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(این جزوه صرفا برای امتحان درس تاریخ تحلیلی صدر اسالم است و
بههمینجهت ساختار منسجم و کتابگونهای ندارد)

وضعیت شبه جزیره عربستان
علت عدم فتح توسط کشورها و امپراطوریهای همسایه:
به دلیل وجود شرایط سخت طبیعیمهاجمان و جهان گشایان به ناﭼار در لشﮑرکشی ها و تهاجمات خود این
ناحیه را دور می زدند و حتی زحمت عبور از آن را به خود نمی دادند این وضعیت از تهاجم و سلﻄه ﻗدرت های
اطراف به جزیره العرب میکاست و ازسویی هم محدودیت عﻘﺐ افتادگی و انزوای ساکنانﺶ را به دنبال داشت.
همچنین فتح این سرزمین هیچگونه فایده و استفادهای برای فاتحان نداشت .ضمن اینﮑه نظم دادن به زندگی
اعراب بسیار سخت بود.

علت ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان:
• ویژگی وجودی پیامبر (ص) وظرفیت باالی ایشان در درک و اخذ معارف وحیانی است .
• فﻘدان دولت مرکزی در جزیره العرب موانع و مشﮑالتی را که معموال حاکمیتهای سیاسی برای نهضتهای
اصالحی مخالف خود ایجاد میکنند ،سلﺐ مینمود.
• جامعه عرب از اتحاد عﻘیدتی برخوردار نبود تا عﮑس العمل واحد و ﻗدرتمندی در مﻘابله با نهضتهای
اصالحی از خود نشان دهد.
• واﻗع شدن در مرکز خاورمیانه که در خاستگاه ادیان بزرگ توحیدی ﻗرار داشته.
• نزدیﮑی به تمدنهای بزرگ آن دوران ،تمدنهایی که پس از ضعف ﻗدرت مرکزی در آنان آمادهی پذیرش
آیینی جدید بودند.
نتیجه ارتباط گوناگون اعراب با تمدنهای همجوار آگاهی و شناخت نسبت به مسایل این سرزمینها و پی
بردن به نﻘاط ضعف و ﻗدرت آنها بود که مسلمانان را در تصرف این سرزمینها و توسعهی اسالم توانمند
کرد.
• زندگی در شرایط سخت شبه جزیره موجﺐ پیدایﺶ ویژگیهایی ﭼون تهور ،سرعت جابجایی و انﻄباق با
شرایط سخت ،درگیریهای تمام نشدنی و آماده باش دائمی اعضای ﻗبیله را در پی داشت و از آنها مردمی
ساخته بود که همواره آماده جنگ و نزاع بودند و ﻗدرت تهاجمی و دفاعی شان را تﻘویت میکرد.
• معجزه اصلی اسالم ﻗرآن و به زبان عربی است.
• افراد در پناه ﻗبیله خود میزیستند و جز سران ﻗبیله کسی بر آنان تسلط نداشت .هر فرد که از ناحیه ﻗبایل
دیگر مورد تجاوز ﻗرار میگرفت حمله به ﻗبیله متجاوز امری طبیعی و پیامد ﻗﻄعی آن حادثه بود .پس از
انتشار اسالم تحت فشار ﻗرار دادن افراد ﭼون تحت حمایت ﻗبایل خود بودند برای دست برداشتن از اسالم
امری غیر ممﮑن بود و مسلمانان در پناه ﻗبیله خود محفوظ میماندند.
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راههای کسﺐ درآمد ﻗریﺶ
سرزمین مﮑه فاﻗد تولید بود .نه زمین ﻗابل کشتى داشت ،و نه کاال و فراوردههائى که خود مصرف کنند و به
دیگران عرضه نمایند .از این روز ساکنان مﮑه به کار تجارت و سوداگرى اشتغال داشتند و زندگى خود را با وارد
ساختن نیازمندیهاى خویﺶ از خارج تامین مىنمودند .وجود مﮑه و تﻘدسى که در میان ﻗبایل عرب جاهلى
داشت ،و منﻄﻘه حرم که جایگاه امنى بود ،و آمد و رفت ﻗبائل عرب از نﻘاط مختلف عربنشین به مﮑه ﭼه براى
پرستﺶ بتهاى خود و ﭼه به منظور شرکت در مراسم ساالنه حج که در ماه رجﺐ و ذى حجه انجام مىگرفت،
زمینه خوبى براى تجارت تجار عرب و مبادالت تجارى آنها بود .تجارت حجاز تﻘریبا در اختیا مردم ﻗریﺶ یعنى
مردم مﮑه و اشراف طائف بود .تجارت ﻗریﺶ با فلسﻄین و سوره (شامات) در شمال ،و با یمن در جنوب بود ،و
گاهى تجار از راه دریا به حبشه ،و از راه نجد به حیره (عراق) تا مدائن پایتخت ایران ساسانى بود ،و شاید به داخله
ایران هم آمد و رفت مىکردند .حتى با روم و مصر و هند هم رابﻄه تجارى داشتند.
تجار مﮑه تابستانها را به شمال مىرفتند که آب و هوائى خوش داشت ،و زمستانها که هوا سرد بود ،راهى جنوب
مىشدند .خداوند زندگى آنها را بدین گونه تامین مىکرد.
تجارت ﻗریﺶ در بازارهاى دهگانه آنها در نﻘاط مختلف عربستان از شمال یعنى شامات تا جنوبىترین نﻘﻄه
عربستان یعنى یمن و حضرموت انجام مىگرفت .اعراب در «اسواق» و بازارهاى خود ضمن تجارت و مبادله کاالى
خود ،به مفاخرت ﻗبیلهاى و خودنمائى و ارائه جنبههاى مادى و معنوى خویﺶ مىپرداختند .این مفاخرتها ضمن
اشعار نغز و دلﮑﺶ آنان و خﻄابههاى پر شورشان ،به خوبى نمایان بود.

وضعیت عرب جاهلی مﮑه
ﻗبیله در دوران جاهلیت براى مردم از اهمیت ویژه اى برخوردار بود .واحد اوّلیه تشﮑیل دهنده ﻗبیله خانواده بود
که در ﭼادر زندگى مى کرد.
جنگ و خونخواهى دو عامل بودند که غالﺐ فﮑر و عمل ﻗبیله را به خود اختصاص مىداد و ﻗبیله و اعضاى آن
پیوسته براى انجام یﮑى از این دو در تالش و ستیز بودند.هر عملى که در جهت تﻘویت و استحﮑام ﻗبیله و هم در
تحﮑیم وحدت آن مثمر و مفید بود ،براى عرب ارجمند و امرى مﻄاع بود.
ریاست ﻗبیله موروثى بود ،ولى شیخ یا رئیس ﻗبیله باید داراى فضایل فردى همانند شجاعت ،سخاوت و خردمندى
نیز باشد تا اعضاى ﻗبیله را ارشاد کند و به فرمانبردارى و اطاعت خود وا دارد .هر ﭼند شیخ ﻗبیله براى «بدوى»
حﮑم شاه را نداشت ،ولى به دلیل تعصﺐ شدید ،او را برتر از دیگران مى شمردند ،ﭼنان که ﻗبیله خود را نیز
بهترین ﻗبایل مى دانستند.
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معجزه بودن ﻗرآن
معجزه ،کاری است که شخصی که ادعای نبوت کرده ،برای اثبات نبوت خویﺶ انجام می دهد تا مخاطبان خویﺶ
را ﻗانع ساز د که وی فرستاده خداست و دیگر افراد بشر ،توانایی برای انجام آن را ندارند .بر همین اساس معجزه
پیامبران در هر دورهای منحصر به فرد و براساس شرایط زمانه بوده است .اختالف معجزات حضرت موسی و
حضرت عیسی به جهت تفاوت در زمانه ایشان بود که در زمانه حضرت موسی سحر گسترش یافته بود و در زمانه
حضرت عیسی ،پزشﮑی بسیار پیشرفت کرده بود و مردمان هر عصر ،درمییافتند که معجزات ،کار انسان نمیتواند
باشد و جنس کار پیامبران با جنس کار مردمان خبره در آن فن متفاوت است و به همین جهت مردم با دیدن
معجزه ،درمییافتند که آورنده معجزه ،فرستاده خداوند و در امر رسالت راستگو است.
در عصر ظهور حضرت محمد(ص) نیز مردم با ادبیات ،شعر و خﻄابه بسیار آشنا بودند و معجزه پیامبر(ص)
گفتارهایی بود که گرﭼه کلمات آن ،از حروفی تشﮑیل میشد که تمام عرب با آن سخن میگفتند ،اما مردم عرب
آن عصر ،با شنیدن آن درمییافت که جنس کالم ﻗرآن ،کامال متفاوت با گفتارها و اشعاری است که تاکنون به
گوش آنها خورده است .ﭼه بسیار افرادی که با شنیدن ﭼندین آیه از ﻗرآن مجید ،به نبوت حضرت محمد(ص)
ایمان میآورد.

هجرت به حبشه
در سال پنجم بعثت به خاطر فشاری که بر مسلمین است که نخستین هجرت در تاریخ اسالم« ،هجرت به حبشه»
به صورت گرفت و برای دفاع از اسالم و ایجاد پایگاهی در منﻄﻘهای خارج از شبه جزیره عرب ،به دستور خدا و
پیامبرش عدهای از مسلمانان موطن و سرزمین اصلی خویﺶ را رها کردند و به سرزمینی دیگر رفتند.

علت هجرت به حبشه؟
اول :وجود پادشاهى ﭼون اصحمة بن ابحر که به لﻘﺐ سالطین حبشه ،نجاشى معروف گردیده و همانگونه که
رسول خدا (ص) فرموده بود و جریانات بعدى هم نشان داد ،پادشاهى بود که حاضر نبود در محدوده سلﻄنت او به
کسى ظلم شود ،و این خود بزرگترین علت این انتخاب بود.
دوم :جایی امن تر و نزدیﮑتر از حبشه وجود نداشت.
سوم :ممﮑن بود مسلمانان در مﮑه و شبه جزیره عرب ،توفیﻘی در تشﮑیل جامعه اسالمی به دست نیاورند؛ به
همین جهت پیامبر(ص) گروهی از مسلمانان را که در بین آنها مبلغان اسالمی نیز حضور داشتند ،به حبشه
فرستاد تا در آنجا پایگاهی برای مسلمانان ایجاد کنند.

پناه آوردن مسلمانان مﮑه به شعﺐ ابی طالﺐ
پس از مهاجرت گروهی از مسلمانان به حبشه ،ﻗریﺶ خبردار شدند که از مهاجران در حبشه با عزت و احترام
استﻘبال شده است و از طرف دیگر علیرغم سختگیری هر روز به یاران رسول اکرم(ص) در مﮑه افزوده میشود و
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تالشهای پیﺶ گیرانه ﻗریﺶ نه تنها سبﺐ نابودی آنها نمیشود بلﮑه ابعاد گسترده تری هم پیدا میکند و از
محدوده مﮑه فراتر میرود .لذا در صدد برآمدند تا به اﻗدام دیگری دست بزنند و این اﻗدام جدید محاصره اﻗتصادی
اجتماعی و فﮑری و فرهنگی بنیهاشم و ابوطالﺐ بود .به این ترتیﺐ که یا ابوطالﺐ حاضر شود محمد(ص) را به
ﻗریﺶ تحویل دهد تا آنها وی را بﮑشند یا محمد(ص) از آیین خود دست بردارد یا همگی در نتیجه محاصره همه
جانبه اشراف مﮑه از گرسنگی و ....نابود شوند.

محاصره اﻗتصادی پیامبر (ص ) و مسلمانان
مشرکان ﻗریﺶ برای اینﮑه پیامبر (ص ) و مسلمانان را در تنگنا ﻗرار دهند ،در سال هفتم بعثت عهدنامهای نوشتند
و امضا کردند که بر طبق آن باید ﻗریﺶ ارتباط خود را با محمد (ص ) و طرفدارانﺶ ﻗﻄع کنند .هرگونه خرید و
فروش با طرفداران رسول خدا(ص) تحریم میشود و کسی حق ندارد به آنها ﭼیزی بفروشد یا از آنها ﭼیزی بخرد
و با آنها زناشویی و معامله نﮑنند .درتمامی پیﺶ آمدها از مخالفان محمد(ص) و یارانﺶ باید حمایت شود .این
عهدنامه را در داخل کعبه آویختند و سوگند خوردند متن آنرا رعایت کنند.
از طرف دیگر ابوطالﺐ دستور داد بنیهاشم و مسلمانان به شعﺐ (که محل زندگی پیامبر اسالم بود) پناه آورند.
همچنین جهت حفظ جان رسول اکرم(ص) دستور داد بنیهاشم را در یک جای خاص مستﻘر نﮑرد؛ بلﮑه محل
سﮑونت آن حضرت را مرتﺐ تغییر میداد که مبادا آسیبی از طرف دشمنان به او نرسد و ضمنا گروهی را نگهبان
ﻗرار داده بود که در ارتفاعات مستﻘر باشند و مراﻗﺐ حرکتهای مشرکان باشند که مبادا حمله یا شبیخونی انجام
دهند.
مسلمانان در آنجا در زیر سایبانها زندگی تازه را آغاز کردند و برای جلوگیری از حمله ناگهانی آنها برجهای
مراﻗبتی ساختند .این محاصره سخت سه سال طول کشید .تنها در ماههای حرام (رجﺐ  -محرم  -ذیﻘعده -
ذیحجه ) پیامبر (ص ) و مسلمانان از 'شعﺐ ' برای تبلیغ دین و خرید اندکی آذوﻗه خارج میشدند ولی کفار -
بخصوص ابو لهﺐ  -اجناس را میخریدند و یا دستور میدادند که آنها را گران کنند تا مسلمانان نتوانند ﭼیزی
خریداری نمایند .گرسنگی و سختی به حد نهایت رسید .اما مسلمانان استﻘامت خود را از دست ندادند.

دالیل انقضای پیماننامه قریش
پیمان نامه ﻗریﺶ به دالیلی منﻘضی شد؛ ازجمله:
 برانگیخته شدن احساسات مﮑیان :نﻘل میکنند روزی که جلسه ﻗریﺶ با حضور سران آنها تشﮑیل شد زهیر مهرسﮑوت را شﮑست و گفت :باید ﻗریﺶ این لﮑه ننگین را از دامن خود پاک کند .باید آن عهدنامه ظالمانه پاره شود.
ﭼون وضع اسف بار فرزندان هاشم همه را ناراحت کرده است .ابوجهل خواست مخالفت کند که زمعه و مﻄعم به
حمایت از زهیر برخاستند و باالخره زمینه برای لغو این پیمان مهیا شد.
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 حضور مسلمانان و مشرکان بنیهاشم در کنار یﮑدیگر در شعﺐ و آشنایی آنان با محتوای دعوت پیامبر (ص)،صداﻗت و حﻘانیت گفتار و کردار او ،پایههای اولیه اسالم و اولین هستههای مﻘاومت در برابر مشرکان را تشﮑیل
داد.
 مشرکان ﻗریﺶ خود متولی مسجدالحرام و کعبه بودند و توانسته بودند اعتماد دیگر ﻗبایل و ادیان را به دستآورند .وجود برخی از مردم ﻗریﺶ در داخل شعﺐ ،بزرگترین ضد تبلیغ برای وجهه ﻗریﺶ بود که سعی میکردند
خود را دارای تساهل و تسامح فراوان نشان دهند.
 هم ﭼنین روزی از طریق وحی پیامبر (ص) خبردار شد که عهد نامه را موریانهها خورده اند و جز کلمه 'بسمکاللهم ' ﭼیزی باﻗی نمانده است .ابوطالﺐ با اطمینان کامل به سخن برادر زاده اش نزد مشرکان رفته به آنها این
واﻗعه را خبر میدهد .آنان بنابر نﻘلی گفتند :اگر ﭼنین ﭼیزی نباشد باید محمد را به ما تحویل بدهی .ابوطالﺐ
ﻗبول کرد .وﻗتی آنها عهدنامه را آوردند و آن را باز کردند ،از دیدن آن شگفت زده شدند .ﭼون موریانه طبق
فرموده رسول خدا(ص) همه مفاد آن را خورده بود اال کلمه باسمک اللهم را .با این حال مشرکان باز عناد ورزیدند
و به جای ﻗبول حق ،رسول خدا(ص) را متهم به جادوگری کردند
مجموعه این مسایل سبﺐ شد که زمینه برای لغو این ﻗرارداد ظالمانه فراهم شد .به گونهای که مخالفان ﻗرارداد از
میان خود ﻗریﺶ تصمیم گرفتند آن را لغو کنند و در صورت مﻘاومت ،حاضر به جنگ هم شدند.
به هر صورت که بود این پیمان از میان رفت و بنیهاشم آزاد شدند تا در مﮑه با دیگران معاشرت داشته باشند و
داد و ستد کنند .این پیشامد هم یﮑی دیگر از پیروزیهای بزرگ رسول خدا(ص) و یاران تازه مسلمان شده او بود
که در اثر تحمل سختیها آن را به دست آوردند.

مﻘابله مردم جاهلی با اسالم در مﮑه
روشهای مﻘابلهی مردم جاهلی مﮑه با اسالم به پنج دستهی کلی تﻘسیم میشود:
)1سازش )2برخوردهای روانی )3برخوردهای علمی )4برخوردهای سیاسی  )5شﮑنجه و آزارهای جسمانی

)1سازش
با آغاز دعوت علنی ،تالشهای همه جانبهای از سوی ﻗریﺶ صورت گرفت تا پیامبر به سازش یا باطل کشیده شود
و دست از تبلیغ توحید بردارد .اشراف از همهی امﮑانات و لوازم موجود استفاده کردند و کوشیدند از راه فراهم
کردن زندگی پُر ناز و نعمت و هر آنچه پیامبر بخواهد با ایشان سازش کنند .آنها پس از مدتی با وعدههای جذاب
تالش کردند تا پیامبر را از دعوت به حق بازدارند.
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 )2برخوردهای روانی
وارد ساختن تهمت ،ترور شخصیت و زدن برﭼسﺐهای ناروای متعدد یﮑی دیگر از شگردهای تبلیغاتی اشراف مﮑه
با پیامبر بود .آنها میکوشیدند تا از روش تبلیغات و رسالت آن حضرت را در منظرمردم خدشه دار نموده و او را
منزوی سازند.
جنون و دیوانگی ،سحر و ساحری ،دروغگویی ،جادوگری و کاهنی ،دامن زننده به اختالفات در بین ﻗبیلهها و
خانوادهها ،تعلیم یافته از غالم مسیحی از اتهامات و الﻘاب ناروا بودند .اتهامات مزبور را در حرکتی هماهنگ در
سﻄح شهر مﮑه به ویژه در ایام حج در میان مردم تﮑرار کرده و مردم را از اطراف رسول خدا پراکنده میساختند.

 )3برخوردهای علمی
ﻗوم یهود در جزیره العرب ﻗبل از اسالم جایگاه فﮑری ،فرهنگی و اﻗتصادی ﻗابل توجهی در مﻘایسه با سایر ساکنان
آن دیار داشت .مخصوصا اینﮑه در مﻘایسه با مشرکان برتر و باالتر بودند.
مشرکان و اشراف مﮑه از علما و دانشمندان یهود ساکن دیثرب استعانت و یاری طلبیدند .دو تن نماینده رهسپار
یثرب شدند .احبار و علمای یهود پس از استماع گزارشات با مشاورهی جمعی سؤاالتی را که به زعم آنان
پاسخهایشان دشوار به نظر میرسید مﻄرح کردند و گفتند شما نزد او بازگردید و سه سوال از او بﮑنید اگر سواالت
را پاسخ داد بدانید که او پیامبری مرسل است وگرنه دروغگو است و هرﭼه خواهید نسبت به او انجام دهید.
-1از او از سرگذشت آن دسته جوانانی که داستان شگفت انگیز دارند بپرسید.
 -2از او بپرسید مردی که شرق و غرب عالم را گردش کرد ﭼه کسی بود و سرگذشتﺶ ﭼه بود؟

-3از او بپرسید روح ﭼیست؟
نمایندگان به مﮑه بازگشتند و پس از طرح موضوع و مباحث با اشراف ﻗریﺶ با شعف و شادمانی سواالت مزبور را
مﻄرح کردند .پیامبر فرمود فردا بیایید و پاسخ را بگیرید .به لحاظ تاخیر در نزول وحی که مدت زمان آن را تا
پانزده روز گزارش کرده اند دشمنان طعن و تبلیغات خود را دامن زدند .سرانجام جبرییل پاسخ تفصیلی سواالت را
عرضه کرد و در پاسخ به سوال اول آیه  26سوره کهف ،برای سوال دوم آیه  83سوره کهف و برای سوال سوم آیه
 85سوره بنی اسراییل نازل شد .اشراف ﻗریﺶ در برابر پاسخهای اﻗناعی و مفصل جوابی نداشتند؛ اما با توسل به
اﻗدامات و ترفندهای دیگر مشی جاهالنه خود را ادامه دادند.

)4برخوردهای سیاسی
اشرافیت مﮑه از جایگاه منزلت شیخ ﻗبیله در میان اعضا به خوبی واﻗف بود و نیک میدانست که تخلف اعضای
تیره از فرمان شیخ به راحتی میسر نیست و ﭼنان ﭼه فردی به لحاظ عدم اطاعت از شیخ فاﻗد ارزش جانی و
حیاتی در شبه جزیره خواهد بود .از سویی در ساختار ﻗبیلههای جزیره العرب حمایت از افراد زیرمجموعه و دفاع از
حﻘوق و جان ومال آنان هرﭼند مجرم در برابر دیگران وظیفه شیخ محسوب میشد .بنابراین اشراف کوشیدند
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«ابوطالﺐ» را از رسول خدا جدا کنند .آنان بر این موضوع نیز واﻗف بودند که ابوطالﺐ عالوه بر سروری تیرهی
بنیهاشم دارای نفوذ خاصی در رسول خدااست.

 )5شﮑنجه و آزارهای جسمانی
مشرکان با تهدید ،به الﻘای ترس در میان مردم میپرداختند تا آنها را از اطراف پیامبر پراکنده سازند .به ویژه از
آنجا که نمیتوانستند مستﻘیما به ﻗتل آن حضرت اﻗدام کنند ،تالششان را به آزار و شﮑنجه افرادی که به تازگی
اسالم آورده بودند و از حمایت ﻗبیلهای برخوردار نبودند متمرکز کردند .خود پیامبر هرگز شﮑنجه جسمانی نشدند.
ممانعت از خوردن غذا و نوشیدن آب ،تازیانه زدن ،کشیدن روی ریگهای داغ ،سوزاندن و انواع هتک حرمتها و
فحاشیها از اﻗدامات مشرکان بود.

سیاستهای کلی ﻗریﺶ در مﻘابل اسالم:
سران ﻗریﺶ ،براى مبارزه با آئین یﮑتا پرستى صفوف خود را منظم کرده بودند.
ﻗریﺶ در طول ده سال برنامههای مختلفی را برای از بین بردن نهضت تبلیغی پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله
تدارک دید که آخرین آن نﻘشه ﻗتل و اﻗدامات نظامی بود .فهرست این اﻗدامات و مﻘاومتهای پیامبر صلی اهلل
علیه و آله در برابر هر یک ﭼنین است.
 -1سیاست فشار ﻗبیلهای
اولین اهرم ﻗریﺶ برای مﻘابله با تبلیغ رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله فشار از سوی ﻗبیله و به طور طبیعی رئیس
ﻗوم ،یعنی ابوطالﺐ علیه السالم بود .آنان به طور دسته جمعی نزد او رفتند و گفتند :برادرزاده ات خدایان ما را
ناسزا میگوید و آیین ما را به زشتی یاد میکند و به افﮑار ما میخندد و پدران ما را گمراه میداند .یا از او بخواه
دست از ما بردارد یا او را در اختیار ما بگذار و حمایت خود را از او سلﺐ کن.
 -2دورسازی حامیان
همانﻄور که گفته شد ،ﻗریﺶ دیگر تحمل وجود پیامبر صلی اهلل علیه و آله را نداشت لذا این بار در صدد برآمدند،
تا حمایتهای سیاسی و اجتماعی ابوطالﺐ از وی را ﻗﻄع کنند) .زیرا پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله از جهت
اﻗتصادی از سوی حضرت خدیجه و از جهت سیاسی و ﻗبیلهای از طرف ابوطالﺐ علیه السالم حمایت میشد).
 -3تﻄمیع
گام بعدی ﻗریﺶ برای متوﻗف کردن تبلیغ رسول خدا صلی اهلل علیه و آله ،تﻄمیع بود .اما باز ناموفق ماندند آنان
تصمیم گرفتند پیامبر صلی اهلل علیه و آله را با پیشنهاد منصﺐ ،ثروت و تﻘدیم هدایا تﻄمیع کنند ،شاید از دعوت
خود دست بردارد.
 -4پیشنهاد مصالحه
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مشرکان همچنان اصرار داشتند که پیامبر صلی اهلل علیه و آله کار خود را محدود کند و حداﻗل با خدای آنان
کاری نداشته باشند .به نﻘل سیره نویسان و مفسران سورهی کافرون در برابر درخواست ﭼند نفر از اشراف ﻗریﺶ
مانند )حارث بن ﻗیس ،عاص بن وائل ،ولید بن مغیرة ،امیة بن خلف) نازل شد .آنان گفتند:ای محمد! بیا و از دین
ما پیروی کن ،ما هم از دین تو پیروی میکنیم .تو یک سال خدایان ما را پرستﺶ کن ،یک سال هم ما خدای تو
را عبادت کنیم.
 -5جنگ روانی (استهزاء)
مشرکان که از تأثیر روشهای ﻗبلی ناامید شده بودند ،به ابزارهای روانی جدید روی آوردند .آنان با تمسخر و
استهزاء این بار تالش کردند شخصیت پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله را منزوی سازند و نزد مردم عادی او را
تحﻘیر کنند ،شاید از تعداد پیروانﺶ کاسته شود.
 -6ناسزاگویی
ناسزاگویی یﮑی دیگر از اﻗدامات سران ﻗریﺶ بود .در این میدان نیز ابوجهل از پیﺶگامان به شمار میرفت.
 -7آزار جسمی
وﻗتی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله مردم را به توحید دعوت میکرد ،ابولهﺐ در پی حضرت میرفت و سنگ به
سوی او میانداخت و میگفت ای مردم اطاعت نﮑنید.
همچنین همسرش ﭼنان پیامبر صلی اهلل علیه و آله را آزار داد که خداوند در حق آنها سوره لهﺐ را نازل کرد
 -8توهین و نسبتهای ناروا
مشرکان با واژههایی ﭼون «دروغگو» «جادوگر» «دیوانه» «جن زده» «شاعر» و ...تالش میکردند ﻗداست پیامبر
صلی اهلل علیه و آله را بشﮑنند .لذا ﻗریﺶ در برابر سؤال مسافران که از پیامبر صلی اهلل علیه و آله میپرسیدند ،او
را به عنوان ساحر و شاعر معرفی میکردند.
 -9شﮑنجهی یاران پیامبر صلی اهلل علیه و آله
بالل حبشی ،عمار یاسر و پدر و مادر او ،عبداهلل بن مسعود ،ابوذر و ...از جمله یاران پیامبرند که آزار زیادی از
ﻗریﺶ دیدند .یﮑی از این افراد ابوذر غفاری است .او ﭼهارمین یا پنجمین نفر بود که مسلمان شد.
 -10اﻗدامات فﮑری
موارد ﻗبلی صرفا تالشهایی بود که در حد فشار جسمی و روانی بر پیامبر صلی اهلل علیه و آله وارد میشد؛ اما از
جهت علمی نیز ﻗریﺶ در صدد مبارزه با پیامبر صلی اهلل علیه و آله برآمد تا مانع تبلیغ دین جدید شود.
 -11درخواستهای بنی اسرائیلی
جاهالن آن گاه که از هر دری ناامید میشوند به طرح معماها و خواستههای عجیﺐ و غریﺐ روی میآورند .درست
مثل آنچه دربارهی پیامبر صلی اهلل علیه و آله روی داد .آنان ناامید از هر جا در صدد برآمدند از پیامبر صلی اهلل
علیه و آله خواستههایی طلﺐ کنند که در آوردن آن عاجز بماند و بﻄالن دینﺶ ثابت شود.
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گفتند :ما به این شرط ایمان میآوریم که:
 -1سرزمین ما خشک است ،از خدا بخواه آبهایی در این سرزمین جاری شود.
 -2باید باغی در اختیار داشته باشی که از میوههای آن بهره مند شویم و در میان آن آب جاری باشد.
 -3آسمان را ﻗﻄعه ﻗﻄعه بر سر ما فرو ریزی.
 -4خدا و فرشتگان را حاضر کنی.
 -5کاخی از طال داشته باشی.
 -6به سوی آسمان بروی و تا نامهای که نبوتت را تصدیق کند از آسمان نیاوری ،ایمان نمیآوریم.

هجرت پیامبر به مدینه
ویژگیهای مردم یثرب که باعث پذیرش اسالم میشد
الف :از جمله مسائلى که هم مىتواند جنبه موردى داشته و هم یک پایه تحلیلى عمومى باشد؛ این است که مردم
مدینه آمادگى بیشترى براى تأثیرپذیرى از ﻗرآن داشتهاند .این آمادگى را باید در روحیات ساکنان این شهر و
موﻗعیت خاص جامعه آنها دانست.
ب :همسایگى با یهود و شنیدن اخبارى مبنى بر ظهور پیامبرى از سوى خدا ،به عنوان عاملى مؤثر براى پیشرفت
اسالم در میان ساکنان مدینه شناخته شده است.
ج :یﮑى از دالیل مشخصى که مورخان درباره گسترش اسالم در مدینه اظهار کردهاند ،وضعیت بحرانى یثرب به
لحاظ اختالفات ﻗبیلهاى بین اوس و خزرج و نیز یهودیان است .آنچه که براى ساکنان مدینه اهمیت داشت،
دستیابى به وحدت و مصالحه بود.
د :یﮑى از مسائل خاصى که طایفه بنى عبد األشهل را یﮑپارﭼه به اسالم عالﻗمند و معتﻘد ساخت ،نﻘﺶ سعد بن
معاذ بود .وى که سرآمد این طایفه بود ،به وسیله مصعﺐ و با شنیدن آیات ﻗرآنى مسلمان شد .پس آن نزد افراد
بنى األشهل آمده و از آنان ،درباره عﻘیده و نظرشان نسبت به خود سؤال کرد .آنان پاسخ دادند که او را به عنوان
سرور خود و عاﻗلترین و بهترین خود مىشناسند .پس از آن سعد گفت (اگر ﭼنین است) زن و مردتان حق سخن
گفتن با من را ندارید مگر آن که به خدا و رسول ایمان آورید .به دنبال درخواست وى بود که تمامى مردان و زنان
بنى عبداالشهل ایمان آوردند.
ه :وجود افﮑارى توحیدى در مدینه که ادامه گرایﺶ حنیفیت مﮑى است ،مىتوانست زمینه مناسبى براى ترویج
اسالم تلﻘّى شود .افﮑار حنفا در امر توحید با اسالم توافﻘى تام داشت و اصولًا مىتوانست پایگاه مناسبى براى رشد
اسالم تلﻘّى شود.
و :بنیاد سست شرک و بت پرستى عامل دیگرى در عدم مﻘاومت مشرکان در برابر اسالم و دفاع از بت پرستى بوده
است .مﮑیان علﻘه بیشترى با بتها داشتند؛ بویژه که با منافع اﻗتصادى و سیاسى آنان پیوند مستحﮑمى داشت .اما
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ساکنان یثرب (با توجه به اینﮑه ﻗرابت بیشترى با یهودیان به عنوان یک دین آسمانى توحیدى داشتند) نبایست
همچون مﮑیان پیوندهاى محﮑمى با بت پرستى داشته باشند .البته نه آن مﻘدار که به سادگى از آن دل بﮑنند.
ز :یﮑى از نﮑاتى که مانع از اسالم آوردن مردم مﮑه بود وجود اشرافیت مالى در آن شهر بود« .اشرافیت مالى» به
ضمیمه «اشرافیت ﻗبیلهاى» ترکیبى به مﮑه داده بود که در سایر مراکز و ﻗبایل ،نظیر نداشت .اشرافیت مﮑه که
مىتوان آن را (در اصﻄالح ﻗرآن) «اتراف» و اشراف را «مترفین» نامید ،اسالم را مخالف با موجودیت خود تلﻘى
مىکرد .اصرار ﻗرآن در مخالفت مترفین با انبیا نشانهاى است از وضعیت حاکم در مﮑه .ﭼنین اشرافیتى در مدینه
وجود نداشت به دلیل آن که مدینه شهر تجارتى نبود طبعاً حس «نبودن اشرافیت» به معناى آن بود که آن عامل
مهمى که مىتوانست با نفوذ بر مردم ،مانع از اسالم آوردن آنها شود در آن محیط وجود نداشت و این خود،
زمینهاى براى گسترش سریعتر اسالم در میان مردم مدینه بود.
در برابر ،به یک معنا (همچنان که گذشت) باید گفت متنفّذان یثرب خود در آغاز ایمان آوردند.
ح :ویژگیهاى ﻗبیلهاى را نیز نباید از نظر دور داشت .ﻗبایل شمالى یا عدنانى (که ﻗریﺶ جزو آنان بود) روحیات
اعرابى بیشترى نسبت به اعراب جنوب یا ﻗحﻄانى (که اوس و خزرج از میان آنها بودند) داشتند .روحیه ﻗساوت و
تعصﺐ در اعراب شمال بیﺶ از اعراب جنوب بوده و این محتملًا ریشه در برترى فرهنگى موجود در جنوب جزیرة
العرب داشته است.
این روحیه آرام عرب جنوب را ،به عالوه شغل عرب مدینه -اداره باغات نخل واحیاناً کشت و زرع -در برابر مﮑیان
تجارت پیشه ،بهتر مىتوان درک کرد .مردم مدینه برخوردى فﻄرىتر و طبیعىتر داشته و این مىتوانست در
پذیرش اسالم مؤثر باشد.

اﻗدامات پیامبر (ص) پس از ورود به مدینه
تأسیس نخستین ﻗانون اساسی امت واحده:
حضور ﻗبایل مختلف و طوایف متعددی که در مدینه زندگی میکردند بر طبق سنتهای جاهلی ،سبﺐ نزاع و
اختالفات بود .افزون بر آن ،ﻗبایل یهودی عالوه بر مسائل ﻗبیلهای ،تعارض تازهای با مسلمانان پیدا کرده و بر
زمینههای اختالف و تعارض افزوده بودند .این اختالفات میبایستی از میان میرفت تا امﮑان تشﮑیل یک «دولت»
فراهم شود .در برخی موارد ،این اختالف باید از اساس محو میگردید .این موارد عبارت بود از اختالفات موجود
میان ﻗبایل مسلمان .در مواردی نیز میبایست بر اساس مصالح سیاسی و یا سیاستهای اصولی که اسالم در ارتباط
با ادیان دیگر مﻄرح میکرد ،حل و فصل میشد .در این ﻗسمت در درجه اول ،یهود ،پس از آنها مشرکان مسلمان
ناشده مدینه ﻗرار داشتند .تشﮑیل ﭼنین دولتی که بتواند در محیﻄی با این تشتت ،ﻗدرت برتر خود را حفظ کند
مشروط به ایجاد انسجام در میان مردم بود .در آغاز مسلمانان و پس از آن ایجاد توافق با یهود.
درجامعه دینی جدید ،بخشی ازﻗانون بادین پیوند دارد ،این پیوند از دو سو است:
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نخست :برخی از ﻗوانین ازمتن دین گرفته میشود.
دوم :آنﮑه سایرﻗوانین ﻗوانین باید به گونهای باشد که مصالح کلی دین و حفظ حراست از آن را تأمین میکند
بدیعی ترین مسئله موجود در متن این ﻗانون اساسی احترام به عﻘاید مخالف وشناسایی حﻘوق اﻗلیتهای دینی
است.
مفاد پیمان:
این دستور یا منشوری است از طرف محمد(ص) پیغمبرخدا در میان مؤمنان و مسلمانان از طائفه ﻗریﺶ و یثرب و
کسانی که از آنها پیروی کنند و به آنها بپیوندند و با آنها جهاد کنند ،نافذ وجاری خواهد بود.
 بر شما مؤمنان واجﺐ است درهرموردی که با یﮑدیگراختالف پیداکردید مرجع امرخدا وپیغمبرش باشند. یهودیان مدینه با مؤمنان در حﮑم یک امت شناخته میشوند .بااینتفاوت که یهود مﻄابق دستور دین خود عملکنند و مسلمانان مﻄابق اوامر دین خود .موالی یهود در حﮑم خود یهودند؛ مگرکسانی که ستم کنند و مرتﮑﺐ گناه
شوند و متجاوز باشند .ﭼنین کسانی جز خود و اهل خانهی خود را دﭼار زحمت نخواهند کرد.
 هنگامی که مسلمانان با یﮑدیگردرحال جنگ باشند یهودیان به مسلمانان کمک مالی خواهند کرد. پیروان این سند در برابر کسانی که به مدینه حمله میکنند ،یﮑدیگر را یاری خواهند کرد.اینها صرف نظر از سایر مردم امتی یگانه و مشخص هستند(.یک واحدسیاسی)

پیمان برادری
با مهاجرت مسلمانان مﮑه به مدینه ،پیامبر(ص) با جمعیت بسیاری از مسلمانانی مواجه شد که اموال خویﺶ را در
مﮑه رها کردند و سرپناهی برای خود و خانواده خویﺶ ندارند .همچنین مسلمانان مدینه (انصار) نیز آشنایی
ﭼندانی با اسالم و زندگی اسالمی ندارند .ضمن اینﮑه ممﮑن بود بین مسلمانان مهاجر و مسلمانان انصار اختالف به
وجود آید .پیامبر(ص) به همین دالیل ،بین مسلمانان مﮑه و مدینه پیمان برادری (عﻘد اخوت) ایجاد کرد و یک
سرپرست خانواده مهاجر را با یک سرپرست خانواده انصار برادر خواند .در پی این ماجرا ،مرد انصار عهدهدار زندگی
برادر مهاجر خویﺶ و خانوادهاش شد و در مﻘابل خانواده انصار آشنایی بیشتری با اسالم و احﮑام اسالمی توسط
خانواده مهاجران (که زمان بیشتری با پیامبر(ص) زندگی کرده بودند) پیدا کرد.

تشﮑیل حﮑومت (علت تشﮑیل و اهداف آن):
اهداف حﮑومت اسالمى در مدینه را در موارد زیر میتوانیم خالصه کنیم:
 .1برﻗرارى مساوات و برابرى بر پایه عدل الهى ،واالترین هدف و برترین آرمان حﮑومت اسالمى
 .2جنگ و جهاد در راستاى دفاع از مراکز اسالمى و جلوگیرى از هر نوع خونریزى ،ﻗتل و فحشا از دیگر وظایف
حﮑومت اسالمى در مدینه بود.
 .3دفاع از حﮑومت و امت اسالمى در برابر دشمنان داخلى و خارجى و جلوگیرى از ظلم و تجاوز به امت اسالمى و
تنظیم برنامه و اﻗدام براى عمران و آبادى جامعه اسالمى
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.4دادرسى به شﮑایات و اعمال مجازاتهاى شرعى ،تﻘسیم درآمدهاى ناشى از غنایم جنگى در میان مسلمانان.
.5گسترش اسالم و ترویج آداب اسالمى در میان اعضاى امت اسالمى

جنگهاى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و سلم جهاد یا دفاع
شیوه اشاعه دعوت اسالمى
در سیره عملى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و سلم و بر پایه آیات فراوانى از ﻗرآن مىتوان ﭼند روش مشخص را
در دعوت مردم به اسالم بازشناسى کرد .نخستین و اصیلترین شیوه بر اساس «هدایت فﮑرى» مردم از طریق
استدالل و تﻘویت روح تفﮑر و تعمق در مردم بود .این شیوه در تمام دوران مﮑه با ﻗوت دنبال شد و تا به آخر نیز
دعوت مﮑرر ﻗرآن به تأمل و تدبر و نیز توصیه به رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و سلم براى «دعوت به حﮑمت و
موعظه» و «مجادله به احسن» ،نشان آن بود که این راه ادامه دارد .رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و سلم با همین
شیوه ،توانست عده زیادى را به اسالم فراخواند .مردم مدینه از طریق آشنایى با همین دعوت و صرفاً با نشر آیات
ﻗرآنى ،اسالم را پذیرفتند آن گونه که شهرت یافت که «فُتحَت المَدینةُ بالﻘرآن» ،مدینه با ﻗرآن گشوده شد.
در زمانى که غزوات و سرایا اوج داشت ،کار دعوت اسالمى همچنان ادامه داشت .خالد بن ولید براى دعوت مردم
یمن به آن ناحیه رفت و زمانى که کارى از پیﺶ نبرد ،امام على علیه السالم فرستاده شد و با دعوت او بود که
شمار فراوانى از مردم یمن اسالم آوردند .به گزارش ابن سعد ،در جریان فتح مﮑه ،رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و
سلم ،خالد بن ولید را براى دعوت بنى جَذیمه به اسالم و نه جنگ با آنان [داعیاً الى االسالم و لم یبعثه مﻘاتلًا] ،به
سوى ایشان فرستاد .اما خالد به جنگ با آنان پرداخت و عدهاى از اسیران را کشت .رسول خدا صلى اهلل علیه و آله
و سلم از اﻗدام زشت خالد تبرى جست و امام على علیه السالم را فرستاد تا دیه کشتهها را بپردازد و آنچه را بنى
جذیمه از دست دادهاند جبران کند.
به هر روى اساس دعوت بر پایه هدایت مردم به توحید بوده و به همین دلیل ،و پیﺶ از هر ﭼیز هدف رسول خدا
صلى اهلل علیه و آله و سلم آشنا ساختن مردم با توحید و نبوت بوده است .ﻗریﺶ در شمار کسانى بود که آن
حضرت سالیان متمادى اسالم را بر ایشان عرضه کرده و آیات ﻗرآنى را براى آنان تالوت کرده بوده .اکنون اگر
شمشیر خشم مسلمانان بر سر آن فرود مىآمد ﻗریﺐ سیزده سال از دعوت فﮑرى و هدایتى گذشته بود .با این
حال ﭼون اولًا هدف هدایت آنان بوده و ثانیاً مشرکان عمرى را در شرک سپرى کرده و طبیعى بود که تحول،
تدریج و صبر را مىطلبد ،آن حضرت ،حاضر بود تا راههاى مسالمت آمیزى ،البته پس از ﻗدرى فشار بر مشرکین
بیابد .این بود که اصل مدارا و برخورد مسالمت جویانه را به همان سرعت مىپذیرفت که جنگ را ،بر همین اساس
بود که صلح حدیبیه را درست در موﻗعیت برتر بر مشرکان پذیرفت.
در حد برخوردهاى فﮑرى ،اینان به استدالل و اندیشه توجهى ندارند ،در کنار آن به جنگ با اسالم نیز مایل
نیستند .در برابر این افراد سیاست «تألیف ﻗلوب» ،که نوعى تواضع براى تلﻄیف ﻗلوب مشرکان بوده ،اعمال
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مىگردید .تألیف ﻗلوب به معناى دادن باج و یا به دلیل ترس از این ﻗبیل مشرکان نبود ،بلﮑه بر این اساس بود که
آنان با این برخورد عالﻗهمند به اسالم شوند زیرا به هر روى مشرک بودهاند و نمىتوان انتظار یک تحول آنى را
داشته و یا همه آنان را تابع معﻘوالت دانست .از امام عسﮑرى علیه السالم نﻘل شده که در ذیل آیه «وَ ﻗُولُوا للنَّاس
حُسْناً» فرمودند که ناس اعم از مؤمن و غیر مؤمن است .باید با مؤمنان با رویى گشاده برخورد کرد و با متخلفان
نیز با مدارا سخن گفت تا به دین بگروند.
این برخورد تألیفى ،بر پایه این آیت ﻗرآنى بود که سهمى از زکات را به «مؤلفة ﻗلوبهم» اختصاص داد .این افراد
اوال کسانى از کفارند که براى دعوت آنان به اسالم و جهاد همراه مسلمانان ،پولى به آنها اختصاص مىیابد و در
مرحله بعد ،مسلمانان ضعیف االعتﻘاد که براى جذب ﻗلوب آنها ،به آنان کمک مىشود.
مداراى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و سلم به عنوان یک اصل ،در تمام دوره هجرت مورد توجه ایشان بود .با
وجود تحریﮑات فراوان منافﻘان ،آن حضرت که در آغاز راه بوده ،سیاست مدارا را پیشه کرده و در عین کنترل
اوضاع ،بر آنان سختگیرى نمىکرد.
اما عﻘیده رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و سلم بر اساس تﮑالیف شرعى و ﻗرآنى دور از واﻗع بینى نبود ،آن
حضرت در موارد لزوم ،با استحﮑام به جنگ با دشمن مىپرداخت .البته دشمنى که هیچ زمینهاى براى هدایت او از
طریق فﮑر و مدارا وجود نداشت؛ گروهى که خداوند در ادامه دعوت مؤمنان به جهاد ،درباره ایشان فرمود« :بدترین
مخلوﻗات در نزد خدا این کران و الالن هستند که در نمىیابند».

جنگهاى رسول خدا صلى اهلل علیه و آله و سلم جهاد یا دفاع
در طول ده سال نخست هجرى ،غزوات و سرایاى فراوانى رخ داد .آیا این جنگها در جهت دفاع از کیان اسالم بوده
یا برخوردى تهاجمى برضد مشرکان بوده است؟ در مباحث فﻘهى جهاد ،بﻄور معمول جنگ در اسالم به «جنگ
تهاجمى» یا جهاد ابتدائى و «جنگ دفاعى» تﻘسیم مىشود .هرکدام احﮑام فﻘهى ویژه خود را دارد .تﻄبیق آن
بحثها با آیات جهادى ﻗرآن نشانگر آنست که تﻘسیم بندى مزبور ﭼندان دﻗیق نیست .در ﻗرآن «ﻗتال» یا «جهاد»
به گونههاى مختلفى روا شمرده شده است .به عبارت دیگر ،خداوند جنگ را در موارد خاصى تجویز کرده و در
مواردى مسلمانان را ملزم به آن نموده است.
موارد مزبور گاه با دفاع مصﻄلح فﻘهى و گاه با جهاد ابتدائى مصﻄلح در فﻘه تﻄبیق مىکند .اما در مواردى نیز با
هیچ کدام از این دو اصﻄالح تﻄبیق نمىکند .در اینجا ،به اشاره ،مرورى بر علل روا شمرده شدن جنگ در ﻗرآن
خواهیم داشت بویژه که آیات مزبور ناظر به تحوالتى است که در این دوره دهساله رخ داده است .البته در اینجا
ﻗصد استﻘصاى همه موارد را نداریم:
 -1روا شمردن بلﮑه دستور دادن به جنگ با کسانى است که به جنگ بامسلمانان مىپرازند« :با کسانى که با شما
جنگ مىکنند ،در راه خدا بجنگید و تعدى مﮑنید زیرا خدا تعدى کنندگان را دوست ندارد».؛ «به کسانى که به
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جنگ بر سرشان تاخت آوردهاند و مورد ستم ﻗرار گرفتهاند ،رخصت داده شد و خدا بر پیروز گردانیدنشان
تواناست».
 -2دفاع از مستضعفان در برابر مستﮑبران« :ﭼرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان ناتوان که
مىگویند :اى پرورگار ما! ما را از این ﻗریه ستمﮑاران بیرون آر؟ از جانﺐ خود ،یارى و مدد کارى ده ،نمىجنگید».
 -3جایى است که دشمن معاهده خود را نﻘض کرده و در دین مسلمانان طعنه زده است« .اگر پس از پیمان
بستن ،سوگند خود را شﮑستند و در دین شما طعن زدند ،با پیشوایان کفر ﻗتال کنید که ایشان را رسم سوگند
نگه داشتن نیست ،باشد که از کردار خود بازایستند .آیا با مردمى که سوگند خود را شﮑستند و آهنگ اخراج
پیامبر کردند و آنها بر ضد شما دشمنى آغاز کردند ،نمىجنگید».

نتایج فتح مکه:
 .1دوران فتح و بخشﺶ عمومی:
روز فتح مﮑه اولین روزى بود که شعائر توحید و خدا پرستى علنا در مﮑه اجرا گردید و بانگ اذان بالل که بر فراز
کعبه ایستاده بود با آهنگ دلنشین در فضاى مﮑه طنینانداز شد و مسلمین به پیغمبر صلى اهلل علیه و آله اﻗتداء
کرده و نماز خواندند سپس آنحضرت اهل مﮑه را که منتظر عﻘوبت و انتﻘام از جانﺐ او بودند مورد خﻄاب ﻗرار داد
و فرمود" :ماذا تﻘولون و ماذا تظنون؟" در حق خود ﭼه میگوئید و ﭼه گمان دارید؟
گفتند" :نﻘول خیرا و نظن خیرا اخ کریم و ابن اخ کریم و ﻗد ﻗدرت" ،سخن بخیر گوئیم و گمان نیک داریم
برادرى کریم و برادر زاده کریمى و بر ما ﻗدرت یافته اى.
رسول اکرم صلى اهلل علیه و آله را از کالم آنان رﻗتى روى داد و فرمود :من آنگویم که برادرم یوسف گفت" :ال
تثریﺐ علیﮑم الیوم"[.سورة یوسف ،آیة]92
آنگاه فرمود" :اذهبوا فانتم الﻄلﻘاء" بروید که همه آزادید[.ر.ک :منتهی اآلمال ،شیخ عباس ﻗمی ،بخﺶ پیامبر
اکرم]
این عفو عمومى در روحیه اهالى مﮑه تأثیر نیﮑو بخشید و همه بى اختیار محبت آن حضرت را در دل خود جاى
دادند.
 .2بیعت مردان و زنان مﮑه با پیامبر(ص)
ﭼون هنگام نماز ظهر فرا رسید ،بالل بر باالی بام کعبه اذان سرداد .پیامبر نماز ظهر را گذارد .سپس عثمان
بنطلحه را خواست و کلید کعبه را به او برگرداند و فرمود« :ای فرزندان ابیطلحه این کلید را برای همیشه
بگیرید .هیچ کس آن را از شما نمیگیرد مگر اینﮑه ستمگر باشد ».منصﺐ سﻘایت را نیز که ﻗبالً از عباس گرفته
بود ،به او بازگرداند و در ضمن تمام مناسﺐ و افتخارات موهوم را زیر پاگذارد ،جز آنﮑه به حال مردم مفید بود،
یعنی پردهداری و کلیدداری کعبه و سﻘایت حاجیان.
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پیامبر برای بیعت با زنان شروطی را مﻘرر فرمود که در آن ﭼنین ذکر شده است« :یا ایها النبی اذا جاءک المؤمنات
یبایعنک علی ان الیشرکن باهلل شیئاً و الیسرﻗن و الیزنین و الیﻘتلن اوالدهن و الیأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن
و ارجلهن و ال یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر لهن اهلل ان اهلل غفور رحیم»[سورة ممتحنة ،آیة ]12ای
پیامبر ،اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بیعت کنند ،بدین شرط که هیچ کس را با خدا شریک نﮑنند و دزدی نﮑنند
و زنا نﮑنند و فرزندان خود را نﮑشند و فرزندی که از آن شوهرشان نیست ،به دروغ به او نسبت ندهند و در
کارهای نیک نافرمانی تو نﮑنند ،با آنها بیعت کن و برایشان از خدا آمرزش بخواه ،که خدا آمرزنده و مهربان است.
پیامبر برای بیعت با زنان دستور داد ظرفی پر از آب کردند و مﻘداری در آن عﻄر ریختند .پیامبر دست خود را در
آن ظرف زد و سپس ظرف را به زنان دادند تا هر کدام به نشانة بیعت دست خود را در آن آب معﻄر وارد کند.
علت این بیعت جداگانه برای زنان ،آن بود که در میان مﮑیان زنان آلوده و ناپاک بسیار بودند و یﮑی از آنان هند،
همسر ابوسفیان ،بود که بر اثر تحریﮑات او آتﺶ جنگ احد روشن شد و حمزه به دستور او به شهادت رسید .اگر
پیامبر در نزد عموم مردم از اینان بیعت نمیگرفت و این پیمان را بر عهدة آنان نمیگزارد ،ممﮑن بود به اعمال
غیرعفیفانة خود ادامه دهند.
 .3دعوت و گسترش اسالم به خارج از حجاز
پس از صلح حدیبیه و اطمینان از متوﻗف شدن تجاوز مشرکان ،پیامبر(ص) أندیشة تبلیغ خارج از حجاز را عملی
ساخت و با اعزام نماینده و ارسال نامه ،همگان را به یﮑتاپرستی پذیرش دین اسالم فراخواند و این دعوت فراگیر ،تا
هنگام وفات حضرت ادامه یافت .شاهان بزرگ ،مﻘامات مذهبی مسیحی و رؤسای ﻗبایل معروف ،مخاطبان أصلی
این نامهها بودند.
رسول خدا(ص) مصداق "رحمة للعالمین" بوده و به عنان "خاتم النبیین" رسالتی برتر از ﻗوم عرب و حجاز بر
عهده اش بود.
پیامبر در یک روز ،شﺶ نامه برای شﺶ زمامدار و حاکم بزرگ آن روز جهان ،ارسال داشت .خسرو پرویز(شاه
ایران) ،مﻘوﻗس(شاه مصر) ،نجاشی(شاه حبشه) ،حارث بن ابی شمر غسانی(حاکم شام) و هوذه(شاه یمامه) ،برخی
از حاکمان معروفی بودند که پیامبر با آنان مﮑاتبه کرد.
پیامبر اکرم(ص) ،نامهای به أسﻘف نجران(ابوحارثه) در یمن نوشت و طی آن نامه ،ساکنان نجران را به آیین اسالم
دعوت کرد .این دعوت موجﺐ مذاکرات فراوانی بین نمایندگان مسیحیان با پیامبر(ص) شد.

ماجرای سﻘیفه
پس از وفات پیامبر(ص) در سﻘیفه بنیساعده دو گروه حضور داشتند؛ بخشی از بزرگان انصار و همچنین سه نفر از
مردم مهاجر .ابتدا انصار در سﻘیفه حضور یافتند و دالیل خود را برای اثبات شایستگی در امر خالفت و جانشینی
پیامبر(ص) بیان داشتند .در مﻘابل افراد مهاجر حاضر در سﻘیفه دالیلی برای شایستگی و فضیلت خویﺶ آورند:
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استداللهای مهاجرین در سﻘیفهی بنی ساعده:
مهم ترین افرادی که از گروه مهاجرین در سﻘیفه حضور داشتند ،عبارتند از:ابوبﮑر ،عمر و ابوعبیدهی جراح .در روز
رحلت پیامبر پس ازاینﮑه دالیل برتری خود را برشمردند ،ابوبﮑر به بیان دالیل برتری خود بر انصار پرداخت .ابوبﮑر
در ذکر این دالیل گفت که :دین اسالم در شهر مﮑه ظهور کرده است و ما نخستین کسانی هستیم که اسالم
راپذیرفته ومسلمان شده ایم .او در ادامه به نزدیﮑی وخویشاوندی خود به پیامبر وخاندان او استناد کرد وگفت که
مهاجرین ﻗرابت بیشتری با خاندان پیامبر دارند و سهمشان در جانشینی پیامبر بیشتر است( .زمانی که حضرت
علی(ع) این استدالل را شنیدند واکنﺶ نشان داده وفرمودند که اگر ﻗرابت ونزدیﮑی به پیامبرمالک جانشینی است
بدون شک کسی درطول زندگی پیامبر از من پیامبر نزدیک تر نبوده است) .ابوبﮑر همچنین به انصار گفت که
ﻗریشیان نمیپذیرند که فردی جز از این ﻗبیله بر آنها سیادت کند.

ﭼگونگی بیعت گرفتن برای ابوبﮑر:
در سﻘیفه پس از اینﮑه انصار و مهاجرین دالیل برتری خود را ذکر کردند ،حباب بن منذر که یﮑی از افراد ﻗبیلهی
خزرج بود و سعی داشت برای سعد بن عباده از مردم بیعت بگیرد ،روبه انصار کرد وگفت که بهتر است هرکدام ازما
برای خودمان حاکم و امیر مربوط به خودمان را داشته باشیم که درهمین زمان عمرسخن حباب را رد کرد و
گفت:دوشمشیردریک غالف نمیگنجد.پس از جدال لفظی که میان حباب بن منذر وعمر اتفاق افتاد ،ابوبﮑربه عمر
وابوعبیدهی جراح اشاره کردوبه مردم گفت:ای مردم بایﮑی از این دونفر به اختیار خود بیعت کنید.که در این زمان
عمرگفت که ای ابوبﮑر تا زمانی که توحضور داری ما هیچﮑداممان به خالفت فﮑر نخواهیم کرد ﭼرا که تویار
غاروهمراه همیشگی پیامبر بوده وهستی.در این زمان بشیربن سعدخزرجی که به علت دشمنی دیرینهای که با
سعدبن عباده داشت ،نمیخواست که سعدبن عباده به خالفت برسد ،ضمن حمایت ازمهاجرین ،انصار را به بیعت با
ابوبﮑر دعوت کرد.برخی انصار با مشاهدهی اوضاع متوجه شدندکه نمیتوانند برای سعدبن عباده بیعت بگیرندوبه
همین دلیل اعالم کردند که ما با کسی جز علی بیعت نمیکنیم( .دﻗت شود که ﭼه زمان اسم حضرت علی ع در
سﻘیفه مﻄرح شده است) عمرکه این سخن را شنید ابتﮑارعمل را به دست گرفت ودست خودرا برای بیعت
باابوبﮑرباال برد.پس از عمر ،ﻗبیلهی اوس که از دیرباز با خزرجیان دشمنی داشتند ونمی خواستند که خزرجیان به
هدفشان یعنی انتخاب سعد بن عباده به عنوان جانشین پیامبربرسند ،باابوبﮑر بیعت کردند.
پس از بیعت ﻗبیلهی اوس و تعداد زیادی از افراد ﻗبیلهی خزرج ،ابوبﮑروعمر به بیعت گرفتن از مردم در سﻄح شهر
پرداختند که حتی گفته میشود که عمردر حالی که نیزهای دردست داشته برای ابوبﮑر ازمردم بیعت میگرفته
است.همچنین در روز رحلت پیامبر ،ﻗبیلهی بنی اسلم که برای خرید خواروبار به مدینه آمده بودند که در بیعت
کردن وبیعت گرفتن برای ابوبﮑر نﻘﺶ زیادی ایفاکردند.در روز پس از این واﻗعه هم نماز به امامت ابوبﮑر برگزار
میشود.
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آثار مستﻘیم سﻘیفه:
 -1تنگ شدن عرصه بر بنیهاشم
 -2خانه نشین شدن حضرت علی (ع)
 -3افتادن حﮑومت به دست افرادی که پیامبر(ص) آنها را جانشین خویﺶ نساخته بود.

خلیفه اول و جنگهای ردّه
اهل رده دو گروه بودند.
گروه اول :گروهی که از دین برگشتند و کافر شدند .این گروه خود به دو دسته تﻘسیم شده بودند:
• دسته اول :عدهای از یاران مسیلمه و دیگر مدعیان نبوت بودند و منﮑر پیامبری حضرت محمد (ص) گردیدند.
• دسته دوم :افرادی بودند که شریعت را منﮑر و نماز و زکات را ترک کرده و به آیین جاهلیت بازگشته بودند.
گروه دوم :کسانی بودند که بین نماز و زکات فرق ﻗائل شدند .این گروه معترف به وجوب نماز و منﮑر وجوب زکات
و پرداخت آن به امام بودند.
گروه دوم خود به سه دسته تﻘسیم میشدند:
الف :دستهای که مایل به پرداخت زکات نبودند - .نه به ابوبﮑر و نه به هیچ کس دیگر .-برخی از نویسندگان
همانند مﻘدسی به این دسته اشاره دارند.
ب :دستهای که منﮑر حﮑم فﻘهی زکات نبودند بلﮑه پرداخت آن را به ابوبﮑر نمیپذیرفتند و میگفتند :ما زکات را
از اغنیای خود گرفته و به فﻘرایمان میدهیم ،اما به کسی که کتاب و سنت پرداخت ﭼیزی را از جانﺐ ما به وی،
الزم نشمرده نخواهیم داد .یعﻘوبی نیز مینویسد :کسانی تنها از دادن زکات به ابوبﮑر خودداری کردند.
ج :دستهای که مایل به پرداخت زکات به حﮑومت مدینه نبودند اما حاضر به پرداخت آن به اهل بیت پیامبر خدا
(ص) بودند .باور این دسته آن بود که مهاجرین و انصار به دلیل حسادت مانع روی کار آمدن اهل بیت شده اند.
ابوبﮑر و سپاهیان وی تمام این گروهها و دستهها را به عنوان کسانی که مخالف وی هستند ،اهل ردّه نامیدند و با
آنها جنگ کردند.

شخصیت و حﮑومت عمر بن خﻄاب
عمر فرزند خﻄاب از طایفه بنى عدى  -یﮑى از طوایف ﻗریﺶ  -بود .او در سال ششم بعثت در مﮑه اسالم آورد و
در تمام دوران هجرت از دوستان نزدیک ابوبﮑر بود .وى در جریان عﻘد برادرى میان مسلمانان ،با ابوبﮑر عﻘد اخوت
بست .دختر وى حفصه به همسرى پیامبر  -ص  -درآمد .در ماجراى سﻘیفه نﻘﺶ مهمى براى به خالفت رساندن
ابوبﮑر داشت و در دوران حﮑومت او عمال به عنوان ﻗائم مﻘام او فعالیت مىکرد .ابوبﮑر به هنگام مرگ ،با نوشتن
عهدنامهاى وى را به جانشینى خود برگزید و این اﻗدامى بود که به صورت طبیعى انتظار آن مىرفت .در آن زمان
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مسلمانان در شام و عراق به فتوحات مشغول بودند و به جز اعتراضاتى که به رفتار و اخالق عمر شد ،کسى
مخالفت جدى با ابوبﮑر نﮑرد .عمر از سال  13تا  23هجرى ،یعنى اندکى بیﺶ از ده سال خالفت کرد.
در زمان خالفت عمر بن خﻄاب فتوحات زیادی نصیﺐ مسلمان گردید در طی  4سال شام و فلسﻄین از دست
رومیان گرفته شد در ماه صفر سال 16هجرت نخستین نماز جمعه در ایوان مدائن به جای اورده شد و در همان
سال یزدگرد سوم در نبرد "جوالء"شﮑست خورد و به ری عﻘﺐ نشینی کرد.با فتح نهادند تﻘریبآ با فتح ایران
خاتمه یافت.
عمر در طول ده سال خالفتخود ،سیاست اجرایى خود را در توسعه فتوحات متمرکز کرد و ﻗبایل زیادى را از
جزیرة العرب به شام و عراق کوچ داد .وى در اداره امور از نیروهاى مختلف ،به ویژه ﻗریشیان بهره برد .در عین
حال کوشید تا صحابه اصلى پیامبر را در مدینه نگاه دارد.
در نوع کارها مصلحت اندیشىهاى خود را بر آراى دیگران ترجیح مىداد ،اما اگر نﮑته خاصى به ذهنﺶ نمىرسید،
با صحابه به مشورت مىنشست .رفتار فردى او اندکى به تندى مىگرایید و همین سبﺐ برخى از اعتراضها مىشد.
زندگى اﻗتصادى سادهاى داشت و از تجملگرایى سخت متنفر بود .بارها کارگزاران خود را به دلیل تجمل گرایى بر
کنار یا توبیخ و جریمه کرد .در این میان ،نسبتبه معاویه اعتماد خاصى داشت و به رغم تجمل گرایى شدید
معاویه ،هیچ گاه وى را که خود به حﮑومت دمشق گماشته بود ،از امارت دمشق عزل و یا حتى توبیخ نﮑرد.
رفتار عمر میان اهل سنت ،سخت مورد توجه واﻗع شد تا جایى که مىتوان نمونههایى را نشان داد که بعدها اهل
سنت ،در فﻘه خویﺶ سنت پیامبر را به کنار گذاشته و سنت عمر را مبنا ﻗرار دادند .برداشت وى از دین همراه با
نوعى سختگیرى بوده و از این زاویه عنصرى افراطى مىنمود .به عبارت دیگر مىتوان گفت که او دین را
سختگیرانهتر از خود پیامبر  -ص  -عرضه مىکرد .سختگیرى او درباره زنان ،یﮑى از نمونههایى است که در اخبار
تاریخى مﮑرر گزارش شده است.
عمر نسبت به نژاد غیر عرب نوعى بدبینى داشت ،و البته در آن روزگار که هنوز اﻗوام دیگر به اسالم نگرویده بودند،
از سوی حاکمی عرب اندکى طبیعى مىنمود .با این حال تاکیدهاى سخت وى بر عربىگرى تأثیرهاى نامﻄلوبى بر
سایر نژادها نهاد.

کشورگشاییها در عصر خلفای نخستین
در زمان ابوبﮑر مسلمانان به سوی نبرد با رومیان و فتح شام نیز شتافتند و فلسﻄین به دست مسلمانان درآمد.
ادامه کار در زمان خلیفه دوم ،عمر بن خﻄاب منجر به فتح دمشق و یرموک شد و هرﻗل شام را رها کرد و به
ﻗسﻄنﻄنیه گریخت و شام بتدریج دردست مسلمانان افتاد و تا کوههای توروس در آسیای صغیر پیﺶ رفتند .بیت
المﻘدس که در آن زمان «ایلیاء» نام داشت به هنگام سفر عمر به شام از سوی اسﻘف اعظم تسلیم شد .از آن پس
عمر به گسترش فتوحات در مصر و شمال آفریﻘا شتافت .در دوره پیامبر اسالم ،محمد نیمه غربی شبه جزیره
العرب در دست مسلمانان بود .در عهد ابوبﮑر تمام شبه جزیره تصرف شد .در عهد عمر مسلمانان تا ماوراء النهر و
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شمال دریای مﮑران و همه ایران (بجز سواحل شمال آنسوی دیوارههای البرز) و سرزمین عراق ،شام ،مصر و باریﮑه
سواحل لیبی را متصرف شدند .در زمان عثمان ،تا دریاﭼه آرال و کنارههای دریای کاسپین تا دریای سیاه (شرق
آسیای صغیر و جنوب ﻗفﻘاز) ،جنوب آسوان و ﻗسمت اعظم سواحل لیبی متصرف شد .گستره ممالک اسالمى در
شرق تا سیستان و خراسان بود .در شمال غرب ایران ،شامل آذربایجان و ارمنستان ،و در غرب شامل تمامى آنچه
شامات نامیده میشد ،بود ،یعنى اردن ،سوریه ،فلسﻄین ،لبنان و مصر .این مناطق پیﺶ از آن زیر سلﻄه دولت
بیزانس (روم شرﻗى) بود .مردمان این مناطق ،بخشى عرب و بخشى رومى بودند .پس از اسالم ،ترکیﺐ جمعیتى
این دیار به سود اعراب ﭼرخید و فرهنگ عربى به جز برخى از اﻗلیتهاى ﻗومى-مذهبى ،در این مناطق غالﺐ
گردید .در دوره اموی شمال غرب آفریﻘا تا مغرب ،اندلس تصرف شد و بر متصرفان شرق اسالم افزوده شد.

رویﮑرد امام علی به فتوحات
• عدم حضور در فتوحات
• مشورت دادن به خلیفه در مواﻗعی که اصل اسالم ممﮑن بود به خﻄر بیفتد.
• توﻗف فتوحات در زمان خالفت .با بازگشت فاتحان به مرکز خالفت ،باعث شد این افراد در درون خالفت
مخالفتهای فراوانی از خود بروز دهند.

اﻗدامات خلیفه دوم در زمان خالفت
در دوران خلیفه دوم حوادث و وﻗایعى اتفاق افتاد که اهم آنها در ذیل فهرست مىشوند.
 1ـ فتوحات که عمر را در کل دوران خالفتﺶ به خود مشغول کرد و ما در عنوان جداگانهاى بدان پرداختیم.
 2ـ ایجاد دیوان :یﮑى از مهمترین اﻗدامات ادارى در دوره خلیفه دوم ،ایجاد دیوان در سال  51بود ،زمانى که
غنائم و درآمدهاى دولت زیاد شده و راه مصرفى براى آنها وجود نداشت ،صحبت از تﻘسیم آنها میان مردم
شد.برخى اعتراض کردند که تﻘسیم این پولها مردم را تنبل مىکند.اما عمر گفت ﭼارهاى جز این ندارد ،ﭼون
فىء زیاد شده و راه مصرفى ندارد.تشﮑیل دیوان براى کنترل درآمدها ،دخل و خرج دولت ،شمارش لشﮑر و معین
ساختن حﻘوق آنان از خمس غنایم و سایر درآمدهایى بود که به دولت مىرسید.اصل دیوان از ایرانیان بود و
دستگاه خالفت با استفاده از خود ایرانىها و نیز خط و زبان پهلوى آن را به راه انداخت.این خط و زبان تا زمان
عبد الملک بن مروان ،زبان رسمى دیوان بود و پس از آن عربى شد.
در دیوان نام ﻗبایل و افراد نوشته شده و بر حسﺐ موﻗعیت ﻗبیلهاى حﻘوﻗى به آنها تعلق مىگرفت.این حﻘوق
معموال از خمس غنایم جنگ ـ که سهم دولت بود ـ و سایر درآمدهاى عمومى مانند جزیه و.. .پرداخت
مىشد.ایجاد ﭼنین روشى براى مراﻗبت از مسایل مالى ،به احتمال برگرفته از تجربههایى بود که در ایران و شام در
کار بوده است.
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در این دیوان ،سپاهى عرب بر سپاهى عجم ،عرب ﻗحﻄان بر عرب عدنان ،عرب مضر برعرب ربیعه ،ﻗریﺶ بر
غیرﻗریﺶ وبنىهاشم بر بنى امیه تﻘدم داشت وحﻘوق گروه اول بیﺶ از حﻘوق گروه دوم بود .تاریخنویسان معروفى
مانند ابن اثیر ویعﻘوبى وجرجى زیدان ،در تاریخهاى خود نمونه اى از ارﻗام متفاوت مﻘرریهاى سپاهیان وکارمندان
دولت اسالمى را ذکر کردهاند.اختالف ارﻗام حﻘوق بهت آور است.حﻘوق عباس بن عبد المﻄلﺐ ،سرمایه دار معروف،
در سال  12000درهم بود ،در حالى که حﻘوق یک سپاهى مصرى در سال از  300درهم تجاوز نمىکرد .حﻘوق
ساالنه هر یک از زنان رسول خدا  6000درهم بود ،در حالى که حﻘوق یک سپاهى یمنى در سال به  400درهم
نمىرسید .حﻘوق ساالنه معاویه وپدر او ابوسفیان در سال  5000درهم بود ،در حالى که حﻘوق یک فرد عادى
مﮑى که مهاجرت نﮑرده بود  600درهم بود.
خلیفه ،با این عمل ،تبعیض نژادى را که از جانﺐ ﻗرآن وپیامبر صلى اهلل علیه و آله و سلم محﮑوم شده بود ،بار
دیگر احیا نمود وجامعه اسالمى را دﭼار اختالف طبﻘاتى ناصحیح کرد.
ﭼیزى نگذشت که در جامعه اسالمى شﮑاف هولناکى بروز کرد وزر اندوزان ودنیا پرستان ،در تحت حمایت خلیفه،
به گرد آورى سیم وزر پرداختند واستثمار کارگران وزحمتﮑشان آغاز شد.
با اینﮑه خلیفه وﻗت اموال گروهى از فرمانداران ودنیا پرستان ،مانند سعد وﻗاص ،عمرو عاص ،ابو هریره و ...را
مصادره کرد وپیوسته مىکوشید که فاصله طبﻘاتى بیﺶ از حد گسترش پیدا نﮑند ،ولى متأسفانه ﭼون از نخست
نظرات واﻗدامات اﻗتصادى او غلط وبر اساس برتریهاى بى وجه استوار بود ،مصادره اموال سودى نبخشید وکارى از
پیﺶ نبرد وکار را براى زمامدار آینده ،که روحا نژادپرست بود ،سهلتر کرد ودست او را در تبعیض بیشتر باز
گذاشت.
زراندوزان جامعه آن روز ،بر اثر باال رفتن ﻗدرت خرید ،بردگان را مىخریدند ،وآنان را به کار وا مىداشتند ومجبور
مىکردند که هم زندگى خود را اداره کنند وهم روزانه یا ماهانه مبلغى به اربابان خود بپردازند.وبیچاره برده ،از بام
تا شام مىدوید وجانﺶ به لﺐ مىآمد تا مﻘررى مالک خود را بپردازد.
ثبت نام افراد در دیوان بر دو پایه بود :یﮑى نسﺐ ﻗبیلهاى افراد ،و دیگر پیشینه آنان در زمان اسالم آوردن و
شرکت در جنگهاى صدر اسالم.بدین ترتیﺐ نوعى تفاوت و گاه تبعیض میان مردم اعمال مىشد.سیاست مزبور تا
پایان دوره خالفت خلیفه سوم اجرا مىشد.اما در دوره خالفت امام على ـ ع ـ اموال مزبور به طور مساوى میان
افراد تمامى ﻗبایل بدون مالحظه سوابق ،نوع ﻗبیله و حتى عرب و غیر عرب تﻘسیم شد.گفتهاند که خلیفه دوم نیز
در لحظههاى پایانى زندگى گفته بود ،اگر زنده بماند ،سیاست تساوى را پیشه خواهد گرفت.پیﺶ از او ابوبﮑر نیز
اموال مزبور را به صورت مساوى تﻘسیم مىکرد.
 3ـ از کارهایى که در زمان عمر توسط او انجام شد ،جلوگیرى از خروج اصحاب پیامبر (ص) از مدینه بود.
از مهمترین مسائل در مورد انتخاب خلیفه ،عدم استفاده از بزرگان اصحاب پیامبر (ص) است .یﮑبار وﻗتى از او
علت اینﮑار پرسیده شد گفت :نمىخواهم آنها را به کار و عمل آلوده سازم .ﭼنانچه وﻗتى پرسیدند که ﭼرا «ابى بن
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کعﺐ» را بر سر کار نمىنهد گفت نمىخواهد او را بﮑار آلوده سازد .از او پرسیدند که ﭼرا از اهل بدر در جریان امور
بهره نمىگیرد؟ پاسخ او همان عدم آلوده نمودن آنها به کار بوده است .ابن اثیر نیز عدم استفاده از آنها در امور
والیات را اشاره مىکند ،اما آنچه شعبى یﮑى از تابعین معروف توضیح مىدهد ﭼیزدیگرى است ،او مىگوید :عمر
ﻗصد داشت تا از خروج صحابهئى که خود وزنههاى مهمى بودند و امﮑان داشت اگر خارج از مدینه بروند محور
مستﻘلى شوند ،جلوگیرى کند.عمر فتنه آنها را مىدانست و لذا آنها را در مدینه محصور کرده بدانها گفت بدترین
ﭼیزى که من از آن هراس دارم انتشار شما در شهرهاست.
هنگامى که «زبیر بن العوام» از او خواست تا براى جنگ بیرون رود عمر بدو گفت :من نمىگذارم اصحاب محمد
(ص) در میان مردم متفرق شده و آنها را به ضاللت بﮑشند .وﻗتى از او پرسیده شد که ﭼرا امثال یزید بن ابو
سفیان ،معاویه ،سعید بن العاص و فالن و فالن از طلﻘاء و فرزندان آنها را بر سر کار مینهى ،اما عباس ،زبیر و
طلحه را بر کنار نهادهئى ،عمر گفت اگر اینان در بالد پراکنده شوند ایجاد فساد مىکنند.
حسن بصرى نیز در علت جلوگیرى از خروج مهاجرین از ﻗریﺶ از مدینه جز با اجازه گرفتن و تعیین مدت معین
براى بیرون از مدینه بودن ،مىگوید :این بدان جهت بوده که عمر نسبت به آنان بدگمان بوده که مبادا فسادى بر
پا کنند احمد امین مصرى مىگوید ﭼون مدینه اهمیت داشته عمر از خروج آنها ممانعت کرده ،اما این یکنوع
تحریف ﻗضایاى تاریخى است.
 4ـ مشاطره اموال:
ابن سعد مىگوید :عمر هر کس را به والیتى مىفرستاد اموال او را مىنوشت و پس از بازگشت هر ﭼه داشت دو
نیمه مىکرده نیمى را براى بیت المال برمىداشت و نیمى را به او پس مىداد (این مشاطره اموال است) ابن سعد
مىافزاید عمر بعضى از اصحاب پیامبر (ص) همچون ،سعد بن ابى وﻗاص ابو هریره ،عمر بن العاص ،معاویه و...را سر
کار مىنهاد اما کسانى را که از آنها برتر بودند همچون عثمان ،على (ع) ،طلحه ،زبیر ،ابن عوف ،و...را رها مىکرد
ﭼرا که آن افراد ﻗوت بر کار داشتند و نسبت به امور بیناتر بودند ؟ ؟ این مشاطره اموال در حﻘیﻘت به معناى
آنست که والى اموالى را که از بیت المال بوده دزدیده است و باید از او پس گرفت :عمرو بن العاص از جمله کسانى
است که اموال او مشاطره شده است  ،خلیفه شنید که عامل او در شهر حمص خانههائى ساخته و در بانى نیز بر
آن نهاده کس را بفرستاد تا درب خانه او آتﺶ زنند و باز پس از ﭼندى او را بﮑارش گمارد خلیفه شخصى را به
بادیهاى فرستاد تا هر کس ﻗرآن نمىخواند او را تأدیﺐ کند او نیز شخصى را آنﻘدر کتک زد تا مرد در حﻘیﻘت این
ﻗوت اوست؟ ؟ و اموال ابو هریره را که والى در بحرین بود مشاطره کرده و او را متهم به دزدى از بیت المال نمود .
همچنین اموال «ابو موسى اشعرى» و «حارث بن کعﺐ» نیز مورد مشاطره ﻗرار گرفته است «عتبه بن ابو سفیان»
که مسئول جمع آورى زکات در طائف بود اموالﺶ مورد مشاطره ﻗرار گرفت« .ابو بﮑرة» نیز از جمله والیان خلیفه
بود وﻗتى عمر اموال او را مشاطره مىکرد ابو بﮑرة مىگفت اگر همه این مال از آن خداست ﭼرا همه را نمىگیرى
و اگر از ماست پس ﭼرا آنرا مىگیرى .
21

عین همین اعتراض نیز از على (ع) در مورد عمر نﻘل گردیده و اضافه شده که تعجﺐ از آنجاست که خلیفه آنها را
باز بر سر کارهاى اولیه مىفرستد ،وﻗتى والى خلیفه از یمن برگشت و لباسى زیبا بر تن داشت عمر گفت تا لباس
او را در آوردند و باز او را به محل کارش اعزام داشت .
ابو هریره بعدها وﻗتى باز براى کار مورد پیشنهاد ﻗرار مىگرفت گفت که نمىرود ﭼرا که آبرویﺶ ریخته شده
اموالﺶ گرفته شده و بر پشت او نیز زده شده است از جمله کسانى که اموالشان مشاطره شد سعد بن ابى وﻗاص
است همان کسى که مردم کوفه نیز از او نزد عمر شﮑایت کرده و گفتند که نیﮑو نماز نمىخواند بالذرى اسامى
کسانى که اموالشان مورد مشاطره ﻗرار گرفته ذکر کرده است! ابو بﮑره ،نفیع بن الحرث ،نافع بن الحرث ،جز بن
معاویه ،بشر بن المحتفر که درجندىشاپور بوده خالد بن حرث که بر بیت المال اصبهان بوده ،ﻗیس بن عاصم،
سمرة بن جندب که بر بازار اهواز بود همان بن عدى ،مجاشع بن مسعود ،که بر زمین بصره و صدﻗات آن بوده،
شبل بن معبد که مأمور رسیدگى به غنائم بوده و ابو مریم بن محرش که در رامهرمز بوده است این مشاطره هیچ
مفهومى جز اینﮑه اینان در نظر خلیفه دزد بیت المال بودهاند ندارد.
 5ـ برخی احﮑام اسالم تغییر کرد؛ از جمله متعه در زمان عمر تحریم شد.
 6ـ به بهانه اینﮑه مبادا احادیث پیامبر با ﻗرآن مخلوط شود ،دستور منع نﻘل احادیث و سوزاندن آنها صادر شده
است در حالى که جمعى دیگر از صحابه و در رأس آنها حضرت على (ع) بر نوشتن حدیث سفارش اکیدى داشتند،
ننوشتن حدیث این مشﮑل را به وجود آورد که احادیث ﭼندى از آن حضرت از دست رفت و حدیثسازان فاسد،
فرصت عرضه ساختههاى خود را یافتند.
 7ـ در این دوران بود که معاویه به عنوان والى شام منصوب گردید و از این ناحیه لﻄمات زیادى به اسالم وارد
شد ،عمر مىگفت معاویه کسرى عرب است.
 8ـ بازسازى مسجد الحرام و مسجد النبى (ص):
با فزونى جمعیت مسلمانان ،نیاز به توسعه مسجد الحرام که هر سال در ایام حج هزاران نفر بدان روى مىآوردند،
کامال محسوس بود.پیﺶ از سال هفدهم هجرى ،کعبه میان زمین مسجد الحرام ﻗرار داشت و اندکى آن سوتر،
بدون آن که دیوارى در اطراف مسجد الحرام باشد ،خانههاى مردم ﻗرار داشت.در این سال ،خلیفه دستور داد تا
خانههاى ﭼندى را تخریﺐ کرده بر وسعت مسجد الحرام افزودند.به عالوه ،او دستور داد تا دیوارى اطراف مسجد
الحرام ساخته شود و مشعلهایى بر روى دیوارها نصﺐ گردد.
از سوى دیگر ،به دلیل آن که مسجد الحرام در مسیر سیل ﻗرار داشت ،کوشﺶ شد تا سیل بندهایى ساخته شود
تا از هجوم آب جلوگیرى شود.این اﻗدامها ،مبناى کارهاى دیگرى بود که ﭼند دهه بعد انجام گرفت.
گفته شده که در دوره جاهلى ،اعراب هیچ گاه به حرمت کعبه ،خانه مﮑعﺐ شﮑل نمىساختند.این مسأله بعدها
ﭼندان مورد توجه ﻗرار نگرفت ،اما به مردم گفته شد تا بناى خانه خود را فراتر از بناى کعبه نبرند.
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پیﺶ از این گفتیم که رسول خدا ـ ص ـ در نخستین سال ورودش به مدینه ،مسجد را بنیاد گذاشت .بسیارى از
اصحاب ،خانههایى در اطراف مسجد ساختند.در سال سوم هجرت ،دستور داده شد تا همه درهایى که از خانهها به
مسجد باز مىشود ،به جز در خانه على ـ ع ـ بسته شود.پس از فتح خیبر که شمار مسلمانان روبه فزونى نهاد،
مسجد توسعه یافت.
در دوران خلفاى نخست ،مسجد النبى ـ ص ـ دوبار در سالهاى هفدهم و بیست و نهم هجرى باز سازى شد.زمانى
که خلیفه دوم دستور توسعه مسجد را داد ،شمارى از خانهها تخریﺐ شد و بر وسعت مسجد افزوده شد.عثمان
عالوه بر توسعه مسجد ،براى نخستین بار دستور داد تا دیوارهاى مسجد را از سنگهاى منﻘوش بازسازى کرده
ستونهاى مسجد را با سنگهاى حجارى شده و منﻘﺶ تجدید نمایند.پیﺶ از آن بناى مسجد ساده و بى آالیﺶ
بود.
 9ـ تاسیس بصره و کوفه:
پس از آن که جنگ ﻗادسیه خاتمه یافت و مدائن به دست مسلمانان گشوده شده ،فاتحان که شمارشان بسیار زیاد
بود ،در این سوى و آن سوى پراکنده شدند.خلیفه دوم به سعد بن ابى وﻗاص نامهاى نوشت و از او خواست تا در
محلى که با خصلتهاى عربى سازگارتر باشد آنان را اسﮑان دهد .محلى که بعدها شهر کوفه در آن جا ساخته شد،
براى استﻘرار اعراب انتخاب گردید.کوفه همانند بصره در نخستین ﻗدم به صورت دو پادگان نظامى براى حفظ
نیروهاى ذخیره ایجاد شد ،اما به تدریج به صورت یک شهر بزرگ در آمد.
سعد در نﻘﻄهاى مرتفع ،مسجد و دار االماره را بنا کرد.پس از آن ،جمعیت حاضر را که از ﻗبایل گوناگون بودند ،در
محالت مختلف اسﮑان دادند.منﻄﻘه بندى کوفه بدین صورت بود که هر ﻗبیله در محلهاى سﮑنا گزید.آنها با
استفاده از مصالحى که از بناهاى حیره به کوفه مىآوردند ،این شهر را بنا کردند.
الگوى بناى مسجد در کنار دار االماره بدان جهت بود که در آن دوره حاکم شهر ،امامت جماعت مردم را نیز
عهدهدار بود.این الگو بعدها در معمارى اسالمى در سایر شهرها به کار گرفته شد.تأسیس کوفه و شﮑل گیرى آن
میانه سالهاى ﭼهاردهم تا هیجدهم هجرى بوده است.شهر کوفه تا پیﺶ از بناى شهر بغداد به دست منصور
عباسى ،مرکز عراق بود ،اما بعدها به تدریج از اهمیت آن کاسته شد.
از آن جا که کوفه میان سالهاى  36تا  40هجرى مرکز خالفت اسالمى به شمار مىرفت ،موﻗعیت ممتازترى
نسبت به بصره داشت.وجود امام على ـ ع ـ در این شهر به گسترش تشیع در آن جا کمک بسیار کرد.

شورای شﺶ نفره تعیین خلیفه سوم
عمر نیز همچون ابوبﮑر با احساس نزدیﮑی به مرگ خویﺶ ،به فﮑر خالفت پس از خود افتاد و نتوانست مردم را به
حال خویﺶ وا گذارد.او روشی غیر از روش ابوبﮑر برای تعیین خلیفه به کار گرفت و اﻗدام به تشﮑیل (شورای
خالفت) نمود.این شورای شﺶ نفره عبارت بود از :علی بن ابی طالﺐ ،عثمان بن عفان ،سعد بن ابی وﻗاص ،عبد
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الرحمن بن عوف ،طلحه وزبیر .منظور عمر آن بود که هر یک از این شﺶ نفر لیاﻗت خالفت را دارند ،ولی خود باید
یک نفر را برای این کار برگزیند.
این امر اگر ﭼه در ظاهر نشانگر نوعی احترام به دیدگاهای مختلف است ،محدود کردن آن در شﺶ نفر که رای
نهایی آنان برای همگان مشخص بود ونادیده گرفتن دیگر صحابه بزرگ پیامبر (ص) بسیار سوال انگیز است.
نﮑته در خور توجه آن است که ﭼون افراد این شورا زوج بود و ممﮑن بود سه نفر به یک فرد و سه تن به دیگری
مایل شوند ،بنا به حﮑم عمر ،آن طرفی که عبدالرحمن در آن ﻗرار داشت رایشان بر سه نفر دیگر برتری مییافت با
ﭼنین تدابیری معلوم بود که علی (ع) هیچ شانسی برای خالفت نخواهد داشت و آن حضرت نیز با علم به این امر
و تنها به خاطر مصالحی الزم دانست در شورا حاضر شود.
گذشته از این مسائل ،مﻄرح کردن شﺶ مدعی خالفت ،در هر صورت کار خﻄرناکی بود که راه را برای خلیفه
بعدی بسیار ناهموار میساخت .ﭼون آنان به مانند آتﺶ زیر خاکستری برای خلیفه بعدی به حساب میآمدند.
به هر حال ،حاصل کار شورا آن بود که زبیر به نفع علی(ع)و طلحه به نفع عثمان ،و سعدبن به نفع عبد الرحمن
کناره گیری نمود .عبدالرحمن که شوهر خواهر عثمان بود ،مایل بود تا خالفت را به عثمان بسپارد ،ولی برای
برتری بسیار روشن علی(ع) بر عثمان مستلزم آن بود که وی بهانهای برای رای دادن به عثمان به دست آورد.از
این رو ابتدا به علی (ع) پیشنهاد کرد و گفت :من خالفت را به تو میسپارم به شرط آنﮑه بر اساس کتاب خدا
وسنت پیامبر (ص) وسیره شیخین رفتار نمایی.علی(ع) در پاسخ فرمود(امید آن دارم که بر به علم خویﺶ و به
اندازه طاﻗتم عمل نمایم) ﭼون امام(ع) میدانست که با کتاب خدا و سنت پیامبر (ص) احتیاجی به طریﻘه دیگران
نیست.
آنگاه عبد الرحمن ،همان شرط را برای عثمان بیان کرد و او بی درنگ شرط راپذیرفت ،هر ﭼند عملﮑرد او نشان
داد که به طریق شیخین نیز اعتنایی نداشت و آن پذیرش را تنها بدان مﻘصود اظهار کرد را به ﭼنگ آورد.
این جا بود که «على(علیه السالم)» به «عبدالرحمان» فرمود« :به خدا سوگند تو این کار را نﮑردى مگر این که از
او انتظارى دارى همان انتظارى که خلیفه اوّل و دوّم از یﮑدیگر داشتند ،ولى هرگز به مﻘصود خودنخواهى رسید»
شک نیست که این شورا از جهات مختلفى زیر سؤال است:
اوال :اگر بنابر آراى مردم است ،ﭼرا تبعیت عام صورت نگیرد؟ و اگر بنابر انتصاب است شوراى شﺶ نفرى ﭼرا؟ و
اگر شورا باید برگزیند شخصیّتهاى معروف دیگرى در میان مسلمین نیز بودند.
ثانیاً :اگر اینها مشمول رضاى پیامبر(صلی اهلل علیه واله) بودند پس تصریح نارضایتى پیامبر(صلی اهلل علیه واله) تا
آخر عمر از «طلحه» ﭼه مفهومى مى تواند داشته باشد؟
ثالثاً :به فرض این که آنها نتوانند از نظر انجام وظیفه ،توافق بر کسى کنند ﭼگونه مى توان گردن همه را زد.
رابعاً :اگر واﻗعاً هدف شورا بود ،ﭼرا پیﺶ بینى خالفت «عثمان» را با صراحت ذکر کرد؟ و اگر از خالفت او بر
جامعه اسالمى مى ترسید ،الزم بود او را جزء شورا ﻗرار ندهد ،تا نفر دیگرى انتخاب شود.
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خامساً :در صورتى که سه نفر در یک طرف و سه نفر در طرف دیگر ﻗرار گیرد ﭼرا آن طرف که على(علیه السالم)
است و به گفته عمر ،مردم را به سوى حق و راه روشن فرا مى خواند و تنها اشﮑالﺶ بسیار مزاح کردن است مﻘدّم
نشود.

شخصیت و رویﮑردهای خلیفه سوم
بخشﺶهای بی حساب عثمان
به گفته «ابن ابى الحدید» خلیفه سوّم ،بنى امیه را بر مردم مسلّط کرد و آنها را به فرماندارى والیات اسالم
منصوب نمود و اموال و اراضى بیت المال را به عنوان بخشﺶ در اختیار آنان گذارد ،از آن جمله سرزمینهایى از
«آفریﻘا» در ایّام او فتح شد که خمس همه آنها را گرفت و به «مروان بن حﮑم» (دامادش) بخشید.
مرحوم «عالّمه امینى» در کتاب نفیس «الغدیر» آمار عجیبى از بخشﺶهاى عثمان در دوران خالفتﺶ از منابع
اهل سنّت گردآورى کرده .به عنوان نمونه به یﮑى از دامادهایﺶ «حارث بن حﮑم» برادر «مروان» سیصد هزار
درهم و به «مروان» پانصد هزار درهم و به «ابوسفیان» «دویست هزار» و به «طلحه» «سیصد و بیست و دو هزار»
و به «زبیر»» پانصد و نود و هشت هزار» درهم بخشید ،تا آن جا که مرحوم «عالّمه امینى» جمع درهمهایى را که
او از بیت المال بخشید بالغ بر «یﮑصد و بیست و شﺶ میلیون و هفتصد و هفتاد هزار» درهم مى داند.
خلیفه نیز براى خودش اسرافهاى زیادى را مرتﮑﺐ مى گردید ﭼنانچه مسعودى نﻘل کرده خلیفه خانه بسیار
مجللى در مدینه براى خود ساخته بود ،و ذهبى گوید که او اموال زیادى یافته و هزار غالم داشت .ابن سعد نیز
گزارش کرده که ما ترک او بسیار زیاد بوده است ،و ﭼنانچه زبیر بن بﮑار نﻘل کرده وﻗتى خانه را ساخت و مورد
اعتراض ﻗرار گرفت گفت که من این خانه را از بیت المال ساخته ام مگر در آینده براى شما هم نخواهد بود؟

میدان دادن به بنی امیه در زمان خالفت
در عصر عثمان ،ورود بنی امیه به حﮑومت و واگذاری پستهای کلیدی به آنان علنی شد .عثمان در پی اجرای
سیاست ابوسفیان بود که در روز اول به او گفته بود :حﮑومت را به همدیگر برسانید و ارکان حﮑومت را از بنی امیه
ﻗرار دهید .بنی امیه در این دوران ،بر تمام بالد اسالمی حاکم شدند؛ به گونهای که عبداهلل بن عامر که در سن
جوانی بود و برخی او را شانزده ساله دانسته اند ،به جای ابوموسی اشعری ،حاکم شد .عثمان کار را به جایی رساند
که حﮑم بن عاص را که به دستور پیامبر از مدینه به طائف تبعید شده بود ،به مدینه بازگرداند و اموال و صدﻗات
ﻗضاعه را به او که عمویﺶ بود بخشید و فرزندش مروان را به دامادی خود گرفت و در حﮑومت مﻘامات مهمی به
وی داد؛ به گونهای که برخی گفته اند :حاکم و خلیفه واﻗعی مروان بود و عثمان ،تنها نام خلیفه را داشت.
سیاستهای مروان بود که در جامعه اسالمی جاری میشد؛ در حالی که حﮑم بن عاص و مروان ،ملعون به زبان
پیامبر بودند! بنی امیه ﻗدرت گرفتند و فساد و بی بند باری را در جامعه ترویج کردند.
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علت و ﭼگونگی ﻗتل خلیفه سوم
از روشنترین دالیل ﻗیام مسلمانان بر ضد عثمان بن عفان ،همان گرایﺶهای زیاد و تند وی به خویشاوندان و
کسانی بود که در زمان پیامبر اسالم(ص) مﻄرود و منفور بودند؛ از ﻗبیل :حﮑم و پسرش مروان ،ولید بن عﻘبه
فاسق و عبد اهلل بن ابی سرح که مهدور الدم بود .اینها حتی در زمان ابوبﮑر و عمر نیز مﻘبولیت نداشتند؛
ولی عثمان ،خالفت اسالمی و حﮑومت بر مسلمانان را به سخره گرفت و هرگونه که میلﺶ بود ،رفتار نمود.
وی دستور رسول خدا را نادیده گرفت و نه تنها به راندهشدگان احترام گذاشت بلﮑه مناصﺐ مهم کشور را نیز در
اختیار آنان ﻗرار داد.

شخصیت و حﮑومت امام علی (ع)
شیعیان برای دالیل افضلیت امام علی (علیه السالم ) برای خالفت پس از پیامبر(ص) مواردی را برشمردهاند؛
ازجمله:
.1اولین مسلمان که سابﻘه شرک نداشت.
با توجه به روایات متعدد یﮑی دیگر از موارد افضلیت حضرت علی (علیه السالم) بر سایر خلفا مشرک نبودن ایشان
بود .ایشان پیرو دین توحیدی ابراهیم(ع) بودند در حالی که سایر خلفا همگی بت پرست بودند.
 .2ماجرای دعوت خویشان
 .3لیله المبیت
در سال سیزدهم بعثت سران ﻗریﺶ در یک شوراى عمومى تصمیم گرفتند که نداى توحید را با زندانى کردن
پیامبر یا کشتن و یا تبعید او خاموش سازند ،ﭼنان که ﻗرآن کریم مى فرماید:
«به خاطر بیاور هنگامى را که کافران نﻘشه مى کشیدند که تو را به زندان بیفﮑنند یا به ﻗتل برسانند و یا از مﮑه
خارج سازند .آنها ﭼاره مى اندیشیدند و نﻘشه مى کشیدند ،و خداوند هم تدبیر مى کرد; و خدا بهترین ﭼاره
جویان و تدبیرکنندگان است».
سرانجام سران ﻗریﺶ تصمیم گرفتند که از هر ﻗبیله ،فردى انتخاب شود تا افراد منتخﺐ در نیمه شﺐ یک باره بر
خانه حضرت هجوم برده ،او را ﻗﻄعه ﻗﻄعه کنند .بدین طریق هم از تبلیغات او آسوده شوند و هم خون او در میان
ﻗبایل عرب پخﺶ شود تا خاندان هاشم نتوانند با آنها به مبارزه برخیزند .فرشته وحى ،پیامبر را از نﻘشه شوم
مشرکان آگاه ساخت و به آن حضرت دستور داد تا از مﮑه به عزم مدینه خارج شود .پیامبر اکرم(صلى اهلل علیه
وآله) حضرت على(علیه السالم) را از این نﻘشه آگاه کرد و به او فرمود« :امشﺐ در خوابگاه من بخواب و روانداز سبز
مرا به خود بپیچ تا آنان تصور کنند که من هنوز در خانه و در بستر آرمیده ام و مرا تعﻘیﺐ نﮑند» .آن گاه پیامبر
مخفیانه به سمت غار ثور حرکت کرد و از خداوند درخواست نمود تا دشمن را از دست یابى به او گمراه کند و آنان
نتوانند او را پیدا کنند.
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در روایات شیعه و اهل سنت آمده است که على(علیه السالم) این کار را انجام داد و خداوند به خاطر این کار به
فرشتگان مباهات نمود و موﻗعى که پیامبر به سوى مدینه در حرکت بود ،این آیه را در شأن حضرت على (علیه
السالم) نازل فرمود:
«بعضى از مردم با ایمان همچون على(علیه السالم) به هنگام خفتن در جایگاه پیامبر جان خود را به خاطر
خشنودى خدا مى فروشند ،و خداوند نسبت به بندگان مهربان است».
از این رخداد بى نظیر مى توان به نتایج ذیل پى برد :درجه ایثار فوق العاده امام على(علیه السالم); تبعیت محض
ایشان نسبت به فرمان الهى و نبوى (صلى اهلل علیه وآله); عشق و عالﻗه غیر ﻗابل توصیف آن بزرگوار نسبت به
رهبر و مﻘتداى خود; و این نﮑته که در مواﻗعى که اصل و اساس اسالم در خﻄر ﻗرار مى گیرد مى باید بهترین
شخصیتها ،حتى وجود مﻘدس على بن ابى طالﺐ(علیه السالم) فدا گردد .نظیر آن را در ماجراى شهادت امام
حسین (علیه السالم) براى حفظ اسالم مى توان دید.
 .4باﻗی ماندن در مﮑه
 .5توﻗف پیامبر در ﻗبا
رسول خدا پیﺶ از ترک مﮑه ،به علی ( علیه السالم ) فرمود که پس از رفتن او امانتهای مردم را که نزد آن
حضرت بود ،به صاحبانﺶ تحویل دهد و مﻘدمات هجرت دخترش فاطمه ( علیها السالم )و ﭼند تن زن و مرد
هاشمی دیگر را که تا آن زمان موفق به هجرت نشده بودند ،فراهم کند.
حضرت محمد  -صلی اهلل علیه و آله  -ﭼهارم ربیع االول (سال ﭼهاردهم بعثت) غار را به ﻗصد یثرب ترک کردو
دوازدهم همان ماه به محله ﻗبا در حومه یثرب محل سﮑونت ﻗبیله بنی عمرو بن عوف وارد شدو ﭼند روز در آنجا
در انتظار آمدن علی ( علیه السالم )توﻗف کرددر این مدت مسجدی در آن جا تأسیس کرد.
علی ( علیه السالم ) پس از هجرت پیامبر سه روز در مﮑه توﻗف کرد و مأموریت خود را انجام داد ،آنگاه مادرش
فاطمه بنت اسد ،فاطمه دختر پیامبر و فاطمه دختر زبیر بن عبدالمﻄلﺐ را با دو نفر دیگر همراه آورد و در ﻗبا به
پیامبر اسالم پیوست.
پس از ورود علی به ﻗبا ،پیامبر همراه گروهی از بنی نجار (اﻗوام مادری عبدالمﻄلﺐ) روانه یثرب شد.
 .6ایستادگی در جنگها
براساس شواهد و مدارک تاریخى ،حضرت على (علیه السالم) در غزوات و سریههاى صدر اسالم ،نﻘﺶ مؤثر و
سرنوشتسازى داشته است .با بررسى اجمالى جنگها در عصر رسول اکرم (صلى اهلل علیه و آله) 26 ،غزوه رخ داد و
 35تا  48سریه و ماموریت جنگى و شناسایى انجام گرفت .به نﻘل اکثر مورخان اعم از شیعه و سنى ،على (علیه
السالم) در همه غزوات جز «تبوک» شرکت داشت ،و به عنوان دومین شخصیت نظامى پس از رسول (صلى اهلل
علیه و آله) ایفاى نﻘﺶ کرده است.
.7غزوه خیبر
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در السیرة النبویه ،ابن اسحاق خبر حرکت پیامبر (صلى اهلل علیه و آله) را به سوى خیبر آورده ،اما ﭼیزى درباره
پرﭼمدار سپاه ننوشته است; ولى ابن هشام در این باره مىافزاید« :و دفع الرایة الى على بن ابى طالﺐ رضى اهلل
عنه و کانتبیضاء».
ابن اسحاق خبر فرستادن ابوبﮑر و عمر را براى فتح ﻗلعه خیبر آورده است که آنان هریک رفتند و برگشتند اما آنجا
را فتح نﮑردند ،تا آنﮑه پیامبر (صلى اهلل علیه و آله) فرمود« :فردا پرﭼم را به دست مردى مىدهم که خدا و
پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند و خدا به دست او ﻗلعهها را فتح مىکند » .سپس
خبر فتح خیبر و استفاده از آن را به عنوان سپر ،توسط على (علیه السالم) آورده است .طبرى و ابن اثیر جریان
فتح خیبر به دست على (علیه السالم) را بﻄور کامل روایت کرده و نوشتهاند که پس از عدم موفﻘیت ابوبﮑر و عمر
در فتح ﻗلعه یهودیان خیبر ،پیامبر فرمود :فردا پرﭼم را به دست کسى خواهم داد که خدا و پیامبرش او را دوست
دارند و او نیز خدا و پیامبر را دوست دارد .همچنین به ﭼشم درد على (علیه السالم) و بهبود آن به دست پیامبر
(صلى اهلل علیه و آله) اشاره کردهاند که پس از مبارزه با مرحﺐ یهودى و هالکت او ،ﻗلعه را فتح کرد .ابن اثیر
عالوه بر طبرى ،از ابو رافع نﻘل کرده که ﭼون خدا ﻗلعه را به دست على (علیه السالم) گشود ،حضرت در ﻗلعه را
فروافﮑند; ما که هشت نفر بودیم کوشیدیم آن را از یک سو به سوى دیگر برگردانیم ،اما نتوانستیم.
.8غزوه تبوک
منافﻘان وﻗتى که از جانشینى على (علیه السالم ) با خبر شدند به مﻘام شامخ او حسد بردند و این موضوع بر آنان
گران و سنگین بود که على (علیه السالم ) داراى ﭼنین مﻘامى شود و دریافتند که با خروج پیامبر( صلّى اللّه علیه
و آله و سلّم ) على (علیه السالم ) از مدینه نگهدارى مى کند و دشمنان نمى توانند دست طمع بر مدینه بیفﮑنند
(با توجّه به اینﮑه تﻘریبا مدینه از مسلمین خالى شده بود و حتى شخص پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) رفته
بودواحتمال خﻄر هجوم دشمنان ساکن حجاز ،به مدینه مرکز اسالم وجود داشت ) .منافﻘین کوشﺶ داشتند که
به هر صورتى شده ،على )علیه السالم ) را همراه پیامبر بفرستند ،ﭼرا که هدفشان این بود با دورى پیامبر (صلّى
اللّه علیه و آله و سلّم ) فساد و بى نظمى در مدینه به وجود بیاورند و با نبودن مردى که مردم از او حساب مى
برند ،بتوانند به هدف شوم خود برسند و حسادت داشتند از اینﮑه على (علیه السالم ) در مدینه در رفاه و آسایﺶ
بسر برد ولى مسلمین دستخوش رنج سفر طوالنى و طاﻗت فرسا گردند ،و در این مورد ،راه ﭼاره اى مى
اندیشیدند ،سرانجام شایع کردند که اگر پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) ،على (علیه السالم ) را در مدینه به
جاى خود گذارده از روى احترام و دوستى نیست بلﮑه از روى بى مهرى و بى اعتنایى به او ،او را با خود نبرده
است ،اینگونه به آن حضرت تهمت زدند.وﻗتى که امیرمؤ منان على (علیه السالم ) از شایعه سازى منافﻘین با خبر
شد ،تصمیم گرفت آنان را تﮑذیﺐ و رسوا کند و دروغشان را فاش سازد ،از مدینه خارج شد و خود را به پیامبر
(صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) رساند و به آن حضرت عرض کرد((:منافﻘین مى پندارند که تو از روى بى مهرى و
خشمى که بر من داشته اى ،مرا با خود نبرده اى و مرا جانشین خود در مدینه ساخته ای)).
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پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) به او فرمود((:برادرم ! به جاى خود به مدینه باز گرد؛ ﭼرا که امور مدینه
سامان نیابد جز به وسیله من یا به وسیله تو و تو خلیفه و جانشین من در میان خاندانم و هجرتگاهم و دودمانم
هستى))
اَما تَرْضى اَنْ تَﮑونَ منِّى بمَنْزلَة هارُونَ منْ مُوسى االّ اَنَّهُ ال نَبىَّ بَعْدى.
آیا خشنود نیستى که مﻘام تو نسبت به من همچون مﻘام هارون نسبت به موسى ( علیه السالم ) باشد جز اینﮑه
بعد از من پیامبرى نخواهد بود.
و این سخن رسول خدا (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بیانگر ﭼند مﻄلﺐ است:
 1تصریح پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) به امامت على (علیه السالم).
 2انتخاب شخص خاصّ على (علیه السالم ) براى جانشینى ،در میان همه مردم.
 3تبیین فضیلتى ویژه براى على (علیه السالم ) که هیچ کس داراى آن نیست و تنها او صاحﺐ این افتخار است.
 4پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) با این سخن ،تمام آنچه را که هارون در پیشگاه حضرت موسى ( علیه
السالم ) داشت براى على (علیه السالم ) ثابت کرد ،جز در آنچه را که عرف مردم مى دانند مانند برادرى (تنى و
پدر و مادرى ) هارون با موسى و جز آنچه را که شخص پیامبر( صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) استثنا کرد که ((مﻘام
نبوّت )) باشد.
و این امور ،حاکى از امتیازات خاصّ على (علیه السالم ) در میان مسلمین است که هیچ کس در این امتیازات،
همتاى او و یا همسان و نزدیک به او نیست
.9آیه مباهله
از مسائلى که به حد ضروریات اولیه و امور مسلم رسیده است نزول آیه مباهله در حق اهل عبا و پنج تن برگزیده
خدا علیهم السالم است ،به گونهاى که این مﻄلﺐ را بسیارى از محدثان و مفسران و مورخان و متﮑلمان در
کتابهاى خود آورده وجزء مسائل مسلم و غیر ﻗابل تردید انگاشتهاند ،بلﮑه بیشتر مسلمانان ﻗائلند که پیامبر صلى
اهلل علیه و آله و سلم در داستان مباهله با نصاراى نجران از زنان جز پاره تن خود فاطمه علیها السالم ،و از فرزندان
جز دو نوه و گلهاى خود حسن و حسین علیهما السالم ،و از جانها (کسانى که به منزله جانند یا حﮑم خود شخص
را دارند) جز برادرش على علیه السالم را که نسبت به او منزلت هارون با موسى علیه السالم را داشت ،فرا نخواند.
بهترین دلیل برترى على علیه السالم از همه افراد بشر حتى از انبیا علیهم السالم غیر از پیامبر اسالم صلى اهلل
علیه و آله و سلم همین آیه است ،زیرا خداوند او را نفس پیامبر صلى اهلل علیه و آله و سلم خوانده است ،و از
روایات و گفتار مورخان و محدثان بر مىآید که مراد از انفسنا على علیه السالم است.
محمد بن طلحه شافعى ضمن بیانى در فضیلت زهرا علیها السالم در این آیه ،گوید:این که پیامبر صلى اهلل علیه و
آله و سلم فاطمه را میان خود و میان على علیه السالم که به منزله جان او بوده است ﻗرار داد دلیل بر آن است که
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مىخواست فاطمه از هر سو حراست گردد و بدین سبﺐ اهمیت شأن او روشن شود ،زیرا حراست با احاطه انفس
بیﺶ از حراست با احاطه ابناء است.
.10ماجرای ﻗلم ودوات
امام بخاری سرسلسلهی محدثان اهل سنت و صاحﺐ صحیح بخاری از ابن عباس ﭼنین روایت میکند که گفت:
نزدیﮑی وفات رسول اهلل (ص) بود که عدهای از جمله عمر بن خﻄاب در منزل پیامبر (ص( حاضر بودند ،حضرت
(ص) فرمود :ﻗلم و کاغذی بیاورید تا ﭼیزی بنویسم که بعد از آن هرگز گمراه نشوید ،عمر بن خﻄاب گفت" :درد
بر پیامبر (ص) غلبه کرده است ،نزد ما کتاب خداوند است که ما را کفایت میکند"!! .اهل بیت و افراد داخل خانه
رسول اهلل (ص) اختالف کردند ،عدهای هم نظر عمر و عدهای مخالف وی بودند .ﭼون اختالف و نزاع زیاد شد
پیامبر (ص) فرمود :از بالین من دور شوید شایسته نیست نزد من مشاجره و نزاع شود.
بخاری از ابن عباس در جای دیگر نﻘل میکند که ابن عباس گفت :تمام مشﮑالت و بدبختیها از زمانی آغاز شد
که پیامبر (ص) به خاطر نزاع و درگیری در خانه اش آن وصیت آخر را نﮑرد.

رویﮑردهای امام علی (ع) در حﮑومت
رویﮑردهای اﻗتصادی امام (تغییر شیوه تﻘسیم بیت المال و مبارزه با ثروتهای نابجا)
موضوع تﻘسیم بیت المال یﮑی از مهم ترین مباحثی بوده است که عموماً در طول حﮑومت خلفا و امیر المؤمنین
(ع) و همچنین بعد از ایشان با ﭼالﺶ روبرو بوده است .و همواره باعث بروز اختالفات شده تا جائیﮑه بعضاً منجر به
تعویض حاکمین گردیده است .از روایات متعدد تاریخی و سخنان خود حضرت راجع به این موضوع ﭼنین بر
میآید که یگانه روشی که حضرت امیر (ع) در رابﻄه با این موضوع اتخاذ فرموده بودند ،رعایت عدالت و مساوات
بوده است .از نگاه علی (ع) عدالت عبارت است از «انصاف و این که هر فرد آنچه اختصاص به او دارد بدهی و از او
هر آنچه باید گرفت بگیری»
و بر همین اساس امام (ع) در طی خﻄبهای در دومین روز حﮑومتشان ﭼنین میفرمایند «ای مردم منبع تغذیه از
شمایم ،با هر یک از شما در حق و وظیفه برابرم ،روش کار منبع تغذیه همان سنت پیامبرتان میباشد»و دستور او
را به کار خواهم بست بدانید زمینهای که عثمان به تیول بستگان خود درخشندگی رآورده و اموالی که بناحق به
این و آن بخشیده است همه به بیت المال بازگردانده خواهد شد .به درستیﮑه که حق را هیچ ﭼیز باطل نمیکند.
به خدا اگر ﭼیزی از آن اموال را بیابم که به مهر زنان یا بهای کنیزان رفته باشد آن را بر میگردانم .همانا در عدل
گشایﺶ برای عموم است و آن که عدل بر او سخت باشد ،ستم را سخت تر یابد » .از روایات فوق ﭼنین میتوان
نتیجه گرفت که حضرت با اتخاذ ﭼنین تدبیری در نظر داشتند با ویژه خواری کسانی که بر اثر روشهای حﮑومت
خلفای پیشین صاحﺐ ثروت و مﮑنت و امتیازات ویژه شده بودند و برای خود حد و مرزی در بیت المال ﻗائل
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نبودند ،مبارزه نمایند و اختالفات طبﻘاتی که ناشی از سوء مدیریت مالﮑین گذشته بوجود آمده بود را ریشه کن
نمایند .و در ادامه میفرمایند :مهاجرین و انصار با مسلمانان متأخر و حتی نازه مسلمانان در حﻘوق و حدود برابر
داشتند و میفرمایند «مال از آن خداوند است بین شما به تساوی تﻘسیم میشود و هیچ کس در این تﻘسیم بر
دیگران برتری ندارد .و برای متﻘین در روز ﻗیامت بهترین اجر و ثواب خواهد بود .خداوند دنیا را اجر و ثواب متﻘین
ﻗرار نداد»و همچنین در جایی دیگر میفرمایند :مردم؛ از آدم ابوالبشر فرزندی به عنوان غالم یا کنیز متولد
نگردید .تمام فرزندان او از روز نخست آزاده بوده اند ،لﮑن امروز به خاطر جهات و مﻘتضیاتی ،جمعی بنده و
مملوک شما ﻗرار گرفته اند ،ﻗدری از اموال که مربوط به مسلمین است نزد منبع تغذیه جمع شده باید در میان
شما از سیاه پوست و سفید پوست ،بردگان و آزادگان به طور مساوی تﻘسیم شود پس امام به هر نفر سه دینار
عﻄا کردند .مردی از انصار اعتراض کرد و گفت یا علی این غالم را دیروز منبع تغذیه آزاد کرده ام ،آیا سهم مرا با
او به یک اندازه میدهی ؟ حضرت پاسخ داد ،منبع تغذیه در کتاب خدا دﻗت کردم تفاوتی بین فرزندان اسماعیل
که کنیز زاده بودند و فرزندان اسحاق که آزاد بودند ندیدم.

رویﮑردهای اجتماعی امام
زمانی امور حﮑومت به علی (ع) سپرده شد که جامعه اسالمی دﭼار انحرافات جدی ومشﮑالت عدیده بود .نظامی را
که پیامبر بنیاد گذاشته بود ،براساس عدالت ،صالحیتهای دینی ،شایستگی ویﮑسان نگری ﻗرار داشت .آنحضرت
نگاه متعادل ومتوازن نسبت به همه مسلمانان اعمال میکرد.
انتظار این بود که سیره پیامبر در امور حﮑومتی ،به عنوان الگو و زیر ساخت اساسی سر لوحه کاری در دورههای
بعدی ﻗرار گیرد ،اما این رهیافت دﭼار تحول عمیق ودیگر گونی همه جانبه گردید ،ساختار اساسی جامعه از نظر
شﮑل و محتوا تغیر یافت ،خصلتهای جاهلی ﭼون وابستگیهای نسبی ،اشرافی گری ،تعصﺐهای عربی ،به زودی
جای مناسﺐ را در سیاستهای کلی حاکمیت وبه تبع آن در مناسبات اجتماعی پیدا کرد
بزرگترین کار ویژه حﮑومت علی (ع) بر ﻗراری عدالت اجتماعی ورفع نابرابری بود .این مهم ریشه در نگاه عمیق و
رژف آنحضرت به یﮑسان نگری وعدم تمایز افراد مگر در درجه ایمان وتﻘوا داشت .به همین جهت از انحرافات
ایجاد شده وبدعتهای به وجود آمده در روند سیر حﮑومتی خلفا ،همیشه ابراز نارضایتی میکرد .از اینﮑه از کلمه
حق اراده باطل میشد ،ارزشهای دینی که پیامبر بنیان گذاشته بود رنگ باخته بود ،مالکهای ارزش گذاری
جهت تعین منزلت اجتماعی ،تشخیص جایگاه ومیزان بر خور داری افراد از مزایا وپاداشها ،بر اساس وابستگیهای
خونی ونسبتهای فامیلی ﻗرار داشت ،به شدت ابراز انزجار میکرد .او به روشنی میدید که ﭼگونه به نام دین ودر
کسوت خالفت ،بزرگترین ستم وجفا در حق مسلمانان روا داشته میشود ،ﻗشر بندی گروها در پر تو تعریف از
نﻘﺶ و جایگاه منزلتی ،عمال منجر به تبعیض ،دوگانگی وطبﻘاتی شدن جامعه گردیده بود به گونهای که عدهای با
تمسک به پیشینهای مذهبی ،وابستگی ایلی وعشیرهای ونﻘﺶهای نظامی ،نه تنها به ﻗدرت وثروت سر شار دست
یافته اند
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بلﮑه کلیه مزایا وامتیازات اجتماعی را تصاحﺐ کرد ه اند وهر روز بر شوکت ،نفوذ ،ثروت وموﻗعیت اجتماعی آنان
افزوده میشود اما ﻗشرهای عظیم از گروهای حاشیه ای ،فراموش شده ،محروم از مزایای اجتماعی ومغضوب
دستگاه و سیستم حاکمیت بر اثر فساد ونا کار آمدی کار گذاران وتر ویج اشرافی گری وتجمل پرستی ،رو به ازدیاد
است در حالی که عدهای برای تامین ﻗوت زندگی ،رنج میبرد اما جمعیت معلوم الحالی در آمد هنگفت ناشی از
جزیه ،خراج ،زکات ،عشر ،صدﻗات وخمس غنایم و سایر منابع در آمدی فراوان که هر ساله از ﻗلمرو بزرگ
سرزمینهای اسالمی ،روانه مدینه میگردد ،به مﮑنت وحشمت رسیده اند.این وضعیت نه تنها بر دامنه نابرابری،
ظلم ،تبعیض ،واجحاف میافزود بلﮑه به فراموشی معیارهای حﮑومت اسالمی در ﻗضاوت ،ارزش گذاری وروند
حیات اجتماعی منجر میشد .تنظیم وبسامان کردن ﭼنین اجتماعی وارفته ،وتعدیل نارسائها و انحرافات ایجاد
شده ،در رأس بر نامههای حﮑومت اصالحی علی (ع) ﻗرار داشت .آنحضرت در روز بیعت مسلمانان با ایشان،
سیاستﺶ را باز گشت به سنت پیامبر (ص) ،اجرای عدالت اجتماعی ،حذف برتریهای منزلتی ،سمتی ،ونسبی،
یﮑسان نگری در تﻘسیم عواید ودرآمدها وباز گرداندن اموال غضﺐ شده بیت المال اعالم کرد .در راستای رسیدن
به هدف تعدیل ﻗدرت وثروت ،شایسته ساالری ،حذف ساختار اجتماعی نابرابر ،برطرف کردن تضاد اجتماعی حاکم
وایجاد یک جامعه اسالمی ارزش مدار ،اصول وموازینی را در نظر گرفت که در طول خالفتﺶ همواره مالک
عملﮑرد والگوی اجرای برای کار گزاران ومتصدیان حﮑومتی بود.

رویﮑرهای سیاسی امام (عزل فرمانروایان خلیفه پیشین)
مهمترین تصمیم سیاسى امام عزل فرمانداران خلیفه پیشین ودر راس آنان معاویه بود .على -علیه السالم از روز
نخست که خالفت را پذیرفت تصمیم داشت کلیه فرمانداران عصر عثمان را ،که اموال وبیت المال را در مﻘاصد
واغراض خاص سیاسى خود مصرف مىکردند یا آن را به خود وفرزندانشان اختصاص مىدادند وحﮑومتى به سان
حﮑومت کسرى و ﻗیصر براى خود بپا کرده بودند ،از کار بر کنار سازد.
برخى مىگویند تﻘواى امام -علیه السالم سبﺐ شد که این گونه افراد را از مناصﺐ اسالمى برکنار کند ،واال مصالح
شخصى على -علیه السالم ایجاب مىکرد که به معاویه کارى نداشته باشد ومدتى با او مدارا کند تا با حوادثى
مانند جنگ «صفین» و«نهروان» رو به رو نشود ولى محﻘﻘان دیگر ،مانند دانشمند فﻘید مصرى عباس محمود
عﻘاد ،نویسنده کتاب «عبﻘریة االمام على» ونیز نویسنده معاصر حسن صدر نظر دوم را تایید مىکنند وبا ارائه
دالیلى روشن نشان مىدهند که اگر امام -علیه السالم راهى جز این را مىرفتبا مشﮑالت بیشترى رو به رو مىشد
وعزل معاویه وامثال او نه تنها مﻘتضاى تﻘواى آن حضرت بود ،بلﮑه مآل اندیشى وآینده نگرى ومصالح کشور دارى
نیز ایجاب مىکرد که این عناصر فاسد را از دستگاه خالفت طرد کند.
درست است که امام -علیه السالم پس از عزل معاویه با امواجى از مخالفتهاى شامیان رو به رو شد ،ولى در صورت
ابﻘاى او نه تنها با مخالفت این گروه مواجه مىبود بلﮑه مخالفت انﻘالبیون ستمدیده را نیز که امام -علیه السالم را
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روى کار آورده بودند موجﺐ مىشد ومخالفتها ومشﮑالت روز افزون مىگردید وجامعه اسالمى بیﺶ از پیﺶ گرفتار
تشتت و زیان مىشد.

رویکردهای دینی امام(مقابله با بدعتهای به وجود امده)
بعد از رحلت پیامبر (ص) بدعتهای زیادی؛ مثل فرق گذاشتن بین عرب و عجم در تﻘسیم بیت المال ،روزه در
سفر ،شستن پاها در وضو ،به جماعت خواندن نوافل ماه مبارک رمضان (نماز تراویح) ،حرام کردن متعه حج و متعه
زنان و ...صورت گرفت .این بدعتها به مرور زمان در بین مردم به ویژه در میان عوام به عنوان سنت مﻄرح شد و
مردم اینها را به عنوان دین انجام میدادند و حاضر به ترک آنها نبودند.
به عنوان نمونه در حدیث آمده است :اهل کوفه از امیر المؤمنین خواستند براى آنها امامى برگزیند که نافله ماه
رمضان (که یک بدعت در عبادت بود) را به جماعت بر پا دارند .امیر المؤمنین نپذیرفت و ایشان را از بدعت بودن
این عمل آگاه ساخت .آنان حضرت على (ع) را ترک کردند و از میان خود امامى براى آن نماز برگزیدند ،امیر
المؤمنین فرزند خود حسن (ع) را به سوى ایشان گسیل داشت و آنها صدا و شیون و ...بلند کردند که تو ما را از
سنت گذشتگان باز میدارى ،در حالی که میدانستند بدعت است و پیغمبر (ص) از آن نهى کرده؛ زیرا پیامبر
مىفرمود« :اى مردم نماز نافله شامگاهى رمضان بدعت است در ماه رمضان نافله را به جماعت بر پا ندارید ...سنت
اندک بهتر از بدعت بسیار است .بدانید که هر بدعتى گمراهى است و هر گمراهى به سوى آتﺶ است».
حضرت علی بعد از آن که به خالفت ظاهری رسید در مورد این که ﭼرا برخی از اموری که در زمان خلفای ﻗبلی
انجام گرفته است را تصحیح نمیکند ،فرمود" :اگر من آن انحرافها و مالهای غصبی و بیت المال به یغما برده را
بخواهم به جای خود برگردانم ،جنگ جویی که در لشﮑر من است به روی من شمشیر میکشد و مردم فﮑر
میکنند که این من هستم که مخالف با سنّت و کتاب الهی عمل نموده ام؛ به عنوان مثال عمر نماز مستحبی را
در ماه رمضان به ناحقّ سنّت نمود در حالی که ﭼنین سنّتی نبود .بعد از او و در خالفت من کسانی آمدند که برای
ما امام جماعتی تعیین کن تا در ماه رمضان نمازهای مستحبی را به جماعت بخوانیم ،من به آنها گفتم نماز
مستحبی به جماعت خوانده نمیشود ،ولی آنها در حالی که میرفتند داد میزدند « :وا رمضاناه و » . .از جمله
سنن غلط که در زمان عمر ریشه دواند ممنوعیت متعه بود که فعال امﮑان این که آن ممنوعیت برداشته شود و
ﻗباحت آن بریزد وجود ندارد".

پیامدهای رویکردهای امام علی(ع)
• شکل گیری جنگها
دوران حﮑومت کوتاه امام علی (ع) شاهد شﮑلگیری سه جنگ معروف جمل ،صفین و نهروان میان مسلمانان بوده
است؛ جنگهایی که در عصر نبوی و نیز خلفای پیشین اثری از آنها دیده نمیشود .آنچه مورد تأکید است ،واکاوی
عوامل بروز جنگهای یادشده است .بر اساس شواهد تاریخی عدالتمحوری حﮑومت علوی ،پیروی از هواهای
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نفسانی برخی ﭼهرههای سرشناس از صحابه و نیز عدم درک درست از موﻗعیت مهمترین علل جنگ مخالفان امام
علی (ع) با ایشان بوده است.
• نارضایتی بزرگان
اینﮑه با وجود همه پشتیبانیهای مردمی و اصرار و پافشاری آنان بر بیعت و یاری امام علی(ع) همان گونه که پیﺶ
بینی میشد  -و امام نیز از آن آگاهی کامل داشت  -پس از آغاز حﮑومت و برداشتن نخستین گامهای اصالحی و
اﻗدامات اساسی برای اصالح ساختار حﮑومتی و دفع تبعیض و ستم از مردم ،فتنهها و مخالفتها ،یﮑی پس از
دیگری ،مانند طوفانی سهمگین ،وزیدن گرفت و اوضاع سیاسی  -اجتماعی جامعه را در هم ریخت ،به طوری که
حﮑومت کوتاه حضرت ،به جنگ و .. .سپری شد.

آیا بهتر نبود امام اصالحات سیاسی خود را کمی با درنگ و مکث بیشتری انجام میداد
؟
در این باره دو نظر وجود دارد:
 .1عدهای معتﻘدند که این عزل و نصﺐها به سبﺐ تﻘوا و درستﮑاری امام بوده و صرفا جنبهی اسالمی داشته و اال
از نظر تدبیر امور مملﮑتی و اصول سیاسی اﻗتضا میکرده که حضرت فعال با معاویه کاری نداشته باشد و مدتی با
او مدارا کند تا با حوادثی مثل جنگ صفین و نهروان روبرو نشود اما در مﻘابل این نظریه گروهی دیگر بر این باورند
که در این باره راه تﻘوا و سیاست یﮑی بود و ایجاب میکرد که امام اصالحات سیاسی خود را انجام دهد.
 .2احتمال شورش انﻘالبیون علیه امام
حضرت علی زمانی بر مسند خالفت نشست که مردم از ظلم و ستم خلیفه سوم که به اﻗشار ضعیف جامعه فشار
آورده بود به ستوه آمده بودند به همین دلیل روی به کسی آوردند که وجودش سر تا سر عدالت است به امید
اینﮑه حضرت این نابسامانیها را ریشه کن کند و از طرفی هم استبداد و فساد دستگاه معاویه بر کسی پوشیده
نیست از این رو اگر حضرت با معاویه مداهنه و مماشات میکرد در نخستین روزهای حﮑومت خود اکثریت
طرفداران خود را از دست میداد و روح عصیان و طغیان انﻘالبیون این بار برضد علی تحریک میشد و بدین ترتیﺐ
ﭼراغ عمر حﮑومت امام در همان روزهای نخست خاموش میشد.

جنگ جمل
فتنهای که اندکی بعد از بیعت مردم با حضرت علی در بصره پدید آمد علتﺶ حوادثی بود که طلحه و زبیر با
پیمان شﮑنی خود به وجود آوردند .آنها بیعتشان با حضرت علی را که با میل و رغبت و بدون اکراه انجام داده
بودند ،شﮑستند و سپس به بهانه انجام حج عمره از مدینه به سوی مﮑه حرکت کردند و با عایشه که از نزدیک در
مﮑه مراﻗﺐ اوضاع سیاسی بود متحد شدند و پس از آن که کارگزاران فراری عثمان از شهرهای مختلف با اموال
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مسلمانان به آنها پیوستند ،بر خونخواهی عثمان همصدا شدند و کسانی که در این فتنهها به حیرت و سرگشتگی
افتاده بودند ،آنها را در رسیدن به مﻘصود آشوبگرانه شان یاری دادند.
توﻗع اصحاب نزدیک (طلحه و زبیر) :طلحه و زبیر نخستین کسانی بودند که با حضرت علی بیعت کردند و ﭼون
مردم هم با حضرت علی بیعت کردند ،نخستین کس طلحه بود که بیعت کرد.طلحه و زبیر نخست اظهار داشتند
که برای انجام عمره از مﮑه به مدینه میروند و ﭼون به مﮑه رسیدند به عایشه و کارگزاران عثمان که با اموال
مسلمانان و به طمع تصرف آنها و از بیم امیرالمومنین به آن شهر گریخته بودند پیوستند و همگی هماهنگ شدند
که باید خون عثمان را مﻄالبه کرد و برای حضرت علی ﭼنین بهانه ساز کردند که ﭼرا ﻗاتالن عثمان و کسانی که
از مهاجران و انصار و مردم مصر و عراق که عثمان را محاصره کردند ،پیرامون علی هستند و از یاران و سپاهیان او
میباشند و در جنگ هم از علی (ع)طرفداری میﮑنندو حضرت علی هم با گفتار پسندیده و معﻘول از آنان حمایت
میﮑند.آنها گروهی را که بدین گونه فریﺐ دادند بر گرد خود جمع کردند و آنان دعوت ایشان را پذیرفتند ،سپس
گروه همگی آهنگ بصره کردند زیرا عموم مردم آن شهر از طرفداران عثمان بودند.
ترس حاکمان از افول ﻗدرت و ثروت :امیرالمومنین در آغاز خالفت خود به کاتبشان عبداهلل بن رافع دستور داد
آنچه در بیت المال تﻘسیم کند ابتدا به مهاجرین و سپس انصار و به همین مﻘدار و بعد به هر کس که حاضر بود از
سیاه و سفید .سهل بن حنیف انصاری از میان جماعت گفت :یا امیرالمونین این دیروز غالم من بود و امروز او را
آزاد کردم امیر المومنین فرمود به او نیز همانند آنچه به تو میدهیم خواهیم داد و هیچ کس را به دیگری برتری
نداد.
ناراحتی عایشه از به خالفت رسیدن حضرت علی :از جمله مﻄالبی که عموم دانشمندان از ﻗول عایشه نﻘل کرده
اند این است که او میگفته است همواره میان من و علی همان تباعد و نفرتی است که میان زن و خویشاوندان
شوهرش وجود دارد.همچنین راویان به طور اتفاق نﻘل کرده اند این است که ﭼون حضرت علی به شهادت رسید و
این خبر به مدینه رسید و همین که عایشه از آن آگاهی یافت شادی کرد!!! نظیر این اخبار زیاد است برای تاکید
این نﮑته که مﻘصود پیمان گسالن برای جنگ آشﮑار با حضرت علی اﻗامه حق و رسیدن به پاداش اخروی نبوده
است بلﮑه به سبﺐ کینههای تازه و کهنهای بوده است که به جهات مختلف برای آنان فراهم آمده و یا برای طمعبه
خالفت و حسادت بر آن حضرت بوده است.

جنگ صفین و پیامدهای حکمیت
این پیامدها را میتوانیم در سه بخﺶ مورد بررسی ﻗرار بدهیم:
الف) تشدید اختالفات درونی مسلمانان
در فاصله کوتاهی از آغاز خالفت امیرالمؤمنین (ع) ،نبرد جمل با کارگردانی و نﻘﺶ آفرینی مثلث طلحه ،زبیر و
عایشه به وﻗوع پیوست و علی رغم مدارا و ﭼاره اندیشیهای آن حضرت ،در پرهیز از جنگ و کاهﺶ هزینههای
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مادی و معنوی ،جنگی خانمانسوز با خساراتی سنگین و جبران ناپذیر بر مسلمانان تحمیل گردید؛ ولی این پایان
کار نبود و به فاصله کوتاهی ،معاویه که به خوبی اندیشه خالفت بر مملﮑت اسالمی را در سر پرورانده بود ،با
فراخوانی و همﮑاری عمروعاص ،رسماً بر طبل جنگ و تفرﻗه کوبید و راه ناتمام طلحه و زبیر و عایشه را در پیﺶ
گرفت و با تﮑیه بر تفﮑر ﻗوم گرایی در میان مردم شام ،حساسیت آنان را نسبت به مردم عراق افزودن کرد و با
شعار فریبنده انتﻘام خون عثمان ،سپاه شامیان را در برابر حضرت صف آرایی نمود.
در بررسی علل و عوامل و انگیزههای نبرد صفین ،میتوان به یک شاخص و نﮑته ﻗابل توجه در تشدید اختالفات
میان مسلمین اشاره کرد و آن جایگاه نفوذ سیاسی معاویه به عنوان فرماندار شام است؛ هر ﭼند از نظر امام علی
(ع) معاویه فاﻗد صالحیت و مشروعیت ،جهت صدارت و فرمانداری شام بود؛ ولی او با توجه به این که در زمان
عثمان فرماندار آن دیار شده بود و تا زمان خالفت حضرت بر مسند خویﺶ باﻗی بود؛ و در طی این سالها دارای
ﻗدرت سیاسی و نفوذ باالیی در میان مردم شام شده بود و این کار را برای امیرالمؤمنین (ع) سخت تر میکرد.
در واﻗع اختالفات میان آن حضرت و معاویه از دیدگاه بسیاری از مردم ،اختالف میان دو تن از سران نظام بود و
این بﻄور ﻗﻄع ،تأثیری منفی در میان آحاد جامعه و اﻗشار پایین دست داشت و طیف وسیعی از مردم را که از
جهت پایههای اعتﻘادی و سیاسی ،ﭼندان محﮑم و راسخ نبودند دﭼار تزلزل میکرد و آن دسته از افراد سست
عﻘیده و متزلزل را در مسیر ناصحیح و باطل سوق میداد .و این درست همان نتیجهای را به همراه داشت که
معاویه در نیل به بلند پروازیها و جاه طلبیهای خود آن را میخواست .جایگاه سیاسی و موﻗعیت اجتماعی او ،به
ویژه در میان مردم شام ،دامنه اختالفات و فتنه را وسیع تر کرده و عمالً مردم شام را در برابر عراﻗیان ﻗرار داده
بود.
ب) ایجاد ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی
نبرد صفین نیز ،همانند نبرد جمل پیامدهای منفی فرهنگی و اجتماعی بسیاری از خود بر جای گذاشت .در بعد
فرهنگی میتوان به از دست دادن ﭼهرههای ماندگار و مفاخر اصحاب رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) که
در تهذیﺐ نفس و شجاعت زبانزد بودند ،اشاره کرد؛ بزرگانی همچون :عمار بن یاسر ،خزیمة بن ثابت ،ابوالهیثم بن
تیهان ،حجر بن عدی کندی ،عبداهلل بن بدیل و بسیاری از شخصیتهای اسالمی دیگر.
در بعد اجتماعی نیز با کشته شدن هزاران جنگجو ،بر سیمای بسیاری از خانوارها و کودکان ،گرد بی سرپرستی و
یتیمی نشست و زنان و مادران بسیاری بیوه و داغدیده شدند .ضمن آن که هزاران دام و مرکﺐ و صدها هزار دینار
و درهم در این راه نابود گردید.
ج) بستر سازی برای نبرد نهروان
حﻘیﻘت این است که نبرد نهروان را باید زاییده نبرد صفین دانست؛ زیرا که پس از نبرد صفین ،حیات سیاسی
گروهی مﻘدس نما و کج اندیﺶ ،موسم به«خوارج» که بعدها شعله نبرد نهروان را برافروختند ،بﻄور کامل شﮑل
گرفت .آنان در واﻗعه جمل ،بر این باور بودند که طلحه ،زبیر و عایشه علیه خلیفه زمان خود؛ یعنی امیرالمؤمنین
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(علیه السالم) دست به شورش زده اند؛ لذا کافر محسوب میشوند و علی (علیه السالم) بر طریق حق گام برداشته
است؛ اما همین خوارج ،در جریان صفین و داستان حﮑمیت تحمیلی بر امیرالمؤمنین (علیه السالم) ،او را نیز تﮑفیر
نموده و از او خواستند تا از کرده خویﺶ توبه کند! و وﻗتی با استدالل و مخالفت آن حضرت روبرو شدند ،در
برابرش جبهه گرفته از صفوف پیروانﺶ جدا شدند؛ هر ﭼند این عده دارای سوابق اجتماعی و اسالمی بودند و
ﭼنان اهل تهجد ،عبادت و ﻗرائت ﻗرآن بودند که آثار آن در سیمای شان کامالً مشهود بود؛ ولی متأسفانه به خاطر
عدم درک و بینﺶ درست و صحیح از دین ،نتوانستند به تشخیص و تدبیر صحیح آن حضرت در جریان این دو
جنگ پی ببرند .آنان ،ﭼنان در عﻘیده خود راسخ بودند که از همان زمان بازگشت حضرت از صفین به کوفه ،رسماً
راه خود را از او جدا کرده و به عنوان اعتراض ،مسیر دیگری را در پیﺶ گرفتند .به مرور ،این جریان به صورت یک
مﮑتﺐ عﻘیدتی درآمد و به فاصله کوتاهی ،پایه گذار جنگ خانمانسوز دیگری بنام نهروان شد.
به دنبال پیروزی برفتنه خوارج ،حرکات آزاردهنده معاویه در نﻘاط گوناگون عراق وحجاز ،آغازشد تا ضمن ایجاد
ناامنی ،ﭼهره منفوری از حﮑومت امام علی(ع) نزد مردم به نمایﺶ بگذارد .تالشهای فراوان امیرالمؤمنین(ع) برای
مﻘابله با این وضع ،با کارشﮑنی وسستی سپاه کوفه وبرخی شیوخ دنیا طلﺐ همچون اشعث بن ﻗیس روبه روشد
وسرانجام با توطًّئه همین افراد به شهادت حضرت انجامید.

چرا امام حسن علیه السالم با معاویه صلح کرد؟
با شهادت امام علی علیه السالم ،مردم کوفه با فرزند شایسته آن حضرت ،امام حسن علیه السالم به خالفت بیعت
نمودند .آن امام پس از اندک مدتی که معاویة بن ابی سفیان (فرمانروای شام از طرف دو خلیفه ﻗبلی) از فرمانبری
سرباز زد ،دستور تجهیز سپاه صادر فرمود .مردم ،نخست جوش و خروشی نشان دادند اما به دالیل ﭼندی ،حرارت
مردم فرو نشست و امام در وضع دشواری ﻗرار گرفت.
دسیسههای حزب امویان ،گسیل جاسوسان شام و بدبیننمودن ﻗبایل و مردم نواحی نسبت به سبط پیامبر،
استفاده مؤثر از زر و سیم و خریدن بزرگان ﻗبایل و کوفه توسط معاویه و .. .نهایت اینﮑه ،عدم اطاعت ،سست
عنصری و تنبلی یاران امام ،عرصه را بر آن حضرت تنگ نمود .همان سست عنصری و تنبلی که پدر بزرگوارشان را
نیز در تنگنا ﻗرار داده و آن حضرت بارها زبان به انتﻘاد از یاران خود گشوده بودند:
« ...سوگند به خدا دوست دارم معاویه درباره شما با من داد و ستد کند مانند داد و ستد صراف (که یک دینار طال
میدهد و ده درهم نﻘره میگیرد) او نیز ده نفر از شما را از من بگیرد و یک نفر از لشﮑریانﺶ را بدهد».
باید توجه داشت که صلح ،ناخواسته بر امام تحمیل گشت و حضرت جهت حفظ خون اهل بیت عترت و صحابه
پاک و اندک شیعیان وفادار و امﮑان تداوم خط اصیل تشیع و .. .صلح با معاویه را پذیرفتند .در صورت برخورد
نظامی ،لشگر متشنج و درهم عراق در مﻘابل لشگر مجهز معاویه شﮑست میخورد و معاویه پیروز شده و به
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احتمال ﻗریﺐ به یﻘین ،اهلبیت پیامبر و حسنین به اسارت میافتادند .در این صورت معاویه میتوانستبه انتﻘام
ﻗتل دائی ،برادر و پدربزرگ خویﺶ به دست امام علی علیه السالم ،آن دو امام بزرگوار را به ﻗتل رسانده و ریشه
تشیع را ﻗﻄع کند .به هر حال امام حسن علیه السالم در ﭼنان وضعی گرفتار شدند که ﭼاره را در صلح با معاویه
یافتند.

آثار صلح
آیا منافعی که امام از ترک جنگ به دست میآورد ،ﻗابل رﻗابت با دستاورد معاویه بود؟ آیا دستاورد امام
حسن(علیه السالم)از این اﻗدام بیشتر از دستاورد احتمالی وی از جنگ بود؟
در صورت مرجوح بودن دستاوردهای امام ،آن حضرت نباید صلح را بپذیرد .آثار آینده نشان میدهد که در هر دو
صورت دستاوردهای امام راجح بود .برای این منظور باید آثار صلح را مرور کنیم.
 .1بﻘای نظام امامت:
اصلیترین اثر صلح بﻘای نظام امامت برای حفظ اسالم بود .امام در جواب ابوذر غفاری فرمود« :اردت ان یﮑون
للدین ناعی»؛ خواستم حافظی برای دین باﻗی بماند.
 .2بﻘای شیعیان:
امام به ابوسعید عﻘیصا فرمود« :اگر صلح نمیکردم ،روی زمین از شیعیان ما کسی نمیماند».
 .3حفظ دین و رعایت مصلحت امت پیامبر:
در آن موﻗعیت روم شرﻗی آماده حمله به نظام اسالم بود و جنگ داخلی موجﺐ وصول آنان به هدف نابودی اساس
اسالم میشد.
امام هم میفرمود« :ترسیدم ریشه مسلمانان از زمین کنده شود ...خواستم دین خدا حفظ شود».
هر ﭼند این سخن عام است و ممﮑن است منظور غیر از خﻄر روم شرﻗی باشد ،ولی اصل حفظ دین در آن لحاظ
شده است .امام بارها اشاره میکرد که مصلحت و حﮑمت این کار ،هر ﭼند پنهان ،خیلی مهم است .از جمله نزد
معاویه فرمود« :من مصلحت امت را در نظر گرفتم و ...در این کار جز صالح و دوام مردم را نخواستم».
 .4ترجیح امنیت بر اختالف:
امام هنگام کوچ از ساباط فرمود« :انس ،آسودگی و آشتی میان مردم از جدایی ،ناامنی ،کینهورزی و دشمنی که
شما خواهانید ،بهتر است».
 .5تامین عزت واﻗعی:
صلح هر ﭼند در ظاهر عﻘﺐنشینی بود؛ اما به واﻗع عامل عزت شیعیان و شﮑستناپذیری ابدی آنان شد؛ لذا امام
در برابر سلیمان بن صرد که به عنوان مذل المومنین به امام سالم میدهد ،فرمود :سوگند به خدا! اگر زیر دست و
در عافیت باشید ،نزد من محبوبتر است از اینﮑه عزیز باشید و کشته شوید».
در پرتو آثار این آثار نشان میدهند که:
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 .1اﻗدام نظامی و تداوم جنگ فاﻗد دستاورد معین و ﻗابل اعتنا بود و صلح تاکتیﮑی (ترک مخاصمه) نسبت به
جنگ راجع بود .همینطور در مﻘایسه دستاورد دو طرف از صلح ،دستاورد امام به مراتﺐ بیشتر بود؛ زیرا یﮑی از
دستاوردهای امام ،از ترک مخاصمه حفظ اصل موجودیت نظام امامت و شیعیان بود و اگر ﭼنین نمیکرد ،اینها از
بین میرفت.
آنچه معاویه به دست آورد وصول به حﮑومت بود که البته دوام ﭼندانی هم نیاورد و با ﻗیام امام بعدی از همین
نظام امامت در خﻄر ،به طور کلی متزلزل شد؛ اما نظام امامت با حفظ اصل امامت و موجودیت شیعه ،هر ﭼند به
گونهای حداﻗلی ،بﻘای خود را تضمین کرد و شیعیان در فرصتهای مناسﺐ آینده به بازسازی خود پرداختند.
 .2ادعای ناکار آمدی صلح به دلیل وفادار نماندن معاویه به شرایط و اعمال استبداد علیه شیعیان صحیح نیست؛
ﭼون تأمین هدف اصلی [تداوم نظام امامت به عنوان نگهبان انﻘالب پیامبر] به عصرهای بعد هم مربوط میشود.
این هدف با این صلح تامین شد و اﻗلیت شیعه و اصل امامت با حفظ موجودیت خود از این تنگة سخت گذشت؟
 .3ادعای برابری صلح با شﮑست و ذلت (برداشت حجر بن عدی) هم درست نیست؛ ﭼون با حفظ امامت و تشیع،
خﻄر نابودی کامل آنها از بین رفت و ﭼه پیروزی از این باالتر( .همان ،پاسخ امام به حجر).
 .4تدبیر صلح در برابر خﻄراتی که اساس تشیع ،اسالم و امامت را تهدید میکرد ،نشان میدهد که این تصمیم از
روی جهل و کمکاری هم نبود( .برداشت ابوسعید از صلح) امام هم با اشاره به پنهان بودن مصلحت صلح و تشبیه
آن به داستان سوراخ کردن کشتی و ...توسط حضرت خضر و شﮑایت موسی ...فرمود« :وﻗتی من از جانﺐ خدا امام
مسلمانانم ،نباید در جنگ و صلح مرا به نادانی متهم کنید؛ گرﭼه حﮑمت و علت آن را ندانید و امر بر شما مشتبه
شود».
 .5اتهام نداشتن خط مشی ثابت توسط ائمه هم درست نیست؛ زیرا هدف اصلی حفاظت از نظام پیامبر و
جامعهسازی اسالمی در سایه حفظ امامت است که طبق شرایط به شیوههای مختلفی اجرا میشود .صلح یا جنگ
هدف نیستند تا ائمه متهم به تشتت و پراکندگی هدفها شوند؛ بلﮑه شیوههای وصول به هدفاند .از این رو شهید
مﻄهری معتﻘد است« :اگر واﻗعاً امام حسن به جای امام حسین بود ،کار امام حسین را میکرد و اگر امام حسین به
جای امام حسن بود ،کار امام حسن را میکرد».
 .6این کار از روی روحیه سازشکاری و ترس و راحت کردن خود هم نبود؛ لذا امام در پاسخ عبداهلل بن زبیر
فرمود :گمان میکنی من از روی ترس و زبونی با معاویه صلح کردم؟ ...وای بر تو! هرگز ترس و ناتوانی در من راه
ندارد .علت صلح من وجود یارانی همچون تو بود که ادعای دوستی با من داشتند و در دل نابودی مرا آرزو
میکردند.
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نتیجه
دلیل عمده پیشنهاد صلح از سوی معاویه «وصول کم هزینه به حﮑومت» بود و عامل عمده در پذیرش صلح از
سوی امام عدم همراهی و فداکاری مردم به ویژه خواص بود که ناشی از دنیاگرایی و راحت طلبی آنان میشد و به
بروز رفتارهایی ﭼون پیمانشﮑنی ،خیانت و ...انجامید.
بازتاب این رفتارها به ترتیﺐ تنها ماندن امام ،ناامیدی از وصول به هدف به وسیله جنگ و پذیرش ترک مخاصمه
بود .آثار صلح (بﻘای نظام امامت ،شیعیان ،دین ).. .،هم نشان داد که دستاورد امام به مراتﺐ بیشتر از دستاورد
معاویه بود .همین اثار گویای این است که :صلح کارآمد ،برابر با پیروزی ،از روی هوشیاری ،براساس حفظ خط
مشی اصلی ،شجاعت و رعایت مصالح امت اسالمی بود .همین صلح ،آثاری را در پی داشت که ﻗیام حماسی امام
حسین(علیه السالم)آن را تﮑمیل کرد و بﻘای اسالم را تضمین نمود.

شخصیت و حکومت معاویه
زندگی معاویه در این دوره ﭼیز خاصی را در بر ندارد ،جز این که بعدها در تبلیغاتﺶ به مردم شام گفته بود که
کاتﺐ وحی و خال المؤمنین بوده است.او هم ﭼنین برای تحﮑیم موﻗعیت دینی خود گفته بود«نحن شجرة رسول
اهلل»و کسانی از راویان حدیث را واداشته بود که حدیث در فضیلت او بسازند.در اینجا باید دو موضوع را بررسی
کنیم:
-1آیا معاویه کاتﺐ وحی بوده؟دالیلی بر این ادعا وجود دارد اول اینﮑه از وﻗتی که او مسلمان شد تا رحلت رسول
اکرم مدت زیادی نبوده که بتوان این عنوان را به معاویه نسبت داد ﭼون گفته شده که او در سال10هجری یعنی
بعد از پدرش مسلمان شد و وﻗتی ابوسفیان در فتح مﮑه مسلمان شداو در نامههایی پدرش را توبیخ کرد و سرزنﺶ
نمود که ﭼرا مسلمان شدی ،البته عدهای هم گفته اند که او در فتح مﮑه مسلمان شده است.دوم اینﮑه گفته شده
که او کاتﺐ مراسالت بوده نه کاتﺐ وحی.زمانی که در اثر گسترش اسالم مجبور شد مسلمان شود ﭼون بین
مسلمانان بی اعتبار بود ،عباس عموی پیامبر از ان حضرت خواست که امتیازی به معاویه بدهد تا او از خجلت
بیرون آید ،آن حضرت هم او را کاتﺐ مراسالت ﻗرار داد.مدائنی میگوید:زید بن ثابت کاتﺐ وحی و معاویه نویسنده
بین او و عرب بوده است.
-2عنوان خال المؤمنین:معاویه این گونه این عنوان را توجیه میکرد که ام حبیبه خواهرش ،همسر پیامبر بوده و
همسر پیامبر ام المؤمنین است پس برادر او خال المؤمنین میباشد.اما ﭼنین ادعایی مورد ﻗبول نیست ،اگر برادر
ام المؤمنین بودن شرافت است پس حی بن اخﻄﺐ یهودی پدر صفیه همسر رسول خدا هم باید صاحﺐ شرافت
باشد یا اینﮑه اگر ﭼنین است ﭼرا محمد بن ابی بﮑر به ﭼنین لﻘبی مشهور نشد.
معاویه در زمان خلفا
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معاویه در زمان ابوبﮑر فرماندهی بخشی از سپاه را که زیر نظر برادرش یزید بود برعهده گرفت.در عهد خالفت عمر
هنگامی که برادر معاویه به مرض طاعون مبتال شد ،معاویه رابه جای خویﺶ برای حﮑومت و فرماندهی لشﮑر شام
به دستگاه خالفت پیشنهاد کرد ،خلیفه دوم هم پیشنهاد او را پذیرفت و حﮑومت را به معاویه سپرد.بنابراین کل
شامات به معاویه داده شد.عمر با اینﮑه در انتخاب عمال خود سخت گیری بسیاری داشت ،ولی در طول خالفتﺶ
هیچ سخت گیری نسبت به معاویه نشان داد و این عدم سخت گیری تعجﺐ کسانی را برانگیخت و خود معاویه هم
گفته«:به خدا سوگند که تنها با منزلتی که نزد عمر داشتم بر مردم تسلط یافتم».در دورهی عثمان هم در برابر
اعتراضاتی که نسبت به معاویه میشد ،میگفت«:ﭼگونه او را عزل کنم در حالی که عمراو را نصﺐ کرده
است».معاویه برآن بود که در هیاهوی اعتراضات علیه عثمان او را به شام ببرد تا بتواند پس از وی راحت تر کار را
بر وفق مراد خویﺶ سامان دهد ،اما عثمان نپذیرفت هرﭼند سیاستهای او نشان میدهد که خود او هم تمایل
داشت خالفت در بنی امیه باﻗی بماند.شورش بر ضد عثمان برای معاویه امری دوپهلو بود ،او نمیتوانست با اصحاب
رسول خدا مﻘابه کند بنابراین تصمیم گرفت تا دعوتهای مﮑرر و درخواستهای عاجزانهی عثمان را برای حمایت از
وی و فرستادن نیرو پشت گوش اندازد و منتظر بماند تا ببیند سرنوشت نزاع داخلی عثمان با اصحاب به کجا
منتهی میشود ،یعنی اگر عثمان زنده میماند معاویه بر مسند ﻗدرت بود اگر هم کشته میشد راه برای یک جنگ
داخلی که معاویه امیدوار بود در آنپیروز شود باز میماند ،یعنی جنگی که به بهانهی خونخواهی عثمان صورت
گیرد.زمانی که عثمان در محاصره بود بارها به معاویه نامه نوشت و درخواست کمک کرد ،اما معاویه از ارسالنیرو
خودداری میکرد.این تعلل تا جایی پیﺶ رفت که خود عثمان هم متوجه شد.سرانجام معاویه در آخرین روزها
سپاهی دوازده هزار نفری را از شام روانه کرد ،اما به فرمانده آن دستور داد تا در جایی به نام «ذی خشﺐ»بمانند تا
دستور از ناحیهی او برسد.در این فاصله کسی را نزد عثمان فرستاد البته در بعضی جاها ذکر شده که خود معاویه
به همراه دو تن دیگر نزد عثمان رفته ،وﻗتی عثمان فرستادهی معاویه یا خود معاویه را دیدوپرسید:کمک آورده
ای؟او گفت:آمده ام تا از وضعیت تو آگاه شوم.عثمان گفت:خیر آمدهای تا من کشته شوم.ﭼند روز بعد خبر ﻗتل
عثمان به شام رسید و این نیرو نیز به شام بازگشت.پس از ﻗتل عثمان نعمان بن بشیر وهمسر عثمان «نائله»با
پیراهن خونین عثمان به شام رفتند و اوضاع مدینه را گزارش کردند.معاویه بر باالی منبر رفت وپیراهن عثمان را
در دست گرفت و به مردم شام نشان داد وآنان را به گرفتن انتﻘام خون عثمان دعوت کرد .مردم شام با دیدن
پیراهم خونین عثمان سخت گریستند و به معاویه گفتند تو پسر عموی خلیفه و ولی شرعی او هستی ،ما نیز مانند
تو خواهان انتﻘام خون عثمان هستیم.سپس با او به عنوان امیر شام بیعت کردند.بنا به پیشنهاد عمروعاص باید در
میان مردم شام این ﭼنین شایع میشد که علی او را کشته است.اودر اهمیت این موضوع میگفت که این کلمه
شعاری است که تمام مردم را بر همان اساسی که خود دوست داری و میخواهی پیرامونت گرد میآورد.هم ﭼنین
عمروعاص میگفت تو نمیتوانی مستﻘیما مردم را از بیعت با علی باز داری پس در میان مردم پراکنده کن که علی
عثمان را کشته است.ابتدا این امر به شرحبیل مامور تبلیغی معاویه باورانده شد سپس از طریق او درمیان مردم
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شام پراکنده شد.شرحبیل آنها را علیه حضرت علی برانگیخت و ؟آنان را از او بیم داد و از آنها خواست تا همراه با
معاویه که ولی خون عثمان است ﻗیام کند.هم ﭼنین معاویه با ارسال نامه به مﮑه و مدینه این ﭼنین شایع کرد که
علی عثمان را کشته است و حتی تالش کرد که از«عبداهلل بن عمر بن خﻄاب»به عنوان شاهد ماجرا بیعت
بگیرد.این شایعه در دمشق هم پیچیده بود به طوری که مویه کنندگان بر عثمان میگفتند که علی عثمان را
کشته و ﻗاتالن او را پناه داده ،ما از او دست برنمی داریم تا این که یا او ما را به ﻗتل برساند یا ما او را به ﻗتل
برسانیم.بنابراین خونخواهی عثمان بهانه خوبی را به دست معاویه داد تا از بیعت با علی(ع)خودداری کند.او به
خوبی میدانست که اگر با علی بیعت کند و خالفتﺶ را بپذیرد دیر یا زود از امارت شام کنار گذارده خواهد شد.
مسالمت جویی امام علی:در اولین مرحله علی(ع)تصمیم گرفت که شخصا به شام سفر کند و رأی و نظر معاویه را
دریابد ،اما ابو ایوب انصاری یﮑی از صحابه مشهور پیامبر او را از این کار بازداشت ،ﭼون خﻄرات زیادی به همراه
داشت.بعد از آن در اﻗدامی دیگر امام نامهای نوشت و آن را به وسیلهی شخصی به نام«سبره جهنی»برای معاویه
فرستاد .در شام معاویه پس از دریافت نامه هیچ پاسخی به او نداد و فﻘط شعری خواند که مضمون آن از وﻗوع
جنگی مهیﺐ حﮑایت داشت.پس از اندی معاویه در پاسخ به علی نامهای نوشت که یک نامه سفید بود و فﻘط در
باالی آن نوشته بود«از معاویه به علی».در مدینه وﻗتی امیر مومنان نامه را باز کرد و در آن هیچ مﻄلبی نیافت از
پیک معاویه به نام ﻗبیصه در مورد اخبار شام پرسید ،در ابتدا در پاسخ گویی امان خواست و بعد از آن که امان
گرفت گفت که از نزد مردمی میآید که خونخواه عثمان هستند و خشنود نمیشوند مگر با انتﻘام گیری از علی و
در پاسخ امام اظهار داشت که از خون عثمان مبراست.غیر از فرستادن این نامه معاویه راه را بر والی اعزامی
حضرت علی سد کرده بود ،پس دیگر وﻗوع جنگ فﻄعی شده بود.مسالمت جویی امام همچنان ادامه داشت به
طوری که بعد از جنگ جمل تا مدت هفده ماه به نامه نگاری و دعوت به صلح میپرداخت ،ولی وﻗتی از این
موضوع ناامید شد سرانجام در محرم سال 37هجری جنگ صفین در گرفت.پیروزی امام در این جنگ مسلم بود
ولی با مﮑر و حیله ﻗرآن را بر سر نیزه کرد و گفت که کتاب خدا حاکم بین ماست؛ماجرای حﮑمیت پیﺶ امد و با
حیله امام را از خالفت برکنار کردند و معاویه خلیفه اعالم شد که البته این یک نتیجهی غیر ﻗﻄعی بود.پس از
شهادت امام علی ،امام حسن بنا به وصیت آن حضرت خالفت را عهده دار شد و بعد از آن معاویه آرام نشست و به
سمت عراق_مرکز خالفت_حرکت کرد به منظور جنگ و با دسیسههای فراوان و دادن پولهای گزاف تدریجا یاران
و سرداران حسن بن علی را فاسد کند و سرانجام حسن(ع)مجبور شد که تحت عنوان صلح خالفت را به وی واگذار
کند ،اما شروطی را برای این موضوع گذاشت.ازشروط این صلح-1:پس از خود هیچ کس را برای امر خالفت تعیین
نﮑند و مردم مسلمان خود با شورا تعیین کنند-2معاویه برای حسن بن علی و حسین و خویشان رسول خدا مﮑری
نیندیشد و آشﮑارا و پنهان به ایشان ضرری نزند-3علی را در ﻗنوت نماز لعن نﮑنند.
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رویکردهای معاویه در حکومت
-1تبدیل شدن حﮑومت از خالفت به پادشاهی:معاویه از هنگام به دست گرفتن زمام شام مانند پادشاهی آزاد در
آن تصرف میکرد.عمر معاویه را به کسری و ﻗیصر تشبیه میکرد و میگفت«:در حالی که معاویه را دارید آیا سخن
از کسری و ﻗیصر و زیرکی انها به زبان میآورید؟»خود معاویه هم خﻄاب به مردم کوفه گفته بود ای مردم کوفه آیا
میپندارید که من برسر نماز و زکات و حج با شما جنگیده ام؟من میدانستم که شما خود نماز میگذارید و زکات
میپردازید و حج را به جا میآورید ،جنگ من با شما به خاطر فرمان راندن بر شما و مالک الرﻗاب شما شدن بوده
است.و هم ﭼنین در جای دیگر هم اعالم کرده بود که من نخستین پادشاهم.
-2محو کامل فضایل اهل بیت و جعل عیﺐ برای آن بزرگواران:معاویه سنت دشنام دادن به امام علی را گسترش
داد و شماری از سودجویان مثل عمروعاص ،مغیرة بن شعبه ،ابوهریره ،سمرة بن جندب ،عروة بن زبیر و دیگران را
به استخدام درآورد تا بر پیامبر دروغ ببندند و احادیثی را مبنی بر طعن و بد گویی از ائمه از ﻗول آن حضرت جعل
کنند.هم ﭼنین واعظان سراسر سرزمین اسالمی را وادار کرد که دلهای مردم را از اهل بیت بگردانند ،هم ﭼنین به
مؤسسههای آموزشی و آموزگاران مﮑتﺐ خانهها دستور داد با جعل احادیث دروغین که از شأن و منزلت امامان
میکاست ،جوانان و کودکان را با کینه اهل بیت تغذیه کنند تا نسل جدید دشمن آنان بار بیایند و کودکان
همانﻄور که ﻗرآن را فرا میگرفتند و آن را حفظ میکردند ،دشمنی خاندان پیامبر را نیز بیاموزند.نﻘل شده که
گروهی از بنی امیه به معاویه گفتند ای امیر المؤمنین تو به آرزویت رسیدی کاش از لعن و نفرین این مرد(امام
علی)دست بر میداشتی ،گفت نه به خدا تا آنگاه که کودکان برلعن و نفرین علی بزرگ و جوانان و بزرگان پیر
شوند و هیچ گویندهای از او فضیلتی نﻘل نﮑند این کار باید ادامه یابد.او با جعل حدیث سعی در شرعی و دینی
کردن حﮑومت خود داشت.از جمله احادیثی که از زبان پیامبر برای خود جعل کرده بود:االمناء ثالثة:جبرئیل و أنا و
معاویة ،معاویه بن ابوسفیان بردبارترین و بخشنده ترین امت من است.
-3باز داشتن مردم به نام دین از نارضایتی از حاکم ستمگر و رواج تﻘدیر گرایی:معاویه کوشید تا مردم را از ﻗیام
علیه ظلم و خور بترساند و فرمانبرداری از حاکم را هرﭼند ستمگر باشد نیک جلوه دهد.او در برابر هرکس که فﮑر
ﻗیام و انﻘالب را در سرداشت تهمت تفرﻗه افﮑنی میان امت میزد و مجازاتﺶ مرگ بود.هم ﭼنین بیان میکرد که
این حﮑومت تﻘدیر الهی است و هرکس علیه حﮑومت ﻗیام کند خالف تﻘدیر الهی عمل کرده و بایدمجازات
شود.برای این کار از جعل حدیث استفاده میکردند ،مثال یﮑی از این احادیث این که میگفتند پیامبر فرمود
هرکس از حاکم خویﺶ ﭼیزی ناخوشایند ببیند باید بران شﮑیبایی ورزد ،زیرا هرکس جدای از جماعت بمیرد بر
مرگ جاهلیت مرده است.
-4فشار بر شیعه:معاویه انواع فشارها و محدودیتها را در حق شیعیان روا میداشت.نﻘل شده که به ضحاک بن
ﻗیس را فراخواند و فرمان داد تا به کوفه که در آنجا شیعیان بیشتری وجود داشتند برود و به او گفت که هر عربی
را که بر اطاعت بر علی دیدی براو بتاز.هم ﭼنین برای فشار بیشتر به شیعیان زیاد را والی کوفه کرد.رعﺐ و وحشت
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به ﻗدری شده بود که مردم ترجیح میدادند به انها زندیق و کافر گفته شود تا شیعهی علی.از جمله بزرگان شیعه
که به دست معاویه کشته شدند:حجر بن عدی ،رشید هجری ،عمر بن حمق خزاعی را میتوان نام برد.به نظرمی
رسد که هدف معاویه از اعمال ﭼنین سیاستی این بود که شمار شیعیان را به اندازهای کاهﺶ دهد که هرگاه کسی
از رهبرانشان آهنگ ﻗیام علیه حﮑومت را کرد در بهترین صورت ممﮑن هم جز شماری اندک که با سرعت و
سهولت بشود انان را از میان بردارند.
-5تﻘسیم امت اسالمی به ﻗبایل و طبﻘات اجتماعی:یﮑی از پایههای مهمی که معاویه حﮑومتﺶ را برآن بنا نهاده
بود سیاست استﮑباری شناخته شده در میان ملتهای مستضعف یعنی«تفرﻗه بینداز و حﮑومت کن»بود.عصبیتی
که با آمدن اسالم مرده بود ،به دست معاویه دوباره احیا شد تا جمع امت اسالمی را بپراکند.او کشت و کشتار
ﻗبیلهای را بار دیگر به شدت رواج داد و موالی را زبون کرد و در فشار گذاشت.همه این سیاستها برای این بود که
امت اسالمی در حال تفرﻗه و خونریزی خودش را ناﭼار ببیند تا با اطاعت از معاویه خودش را به او نزدیک گرداند.
-6ضعف معنوی و روحی امت:در نتیجهی مجموع سیاستهای گمراه کنندهی معاویه در سﻄوح گوناگون فﮑری،
اجتماعی ،سیاسی و معنوی امت اسالمی به نهایت درجهی پستی رسید ،دنیا دوستی و ناخشنودی از مرگ سراسر
وجودشان را فراگرفت و سستیای که از روز سﻘیفه در روحشان آغاز به رسوخ کرده بود تا به آنجا پیﺶ رفت که
آنان را از یاری همه جریانهای حق طلبانه باز داشت.

کربال و انحراف دینی مردم
سه مفهوم « اطاعت از ائمه ،لزوم جماعت ،حرمت نﻘض بیعت» از رایج ترین اصﻄالحات سیاسی بود که خلفا به
کار میبردند .شاید بتوان گفت سه مفهوم مزبور ،پایه خالفت و نیز دوام آن را تضمین میکرد.
یﮑی دیگر از انحرافات دینی در جامعه اسالمی « اعتﻘاد به جبر» بود .این عﻘیده پیﺶ از رخداد کربال نیز مورد
بهره برداری بوده است.اما در صدر اسالم ،معاویه مجدد آن بوده و طبق گفته ابوهالل عسﮑری ،معاویه بانی آن بوده
است .عبیداهلل بن زیاد به امام سجاد گفت :آیا خدا علی اکبر را نﮑشت؟ امام فرمود :برادر بزرگتری داشتم که مردم
او ار کشتند .وﻗتی عمربن سعد مورد اعتراض ﻗرار گرفت که ﭼرا به سبﺐ حﮑومت ری ،امام حسین را کشت؟
گفت :این کار از جانﺐ خدا مﻘدر شده بود.

آثار سیاسی رخداد کربال در شیعه
واﻗعه کربال از حوادث تعیین کننده در جریان تﮑوین شیعه در تاریخ است .پیﺶ از این اشاره شد که مبانی تشیع،
بویژه اساسیترین اصل آن ،یعنی امامت ،در خود ﻗرآن و سنت یافت میشود .اما جدایی تاریخی شیعه از دیگر
گروههای موجود در جامعه ،بتدریج صورت گرفته است .سنت و اندیشهای که از دوره خالفت امام علی به یادگار
ماند ،تا حدود زیادی شیعه را از لحاظ فﮑری انسجام بخشید .حمایت امویها از اسالم ساخته خودشان که
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سیاستگذاریهای معاویه ،اجازه نداده بود ماهیت و فاصله آن با اسالم واﻗعی آشﮑار شود ،در جریان به خالفت
رسیدن یزید وضوح بیشتری یافت .در جریان حادثه کربال جدایی تاریخی شیعه از سایر گروههایی که تحت تأثیر
اسالم مورد حمایت امویان بودند ،ﻗﻄعی شد.

حکمت شهادت امام حسین
جنبﺶ کربال به عنوان یک نهضت مﻘدس مذهبی و یک حرکت سیاسی از نوع انﻘالبی آن ،پایدارترین جنبﺶ در
فرهنگ سیاسی شیعه است .این جنبﺶ ،نهضتی در جهت احیای احﮑام دین ،زدودن انحرافات دینی و سیاسی و
جایگزین کردن حﮑومتی علوی و امامتی بجای نظام اموی بوده است .جنبﺶ کربال از زاویه دستیابی به اهداف
خود حاوی نوعی شﮑست و نوعی پیروزی بود .شﮑست سیاسی با توجه به پذیرفتن این که هدف سرنگونی
حﮑومت اموی و ایجاد دولتی علوی بوده است .پیروزی معنوی به دلیل تحﮑیم آرمانهای معنوی اصیل و دینی در
جامعه اسالمی .اگر کسی سرنگونی حﮑومت اموی را در شمار اهداف امام حسین نیاورد ،شاید شﮑست سیاسی را
هم نپذیرد.
در کربال برجستگان خاندان طالبیان به شهادت رسیدند .از مردان برجسته این خاندان در آن شرایط جز محمدبن
حنفیه و علی بن الحسین و عبداهلل بن جعفر کسی زنده نماند.
پس از رحلت امام سجاد حرکت شیعی دو بخﺶ شد .بخشی که همان مشی پدر را دنبال میکرد و بخشی که
اعتﻘاد به مشی انﻘالبی داشت .رهبری بخﺶ نخست در دست فرزند ارشد امام سجاد یعنی امام باﻗر ﻗرار گرفت و
بخﺶ دیگر در دست فرزند کوﭼﮑتر زید بن علی که در وﻗت شهادت اندکی بیﺶ از ﭼهل سال داشت.زید احترام
برادر را داشت ،اما اعتﻘاد جدی به حرکت انﻘالبی نیز داشت.
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