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مقدمه
در ميان نسلهايي كه پياپي در مي گذرند، نسل ما با ويژگي خاصي ممتاز مي شود.اين 
ويژگي كه به واسطة آن، نسلهاي معاصر در يكي از پرشكوه ترين فرازهاي تاريخ مجسم 
مي گردند، همان آغاز پايان بهره كشي انسان از انسان است. گرچه زندگي اجتماعي هيچ گاه 
كه  مواجهيم  كيفيتها  كلي ترين  در  انقالبي  با   اين بار  ليكن  نبوده،  تغيير  و  تحول  از  خالي 

سرفصل جديدي در جريان آزاديبخش تكامل مي گشايد.
به اين ترتيب جاي شگفتي نيست كه عصر ما ميعادگاه اشتعال و تعارض تضادهاست.

»با خشمي  زخم خورده  افعي  چون  محتضر،  مرتجعين  و  جهانخواران  يك طرف  در 
صدچندان با سبعانه ترين كينه توزيها و با وقيحانه ترين دروغ پردازيها و افترا« روي به مردم 
را  آنها  كرده اند.جنگلهاي  استقبال  آنها  از  و چوب  تف  و  با سنگ  كه  مي آورند  محرومي 
شوره زار مي كنند، كشتزارهاي آنها را به صورت قبرستان سالحهاي اهريمني و آهن آالت 
قراضه در مي آورند، به فرهنگ و جميع ارزشها و نواميس آنها تجاوز مي كنند و يك مشت 
اراذل سفله را بر آنها حاكم مي نمايند تا مأموريت حفظ صلح و تمدن بخشيشان را به خوبي 

انجام داده باشند.
در طرف ديگر ستمديده ها و گرسنه ها قرار گرفته اند، آنهايي كه خانه هايشان را منفجر 
كرده اند، سرزمينشان را به زور گرفته اند، منابعشان را غارت كرده اند و بر سرشان ناپالم ريخته اند.

با اين همه، خلقهاي رنجديده پايداري مي كنند و به ياري فرزندان خلفشان، دائمًا عليه 
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ستمگران در خروشند و در آخرين تحليل، تمام توطئه هاي فضيحت بار را هرچقدر هم كه در 
آنها فكر و تجهيزات اهريمني به كار رفته باشد، خنثي مي كنند. امروز ديگر خلقهاي جهان 
منطق تاريخ را شناخته و در نتيجه به اعتبار وجود خود پي برده اند. ليكن بديهي است كه 
در جهان انساني، يعني در چهارچوبة اختيار، هيچ پيشرفتي بدون بذل اراده ممكن نيست. 
آزادي  به قلمرو  قلمرو ضرورت  از  تاريخ رشد مداوم  يك انقالبي مي گويد: »تاريخ بشريت 
است«. از اين نظر تاريخ بشريت پيوسته بر دوش مردان وارسته از حيوانيت حمل مي شود و 

»انسان« در هر تغييري نقش عمده را به عهده دارد.
اين جاست كه ويژگي و امتياز خاص نسل ما رسالت بزرگي نيز همراه مي آورد و آن 
ضرورت تعارض انقالبي براي تغيير جهان كهنه به نو مي باشد. البته اندرزهايي چون پاكي، 
شهامت، ثبات قدم و غيره براي تربيت انسانهايي كه بايد ضرورت تاريخ را با اختيار بر دوش 
خود حمل كنند، بي تأثير نيست. ولي مفاهيم كلي و انتزاعي كمتر مي توانند چنين آفرينشي 
را عهده دار شوند، به ويژه در محيطهاي آلودة جوامع غيرانقالبي كنوني كه بالتمام سخن از 
تولدي ديگر مي باشد، چنان كه »استعمار زدايي را جانشين شدن نوعي انسان به جاي نوع 
ديگر«1 مي دانند. بنابراين در عرصة ترديد ها و ضعفها »تنها نمونه هاي عيني و مسافران 
مقصد واقعي مي توانند خالصانه و قاطعانه درس سفر و حركت بدهند« فقط در اين صورت 
تجلي  عاقبت  و  مي شكند  »ممكنات«  صفحه  بر  غيرممكن«  و  »ممتنع  شعاع  كه  است 

»ضروري و واجب« محقق مي شود.
سبب عمدةگردآوري اين دفتر نيز همين است، تا چه مقدار در آن كس كه مي خواهد جان 

را در گرو آزادي وطن و اعتبار ايدئولوژيش تقديم كند، مؤثر افتد.

پاسخ به يك سؤال 
طبعًا آن چه قبل از آغاز تحليل رستاخيز حسيني طرح مي شود، اين است كه چرا در اين 
زمان، كه به حق بايد آن را عصر طاليي انقالب و قهرماني ناميد، از قريب چهارده قرن پيش 
با  نمونه مي آوريم؟ مخصوصًا كه سمبلهاي معاصر به طور كلي خصوصيات غالبًا مشابهي 

وضعيات كنوني ما دارند.
بديهي است كه جنبشهاي عصر فعلي و كلية نمونه ها و مظاهر آن، به ويژه براي قشر 

1- فرانتس فانون



9

مقدمه 

اول، شايستة باالترين تحسين و گرامي ترين بزرگداشتند و هركس در ارزيابي آنها اندك 
تخفيفي كند يا مغرض است يا ساده انديش. از اين رو هرگز نبايد در شناسايي و عبرت آموزي 

از آنها، اندك فروگذار نمود.
اما آن چه در اين زمينه ما را به بررسي انقالبي كه حسين بن علي و يارانش برافروختند 
مي كشاند، علل مهمتري دارد؛ عللي كه دقت در آنها، اين گردآوري را از هر شائبة تعصب و 

خودبيني مكتبي پاك مي كند.
او و يارانش به گواهي همه صديق ترين و پاكبازترين مسلمانان بودند. ايشان در همه 
احوال به قرآن و شيوة محمد استناد جستند و از آغاز تا پايان چه آن گاه كه مقدمات قيام را 
فراهم مي كردند و چه در ميدان نبرد يا محبس و اسارت هرگز از آن منحرف نشدند. نكتة 
مزبور از جملة نادرترين مواردي است كه كلية علما و مورخين و افراد فرقه هاي گوناگون در 
آن متفق بوده و هستند. اين اتفاق نظر نه تصادفي است و نه قباًل حساب شده، بلكه عظمت 
)حادثه( است كه هيچ ترديدي باقي نمي گذارد و هر ابهامي را مي زدايد، مانند ديوار بلند كه 

نابينا نيز ناديده نمي گذرد.
به هر صورت حسين  و يارانش كاماًل در مكتب حل شده و تركيب واحدي را تشكيل 
داده اند؛ تركيبي كه مشكل مي توان عناصر آن را از هم تفكيك نمود و اكنون ديگر مي توان 
از فرد به مكتب و از عمل به نفس اعتقاد و ايدئولوژي راه برد و در اين نقطه است كه بررسي 
انقالبات  از ساير  پيدا مي كند و آن را  ما جامعيت و معناي خاصي  براي  رستاخيز حسيني 
مشخص مي سازد. مي خواهيم از مصاديق عيني و حسي به مفاهيم و معاني راه پيدا كنيم، 
آن گاه اين معاني در يك معني كلي تبلور مي يابند و آن »معني وجود« است كه »تبيين 

جهان« ناميده مي شود.
روشن است كه بدون اين »تبيين« همة مرزها در هم مي ريزد و تفاوت ظلمت و نور 
را  شرافتش  انسانيت  نيست،  تميزي  هيچ  هوشيار  و  مست  ميان  ديگر  مي رود.  ميان  از 
از دست مي دهد و آن چه به جا مي ماند حيوان دو پاي مكاري بيش نيست. آري مي خواهيم 
آنند. اگر بحثهاي فلسفي  با »تبييني« آشنا شويم كه حسين بن علي  و يارانش »مبيّن« 
پيچيده و بغرنج است و اگر صاحبنظر شدن در آن به زمينة قبلي و زمان طوالني نياز دارد، 

اين مردان استوار بهترين دريچه يي هستند كه مي توان از آن افق اسالم را نظاره كرد.
البته امروز عصر انقالب و دوران فداكاري و وفاداري است،  چرا كه از انسانيت بر سر مزار 
فداييانش اعادة حيثيت مي شود . اما درك عظمت و شكوه عمل حسيني تنها وقتي ميسر 
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است كه بدانيم انسان معاصر از چه قدر و قيمتي در بارگاه زمانش برخوردار بوده است1.
مُعَظم ترين  در  نويسنده يي  بعد،  يكهزار سال  تازه  كه  است  آن چنان  قيمت  قدرو  اين 

كشور زمان، فرزندان انسان را چنين ديده است : 
به برخي حيوانات نر و ماده بر مي خوريم كه در سراسر كشور پراكنده و از تف و تاب 
با عزمي جزم در آن كار  خورشيد سوخته اند. »تو گويي به زمين دوخته شده اند«. پيوسته 
مي كنند و آن را زير و رو مي نمايند. »صدايي مقطع دارند و وقتي كه به روي دو پا مي ايستند 
هيكل و صورت آدمي دارند«. اينان در حقيقت آدمياني هستند كه شب به كلبه خود پناه مي 
برند و با آب و نان و ريشه و ساقه گياه شكم خود را سيرمي كنند. »بار ديگران را به دوش 

مي كشند و براي تأمين معاش آنان شخم و كشت و درو مي كنند«2.
اگر امروز انقالبيون بزرگ براساس تمامي دانش و فرهنگ مترقي كنوني و درك عميق 
از واقعيت جهان شمول تكامل، پا به ميدان مي گذارند و انسان را محترم و با ارزش مي دانند، 
بايد ديد رستاخيز حسيني از چه رو و با چه ديدي از جهان »انسانيت« را كه در قالب آزادگي 
مجسم مي گردد، به آن پايه ارجمند داشت؟ اين جاست كه در پس نشيب و فرازهاي اين 
حماسة بلند، نظمي عالي نهفته است كه دركش هركس را قرين شگفتي و عجب مي كند. 
حاصل آن كه اين نظم ما را ضرورتًا به صحت مضامين مكتبي مي رساند كه تابش »وحي« 

آن در چنان دوراني چنين مرداني را عرضه ساخت.
از سوي ديگر اين گروه اندك آن چنان در طول ساليان و قرون در ضمير افراد كشور 
ما رسوخ كرده اند كه ماجرايشان وجدان ملي مردم ما شده است. به اين ترتيب اهميت اين 
اگر  انقالبي  از اهم مضامين جنبش كنوني ماست و بديهي است »هيچ جنبش  رستاخيز 

ريشه هايش را از واقعيت تاريخي بيرون نكشد، نمي تواند اميد به موفقيت داشته باشد«3.
البته اين واقعيت مانند همه واقعيتهاي بزرگ حياتي به دستهاي اهريمني تحريف شده 
و زنگار گرفته است، زنگاري از توطئة مسخ و باالترين كينه توزي مردم فريب، تا آن كه 
بسياري از طرفداران و مداحانش نيز به درستي نمي دانند از كه مي گويند و چرا مي گويند؟ 
تا جايي كه در تذكار آن به گريستني تنها بسنده مي شود و صرفًا گوينده تسكين مي يابد. 
حال آن كه اين »تذكار« براي دردمند شدن است نه التيام، از براي خروش است و فرياد، 

نه سكون و سكوت!

1-كسي كه تاريخي مي انديشد همواره بايد اصل تأثير متقابل زمان را در نظر بگيرد. 
2-البروير، نويسنده  برجستة فرانسوي قبل از انقالب كبير)1696-1645(

3- عماراوزگان، انقالبي الجزايري
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را  زنگار  اين  بايد  ندارد  معني  دادن  نمايش  بر منبر  را  ديگر تصوير گرد گرفته  از اين رو 
برطرف نمود تا هر خلقي به ويژه خلق مسلمان، صورت وجوديش را در اين آيينه ببيند و 
مسألة  مي توان  كه چطور  است  مطرح  مسأله  اين  اين جا  در  ولي  آگاه شود.  به نقش خود 

حسين )ع( را از وجود اين پيرايه ها زدود؟
اين  در  لحاظ  اين  به  مي شوند.  برطرف  و  شسته  خون  با  قطع  به طور  زنگارها  اين 
صفحات كه نقطه آغازي بيش نيست در هر سطر و در هر كلمه، بايد به خاطر داشت كه اين 
نه اسطوره سازي است و نه حماسه پردازي. اين سرگذشت مردان استواري است كه تنها 
در شب شهادت انقالبي، كه از قبل آن را پذيرفته و برايش مهيا شده بودند، »خنديدند«. 
شورش جوانان پرشوري است كه از حجله گاه گذشتند و به  ميدان رسيدند. ماجراي زنان 

بلند همتي است كه زن انقالبي را زينت سينة تاريخ نمودند.
با هر بينشي كه نگريسته شود يك رويه و يك حقيقت كه در  به هرحال عمل حسيني 
را  زلزله سرداران دالور  ندارد. چه آن گاه كه چون  بيشتر  تمامي مظاهر آن مجسم است 
مي لرزاند و چون صاعقه وجود قدرتمند آنان را ذوب كرده از هم مي پاشد و چه آن گاه كه 
چشمهايي بسته مي شود تا عافيت جويان! از سر حفظ حيات، شبانه ميدان را تهي مي كنند.

قالب  در  و  است  انساني  وجود  قضية  ممتنع ترين  و  سهل  كه  حقيقت،  اين  طبق  بر 
عالي ترين »محاسبات« تجلي مي كند1، حيات در نقطه يي »معني« پيدا مي كند كه، به خاطر 

تحقق اجتماعي خصلتهاي ويژة انساني، موقتًا ترك مي شود2.
حسين بن علي  و يارانش به طور عمده به خاطر آزادي و اختيار، كه شاخص اصلي صفات 

انساني است، جنگيدند3. 
از آن حريق بر مي خيزد و هر گونه  ابديت  تا  بر دامان زمان، كه  اينان جرقه يي هستند 

ستمگري را مي سوزاند و خاكستر مي كند...

)سورة آل عمران،  يرزقون  احياء عند رهبم  بل  اموااًت  قتلوا يف سبيل هللا  الذين  1-قرآن: و الحتسنب 
آيه 169( »و گمان نكنيد كساني كه در راه خدا )راه حق( كشته مي شوند مرده اند، بل زندگاني 

هستند كه نزد پروردگارشان روزي داده مي شوند«. 
2-سوره بقره، آيه 24:امل تر ايل الذين خرجوا من دايرهم و هم الوف حذراملوت فقال هلم هللا موتوا مث 

احياهم…سوره انفال، آيه24: اذا دعاكم ملا حيييكم…
3-ان مل يكن لكم دين و الختافون املعاد فكونوا احراراً يف دنياكم )امام حسين( 
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نظم نو
پيش از اسالم عصبيتهاي قومي در حادترين اشكال خود بر همة اقوام عرب حاكم بود 
آنها جريان داشت. در شرايطي كه شعاع  بين  از اين رو تضادهاي وحشتناك بي شماري  و 
كندي  با  اجتماعي  پيشرفت  مي شد،  محدود  قومي اش  ويژگيهاي  به حفظ  هر قبيله  همت 

بسيار همراه بود. 
در عصر جاهليت و تشتت آرا كه ساليان دراز قدمت داشت، پيامبر اكرم  بر اساس توحيد 
)وحدت خالق و در نتيجه وحدت هدف(  نظمي نو عرضه كرد. نظمي كه بر اساس عدالت 
اجتماعي معجزة امت واحد يكپارچه را ميسر ساخت. گرچه در حوصلة اين سطور نيست، اما 
بايد يادآوري نمود وقتي در نظام قرآن سخن از عدالت اجتماعي يا مساوات مي رود هرگز 

نبايد خرافة »فوق طبقات« تداعي شود1.
بينش  با  خدا  كتاب  كه  نمود  نشان  خاطر  بايد  قرآن،  ديناميسم  يادآوري  با  به عكس 
به صدور  آنها  از چهارچوبة  در خارج  و  را مي پذيرد  تاريخي  يكسو ضرورتهاي  از  عينيش، 
دستور نمي پردازد2. از سوي ديگر از آن جا كه منافي هرگونه تحجر است، در تكامل نهادهاي 

1-هم چنين اباطيلي از قبيل »اسالم، راه سوم« و »اسالم بين سرمايه داري و كمونيسم« كه اين 
روزها بسيار منتشر كرده اند. 

2-مانند احترام مشروط به مالكيت خصوصي، يا عدم الغاي صريح بردگي. ضمنًا رجوع شود به 
مقدمة مطالعات ماركسيستي )جزوه آموزشي 1348 در باره اصول و نظرگاه هاي ايدئولوژيكي 

مجاهدين نسبت به ماركسيسم و تفاوت با ماترياليسم(.
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به هر صورت  دارد.  تأكيد  پديده ها  با شرايط جديد  با آن تطبيق دستورات  انساني و همراه 
پيامبر شالودة يك اجتماع مترقي را در تحت لواي حاكميت اعتقادات اسالمي بنا نهاد. ولي 
اين بدان معنا نيست كه خصلتهاي جاهلي به ويژه در عناصر تشكيل دهندة نظام پيشين در 
چنين مدت محدودي به كلي ريشه كن شده باشد. اين امري مطلقًا تدريجي است و به پروژة 

بي پايان حل تضادهاي دروني انسان مربوط مي شود.
مي دانيم كه انقالب نيز به طور كلي در مقابل عناصر مزبور هيچ راهي جز تربيت مستمر 
ايشان ندارد1. بسياري از سران و اشراف گذشته كه اكنون »جنبة مغلوب« پيدا كرده اند، 
كم و بيش با حفظ ماهيت اصلي خويش، جبرًا تسليم آيين امتياز برافكن شدند. بنابراين هرآن 
اين امكان وجود داشت كه با تغيير شرايط، »جنبة مغلوب« غلبه كند و حاكميت احراز كند.

 اين معنا البته در مورد هر انقالبي صادق است، اما وقتي كار به آئين اسالم و مكتب قرآن 
ايجاد كرد  اجتماع  تغييراتي كه در  قانونمندي هاي متفاوتي روبرو هستيم. زيرا  با  ميرسد، 
صرفًا ناشي از شرايط عيني، يا جنبشهاي خود به خودي و رشد و سازمان يافتگي و رهبري 
متناسب با زمانه نبود2، بلكه پيام و موج و حركتي از جانب اعلي و خارج از مدار شرايط 

عيني روز القا مي شد.
از اين رو با در نظر گرفتن اين »پديدة خاص«3نگهداري و اكمال آن، بسيار مشكلتر از 
1-لنين در كتاب بيماري كودكي كمونيسم )چپ روي( مي گويد: »نمي توان كمونيسم را برپا 
كرد مگر با مصالح انساني كه سرمايه داري به وجود آورده است، مصالح ديگري غير از آنها 
موجود نيست.روشنفكر بورژوا را نمي توان تبعيد كرد و نمي توان منهدم نمود ”بايد برآنها غلبه 
نمود“، آنها را تغيير شكل داد، ”آنها را استحاله كرد“ و تجديد تربيت نمود. همان طور كه بايد 
به بهاي يك مبارزة ممتد براساس ديكتاتوري پرولتاريا خود پرولترها را تجديد تربيت نمود  كه 
تأثير سحرآساي  يا در اثر  ناگهاني در اثر يك معجزه، در اثر فيض روح القدس  به طور  نيز  آنها 
يك شعار، ”يك قطعنامه“، يك فرمان از پندارهاي بورژوايي خودشان رهايي نخواهند يافت. بلكه 
برعكس، رهايي آنها فقط به بهاي مبارزة طوالني و دشوار عليه نفوذهاي خرده بورژوايي انجام 

خواهد گرفت . 
2-اين مبحث بسيار مهم و محتاج توضيحات مفصلي است كه در حوصلة اين گفتار نيست و 
مربوط به »سنجش متقابل روبناها و زيربناها« مي شود. اين كه عامل ذهني در ادوار مختلف 
تاريخي چه درجة تأثيري بر انسان دارد، قدر مسلم اين است كه اكنون تأثير عامل ذهني كه 

به درجة آگاهي مربوط مي شود، روز به روز بيشتر مي شود.
3-رجوع شود به بحث پديدة خاص، از كتاب راه طي شدة مهندس بازرگان، ص12: 

»پديده خاص : مرور ايام هميشه به نفع دانشمندان و فالسفه عمل كرده آنچه گفته اند در 
زمان خودشان معموال مفهوم و به قدر كافي مقبول واقع گرديده است و بعد از آنها سايرين 
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انقالبات معمول بوده و هست.اين نگهداري و اكمال طبعًا نقش و مسئوليت رهبري را بسيار 
مهمتر مي كند و شايد1 به همين دليل است كه شيعه »امامت« را تكميل دين دانست و آية 
»اليوم اكملت لكم دينكم«2 را در شأن جانشيني علي  از پيامبر درحجة الوداع ، دليل مي آورد.

به مطالعه بيشتر و فهم و بيان بهتر پرداخته اند و نظرياتشان را اصالح و گاهي تكميل و احيانًا 
تعويض كرده اند. 

بطور كلي علوم و افكار بشري سير صعودي پيموده و مي پيمايد : شاگرد بهتر از استاد در 
مي آيد و هر دوره عمل دورة گذشته را )جز در دورانهاي استثنايي خاموشي و انحطاط موقت( 

تدريجًا و اتصااًل ترميم و تكميل مي نمايد. 
اما در مورد انبياء در حيات آنها كمتر كسي به عمق مطالب و حقيقت و مقصد احكامشان پي 
برده و به مبارزه هاي شديد با آنها پرداخته است و هر چه زمان ميگذشته و ميگذرد، پيروان 
و روحانيون روي ميراث انبياء پرده هاي خرافات كشيده و ميكشند. و در احكام و افكار آنها 
انحرافهاي بي شمار حاصل ميگردد . تا جايي كه پس از مدتي به كلي قلب و معكوس مي گردد. 
مذاهب به مرور زمان و در دست مردم هميشه سير نزولي داشته و دچار فرسودگي و فرتوتي 
گشته و راه فنا را پيش ميگرفته است. مانند هر سيستم طبيعي كه وقتي به حال خود واگذاشته 
منتهي  ركود  و  خاموشي  به  باالخره  شده  اضافه  آن  )آنتروپي(  كهولت  بر  الينقطع  ميشود، 
ميگردد. تصفيه و احيا مذاهب نيز روي جريان عادي ميسر نبوده است و اگر دوره هايي بطور 
انفصالي و غير طبيعي جست و خيزهايي ديده شده است، جز با القاي يك نيروي خارجي و نفوذ 
و دميده شدن روح الهامي كه مي بايستي از سرچشمه قبلي بوده باشد، قابل تصور نيست. كتب 
مذهبي اين نكته تاريخي را به خوبي نشان ميدهند كه عمل هر پيغمبر تازه ساده كردن عقايد 

و محو اوهام و برگرداندن افكار و اعمال مردم به صورت خالص و فطري اوليه بوده است. 
علوم و افكار بشري چون در خور استعداد و مخلوق ذهن و زندگي خود آنها مي باشد، نسل 
به نسل و دست به دست تجديد و تكميل ميشود. اما در مذاهب حقه، چون هر مذهبي پس 
بشري  افكار  مصنوع  و  نوع محصول  از  بنابراين  كند،  احراز  نتوانسته سير صعودي  از وضع 
نبوده است و چون تجربه و تاريخ نشان ميدهد كه به دست مردم نه تنها تجديد و تكميل 
نگرديده ، بلكه شديدًا تحريف و تضعيف شده و ميشود، ناچار بايد قبول كرد كه پيدايش و 
تكميل مذاهب حقه ، نوع ديگري متمايز از علوم و فلسفه بود و الاقل بايد آنرا پديده خاصي 

تلقي كرد.« 
1-»شايد« گفتيم، به اين دليل كه اين امر محتاج مطالعه و توضيح بسيار بيشتري است و بايد 

در جاي خود بحث شود.
ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِت وَرَِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا.  2- انتهاي آية 3 سورة مائده: اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم وَأَتَْ
به قول مؤلف كتاب »شيعه در اسالم« حديث غدير از احاديث مسلمه ميان شيعه و سني مي باشد 
و بيش از صد نفر از صحابي با سندها و عبارات مختلف آن را نقل نموده اند و در كتب عامه و خاصه 
ضبط شده است. براي تفصيل به كتاب غاية المرام ص39 و عبقات جلد غدير و الغدير مراجعه شود.



امام حسين 

18

وداع با پيامبر 
پيامبر اسالم  در حالي كه »اهل بيت« و »كتاب خدا«1را كه از جاهليت آلودگي  همراه 
كه  وحي  اختتام  با  كرد.  وداع  آنها  با  مي گذاشت  امتش  در ميان  خود  به نشاني  نداشتند، 
ديگر حركتي از خارج القا2 نمي شد از اين پس طي »راه« تمامًا به آگاهي و ارادة انسان 

وابسته مي شود.
به مقام جانشيني خدا در زمين  ارتحاالت گوناگون،  قرآن پس از  به تعبير  موجودي كه 
)خليفة اهلل( رسيده و با »اختيار« ، »امانت« نگاهدار3 الهي شده بود تا اراده و نور خدا به دست 
او »اتمام گردد«. مسافري كه بارها كشتي او را در درياي طوفاني سكان و سكاندار وحي 
در راه نجات و كمال جهش داده بود، اكنون به منزلي رسيده كه بايد زمام امور را به اتكاي 

آگاهي و اراده اش شخصًا عهده دار شده و پيش براند.

خالفت
از تاريخ خالفت بيش و كم همه مطلعيم. نكتة قابل توجه اين كه تحليل حوادث پس از 
حل  براي  صحيحي  و  دقيق  شيوه هاي  كه  است  حقيقت  اين  مبين  پيامبر )ص(  رحلت 

تضادهاي موجود به كار گرفته نشده است.
از جمله در زمان خليفة اول مي بينيم برخي از طوايف، كه اسالم ايشان را از بند شيوخ 
و اميران فاسد و روابط ظالمانه آسوده كرده بود، دوباره به خصلتهاي جاهلي عودت كرده و 
از اطاعت حكومت مركزي سرپيچي مي كنند. ابو بكر مي كوشد تا با لشكركشي آنها را وادار 
به اطاعت كند. اما اين عودتها متوقف نمي شود. طبعًا از علل عمدة اين سركشيهاي محلي 
چنين  ليكن  نومسلمانهاست.  بر روي  تربيتي  و  توضيحي  پرحوصلة  كار  فقدان  قبيله يي  و 
مي نمايد كه خليفه براي خاموش ساختن ايشان، با استفاده از خوي سركشي و جنگاوريشان، 
1-اشاره به حديث مشهور »َثَقَلين« كه بر طبق آن پيغمبر  مي گويد: من در ميان شما دو چيز 
با ارزش به امانت مي گذارم كه اگر به آنها متمسك شويد هرگز گمراه نخواهيد شد: قرآن و 

اهل بيتم كه تا رسيدن به حوض )كوثر( از هم جدايي ناپذيرند.
 اين حديث بيشتر از صد طريق از سي و پنج نفر از صحابة پيامبر  نقل شده است. رجوع شود به 

طبقات جلد حديث ثقلين، غاية المرام ص211، نقل از ص8 شيعه در اسالم.
2-منظور اين است كه ديگر از اين پس بشر بايد راه تكامليش را به پاي خود برود و ديگر از 

وحي به منزلة حركت تكامل دهنده يي كه خارج از وجود انسان القا مي شد، خبري نيست.
3-آية آخر سورة احزاب 
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ايشان را به مرزها گسيل داشت تا همراه با مجاهدان به كار فتوحات بپردازند.
روشن است كه اعزام پيام آوراني كه به پيام خود آگاه نيستند يا الاقل آگاهي و مسئوليت 
همه جانبه  ندارند، در دراز مدت چه نقايصي مي آفريند. ديده مي شود كه گاه فرمانده اسالمي، 
فقط مانند يك فاتح كه بيشتر به غنيمت و افتخار نظر دارد وارد محل مي شود تا يك پيام 
آور رهايي كه آمده است همچنانكه در قرآن تصريح شده بارهاي گران و زنجيرها را بردارد 

)َيَضُع َعْنُهْم ِإْصرَُهْم وَاأَلْغاَلَل الَِّت َكاَنْت َعَلْيِهْم (.
و شايد از سر همين توجه به خارج - كه هرگز ناشي از حل قطعي مسائل داخلي نبوده 
 . ببينند  تدارك  را  قدرتمندي  زمينه هاي  توانستند  معاويه  است- عناصر ضد انقالبي چون 

بي جهت نبود كه در زمان علي )ع( جهان گشايي به كلي موقوف شد1 .
گرچه به اين ترتيب كار مخالفتهاي داخلي در زمان خليفة اول خاتمه يافت، اما بعدها 
اين تضادهاي الينحل مجددًا با قوتي صد چندان سر  باز كردند و فتنه ها آغاز شد. چنان كه 
گوستاو لوبون طي يك قضاوت عجوالنه مي گويد: تا وقتي كه اين تدبير )جهان گشايي( 
جريان داشت اسالم در ترقي و تعالي بود، برعكس از روزي كه فتوحات كشوري اسالم 

به پايان رسيد و ديگر جايي نماند كه فتح شود، از همان روز جنگ داخلي شروع شد2. 

حكومت اسالمي
راجع به حكومت اسالمي سخن بسيار رفته است. در مقدمه به اباطيلي اشاره كرديم از قبيل 
»اسالم، راه سوم« و »اسالم بين سرمايه داري و كمونيسم« كه اين روزها بسيار منتشر كرده اند.

از سوي ديگر در دوران رشد بورژوازي متجددان گفته اند كه اصواًل دين را با سياست 
كاري نيست. از اين رو بود كه مثاًل در تركيه پس از پايان خالفت فئودالي ، دين و سياست 
اين  از  اسالمي  كشورهاي  ساير  شمردند.  جدا  دو مقولة  از  غرب  از  به تقليد  و  به يكباره  را 
موج بيش و كم بركنار نماندند، چنان كه در مصر در سال 1925 يعني يك سال پس از الغاي 
دانشگاه  درس خواندگان  از  و  مصر  شرع  محاكم  از  يكي  قاضي  عبدالرزاق  علي  خالفت، 
االزهر كه چند سالي را نيز در دانشگاه آكسفورد انگلستان گذرانده بود، با انتشار كتابي به نام 

شمارة يك  به ضميمة  بيروني،  شرايط  در برابر  دروني  به عوامل  توجه  اهميت  درك  1-براي 
مراجعه شود و اين مراجعه بهتر است بعد از مطالعة كتاب حكومت علي  )صفحات 42تا55( 

انجام گيرد.
2ـ تاريخ تمدن اسالم و عرب، گوستاو لوبون صفحة174
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»اسالم و اصول حكومت« )االسالم و اصول الحكم( فكر لزوم جدايي دين را از سياست 
براي نخستين بار در مصر به ميان كشيد و غلغله يي ميان علما و روشنفكران انداخت1.

عده يي نيز كوشيدند اسالم را با سرمايه داري يا بهتر بگوييم با پروتستانيسم، كه به زعم 
بعضي متفكران غرب به ويژه »وبر« موجد عمدة سرمايه داري است، تطبيق دهند. چنان كه 
قرآن  از  را  سرمايه داري  مترقي  نهادهاي  دارد  فرانسوي تالش  استاد  رودنسون،  ماكسيم 
. هم چنين جريان ديگري وجود دارد كه بر طبق آن چندان منافاتي ميان  استخراج كند2 
اسالم و سوسياليسم موجود نيست. از جمله در نوشته هاي مصطفي السباعي، رهبر پيشين 
اخوان المسلمين سوريه، داليلي ارائه مي شود تا »مطابقت« كامل شريعت و عرف اسالمي 

را با سوسياليسم ثابت كند3.
در  ابتدا  نيست. چرا كه  دربارة حكومت اسالمي  قلم فرسايي  اين گفتار جاي  در  البته 
هر موردي از اين موارد، ضرورتًا بايد به ديناميسم قرآن )كه كتابي هميشگي است( و تطبيق 
فعال و خالق و واقع گرايانه با شرايط توجه شود كه در رويكرد شيعه، وظيفة آگاه ترين و 

متقي ترين مسلمانان ) در باب اجتهاد( است4. 
 ليكن بايد متذكر شد كه به ندرت متفكران نامبرده  تحليلي همه جانبه از موضوع مورد 

بحث خود ارائه داده اند و همين امر علت داليل و برداشتهاي متضاد ايشان است. 
باب اجتهاد، چنان كه در صفحات گذشته يادآور شديم، مي رساند كه كتاب خدا از يكسو 
ضرورتهاي تاريخي ومرحله اي را مي پذيرد … و از سوي ديگر در اكمال نهادهاي اجتماعي 

1ـ نقل از »دربارة ارتباط ميان دين و تحوالت اجتماعي«، دكتر حميد عنايت
توجه كنيد كه جدايي دين از سياست با جدايي دين از دولت دو مقوله كاماًل متفاوت است. 
كه  است  ايدئولوژي  و  مرام  و  مكتب  از  عاري  سياست  معني  به  سياست  از  دين  جدايي 
پراگماتيسم سرمايه داري را تداعي ميكند. در حالي كه جدايي دين از دولت به اين معني است 

كه نبايد ساختار دولت را منحصر و مقيد به يك دين يا ايدئولوژي بخصوص نمود. 
2ـ كتاب اسالم و سرمايه داري

3ـ نقل از همان مقالة دكتر حميد عنايت
آيا  اينكه  قبيل  از  گفت  پاسخ  بنيادين  سؤاالت  به  بايد  چيز  هر  از  اجتهاد،قبل  باب  4-در 
اسالم يك دين طبقاتي است يا نيست؟ با مراحل تكامل تاريخي و صورت بنديهاي مختلف 
اقتصادي-اجتماعي چگونه برخورد مي كند؟  به جانب نفي استثمار و جامعه اي يگانه و عاري 
از طبقات جهت گيري ميكند يا مثاًل در قيد برده داري و فئوداليسم و سرمايه داري محبوس 
مي ماند؟ آيا براستي آنچtه شيعيان علي در نفي تاريخي اقتصاد پولي در اوج رشد علمي و فني 
ميگويندو اينكه سرانجام زمين تمام گنجينه هاي خود را به روي فرزند انسان باز مي گشايد، 

صحت دارد يا ندارد؟
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به جانب بنيادهاي ايدئولوژيك تأكيد خاص دارد. مثاًل در قبول مشروط مالكيت خصوصي 
اجتماع سهيم مي كند و موجبات تشويق  توليد  را در ثروت و  ارث، قشرهاي تهيدست  و 
 پيشه وري را فراهم مي سازد، ولي با قوانيني از قبيل خمس1 و زكات2 ، تحريم ربا، مد ذرائع3 ،  
مصالح مرسله4  و انفال5  و نهادهايي از قبيل وقف6  با قاطعيت تام در مقابل مالكيتهاي بزرگ 
و دستگاه توليد و فقط سود، موضع مي گيرد. چنين مي نمايد كه اسالم براي تحقق بنيادهاي 
ـ كه در صدر آن ايجاد جامعه يي قرار دارد كه صرفًا تقوا ضابطة برتري شمرده  اعتقاديش 
شود )يعني جامعة بي طبقه( ـ  به انتظار آن تغييرات كمي است كه ضرورتًا پس از تجمع آنها 
جهش مطلوب رخ خواهد داد7. بي جهت نيست كه شيعه مواظبت و رهبري اين تغييرات را 
)كه امر فوق العاده دقيقي است( در  بهترين نحوة خود در عهدة علي مي دانست، كه با پيامبر 

بيش از همه محشور بود و در كتاب خدا »اجتهاد« كامل داشت . 
اين  انطباق  براي  آن، مجوزي  اعتقادي  بنيادهاي  قرآن و درك  ديناميسم  پذيرش  با 
مكتب با فئوداليسم و سرمايه داري و يا انفصال اين ايدئولوژي از سياست نخواهيم يافت. 
خصوصًا بايد يادآور شويم كه اين ايدئولوژي حاكميتي را داراي صبغه اسالمي مي داند كه 
نسخه هاي  با  دليل  همين  به  است.  انساني  وجود  اختيار  و  به آزادگي  احترام  از  سرشار 
دموكراسي كه استعمارگران غربي براي كشورهاي جهان سوم مي پيچند، سنخيت ندارد8.  

1- يعني پرداخت 20 درصد سود ساليانة هر فرد به بيت المال
2- پرداخت  2/5 درصد ثروت در هر سال

3-بر طبق اين قانون، مقدمة هر امر حرامي حرام است و حكومت مي تواند از هرچه كه به زيان 
عمومي منجر مي شود جلوگيري كند  )الضرر و الضرار يف االسالم(. 

4- برطبق اين قانون، حكومت اسالمي مي تواند هر قدر از اموال اغنيا را كه صالح بداند تا حد 
مصادره تصاحب كند.

به  را مي رساند. رجوع شود  معادن…  و  منابع  مالكيت  بودن  به طور خالصه عمومي  5-كه 
كتاب انفال تأليف آقاي علي غفوري

6-بررسي مسألة وقف در كشورهاي اسالمي فوق العاده جالب است. كافي است اشاره كنيم كه 
در اواخر قرن 19 به عنوان مثال سه چهارم زمينهاي مزروعي تركيه، يك دوم الجزاير و يك سوم 
تونس و يك چهارم زمينهاي مزروعي ايران وقف عام بوده است. وقف از خصائص ويژة حقوق 

اسالمي است. 
7-اشاره به اين اصل كه ناگزير بعد از تغييرات كمي، تغييرات كيفي و بالنتيجه جهش صورت 
مي گيرد. براي بهتر فهميدن ديناميسم قرآن به مقدمة مطالعات ماركسيستي رجوع كنيد. اين 

اصل در همة پديده هاي طبيعي و رويدادهاي اجتماعي صادق است.
8-از جمله براي توجيه كودتاي 28 مرداد يا آنچه بر سر پاتريس لومومبا آوردند.
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نسخه هاي استعماري دمكراسي در كشورهاي جهان سوم خرافه اي بيش نيست. 
تا آنجا كه به قرآن و اسالم مربوط مي شود، گروه صاحب تقوا كه خصوصيت ويژه اش 
اهليت )آگاه ترين بودن( نسبت به اوضاع و  احوال اجتماعي است، قدرت و رهبري را به دست 

مي گيرد و جامعه را به جانب بنيادهاي قرآني سوق ميدهد1. 
اين گروه به لحاظ رفتار و زندگي فرزندان وفادار طبقة رنجبر و محروم هستند2.

نمودار  بهترين  و…  مالك  مقداد،  عمار،  ابوذر،  سلمان،  چون  ياراني  و  علي 
مذكورند. رهبري 

جاهليت و اشرافيت جديد
اطرافيان نزديك پيامبر كه در راه اسالم متحمل زحمات بسيار شده بودند تشكيل قشر 
صحابه را داده و در نزد مردم داراي يك نوع برتري طبيعي بودند. ليكن در زمان حيات 
برخي  پيامبر  نداشتند. پس  از رحلت  به ديگران  نسبت  مادي  امتياز  اينان هيچ گونه  پيامبر  
جاهليت،  عصر  ناخالصيهاي  بقاياي  و  اسالمي  ايدئولوژي  بين  كشمكش  در  صحابه،  از 
آزمندانه  آنها  بسته شد.  نطفة بسي مصيبتها  از همين جا  و  نيروهاي كهنه شدند  مغلوب 
بود. خالصه  به صورت طفيليهايي درآمدند كه هنرشان ميراث خواري قهرمانيهاي گذشته 
اينكه بي سر و صدا برتري طلبي و اشرافيتي به وجود آمد كه اساس آن نزديكي با پيغمبر بود و 
از اين رهگذر و از آن جا كه در قرآن نام مهاجرين بيش از انصار ذكر شده)!( حكومت خاص 

قريش، و مشورت حق انصار گرديد3.
بني اميه،  حكومت  دوران  در  ببينيم  كه  مي شود  روشن  وقتي  انحرافات  اين  اهميت 
صحبت از برتري عرب بر ديگر اقوام است زيرا غير از اين كه بعضي از مهاجرين و نزديكان 
پيغمبربه سبب اين كه با پيامبر  نزديك بودند، خود را بر انصار و ديگران برتر مي شمردند و 
اعراب نيز بدين علت كه پيامبر از ميان ايشان مبعوث شده امتياز خاصي نسبت به غيرعرب 

)عجم( براي خود قائل بودند و اين ريشه برتري جوييهاي عرب بر غير عرب بود. 
1-به تصريح قرآن ، برداشتن غل و زنجيرها و برقراري گام به گام عدل )هر كس به اندازه 

كارش( و قسط )هر كس به اندازه نيازش( .
2-درك عميق اين مفاهيم ، و پرهيز از توجيه كاري و شبيه سازيهاي غير منطقي، بدون داشتن 

بينشي صحيح و تفكري همه جانبه از قرآن و دانش مبارزة انقالبي ممكن نيست.
3-شرح تفصيلي اين مطالب در اغلب كتب تاريخي صدر اسالم موجود است. رجوع كنيد به 

الفتنة الكبري، تاليف طه حسين،  ترجمة احمد آرام
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شورا
در مورد  به ويژه  وي،  سختگيري  مي كرد.  حكومت  تمام  قدرت  با  دوم،  خليفة  عمر، 
كارگزاران و فرماندارانش، مشهور است. هم در آغاز كار و هم به هنگام عزل كارگزارانش، 
از دارايي آنها صورت مي گرفت و اگر در پايان تفاوتي كرده بود مازاد را قسمت مي كرد 
و بخشي از آن را به بيت المال باز مي گرداند. وي احكام و حدود را به شدت و حتي در مورد 
و  ثروتمندي  كه  بود  چنان  عمر  اقتصادي  مشي  ولي  مي كرد.  اجرا  بالاستثنا  خانواده اش 
بود:  اواخر عمرش گفته  بود. چنان كه عمر خود در  به نحوي در آن مجاز  نيز  مال اندوزي 
اگر در آغاز كار چنان بينا بودم كه در پايان آن هستم، زيادي مال توانگران را مي گرفتم و 

به مستمندان مي دادم1. در اين مورد ويل دورانت مي گويد:
خارج  در  مي خواست  و  بود  كرده  منع  كشاورزي  زمين  خريد  از  را  فاتحان  »…عمر 
جنگي  ارزش  تا  كند  فراهم  را  آنان  معاش  دولت  و  بمانند  سپاهيگري  به حال  عربستان 
خود را حفظ كنند. ولي دستورات وي پس از مرگش فراموش شد. در ايام حياتش نيز اين 
امر، به واسطة گشاده دستي وي، بي اثر ماند. وي چهار پنجم غنائم را ميان سپاهيان تقسيم 
مي كرد و يك پنجم را به خزانة مسلمين مي سپرد. اقليتي از مردان صاحب كفايت قسمت 
قصرهاي  مدينه  و  مكه  در  قريش  اشراف  آوردند.  به چنگ  را  روزافزون  ثروت  اين  اعظم 
مجلل بنياد كردند، زبير در شهرهاي مختلف خانه ها داشت و هم او هزار اسب و ده هزار برده 
داشت. عبدالرحمن عوف هزار شتر و ده هزار برده و چهل هزار دينار نقد )معادل1912000 

دالر( داشت. عمر تجمل قوم خود را به ديدة تأسف مي نگريست…«2
با توجه به آن چه بطور بسيار مختصر و فشرده تحت عنوان حكومت اسالمي در مورد 
مسائل اقتصادي اسالم اشاره شد ، جالب است نظر حضرت علي را راجع به تقسيم اموال 

در زمان عمر نيز مالحظه كنيم. در اين مورد طه حسين مي گويد:
»…براي علي)ع( آن بود كه طبق سنت ديرين عمل شود )سنت رسول خدا( 3.

وقتي  كه  چندان  كن،  قسمت  مي رسد  به خزانه  كه  را  عايداتي  مي گفت  …علي )ع( 
اما  شود.  داده  به مستحقان  آن  همة  و  نماند  خزانه  در  ديناري  يا  درهمي  به سرآيد  سال 
از دست  كار  نشود مي ترسم سررشتة  اگر ضبط  و  است  فراوان  اموال  اين  عثمان گفت 

1-الفتنة الكبري، صفحة 17
2- تاريخ ويل دورانت، جلد4 صفحة60

3- جملة داخل پرانتز از ماست.
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برود. سرانجام عمر به اين نتيجه رسيد كه بايد دفاتري ترتيب دهد و مقرري هركس را 
طبق آن بپردازد و مازاد آن را نگهدارد…«1

توضيح اين كه رسول خدا  بر پاية مساوات عمل مي كرد و لذا علي در برابر نظر عثمان 
معتقد بود كه بايد به همان شيوه  كه مال اندوزي را مجاز نمي دانست عمل شود.

تغيير  و  عزل  عدم  است،  اهميت  حائز  عمر  دوران  بررسي  در  كه  ديگري  نكتة 
فرمانداراني چون معاويه و عمروعاص است. گرچه ايشان از عمر بسيار حساب مي بردند، 
ليكن اين مانع نبود كه در وراي رويه كاري و ظاهرسازي وسيع خود، به آن چه مي خواهند 
نپردازند. ابن خلدون با لحن دفاع آميز، زندگي اشرافي و پر زرق و برق معاويه را چنين توجيه 

مي كند:
و  پادشاهي  لباس  و  شكوه  و  ابهت  با  به شام  عمر  آمدن  هنگام  معاويه  چون  »و 
را  وضع  اين  عمر  كرد،  مالقات  عمر بن خطاب )رض(  با  فراوان  بسيج  و  گران  سپاهيان 
ناپسند شمرد و گفت: اي معاويه آيا به روش كسرايان )خسروان( گراييده اي؟ معاويه گفت: 
اي اميرالمؤمنين من در مرز مي باشم و با دشمنان رو به رو هستم و ما را در برابر مباهات 
نكرد،  تخطئه  را  او  و  شد  خاموش  است، عمر  نيازمندي  جهاز  و  جنگ  به آرايش  ايشان 
زيرا استدالل او به يكي از مقاصد دين بود. اگر منظور ترك پادشاهي از اساس مي بود، 
به چنين پاسخي دربارة پيروي از كسرايان )خسروان( و اتخاذ روش ايشان قانع نمي شد 
اعمال  ”كسرويت“  از  عمر  منظور  مي انگيخت.  روش  آن  از  به خروج  را  او  به كلي  بلكه 
ناستوده يي بوده است كه ايرانيان در كشور داري به كار مي بستند، از قبيل ارتكاب باطل و 
ستمگري و جفاكاري و پيمودن راههاي آن )ستمگري( و غفلت از خدا و معاويه پاسخ 
داد كه مقصود از اين جاه و جالل، كسرويت ايران و امور باطل ايشان نيست، بلكه نيت و 

قصد او در راه خداست و از اين رو عمر خاموش شد…«2
هم چنين طه حسين در ارتباط با صلح حديبيه مي نويسد : 

»در روز حديبيه وقتي كفار قريش به پيغمبرپيشنهاد كردند كه زيارت نكرده از مكه خارج 
شود و پيامبر با اصحاب مشورت كرد ولي آنها با پذيرفتن درخواست قريش موافق نبودند 
و پيغمبر اصرار مي كرد و اين اصرار بر بعضي از اصحاب گران آمد، چندان كه عمر گفت 
تحمل خواري كنيم؟ در اين جا بود كه آثار غضب در چهرة پيغمبر  پديدار گشت و گفت من 

1-الفتنة الكبري جلد 1 صفحة 17، حتمًا به خطبة شقشقيه مراجعه شود.
2-مقدمة ابن خلدون صفحة 389
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پيغمبر خدا و بندة او هستم و مسلمانان دانستند اين كار نبايد از راه مشورت و رايزني حل 
شود، بلكه به موجب وحي است كه از آسمان آمده، سپس توبه كردند و تسليم رأي پيامبر 

شدند و خداوند  انا فتحنا لك فتحًا مبينا ... را در اين مورد نازل كرد«1 
به هر حال خليفة دوم در پايان كار خود شورايي مركب از شش نفر را مأمور انتخاب خليفة 
ابي وقاص،  سعدبن  عوف،  عبدالرحمن  از:  بودند  عبارت  عده  اين  كرد.  خود  از ميان  جديد 
با  نيست  بي مناسبت  ابيطالب .  علي ابن  و  عفان  عثمان بن  عبداهلل،  عوام، طلحة بن  زبيربن 

اعضاي شورا بيشتر آشنا شويم:
1-عبدالرحمن2 -  وي در زمان جاهليت بازرگان ورزيده يي بود. پس از اسالم نيز تجارتي 
وسيع داشت. در به كار انداختن سرمايه و كسب سود بسيار ماهر بود. دربارة خودش گفته است: 
سنگي را برنمي دارم مگر آن كه مي دانم طال و نقره يي در زير آن است. او از ثروتمندان به نام 
مدينه بود. پيامبر از جمله به او گفته بود: تو توانگري و جز زانوكشان به بهشت راه نمي يابي ، 
پس به خدا وام بده تا دوپاي ترا بگشايد3. عبدالرحمن ميراث فراواني به جا گذاشت، از آن جمله: 
هزار شتر، سه هزار گوسفند، يكصد اسب و امالك مزروعي بسيار، هشت يك هر يك از زنانش 
بين 80 تا 100هزار درهم مي شد. عمر گاه از او وام مي گرفت. عبدالرحمن شيداي خوشگذراني 
و زندگي اشرافي بود. او تلويحًا در مقام رياست شورا قرار گرفته بود، بدين معنا كه برطبق 

وصيت عمر، در صورت تساوي آرا، نظر وي حجت شمرده مي شد.
عبدالرحمن از آغاز از خالفت صرفنظر كرد تا ميان داوطلبان داوري كند. به راستي او 
در مقابل مسئوليتهاي حكومت شغل تجارت را ترجيح مي داد. ضمنًا عثمان داماد وي و رشتة 

خويشاوندي ميان ايشان محكم بود.
2-سعدبن ابي وقاص - ميراثي برابر 200 تا 300 هزار درهم به جاي گذاشت. وي فاتح 
ايران است و زنان بسيار داشت. در ايام فتنة عثمان )اوائل خالفت علي ( در جواب مردمي 
اين  بودند، گفت: مرا شمشير گويايي دهيد كه بگويد  او  كه مشتاق دانستن موضعگيري 

مؤمن است و اين كافر.

1-الفتنة الكبري، جلد اول، صفحة 24 
2- كلية مطالب اين قسمت تلخيص از دكتر طه حسين است.

3- اصل خبر از طبقات ابن سعد است. بر طبق اين خبر، پيامبر)ص( به عبدالرحمن فرمان 
مي دهد تا همة مال خود را در راه خدا بدهد. ليكن بعدًا فرمان خود را به قسمي تعديل 

مي كند )شايد اين توصيه از نوع همان ضرورتهاي تاريخي باشد كه قباًل به آنها اشاره شد(. 
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و با تمسك به اين جملة چند پهلو، حق را هم چنان از نظر عموم مخفي نگهداشت 
3- زبير- تنها 40ميليون درهم براي ورثه اش پول به جاي گذاشت. عالوه بر غالت و 
زمينهاي فراوان، يازده خانه نيز در مدينه داشت. گرچه از نامزدان خالفت بود، ولي كار را 
به عهدة عبدالرحمن واگذار كرد. رابطه اش با عثمان بسيار صميمانه بود، به طوري كه عثمان 
وام  به صورت  صرفًا  را  مردم  امانتهاي  زبير  بخشيد.  به او  درهم  600 هزار  خالفت  پس از 

مي پذيرفت تا بتواند با آن تجارت كند.
4- طلحه -بعد از اسالم نيز مانند گذشته تجارت مي كرد. گويا زندگيش در تجارت خالصه 
مي شد. عثمان مقادير بي حسابي به او مي بخشد. چنان كه يك بار در ازاي 50 هزار درهم كه از او 

وام گرفته بود 200هزار درهم به او پس داد و گفت اين مزد جوانمردي تو است.
5ـ عثمان ـ از تجار معتبر مكه بود.در جنگ بدر به مناسبت نگهداري از همسرش ـ رقيه 

دختر پيامبر كه بيمار بود ـ شركت نكرد .
6- علي - زندگي وي روشن تر از آن است كه نيازي به توضيح داشته باشد. فقط بايد 
گفت كه چيزي از مال دنيا نداشت. لباسش خشن و وصله دار، غذايش بسيار ساده و غالبًا 
نان خشك بود1. در عوض، كمتر خانوادة بزرگ و صاحب امتيازي بود كه علي در جنگهاي 

بين اسالم و كفار، يك تن از آنها را نكشته باشد.
با  اين كه علي  وجه تشابهي  اين تركيب مشخص است. قدر مسلم  با  نتيجة شورايي 
مي شد.  انتخاب  نمي بايد  طبعًا  و  نداشت  بزرگ  تجار  و  اشراف  و  بزرگ مالكي  نمايندگان 
همان علي كه بعدها به محض احراز قدرت صريحًا اعالم كرد كه حقوقي را كه ناشي از 
كار و استحقاق خودي نباشد، ولو به كابين زنان هم رفته باشد، به جاي خود بر مي گرداند2. 
همان علي  كه بعدها فرمانداري را كه با اشراف به وليمه يي نشسته بود، مالمتها كرد… 3 و 
همان علي كه عمل به كتاب خدا و سنت پيامبررا پذيرفت و ليكن روش شيخين را رد كرد4.

1- اين توضيحات از دكتر طه حسين است كه دانشمند اهل تسنن است و لذا از هرگونه شائبة 
تعصب آميز و خودبيني مذهبي عاري است.

2-خطبة 15 نهج البالغة فيض االسالم، صفحة 57
3-نامة 45 نهج البالغة فيض االسالم، صفحة 957

و  به كتاب خدا  براي كسي كه مي خواهد خليفه شود: عمل  پيشنهادي عبدالرحمن  4-شرط 
سنت پيغمبر و روش شيخين بود.
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عثمان 
خالفت عثمان دوران  انتقال ثروت و دسترنج عامة مردم به اقليت ممتازي بود كه سران 
اموي در رأس آن قرار داشتند. دوران وي در حاتم بخشيهاي بي جهت، گماردن خويشان 

بر مناصب مهم، توجه به تجمالت، زراندوزي و راحت طلبي و… خالصه مي شود.
مي كنند. از  سر  باز  طبقاتي  تضادهاي  چگونه  كه  است  طبيعي  اين خط مشي،  ساية  در 

اين نحوه رفتار نمونه هاي بسيار در دست است كه ذياًل يكي دو مورد را اشاره مي كنيم.
1-عثمان، وليد بن عقبه را به واليت كوفه فرستاد. در اين موقع تصدي بيت  المال به عهدة 
عبداهلل  بن مسعود بود. اين شخص كسي بود كه در راه اسالم مجاهدتها كرده و مورد اعتماد 
مردم بود. وليد به هنگام واليت خود مقداري پول از بيت المال وام گرفت، مدت وام سپري 
شد، ابن مسعود وام را طلبيد، وليد نمي پرداخت و او هم به شدت اصرار مي كرد. از اين رو وليد 
در طي نامه يي به عثمان، از دست ابن مسعود شكايت كرد. عثمان به ابن مسعود پيام فرستاد 
كه تو فقط خزانه دار هستي و به هيچ وجه حق نداري وليد را براي وامي كه گرفته بيازاري. 
معذوريتي  هيچ گونه  و  است  مسئوليت  سراسر  كه  انقالبي،  يك مأمور  مقام  در  ابن مسعود 
نمي شناسد، برآشفت و از كار خود استعفا كرد و از آن پس در هر موقعيتي عليه عثمان تبليغ 
مي كرد و مي گفت كه او از روش قرآن و محمد عدول كرده است. وليد به عثمان نوشت 
كه ابن مسعود به تو دشنام مي دهد. عثمان پاسخ داد كه او را به مدينه بفرست. هنگام ورود 
ابن مسعود به مدينه، از طرف مردم از او استقبال با شكوهي شد.اين استقبال نشانة خشم و 
مخالفت مردم نسبت به عثمان بود. عثمان تا او را ديد از او به نام ”جانوركي زشت“ ياد كرد 
و دستور داد تا او را از مسجد بيرون كردند و چنان بر زمين كوبيدند كه پهلويش شكست. 
علي  به شدت به سرزنش عثمان برخاست و ابن مسعود را به خانة خود برد. عثمان مقرري او 
را بريد و اجازة خروج از مدينه را به او نداد. پس از مرگش، نه عثمان بلكه عمار ياسر، صحابي 

بزرگ رسول اكرم  بر او نماز خواند1.
2ـ ابوذر و عثمان ـ ابوذر روزي با كمال تعجب ديد كه عثمان به مروان بن حكم مال 
فراوان داد و به برادر او سعيد هزار درهم و به يزيد بن ثابت انصاري صد هزار درهم از بيت المال 
مسلمين بخشيد. ابوذر از اين روش عثمان برآشفت و پيوسته مي گفت: زراندوزان را بشارت 
دهيد و اين آيه را مرتب مي خواند: الذين يكنزون الذهب و الفضه و الينفقونها في سبيل اهلل 

1-موضعگيري علي  بعدًا بحث خواهد شد.
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فبشرهم بعذاب اليم1 . مروان كه از اين انتقادهاي ابوذر ناراحت شده بود، به عثمان شكايت 
برده و عثمان شخصي را براي خاموش كردن ابوذر فرستاد. ليكن ابوذر، به رغم تهديدهاي 
ابوذر و  تا آن كه روزي  ادامه داد  با مال اندوزي  انتقاد و دشمني  مخالفين، به عيب گويي و 
كعب االحبار و عده يي ديگر نزد عثمان بودند2، ابوذر به عثمان مي گفت كه خليفه نمي تواند از 
بيت المال وام بگيرد به حساب آن كه اگر روزي توانايي داشت وام خود را بپردازد.  كعب االحبار 
ابوذر  بگيرد.  وام  خود  براي  مسلمين  بيت المال  از  مي تواند  امير  گفت:  و  كرده  مخالفت 
از  به طرفداري  عثمان  مي آموزي؟3  به ما  را  ما  دين  تو  يهودي  پسر  اي  گفت  و  برآشفت 
كعب االحبار به ابوذر تاخته، به او دشنام داد و سپس او را به شام تبعيد كرد. معاويه او را در 
شام نگه نداشت زيرا او هم چنان به اعتراضات و مبارزات خود ادامه مي داد و به معاويه حمله 
مي كرد كه چرا مي گويد: بيت المال مال خداست )اين يكي از حيله هاي عوامفريبانة معاويه 
بود(. ابوذر مي گفت خير، اين مال، مال مردم است و به آنها تعلق دارد و اعتراض مي كرد 
كه معاويه چرا كاخي به اين عظمت براي خود ساخته. او مي گفت اي معاويه اگر اين كاخ 
را با پول مردم ساخته اي به آنها خيانت كرده اي و اگر با پول خود بنا كرده اي اسراف روا 
از ترس  معاويه  را تصديق مي كردند.  ابوذر جمع شده و سخنانش  به دور  داشته اي. مردم 
شورش و اوجگيري نارضايتيهاي مردم، از او به عثمان شكايت كرد. عثمان دستور داد كه 
او را بر شتر بي پاالني بنشان و به مدينه بفرست. معاويه چنين كرد. ابوذر به مدينه وارد شد 
و به مجلس عثمان آمد4. زجرها و شكنجه ها چنان در اين پيرمرد الغراندام اثر كرده بود 
كه نمي توانست بر پاي خود بايستد. عثمان هم اجازه نشستن به وي نداد. در همان حال كه 
به عصا تكيه داده بود ديد كه در برابر عثمان پولهاي انباشته يي است كه اطرافيان وي مانند 

الشخور چشم به آن دوخته اند.
ابوذر: اين چه مالي است؟

عثمان: صد هزار درهم است كه از بعضي نواحي رسيده، مي خواهم به همين قدر به آن 
1-براي اطالع بيشتر از مبارزات ابوذر با خالفكاري حكومت عثمان،  صفحات 187 تا 197، 

اسالم و مالكيت نوشتة آقاي طالقاني مطالعه شود.
كه  است  شخصي  همان  وي  آورد.  اسالم  عثمان  زمان  و  بوده  يهودي  قبال  2-كعب االحبار 

به حديث سازي در جوار حكومت عثمان و معاويه سرگرم بود.
3-نظر ابوذر بهترين شاهد ديناميسم قرآن است كه قبال بحث آن گذشت. براين اساس است 
كه مال اندوزي مطلقًا حرام و راه ايجاد ثروتهاي بزرگ سد مي شود. نهيب ابوذر به كعب االحبار از 
اين نظر است، چرا كه كعب فرضًا هم كه در رأي خود صادق بود نمي توانست به ابوذر بياموزد.

4-اين قسمت مستقيمًا از كتاب اسالم و مالكيت صفحة 190 نقل شده است.
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افزوده شود تا ببينم چه بايد كرد.
ابوذر: صد هزار درهم بيشتر است يا چهار دينار؟

عثمان: معلوم است صد هزار درهم.
ابوذر: عثمان آيا به خاطر نمي آوري كه من و تو شب هنگام به رسول خدا  وارد شديم، 
صبحگاه  چون  نكرد؟  توجهي  به ما  كه  ديديم  اندوهناك  و  افسرده  را  آن حضرت  چنان 
به محضرش رسيديم او را خوشحال يافتيم؟ از اندوه شب و خوشحالي روز از آن حضرت 
سؤال كرديم، فرمود چهار دينار فيئ5 مسلمانان باقي مانده بود كه تقسيمش نكرده بودم، 
بيم آن داشتم كه مرگم فرا رسد و آن نزد من باشد. اكنون آن را تقسيم كردم )در راهي كه 
استحقاق داشت به مصرف رساندم( و آسوده خاطر شدم. عثمان به سوي كعب االحبار كه در 
كنارش نشسته بود متوجه شد و گفت اي ابا اسحق تو چه مي گويي دربارة كسي كه زكات 
مال خود را داده آيا ديگر بر عهدة او چيزي است؟ كعب گفت: خير اگر چنين كسي خشتي 
از طال و خشتي از نقره براي خود روي هم نهد بر او چيزي واجب نيست. ابوذر بي درنگ 
با عصاي خود به سر كعب كوفت و گفت اي زادة زن يهودي كافر، تو چه حق داري كه 
در احكام مسلمانان اظهار نظر كني؟6 سخن خداوند عز و جل از تو راست تر است كه گفت: 
والذين يكنزون الذهب و الفّضة و الينفقونها في سبيل اهلل فبشرهم بعذاب اليم. عثمان كه 
از شدت خشم افروخته شده بود، گفت اي اباذر تو پير و خرافاتي شده اي و خرد از سرت 

رفته، اگر صحابة رسول خدا  نبودي بي درنگ ترا مي كشتم.
ابوذر: دروغ گفتي اي عثمان! واي بر تو! حبيبم رسول خدا  به من خبر داد و گفت: اي 
اباذر ترا نه مي فريبند و نه مي كشند7. اما اي عثمان، خردم آن قدر به جاي و باقي است كه 

حديثي از رسول خدا به يادم بياورم. اين حديث دربارة تو و قوم تو است.
عثمان: دربارة من و قوم من از رسول خدا  چه شنيده اي؟

ابوذر: آري شنيدم كه مي گفت: چون خاندان ابي العاص به سي نفر مي رسند مال خدا 
را ميان خود دست به دست مي گردانند و دين خدا را وسيلة خيانت و فساد و بندگان خدا را 
به بندگي و خدمتگزاري خود مي گيرند، با مردان شايسته، جنگ آغاز مي كنند و از تبهكاران 

حزب مي سازند8.

5-منظور از »فيئ« نوعي از اموال عمومي است كه خود بخشي از انفال )يا ثروتهاي عمومي(
به شمار مي رود. مراجعه شود به صفحة 90 كتاب انفال…

6-اين است نمونه يي از شهامت انقالبي مردان راه حق
7-گويا خبري باشد كه پيغمبر  دربارة آيندة ابوذر به  او داده است.

8-اذ بلغ آل ايب العاص ثالثني رجال صّيوا مال هللا دواًل و دين هللا دخاًل و عبادهللا خواًل و الصاحلني حرابً و الفاسقني حزاب
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خدا   رسول  از  را  حديث  اين  شما  از  هيچ يك  آيا  محمد   اصحاب  گروه  اي  عثمان: 
شنيده است؟

اطرافيان عثمان: خير، ما اين حديث را از رسول خدا  نشنيديم.
عثمان مي خواست از اين حرف دستاويزي بسازد و ابوذر را به جرم دروغ بستن به پيامبر 
بكشد و براي اين كه محكم كاري بيشتر كرده باشد، گفت: علي را بخوانيد، بدين منظور كه 

اگر علي نيز گفت كه نشنيده ام، كار ابوذر را يكسره كند. علي  آمد.
عثمان: اي ابالحسن بشنو چه مي گويد اين پير دروغ پرداز.

علي : اي عثمان، دروغ پرداز نگو، من خود از رسول خدا  شنيدم كه مي گفت: آسمان سبز 
سايه نيفكنده و زمين تيره در برنگرفته صاحب لهجه يي را راستگو تر از ابوذر…

را  سخن  اين  ما  مي گويد،  علي راست  گفتند  بودند  حاضر  مجلس  در  كه  صحابياني 
به مال  را  خود  دست  چرا  كه  گفت:  به عثمان  خطاب  ابوذر  سپس  شنيديم.  خدا   رسول  از 
عثمان  آخراالمر  دادي؟  را واليت  طلقاء )آزاد شدگان(  فرزندان  چرا  و  مسلمانان گشوده اي 
كه از كارهاي ابوذر به خشم آمده بود به او گفت: تو را به حق رسول اهلل  سوگند مي دهم كه 
آن چه از تو مي پرسم به راستي جواب گويي. او گفت: اگر به حق رسول اهلل هم سوگند ندهي 
به راستي جواب مي گويم. عثمان گفت از سرزمينها كجا را بيشتر دوست مي داري و از كجا 

بيشتر بيزاري؟
ابوذر گفت: حرم خدا را بيشتر ازهرجاي ديگر دوست دارم و از ربذه، كه دوران بت پرستي 
خود را در آن جا گذرانده ام، بيزارم. عثمان او را به ربذه تبعيد كرد. عمار ياسر چون از عقايد 
ابوذر دفاع مي كرد، او نيز مورد خشم عثمان قرار گرفت و بدين جهت خواست كه عمار را 
نيز تبعيد كند. علي برآشفت و عثمان را مالمت كرد، عثمان نيز برآمده و به علي گفت تو هم 
بهتر از عمار نيستي و سزاوار تبعيدي. خالصه آن كه ابوذر با سياست اجتماعي و اقتصادي 
عثمان مخالف بود و او را منحرف از راه اسالم مي دانست. او نمي خواست كه توانگر چندان 
ثروتمند شود كه طال و نقره ذخيره كند و كار مستمندان بدان جا بكشد كه به حداقل هزينة 
زندگي درمانند. او نمي توانست بپذيرد كه خليفه، مال مسلمانان را به ناحق به توانگران بدهد 
تا ثروت آنان را بيفزايد و فقر فقرا را روز افزون كند. او مي گفت امام )يعني رهبر اجتماع( 
بدان  به كساني بدهد كه  را  ندارد پول  بايد در مصارف عمومي صرف كند و حق  را  مال 

نيازمند نيستند.
3- عمار نيز كه پدر و مادرش در زير شكنجه هاي قريش جان داده بودند )به علت ايمان 
عليه عثمان  را  او مردم  بود.  عليه عثمان شروع كرده  را  مبارزة سختي  به اسالم(،  آوردن 
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بر مي انگيخت و مردم نيز از اين كه عثمان گوهري را به حساب خود از بيت المال برداشته و 
زيور يكي از زنان خود كرده است، بر مي آشفتند...

اينها و صدها حوادث ديگر موجب شد كه رفته رفته نطفه هاي مبارزه عليه عثمان در 
شهرهاي مهم اسالمي منعقد گردد. مبارزه يي مخفيانه در مدينه به وجود آمد كه اخبار آن 
زبان به زبان مي گشت، ولي گردانندگان آن معلوم نبودند. همة مردم مي گفتند كه عثمان 

مسجد پيامبر را بزرگ مي كند، ولي نيت او را رها كرده زير پا مي گذارد2.1.

فتوحات خارجي ـ تشديد تضادهاي داخلي
هنگام مرگ عمر هنوز كار فتح ايران پايان نيافته بود. يزدگرد با بقاياي نيروهاي خود 
آرمانش، بيش از دو ماه تاب  با آن همه شوكت، به علت فقر  مقاومت مي كرد. سپاه كسري 

مقاومت نياورد. همان سپاهي كه با زنجير به ميدان فرستاده مي شد3.
در حقيقت اين ايدئولوژي اسالم بود كه قلب ايرانيها را تسخير كرد و سپاه اسالم چيزي 
از  دروغ  پاك  شاه شاهان  رژيم سلطنتي  افسانة عظمت  نبود.  ايدئولوژي  اين  پيام آور  جز 
اشرافي  به صورت درهم شكنندگان حكومت  را  پابرهنه  انقالبي عربهاي  آرمان  آب درآمد. 

هفت فاميلي درآورد. كاخها بر سر كاخ نشينان ويران گرديد و همه برابر شدند4.

1-در اين زمان عثمان به تعمير و وسيع كردن مسجد پيامبر  مشغول بود. 
2-به نظرشما چرا علي  مثل ابوذر و عمار  ياسر خيلي صريح انتقاد نمي كرد و شورش او عليه 

عثمان به شيوة ابوذر نبود؟
بود  زنجيري  آن  و  شدند  فرستاده  به جنگ  ذات السالسل،  در  مكررًا  شاهنشاه  3-سپاهيان 
از شيوه هاي مؤثر شاهنشاهي  را  اين  بدان مي بستند. گرچه سرداران شاهنشاه  را  كه عده يي 
مي دانستند، ليكن تعجب دراين است كه به رغم آشكار شدن تأثيرات منفي آن، بازهم اين شيوه 

ادامه يافت.در اين مورد پاراگراف زير از كتاب تاريخ ايران بعد از اسالم، شايان توجه است:
»يك عيب بزرگ در كار هرمز )فرمانده لشكر( بود، به اضافة عيوب ديگر كه اوضاع آشفته 
ايران بود و آن عيب ظلم و تكبر و سختگيري و قساوت شخصي هرمز نسبت به ملت عرب 
و  بودند  كينه  داراي  و  نگران  سخت  او  از  ايران  اتباع  مجاور  اعراب  كه  بود  رعايا  ساير  و 
به اضمحالل سپاه ايران مي كوشيدند. خصوصًا بعد از اطالع بر عدالت اسالم و مسالمت سردار 

آنها و نظم لشكر عرب كه از تعدي پرهيز داشتند و به هيچ چيز رعايا طمع نمي كردند«.
-همان كتاب صفحة 34:»هرمز اوضاع را به شاهنشاه نوشت. آنها ذات السالسل را پيش كشيدند 

و نظير آن هم جنگ نهاوند بود«.
4-معروف است كه خسرو انوشيروان تقاضاي پينه دوزي را، كه در  ازاي تقديم دسترنج تمام 
عمرش اجازه مي خواست تا فرزندش مانند فرزندان اشراف بتواند درس بخواند و علم بياموزد، 
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مي گرفت،  سرچشمه  االاهلل  الاله  شعار  درون  از  كه  دگرگون كننده  نيروي  اين 
و  توحيد  جادة  كردن  هموار  براي  را  آن  طبقاتي  محتواي  و  بت  هرگونه  جوشش كنان 

تحقق صفات توحيد درهم كوبيد.
به هرصورت، در زمان عثمان مابقي كار ايران تمام و »ارمنيه« نيز فتح شد. دامنة اقتدار دولت 
اسالمي تا مغرب زمين گسترش يافت، آفريقا به تصرف درآمد و آندلس مورد حمله قرار گرفت. 
اما در حالي كه قلمرو حكومت اسالم اين چنين از طول و عرض گسترده مي شد و شعار انقالبيش 
قلبهاي خلقهاي اسير دورترين نقاط جهان آن روز را فتح مي كرد، از درون با يك سلسله حركات 

ضد انقالبي مواجه بود كه با بحثهاي گذشته ديگر ضرورتي به توضيح آن نيست.
ابوذر  دادن  قرار  الگو  با  كه  را  اشخاصي  مي توانستند  به سهولت  ضد انقالبي  عناصر 
متهم  بودند،  به پا خاسته  داخلي  عناصر ضد انقالبي و ضد اسالمي  با  مبارزه  و  براي جهاد 
آنها  مزاحمت  شر  از  هم  بدين وسيله  تا  نمايند  مرزها  روانة  و  كرده  جهاد  با  به مخالفت 
و  سعادت  سالوسانه شان،  منطق  به زعم  يا  كنند  تثبيت  را  خود  موقعيت  و  شوند  آسوده 

شهادت را نصيب آنها گردانند.
در اين زمان است كه معاويه، فرماندار شام، با همكاري »عبداهلل بن ابي سرح«، فرماندار مصر، 
دست به كاري زد كه در روزگار عمر نتوانسته بود. توضيح آن كه در زمان عمر، معاويه چندين بار 
كوشيد تا از مرزهاي دمشق به قلمرو روم نفوذ كرده و جنگ دريايي آغاز نمايد. ولي عمر هرگز 

اين اجازه را به او نداد تا بدون موافقت و صالحديد حكومت مركزي دست به جهانگشايي بزند.
انگيزه هاي معاويه نسبت به اين كار و وسيع تر كردن قلمرو حكومتش، استفاده از ثروت 
سرشار روميها و مهمتر از همه، نام آوري و هموار كردن زمينة حكومت آينده خود، به عنوان 
يك سردار مجاهد و با سابقة اسالم بود. پس از مرگ عمر در زمان عثمان او توانست آرزوهاي 
جاه طلبانة خويش را تحقق بخشد. او به جنگ دريايي با روميها پرداخت و قبرس را فتح كرد. 
به اين ترتيب در زمان عثمان ”مركزيت“  حكومت ازهم گسيخت و كارگزاران او بدون توجه 
به مصالح كلي مملكت، خودسرانه و به طمع غنائم جنگي و ارضاي هوا و هوسهاي شخصي 

و كسب اشتهار تحت نام اسالم دست به جنگ توسعه طلبانه و تجاوزكارانه مي زنند. 

نپذيرفت. چه، آن را لكة ننگي بر دامان نظم طبقاتي شاهنشاهي مي انگاشت. وي شاهنشاهي است 
كه به كثرت عدل و داد مشهور است!
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سياست اقتصادي عثمان مهمترين عامل درهم ريختگي و انحراف
انساني )بندگان( بسياري به ارمغان  جهانگشايي ممتد و عنان گسيخته، غنائم مادي و 
مي آورد1. تجمع اين شكست خوردگان محروم همراه با توزيع غيرعادالنة ثروت، در قلب 
حكومت اسالمي خطر بالقوه يي را به وجود مي آورد. شهرهايي چون كوفه به صورت مركز 
تجمع چنين آوارگاني درآمد. بسياري از اهالي آن جا غربا و اسيراني بودند كه فاتحان جنگ 
آنها را در ميان خود قسمت كرده و بدان جا روانه ساخته بودند. ظهور اين طبقه و گسترش 
سريع آنها، تضادهاي طبقاتي شديدي را در كوفه به وجود آورد، به حدي كه كارگزار عثمان 
)سعيد(  خطر اين برخوردها را براي عثمان نوشت. عاقبت عثمان براي حل اين تضادها راهي 
برگزيد كه مضمون آن چنين بود: سهم كساني را كه در خارج از شهرهاي عربي مالكند با 

هركسي كه بخواهد با زمينهاي داخلي كشور معاوضه مي كنيم.  
كردن  يك كاسه  با  كه  باشد  شده  استدالل  اين طور  گويا  دستورالعملي  چنين  دربارة 
از  ترتيب  اين  به  تا  گردد  ايجاد  زمين  وابستة  و  ثابت  قشرهاي  كوچك،  مالكيتهاي 
انجام  يك شورش  به  تبديل  براي  پيوسته  كه  تحريكاتي  هم چنين  و  مربوطه  مناقشات 

مي شد جلوگيري گردد.
براي توضيح اين مطلب بهتر است رشتة صحبت را به دست دكتر طه حسين بدهيم. وي 

در صفحة 101 جلد1، فتنة الكبري مي گويد:
براي روشن شدن حقيقت بايد توضيح داد كه عده يي از بزرگان صحابه، سرماية فراواني 
از نقد و جنس در حجاز داشتند. پس از آن كه عثمان چنين تصميمي گرفت، آنها به سرعت 
اين اموال را فروختند و از پول آن زمينهاي خارج را خريدند. زيرا مي دانستند كه آن اراضي، 
خاكي مستعدتر دارد و محصول آن از حجاز بيشتر است و بهتر به دست مي آيد. طلحة بن 
عبداهلل كوشيد تا همة سهام خيبر را از كساني كه در فتح آن با پيغمبر بودند و مالك آن 
شدند از خود آنها يا ورثة ايشان خريداري كند. چون عثمان اين در را گشود، طلحه سهامي 
را كه در خيبر مالك بود با كساني از حجازيان كه در فتح عراق شركت داشتند و مالك 
اراضي آن جا بودند معاوضه كرد. سپس با مال بسياري كه در اختيار داشت، سهم ديگران را 
نيز از سرزمين عراق خريد و از خود عثمان نيز زميني را كه در عراق داشت با زميني از آن 
خويش در حجاز مبادله نمود و ديگران نيز مانند طلحه چنين معامالتي كردند و هركس كه 
مي خواست از حجاز به سرزمينهاي ملكي خود در خارج برود آن را فروخت و به جاي آن از 

اراضي بالد عربي خريداري كرد…
1-عربها و افراد غيربومي كه ره آوردجنگ محسوب مي شدند. 
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اين پيشامد دو نتيجه به دنبال داشت:
يكي آن كه مالكيتهاي بزرگ در عراق و شهرهاي ديگر به وجود آورد. زيرا كساني كه از 
اين پيشنهاد استفاده مي كردند سرمايه داران بزرگ مانند طلحه و زبير و مروان بن حكم بودند 
كه مي توانستند سهام خرده مالكها را از ايشان بخرند و درنتيجه بازار خريد و فروش و وام و 

مبادله، در اين سال رواجي به سزا داشت1.
اجراي اين طرح تنها به حجاز و عراق منحصر نشد، بلكه در شهرهاي عربي و در تمام 
پهناوري  اراضي  و  وسيع  اقطاعات  و  يافت  جريان  بودند  كرده  فتح  مسلمانان  كه  نقاطي 
به وجود آمد كه كارگران از بنده و آزاد در آنها به كار مشغول شدند و به دنبال آن طبقة مالكي 

به وجود آمد كه اشرافيت آن مولود مال فراوان و ثروت سرشار و بسياري اتباع بود.
و  عربي  ممالك  اراضي  خريداران  آن كه  بود،  تصميم  اين  به دنبال  كه  دوم  نتيجة 
به خصوص زمينهاي حجاز ناچار شدند براي برداشت محصول بندگان بسياري به كار گيرند. 
ديري نگذشت كه حجاز به صورت زيباترين، پرنعمت ترين، پردرآمدترين و پرمحصول ترين 
سرزمينها گرديد و آن چه را كه اين ثروتمندي از تنعم و تن آسايي به دنبال دارد به همراه 
خود آورد. در مدت كوتاهي در مكه و مدينه و طائف از سرزمين حجاز طبقه يي از اشراف 
به وجود آمد كه فارغ البال زيسته و دست به كاري نمي زدند، بلكه دسترنج بردگان را خورده 
تحول،   اين  به دنبال  مي كردند.  تن آسايي صرف  و  عياشي  و  به بطالت  را  خويش  وقت  و 
تمدن)!؟( به حجاز و شهرهاي ديگر عربي وارد شد و خوشگذراني و بطالت و آن چه را كه 
به دنبال دارد از آوازخواني، رقص و شعري كه ـ به جاي تجسم حقيقت و خاطرة نشاط انگيز ـ 

تصويري از بطالت و القيدي و حرص بر لذت و فراغت را مي نماياند رواج يافت.
دوش به دوش اين طبقه، بندگاني به سر مي بردند كه رشتة حيات صاحبان خود را در 
دست داشتند و چرخ زندگاني ايشان با همة هوسراني و بطالت و هواپرستي كه در آن بود 
به دست آنان مي گرديد و باز دوش به دوش اين اربابان بنده، يا بندگاني كه آقايي مي كردند، 
طبقه يي ديگر از عربهاي بيابان نشين محروم به سر مي بردند كه در حجاز زميني نداشتند تا 
با زمينهاي عراق معاوضه كنند و در عراق زميني را مالك نبودند تا آن را با زمينهاي حجاز 

مبادله نمايند2.

1-تأكيد روي عبارات روشنگر در همه جا از ماست.

ولو خليفة اسالم  مالكان و صاحبان زر و زور بجوشد،  نمايندة بزرگ  از ذهن  2-راه حلي كه 
باشد، همين است. علي تحت مراقبت شديد، ابوذر در ربذه، عمار پهلو شكسته، اكنون روزگار 
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همين اشرافيت جديد با نفوذ روز افزونش در عثمان مي كوشيد تا فرمانداري شهرها را 
به دست آورده يا با حاكميت بر سربازان مرزها بر ميزان غنائم و ثروت خود بيفزايد. كشمكش 
طبقات باال گرفت و از آن جا كه هجوم بزرگ مالكان و صاحبان سرمايه به سرزمينهاي عراق 
بيش از بالد ديگر بود، اين برخوردها در آن جا و به ويژه در كوفه و بصره بيش از نقاط ديگر 

مشهود بود. به حدي كه وقتي سعيد، كارگزار عثمان،  در محفلي گفت:
 اراضي عراق تيول قريش است. ولوله يي در كوفه ايجاد شد و دامنة آن به زد و خوردهاي 
تندي كشيد. توده هاي محروم كه شعار برابري اسالم در گوششان صدا مي كرد برآشفتند 
كه اين چه حرفي است: اراضي عراق را خداوند روزي همة ما كرده است چرا بايد قريش از 
ديگر مسلمانان سهم بيشتري داشته باشد. چون دامنة برخوردها باال گرفت، براساس دستور 
عثمان، والي كوفه عده يي از افراد مورد احترام طبقات پايين را كه خطرناك تشخيص داده 
بود به شام تبعيد كرد و اين تبعيد خود موجب برافروخته شدن بيشتر آتش مخالفت مردم 
گرديد، تا آن جا كه وقتي حاكم كوفه از مسافرت به مركز باز مي گشت عده يي از مردم كوفه، 
به رياست مالك اشتر، از ورود او به شهر مانع شدند و حاكم را وادار كردند كه از مراجعت 

به كوفه منصرف شود.
در اين دوران تعصبهاي قبيله يي دوباره پيدا شد و هر قبيله يي فقط به منافع و امتيازات 
رقيب  امويان  به خصوص  قريش  ميان  از  و  قريش  قبايل،  اين  در ميان  مي انديشيد.  خود 
بالمنازع ميدان بودند. آنها توانسته بودند زمام هر چهار واليت مهم حكومت اسالمي يعني 

شام، بصره، كوفه و مصر را خود به دست گيرند. 

شورش
نقش ابوذر، عمار ياسر، مالك اشتر، ابن مسعود و… كه همگي از طرفداران علي  بودند، 
به عنوان عامل ذهني براي قيام و انقالب، ديگر جايي براي سكون و سكوت باقي نگذاشت. 
رفته رفته دامنة نارضايتي مردم از عثمان و كارگزاران جبارش باال گرفت تا مردم جمع شده 

و علي را از طرف خود براي اتمام حجت به نزد عثمان فرستادند.
نادان  تو  كنند.  بينا  ترا  تا  نيستي  كور  تو  است:  به عثمان چنين  علي   خالصة سخنان 
راه، روشن و آشكار و حدود دين، معلوم و معين است. عثمان!  دانا سازند.  ترا  تا  نيستي 
بهترين بندگان نزد خدا امام عادلي است كه خود رستگار باشد و مردم را رستگار سازد. 

كعب االحبار است تا اصول قرآن را تفسير و پياده كند!
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بدترين مردم نزد خدا پيشواي ستمكاري است كه گمراه باشد و مردم بد و گمراه شوند. 
من از پيامبر  شنيدم كه مي گفت روز قيامت پيشواي ستمكار را مي آورند نه ياوري دارد نه 
عذرخواهي. من ترا از خدا و سطوت و كيفر او مي ترسانم. عذاب خدا سخت و دردناك است، 

من مي ترسم تو نخست پيشواي اين امت باشي كه كشته مي شوي1. 
را كه گفتي  به علي بسيار جالب است و خالصة آن چنين است: آن چه  جواب عثمان 
به خوبي دانستم. اما تو اگر به جاي من بودي هرگز من سرزنشت نمي كردم و بر تو عيب 
نمي گرفتم و ترا در مقابل مخالفانت تنها نمي گذاشتم و نمي گفتم كه چرا صلة رحم كردي 
)بخشش به اقوام( و چرا بيچاره يي را توانگر ساختي و چرا به فالن و بهمان حكومت بخشيدي. 
چرا اين ايراد را به عمر نمي گرفتي؟ علي  جواب داد: اگر مردم به عمر از دست كارگزارانش 
شكايت مي كردند، او آنها را به شديدترين وجهي تنبيه مي كرد و حال آن كه تو ناتوان شده اي 

و اسير تمايالت اقوام خود هستي. عثمان جواب داد: آنها خويشان تو هم هستند.
علي :  ولي ديگران مقدمند.

عثمان: عمر سراسر خالفت خود معاويه را حكومت داد، منهم او را حكومت دادم.
علي : آن اندازه كه معاويه از عمر مي ترسيد غالم عمر از عمر نمي ترسيد. معاويه كارها 

را بي صالحديد تو ولي به نام تو حل و فصل مي كند2.
عثمان از اين كه در اين موقعيت حساس علي  او را تنها در چنگ مخالفانش مي گذارد 
و طي  رفته  منبر  باالي  بر  علي ،  توسط  مردم  او پس از شنيدن سخنان  آزرده شد.  بسيار 

خطابه يي تهديدآميز به مردم اخطار كرد:
آفت اين امت و بالي اين نعمت طعنه زنان و عيب جويان هستند3. اگر من نتوانم زيادي 
مال بيت المال را مطابق ميل خودم خرج كنم پس براي چه پيشوا شده ام؟ شما چرا در زمان 
عمر كه اين همه سختگير بود لب فرو بستيد ولي چون من نرمي را پيش گرفتم بر من 

مي شوريد؟…
من  ياران  هم  و  بيشترند  من  اطرافيان  هم  به خدا  مي گويد:  ترسانده،  را  مردم  سپس 

1- جملة اخير به خوبي مي رساند كه تا چه حد علي  هوشيار بوده است. 
2- شيعه در اسالم صفحة 13: خليفة سوم در عهد خالفت خود حكومت شام را كه در رأس 
آن يكي از خويشاوندان اموي او، معاويه قرار داشت بيش از پيش تقويت مي كرد و در حقيقت 
سنگيني خالفت در شام متمركز بود و تشكيالت در مدينه كه دارالخالفه بود جز صورتي در بر 

نداشت… )تاريخ طبري صفحة 377(
3- در ساير سخنان عثمان نيز نوك تيز حمالت متوجه علي و ياران اوست و تلويحًا مدعي 

است كه ايشان به واسطة حرص حكومت كردن، اين فتنه را برافراشته اند.
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نزديكترند و هم سپاه فراوان تر دارم كه همگي گوش به فرمان من هستند… 
به دنبال اين خطابه، مردم ناراضي فهميدند كه مشكالت آنها جز با عزل عثمان از مقام 
خالفت سامان نخواهد پذيرفت و به همين دليل موج جنبش مردم عليه عثمان و عمال 
حاكمش شدت فوق العاده يافت. تا آن جا كه عثمان وقتي عرصه را چنين تنگ ديد مبادرت 
به اتخاذ ژستها و مانورهاي مكارانه و تظاهر به تسليم كرد. برفراز منبر خطابه يي خواند كه 
در طي آن از مردم مصر ثنا گفت و از كارهاي غلط خود توبه كرده،  از خدا براي گناهانش 
آمرزش خواست و آن گاه گريست. او در اين خطبه به مردم وعده داد: كه شما نمايندگان خود 
را نزد من بفرستيد و من به تمام شكاياتتان رسيدگي خواهم كرد. متعاقب اين دو خطبه،مردم 
مدتي آرام شدند و منتظر نتيجه ماندند. ولي پس از مدتي انتظار ديدند عثمان نه حاكمي 
گرفت.  دامن  پيش  بيش از  نمود. از اين رو خشمشان  برطرف  را  مشكلي  نه  و  كرد  عزل  را 
توده هاي ناراضي مصر و كوفه و بصره و مدينه پيمان قيام بستند و از شهرهاي خود به سوي 
مدينه ـ مقر حكومت ـ حركت كردند. عثمان از حركت آنها اطالع يافت و كوشيد كه علي را 
براي ختم غائله نزد آنها بفرستد، ولي علي نپذيرفت1. انقالبيون به مدينه رسيده و منزل 
عثمان را محاصره كرده و به او پيام دادند كه از خالفت استعفا كند. ولي عثمان مايل نبود 

جامه يي را كه خدا به تن او پوشانده است، بيرون آورد! 
پس از مدتي محاصره كنندگان اطالع يافتند كه عثمان به فرمانداران خود نوشته است 
نيرو بفرستند و شورشيان را از مدينه بيرون كنند. آنها به محض آگاهي از اين خبر، بر شدت 
محاصرة خود افزودند. عثمان پيوسته آنها را به خويشتنداري و متانت موعظه مي كرد. روزي 
ملعون  را  شما  پيغمبر  كه  مي دانند  مدينه  مردم  بترسيد.همة  متجاسران  اي  گفت:  به آنها 
خوانده است، پس با كردار نيك گناهان خود را بشوييد و… مخالفين با وي گفتندكه اگر 
خويشان خود را رها نكني ترا مي كشيم يا زنجير بر گردنت مي افكنيم و بر شتري تند رو سوار 
كرده از مدينه بيرونت مي كنيم. عثمان در جواب آنها گفت: زشت باشيد و زشت باد آن چه 
مي خواهيد. مردم شروع به سنگ پراني به سوي او كردند و آب را به رويش بستند2. رفته رفته 
شدت محاصره به مراحل باريكي رسيد. ديگر اجازه نمي دادند كه عثمان از خانه خارج شده 
و به مسجد برود. عثمان از فراز بام خدمات خود را به اسالم و مسلمانان يادآوري كرده و آنها 
را از فتنه و آشوب بيم مي داد و آياتي را از قرآن و احاديثي از پيغمبر ، دال بر ذم فتنه براي 

1-الفتنة الكبري، صفحه 277، جلد1
البته قبل از اين بارها علي  بر له عثمان پادرمياني كرده بود، تا شايد او را به صواب بازگرداند. 

2-اما علي  آب مصرفي روزانة خانوادة عثمان را براي آنها مي فرستاد.
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مردم مي خواند. محاصره كنندگان او را بين مرگ و استعفا از حكومت مخير گردانيدند. ولي 
او چون به استعفا تن در نداد، لذا بر خانة او هجوم برده و وي را كشتند. به جاست كه يادآور 
شويم عثمان قبل از مرگ خود،آخرين تير را نيز در كمان سخن نهاده خطاب به اطرافيان 
خود و مردم خشمگين گفت اگر نگوييد عثمان براي خود مقامي ادعا مي كند براي شما 
جريان عجيبي را نقل مي كنم: ديشب پيامبر و ابي بكر و عمر را در خواب ديدم و مرا گفتند 
عثمان! نزد ما امشب افطار كن و سپس ادامه داد كه شورشيان براي چه مرا مي كشند؟ ولي 

همة اينها بر اثر آگاهي مردم نقش بر آب شد.
اسالمي  نگاهداري خالفت  را مي توان چنين خالصه كرد:  انقالبيون  نظريات  رئوس 
مال  بيت المال  و  عموم  مصالح  در جهت  بيت المال  فردي. مصرف  تباهيهاي حكومت  از 

مسلمانان است نه خليفه.

حكومت علي)ع( ـ رهبر اسالمي
از او دعوت به كار كردند. وي نيز  انبوه مردم به جانب علي روان شده و  پس از عثمان 
چنان كه خود مي گويد: براساس خواست حاضرين، و ضرورت وجود ياوري براي خلقها و 
اين كه خدا از دانايان پيمان گرفته است تا بر سيري ظالم و گرسنگي مظلوم راضي نشوند 
”و ما اخذاهلل علي العلماء ان اليقاروا علي كظة ظامل و السغب مظلوم “ 1مسئوليت جديد را 
او كه 25سال برحق خود،  انتظاري نيست. هم  از علي  اين  عهده دار مي شود. راستي جز 
به خاطر حفظ مكتب صبر نمود و به رغم پيشنهاداتي از جانب ابوسفيان كه همان ابتدا حاضر 
شده بود )البته به نيت از هم پاشيدن نهضت( قوايي در اختيارش بگذارد تا با آن به احقاق 
حق بپردازد2، شيوة شكيبايي انقالبي را برگزيد. همان شكيبايي كه بعدها رنج آن را چنين 
توصيف كرد:” در كار خود انديشه مي كردم… )سرانجام( ديدم صبر كردن خردمندي است، 
پس صبر كردم در حالتي كه چشمانم را خاشاك و گلويم را استخوان گرفته بود…“ 3. هم 

1-مراجعه شود به متن صفحة 43 نهج البالغه ترجمة فيض االسالم 
2-مراجعه شود به متن صفحة 48 نهج البالغه ترجمة فيض االسالم

هرگز  فيض االسالم.  ترجمة  )خطبة 3(،  نهج البالغه  صفحة 47  به متن  شود  3-مراجعه 
نبايد اين صبر علي )ع( را با مصالحه در اصول اشتباه كرد. در اين مورد پاراگراف زير 
از كتابي كه يك انقالبي در مورد شيوة مبارزات درون حزبي نوشته، قابل توجه است: …

بر طبق اين قانون كه اصول حزبي بايد تابع اصول كلي و جزء تابع كل باشد،  بايد تصميم 
بگيريم كه در مورد چه مسائل اصولي نبايد ايستادگي كرد و بايد اميتازات موقتي داد و 
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اوست كه به خاطر دوكلمة »روش شيخين«1 حكومت را پس زده و هم اوست كه در تمام 
اين مدت در نهايت جوانمردي از هيچ دلسوزي و راهنمايي صادقانه و صديقانه دريغ نكرد. 

دكتر طه حسين در اين مورد مي گويد:
اين نكته را تأكيد مي كنم كه علي با اين دو خليفه بيعت كرد و خالصانه با ايشان دوستي 
ورزيد و در هر كجا كه به مشورت او نيازمند بودند رأي خود را به آنها گفت2. البته اين شيوة 
علي هم چون بسياري روشهاي دقيق انقالبي قضاوتهاي كثيري را عليه خود برمي انگيخت، 
چنان كه خود مي گويد: اگر سخني بگويم مي گويند براي حرص به امارت و پادشاهي است 
و اگر خاموش نشسته دم برنياورم مي گويند از مرگ و كشته شدن مي ترسد. هيهات…3 
اما همت و تحمل انقالبي او باالتر از آن بود كه قضاوت ديگران وي را از راهي كه ضامن 

بقاي مكتبش مي دانست، باز دارد.
تا دشمنان  نشد  اين  از  مانع  با همة شكوه جاودانه اش  پر افتخار  اين گذشتة  تمام  اما 
سوگند خوردة خلقها و غاصبان حقوق محرومين »پيراهن عثمان« را بر قامت او نبرند،  و چه 
پيراهن خون آلود پردرآمدي كه از آن »قبا«هاي بسيار به بسياري رسيد! و اين علي  است، 
وارث سالها كجروي و از هم پاشيدگي،  كه اكنون بايد تار و پود اين گونه قباها را از هم دريده 

و از نو براي جامعه، برحسب اندازه هاي قرآني جامه يي نو بدوزد…
بديهي است كه تشريح حوادث دوران حكومت علي  محتاج به كتابهاي جداگانه يي است 

و لذا ما در اين سطور به رئوس كلي جريان اكتفا مي كنيم:
در جبهة داخلي از همان ابتدا صريحًا اعالم نمود كه گذشته را از آينده جدا نمي داند 

در مورد چه مسائلي بايد ايستادگي نمود و امتيازي نداد. براي اين كه همدردي و اتحاد 
نظرهاي  اختالف  در مورد  مواقع  بعضي  در  بايد  نگهداريم  برقرار  داخل حزب  در  را 
حزب  داخل  در  افراد  ساير  با  ندارد  زيادي  ضرورت  و  اهميت  بالنسبه  كه  اصولي 
مصالحة موقتي بكنيم. عجالتًا اين كه مسائل اصولي را نبايد مطرح كنيم، سر آنها نبايد 
مصرانه استدالل نماييم، در عوض بايد اصرار خودمان را روي مسائل ضروري كه در 
حال حاضر نتايج بزرگ دارد متمركز كنيم. البته معناي اين حرف به هيچ وجه مصالحه 
در مورد اصول و اتخاذ راه وسط نيست، بلكه مصالحه يي است در مورد يك عمل واقع و 

تسليمي در  برابر تصميم اكثريت…
علي  براي  آن  نگفتن  اين قدر  كه  بود  نهفته  دو كلمه چه چيز  اين  پس  در  راستي   -1

 اهميت داشت.
2-كتاب الفتنة الكبري، صفحة 160

به   نيز  ابي وقاص  سعدابن  فيض االسالم.  ترجمة  نهج البالغه،  صفحة 57  به   شود  3-مراجعه 
حضرت نسبت حرص داشتن به خالفت را داده است.
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و تمام امتيازاتي را كه به ناحق احراز شده باشد باز خواهد ستاند. راجع به زمينهايي هم كه 
در زمان… عثمان حاتم بخشي شده بود به خدا سوگند خورد كه »اگر بخشيدة عثمان را 
بيابم به مالك آن بازگردانم، اگرچه از آن زنها شوهر رفته و كنيزان خريده باشند«1. چرا كه 
در منطق علي ، الحق القديم اليبطله  شيئ  )حق قديم را هيچ چيز از بين نمي برد و هرگز 
مشمول مرور زمان و اين گونه توجيهات نمي گردد( و در اين ديدگاه عدالت كه استواري 
به صاحبش( 2.  هر حق  )رسانيدن  حقه  ذيحق  كل  اعطاي  يعني  است،  آن  به جهت  كارها 
چنان كه قباًل نيز اشاره شد از زمان عمر امتيازاتي در تقسيم بيت المال رسم شده بود كه 
در نهايت به اوضاع زمان عثمان كشيد. اما علي  به رغم خواست همة كساني كه سالها در 
تبعيض زندگي كرده و امتيازات متجاوزانة خود را چون حق طبيعيشان مي پنداشتند، سوگند 
خورد كه: اگر بيت المال مال شخص من هم بود آن را بالسويه تقسيم مي كردم، پس چگونه 

مي شود حال آن كه مال خداست3.   
بديهي است كه چنين طرز عملي چگونه تمامي استثمارگران و انگلهاي وجود اجتماعي 
را كه تجاوز و سلب حقوق ديگران پيوسته دستور روزشان است عليه علي  بسيج مي كرد، 
پايگاه  معاويه  و حيله گري  كينه توزي  و  به قدرتمندي  آن هم  در خارج  به ويژه كه دشمن 

خارجي مطمئني براي ايشان باشد و از همين جا بود كه باالخره جنگ جمل برخاست. 
در كتاب شيعه در اسالم )ص17( آمده است كه سبب اين جنگ غائلة اختالف طبقاتي 
ناشي از تقسيم نامتساوي بيت المال بود. علي بيت المال را بالسويه قسمت مي كرد )مروج 
ابن ابي الحديد جلد1  يعقوبي جلد2 ص168،  نهج البالغه خطبة 122،  الذهب ج2، ص363 
سوم  خليفه  خونخواهي  گذاشتند.  تمرد  بناي  و  برآشفتند  مخالفانش  اين رو  از  ص180(. 
نيز بر عوامل اين جنگ خونين افزوده شد)يعقوبي جلد2، ابن ابي الفداء جلد1 ص172 و 
مروج الذهب جلد2 ص266(. حال آن كه هنگام محاصره و قتل خليفة سوم در مدينه از 

او دفاع نكرده بودند  )تاريخ يعقوبي، جلد2، ص152( و مردم را عليه خليفه برمي شوراندند.
به هرحال »جمل« با پيروزي كامل علي  به پايان رسيد و او در اين جنگ است كه ضمن 
سپردن پرچم به فرزندش، راز پيروزي را چنين مي آموزد: كوهها بجنبند و تو مجنب )در برابر 
شدائد( »دندان به روي دندان بنه« كاسة سرت را به خدا عاريه ده و پايت را چون ميخ در 

زمين بكوب…4
1-مراجعه شود به صفحة 66 نهج البالغه، ترجمة فيض االسالم

2-بحث عدالت، 20گفتار مطهري، نقل از نهج البالغه
3-خطبة 126، صفحة 390، نقل از نهج البالغه، ترجمة فيض االسالم

4-كالم 11، صفحة 62 نهج البالغه، ترجمة فيض االسالم
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اما »جمل« به بسياري فهماند كه بايد هواي سازش با علي را از سر به در كرده و براي 
خود فكري ديگر كنند و از اين جا نيروهاي بالقوة زيادي عليه وي شكل گرفت. گذشته از 
تحريكات مغرضانه، با در نظرگرفتن سطح پايين آگاهي مردم آن روزگار و كندي ارتباطات 
پيروزي جمل چندان  آنها  در نظر  باشيم كه  داشته  به خاطر  بايد  پيام علي(   دريافت  )براي 
مسرت بار نبود. چه، هرچه باشد طلحه و زبير دوتن صحابة مشهور پيامبر بودند كه در منقبت 
آنها بسي چيزها از پيامبر  رسيده بود. علي الظاهر هم ايشان زشتي فاحشي نكرده بودند و 
لشكر علي كشته شده اند، خصوصًا  بدست  اكنون  ولي  را مي خواستند،  صرفًا خون عثمان 
براي بسياري سمبل مسلماني است  ابوموسي اشعري كه  كه آدم صاف و ساده يي چون 
)و متأسفانه جامعة مذهبي ما مملو از اين نوع مسلمانان است(، اصواًل جنگ ميان دو گروه 
مسلمان را حرام مي داند و بدتر از همه آن كه علي  به هيچ وجه غارت و غنيمت گرفتن را در 
اين جنگ مجاز ندانسته و از آن شديدًا جلوگيري مي كرد… بي جهت نيست كه مي بينيم 
علي  به رغم پيروزيهاي مهم، هرگز چنان كه بايد از اوضاع جبهة داخلي خود راضي نيست و 
پيوسته آناني را كه توانايي و استعداد كوشش و جهاد در راه به سامان شدن اوضاع را دارند، 

ولي بدان بر نمي خيزند، مالمت مي كند1.

1-پاراگراف زير از تفسير نهج البالغة آقاي طالقاني قابل توجه است )نقل از صفحة 82 تفسير(: 
و  بي سبب  چون  بود.  دلتنگ  و  افسرده  بصره  مردم  از  جمل  واقعة  پس از  »اميرالمؤمنين )ع( 
عذري با آن حضرت به دشمني برخاستند و از هرجايي زودتر تبليغات و دعوت طلحه و زبير 
و همدستان آنها را پذيرفتند و نام ام المؤمنين عقلشان را ربود و عواطفشان را به جوش آورد. 
به خصوص  نمودند،  تا آخرين حد فداكاري  بود  بر آن نشسته  اطراف شتري كه عايشه  در 
در قبيله يي نامدار در بصره، به نام »ازد« و »بني ضبه« با شور و حماسه چون ديوار آهن گرد 
هودج را داشتند. اميرالمؤمنين نگريست كه از هر سو لشكر بصره شكست برمي دارند و پراكنده 
مي شوند. از جانب ديگر به اطراف هودج برمي گردند و تا هودج باالي اين درياي متالطم در 
موج و خروش است عواطف مردم نادان در جوش است. اين بود كه در ميان لشكر ايستاد و 
با صدايي چون رعد بانگ زد و همه را متوجه هودج نمود و فرمود بكوشيد شتر را پي كنيد كه 
خود شيطاني است. شتر را پي كنيد واال عرب از ميان مي رود. پس از اين فرمان، خود شمشير 
را روي شانه گذارد با قدمهاي محكم و سريع متوجه ناحية شتر گرديد. لشكريان علي )ع( از 
هر سو برگشته دنبال آن حضرت پيش مي رفتند تا خود را به انبوه مردمي رسانند كه اطراف 
شتر بودند، در آن ناحيه غبار عظيمي برخاست. دستها و سرها چون برگ خزان كه باد تند 
در خالل آن بوزد به هر سو پراكنده مي شد، چشمه هاي خون از هر طرف جاري بود،  در اطراف 
شتر از جنازه هفده هزار كشته تلها برآمده شتر در ميان تلهاي جنازه و قلعة آهنين لشكر بصره 
چون رب النوع جنگ و كشتار، قدمهايش ميان لجنزار خون ثابت بود. گردنش را كه داراي 



امام حسين 

42

خود  در نهايت،  كه  آن جا  از  و  دارد  تاريخي  اهميت  دسته  اين  در ميان  گرايش  اين 
نقش تعيين كننده يي را در جريان نهضت ايفا نموده و سبب مي شود علي  چنان كه بايد در 
درگيريهايش به پيروزي برسد، مهم و شايان توجه است1. ما در بررسي دوران امام   به آن 

اشاره خواهيم كرد.
در جبهة خارجي معاويه، فرماندار شام، گرفتاري عمدة علي  بود. او كه در زمان ابي بكر 
و عمر حكومت دمشق را به عهده داشت، در دوران عثمان حكومت فلسطين و حمص را 
به دست آورده، بر سراسر شامات مسلط شد. چهار سپاه زير فرمان داشت كه او را فوق العاده 
نيرومند مي نمود. معاويه از ديرباز مقدمات خالفت! خود را فراهم مي كرد و از اين رو پس زدن 
عثمان را خوش داشت و از همة  جريانات به نفع خود بهره برداري مي كرد2 و اكنون با دنيايي 
 ! دين  به خاطر  غالبًا  به اتكاي سپاهيان تحميق شده يي كه  و  مزورانه  تبليغات  و  دروغ  از 
آنها را تشجيع كرده و با انبوهي از درهم و دينار كه پيشاپيش از محرومين به غارت برده 
و براي پر كردن دهانها و خريد وجدانها آماده كرده بود، به صورت دشمن شمارة  يك علي  

پا به ميدان مي نهاد.
ريخته شد.  ناحق  بيش از صد هزار خون  و  برخاست  بود كه جنگ صفين  اين جا  از  و 
صفين صحنة ديگري از فداكاري فرزندان خلف اسالم است. عمار كه در غالب نبردهاي 
اسالم شركت جسته، اكنون در سنين كهولت سرتا پا جوشش است و فرياد: چنان شديد 
را فراموش كنند …و علي   بپرد و دوستان يكديگر  از سرتان  نواخت كه خواب  خواهيم 

موهاي زياد سرخ رنگ بود به هرجانب مي گرداند و با چشمان آرام به اطراف نگران بود. اين 
آرامي و وقار كه به نظر اطرافيان شتر فرمان بردباري و ثبات بود، عزم فداكاري را جازم تر 
اميرالمؤمنين  مي كردند و در خاطر خود حق را در محمل آن شتر و سرنشينش مي ديدند. 
پي درپي فرمان پيشروي مي داد تا خود را نزديك شتر رساندند.چند نفر مردان زنده،  خيل آسا 
خود را به شتر رسانده دست و پايش را پي كردند، شتر بانگي زده بر زمين غلتيد. طرفدارانش 

پراكنده شدند... «
1-آيا علي)ع( با آن همه آگاهي نمي توانست اين گرايش را چاره كند؟

هنگامي كه عثمان در محاصرة  است:  اسالم چنين آمده  پاورقي صفحة 18 شيعه در  2-در 
كرده  تهيه  مجهز  معاويه12لشكر  كرد.  استمداد  معاويه  از  نامه يي  به وسيله  بود،  شورشيان 
به سوي مدينه حركت داد، ولي دستور داد در حدود شام توقف نمايند و خودش نزد عثمان 
آمده آمادگي لشكر را گزارش داد. عثمان گفت: تو عمدًا لشكر را در آن جا متوقف كردي تا 
من كشته شوم سپس خونخواهي مرا بهانه كرده قيام كني )تاريخ يعقوبي، جلد2، صفحة 152، 

مروج الذهب جلد3 صفحة 25(
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است كه فرمان مي دهد »پي درپي حمله كنيد«، درون آن سراپرده را بزنيد كه آن جا شيطان 
بر شما روشن  تا حقيقت  كنيد  را قصد  و همراهانش  او  با  )معاويه(، جنگيدن  است  پنهان 
شود1. به راستي در اين فرمان چه مفاهيمي نهفته است؟2 در صفين است كه عاقبت عمار 
قهرمان و واال شهيد مي شود. شهادت عمار در سنين كهولت پس از عمري مبارزة طوالني و 
فروزان3 حاوي پيام لرزاننده يي است كه برطبق آن مسئوليت انقالبي، چون عظمت روحش، 

نامحدود و بي انتهاست.
در يكي از صحنه هاي همين صفين است كه علي  آن چه را كه دربارة »حيات انساني« 
كه از ديرباز عنوان بحثهاي فلسفي بوده، از قرآن آموخته و چنين خالصه مي كند: »فالموت 

في حياتكم مقهورين والحيات في موتكم قاهرين«4.
به هرحال درست در يك قدمي پيروزي سپاه علي ، دشمن كه در قلمرو تعارض نيروهاي 
نظامي نقصي در حريف نمي ديد، تاكتيك خود را عوض كرده و قرآنها را بر سر نيزه ها نموده 
و درست در آستانة شكست، به شيوة ابدي تمام متجاوزين فرومايه، نداي صلح و برادري 
در داد. ليكن علي  به پيروي از قرآن كه در تضاد شكل و محتوا پيوسته صورت و شكل را 
مردود مي داند )في المثل مسجد ضرار(، فرمان داد تا بي هيچ سستي قرآنها را كه اكنون عليه 

»قرآن« اعمال شده و ديگر ورق نوشته هايي بيش نبودند سرنگون سازند5.
علي   همدوش  و  پيوسته  خدا  به حزب  كه  آنها  آگاهي  و  عمق  از  بود  امتحاني  اين 
مي جنگند تا سيه روي شود هركه در او غش باشد. و به راستي در صراط كمال جاي خالي 
»ابهام هدف« را هرگز قواي مادي پر نخواهد كرد و از دشمن نيز هرگز آن انتظار نيست 
كه از كمترين نقطه ضعف چشم بپوشد و با تمامي درندگي مزورانه اش بر آن نتازد، به اين 
ترتيب جريان تاريخي خوارج شكل گرفت و همة آنها كه در بند »صورت و خارج« بودند در 

آن جاي گرفتند و اين جريان از شكست قطعي معاويه جلوگيري كرد.
حكميت در آغاز اين ماجرا بود، شرح حكميت در همة تواريخ موجود است و در اين جا 
جز به اختصار6 دربارة رئوس كلي آن نمي توان اشاره كرد. به قول  دكتر طه حسين »چيزي 

1-كالم 65  صفحة 158 نهج البالغه ترجمه فيض االسالم
2-به نظر شما عباراتي كه تأكيد شده چه مفاهيمي دارند؟   

3-سن عمار به هنگام شهادت بيش از 90 سال بوده است )طبقات ابن سعد، جلد 6، صفحة 14(
4-صفحة 138 نهج البالغه، كالم 51. جمله فوق را تفسير كنيد.

5-مانند امروز كه كوبنده ترين و برنده ترين حربه عليه اسالم را از خود اسالم ساخته اند. 
6-جا دارد به آنان كه به اجتهاد درشيعه فخر مي فروشند، در حالي كه بويي از اهميت مسأله 
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جز فريب نبود كه با آن نه از فتنه بلكه از شكست مي خواستند جلوگيرند«. وي مي افزايد: 
»گمان بيشتر آن است كه برخي از سران لشكر علي دلهاشان با او صاف نبود و نيت پاك 
نداشتند، اينان مردم دنيا بودند نه مردان دين، و در ته دل حسرت روزهاي خوش روزگار 
عثمان را مي خوردند كه پاداشها و تيولهاي فراوان به ايشان مي رسيد. من از اين گروه تنها 
اشعث بن قيس كندي را نام مي برم …من دور نمي دانم كه اشعث بن قيس كه مكار و 
عيار عراق بود با عمروعاص مكار و عيار شام روبه رو شده و با هم اين تدبير را كرده باشند 
… و گمان بيشتر در نزد من آن است كه سازش پنهاني از اين اندازه هم گذشته و به جاي 
خطرناكتر از اول رسيده باشد كه همان انتخاب دو داور باشد. ناچار سببي داشته است كه 
اندازه اصرار مي كردند تا علي  ابوموسي اشعري را  از مردمان يمن، آن  او  اشعث و پيروان 
به داوري برگزيند و او را آزاد نگذاشتند تا داوري را كه به او اعتماد و اطمينان داشته باشد 

انتخاب كند…1
زرخريدان  و  رفاه  خواستاران  چه  كثيرش،  ياران  و  اشعث  تهديد  و  به اصرار  خالصه 
معاويه2 يا كوتاه فكران قشريگرا، داوري ابوموسي با كراهت تمام از جانب علي  پذيرفته شد 

نبرده اند تا بفهمند اجتهاد و استنباط فروع از اصول يعني چه، اشاره شود. بايد تصريح نمود كه 
اقوي و احوط گفتن با اجتهاد زمين تا آسمان فرق دارد. به راستي فتاويي كه حق را از ناحق 
از طريق فراگيري اصول محكم اسالم و شركت فعاالنه در عمل هرگز امكان  جدا كند جز 
ندارد. بدون توجه به اصل فوق، اجتهاد جز حاشيه گويي و بذله نويسي مذهبي ثمره يي نخواهد 
داد. چنين اجتهادي به تسليم در برابر نقطة ضعف و احساسات آني توده ها مي انجامد، نه رهبري 
آنها به سمت آينده يي درخشان.  براي روشن شدن اين مطلب حتمًا به نهج البالغه، خطبة 424 
صفحه 1287  مراجعه كنيد. حضرت علي در اين خطبه مي گويد: »اولياي خدا كساني هستند 
كه به باطن دنيا بنگرند« هنگامي كه مردم به ظاهر )نمودهاي خارجي و ظاهري( دنيا مي نگرند 
و به آينده مي پردازند )درازمدت و طرح و برنامة مناسب با آن( هنگامي كه مردم به حال و 
امروز مشغولند …ايشان دشمن آنند كه مردم به آن تسليم )تمايالت خود به خودي و رو به فساد 
و غيرتكاملي( … به سبب ايشان كتاب )قرآن و اصول معين جهان( دانسته شد )و در عمل 
قابل پياده كردن است( … به ايشان كتاب برجاي ماند )اصول كلي، افراد حامل و رساننده و 
از اميد  با آن كتاب، آنها برپا ماندند … اينان باالتر  تفسيركننده و پياده كننده مي خواهد( و 
خود )طي كردن مسير انقالبي و پرشور راه كمال كه در مبارزة مستمر عليه موانع راه توده ها 
و اثبات حق و حقيقت در جهان خالصه مي شود( اميدي و ترسي باالتر از ترسشان )كوتاهي 
در انجام مسئوليت و رسالت و لغزيدن به دامان ضد تكاملي و خيانت به آرمان خلقها( نمي بينند

1-الفتنة الكبري، فصل22، جلد2
2-اين راحت طلبي و تن ندادن به فداكاريهاي الزمه را كه در صفحات گذشته نيز بدان اشاره 
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و خود علي  بعدًا در اين مورد گفت:
امتناع كرده مخالفت نموديد،  »من شما را از حكومت حكمين نهي كردم، پس شما 
مانند مخالفين پيمان شكن تا اين كه به ميل شما رفتار كردم«1. به ويژه اين كه آنها صريحًا 
تهديد  اين  آنها مي نماييم«.  تسليم  ترا  نكني  اجابت  را  ايشان  به علي  گفتند: »اگر دعوت 
نشانة قدرتمندي ايشان است و روشن مي سازد كه چنان چه علي  نمي پذيرفت و مي گذاشت 
تا شكاف داخلي عميق تر شود، بي ترديد جريان به نفع دشمن تمام شده و نيز بسياري از 

مسائل از بيخ و بن لوث مي شد.
موافقت علي  با داوري، به رغم رأي خود و سرداران شجاع پرهيزگاري چون مالك اشتر، 
با ضرورتهاي تاريخي كه برحسب آن رهبري هرگز نبايد به فاصلة بعيد در جلو گام بردارد 
تطبيق مي كند. چنين مي نمايد كه حتي براي تربيت آنان در حادثه و عمل، همگامي موقت 
با ايشان را نيز صالح دانسته است. چنان كه خود مي گويد: »بهترين مردم در اين زمان )و 
شرايط( گروه ميانه اند )نه راستها و نه چپها هيچ يك صحيح حركت نمي كنند(. از سواد اعظم 
)اكثريت( ما پيروي كنيد، زيرا دست خدا بر سر اين جماعت است )موضعگيري اينهاست كه 
جهت تاريخ را معين مي كند( و بر حذر باشيد از مخالفت و جدايي )تكروي( زيرا تنها و يكسو 

شده از مردم دچار شيطان )كجروي( است…«2
بديهي است كه گام برداشتن با اكثريت از نظر علي  تا آن جا مجاز است كه ضامن بقاي 
جنبش باشد، در غير اين صورت اين همگامي جز ناشي از سستي و بي ارادگي نيست. جالب 
اصرار  بر داوري  كه  همانها  از  بسياري  دشمن،  نيرنگ  شدن  روشن  پس از  كه  اين جاست 
داشتند و خود ضرورت را ايجاد كرده بودند »اكنون علي را مالمت مي كردند« كه چون خلق 
را در كار خالق حكم ساختي اكنون به كفر و خطاي خويش اقرار و پس از آن توبه كن تا از 
تو اطاعت و پيروي نماييم!3 منظور ايشان از كار خالق همان شعار و برداشت قشري گرايانه 
از  ال حْكمُ ِإالَّ ِلّ  بود كه علي  آن را كلمة حقي كه از آن باطل اراده شده، مي دانست 

دكتر  به قول  به رفتن شام مي خواند  را  مردم  علي   وقتي  نبايد دست كم گرفت. چنان كه  شد، 
طه حسين »سرانشان از حيله گر دروغ زن گرفته تا راستگوي ايشان بهانه آوردند و پاي پيش 
ما را  نيزه ها را كندي گرفته،  و  تمام شده و شمشيرها شكسته  پيكانها  به وي گفتند:  نهاده و 
به شهرمان بازگردان تا كمي بياساييم و ساز و برگ نو كنيم و آن گاه با تو به سوي دشمن رهسپار 

گرديم«.
1-صفحه119 نهج البالغه، خطبة 36

2-نقل از نهج البالغه، صفحة 392، خطبة 127، توضيحات داخل پرانتز از ماست.
3- نقل از صفحة 119 نهج البالغه، خطبة 36
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و آن چه علي ايشان را پند مي داد كه »نافرماني اندرزگوي مهربان آزموده« ناكامي به بار 
آورد و پشيماني به دنبال دارد و من آن چه را بايد دربارة اين دو مرد و داوري به شما گفتم و 
نيك انديشيدم و انديشة خود را آشكار ساختم، ولي شما چيزي جز آن چه كه مي خواستيد 

نپذيرفتيد…1 چندان فايده نداشت.
در  حتي  كه  راست«  »انجماد  كنوني  متداول  اصطالحات  به  بنا  و  »خارجي گري« 
راست  »سكتاريسم  به  و  شده  آغاز  نيست،  آن  از  خالي  اسالم  دنياي  نيز  اخير  سالهاي 
مذهبي« كشيد، كفارة پشت كردن به ديناميسم قرآن پس از رحلت پيامبر  است كه بخاطر 
سطح بسيارنازل فرهنگ كلي بايد ضرورتًا با محك ابتال، مانند تمام نقايص ديگر خود را 
بروز مي داد. بنابراين بديهي است كه حاليه رفع آن در كوتاه مدت به وسائل عادي از جمله 
موعظه امكانپذير نيست به ويژه كه فرقه مربوطه آرام نگرفته و به تحريك معاويه نيز شورش 
مي كردند2. تا آن كه باالخره در »نهروان« علي  با ايشان مصاف داده و غائله  را ختم نمود. 
گرچه در اين نبرد نيز علي  دشمنان بسياري براي خود آفريد، ليكن پيروزمندانه مشئوم ترين 
لكه يي كه به دامان مكتب نشسته و مي رفت تا محتواي انقالبي آيين را در قالبهاي مبتذل 

و پوچ زاهدمآبانه مسخ كند، پاك كرد.
به وادي  فرياد »رستگاري«  با  و  گروه شهيد شد  اين  از  به دست يك تن  علي   عاقبت 

جاويدان »پرورگار كعبه اش«  پيوست )فزت و رب الكعبه(.
بشريت در طول تاريخ پرفراز و نشيبش رهبران بزرگي به خود ديده است، اما در اين 
ميان علي  به واسطة تجمع عاليترين فضيلتهاي انساني در او، از  هر جهت يگانه مي نمايد. 
در ستايش اين فضيلتها گفتار بسيار است. ليكن در وراي همة آنها، رايحة اين پيام قرآني 
كه از سراسر وجود علي استشمام مي شود معناي ويژه يي دارد. به موجب اين پيام كه »قدر 
انسان« را بازتاب و گويا ميكند، فرزند انسان بر ستمگري و ظلمات و تقدير كور كه ترجمان 

جبر و جاهليت است، محققًا پيروز مي شود.

بسيار مهم  به خطبة صفحة 147 كه  نهج البالغه، خطبة 35. ضمنًا حتمًا  از صفحة 116  1-نقل 
است نيز مراجعه شود.

هرجا  پرداخته،  به آشوبگري  اسالمي  بالد  در  مي نويسد:  صفحة 415  جلد2،  2-مروج الذهب، 
از طرفداران علي مي يافتند، مي كشتند. حتي شكم زنان آبستن را پاره كرده جنينها را بيرون 

آورده سر مي بريدند. 
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ادامة جنبش در عصر تحريف
اشاره كرديم كه درك عميق جنبش حسيني، آن چنان كه درخور دعوت به عمل انقالبي 
ساخته ـ الزم  ميسر  را  كمالي  نقطة  چنين  ـ كه  تاريخي  زمينه هاي  بررسي  باشد، ضرورتًا 
مي كند. روشن است كه مقدمات چنين كمالي به طور عمده در فاصلة شهادت علي )ع( و 
حكومت يزيد فراهم آمده اند. يعني دوراني كه خالفت كوتاه حسن بن علي)ع( و سلطنت دراز 
معاويه موضوع آن است. به ويژه اين بررسي براي ما از آن نظر حائز اهميت است كه با يكي 
از بزرگترين )و شايد صرفًا بزرگترين( تحريفات تاريخ اسالم كه به حق مي توان آن را نمونة 

كامل و به اصطالح كالسيك »عصر تحريف« دانست روبه رو مي شويم.
كرده  تعقيب  را  واحدي  خط مشي  كه  رهبراني  پيگير  كار  چگونه  كه  ديد  خواهيم 
ستبر  پرده هاي  با  كرده اند،  ديگر«  شكل  جانشين  را  فعاليت  يك شكل  »بي درنگ  و 
و  شده  مواجه  ندارند  را  رهبري  وظايف  رشد  جريان  درك  توانايي  كه  كه  جهالت هايي 
در نهايت به تحريف شخصيت يكي از فداكارترين و منزه ترين راهبراني مي كشد كه حفظ 
و ادامة جنبش را بر تشويقات چپ نمايانه، مرجح مي دارد. آري سخن از حسن بن علي  است 
كه آماج رگبار ناجوانمردانه ترين پيكانهاي زهرآلودي است كه بسياري از آن را، دوستان! 

در كمان گذاشته اند.
هم«  امروز  »هم  نيست.  شكوه  جاي  ددمنشانه اش  شيوه هاي  و  دشمن  از  البته 
كه  آن جا  تا  اطالعاتي خود،  و  مطبوعاتي  ماشين عظيم  به اتكاي  بين المللي،  ناجوانمردي 
در عهده دارد مي كوشد تا رهبران جبنشهاي ميهني وانقالبي و ضد استعماري و نهضت هاي 
به علت  كه  دوستاني  ليكن  منفرد سازد1.  خلقهايشان  از  اتهامات  به انواع  را  ضد امپرياليسم 
كمبود دانش و بينش عميق مذهبي »سياسي و اجتماعي« ميدان استفادة وسيع را براي 
اين دوستان جملگي  مثاًل  به بار مي آورند، »مسئولند«.  دشمني كه مي داند چه مي خواهد 
متفقند كه صلح امام  حسن به خاطر »مصلحت اسالم« بود، ولي از آن جا كه غالبًا در تفسير 
اين معني و تطبيق آن با احوال سياسي زمان و عمل امام  عاجزند، در نهايت به سراشيب 

مصلحت پردازيهاي دشمن مي لغزند.
 به داليل فوق، تحليل كوتاهي از شيوة كار امام   ضروري است.

حسن بن علي در رمضان سال سوم هجري به دنيا آمد. وي تا هفت سالگي از سرپرستي 

1-در اين مورد نمونه هاي بسياري در دست است. از جمله دزد ناميدن لومومبا يا نسبت دادن 
بيماريهاي روحي به دكتر مصدق. يا خرافاتي و قضا و قدري بودن ميرزاكوچك خان و غيره! 
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مستقيم پيامبر  برخوردار بود. از اين برخورداري و نتايج آن اخبار فراواني رسيده است1 كه 
خالصة تمامي آنها، رسانندة تأثير عميق پيامبر  بر وجود وي از اوان كودكي است. از جمله 

پيامبر  به  او گفته است »اخالق و خلقت تو همانند من است«.
حسن  با پدرش در جنگهاي بصره و صفين و نهروان همراه بود2 و بي شك دستاوردهاي 
فراواني از اين فراز و نشيبهاي تاريخ اسالم به همراه داشت. پس از شهادت علي  و به خاك 
سپردن آن حضرت،  پيشوا حسن بن علي، در شرايطي بسيارسخت و تيره و تار، مسئوليتي 

به غايت پيچيده و دشوار را بر عهده گرفت. 
انقالبات و دائمًا در كنار پدرش  طبعًا حضرت حسن كه بيشتر عمر خود را در دوران 
نوعي  زمان  آن  در  است.  بوده  واقف  به خوبي  امور  پيچيدگي  و  به اشكاالت  بود،  گذرانده 
آن را  هر زمان  اموي  فربيكاري  و  دروغ سازي  دستگاههاي  كه  داشت  وجود  تاريخي  ابهام 
آشفته تر مي كرد تا در ظلمات اين تاريكي، تفاوت دشمن و دوست را پنهان كند. تا تميزها 
و تشخيص ها را از كار بيندازد. همان ابهام كه سعد ابن ابي وقاص، فاتح بزرگ ايران و عضو 
شوراي انتصابي عمر، آن چنان در آن ذله و گم  شد كه قدرت موضعگيري از او سلب گشته 

و تقاضاي شمشير گويا كرده بود.
اكنون كشته شدن طلحه و زبير »دو يار صميمي پيامبر « در جنگ با علي  و قرآن زير پا 
ريختن »صفين« با آن همه ترديد زاييهايش3، و آن گاه مسأله يي به اهميت مسألة خوارج نيز 
بر اين ابهامات افزود و كالف پيچيده يي از سردرگمي ها ايجاد كرده بود. در چنين وضعيتي 
دشمني چون معاويه، با انواع حيله گريها و تحريكات داخلي، رودررو قرار گرفته است. اين 
است كه  امام حسن در اولين خطبة پس از بيعت، بعد از تشريح وضعيت، مردم را به مركزيت 

دعوت نموده و ضمن جلب اعتماد، اشاره مي كند:

1-به شرح مذكور در كتاب. شيعه و زمامداران خودسر، صفحة 83. اين احاديث و امثال آن 
و  ابونعيم  از  »الحليه«  و  ابن بطوطه  از  »االبانه«  كتاب  و  »ذخائر العقبي«  و  احمد«  »مسند  در 
»االصابه« و»النجاوي« و »صحيح بخاري« و » صحيح مسلم« و »المناقب« و »العقد الفريد« و 

تاريخ »خطيب البغدادي« و »مروج الذهب« و »بحار االنوار« و غير آن موجود است.
2-الفتنةالكبري، دكتر طه حسين، جلد2، صفحة 194

3-در ترديدزايي صفين همين بس كه شهيد فداكاري چون حزيمة بن ثابت انصاري كه با علي 
همراه بود، نمي جنگيد تا آن كه عمار شهيد شد و برحسب خبري كه از رسول خدا رسيده بود 
دانست كه معاويه برخالف حق است و آن گاه جنگيد تا كشته شد. پيغمبر اكرم  فرموده بود 

عمار به دست كافران شهيد خواهد گشت.
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ماييم يكي از »ثقلين«1 كه پيغمبر در ميان امت نهاد و از دنيا رفت. ماييم در پي آينده 
)مكمل( قرآن كه در آن تفصيل هر چيزي هست )اصول كلي كه بايد توسط پيشواي واجد 
به آن  اتكاي عميق  )با  از پشت سر  نه  از پيش رود و  نه  پياده شود( كه  شرايط در عمل 
مي توان هر مسأله يي را بدون افراط و تفريط و برحسب شرايط زمان حل كرد(. باطل در 
آن راه ندارد و بنابراين در تفسير قرآن بر ما اعتماد بايد كرد كه در تأويل آن راه فتون )راه 

حيله و غيرصحيح( نسپريم، بلكه از روي يقين و اطمينان باشيم2.
آن گاه امام بر آية 83 سورة نساء استناد جسته و آن را تفسير مي كند: 

هنگامي كه امري مربوط به امن يا خوف )مسألة اساسي مربوط به  امنيت و تهديدات( 
كه  بي فايده،  گفتنهاي  آن طرف  و  )اين طرف  مي كنند  پراكنده  و  شايع  آن را  باشد  مطرح 
مسأله را از كادر تخصصي خارج مي كند و بازار شايعه را رونق مي دهد( حال آن كه بايد 
آن را به پيامبر  و فرماندهي فرماندهانشان ارجاع دهند تا آنان كه اهل استنباط و صاحبنظر 
)شناخت درست از نادرست( هستند،آن را دريابند، و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود، جز 

اندكي، همگي شيطان را پيروي مي كرديد3.

درگيري با معاويه
نيرنگهاي  به  انواع  امام  حسن دشمني چون معاويه در  مقابل دارد كه  ابتداي كار،  از 
سياسي متمسك مي شود. قبل از اين، ما معاويه را شناخته و به نقش وي مخصوصًا عوامفريبي 
و مهارت رذيالنه اش در واژگون جلوه دادن شخصيت علي پي برده ايم. او كه از همان زمان 

1-حديث ثقلين كه قباًل به آن اشاره شد.
از كتاب »بامداد روشن« علي اكبر برقعي، صفحة 65. براي درك بهتر  2-نقل ترجمة خطبه 
معاني، جمالت بين پرانتز در اين جا و صفحات آينده افزوده شده است. در اين جا براي توضيح 

كاملتر از زبان خود حضرت به خطبة شقشقيه مراجعه كنيد.
3-شأن نزول آيه يكي از جنگهاست كه مسأله يي پيش مي آيد و بعضيها كه دانش سياسي 
نداشته و به امر نبرد آگاه نبودند، بي جهت خود را با مسأله مشغول كرده و آن را مي پراكندند، 
به طوري كه كاًل عمل آنها در مسير منافع دشمن بود و لذا پراكندن آن بيهوده بود. در صورتي كه 
بايد در مسير حل مسأله آن را جمعبندي نمود. حال اين كه بايد دقيقًا مركزيت و انضباط را 
بر روي همين صاحبان  نيز  آيه  تكية  رايزني مي كردند.  استنباط  از صاحبان  و  رعايت كرده 
خطبة 17نهج البالغه  به  مورد  اين  در  است.  جمعبندي  اهل  همان  منظور  كه  است  استنباط 
حكمروايي  مردم  در ميان  الزم  صالحيت  بدون  كه  است  كساني  در مورد  كه  )صفحه71( 

مي كنند، حتمًا مراجعه كنيد.
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عثمان به دالئل مسلم تاريخي در هواي حكومت بود، اكنون كه علي  نيز از دنيا رفته است، 
بهترين فرصت را يافته و لذا با مجموعه يي از نقشه هاي حساب شده و به اتكاي حزب اموي 

كه از پيش درصدد امحاي آيين نو و احياي نظام منحط گذشته بودند، به عمل مي پردازد.
يارگيري1  آن،  با  منفرد كردن حضرت حسن  و همراه  اولين قدم درصدد  معاويه در 
مردي  كه  »زياد بن ابيه«،  عرب،  معروف  داهيان  از  يكي  بر  ابتدا  برآمد.  خودش  براي 
»زيرك و كاردان و متهور و جسور«2 و فرماندار علي  در فارس بود و نيز توسط خليفة 
جديد در مقامش ابقا شده بود، انگشت گذاشت. به اين معني كه اول نامه يي سراپا تحقير 
برايش نوشته و او را به خدمت خود خواند و تهديدها كرد و چون »زياد« مرعوب نشد، 
اين بار از در تطميع وارد شد و او را به پدر خود نسبت داد و برادر خود ناميد و به انحاي 

طرق او را فريفت و خالصه به شام آورد3.
از اين پس نيز معاويه هم چنان در ربودن سران لشكر و سرداران نامي و عمال نامور و 
كارآزمودة امام حسن   بكوشيد و »حكم كندي« را كه امام حسن  با چهار هزار كس به »انبار« 
فرستاده بود با پانصد هزار درهم بفريفت و به معاويه پيوست.  پس از آن امام حسن  مردي 
از قبيلة بني مراد را به »انبار« فرستاد و معاويه او را نيز با پانصد هزار درهم به سوي خود 
كشانيد. عبيداهلل بن عباس را كه سركردة سپاه امام حسن بود، با هزار هزار درهم فريب داد و 

)او( شبانه به معاويه پيوست و نيز جاسوساني به قلمرو امام گسيل داشت4.
جنگ  اعالن  به او  نامه يي  طي  معاويه،  اعمال  بر  آگاهي  پس از  حسن،  امام   اما 

داد و نوشت:

1-تاريخ اسالم دكتر فياض، صفحة 176
…فعاًل براي معاويه موضوع مهم پيداكردن اشخاص بود. از عثمانيها و حزب طرفدار قريش 
مدتي  از  پس  كه  را  عمروعاص  باشند.  داشته  را  او  منافع  حفظ  و  كشور  ادارة  توانايي  كه 
رنجيدگي، دوباره به درگاه معاويه آمده بود به حكومت مصر فرستاد و مغيرة بن شعبه را به 

كوفه…
…)باالخره( »زياد« نزد معاويه آمد و به حزب او پيوست و معاويه از فرط عالقه يي كه به جلب 

او داشت، او را رسمًا برادر خود قرار داد و به اين ترتيب كه…
2-بامداد روشن، صفحة 68

3-در شام خواهر معاويه كه جويريه نام داشت »زياد« را ديدن كرد و نقاب از چهره برانداخت 
و گفت برادر مني و پدرم ابوسفيان مرا از آن خبر داد! بامداد روشن )اين نقشه يي بود براي 

نسبت دادن »زياد« به پدر معاويه و جلب او(
4-بامداد روشن، صفحة 74 
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در انتظار باش تا به خواست خدا به جنگ تو بيرون شتابم…  
و سپس به تهية مقدمات جنگ پرداخت.

يادآوري دربارة هدف امام حسن از خالفت
به رغم  است  ضروري  بپردازيم،  است  داده  رخ  كه  جرياناتي  به تعقيب  آن كه  از  قبل 
و  كرده  تأمل  اندكي  داده اند،  تنزل  واقعه نگاري  به حد  را  تاريخ  كه  ساده انديشي  مورخين 
ببينيم طرفهاي اصلي اين مبارزه چه غايتي را دنبال مي كنند؟ بدون توجه به غايات، درك 
وضعيت اشيا تقريبًا محال است. همين جاست كه آن گونه مورخين، در سنجش يك شكست 

يا پيروزي معياري جز كميات ندارند و اين خود سرآغاز تفسير مكانيكي وجود است.
آن  منشعبات  و  مقام  و  قدرت  تشنة  صرفًا  دعوا  اين  يك طرف  كه  پيداست  ناگفته 
است و در نظام ارزشهاي او هيچ چيز جز اينها اعتبار ندارد. قبله گاه او حيوانيتي است كه 
بي نهايت طلبي انسان به آن افزوده شده و در وراي هر مرزي وسعتش داده است. از اين رو 
سبعانه و با يك جهان پليدي و اهريمني در ارضاي تمايالت پستش مي كوشد تا در پايان 

بگويد: »ما در نعمت دنيا غلت زديم«1.
از نفي مظاهر  انسانيتي است كه  اثبات  او پوياي  افقهاي ديگر دارد.  اما طرف ديگر، 
حيواني به دست مي آيد و توانايي و قدرت را كه در قالب مسئوليت مي پذيرد، صرفًا براي 
اين تغيير عظيم مي خواهد: »تغيير انسان از كهنه به نو«، تغييري كه »اتمام نور خدايي« را 
در تموج آن ديده است. به اين ترتيب ديگر جاي سؤال نيست كه چرا او روش دشمن را 
عليه دشمن به كار نگرفت2. قطعًا او وجود خويش را در رسالتي باور داشت كه منافي چنين 
طرز عملي بود. بعدها نيز در برابر گروهي كه به خاطر واگذاري حكومت به حريف بر او خرده 
مي گرفتند، تصريح كرد كه »من از او )معاويه( نه حزمم )سياستم( كمتر بود نه سطوتم…«

نوعي  ميان  اين  در  اگرچه  تفاوت گذاشت.  انقالبيگري  و  ميان سادگي  بايد  به راستي 
شباهت احساس شود. تفاوتي كه غالبًا در اين گونه موارد فراموش مي شود. گاه راجع به علي  

نيز چنين سوء تفاهم جانگدازي وجود دارد3.

1-نقل از معاويه
2-هم چنان كه جاي سؤال نيست كه چرا جنبشهاي انقالبي كنوني، از بارها از دست دادن شهري 

كه گشوده اند، پروا ندارند
3-نمونة زير در اين مورد بيشتر توضيح مي دهد )نقل از جلد2، صفحة 162، الفتنةالكبري(:

يك بار علي )ع( از »زياد« هنگامي كه پيش يا پس از معزولي ابن عباس جانشين وي در بصره بود، 
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تحريف ـ افشاگري
در پرتو مطالب فوق و به ويژه توجه به هدف امام  حسن از كسب قدرت، بايد به يك جريان 
افشاگري و كار توضيحي مداوم از  جانب وي در برابر سيلي پيگير از تحريفات و اكاذيب 

خواست كه هرچه مال در نزد اوست به كوفه فرستد. »زياد« به فرستادة علي )ع( گفت: كردان 
مقداري از خراج را نپرداخته اند و او با آنها مدارا مي كند و از آن فرستاده خواهش كرد كه 
اين مطلب را به علي )ع( نگويد. چه، ممكن است علي )ع( او را به سهل انگاري متهم سازد. آن 
فرستاده چون امين بود، علي )ع( را بر آن چه شنيد آگاه كرد و علي )ع( به »زياد« چنين نوشت: 
فرستادة من داستان كردان را و اين كه نخواسته بودي من از آن آگاه شوم به من باز گفت، من 
چنين دانستم كه تو اين داستان را به او نگفته اي مگر براي آن كه به من بازگويد. من به خداوند 
عز و جل سوگند راستين ياد مي كنم كه اگر بدانم بر مال مسلمانان كم يا زياد خيانت كرده اي 

چنان بر تو سخت بگيرم كه آبرويت برود و پشتت زير بار خم شود. والسالم
كمترين چيزي كه از اين نامه مي توان دريافت اين است كه علي  آن اندازه ساده نبود كه برخي 
از دشمنانش گمان دارند و چنان كه بعضي از زياده روان در حق وي مي پندارند گول نمي خورده. 
بينا بوده و مي توانسته است  علي  مانند ديگر زيركان و داهيان عرب، دورانديش و بر كارها 
به عمق نفوس نفوذ كند، ولي هميشه روشني و راستي و روبه رو شدن با امور را از راه انديشة 
مستقيم بر مي گزيد و براي نگاهداري دين خويش همان گونه كه خوي مردان كريم است از 
مكر و كيد و دهاء دامن فرو مي چيد )بديهي است كه منظور »مكر و كيد و دهاء« استراتژيك 
است(. ضمنًا به عنوان مثال مي توان از همان مباحثة علي  با عثمان نام برد كه چگونه در موضع 
خاصي،علي از عمر دربرابراو به دفاع برخاست وبرجنبة مثبت او تأكيد كرد. حال اين كه شايد 
اما علي   با عمر مي خواست علي  را در بحث منكوب كند.  به اختالف نظر علي  با توجه  عثمان 

بسي هوشيارتر بود.
اي كاش تمام مورخين چنين انصافي داشتند، ولي گاه ديده مي شود كه برخي از اينان در عين 
تاييد جهان بيني برتر علي )ع(، دچار اشتباهاتي بزرگ مي شوند. چنانكه »فيليپ حتي«، مورخ 
نامي عرب، مي گويد )تاريخ عرب صفحة235، ترجمة پاينده، نوشتة فيليپ حتي(:علي  نشان 
داد كه نفوذ وي به هنگام مرگ از زندگي بيشتر است و به عنوان قديس شهيد قدرتي را كه 
و  با آن كه علي  صفاتي چون مراقبت  به دست آورد.  بود، در مرگ  از كف داده  در زندگي 
دورانديشي و پيش بيني و تدبير را كه در خور پيشوا و سياستمدار است كمتر به كار مي برد. 

معذالك از همة صفاتي كه در خور يك عرب اصيل و يك مرد كامل است بهره ور بود. 
اظهار نظر »حتي« اين جملة معروف را به ياد مي آورد كه مي گويد: در دنيايي كه اين همه چيز 

در آن هست، آدم بلند نظر يا ساده لوح است يا ابله! 
علي  خود به خوبي زير بناي اين تدبير و زيركي كاذبي را كه مورخ مزبور در او نديده، در يكي 

از سخنانش روشن مي كند ) كالم 191نهج البالغه صفحة 648 ترجمة فيض االسالم(.
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معاويه اشاره كرد.
را  شهرها  همة  عثمان  مدح  نوشت: …احاديث  خود  به فرمانداران  كه  معاويه  همان 
گرفته و موقعي كه اين بخشنامه به شما مي رسد دستور دهيد كه مردم دربارة فضائل ياران 
پيغمبر و زمامداران سخن بگويند، دقت كنيد كه هر روايتي كه دربارة فضليت علي  نقل شده 
است شما مانند آن را دربارة خلفا جعل نماييد، زيرا اين كار براي من بهتر و چشم مرا روشن 

مي كند و خوشحال تر مي گردم1.
قضية لعن و نفرين علي  بر سر منابر كه تا زمان عمر بن عبدالعزيز نيز ادامه داشت و 

به فرمان معاويه آغاز شده بود و شهرة عام و خاص است2.
به هرصورت امام حسن  طي نامه هاي افشاگرانة مكرري دشمن را انذار مي دهد و به راه 
صواب مي خواند و مكررًا يادآور مي شود كه قصدش از جنگ احراز مقام و عنوان نيست: 
من از خداوند درخواست دارم كه در دنياي ناپايدار به من چيزي ندهد كه در آخرت موجب 

نقصان صوابم گردد3.
جوابهاي معاويه نيز از هر نظر جالب و تاريخي بود و نمونة كالسيك مردم فريبي و نهان 
شدن در پس حرفهاي كلي است. همان كلي بافي كه حرفهاي بزرگ را بيشتر مبتذل مي كند 
تا انكار. چرا كه به آن چه كه اين مفاهيم در آن مصداق مي يابند بي توجه است.سرآغاز يكي 

از نامه هاي وي چنين است:
اما بعد، نامة تو فرا رسيد و آن چه را كه دربارة محمد )ص( فرستادة  خدا از فضيلت نوشتي 
نو و كوچك و بزرگ  از كهنه و  اولين و آخرين  بر تمام  بدانستم. محمد )ص( در فضيلت 
پيش است. سوگند به خداي كه محمد )ص( تبليغ رسالت نمود و اداي نصيحت كرد و مردم 
را راهنمايي نمود تا آن گاه كه خداوند مردم را از مهلكه برهانيد و كوردالن را نور بصيرت 
بخشيد و از ناداني و گمراهي بيرون برد و راه به ايشان نمود. خداوند او را جزاي نيكو دهد، 
بهتر از پاداش هر پيغمبري از امتش و رحمتهاي خدا براو باد در روزي كه متولد گرديد و 

روزي كه به رسالت برانگيخته و روزي كه از دنيا برفت و روزي كه زنده و مبعوث گردد4.
هم چنين در نامة ديگري به حال مردم اشك تمساح ريخته و خطاب به امام حسن  مي گويد:

1-شيعه و زمامداران خودسر. صفحة 101
2-همان جا، صفحه129 به بعد

3-نامه به معاويه، صفحة 83 بامداد روشن
4-بامداد روشن، صفحة 88
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حال من و تو در اين روز حال ابوبكر است پس از وفات پيغمبر هرگاه مي دانستم كه 
تو رعيت را بهتر از من اداره مينمايي و بر اين امت از من محافظه كارتري و سياست تو از 
من بهتر و بر گرد آوردن اموال و مكر و كيد با دشمنان از من تواناتري، ترا اجابت مي كردم 
و تسليم مي شدم1 و البته ترا شايستة آن مي ديدم. ليكن مي دانم كه من از تو بيشتر واليت 
كرده ام و نسبت به اين امت تجربتم بيشتر است و دستم از تو فزونتر، بنابراين روا باشد كه 

تو با من بيعت كني و دعوت مرا اجابت نمايي. اكنون در قيد اطاعت من درآي…2
البته معاويه پس از به دست گرفتن امور، با كشتارهاي جمعي و فردي و مرگهاي ناشي 

از مسموميت و خفقان و اختناق، به خوبي نشان داد كه بهتر اداره مي كند!
مثال زير نمونه يي از رعيت داري اوست:

…زياد )حاكم معاويه در بصره و كوفه( در حكومت، سياست سخت و خشني را كه 
معاويه مي خواست پيش گرفت و در بصره و كوفه نافرمانان و مخالفان حكومت را به شدت 
تعقيب مي كرد. در كوفه مردم را به چهار دسته قسمت كرد و براي هر قسمت رئيسي از خود 
آنها انتخاب كرد و او را مسئول خالفكاري آن قسمت قرار داد و به قول خودش بي گناه را 

به جرم گناهكار مؤاخذه مي كرد…
در دورة »زياد« چندين هزار نفر در بصره و كوفه محكوم به قتل شدند و در نتيجه امنيت 
و آرامش عجيبي پيدا شد كه حتي در راههاي بيابان كسي جرأت راهزني نداشت3. آن چه 
متأسفانه در مورد معاويه و حكامش نمي دانيم، اين است كه روزي چند بار مردم محروم را 

به پاس اين امنيت و ثبات به شكرگزاري مي خواندند!
فوقًا يادآور شديم كه حيوانيت در سرشت بي نهايت طلب انسان به چه فجايعي منتهي 
مي شود. مالحظه مي گردد در اين قاموس، سد كردن آزادي انسان كه در حقيقت باز ستاندن 
نام  »امنيت«  صورت  رذيالنه ترين  و  بي شرمانه ترين  و  به وقيحانه ترين  اوست،  انسانيت 

مي گيرد و مي بينيم كه دامنة اين بي شرمي چه نامحدود است.
براي ساكت  آن گاه  و  و هدر مي كرد  را مي خورد  و محرومان  رنجبران  اموال  معاويه 
ـ كه همه چيز را از آن خدا مي داند ـ استناد مي جست و مي گفت  كردن محرومان به قرآن 

1-هدف و منظور از اين شبيه سازي بسيار روشن است.
2-بامداد روشن، صفحة 90

3-تاريخ اسالم، صفحة 177، و البد بعضي از روحاني نماها در آن روز از خدا مي خواستند كه 
اين آرامش را از آنها نگيرد!
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المال مال اهلل1 يا آزاد مردان بزرگواري چون مالك اشتر را با عسل مسموم مي كرد و آن گاه 
به استناد مضامين قرآني مي گفت ان هلّل جنودًا من عسل. مالحظه كنيد كه چگونه ساحت 

اصيل ترين حقايق هستي را به كثافت خود آلوده مي كند2 .

جنگ
اتمام حجت  يافت،  پرسماجت  در موضع خود  را  امام  حسن دشمن  پس از چندي كه 
كرده، آن گاه مردم را در مسجد گرد آورد و طي خطابه يي كه با آية »لن تنالوا البر حتي تنفقوا 
استقبال  بايد  اين دعوت چنان كه  از  فرا خواند.  به جهاد  را  ايشان  آغاز مي شد،  مماتحبون« 
نشد و تنها تالش پرشور ياران صديق بود كه سبب شد گروههايي به نخيله كه ميعادگاه 

امام  بود بيايند. 
امام  خود نيز، پس از آن كه عده يي را مأمور كوچاندن مردم كوفه كرد و به نخيله رفت، 
در آن جا به تنظيم امور پرداخت و سپس در دير عبدالرحمن فرود آمد. در اين محل بقية 
به تعداد  »مقدمه يي«  امام  مي شدند.  نفر  چهل هزار  جمعًا  كه  پيوستند  به هم  نيز  سپاهيان 
دوازده هزار نفر به فرماندهي عبيداهلل بن عباس را به پيش فرستاد. ضمنًا بر حسب شناخت كلي 
كه از اوضاع داشت، قيس بن سعد و سعيدبن قيس را نيز با او فرستاد تا در صورت ضرورت 
يكي جانشين ديگري شود تا بدين وسيله كنترل و مركزيت مستحكم و دقيقي اعمال گردد.

 از آن سو معاويه كه غالب حكام و فرمانداران را با لشكريانشان به كمك خود خوانده 
بود به جنگ آمد3.

از آن لشكر عبيداهلل بود. چنان كه قباًل اشاره شد، آخراالمر  اولين روز تفوق نسبي  در 
تحت تأثير وسوسه هاي معاويه خود را به يك ميليون درهم فروخت و شبانه به او پيوست. 

1- اين مورد و مورد بعدي را اكثر كتب معتبر ذكر كرده اند. از جمله مورد اول در دائرة المعارف 
فريد وجدي موجود است.

2-اكنون با در نظر گرفتن چنين تحريفاتي، معلوم مي شود چرا مسألة جبر و اختيار در قرآن در 
زمان خود پيغمبر  مسأله يي نبوده و بعدها چنان ابهاماتي در مورد آن ايجاد شد كه به دسته بندي 
اشاعره و معتزله انجاميد و آن قدر وقت و انرژي را به آتش كشيد و هنوز هم چه كتابهاي قطور 

و بي معنايي كه در اين مورد نوشته نمي شود. 
3-به اين منظور معاويه نامه يي به همة حكام نوشت كه ابتداي آن چنين بود: همانا خداوند 
مردي از بندگانش را بر انگيخت كه ناگهان بر تارك علي  شمشير فرو كوفت و او را بكشت و 

اصحابش را متفرق و پراكنده كرد.
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به راستي عبيداهلل انقالبي موقتي بود كه با ترك اردويش، بار ديگر اين حقيقت را اثبات نمود 
كه: كمي كار كردن مشكل نيست، مشكل آن است كه انسان در تمام طول عمر خود كار 
نيك كند، از كارهاي نكوهيده و مذموم بپرهيزد، در جهت منافع توده هاي وسيع مردم و 
جوانان و انقالب عمل كند و سالهاي متمادي الينقطع سخت مبارزه كند. اين واقعًا كار 

بسيار مشكلي است!
معاويه در نامه اش با بي شرمي تمام ادعا كرده بود كه حسن  صلح كرده است. عالوه بر 
اين شواهد متعدد ديگري نيز در دست است كه نفوذ حساب شدة قبلي معاويه را… بر سراسر 
سپاه امام  مي رساند، به طوري كه انضباط وسيعًا تقليل يافته و گاه ارتباطات و كنترل كاماًل 
با  ابن ارطات كه  بُسر  باشد. چنانكه  آماده  براي تحريكات دشمن  ميدان  تا  قطع مي شود 
بيست هزار تن در برابر قيس، فرمانده جديد، ايستاده شديدًا تقال مي كند انگيزه ها را بگيرد. 

وي ضمن سخنانش مي گويد:
اي سپاه عراق براي چه مي جنگيد؟ اينك عبيداهلل بن عباس، امير شما، با معاويه دست 
را  با معاويه صلح كرد، چون است كه شما خود  پيشواي شما حسن كه  اين  و  داد،  بيعت 

به كشتن مي دهيد!1
بنابراين حال سپاه عراق معلوم است. سپاهي كه فرماندهش مرتكب چنان خيانتي عظيم 
شده است. با اين همه، قيس استوار و پوالدين نوميد نشد و از پاشيدگي جلو گرفت و در 
نبرد مجددي كه اتفاق افتاد موفق شد سپاه شام را عقب بنشاند. اين بار نيز معاويه به شيوة 
معمول درصدد فريفتن قيس و شكست دادن حريف از درون خود برآمد. ليكن قيس كه 
طبعًا نقاط امتحان زندگي را در مكتب قرآن شناخته و خود را براي آن آماده كرده بود، 
فقط يك جمله جواب نوشت. »الواهلل التلقاني ابدًا اال بيني و بينك الرمح« )نه به خدا سوگند 

هرگز مرا نخواهي ديد مگر آن كه ميان من و تو نيزه باشد!(
از اين پس  مي رود؟  كنار  به سادگي  مگر  است،  گويي شيطان مجسم  كه  معاويه  ولي 
اما  زد!  دم  كشتن«  و  شكنجه  و  »عقوبت  از  و  فرستاد  تهديد  و  تحقير  سراپا  نامه هاي 
هيهات نمي دانست كه منطق آزادگان و پويندگان راه حق درست از نقطه يي آغاز مي شود 
كه منطق جباران به انتها مي رسد؛ »آري منطق جباران در وراي حفظ حيات هيچ افقي 
ندارد«. سيماي قيس بن سعدبن عباده در هاله يي از »خلوص« يعني همان زرهي فرو رفته 
است كه هيچ ناوك شيطاني بر آن كارگر نيست. »فبعزتك الغوينهم اجمعين اال عبادك 

1- بامداد روشن، صفحة 118
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منهم المخلصين«. 1
اما افسوس كه مانندگان قيس در آن روزگار اندك و بسياري از سركردگان، مزدوري 
باد  بود كه چون  و فرصت طلبان  دنياپرستان  دور  اكنون  بودند.  داده  ترجيح  را  و خيانت 
مي خواست.  را  همين  نيز  دشمن  كوشيدند.  به خوش خدمتي  مي ديدند  معاويه  به جانب  را 
طبق  در  درهم،  200 هزار  با  را  دخترش  حيايي  و  شرم  هيچ  بي  معاويه  اين كه  مضافًا 
قبايل  رؤساي  و  اشراف  و  اعيان  تمام  ضمنًا  بكشد2.  حسن را  امام  كه  داد  قرار  هركس 

مخاطبان نامه هاي معاويه بودند. 
نماز  با محافظ  و  نبود، جوشن و زره مي پوشيد  اين همه توطئه بي اطالع  از  امام  كه 
مي گذارد، يك بار هم او را ترور كردند كه كارگر نيفتاد. مسألة شگفت آوري كه در اين ميان 
رواج بسيار داشت و قريبًا به علل آن اشاره خواهيم كرد رويه كاري )فرماليسم( وسيعي بود 
كه دامن بسياري از آنها را كه امر جنگ بايد به آنها سامان گيرد، فرا گرفته بود.به ظاهر آماده 
و وفادار بودند، اما با او  لين ابتال ماهيت ديگري نشان مي دادند و ايمان خود را از دست 

داده و متزلزل مي شدند. 
ديگر »مدائن«  آزمايشي  براي  بار ديگر  لذا  بود،  در پي جنگ  امام  مصممانه  به هرحال 
را ميعادگاه كرد و دعوت به تشكل و جهاد نمود. در آن جا طي خطبة بليغي شرايط روز را 
تشريح كرد و حيله هاي دشمن مكاري كه خود را پرچم كش دين جلوه مي داد يك به يك 
افشا كرد و خاطرنشان ساخت كه: با كدام پيشوا پس از من مي جنگيد، با آن كس كه كافر و 
ستمكار است و به خدا و پيغمبر هرگز ايمان نياورده است؟ او و بني اميه جز از ترس شمشير، 

اسالم نياوردند3.
بين راه در »ساباط« نيز امام  همه را گرد آورده و بر آن شد تا افكار مسموم را شستشو 
دهد و خود و هدفش را بشناساند تا ترديدها برطرف شود و دلها را به رسالتي كه صاحبانشان 
دارند مطمئن گرداند. همان اطميناني كه معاويه آن را باز مي ستاند. به ويژه تأكيد نمود كه 
اين جنگي است عادالنه و نه تجاوزكارانه و به خاطر عنوان و مقام، بلكه نبرد حق و باطل 
است و افزود به خدا سوگند اميد و آرزوي من آن است كه به سپاسگزاري خداوند روز كنم 
بيشتر بكوشم و در سينه ام كينة هيچ مسلماني  به نصيحت و موعظت خلق  از هركس  و 

1-قرآن، آية 82 و 83، سورة »ص«، مكالمة شيطان و خدا: پس به  عزت توسوگند كه همه شان 
را مي فريبم، مگر بندگاني از ترا كه مخلص باشند )صرفًا به خاطر تو گام بردارند(. 

2-بامداد روشن، صفحة 126 
3-بامداد روشن، صفحة 128 
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بهتر  را  شما  )مصالح  كنم  نظر  بهتر  خودتان  از  شما  كار  در  من  كه  بدانيد  و  نيست… 
تشخيص مي دهم( بنابراين فرمان مرا مخالفت نكنيد و راهم را برنگردانيد…

ليكن شرايط عيني در اين زمان، بسيار بغرنج تر و نيز نارس تر1 از آن بود كه با انوار چنين 
كلماتي »پخته« و بارور شود. 

خوارج كه پيوسته اسير دگماتيسم و قشريگري بودند، برداشتهاي ديگري از خطبة امام 
حسن  كرده و گفتند »اين مرد به خدا كافر شده«. عناصر ديگري نيز انتشار دادند كه لشكر 

امام حسن  از معاويه شكست خورده و قيس كشته شده است. 
در اين ميان بدانديشان دشمن و عمال او كه فرصت مناسبي يافته بودند، بر خيمة امام  
حمله برده و آن را غارت كردند، حتي كسي به نام عبدالرحمن بن عبداهلل رداي او را از تنش 
كشيده و برد. شايد اگر فداكاري عده يي مجاهدان واقعي نبود، معاويه توانسته بود در اين 
لحظات بحراني، مهمترين سد راه مطامعش را از پيش پاي برداشته و مسأله را لوث كند. 

مگر نه كه مي گفتند امام  به دست لشكر خود كشته شد!
با اين حال، امام  راه مدائن پيش گرفت. ولي هنوز از ساباط بيرون نرفته بود كه مردي 
به نام »حراج بن سنان« از كمينگاه جسته و گفت »اهلل اكبر« اي حسن پدرت مشرك شد و 
تو نيز مشرك شده اي2 و با خنجري كه در دست داشت به امام  زد. سپس امام  را بر روي 

تختي گذاشته به مدائن بردند.
در مدائن نيز ضمن خطبه يي تاريخي، مي گويد: به خدا سوگند كه ما از جنگ كردن با 
لشكر شام روي برنتافتيم، ليكن در ميدان كار زار و رزم با دشمن مي بايست با نيروي صبر 
و شكيب و سالمت روان گام برداريم 3  و شكوه مي كند از آنها كه هنوز بر كشتگان صفين 
را  خورده  برنخيزد، شكست  به كار جنگ  و  بگريد  كه  »آن كس  مي كنند.  گريه  نهروان  و 

ماند…« و باز هم مي خواهد تا اگر به حيات اخروي دل داده اند در راه خدا جانبازي كنند...

شرايط عيني
رويه كاري وسيعي كه وجود  يا  از جهاد  استقبال  به عدم  اين، در مواردي چند  از  قبل 

1-شايد ذكر كلمة  »نارس« سبب تعجب باشد، ولي با توجه به شرايط عيني و شرايط ذهني، 
ناپختگي شرايط واقعيتي انكارناپذير است.

2-منتخب التواريخ، صفحة 164
3-اين همان اصلي است كه بر طبق آن، امروز هم در جريان مبارزه بايد عقل را از پس عقده ها 

نجات داد. رجوع شود به مقالة وحدت بين فرد و مسئوليت.
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داشت اشاره كرديم. اين عدم استقبال كه برخي مورخين را به لعن و نفرين تودة  محروم و 
ناآگاه كشانده و در تاريخ به صورت بي وفايي اهل كوفه چه نسبت به حضرت علي يا حسن  
يا حسين  بيان شده درخور بحث جداگانه  و مفصلي است تا روشن شود چگونه وقتي كه 
انقالبي از مسير اصلي خود منحرف مي شود، انقالبيون نسل جديد بايد از نو و در مدار ديگر 

و باالتري آغاز كنند.
وقتي كه انقالب از مسير خود منحرف ميشود با طبقه يا قشرهاي جديدي روبرو هستيم 
كه مستقيم يا غيرمستقيم از وضع موجود سود ميبرند و در آن منفعت دارند. در آن زمان 
حتي كساني كه بقول خودشان از فتنه دوري جستند و وارد جنگ و جبهه گيري روشن و 
آشكار نشدند، در واقع در حاشيه و در مدار دشمن به سر مي بردند و هريك به نحوي از آن 
ارتزاق مي كردند. اين وضعيت كه معلول بالفصل كشورگشايي و غنيمت، بزرگ مالكي و 
سود و ثروت و بهره كشان در آن زمان بود، در كتاب »فتنه بزرگ« با ادراك و زبان خاص 

نويسنده، چنين تصوير شده است : 
» مغيرة بن شعبه كه طايف را براي گوشه گيري انتخاب كرده بود از اين عافيتي كه در 
عزلت نصيب وي شده دلتنگ بود و مرغ دلش در هواي كارگزاري پر مي زد و شايد هيچ چيز 
مانند اسب  ناراحت نمي كرد كه مي ديد عمر و عاص كامياب شده و وي  اين  را بيش از  او 
لگام بسته يي چاره يي جز آن ندارد كه بر جاي خود بايستد و لگام خويش را بخايد. ابوهريره 
در مدينه مي زيست و هيچ ناخوش نداشت كه از طرف معاويه گاهگاهي پولي به وي برسد«.

»مردم حرمين )مكه و مدينه( پس از آن همه جنگها و پيشامدها كه ديده بودند، جنگ را 
دوست نداشتند و در آرامش به سر مي بردند و خبري كه به ايشان مي رسيد از هرجا كه بود 

مي پذيرفتند و با كسي كه حكومت و بيعت در دست او بود تبعيت مي كردند«.
نيرويي را كه در روزگار  »همه چيز داللت بر آن داشت كه تسلط دين بر مردم آن 
عمر داشت ندارد و نيروي مال و شمشير بر جان و دل مردم كارگر افتاده و جاي دين را 

گرفته است...
پس بايد بي درنگ گفت : نخستين عاملي از اوضاع و احوال موجود كه مقتضي شكست 
سياسي علي ابن ابيطالب  بود، اين بود كه تسلط دين بر مسلمانان جديد كم شد و چيرگي 

دنيا بر جان مردم جاي آن را گرفته بود«1.
اين  در  ايشان  ماندن  ولي هرچه  تغيير مي كرد،  به كندي  كار  آغاز  در  اعراب  »روحية  
كشورهاي جديد بيشتر مي شد، اين تغيير حالت سريعتر مي گشت. تمدني مي ديدند كه آنها 

1-كتاب الفتنة الكبري، جلد12، صفحة 176
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را خيره مي كرد، به تجمالتي بر مي خوردند كه در ديدگان كار جادو داشت و با زندگي نرمي 
روبه رو مي شدند كه هرگز به خاطرشان نمي گذشت. بسياري از آنان به اين گونه زندگي دل 
باختند و آگاه و ناآگاه چيزهايي از آن را گرفتند و همة اينها در نظري كه اعراب به جهان 

داشتند و ارزشي كه براي آرمانهاي زندگي قائل بودند تأثير مي كرد« 1.
»آن چه در آغاز بيش از همه اعراب را خيره كرد، شكوه دستگاه ملكداري بود كه آن را از 
كشور ايران برانداخته و از بالد روم تكه هايي از آن بريده بودند. هوشياران و آزمندان ايشان 
آن چه را مي ديدند، با آن چه در پشت سر خود در مدينه يا ديگر جاهاي بالد عرب و بيابان 
ايشان بزرگ  آن بر جاي گذاشته بودند، مي سنجيدند. در اين سنجش چيزهاي نو در سر 
مي نمود و چيزهاي كهن كوچك. ولي ايشان شرم داشتند كه انديشة خود را آشكار كنند«2.

»آرزوها در دلشان موج مي زد و دلهاشان در هواي چيزهاي تازه بود و چون به كساني 
در پشت سر كه از پيرمردان اصحاب پيغمبر  بودند مي نگريستند در عين آن كه آنها را بزرگ 
مي داشتند، دلشان برايشان مي سوخت. از آن رو آنان را بزرگ مي شمردند كه در دين پيشينه 
آن را  كه  برايشان مي سوخت  دلشان  از آن رو  و  بود،  بزرگ  پيغمبر  نزد  پايگاهشان  و  دارند 
نمايندة نسل كهنه مي دانستند كه روزگارش سپري شده است و يا نزديك به سپري شدن 
مي باشد. كساني از ايشان كه به مدينه باز مي گشتند خود را به زحمت بر روش عمر مي آراستند 
و حيله مي كردند تا خليفه بر حقيقت حال آنان آگاه نشود. هنگامي كه با او روبه رو مي شدند 
چنان مي نمودند كه به زندگي سخت و درست خو گرفته اند تا از ايشان خشنود شود و نسبت 

به آنان آسوده خاطر بماند.
 ولي چون با خود خلوت مي كردند به زندگاني نرم و شيريني كه به آن خو گرفته بودند 
مي پرداختند. و با اين كه عمر را بزرگ مي داشتند بر زندگاني خشك و درشت وي افسوس 
مي خوردند. چون دورة عثمان فرا رسيد، ديگر آن خودسازي الزم نمي شد. زيرا عثمان تنگي و 
سختي زندگي را خوش نداشت و به آن جهت آن چه در پشت پرده بود آشكار شد و كار به جايي 
رسيد كه زندگي تجملي به خود شهر مدينه راه يافت و در آن كاخها ساخته شد و جوانان به بازيهايي 
پرداختند كه عرب با آنها آشنايي نداشت. كار به جايي رسيد كه عثمان با آن نرمي، ناچار شد در برابر 

1-در اين جا دليل سستي و پاپس كشيدن مسلمانان راحت طلب و حتي روحانيان عافيت جو از 
مبارزة انقالبي - كه در نتيجة نظم موجود به نان و نوا و زندگي راحتي رسيدند ـ روشن مي شود.

2-مانند عافيت جوياني كه امروز از باز كردن انديشه شان شرم دارند و لذا براي فرار از زير بار 
وظيفه »به توجيهات ابلهانه و شرم آوري متوسل مي شوند«، توجيهاتي كه هم خود آنها و هم 

ديگران به كنه آن واردند و »عافيت جويي و تسليم طلبي انگيزة واقعي آن است«.
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اين فتنه كه از خارج وارد شده و رفته رفته به دلهاي مردم راه مي يافت، ايستادگي كند«.
در  پيشينه  و  جايگاه  آن  با  پيغمبر ،  صحابة  از  گروهي  كه  ديدند  اعراب  آن،  »پس از 
اسالم، به زندگاني راحت و خوش پرداخته اند و آنان نيز بر راهي كه پيشوايان و آموزگارانشان 
مي رفتند به راه افتادند. پس از آن كشورگشاييها گروه فراواني از بندگان را به حجاز و بالد 
خاصي  زندگاني  شكل  شود،  گشوده  آن كه  پيش از  خود  كشور  در  هر يك  كه  آورد  عرب 
داشتند. اين بندگان زن و مرد، البته عادت و اخالق خويش را در مرزهاي بالد عرب نگذاشته 
بودند و به همين جهت بسياري از آن اخالق و آداب را بر خواجگان خويش نمودند و آنان را 
به فرا گرفتن خلق خويش فريفتند. چون از خواجگان خود ايستادگي نديدند، بلكه برخالف، 
دانستند كه رفتارشان مورد پسند ايشان است، هرچه بيشتر در آن چه اين خواجگان دوست 
اين كار منحصر به بندگاني كه به سرزمينهاي عربي آورده مي شدند  مي داشتند، كوشيدند. 
نماند، بلكه حال بندگاني كه در كشورهاي گشوده شده با خواجگان خويش به سر مي بردند 
نيز چنين بود و اين خود روحية عربي را تغيير كلي داد و هرچه بيشتر اعراب را از زندگي 
آمد،  كار  روي  خليفة  چهارم  و  عثمان كشته شد  كه  هنگامي  دور ساخت1.  خشك كهن 
خواست تا مردم را به راه آورد و مردم را به روش زمان پيغمبر  و شيخين بازگرداند و مردم 
روي خوش نشان ندادند و دلشان به خواهش خليفه پاسخ نگفت، بلكه به او همچون خليفة 
را  اين نسل  اداره كند و سر آن دارد كه  را  نو  كهنه يي مي نگريستند كه مي خواهد نسل 
طوري بچرخاند كه با زندگاني نرم و شيريني كه خواستار آن است هيچ گونه سازگاري ندارد.

پس از آن نگريستند و ديدند امير ديگري در شام است كه هماهنگ با نسل جديد خود 
را ”نو“2كرده است! وي تنها به گرداندن نفس خويش و سازگار كردن آن با رعاياي خويش 
بس نكرده، بلكه رعيت را بر اين كار برمي انگيزد و با مال ياريش مي كند و براي هركس 
كه خواسته باشد بر خوبي و استواري اين كار خويش برهان مي آورد3. بهانه اش اين است كه 
در همسايگي كشور روم است و مي خواهد به روميان ثابت كند كه نيرو و شكوه وي كمتر 
از آنان نيست و توجه وي به پاكيزگيهاي زندگي كم از آنان نمي آيد و ياران و همراهانش 
نيز چون اويند. چون وي با اين روميان در جنگ است، ناچار بايد خود و يارانش را با سالح 

1-البته اينها عبارات و كلماتي است كه دكتر طه حسين انتخاب كرده است. »غرض از آن 
زندگي خشك، زندگي انقالبي صدر اسالم است« و اين نوآوري نسل نو نيز چيزي جز انحراف 

و تجديد نظر طلبي نيست. 
2-توضيحات پاورقي 1- صفحة61

3-اكنون ريشة اصلي احاديث و اخبار جعلي نيز روشن مي شود. 
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ايشان بسيج كند و چون از سوي ديگر با دشمن خويش در عراق به حال جنگ است، بايد كه 
در حق او مكر ورزد و مردم را وا دارد تا از پيرامون او پراكنده شوند و از ياريش دست بردارند. 
همة اين مسائل و اسباب در نظر معاويه پسنديده بود بلكه واجب بود كه در كار بستن آنها 
به جانب خود  را  و مردم  پول خرج مي كرد  معاويه  بود كه  ندهد. چنين  راه  به خود  دو دلي 
مي كشيد و با كساني كه از فرمان بردن وي سر  باز مي زدند به حيله و تزوير مي پرداخت. همة 
اين اوضاع و احوال روي هم رفته شايستة آن بود تا به دل علي  بيندازد كه وي در روزگاري 
و  غريب  بچرخاند،  را  ايشان  كارهاي  مي خواهد  كه  مردمي  در بين  و  مي كند  زندگي  كه 

بي كس است و به كاري پرداخته كه راهي براي انجام دادن آن نيست.
مي زيست.  به آسايش  آن جا  در  و  بود  رفته  به مكه  و  جسته  دوري  او  از  پسرعمويش 
بيشتر كارگزارانش بر آن چه از مال دست مي يافتند آن را براي خود بر مي داشتند. بزرگان قوم 
پنهاني از معاويه پول مي گرفتند و كار عراق را براي او آماده مي كردند و عامة مردم راحتي 

را بر جنگ و بدبختيها و هراسهاي آن برگزيده و با خيال آسوده به كار خويش مي پرداختند.
مي داد  فرمان  هر چه  و  نمي شنيد  پاسخ  مي خواند  هرچه  گروه  اين  در ميان  علي  

نمي يافت«1. فرمانبري 
درصفحة 118 )همان كتاب( مي نويسد:

و  باز گفتيم  را  نهروان  پيروز مندان  ناخوشدلي  كه  آن گاه  را  داليل  اين  از  »…چيزي 
اندوهي كه بر دل ايشان از كشتن دشمن و دوست نشسته بود نموديم، براي خواننده نوشتيم 
كه دوست و دشمن، پدر و پسر و برادر و دوست و خويش و هم طايفة يكديگر بودند. اين 
نكته را نيز در نظر بگيريم كه علي  از روزي كه به كار خالفت برخاست ياران خود را جز 
به جنگ شومي نفرستاد كه پيوندهاي خويشي را مي بريد و روابطي را كه شايستة احترام 
بود تباه مي كرد. پدران به جنگ پسران برخاستند.  برادران در برابر برادران و دوستان به روي 
دوستان شمشير كشيدند. چون به اين نكات توجه كنيم خواهيم دانست كه اگر مردم عراق 
سستي نشان مي دادند و اين نبردي را كه از آن جز پشيماني و اندوه نتيجه يي به دستشان 

نمي آمد ناخوش مي داشتند معذور بوده اند«!2 .

1-كتاب الفتنة الكبري، جلد2، صفحة 178
نويسنده است، واال قشر آگاه در دوراني كه »جنبش  اين معذوريت نظر شخصي  2-البته 
فداكاري بيشتر مي طلبد« به هيچ وجه مجاز نيست به اين گونه توجيهات متوسل شود. همچنين 
ساير برداشتها و قضاوتهاي نويسنده بيشتر ناشي از ديد غيرانقالبي و تا اندازه يي سطحي بين 
اوست. واال علي جز براي پيوند انسانها و ايجاد روابطي كه شايستة احترام باشد، برنخاست. 
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صفحة 189 همان كتاب:
»علي  مردم را به آن جنگهاي مهلك بي غنيمت مي خواند1 و معاويه با مال و حيله، مردم 

را از ياري او باز مي داشت و چنين بود كه حق علي و حق مردم از دست رفت...«.
رهبران  )هم چنين  و  علي   كه  افزود  بايد  كتاب(  همان  )طبق صفحة 189  هم  را  اين 
راستين ديگر( بر طبق اصول متقن حكومت و جنگ عادالنة انقالبي هرگز مردم را بر دو كار 
مجبور نمي كرد؛ يكي اين كه در پناه دستگاه وي بمانند و چه بسيار بودند كساني كه دنيا را 
بر دين خود برگزيدند و از حجاز و عراق بيرون شدند و نزد معاويه رفتند. علي  هرگز چنين 
اشخاصي را وادار نمي كرد كه با او بمانند و آنان را از رفتن به شام باز نمي داشت. »وي مردم 
را آزاد مي دانست كه هركجا دوست دارند منزل كنند«. هركه راه راست و حق را دوست 

دارد نزد او بماند و هركه گمراهي و باطل را مي پسندد به معاويه بپيوندد.  
براستي علي  حق آزادي را براي همگان به فراخ ترين معناي اين كلمه مي شناخت و آنان 

را بر آن چه نمي پسنديدند مجبور نمي كرد.
كار ديگري كه علي  مردم را به آن مجبور نمي كرد جنگ بود.

توضيحات باال به خوبي روشنگر اوضاع زمانه و شرايط عيني در آن روزگار است. اينست 
سرنوشت انقالبي كه انقالبيونش بدون انقالبشان زندگي كنند. زيرا يك انقالبي تنها به خاطر 

انقالبش زندگي مي كند.
فوقًا به نارس بودن و ناپختگي شرايطي كه پس از رحلت پيامبر تا اين زمان ايجاد شده 
بود، اشاره كرديم. بنگريم كه اكنون در روزگار ما، يك انقالبي »پختگي انقالب« توده يي را 

منوط به چه شرايط و وضعيتي مي كند: 
شده  غوطه ور  تشويش  و  اختالل  در  كافي  به اندازة  دشمن  طبقات  نيروهاي  1-كلية 
باشند، در اثر مبارزات داخلي به اندازة كافي تجزيه شده باشند و در اثر مبارزاتي كه مافوق 

نيروي آنهاست به اندازة كافي ناتوان شده باشند.
2- كلية عناصر واسط كه مردد، لرزان و بي ثبات هستند... ماسك آنها در مقابل ملت 
به اندازة كافي برداشته شده باشد و در اثر ورشكستگي سياسي خويش به اندازة كافي بي آبرو 

شده باشند.

1-يعني جنگهايي كه صرفًا جنگ ايدئولوژي بوده و جز به خاطر عدالت نبود، عدالتي كه علي  
اجراي آن را رسالت خود مي دانست؛ »كونوا قوامين بالقسط«.
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و  متهورانه  و مصممانه ترين عمل  به قطعي ترين  اعتقاد  در مورد  رنجبران،  در ميان   -3
انقالبي عليه بورژوازي، نهضتي ايجاد شود و شروع شود به اين كه توده ها را در بربگيرد…

چه بايد كرد؟
پس از حوادث مدائن، ديگر وقت آن است كه امام  حسن شيوة جديدي برگزيند. چرا 
كه اكنون فرضيات و شرايط بالكل تغيير كرده و ادامة نبرد به شكل قبلي، باعث نابودي 
تمام عيار جنبش و به نفع معاويه تمام مي شود. »زيرا جنبش در ضعيف ترين نقطه است 
و دشمن در قوي ترين نقطه« و ادامه نبرد به ترتيب قبلي وقتي به سود دشمن تمام شود 
امكان ادامه آن در قدم هاي بعدي را هم مي سوزاند. البته هستند معدودي پاكباز كه به اعتبار 
»احدي الحسنين« هميشه جان بركف آمده اند اما حتي در زمانة ما كه عصرآگاهي است، 

يك انقالبي گفته است: 
»پيشقراول را به نبرد قطعي فرستادن، در حالي كه طبقه در مجموعة خودش يعني توده، 
يك روش پشتيباني صريح يا الاقل يك بيطرفي خيرخواهانه اتخاذ نكرده است كه امكان 

پشتيباني او را از خصم كاماًل از او بگيرد باالتر از حماقت است، خيانت است«1.
به اين ترتيب اگر بپذيريم كه مبارزه دانشي عيني است و قوانين آن مستقل از ذهن 
فردي، حاكميت دارد، پاسخ درست سؤال فوق )چه بايد كرد؟( نيز از عينيات جهان بيروني 
استنباط مي گردد، »پاسخي كه طبعًا ضروري است و حتميت دارد«. بي جهت نيست كه 
مي بينيم امام  حسن در جواب عده يي كه به  قرارداد مصالحه او معترضند »تقدير و قضاي 

الهي« را يادآور مي شود كه تذكار همان حتميت است2.
البته آن وقتها كلمات و مفاهيم قرآني از قبيل قضا و قدر )اندازه گذاري( الهي هنوز آنقدر به 
»معاويات« آلوده نشده و اعتبار انقالبي خود را حفظ كرده بود و توجيه بي كفايتي رهبري نبود.

1- در اين مورد امام حسين   نيز در خطبه يي )صفحة22 سخنان حسين بن علي( چنين گفته 
را آماده كند و كسي  بردارد و ساز و برگ جنگ  است: مرد جنگجو كسي است كه شمشير 
كه پيش از رسيدن زمان آن به جنگ و محاربه شتاب كند و كوركورانه به سوي آن بشتابد 
و  »طايفه  از  )منظور  مي افكند«  به هالكت  را  خود  و  مي رساند  زيان  خود  كسان  و  »به طايفه 
كسان« در اين جا خويشاوندان و افراد تحت تكفل نيست بلكه ياران و همرزمان و سازمان رزم 

خودي است(. 
2- توضيح بيشتر در كتاب »راه انبيا«
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صلح
اگر حسن بن علي  همان پيشوايي است كه ما تا به حال در خالل اين سطور كوتاه شناختيم، 
بالفاصله بايد توضيح داد كه به كار بردن كلمة صلح در مورد او رسا نيست و كوته بينانه است. 
ايدئولوژيش كوتاه آمده و جانب عافيت و رفاه را برگزيده است؟1.  آرمانها و  از  او  آيا 
»فرق بسياري است ميان آن كس كه سازش مي كند و آن كس كه ضرورتها را تشخيص 
مي دهد«. عدم درك چنين تفاوتي موجب شده است برخي امام حسن را با همان چشمهايي 
ببينند كه »فتنه گريزان مصلحت پرداز«2 را نظاره كرده اند. لذا پيوسته بايد به خاطر داشت كه 
به كاربردن كلمة »صلح« در مورد وي مجازي است. صلح او ادامه دادن به نبرد به ترتيبات 
مناسب ديگر براي حفظ كيان جنبشي است كه معاويه بي گمان در صدد ريشه كني آن بود. 
حسن بن علي آن جنبش را در آزمايشي سخت و با قبول همه برچسب ها و اتهامات حفظ 

كرد تا پس از او برادرش حسين بتواند آنرا به قيام عاشورا بالغ و جاودانه كند. 
اگر او به معني مصطلح عاميانه صلح كرده بود چرا معاويه تا آخر عمر از وي دست 
برنداشت و بارها در صدد كشتن وي برآمد؟ چنان كه پس از صلح نيز كه يكبار امام  از مدينه 
با  بود،  نزديك شده  به وي  بسيار  به سفارش معاويه  بود، صوفي كوري كه  رفته  به موصل 
عصايي كه سنان زهرآلود داشت »بر پشت پاي حضرت گذاشت و به قوت تمام فشار داد«3. 
چرا عاقبت به نقل معتبرترين تواريخ، هشت سال پس از اين صلح نيز توسط زوجه اش 
به تحريك  46سالگي  در  بود،  خوارج  سردسته  كه  كندي  قيس  اشعث بن  دختر  جعده، 

معاويه مسموم شد؟4

1-امام حسن بيست و پنج بار پياده به خانة خدا رفت. سه بار اموال خود را با خداي خود قسمت 
كرده و دو مرتبه همه را در راه خدا داد )نقل از شيعه و زمامداران خودسر(. پيداست كه اين 
نشانة سرشت انقالبي و وفاداري مطلق به بنيادهاي اعتقادي است كه اين چنين او را به تحمل 

مشقت كشانده است.
2-منظور كساني است مانند سعدبن ابي وقاص كه به بهانة مصلحت، از فتنه يي كه ايجاد شده 

بود مي گريختند، حال آن كه مي بايست فعاالنه در جهت اثبات حق دخالت مي كردند.
3-نقل از منتخب التواريخ، از كامل بهايي. شايان توجه است كه معاويه مالك اشتر را هم با استفاده 

از يك پيرمرد كور مسموم كرد بدون اينكه خودش بداند ظرفي از شير مسموم به مالك داد.
زهر نوشاندن  سبب  معاويه  كه  ندارم  يقين  من  مي گويد:  مورد  اين  در  طه حسين  4-دكتر 
به حسن شده باشد و نيز يقين ندارم كه وي چنين نكرده باشد. چون مردن با زهر دادن در زمان 

معاويه به شكل غريبي معروف بود )صفحة 122، جلد2، الفتنة الكبري(. 
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آيا به راستي امام  حسن بر جان خود مي ترسيد و به واسطة آن صلح، ايمني يافت؟ و آيا 
به كامروايي دشمنان و طعنة جانكاه دوستان دل خوش داشت؟

اين جاست كه بايد به يكي از داهيانه ترين تشخيصات انقالبي يك انقالبي حرفه يي در 
عصر حاضر اشاره كرد كه »سازش نكردن در موقع لزوم، تاكتيك جدي يك طبقة انقالبي 

نيست، بلكه عمل بچه گانة روشنفكران است«.
از اين رو امام در سخنرانيش پس از قرارداد صلح تأكيد كرد كه »منظورم جز صالح و 
بقاي شما نبود« و افزود »اين آزمايشي است براي شما و امري گذرا و موقت« )فتنه لكم 

و متاع ايل حني(.
تحليل و جمعبندي دقيق عهدنامة صلح، بديهي مي سازدكه اين پيمان »پيمان حفظ و 

ادامة جنبش است نه گذشت و سازش«.
 معاويه متعهد مي گردد پس از خود وليعهدي تعيين نكند. مسلمين را در همه جا ايمن 
دارد و شيعيان آل علي  و اهل بيت  را در هيچ كجا نترساند و نرنجاند. علي را سب )لعن( نكند 
به پيمان خود  پيوسته  بني هاشم تقويت نكند و  را در برابر  )امويان(  و فرزندان عبد شمس 

وفادار بماند.
اميرالمؤمنين  را  معاويه  كه  دارد  امام حسن حق  عهدنامه،  مواد  از  ديگر  بعضي   طبق 
خطاب نكند و در نزد او براي شهادت حاضر نشود و اين آشكارا مبين عدم رسميت معاويه 

از جانب امام حسن است. 
صلح در ربيع االول سال41 واقع شد و معاويه به سوي كوفه حركت كرد و در نخيله 
در اولين سخنراني ماهيت خود را آشكار كرد كه ضمنًا تعادل قواي واقعي آن روزگار را 

نشان مي دهد:
»من با شما جنگ نكردم تا نماز گزاريد و روزه بداريد و حج كنيد و زكوة دهيد. اين 
كارها را خود خواهيد كرد. بلكه از آن روي با شما جنگيدم كه بر شما امير و فرمانروا باشم 
و خداوند مرا فرمانروا كرد و شما نمي خواستيد. بدانيد آن چه با حسن  شرط كردم در زير پاي 

من است...«.
اندك اندك چهرة حقيقي ديكتاتور خونخوار آشكار مي شود و به قول دكتر طه حسين:

افتاد، مردم عراق درستي  بني اميه  از  به دست معاويه و جانشينانش  »وقتي كار عراق 
بيم دادنهاي علي  را دانستند و پيشگويي او آشكار شد. اكنون كارگزاران اموي همه گونه بال 
بر سرشان ريختند و به كارهايي كه دوست نداشتند وادارشان كردند«. و »در مال و جان« 
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آشكار و نهان و دنيا و دين آزارشان دادند. پس آن گاه به ياد علي  افتادند…1
صرفنظر از غرور ابلهانة همة مرتجعين، »از حزم و سياست معاويه بسيار بعيد است كه 
بدون مصلحت، به اين نحو ماسك از چهره  بردارد.  لذا گمان مي رود كه شايد اين را براي آن 
كرده باشد تا شورشي برانگيزد و ضمن آن براي هميشه از وجود امام  بياسايد. مخصوصًا 
كه از قبل براي قتل امام  نقشه ها چيده بود« و اين خود صحت خط مشي امام را مي رساند2.

داوري دربارة صلح
توطئه هاي دائمي دشمن از يكسو، عجز دوستان از درك شكل جديد نيز از سوي ديگر 
موجد اعتراضات بسياري به امام  حسن مي گردد كه در اين ميان مي توان دو جريان اصلي را 

تشخيص داد:
اوال: عناصري كه خود تقصير كرده و صلح را ضروري ساخته اند و اكنون بدين وسيله 

مي خواهند خود را تطهير و عمل خود را توجيه كنند.
ثانيا: ياران صديقي كه به درجات مختلف در تحليل صلح مزبور دچار اشكال و ابهام 

هستند.
اما امام  حسن با هر يك با جوانمردانه ترين شكيبايي انقالبي و در خور فهمشان سخن 

مي گويد و پيوسته دشنامها و طعنه ها را نديده مي گيرد.
كسي چه مي دانست كه در دل او در پس اين شكيبايي پر رنج چه مي گذشت. به راستي 
زندگي انقالبي چه فراز و نشيبها دارد. فراز و نشيبهايي كه فقط براي آنان كه اين گونه 
زندگي مي كنند قابل لمس و درك است.  ليكن امام  مصمم است كه تسليم فرصت طلبي 
روز  آني  منافع  فداي  را  آينده  جنبش  و  نشده  صادقانه«  »فرصت طلبي  ولو  )اپورتونيسم( 

ترجمة فيض االسالم(:  نهج البالغه  بود )كالم 97 صفحة 290  گفته  باره علي  خود  اين  1-در 
»به خدا قسم اينان همواره ستم كنند تا آن كه هيچ حرام خدا را باقي نگذارند مگر آن كه حالل 
گردانند )هر ارزشي را واژگون كنند و معيارها را درهم بريزند( و عهد و پيماني را رها نكنند مگر 
آن كه آن را به خود بشكنند. تا آن كه باقي نماند هيچ خانة از گل ساخته يي و نه خيمة از پشم 
بافته يي مگر آن كه ظلم و ستم ايشان در آن داخل شده و فساد و تباهكاريشان آن را فرا گرفته 
و بدي رفتارشان اهل آن را پراكنده مي سازد« )هرچه را هاله يي از ستم و استثمار فرا مي گيرد(. 
2- اصواًل صفت مشخصة معاويه را »حوصله« ذكر كرده اند )صفحة 43 تاريخ عرب، ترجمه 

سعيدي(.
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نكند1. اين است كه يك رشته كار توضيحي در ميان معترضين شروع مي كند. 
از جمله در پاسخ سليمان بن مهرو كه از جانب نمايندگان كوفه صحبت كرده و با جملة 
»سالم بر تو اي كسي كه دينداران را خوار و بي مقدار كردي« بر امام  وارد شده بود، پس از 
گرامي داشتن و دعاي وي شرح مي دهد كه در بند دنيا نيست واال از معاويه حزم و سطوتش 

كمتر نيست... 
در پاسخ سفيان بن الليل كه با جملة »سالم بر تو كه مؤمنان را خوار كردي« بر او وارد 
شد، مي گويد: »ما اهل بيت چون حق را بدانيم به آن چنگ زنيم و دست از حق باز نداريم«.

در جواب ابوسعيد مي گويد: اگر من از جانب خداوند امامم )دارنده شايستگي و صالحيت(، 
روا نيست كه صلح و جنگ مرا از طريق عقل بيرون دانيد و رأي مرا به سفاهت منسوب 

داريد. هر چند كه راه حكمت و مصلحت آن بر شما پوشيده باشد2. 
به روشني پيداست كه هرگاه فهم معترض به »حد« مي رسد، امام باالجبار و بيشتر، بر 
»مصلحت« امر يا بر »شايستگي خود تكيه مي كند«. اما همين كلمة »مصلحت« در ذهن 
عاميانه در هاله يي از معتقدات و احساسات بدوي مذهبي فرو رفته و حالت »اسرار« به خود 
گرفته است3. گيرايي حديث مطلقًا مجعولي كه بر طبق آن، پيامبر ، حسن  را در كودكي با خود 
به منبر برده و مردم را بشارت مي دهد كه او ميان دو گروه از مسلمين صلح برقرار خواهد 
و  بزرگ  مطالب  كردن  فراموش  اين  مي گويد:  اين مورد  در  معاصر  انقالبيون  از  1-يكي 
از پي كاميابيهاي آني و مبارزه در راه آن بدون  اين دويدن  به خاطر منافع آني روز،  اساسي 
در نظر گرفتن عواقب بعدي، اين جنبش آينده را فداي امروز كردن، شايد هم از روي براهين 
”صادقانه“ به عمل آيد. ولي اين اپورتونيسم است و اپورتونيسم هم خواهد ماند و اپورتونيسم 

”صادقانه“ هم شايد از انواع ديگر آن خطرناكتر باشد.
2-يك انقالبي »انقالبي واقعي« را از جمله چنين توصيف مي كند: انقالبي مي تواند داراي عاليترين 
و  و صبورترين  انقالب ماليم ترين  منافع  به خاطر  باشد. مي تواند  مناعت  و  نفس  درجه عزت 
سازگارترين افراد باشد. و حتي مي تواند در صورت لزوم انواع تحقير و بي عدالتي را بدون احساس 
مالل يا لجبازي تحمل كند، چون مقصد و منظور شخصي ندارد، نه احتياجي دارد تملق بگويد 
و نه مي خواهد تملق بشنود، متوقع الطاف شخصي ديگران نيست، بدين جهت احتياج ندارد كه 
براي استمداد از ديگران خود را خفيف كند. به خاطر منافع انقالب مواظب خودش است و جان 
و سالمت خود را حفظ مي كند… اگر الزم باشد به خاطر بعضي مقاصد مهم انقالب تحمل دشنام 
كند، بارهاي سنگين بدوش كشد و كاري بكند كه موافق ميلش نيست، مشكل ترين و مهم ترين 

كار را بدون كوچكترين ترديد انجام مي دهد و ميدان را خالي نمي گذارد…
3-عبارت اسرار صلح حضرت حسن )ع( بسيار رايج است و كتابهاي فراواني نيز نوشته شده است.
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كرد، از همين جاست. انگاركه معاويه، آن خصم مبين اسالم، مسلماني در جدال با مسلمان 
ديگر آنهم پيشوايي چون حسن بن علي بوده است!

منجر  ايده آليستي  تفكر  و  پندارگرايي  به نوعي  مبارزاتي  دانش  و  دانايي  كمبود  طبعًا 
مي شودكه به جاي بررسي محتواي سياسي ـ اجتماعي مسايل دوران، عقول و قلوب بدوي 

را به حديث يا چيزي از پيش مقرر قانع مي كند.
ببينيم  كه  شد  خواهيم  واقف  ناآگاه  قشرهاي  به بي تقصيري  وقتي  تنها  ماجرا  اين  در 
دانشمندان تا چه حد در تحليل مسأله بيراهه رفته اند. از جمله »فيليپ حتي«، مورخ مشهور 

و مؤلف »تاريخ عرب«، با دون مايگي مي گويد)صفحة 246(:
همّ ش صرف  حكومت،  منصب  بر  تا  بود  زنان  در ميان  خانه  در  بيشتر  كه  »حسن 
اموري غير از ادارة امپراتوري مي شد و چندان وقتي نرفت كه خالفت را به رقيب نيرومند 
به آرامي و آسودگي سر كند. معاويه تعهد  تا در آن جا  بازگشت  به مدينه  خود واگذاشت و 
كرده بود كه مال فراواني يكجا و نيز مقرري معتبري كه حسن  مبلغ آن را شخصًا معين 

كرده بود، بپردازد«.
يا جرجي زيدان در »تاريخ تمدن اسالمي« مي نويسد )صفحة 77(:

»امام حسن  كه از نيرومندي معاويه اطالع داشت، براي جلوگيري از خونريزي با معاويه 
صلح كرد و خالفت را به او واگذارد«…

تلويحًا همة مجاهدان و مدافعان  اين استدالل،  با  آيا نويسنده توجه داشته است كه 
راستين نوع انساني را به جلوگيري نكردن از خونريزي متهم مي كند؟ بي شك سطحي نگري 

مانع از چنين توجهي است.
به اين سادگي  را  جريان  صفحة 64(  )جلد4،  تمدن«  »تاريخ  در  ويل دورانت  هم چنين 

برگزار مي كند:
»معاويه به كوفه هجوم برد و حسن  تسليم شد و معاويه مستمري براي او معين كرد. 
آن گاه حسن  كه به مكه رفت، چندين بار ازدواج كرد و در 45 سالگي وفات يافت… به گفتة 
بعضيها معاويه او را مسموم كرد و به گفتة بعضي ديگر يكي از زنانش از روي حسادت به وي 

زهر خورانيد…«.
هم  و  امام حسن   هم  ناآگاهي،  با  محبت آميزي،  جملة  مجددًا ضمن  حتي«  »فيليپ 
مفهوم »وارستگي« را تحريف مي كند و مي نويسد )تاريخ عرب، ترجمة سعيدي، صفحة 63(:

به همين جهت  و  نداشت  و مجادله  نزاع  و سر  بود  وارسته  امام حسن  مردي  »ليكن 
به طيب خاطر از حق خالفت خود صرفنظر كرد«…
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اما تعجب فراوان در آن جاست كه مي بينيم دكتر طه حسين نيز، كه او را نسبت به ديگران 
و تا اندازة زيادي عميق تر يافته ايم، مي گويد:حسن»اين را خوش نداشت كه به غربت رود 
و خود را در معرض نيستي قرار دهد« و نيز »حسن  آن گاه كه فتنه برخاست آن را ناخوش 
مي داشت« يا »باز  نشستن حسن  از جنگ آن نبود كه وي از آن بيم و هراس داشت. بلكه 

از آن بود كه خونريزي را خوش نداشت و به ياران خود اميدوار نبود«1.
انقالبي  مبارزه،  دانش  تكامل  اوج  در  تا  است  بوده  الزم  زيادي  زمان  هم  به راستي 

جسوري2  اعالم دارد:
»هر نسل مي بايست از ميان تاريكي و روشني رسالت خويش را كشف كند، آن را به انجام 
برساند يا بدان خيانت ورزد. در كشورهاي از توسعه مانده نسلهاي گذشته در آن واحد هم 
در برابر كار فرساينده يي كه به وسيلة استعمار تعقيب مي شد، مقاومت كرده اند و هم مبارزات 
بايسته است عادت  قرار گرفته ايم  پيكار  قلب  در  ما كه  اكنون  آورده اند.  به قوام  را  كنوني 
ناچيز شمردن عمل اجدادمان را به دور افكنيم و تظاهر به فهم نكردن، سكوت يا مطاوعت 
ايشان را ترك كنيم.اسالف ما با سالحهايي كه در آن هنگام در اختيار داشته اند، آن طور كه 
توانسته اند جنگيده اند، اما اگر آثاري از مبارزه شان بر صحنة ريگزار بين المللي پيدا نيست بايد 
علتش را بيشتر در وضع بين المللي كه از اساس متفاوت با وضع كنوني بوده است جستجو 
كرد تا در فقدان شجاعت و قهرماني. براي آن كه امروز با چنين يقين و اعتماد به پيروزي 
بتوانيم در برابر دشمن قد علم كنيم، الزم بوده است بيش از يك تن استعمار زده جملة ”اين 
وضع ديگر نمي تواند دوام يابد“ را ادا كند. بايسته بوده است بيش از يك قبيله ياغي شود. الزم 

بوده است بيش از يك شورش دهقاني قلع و قمع و نيز بيش از يك تظاهرات سركوب شود«.
با  ياران بس  اندكش  انقالبي يكتاپرستي كه  نيز،  بيان  اين  قريب چهارده  قرن پيش از 
متهورانه تومار تاريخ ضد تكاملي زمانش را از هم دريد، در اين باره گفت: برادرم داناترين 
مردم به خدا و رسول خدا  و آشناترين خلق به كتاب خدا بود«3 . او حسين بن علي پيامبر 
جاودان آزادي بود كه امام حسن را با تمام وجود پيشوا و راهبر خود مي دانست. روشن است 

كه اين دانايي و آشنائي دركي ديناميك و تعقلي است.

1- تاريخ روضة الصفا، جلد دوم، الفتنة الكبري 
ما  نيز ساده انديشي  و  عيني  اهميت شرايط  اين جمله  از  زمين«،  »دوزخيان روي  فانون،   -2

نسبت به دستاوردهاي گذشتگان بر مي آيد و بسيار قابل توجه است.
3- نقل از سخنان حسين بن علي )ع( صفحة 34
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از نو
ديديم كه امام حسن دوران جديد را موقتي و گذرا خواند )متاع الي حين( يا در پاسخ حجر 

گفت: »خداوند هر روز در شأن و مقامي است«1 و به اين ترتيب مسير آينده را روشن كرد.
به كار  كه  بايد  لذا  و  نمي شود  واقع  مقدماتش  بدون  جهشي  هيچ  كه  است  بديهي 
در  به عمل  اقدام  آن  بدون  كه  پيشين  از دست رفتة  »آمادگي«  پرداخت. همان  »آمادگي« 
سطح رهبري هرگز عاقالنه نيست. به راستي چگونه امكان دارد قبل از ماههاي طوالني 
اما  است،  توجيه  قابل  البته در سطح فردي هر عملي  بيايد؟  به دنيا  نوزاد سالمي  حاملگي، 
يك رهبري مسئول هرگز به چپ روي هايي مجاز نيست كه جنبش را به بن بست بكشاند. 

چرا كه »روح يك ملت مثل يك ماشين نيست كه با پيستون به راه انداخته شود«2.
سطور زير كه مختصري از سخنان افشاگرانة حسن بن علي  قبل از عهدنامه صلح است، 

به خوبي مي رساند كه وي به مسئوليت خود و موضوع آن كاماًل واقف بوده است:
»مرا آن توانايي هست كه خداوند عز و جل را تنها بپرستم. ليكن مي بينم فرزندان شما را 
كه بر در سراي فرزندان معاويه ايستاده اند و آب و نان از ايشان مي خواهند. همان آب و ناني 

كه خداوند برايشان مقرر فرموده و خاص ايشان است و آنها ندهند«.
 و چنين است كه در پاسخ سليمان بن صرد مي گويد: »از خداوند مي خواهم كه به راه رشد 
ما را عزيمت بخشد و مرا بر كار مورد نظر اعانت فرمايد« و به اين ترتيب دست به كار مي شود 
تا قدر )اندازه ها( و قضا )حتميت( جديدي ايجاد كند. از آن جا كه برحسب شرايط روز اين 

»آمادگي« مخفيانه تدارك مي شده به اشاره يي از كتاب »الفتنة الكبري« قناعت مي كنيم:
» و گفت )حسن  در جواب معترضين( كه اين كار هميشگي نخواهد بود. به اين ترتيب 
حسن  آنان را چشم به راه جنگ در وقت مناسب نگهداشت3 و آنان را به صلح و سلم موقتي 

فرمان داد كه آرام بگيرند و نيك آماده باشند…
به عقيدة من همان روز كه حسن  اين نمايندگان مردم كوفه را نزد خود پذيرفت و آن 
سخنان ميان ايشان رفت و حسن  نقشة كار ايشان را ريخت، روزي است كه حزب سياسي 

1- تاريخ روضة الصفا، جلد سوم: »فان هللا كل يوم يف شان«
2- عمار اوزگان، »برترين جهاد«

3- در داوري دربارة صحت اين خط مشي، توجه به اين گفتة يك انقالبي روشن كننده است: 
اين ماجراجويي است اگر وقتي كه توده ها هنوز آگاه نشده اند ما به تعرض دست زنيم. چنان كه 
ما در رهبري توده ها در كاري كه مخالف ارادة آنهاست اصرار ورزيم، سرانجام با شكست 

روبه رو خواهيم شد. 
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منظم شيعيان علي  و فرزندانش ريخته شد1 بزرگان كوفه كه به شهر خود بازگشتند، مردم 
براي سلم موقت  را  آنان  و  آگاه ساختند  نقشه يي كه ريخته شده  از سازمان جديد و  را 
”آماده  گفت،  خواهد  يثرب  در  مقيم  امام  را  آن  شدن  به كار  دست  هنگام  كه  جنگي  و 
كردند“. كار حزب شيعه به اين شكل پيش مي رفت و چون افراد آن به يكديگر مي رسيدند 
نقشه ها را يادآوري مي كردند و آن چه از معاويه و كارگزارانش در تخطي از حق دادگري 
مي ديدند به خاطر مي سپردند و چشم به راه آن بودند تا امامشان فرمان دهد و به پاخيزد و 

خروج كند…«.

سلطنت
خالفت  تغيير  آن  و  مي گشايد  اسالم  تاريخ  در  را  جديدي  دوران  معاويه  حكومت 
به پادشاهي و سلطنت موروثي است. سلطنتي كه مشخصة آن اختناق و وحشت و كامجويي 
در  مقدسات  و  نظامها، همة حقايق  اين گونه  در  معمول  و طبق  است  اراذل سفله  مشتي 
زير انبوهي از دروغ و تهمت مدفون مي شوند. در اين دوران طبعًا نوك تيز همة افترائات 
نفرت بار متوجه دودمان انقالب است كه به هيچ رو نظم حاضر را تأييد نمي كند. اين است كه 

سب و لعن علي  و همرزمانش آرم مخصوص اين دستگاه مي گردد.
از »تاريخ تمدن«  به اشارة كوتاه  ليكن  به حكومت معاويه، مطالب بسيار است.  راجع 

ويل دورانت اكتفا مي كنيم )صفحة65، جلد چهارم(:
»وي نيز، مانند غالب غاصبان قدرت، مي كوشيد تا ابهت و شكوهي در اطراف تخت 
خود پديد آورد و در اين كار از امپراتوران روم شرقي كه آنها نيز مقلد شاهنشاهان ايران 
يافته و  تا روزگار ما دوام  از دوران كورش  بودند، تقليد مي كرد. حكومت سلطنتي فردي 
ظاهرًا اين روش براي فرمانروايي اقوام نادان و استثمار آنها مناسب است. معاويه شخصًا 
حكومت خود را چنين توجيه مي كرد كه ماية رفاه عمومي شده و نزاع قبايل را برانداخته و 

دولت عرب را، كه از جيحون تا نيل بسط داشت، تقويت و به وحدت رسانيده است«.
همين  در  و  ندارد  توضيح  به هيچ گونه  نيازي  كه  است  روشن  به قدري  معاني  اين 
رفاه«  و  راحتي  »خواستار  و  »زن باز«  »مستمري بگير«،  علي   حسن بن  كه  است  نظام 

مي شود!! معرفي 
بي ترديد هر انقالبي در مبارزة طوالني در سراسر زندگيش با ناهمواريهاي بسيار مواجه 
1-براي كسب اطالعات بيشتر راجع به شيعه و به ويژه منشأ ايدئولوژيك آن، مراجعه شود به: 

كتاب »شيعه در اسالم«.



73

كتاب اول 

اما در اين ميان معدودند آنهايي كه مانند حسن بن علي  در  شده و رنج فراوان برده است، 
ابهت و كبريايي هدفي آن چنان واال، خالصانه فرو رفته و به اين حد ناهمواري و رنج و تهمت 

و برچسب تحمل كرده باشد.
به همين مناسبت در پايان اين فصل به ياد جملة يكي از انقالبيون معاصر مي افتيم كه 

مي گويد:
»من معتقدم براي ما چه يك فرد، يك حزب، يك ارتش يا يك آموزشگاه انقالبي، چندان 
مفهوم  چنين  حتمًا  آن صورت  در  زيرا  نگيريم.  قرار  دشمن  حملة  مورد  اگر  نباشد  زيبنده 
خواهد شد كه ما تا به سطح دشمن تنزل يافته ايم. اين امر خوبي است كه اگر ما مورد حملة 
دشمن قرار گيريم، زيرا آن وقت معلوم مي شود كه ما بين خود و دشمن خط فاصل روشني 
كشيده ايم. باز بهتر خواهد شد اگر دشمن به ما وحشيانه حمله ور گردد، بدون اين كه حتي 
كوچكترين نقطة مثبتي براي ما قائل شود، ما را به تيره ترين رنگها بيااليد، زيرا اين نشان 
مي دهد كه ما نه تنها خط فاصل روشني بين خود و دشمن كشيده ايم، بلكه در كارمان هم 

به موفقيتهاي بزرگي دست يافته ايم«.

پايان كتاب اول










