها اینها در جامعه بودند، که باالخره هم 
حضورشان به شهادت آن بزرگوار منتهی شد.

در شناخت خوارج اشتباه نشود. بعضی ها خوارج را به خشِک مقدس ها تشبیه می کنند؛ نه. بحث، 
سِر خشِک مقدس و مقدس مآب نیست. مقدس مآب که در کناری نشسته است و برای خودش 
نماز و دعا می خواند. اینکه معنای خوارج نیس��ت. خوارج آن عنصری اس��ت که ش��ورش طلبی 
می کند، بحران ایجاد می کند، وارد میدان می شود، بحث جنگ با علی دارد و با علی می جنگد؛ 
منتها مبنای کار غلط است، جنگ غلط است، ابزار غلط است، هدف باطل است. این سه گروه 

بودند که امیرالمؤمنین با اینها مواجه بود.
تف��اوت عم��دة امیرالمؤمنین در دوران حکومت خود با پیامبر اک��رم در دوران حکومت و حیات 
مبارکش، این بود که در زمان پیامبر، صفوِف مشخص وجود داشت؛ صف ایمان و کفر. منافقین 
می ماندند که دائمًا آیات قرآن، افراد را از منافقین که در داخل جامعه بودند برحذر می داش��ت، 
انگش��ِت اشاره را به سوی آنها دراز می کرد، مؤمنین را در مقابل آنها تقویت می کرد، روحیة آنها 
را تضعیف می کرد، یعنی در نظام اسامی در زمان پیامبر، همه چیز آشکار بود. صفوِف مشخص 
در مقابل هم بودند؛ یک نفر طرفدار کفر و طاغوت و جاهلیت بود، یک نفر هم طرفدار ایمان و 
اس��ام و توحید و معنویت. البته آنجا هم همه گونه مردمی بودند، آن زمان هم همه گونه آدمی 
بود لیکن صفوف، مشخص بود. در زمان امیرالمؤمنین، اِشکال کار این بود که صفوف، مشخص 
نبود؛ به خاطر اینکه همان گروه دوم یعنی ناکثین، چهره های موجهی بودند. هرکسی در مقابله با 
شخصیتی مثل جناب زبیر، یا جناب طلحه، دچار تردید می شد. این زبیر کسی بود که در زمان 
پیامبر، جزو ش��خصیت ها و برجس��ته ها و پسرعمة پیامبر و نزدیک به آن حضرت بود. حتی بعد 
از دوران پیامبر هم جزو کسانی بود که برای دفاع از امیرالمؤمنین، به سقیفه اعتراض کرد. بله؛ 
حکم مستوری۱و مستی همه بر عاقبت است! خدا عاقبت همه مان را به خیر کند. گاهی اوقات 
دنیاطلب��ی، اوضاِع گوناگون و جلوه های دنیا، آن چنان اثرهایی می گذارد، آن چنان تغییرهایی در 
برخی از شخصیت ها به وجود می آورد که انسان نسبت به خواص هم گاهی اوقات دچار اشکال 

۱. )س ت ر( پوشاندن، پنهان کردن
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می شود؛ چه برسد برای مردم عامی. بنابراین، آن روز واقعًا سخت بود. 
آنهایی که دور و بِر امیرالمؤمنین بودند و ایستادند و جنگیدند، خیلی بصیرت به خرج دادند. بنده 
باره��ا از امیرالمؤمنین نقل کردم که فرمود: »َو ل يَحِمُل َهذا الَعَلَم إّل أهُل البََصِر َو الّصبر۱«. 
در درجة اول، »بصیرت« الزم اس��ت. معلوم اس��ت که با وجود چنین درگیري هایی، مشکات 
امیرالمؤمنی��ن چگون��ه بود. یا آن کج رفتارهایی که با تکیه بر ادعای اس��ام، ب��ا امیرالمؤمنین 
می جنگیدند و حرف های غلط می زدند. در صدر اس��ام، افکار غلط خیلی مطرح می شد؛ اما آیة 
قرآن نازل می ش��د و صریحًا آن افکار را رد می ک��رد؛ چه در دوران مکه و چه در دوران مدینه. 
شما ببینید سورة بقره که یک سورة مدنی است، وقتی انسان نگاه می کند، می بیند عمدتًا شرح 
چالش ها و درگیري های گوناگون پیامبر با منافقین و با یهود اس��ت، به جزئیات هم می پردازد؛ 
حت��ی روش هایی که یه��ود مدینه در آن روز برای اذیِت روانی پیامبر به کار می بردند، آنها را هم 
در قرآن ذکر می کند؛ »ل تَُقولُوا راِعنا۲« و از این قبیل. و باز سورة مبارکة اعراف که سوره ای 
مکی است، فصل ُمشبِعی۳ را ذکر می کند و با خرافات می جنگد. این مسئلة حرام و حال کردن 
گوشت ها و انواع گوشت ها که اینها را نسبت به محرمات واقعی، محرمات دروغین و محرمات 
پوچ تلقی می کردند: »قُل إنّما َحّرَم َربَّي الَفواِحَش ما َظَهَر ِمنها َو ما بََطن4«. حرام اینهاس��ت، 
نه آنهایی که ش��ما رفتید سائبة۵ و بَحیرة6 و فان و فان را برای خودتان حرام درست کردید. 
ق��رآن با این گونه افکار صریحًا مبارزه می کرد؛ اما در زمان امیرالمؤمنین، همان مخالفان هم از 
قرآن استفاده می کردند؛ همان ها هم از آیات قرآن بهره می بردند. لذا کار امیرالمؤمنین به مراتب 

از این جهت دشوارتر بود. امیرالمؤمنین دوران حکومت کوتاه خود را با این سختي ها گذراند.
در مقاب��ل اینه��ا، جبهة خوِد علی اس��ت؛ ی��ک جبهة حقیقتًا قوی. کس��انی مث��ل عّمار، مثل 
مالک اشتر، مثل عبداهلل بن عباس، مثل محمدبن ابی بکر، مثل میثم تّمار، مثل حجربن عدّی بودند؛ 

۱. نهج الباغه/ خطبة ۱7۳، »و این پرچِم مبارزه را جز افراد آگاه و بااستقامت، به دوش نمی کشند.«
۲. سورة مبارکة بقره/ آیة ۱۰4، خداوند براي جلوگیري از تمسخر مؤمنین توسط یهودیان به آنها امر مي کند که »]به پیامبر[ نگویید: 

راِعنا ]مراعاتمان کن[، بلکه بگویید: اُنظرنا ]ما را در نظر بگیر[.«
۳. )ش ب ع( اشباع شده، پر شده، مفصل و کامل

4. سورة مبارکة اعراف/ آیة ۳۳، »بگو: پروردگار من تنها کارهای زشت را، چه آشکار و چه پنهان، حرام کرده .«
۵. شتري که با نذر براي بت ها آزاد مي کردند.

6. شتري که پنج شکم زاییده و آخرینش نَر است.
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ش��خصیت های مؤمن و بصیر و آگاهی که در هدایت افکار مردم چقدر نقش داش��تند. یکی از 
بخش ه��ای زیب��ای دوران امیرالمؤمنین  �  البته زیبا از جهت ت��اش هنرمندانة این بزرگان، اما 
درعین حال تلخ از جهت رنج ها و ش��کنجه هایی که اینها کش��یدند  �  این منظرة حرکت اینها به 
کوف��ه و بصره اس��ت. وقتی که طلحه و زبیر و امثال اینها آمدن��د، صف آرایی کردند و بصره را 
گرفتند و س��راغ کوفه رفتند، حضرت، امام حس��ن و بعضی از اصحاب را فرستاد. مذاکراتی که 
آنه��ا با مردم کردند، حرف هایی که آنها در مس��جد گفتند، محاّجه هایی که آنها کردند، یکی از 
آن بخش های پرهیجان و زیبا و پرمغز تاریخ صدر اس��ام اس��ت. لذا ش��ما می بینید که عمدة 
تهاجم های دش��منان امیرالمؤمنین هم متوجه همین ها بود. علیه مالک اشتر، بیشترین توطئه ها 
بود؛ علیه عّمار یاس��ر، بیش��ترین توطئه ها بود؛ علیه محمدبن ابی بکر، توطئه بود. علیه همة آن 
کس��انی که از اوِل کار در ماجرای امیرالمؤمنین امتحانی داده بودند و نش��ان داده بودند که چه 
ایمان های مستحکم و استوار و چه بصیرتی دارند، از طرف دشمنان، انواع و اقساِم ِسهاِم۱ تهمت 
پرتاب می گردید و به جان آنها س��وء قصد می ش��د و لذا اغلبش��ان هم شهید می شدند. عّمار در 
جنگ ش��هید شد، لیکن محمدبن ابی بکر با حیلة ش��امي ها به شهادت رسید، مالک اشتر با حیلة 

شامي ها شهید شد، بعضی دیگر هم ماندند، اما بعدها به نحو شدیدی به شهادت رسیدند. 
این وضع زندگی و حکومت امیرالمؤمنین اس��ت. اگر بخواهی��م جمع بندی کنیم، این گونه باید 
عرض کنیم که دوران این حکومت، دوران یک حکومت مقتدرانه و درعین حال مظلومانه و پیروز 
بود. یعنی هم در زمان خود توانست دشمنان را به زانو درآورد، هم بعد از شهادت مظلومانه اش، 
در طول تاریخ توانست مثل مشعلی بر فراز تاریخ باشد. البته خونِ دل های امیرالمؤمنین در این 

مدت، جزِو پرمحنت ترین حوادث و ماجراهای تاریخ است.۱۳77/۱۰/۱8

۱. تیرها


