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 سخن ناشر

كتابي كه پيش روي شماست مجموعه مقاالتي است كه حضـرت موالنـا محمـد اسـحاق     
مهتمم و شيخ الحديث سابق دارالعلوم نـدوه العلمـا لكهنـو هنـد بـه عنـوان        ،سنديلوي صديقي

دي در هفته ميال نقدي بر كتاب [خالفت و ملوكيت] آقاي مودودي نگاشته و نخست در سال
پس از نشـر چنـد شـماره از     .بخش منتشر شد ،الهور به صورت بخش» ترجمان اسالم«ي  نامه
آن را به صـورت  » جمعيت العلماء اسالم الهور«استقبال فراوان خوانندگان باعث شد كه  ،آن

چند بخش ديگر از اين مجموعـه در ترجمـان اسـالم     ،اي منتشر نمايد بعد از اين چاپ كتابچه
 ،ر چاپ شد كه بعداً همگي را با هم به صورت كتاب واحدي در كراچي منتشر نمودنـد الهو

مقـام بلنـد    .و اين كتاب از مقبوليتي كم نظير بر خوردار شد كه به زودي در بازار نايـاب شـد  
خود  ،اي مانند ندوه العلماء كه شهرت جهاني دارد علميهي  علمي و ديني شيخ الحديث حوزه

 .باشد مي اين مطالب مبين اهميت و دقت
مودوديت از هند و پاكستان تجاوز نمايـد  ي  كرد كه فتنه نمي به علت اينكه به ذهن خطور

نيازي نبود كه جز در زبـان اردو رد سـخنان ايشـان     ،ايران سرايت نمايدي  و به كشور همسايه
بـه فارسـي   در ايران » خالفت و ملوكيت«كتاب ايم  اما اكنون كه اطالع پيدا كرده ،چاپ شود

الزم دانستيم نقد  ،ترجمه و به چاپ رسيده و در ميان جوانان و روشن فكران منتشر شده است
استادانه و كم نظير اين كتاب را كه به قلم شمشير آساي حضرت شيخ الحديث موالنا محمـد  

بـه فارسـي    ،نوشته شده و در سه جلد بـه چـاپ رسـيده   » اظهار حقيقت«اسحاق صديقي به نام 
اما با توجه به نياز شديد و ابهام فزاينده اي كه  ،نده و در اختيار فارسي زبانان قرار دهيمبرگردا

 :و تشريح حديث شريف نبـوي كـه بـه وي فرمـود     در مورد قاتالن حضرت عمار بن ياسر 

بينيم كه تعداد زيادي از دانشـمندان مسـلمان    مي بلكه ،نه تنها دشمنان »ةالاغي ةتقتلک الفئ«
در ايـن جـزوه فقـط بـه      انـد،  ثر تبليغات قوي شيطاني دشمنان اسالم به اشتباه دچار شدهنيز بر ا

نبـرد  «پردازيم كه در كتاب فارسـي آقـاي مـودودي بـه      مي ترجمه اين قسمت از بحث كتاب
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و بـا اسـتعانت از پروردگـار پـرده از ايـن قتـل مرمـوز         ،گذاري شده اسـت  نام »سرنوشت ساز
گري و نفاق قاتالن اصلي كه سباييان  كه سيزده قرن در اثر حيلهاي  مسئله ،برداشته خواهد شد

بـه   از اصـحاب گرامـي پيـامبر اسـالم     ،گنـاه و مبـرا   بـي  به ناحق به گردن گروهـي  ،بودند
انداختـه   حضرت سـيدنا معاويـه   و برادر خانم نبي مكرم اسالم خصوص كاتب رسول

ي  اصلي و نسل فكري شان تا امروز زير پردهو خود قاتالن اند  شده و مورد مالمت قرار گرفته
منافقانه به موفقيت ترفنـدهاي خـويش و بـر    ي  نفاق بر ساده باوري ما به تماشا نشسته با لبخنده

پـرده  «به همـين علـت ايـن جـزوه را بـه نـام        .زنند مي خوش باوري ما در طول تاريخ ريشخند
از  .داريـم  مـي  انندگان محترم تقـديم نام گذاري نموده به خو» قتلي مرموزي  برداري از صحنه

 ،اسـت »اظهـار حقيقـت  «خداوند منان خواستاريم اين جزوه را كه قسمتي از جلـد دوم كتـاب   
براي اصالح نظرات و افكار عموم مسلمين و بـه خصـوص آن دسـته كـه افكارشـان      اي  وسيله

سوء ظن  ،قرار داده ،مودودي شده است »خالفت و ملوكيت«مسموم مطالب زهر آلود كتاب 
كرام به حسن ظن كـه متقضـاي فطـرت اسـالمي و دسـتور      ي  همه مسلمين را نسبت به صحابه

  .آمين است مبدل فرمايد قرآن و سنت نبوي

 عبدالمومن اعظمي ،خادم و مخلص شما
 ه ق 1405ذيحجه  كالوني كراچي

 



 
 
 

 آغاز سخن

 ؛احلمد هللا وكفی والسالم علی عباده الذين اصطفی اما بعد

اي  قـاهره  داليـل  رسالت حضرت خاتم النبين و سيد المرسلين نبي مكرم اسالمدر مورد 
مثـال شـاگردان    بـي  بـه سـيرت مقدسـه و كـردار    هـا   آن در قرآن كـريم بيـان شـده و در ميـان    

به همـين جهـت    رتبه و جايگاه بسيار مهمي داده شده است يعني صحابه كرام آنحضرت
مبين باچنان كثرت و تكراري وارد شـده اسـت كـه    مدح و ستايش صحابه كرام در كتاب اهللا 

را ترتيـب داد و ايـن دليلـي اسـت كـه فطـرت       هـا   آن توان كتاب سيرت مي تنها از خود قرآن
زيـرا موفقيـت يـك اسـتاد در پرتـو كمـال شـاگردان         ،دهد مي انساني را به سوي خود دعوت

ال وي مجـال هـيچ   استادي كه همه شاگردانش كامل و مكمل باشـند در كمـ   ،شود مي متجلي
خود دليل و برهـاني  ي  به اين معني كه هر يك از اصحاب به نوبه .ترديد و شكي وجود ندارد
صـحابي بـه معنـي    تـرين   و مجروح و معيـوب قـرار دادن ادنـي    است براي نبوت پيامبر خدا

اين يك سخن آشكار و روشـن اسـت كـه دليـل      .باشد مي تضعيف يك دليل نبوت و رسالت
واضح آن اين ي  شود پس نتيجه نمي اوند متعال آن را اقامه فرموده است ضعيفنبوتي كه خد

 ،است كه هر كس يك اصحابي را مجروح سازد او بر اشتباه و خطا قرار دارد و اين جرح وي
 .شود اما خود او مجروح و ساقط االعتبار خواهد شد نمي صحابي به هيچ وجه مجروح

 ،و اولين مبلغان رسالت وي و پس از ايشـان  اسالم اولين شاگردان پيامبر صحابه كرام
 ،امـت رسـيد  ي  همين بزرگواران به همهي  دين حق به وسيله .بودند نمايندگان آن حضرت

صحابه كرام منتشر شده و به منظور دعوت و تعليم دين اسـالم و   بعد از زمان رسالت پيامبر
به عنوان مثال فرض شود جايي يـك   ،شريعت محمديه به اكناف و اطراف عالم رسيده بودند

صحابي كه در سيرت و روش وي از جهت معيار مقرره نوعي پسـتي (معـاذاهللا) وجـود داشـته     
آن گـاه سـاكنان آن محـل در مـورد اسـتاد و معلـم وي جنـاب         شود مي وارد سرزميني ،باشد

قلب  آيا در ؟دهند مي چگونه تصور و نظري را به دل و دماغ خود راه حضرت رسول اكرم
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همان عظمتي كه شايسته مقام حضرت است به وجود خواهـد   آن مردم نسبت به پيامبر خدا
نفس صحبت مقدسه و تربيـت  ي  كنند كه براي اصالح باطن و تزكيه مي فكرها  آن يقيناً ؟آمد

و هر گـاه كـه ايمـان بـه      ،يقيني و راه گشاي قطعي نيستي  هم معالجه حضرتي  حكيمانه
هم از رسانيدن بـه   ل صالحه و مجموعه مصاحبت و همراهي با پيامبر خدااضافه بعضي اعما

پس به صـرف ايمـان و بـا عمـل      ،كمال اصالح باطن و مرتبه قرب با خداي متعال قاصر است
صالحي معمولي يك انسان محروم از مصاحبت آن منبع سرشار نور و بركت چگونـه بـه ايـن    

بقيـه صـحابه كـرام بـه دام شـك و ترديـد مبـتال         در مـورد هـا   آن و آيا ؟يابد مي مقاصد دست
 برند همين سيرت و روشي كه ايـن آقـا دارد ممكـن اسـت     مي گمانها  آن يقينا ؟نخواهند شد

هـا   آن بدينسـان شـريعت اسـالم كـالً در نظـر      ،نيـز داراي آن باشـند  ايـم   كه مانديدهاي  صحابه
 ،بعـدي منتقـل نشـده   هـاي   سلزيرا شريعت مطهر فقط قوالً به ن ،مشكوك و مشتبه خواهد شد

عمل يك صحابي را خالف شريعت مشـاهده كننـد   ها  آن بلكه عمالً نيز منتقل شده است اگر
حتـي در مـورد    ،اين احتمال بر ايشان ممكن است بـه وجـود آيـد    ،بقيه اصحاب نيزي  در باره

مظهـر   ال يـك صـحابي چـرا از   إبرند كه كامل نبوده و  مي هم گمان باطل شأن تزكيه پيامبر
0Fقرار گرفتن آن محروم ماند

1. 
شما مشاهده كرديد كه فقط دست از دامن يك صحابي برداشـتن چـه عواقـب سـويي بـه      

سست شده و اين خطر به وجود آمد كه مبادا  »الوثقی ةالعرو«زيرا تمسك ما بر  ؛همراه دارد

بـه يـك گـروه    از اينجا مقايسه بايد كرد كه اگر مانسبت  ،را نيز از دست دهيم دامن رسول
 ،بـد ديـانتي   ،دنيـا طلبـي   ،را مبتالي حب جـاه ها  آن بزرگ صحابه كرام سوء ظن پيدا كنيم و

  .نتايج انقدر خطرناك خواهد بود ،ديگر تصور كنيماي  خبيثه خيانت و امراض

                                                 
جماعت اس�مي هم در جايي اظهار خصلت بدي كند آيا ـ به طور مثال م�حضه كنيد اگر يك فرد 1

 فرمايد: شوند. شيخ سعدي مي همه جماعت بد نام مي
ــي   ــي بـ ــومي يكـ ــو از قـ ــرد  چـ ــي كـ  دانشـ

 

 نــــه كــــه را منزلــــت مانــــد نــــه مــــه را  
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آقاي ابواالعلي مـودودي نسـبت بـه يـك گـروه       »خالفت و ملوكيت«كتاب موسوم به نام 
 عمومـا سـوءظن پيـدا    صوصـا و نسـبت بـه عمـوم صـحابه كـرام      كرام خي  خاص از صحابه

اي كـه   دهد كه هـر خواننـده   مي چنان كج نشاناي  زاويه را ازها  آن ي كند و تصوير چهره مي
و  ،شـود  مـي  بياناتش را صحيح و درست تصور كند عظمت صحابه كـرام از قلـب وي سـاقط   

نتيجه اين كتاب  ،ي نخواهد ماندبراي مقام صحابي بودن هيچ اهميت و عظمتي در دل وي باق
جوابش اين است كه هر صـاحب فهـم    ؟توان باشد مي مودودي و اثر آن در جامعه چه چيزي

ي  تالش و كوشش راقم سطور مهيا كردن ترياق براي ازاله .تواند آن را لمس نمايد مي شخصا
دادن  هدف از نوشتن اين كتـاب تنهـا جـواب    ،است» خالفت و ملوكيت«سموم همين كتاب 

باشد  مي بلكه مقصود اصلي تحقيق واقعات و مسايل و اظهار مسلك صحيح اهل سنت ،نيست
 به سبب شايعه پراكني و تبليغات سوء مخالفان صـحابه از سـويي و از سـويي ديگـر بـه سـبب      

در مورد واقعات تاريخي و بسياري از مسائل وابسته به اين واقعـات   ،خبري و غافل بودن ما بي
و نه تنها عـوام النـاس حتـي شـمار      ،د اهل سنت در اشتباهات زيادي مبتال هستندخو ،تاريخي

الحمد هللا پرده از روي  ،آيند مي زيادي از علماي ما نيز متاثر از انديشه و افكار روافض به نظر
حجاب قرار داده  بي نوراني حقايق آشكار وي  بر داشته و چهرهها  اين اشتباهات و غلط فهمي

اي   معالجـه  كسي روگردانـي كنـد بـراي او راه    ،حقيقت همي  ر پس از مشاهدهاگ ،شده است
  .وجود ندارد

توضيح اين نكته ضروري است كه من با جماعت اسالمي از اين جهت كه يك جماعـت  
مخالفم كـه آقـاي مـودودي از خـود     اي  باطله من با افكار ،هيچ مخالفتي ندارم ،اسالمي است

لذا مخالف او هستم اما با بررسي  ،باشد مي اين گمراهيي  سرچشمهنامبرده  ،انتشار داده است
ام كه در جماعت او دو گـروه افـراد وجـود     به اين نتيجه رسيدهام  آورده و مطالعه كه به عمل

 آنانند كه كور كورانه از او تقليد نمـوده و در زيـغ و ضـالل او هـم نـواي وي     اي  دسته ؛دارند
دوم كساني ي  دسته .را نيز در رديف آقاي مودودي قرار بدهم من ناچارم اين دسته ،باشند مي

امـا او را يـك قائـد و     ،وي اختالف شديد دارندي  هستند كه با افكار با طله و خياالت فاسده
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امـا بـا گـروه     ،فايده اسـت  بي با دسته اول گفتگو .روند مي رهبر سياسي قرار داده به دنبال وي
 .مخلصانه دارمدوم اندكي عرايض خير خواهانه و 

انصـاف مطالعـه كنيـد و از    ي  كتاب مرا بدون تعصـب گـروه گرايانـه صـرفا بـا ديـده       -1
خداوند متعال دعاي روشن شدن حق را براي خود بخوانيد انشاء اهللا صداقت مسـلك  

در آن نماينـدگي از اهـل سـنت و    ايـم   و آنچه ما نوشـته  ،اهل سنت روشن خواهد شد
  ايم. الجماعت را به عهده گرفته

بلكه يك شعبه از دين  ،اما كل دين و همه دين هم نيست ،سياست از دين جدا نيست -2
 .است

دينـي  ي  فرق سياست ديني با سياست ضد ديني در اين است كه مومن سياست را از زاويه
 به اين معني كه قبل از هر اقدام سياسي بـه ايـن نكتـه فكـر     ،دهد مي و ايماني مورد توجه قرار

پـردازد   مـي  و باز هم به ايـن فكـر   ؟ين اقدام از ديدگاه شرعي جايز است يا نهكند كه آيا ا مي
مفاد و  ،معنوي ما چه خواهد بودي  آورد اين اقدام سياسي براي زندگي ديني و جنبه كه دست

اولويت نزد او از آن مصالح و مقاصد  ،ثانوي داردي  مصالح مادي و دنيوي در ديدگاه او رتبه
نگـرد و   مـي  شد به همين عنوان مومن حوادث سياسي را نيز با همـين ديـد  با مي معنوي و ديني

بالعكس طرفدار سياست ضـد ديـن    ،دهد مي طبق همين معيار و اصل مورد نقد و بررسي قرار
هميشه مصالح و اهداف مادي و دنيوي را مطمح نظر خـود قـرار داده و بـا مصـالح و مقاصـد      

امـا اگـر كسـي كـل ديـن را بـا        ،دهـد  نمـي  ن اهميتديني و معنوي هيچ ارتباطي ندارد و به آ
ترتيبي بسيار خطرناك خواهـد   بي سياسي زير نظر بگيرد مسلما اين قلب موضوع يكي  زاويه

  .به شكل گمراهي ظاهر خواهد شداش  بود كه نتيجه
خـود همـين   » جماعـت «شما اگر تعمق بفرماييد احساس خواهد شد كه آقاي مودودي بـه  

او به جاي اين تعليم كه بايد سياست را بـا زاويـه نظـر دينـي      ،را داده استزاويه نظر معكوس 
نگريست به اهل حزب و جماعت خود تعليم داده است كه كل دين را با زاويـه نظـر سياسـي    

باشد كه با آن بسـياري از حقـايق    مي و اين زاويه نظري چنان كج ،بايد مورد بررسي قرار داد
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شود آن هم چه بسا كه از جايگاه خـود منحـرف    مي آنچه ديدهشود و  مي اسالم ناديده نصور
  .باشد مي و اين ديدگاه صرفا ديدگاه روافض ،آيد مي شده به نظر

كنيـد كـه مقصـد بعثـت نبـي       مـي  اين گونه برداشـت  ،شما مذهب روافض را بررسي كنيد
بلكـه   ،دهدايت ثقلين (جن و انس) و برقرار ساختن رابطـه بنـدگان بـا معبودشـان نبـو      اكرم

  .ظايه گذاري حكومت و خالفت خاندان و فاميل خود بود -معاذاهللا -مقصدش 
تبليغاتي آقـاي مـودودي   هاي  با توجه به آن شما يك بار ديگر نوشتهام  نموده آنچه عرض

 .اهميت نزد وي نيز موجـود اسـت   بي را مطالعه بفرماييد همين ديدگاه با تفاوتي بسيار نا چيز و
اما او ديـن را   ،شد مي كه سياست در پرتو دين مورد بررسي و توجه قرار داده شايسته اين بود

  .در پرتو سياست مورد توجه قرار داد

 مودودي همه شما را براي كار قيام حكومت اسالمي يك جاگرد آورده است ولي او -3
فقط دوازده يا سيزده سـال توانسـت بـا شـكل      ،گويد كه مدت طوالني سيزده قرن مي

 ،در آن تغييراتـي بـروز كــرد   از زمــان حضـرت عثمـان   ،سـرپا باشـد   صـحيح خـود  
حضرت حسن نيز بعد از شش  .اما موفق نشد ،به فكر اصالح آن افتاد حضرت علي

 مصـطلح مـودودي آغـاز   » ملوكيـت «از آن دست برداشت و سـپس زمـان    ،ماه تالش
 ،رفتـه اسـت  عنقـا قـرار گ  ي  گردد و خالفت چنان نابود شد كه تا امـروز بـه منزلـه    مي

در ايـن دوران   ،سال وجود داشت 30گويي در سيزده قرن حكومت اسالمي حداكثر 
هم مدت زيادي چنان گذشته كه كمال خود را از دست داده بود و شـكلي نـاقص از   

شـود كـه حكومـت     نمـي  با اين بينش آيـا چنـين نتيجـه گيـري     ،آن به جاي مانده بود
امـا وجـود عملـي و     ،ر خـوبي اسـت  اسالمي به صورت تئـوري و نظـري چيـزي بسـيا    

پس براي آن كوشـش و   ،خارجي آن غير ممكن است و چون عمال غير ممكن است
  .باشد نمي وقت و نيرو چيز ديگري  تالش نمودن جز اضاعه
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مورد توجه عميق قرار داده مالحظه كنيد كه با وجود شعار حكومت  را ها پرسش لطفا اين
» بريـد  مـي  يكي بر سر شاخ و بن« :مصداق مصرع ،كرام ي مجروح قرار دادن صحابه ،اسالمي

  ؟بودن است يا خير
بـه سـوي    ؟بـرد  مـي  به اين نكته نيز فكر كنيد كه آقاي مودودي شـما را بـه چـه راهـي     باز

 ؟حكومت اسالمي يا به طرف غير آن



 
 
 

 دشمن در كسوت دوست 

يس منافقان عبداهللا يهودان و منافقان به خصوص رئ ،دشمني در لباس دوستي عليه اسالم را
اما در زمان مبـارك   ،بنيان گذاري كرده بود پيامبر اسالمي  بن ابي بن سلول در حيات طيبه

قرآني و به وسيله وحي الهي كـامال نـامراد و ناكـام گرديـد و     هاي  با افشاگري آن حضرت
دتي گـروه  تا م بعد از رحلت پيامبر .آرزوي خود را به گور برد و به عذاب اليم گرفتار شد

هايش  رسيد كه اين گروه و برنامه مي و چنين بنظر ،وي به دليل نداشتن پيشوا متالشي شده بود
كال نابود شده است ناگهان از ميان اين گروه يك مجدد نفاق براي تجديد حيات اين حـزب  

 .نفاق بروز نمود

 فتنه سبائيت
اش  ز تبـاره يهـود بـود كـه در سـينه     معروف به ابن السوداء ا ،اين فرد به نام عبداهللا بن سباء

زد و از راه نفاق تظاهر به مسـلماني نمـود و مـذهب     مي آتش عداوت و دشمني با اسالم شعله
كرام ي  رافضي را بنيان گذاري كرد كه خشت اولي اين ساختمان دشمني و عداوت با صحابه

تـذليل و   ،تنقـيص  ،مترفند او جهت ريشه بر اندازي اسـال ترين  بود و بيش از هر چيز پسنديده
اما در موقع احتياج براي  ،نخست در قالب روافض نمايان شد ،سبائيت .جرح صحابه كرام بود

شد زير عباي اعتزال رفـض   مي لباس خارجيت را نيز به تن پوشيد و اگر نياز پيدا ،فتنه انگيزي
 ه نشر ظلمت و ضاللبها  و گاهي خرقه باطنيت را به تن آراسته به وسيله خانقاه ،را پنهان نمود

نهال عبداهللا بن ابي ابن سلول را ابن سبا آبياري نمـود و بـه تـدريج     ،خالصه اينكه .پردازند مي
مشـترك  هـا   زيادي شد ولي رفض در همه شـاخه هاي  خبيثه تناور و داراي شاخهي  اين شجره

ه بـيخ و بنيـاد   و واقعيت امر اين است كه تا امروز هر فتنه اي كه در اسـالم سـر بـر آورد    ،ماند
قسـمت   ،و هر شخصي كه با ديدگاه اسالمي و ديانت داري ،سبائيت استي  فتنهها  آن ي همه

ادوارمختلـف   بعد از ابـن سـبا در   .فتن از تاريخ اسالم را مطالعه كند ما را تصديق خواهد كرد
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ن و شد كه با توجه بـه موقعيـت و مناسـبت محـيط و زمـا      مي در اين گروه همواره افرادي پيدا
و اين فتنه تا امروز باقي است و به حدي  ،گماشتند مي مكان به تجديد و تقويت اين فتنه همت

در شئون دين و دنيا به مسلمين ضرر رسانيده اسـت كـه بـه قدرعشـر عشـير آن غيـر مسـلمين        
  .برسانند ،نتوانستند

 ،يت قرار دادسبائي  را مجدد فتنهها  آن توان مي در زمان حال نيز اشخاصي وجود دارد كه
 ،در اين راستا نويسندگان معاصر چون دكتر طه حسين و دكتر احمد امين منصف فجراالسالم

با روشي جديد در زبـان عربـي بـه خـوبي از سـبائيت وكالـت و       ها  آن زيرا ،ذكراندي  شايسته
  .نمايندگي نمودند

هـا   آن از ميان همهدر ميان نويسندگان اردو زبان نيز اين گونه نويسندگان وجود دارند كه 
  .باشد مي امير جماعت اسالمي» سيد ابواالعلي مودودي«شخصيت ترين  معروف

توان ادا كرد كه من عاصي پر معاصـي   مي شكر اين احسان عظيم خداوند متعال را چگونه
 ،كـرام و حمايـت از مسـلك اهـل سـنت و جماعـت را عطـا فرمـود        ي  توفيق دفاع از صـحابه 
بزرگواراني را كه به طفيل كفش برداري شان عاصي و هيچ نداني مثل خداوند متعال قبرهاي 

  ،من را توفبق اين خدمت عظيمه عنايت گرديد با انوار رحمت مملو فرمايد

 .رفع اهللا درجاهتم

 نبرد سرنوشت ساز 
اتفـاق  اي  واقعه در دوران اين نبرد :آقاي مودودي ضمن بيان نبرد صفين چنين نوشته است

1Fنص صريح)افتاد كه (به 

به وضوح روشن ساخت كه از طرفين كـدام يـك بـر حـق اسـت و       1

                                                 
چون  -عبارت بين القوسين در اصل كتاب موجود ولي مترجم آن را از ترجمه حذف كرده است  -1

 آوردن آن را در اينجا ضروري دانستم.نكته مهم بحث است، 
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 واقعه چنين بود كه حضرت عمار بن ياسـر كـه در قشـون حضـرت علـي      .كدام يك باطل
  2F1.رزميد و به شهادت نايل آمد  با نيروهاي حضرت معاويه ،بود

ت و بيشتر در بين صحابه شهرت زيادي داش حضرت عماري  در باره اين ارشاد پيامبر
  :شنيده بود كه صحابه آن را از زبان اقدس پيامبر

  3F2»تو را گروه باغي قتل خواهد كرد« :»ةالاغي ةتقتلک الفئ«
 :نويسد مي سپس ذكر ماخذ اين حديث را در چندين سطر ادامه داده چنين

مذبـذب   و حضـرت معاويـه   صحابه و تابعين متعدد كه در نبرد بـين حضـرت علـي   «
برايشان ثابت ساخت كه چه كسي از جانبين بر حق اسـت و   ادت حضرت عمارشه ،بودند

  .161ص » چه كسي باطل
 :نويسد مي سپس بعد از چند صفحه

نـه گـروه    ،مرتكـب قتـل او گرديـده بـود     و آشكار است كـه گـروه حضـرت معاويـه    «
 .164ص » حضرت علي
ديث بـر بـاغي بـودن    امـا ايـن ادعـا كـه حـ      ،صحت حديث هيچ بحثي نداريمي  ما درباره

ايـن دعـوا صـرفا    -قطعا غلـط و نادرسـت اسـت     ،است» نص صريح«و طرفدارانش  معاويه
بـه دسـت طرفـداران حضـرت      توان ثابت شود كـه كشـته شـدن حضـرت عمـار      مي زماني
آيـا بـراي    -رسـد  نمي به اثبات» آشكار است«اين ادعا فقط با گفتن  ،به اثبات برسد معاويه

اگر نيست پس جنابعالي به چه دليـل فرموديـد    ؟وجود دارد»نص صريح« اثبات اين مطلب هم
 ». ؟بر باطل بودن حضرت معاويه به نص صريح ثابت شد«كه 

                                                 
در حالي كه با «ترجمه اين قسمت خط كشيده اصل كتاب مودودي به نحو صحيح چنين است:  -1

شود كه مترجم فارسي اين كتاب در  رزميد به شهادت رسيد معلوم مي نيروهاي حضرت معاويه مي
 ». ترجمه دقيق نبوده است

ترجمه خليل احمد حامدي. ناشر: انتشارات بيان ـ پاوه با  . خ�فت و مولوكيت فارسي به160ص  -2
 .1405همكاري شركت فرهنگ قرآن تهران ـ نوبت اول، رمضان المبارك ـ 
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اما بـر مصـداق خـود تنهـا زمـاني       ،قطعي الدالله است ،به اعتبار ثبوت حكم» نص صريح«
تا زماني  ،ت شودقطعي و يقيني ثاباي  گونه شود كه مصداق بودن مصداق به مي قطعي الدالله

 تواند براي فالن ثابت شود نمي كه اين امر يقيني نباشد كه مصداق نص فالن است حكم نص
امـا اگـر زيـد مـتهم شـود كـه عمـرو را         ،دانيم حكم قصاص منصوص است مي به عنوان مثال

 ،توان گفت كه قصاص نمودن زيد به نص صريح ثابت اسـت  نمي به محض اتهام ،كشته است
  .توان چنين گفت كه با دليل شرعي قاتل بودن زيد نيز به اثبات برسد مي تنها زماني

شود گروهـي كـه حضـرت     مي به همين منوال از حديث مورد بحث اين امر صراحتاً ثابت
شـود كـه گـروه     نمي ولي به هيچ وجه از آن اين مطلب ثابت ،كشد باغي است مي را عمار

زيرا اين مطلب صرفا موقعي ثابت خواهد شد  ،ه باشديا بر باطل بود» فئه باغيه«حضرت معاويه 
لـذا  -كه با دليل شرعي اين امر هم به اثبات برسد كه همين گروه وي را به قتل رسـانيده بـود   

 ،گفتن اين سخن كه به نص صريح آشكار شد كه چه كسي بر حق است و چه كسي بر باطل
ار بر كم علمي قائل و كم فهمي كه في الواقع دليلي آشك -تجاوز از حد و سخني باطل است

  .اوست
 امـري آشـكار   ،مرتكـب گرديـده بـود    اين ادعا را كه قتل او را گروه حضرت معاويـه 

كنيـد و بـر شـما     مـي  بلكه انشاء اهللا پس از چند سطور ايـن بحـث را مالحظـه    ،توان گفت نمي
  .حقيقت روشن خواهد شد كه اين حرف يك بهتان خالص و تهمتي تمام عيار است

 ساز تنقيحات سرنوشت
يكـي اينكـه آيـا    -باشـند   مـي  ساز قابـل بحـث   كن و سرنوشت در اين مقام دو تنقيح فيصله

مرتكب قتـل  ها  آن و اگر ؟كشته شد يا خير توسط گروه حضرت معاويه حضرت عمار
  ؟پس قاتل او چه گروهي بوده استاند  او نشده

تـوان گـروه حضـرت     مـي  يث آيـا اين است كه با توجه بـه نفـس حـد    تر مهم دومين بحث
  ؟را مصداق آن قرار داد يا خير معاويه
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توان طـي   مي است و هم در پرتو آن مرحله تنقيح اول را به آساني تر مهم چون تنقيح ثاني
اين يك واقعيـت مسـلمه و بـه     باشد مي تر مناسب لذا آغاز نمودن بحث از همين قسمت ،نمود

هيچ سخني (العياذ  زبان مبارك حضرت پيامبر اكرمدور از هر شك و ترديدي است كه از 
 در هر سخني كه جنـاب پيـامبر اكـرم    ،باهللا) فضول و غير مفيد ممكن نيست كه خارج شود

از سخن ال يعني و غير مفيد ذات اقـدس آن   ارشاد فرموده يقيناً حكمت و منفعت وجود دارد
يحه در حديث مورد بحث تعمق و حاال در پتو اين عقيده صح ،باشد مي بلند و برتر حضرت

 ؟توان داشـته باشـد   مي تدبر بفرماييد كه از اين ارشاد گرامي شخص آن حضرت چه مقصدي
اين اطالع كه تو را گروه باغي خواهد كشت في نفسه يك خبريست كه در وي هيچ افاديت 

 و چهوجود ندارد وقتي حضرت عمار به شهادت رسيد اينكه او را چه كسي كشته است براي ا
و اگر به عالم آخـرت رسـيده او فهميـد كـه گروهـي كـه وي را بـه شـهادت          ؟دارداي  فايده

كشـته شـدن بـه دسـت      ؟توانسـت برسـد   مـي  به وي از آن چه نفعي ،رسانيده است باغي است
از ايـن خبـر اظهـار     مقصود حضـرت پيـامبر   هم ندارد كه تصورشوداي  ويژه باغيان فضيلت

كند چه بـه   نمي شهادت بدون ترديد فضيلتي بزرگ است اما فرق ،بوده باشداي  ويژه فضيلت
دست كافران باشد و چه بدست باغيان در هر دو صورت فضيلت دارد به نحو مخصوصـي بـه   

مـژده دادن يـا بيـان فرمـودن      اگر مقصود پيامبر دست باغيان كشته شدن هيچ فضيلتي ندارد
چـه لزومـي   » فئه باغيـه «ذكر نمودن  ،داد مي شهادت را به ويي  بود فقط مژده مي فضيلت وي

اين پرسش مطرح خواهد شد كه  .اگر كسي بگويد مقصد متوجه ساختن ديگران بود ؟داشت
بايد دانست كـه در كـالم هـيچ عـاقلي      ؟متوجه ساختن ديگران نيز چه سودي را در بر داشت

ايـن مطلـب پـي    باشد تنهـا بـه    مي بلكه مقصود وي انشا ،صرفاً خبر مقصودي وي نخواهد بود
سود و غير مفيد است مگر زمـاني   بي قطعا ،باغي است بردن كه گروه قاتالن حضرت عمار

و اين حكم در اينجـا كـامال ظـاهر اسـت و در      ،كه از اين علم يك حكم شرعي معلوم گردد
پس با گروهي كـه بـاغي اسـت قتـال     «صريح و روشن ذكر شده است اي  گونه قرآن مجيد به
 .»به سوي حكم پروردگار باز گرددكنيد تا اينكه 
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در اين  يعني آن حضرت ،گردد مي واضح با توجه به اين مقصود ارشاد گرامي پيامبر
دهد و گويي به همه مسـلمين   مي را بكشد باغي قرار گروهي را كه حضرت عمار ،حديث
ل رجـوع  به سوي حكم خداوند متعاها  آن دهد كه با آن گروه بجنگند تا زماني كه مي دستور
درست همان گونه كه در قرآن مجيد دستور داده شده است ايـن امـر قابـل مالحضـه      ،نمايند

كشد  مي دليل قطعي اين امر بود كه گروهي كه او را است كه وقتي شهادت حضرت عمار
از روي شرع باغي است و اين روايت به طور عموم براي صحابه و تابعين معلوم بـود و بنـا بـه    

ي اين امر هم براي همه مشخص و معلـوم شـده بـود كـه او را گـروه حضـرت       مودودي  گفته
 .به قتل رسانيده است معاويه

كـه قبـل از بـروز    اي  صـحابه  پس مجموعه اين مقدمات مقتضي آن بوده كه كليه تابعين و
طرف شده بودند و از هر گـروه قطـع تعلـق     بي قرار داده» فتنه«قتال فريقين را يك  ،اين حادثه

به معاونت و نصرت حضرت  خانه نشين شده بودند پس از كشته شدن حضرت عمار نموده
آمدنـد اگـر    مـي  شمشير بـه كـف بـه ميـدان      مبادرت نموده و عليه حضرت معاويه علي

بنا بـه  ها  آن امري متيقن بود كه كردند علي االقل اين توقع از صحابه كرام نمي تابعين اقدام
هـا   آن بـراي » نص صـريح «با اين  باغي بودن حضرت معاويهمودودي پس از اينكه ي  گفته

ايـن سـر و صـدا    ها  آن كردند و دفعتاً در ميان مي موصوفه عملي  حتماً به دستور آيه ظاهرشد
كنيم اين اسـت كـه پـس از بـروز حادثـه شـهادت        مي ولي آنچه ما مشاهده ،آمد مي به وجود

طرفي تكـان   بي نه از موضوع ،د نيامدهيچ حركتي به وجوها  آن هم در ميان حضرت عمار
و نـه در جنـگ عليـه او بـا      جبهه گيري نمودند خوردند و نه براي مقابله با حضرت معاويه

در هيچ كجاي تاريخ اين مطلب به اثبات نرسيده كه ايـن   ،متحد شدند لشكر حضرت علي
رده شتافته و بر عليـه حضـرت معاويـه صـف آرايـي كـ       بزرگواران به كمك حضرت علي

بايست در تمام دنياي اسالم با بروز اين جريان يـك هيجـان عظـيم بـه      مي در حالي كه ،باشند
بالخصـوص   ،به وجود آمده بود همچنانكه به دنبال شهادت حضرت عثمان ،آمد مي وجود

را هـم ايـن بزرگـواران و     به اين خاطر كـه ثمـرات تلـخ حادثـه شـهادت حضـرت عثمـان       
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شم خود مشاهده كرده بودند و نتـايج سـركوب نكـردن بغـاوتي را     مسلمانان جهان اسالم به چ
تازه درس عبرت گرفته ي  نيز ديدند پس الزم بود از اين تجربه ،كه عليه او به وجود آمده بود

زيـرا اگـر بـا بـروز ايـن حادثـه        ،نمودند امـا چنـين نشـد    مي هر چه سريع تر به سوي آن توجه
آمد و طوفان جذبات مردم  مي صي به وجودتحريك و هيجان خا )شهادت حضرت عمار(

 افتاد بدون ترديد اين واقعه به حد تواتر در كتب تاريخ نقل مي عليه حضرت معاويه به حركت
چنـين چيـزي كـالً و    ي  ولي مع الوصف معلوم نيست چرا صـفحات تـاريخ از تـذكره    ،شد مي

هم نتوانسـتند   ت عليتا آنجا كه به سبب قلت اعوان و انصار حضر ،باشند مي يكسره خالي
ي  كنـد كـه پـس از واقعـه     مـي  آقاي مودودي شخصاً اعتـراف  ،بار ديگر به سوريه حمله كنند

   .مجدد به سوريه گرديدي  در صدد حمله تحكيم حضرت علي
خوارج دردسر مزيدي بـراي حضـرت   ي  و فتنه ،اما مردم عراق همت شان را باخته بودند«

 »علي بار آورده بود
 .ت و ملوكيت فارسيخالف 172ص 

گويي حاال نزد او از لشكريانش تعدادي كه با آن بتواند در دو جبهه بجنگـد بـاقي نمانـده    
شـدند ايـن    مي طرفي كرده بودند با او همراه بي اما اگر آن عده از صحابه كرام كه اعالم ،بود

بود و هـم   داد زيرا هم تعداد اين بزرگواران چشم گير نمي چنين وضعيتي هرگز براي وي رخ
آمـد و بـه ايـن ترتيـب در هـر دو       مي صدها هزار انسان در زير بيرق او گردها  آن هر فردي از

  .توانست پيروزي را از آن خود سازد مي جبهه جنگ را ادامه داده
طـرف بـا    بـي  و تـابعين  اينجا اين سؤال مطرح است كه باألخر سكون و سكوت صحابه

و با علم و اطالع از مفـاد حـديث مـذكور بـر چـه       وجود به شهادت رسيدن حضرت عمار
و عامـه المسـلمين پـس از وقـوع ايـن حادثـه چـرا هيجـان و         هـا   آن در ميان ؟اصلي مبتني بود

  :توان جواب داد مي در توجيه اين رؤيه به چهار نحو ؟تحركي پيدا نشد
د خـو  ،بـديهي اسـت كـه ايـن مطلـب نـادر اسـت         از اين حديث خبر نداشـتند ها  آن :اول

نويسد كه حديث معروف و مشهور و به منزلـه متـواتر اسـت و همـه از آن بـا       مي مودودي هم
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  .خبر بودند
را عالمت فئه باغيـه   شهادت سيدنا عمارها  آن از حديث با خبر و مطلع بودند ولي :دوم

مانـد و مـدعاي    نمـي  در اين صورت هيچ محلي براي بحـث بـاقي   ،دانستند نمي بودن فئه قاتله
  .خواهد شداي  افسانه ف خود به خود مانندمخال

ولي اين توجيه فقط  ديده و دانسته از نصرت حق پهلو تهي و خودداري كردندها  آن :سوم
اي  بيهـوده  از زبان يك سني امكان ندارد چنـين سـخني لغـو و    ،با مزاج روافض سازگار است

  .بيرون آيد
 توان توجيه نمـود كـه   مي رفاً چنينپس از مردود و غلط بودن دو توجيه گذشته ص :چهارم

مرتكـب قتـل    يقـين قطعـي نداشـتند كـه گـروه حضـرت معاويـه        خصوصاً صحابهها  آن
طرفـي را انتخـاب    بـي  حتي عموم مسلماناني كـه راه ها  آن نه تنها ،شده است حضرت عمار

را بـه سـوي گـروه حضـرت معاويـه كـاري        كرده بودند نيز نسبت دادن قتل حضرت عمار
به همين دليل با وجود علم به اين حديث و پس از شـنيدن ايـن جريـان     ،پنداشتند نمي درست

 و مخالفـت حضـرت معاويـه    جذبات حمايت و نصرت حضـرت علـي  ها  آن هم در دل
تـوان   نمـي هـا   آن عمـل ي  غير از اين هيچ توجيه ديگر براي اين رؤيه و نحـوه  ،برانگيخته نشد

تـوان گـروه حضـرت     نمـي  وجـه بـه مقتضـاي حـديث    پس نتيجه بحث اين شـد كـه بـا ت    باشد
را مصداق آن قرار داد اين تنها رأي و نظـر مـا نيسـت بلكـه رأي عامـه المسـلمين و        معاويه

صحابه و تابعين كثير التعدادي است كه در همان دوره و زمان وقوع حادثه با اينكه به جريـان  
يث مذكور حتماً سعي خود را در كشف تر بودند و با توجه به حد و عالم تر آگاه آن روز از ما

  .طرفي را پيش گرفتند بي باز هم راه ،حقيقت امر نيز به كار برده بودند
اين مطلب بسيار حيرت انگيز است كـه آن بزرگـواراني كـه شخصـاً در آن دوره حضـور      

يـار  كه ما در اختاي  گونه داشتند و امكانات و وسايل تحقيق و تفتيش پيرامون اين جريان را به
نداريم در اختيار داشتند باز هم نتوانستند اطمينان و يقين حاصل كنند كه عمار توسـط گـروه   

اما علما متأخرين مانند عالمه ابن كثير و عالمـه ابـوبكر    به قتل رسيده است حضرت معاويه
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بايد پرسيد ايـن آقايـان چـه مـداركي بـه دسـت        ؟جصاص و امثالهم را علم اليقين حاصل شد
پـر واضـح اسـت كـه پـس از       ؟ه حضرات متقـدمين نتوانسـتند آن را فـراهم سـازند    آوردند ك

سكوت صحابه و تابعين عامه المسلمين زمان وقـوع حادثـه آراء علمـاء متـأخرين داراي هـيچ      
 روايـات طبـري و واقـدي و غيرهمـا    هـا   آن مأخـذ و مسـتند آراء   ،وزنه و اعتباري نخواهد بود

همان گونه كه حافظ ابـن كثيـر و امثـالهم    ها  آن عليه بودنصرف نظر از غير معتمد  ،باشند مي
 بـر مـا  ها  آن در اين باره ،نتيجه گيري كنند ما نيز اين حق را داريمها  آن حق دارند از روايات

را به عنوان حجت مطرح نمود در اين ها  آن توانند آراء نمي لذا ،هيچ امتياز و ترجيحي ندارند
  :نويسد مي رابطه مودودي

را به ياد آورد و  طرفي حضرت زبير در نبرد جمل اين بود كه اين ارشاد پيامبر بي تعل«
  4F1»حضرت عمار بن ياسر حضور دارد او مشاهده كرد كه در قشون حضرت علي

كه اين روايت مجعول ايم  در صفحات گذشته در اين مورد بحث شده و به اثبات رسانيده
 اند. ردهاساسي است كه روافض آن را جعل ك بي و

ولي اگر بالفرض اين ادعا صـحيح   ،طرف نشده بود بي حضرت زبير در جنگ جمل اصالً
چـون حضـرت    شود كه بنا به ادعاء شما حضـرت زبيـر   مي قرار داده شود اين سؤال مطرح

ديـد عقـب نشـيني نمـود پـس اكثريـت صـحابه         را جزو طرفداران حضـرت علـي   عمار
چـرا بـا مشـاهده     وص معتقدين خود حضرت علـي و جماعت كثيره تابعين به خص كرام

باز هم براي حمايت حضرت علي و مخالفت حضرت معاويه  واقعه شهادت حضرت عمار
در مورد قتال اهل بغـي بـا نـص صـريح قرآنـي       ؟شمشير به دست نگرفته اقدام به نبرد نكردند

عوان و انصار كه وي به كمك ااي  لحظه به خصوص در ؟مخالفت صريح ورزيدند )معاذ اهللا(
  ؟شديداً نيازمند بود و به سبب قلت لشكر پريشان شده بود

بـه خـاطر حمايـت     اين است كه اگر حضرت زبير ،سؤال ديگري كه اينجا مطرح است
بر حـق   قطعاً به اين نتيجه رسيده بود كه حضرت علي از حضرت علي حضرت عمار
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چـرا در   ؟اقدام ننمـود  رت عليطرفي به نصرت و حمايت حض بي است چرا به جاي اظهار
ي  طـرف گرديـد و از وظيفـه    بي چرا از ميدان نبرد ؟صفوف لشكريان آن حضرت داخل نشد

  ؟حمايت حق شانه خالي نمود
طـرف شـدن او از نبـرد     بي از اينجا روشن است كه اگر بالفرض روايت موضوع ودروغين
 از حضرت علي  عمارصحيح هم قرار داده شود باز هم اين توجيه كه حمايت حضرت 

  .البد سبب ديگري داشته است ،درست نخواهد بود ،سبب آن بوده است
 هم در اين راستا قابل توجه است از طبـري قـبالً نقـل شـده اسـت كـه       5F۱»اهل خربتا«روش 

 خواسـتند  مـي  لكن در اين خانـه جنگـي   بودند از معتقدان و ارادتمندان حضرت عليها  آن
بيعت نمودن با وي تقاضا داشـتند كـه تـا پايـان گـرفتن اخـتالف او بـا        و براي  طرف بمانند بي

را هـا   آن سياسـت نادرسـت محمـد بـن ابـي بكـر       مهلت بدهـد ها  آن به حضرت معاويه
از خود نافرماني و بغارت نشان دادنـد و  ها  آن عصباني نموده تحريك كرده بود ولي بازهم نه

هـا   آن آيد كـه  مي از تاريخ طبري چنين بر تافتندبر عليه خليفه المسلمين به كمك اهل شام نش
اما از اين جمعيت كثير با اينكه واقعه شـهادت   توانستند ده هزار نفر وارد ميدان نبرد سازند مي

هم اطالع داشتند حتي  »ةالباغي ةتقتلک الفئ«و از حديث  را مشاهده نمودند حضرت عمار

بالعكس بعد از ايـن   نشتافتند يت حضرت عليده الي بيست نفر هم بعد از اين واقعه به حما
علت  ،شدند و در جريان حمله او به مصر با وي همراه شدند واقعه طرفدار حضرت معاويه

سه فـرد صـالح هـم وجـود نداشـت كـه ايـن         ،آيا در ميان اين تعداد كثير ؟اين جريان چه بود
 حضرت معاويه حديث را مورد توجه قرار داده پس از به شهادت رسيدن حضرت عمار

در خـود مصـر    ؟در نبرد با او حمايـت و پشـتيباني كننـد    را باغي قرار داده از حضرت علي
 ،او توانست بـر مصـر تسـلط يابـد    ها  آن خيلي زياد بودند با حمايت حاميان حضرت معاويه

ك يها  آن و از ؟هم احدي پس از وقوع اين حادثه حديث مذكور را به ياد نياوردها  آن آيا از
مودودي با توجه به اين نص صريح او را باغي دانسته عليه او ي  نفر هم پيدا نشد كه بنا به گفته

                                                 
 »معجم البلدان«اي در اطراف اسكندريه مصر است.  ـ نام شهري يا ناحيه1
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و همچنين در سرزمين پهناور سـوريه چنـد نفـري هـم پيـدا نشـد كـه از حضـرت          ؟قيام نمايد
 اي مـا بـا تـو همـراه     ايراد بگيرند كه چون تو از روي نص صريح باغي قـرار گرفتـه   معاويه

و شگفت آميزتر اينكه صحابه جليل القدري مانند حضرت ابوالدردا و حضرت ابـو   شويم نمي
طـرف   بـي  آنجا حضور داشتند و با وجود علم و اطالع به اين واقعه و حديث مـذكور  امامه

نيز  رضي اهللا عنها امهات المؤمنين بالخصوص ام المؤمنين سيدنا حضرت عايشه صديقه ماندند
داراي پايـه بلنـد بصـيرت     رضـي  در حـالي كـه حضـرت صـديقه     ،دبه وي ننوشتناي  نامه هيچ

و در ايـن راه  (فرمـود   نمـي  سياسي بود و در امر بالمعروف و نهي عن المنكر هرگـز كوتـاهي  
حضـرت سـهيل بـن حنيـف كـه در نبـرد صـفين بـا          )كـرد  نمـي  كسي راي  مراعات و مالحظه

ايـن حـديث اسـتدالل     همراه بود به متوقف ساختن نبـرد خوشـنود شـد و بـه     حضرت علي
6Fنفرمود 

مقـداري  تـرين   كسي كه خداوند متعال ذهنش را ذره اي نور بصيرت و قلبش را كم 1
تواند به اين نتيجـه   مي از انصاف پسندي عنايت كرده است با توجه به اين جريانات ذكر شده

خالفت ي  كه حداقل آن دوره(برسد كه در موقع بروز اين حادثه و بعد از آن تا مدت زيادي 
 را قاتـل حضـرت عمـار    عموماً گـروه حضـرت معاويـه    )تواند باشد مي حضرت علي

طرفي را اختيـار كـرده    بي المسلمين كه راه ةمـو تابعين و عا آن عده از صحابه ،دانستند نمي

دانستند و گروه حضرت معاويه را از ارتكـاب   مي بودند كسي ديگر را قاتل حضرت عمار
اين مطلب از روز روشن هم روشن تر است كه مردم مسلمان زمـان   ،ستنددان مي اين جرم مبرا

هـا   آن زيـرا  وقوع حادثه اعم از صحابي و غير صـحابي بايـد از حقيقـت جريـان آگـاه باشـند      
كردند و ذرايع و اسبابي كه براي دسـتيابي بـه    مي واقعات جنگ و صلح را از نزديك مشاهده

هرگاه مرتكب قتل حضرت  مروز ما در دسترس نداريمدر اختيار داشتند اها  آن ،صحت واقعه
بحـث  ي  نتوانست به اثبات برسد نتيجـه ها  آن براي عمار بودن توسط گروه حضرت معاويه

قطعاً غلط و يقيناً بهتاني بيش نيست گروه  اين شد كه متهم قرار دادن گروه حضرت معاويه
  .او هرگز مصداق اين حديث وفئه باغيه نبوده است

                                                 
 ه عيناً روايت نقل خواهد شد.ـ صحيح بخاري، صحيح مسلم، بيان صلح حديبيه ـ در صفحات آيند1
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از اين مطلب كسي انكار كند بايد بپذيرد كـه صـحابه و تـابعين ايـن حـديث را دليـل       اگر 
 .دانستند نمي باغي بودن حضرت معاويه

بعـد  هـاي   جاي حيراني و تعجب است كه تعداد زيادي از تاريخ نويسان سني مذهب زمانه
وجـه قـرار   بحث و كيفيت تحليل و تنقيح ذكر شده را اصـالً مـورد ت  ي  از حادثه بينش و نحوه

  :نداده فقط به حرف راويان رافضي كه گفتند
  .بود اعتماد نمودند »توسط گروه حضرت معاويه به شهادت رسيده حضرت عمار«

برخورد و روش خود حضـرت  ي  تر از همه اين است كه مدعيان اين سخن نحوه و عجيب
روش خـود آن   در صـورتي كـه   ،را در اين قضيه نيز مورد توجه قرار ندادنـد  علي مرتضي

حضرت در اين واقعه خيلي مهم بوده و سر نوشت ساز اين بحث است و آن اينكه او در هيچ 
بـر بغـاوت    موقفي از مواقف بعد از اين حادثه با اين حديث و بـا شـهادت حضـرت عمـار    

 .استدالل نفرمود حضرت معاويه
 د آن حضـرت بينـيم كـه بـه اثبـات برسـان      نمـي  در كتب تاريخ هيچ روايت قابل قبـولي 

بـاغي قـرار داده    »با نـص صـريح  «را پس از اين حادثه بنا به گفته مودودي  حضرت معاويه
هـا   آن منسوب است كه بعد از شهادت سيدنا عمار دو خطبه به جناب آن حضرت باشد

را ايراد فرموده است و مودودي هم در كتاب خود نقـل كـرده كـه بحـث پيرامـون آن را در      
  .ه خواهيد فرمودصفحات بعد مالحظ

مذكوره نبوده و با توجه به آن هيچ استداللي به ي  در اين دو خطبه هم نشاني از حادثه
روشن گر او مردم و لشكريان خود را براي هاي  در اين خطبه ،شود نمي حديث مذكور يافته

ت سازد لكن چه قدر حير مي كند و اشتباه كاري مخالفين را واضح مي حمله به سوريه ترغيب
فرمايد  نمي دليل استفادهترين  از قويها  آن انگيز است كه او در چنين موضعي هم بر عليه

كرد و  مي كند در حالي كه طبيعتاً بايد در اين موقع از آن استفاده نمي هماي  اشاره حتي به آن
م توانست مسلمانان اعم از صحابه و غير صحابه را عليه اهل شا مي با مطرح كردن آن به خوبي

ها  آن متحد نموده قدرت مقاومتها  آن و نظر عموم مردم را عليه ،صف آراء سازد )سوريه(
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بر عليه  ،استداللي  توانست با اين رويه مي حتي در خود سوريه ،شكست مي را در هم
اين  ،انتظامي ،ديني ،نظامي ،يعني مقتضاي مصالح سياسي مردم را بشوراند حضرت معاويه

ساخت و حديث  مي اين حادثه را هر چه بيشتر در جهان اسالم مشتهر بود كه حضرت علي
رسانيد كه اي مردم از روي  مي مذكور را عنوان نموده به تك تك مسلمين اين مطلب را

مثل روز روشن واضح و ثابت گرديده است و  حديث مذكور باغي بودن حضرت معاويه

َِّ� َ�ۡبِ� ﴿ به دستور آيه ُِواْ  ل ِت ََ عمل نمودن بر همه مسلمين فرض علي  .]٩جرات: [احل ﴾ََ
با من همراه شويد و با او  پس اي مردم بياييد و عليه حضرت معاويه(باشد  مي الكفايه
  .)بجنگيد

 ،فرمايـد  نمـي  اما عالوه بر اينكه چنين كاري نكرد حتي اشارتاً هم چنـين چيـزي را عنـوان   
شـما از روي حـديث نبـوي بـاغي قـرار      در موقع رفع مصاحف مناسب بود بگويد چون  ؟چرا

كه  در مقابل آن دسته از شيعيان حضرت علي .ديگر نيستاي  فيصله گرفته ايد حاال نياز به
پـذيرفت بـراي    نمـي  ورزيد و در صـورتي كـه حضـرت علـي     مي بر متوقف كردن نبرد اصرار

ي  زم بـود واقعـه  نيـز ال  بغاوت آماده بود كه بنا به قول مشهور بعداً به نام خوارج شكل گرفـت 
ها  اين«شهادت حضرت عمار و حديث مذكور را به طور حجت و دليل مطرح نمايد و بگويد 

اما اين حجت را هـم   ،از روي قرآن واجب استها  آن و قتال بااند  »فئه باغيه«از روي حديث 
  .مطرح نفرمودها  آن در مقابل حضرت علي

را مصداق  گروه حضرت معاويه پس همانند مهر روز روشن است كه حضرت علي
كه در جنگ صـفين شـريك و از حاميـان     حضرت سهل بن حنيف شمرد نمي اين حديث

بـا ايـن    ،بود به متوقف كردن جنـگ و حكـم قـرار دادن قـرآن رضـايت داد      حضرت علي
  7F1 .نبرد را ندادي  حديث استدالل ننمود و مشوره ادامه

ي حـديث مـذكور گـروه سـيدنا حضـرت      معني اين مطالب اين است كـه از روي مقتضـا  
بـراي يـك    ،قرار دادن به هيچ وجه صحيح و جايز نيسـت  را قاتل حضرت عمار معاويه

                                                 
 .ـ صحيح مسلم، صلح حديبيه1
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مودودي اين حديث براي بـاغي  ي  زيرا اگر بنا به گفته ،مسلمان سني همين مقدار كافي است
ت قرار داده شود و ادعا شود كه قاتل وي گروه حضـر  »نص صريح« بودن حضرت معاويه

بايد اين امر نيـز پذيرفتـه شـود كـه گـروه صـحابه كثيـر التعـداد آن دوره كـه           ،بود معاويه
طرفي را اختيار كرده بودند عمداً و ديده و دانسته مرتكب سهل انگـاري شـديدي    بي موضوع

هـا   آن طرف بودند هـم در ايـن مصـيبت بـا     بي تمام صلحا امت كهها  آن عالوه بر ،شده بودند
نيز مرتكب ترك فريضه اشاعه علم و امـر معـروف    ي خود حضرت عليشريك بودند حت

 شده بود كه اين حجـت شـرعي و حـديث نبـوي را عنـوان نفرمـوده بـه وسـيله آن مسـلمانان         
بـدهي   طرف اعم از صحابه و غير صحابه را براي نبرد عليه باغيـان تحريـك و وادار ننمـود    بي

تلخ و مسـموم را از گلـوي خـود    هاي  لقمه تواند اين نمي است كه يك فرد سني در هيچ حال
باشد لذا بايد پذيرفت كه حضـرت عمـار توسـط اهـل شـام      هايي  فرو ببرد و قائل چنين حرف

 بـود بزرگـواران ذكـر شـده حتمـاً از آن بـاخبر       مـي  كه اگر چنـين  ،كشته نشده است )سوريه(
كردنـد   مـي  كر عمـل شدند يقيناً به مقتضاي حديث فـوق الـذ   مي شدند و وقتي از آن باخبر مي

  .»ذ ليس فليسإو«

 !قاتل اصلي

حتي بر شركاء  ،كه علم آن بر خبرگان زمان وقوعاي  واقعه يك پرسش مهم اين است كه
چگونه  ،نتوانستند از آن اطالع پيدا كنندها  آن مخفي ماند و جنگ و حتي بر حضرت علي

  ؟با خبر شوند ابو مخنف و غير هم توانستند از آن ،واقدي ،بعد طبريها  سال
بلكــه انـد   در واقــع اخبارنگـاري نكـرده  هـا   ايـن  پاسـخ درسـت ايـن سـؤال ايــن اسـت كـه      

 دروغ بافي وي  بودند در كارخانهها  آن خودشان يا سبائياني كه مقتديان اند، اخبارسازي كرده
آماده كردنـد و   اساس را بر گروه حضرت معاويه بي ي خود اين اتهام دروغين وتراش بهتان

ي و افتـرا  تراشـ  بهتـان  آمدند و بنا به داشـتن مـذهب رفـض   ها  آن رخان نام نهادي كه بعد ازمؤ
ي آميـز  رنـگ  بـر آن  ،پنداشتند مي را براي خود يك عمل ثواب پردازي عليه صحابه كرام
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چابك دستي و موفقيـت تبليغـات روافـض را     ملمع و مزين نموده رونق بيشترش دادند ،نموده
هـم صـدا شـدند و در    هـا   آن ز يك مدت علماء و مؤرخان سني نيز بـا مالحظه كنيد كه پس ا

ايـن حضـرات از    ،نسبت دادن اين قتل به اهل شام با همان مصنفين رافضي هـم نـوا گرديدنـد   
دفاع هم نمودند وروش او را يك خطا اجتهادي قـرار داده آن را از   سوي حضرت معاويه

كمي از وقت خود را بـراي تـدبر در   ها  آن ولي اي كاش ! معصيت خارج ساختندي  محدوده
نمودند كه آيا منسوب ساختن اين حادثه به سـوي گـروه او درسـت هـم      مي اين مسئله صرف

 صرفاً از اين جهت موفق به فريـب دادن ها  اما حقيقت امر اين است كه رافضي ؟هست يا خير
ت بـود و در جبهـه مخـالف حضـر     همراه حضـرت علـي   شدند كه حضرت عمارها  آن

چون اين آقايان از تكنيك روافض و از حيل سـبائيت آگـاه نبودنـد از     ،قرار داشت معاويه
در صـورتي كـه افـراد     .تبليغات شان متأثر شده ظاهر امر را حقيقت و واقعيت تصـور نمودنـد  

توانسـت بـراي    مـي  كردند تا حدودي اين قرينه نمي مسئول از اهل شام از قبول اين اتهام انكار
كننـد و از ايـن تهمـت بـراءت خـود را       مـي  انكارها  آن اما ،اين اتهام صحيح باشدثابت شدن 
ظـاهري  ي  بديهي است در چنين شرايطي در هر دادگاه دنيـا ايـن قرينـه    ،كنند مي دارند اعالم

مدعي كما فـي السـابق خواهـد    ي  مشتبه و مشكوك خواهد بود و مسئوليت اثبات جرم به ذمه
 تأويل پوشاندهي  ليغات روافض را ببينيد كه به انكار اهل شام جامهولي مع الوصف اثر تب ،بود
  .شود مي

  :نويسد مي آقاي مودودي
به لشكر حضرت معاويه رسيد و  اما هنگامي كه اطالع شهادت حضرت عمار بن ياسر«

ياد  را به پدرش و به حضرت معاويه حضرت عبداهللا بن عمروبن العاص اين ارشاد پيامبر
  :بالتأمل از آن چنين تأويل كرد كه حضرت معاويه ،آوري كرد

 163ص  »قاتل او كسي است كه او را به صحنه نبرد كشـانيد ايم  آيا ما او را به قتل رسانده
8Fفارسي

1.  
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صادر  )يعني مودودي(سخن انصاف اين است كه اشتباه تأويل قرار دادن انكار تنها از وي 
تا جايي كه تعداد كثيري از دانشمندان سني نيـز  اند  هنشده بلكه اهل سنت هم در آن مبتال شد

قرار مودودي نتوانست بدون اينكـه   بي اما رافضيت اند، به طور نادانسته مرتكب اين اشتباه شده
 آرام بگيـرد  ،جا نموده ديانت و امانت را بسان مرغ نـيم بسـمل برقصـاند    بي در ترجمه تصرف

ي  ترجمـه  :»إنما قتل عماراً من جاء بـه « :ين استمالحضه بفرماييد اصل عبارت تاريخ طبري ا
  .»عمار را كسي كشته است كه او را آورده« :صحيح آن چنين است

جـز   ؟باشـد  مي كه مودودي آورده معني چه كلمه اي »صحنه نبرد«نتوانستيم بفهميم كلمه 
  ؟توان داد مي جا و خيانت در ترجمه چه نام ديگري به آن بي تصرف ،ايجاد بنده

دارد  خواهد مردم را در ايـن مغالطـه بيانـدازد كـه حضـرت معاويـه       مي با اين ترجمه او
زيـرا او حضـرت عمـار را بـا خـود       ،اندازد مي  مسئوليت اين قتل را به گردن حضرت علي

و بديهي است كه ايـن صـرفاً تـأويلي     ،آورده و بدين نحو بالواسطه مسبب قتل او قرار گرفت
بـراي   گـردد  مـي  انكار پنهان و جنبـه تأويـل آشـكار   ي  جمله جنبه و بدين گونه در اين ،است

در ترجمه عبـارت   )مودودي(رسيدن به اين هدف نادرست اين داعي خالفت قرن چهاردهم 
 .آفرين بر اين ديانت و امانت ،را از سوي خود اضافه فرمودند )در صحنه نبرد(طبري جمله 

إنما قتل عماراً « :سخن خود گفتدر اين  حقيقت امر چنين است كه حضرت معاويه
 بنا ندارد كه تأويل بكند بلكه برائت گروه خود را از اتهام قتل حضرت عمار »من جاء به

فرمايند و با اين جمله سراغ  مي اظهار و اعالم نموده از اين تهمت ناروا به سراحت انكار
حقيقي خود يعني مفهوم  در اين مقام به معني »من«زيرا كلمه  ،دهد مي قاتالن اصلي را نيز

ترجمه  ،مراد از آن حضرت علي يا شخص خاص ديگر نيست ،عموم به كار برده شده است
او را به اند  درست گفتار ايشان و مفهوم حقيقي آن اين است كه كساني كه ايشان را آورده

باشد  مي »جس«يا  »جو«عام است كه در زبان اردو مرادف با  »من«لغت كلمه  اند قتل رسانيده
همانگونه كه اين كلمه عام هستند و بدون  )باشد مي كسي كه ،و در فارسي به معني آنكه(

نيز بدون قرينه شخص معيني  »من«ي  از كلمه .توان فرد معيني مراد قرار داد نميها  آن قرينه از
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روايت عالوه بر آن  ،و در اين مقام قرينه مقصود است ،توان مراد و مفهوم آن قرار داد نمي را
 :مطلب را به نحو كامل روشن نموده است كه جمالت آن از اين قرار است /امام احمد

همانا او ار كساني  ايم؟ يعني آيا ما او را كشته 9F1»إنام قتله الذين جاءوا به ؟أنحن قتلناه«

 اند. كه وي را آوردهاند  كشته
 :فرمايد مي حضرت معاويه

او را كشـته بـراي    بائيان داخل لشكر حضرت علـي بلكه س اند، لشكريان ما او را نكشته«
جسدش را نزد مواقف لشكريان مـا آورده بـه زمـين     ،انداختن تهمت دروغين قتل به گردن ما

  »اند. گذاشته
همـه تـن    از مودودي اين عمل عجيب نيست زيرا وي براي مخالفـت حضـرت معاويـه   

اء اهل سـنت ماننـد عالمـه ابـن     لكن از عمل بعضي علم ،آماده و كمر بسته سنگر گرفته است
را  چرا ايـن انكـار روشـن و صـريح حضـرت معاويـه      ها  آن كثير و غيره سخت متحيرم كه

علمـا هـم   تـرين   توان گفـت كـه تبليغـات سـوء مخلـص      مي جز اين چه ؟تأويلي تصور كردند
بدهي است  گرفتار فريب شده اين كذب صريح و بهتان خالص را يك واقعيت تصور نمودند

در  ،گيرد نه پس از انكار مي ادرت به تأويل پس از اقرار به گناه و به قبول جرم صورتكه مب
استفهام انكاري است و معني صـريحش ايـن اسـت     »ايم؟ آيا ما او را كشته«ي  حالي كه جمله

 ؟پس از انكار كلي جرم چه نيازي به تأويل وجود دارد ايم، كه ما او را نكشته
نقـل كـرده اسـت مطلـب را از روز      رحمه اهللا عليه اص حنفيروايتي كه عالمه ابوبكرجص

  :نويسد مي او ،تر كرده است روشن هم روشن
در ايـن مـورد بـه گفتگـو      موقعي كه حضـرت عبـداهللا بـن عمـرو بـا حضـرت معاويـه       «

همانـا كسـي    :10F2»إنما قتله من جاء به فطرحه ب� أسنتنا« :فرمود حضرت معاويه ،پرداخت
 ».به قتل رسانيده است ،ما انداختههاي  ر ميان نيزهكه او را آورده و د

                                                 
 .ـ  جلد هفتم، بيان شهادت حضرت عمار ـ  ةيـ البدا1

 ي حجرات باب قتال اهل البغي. ، سوره3احكام القرآن ج  -۲
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او را شهيد كرده و حسدش را مخفيانه برداشته در ميان مـا  ها  منظورش اين است كه سبائي
 اند. تا مشاهده كنندگان تصور كنند كه او را مردم شام به قتل رسانيدهاند  انداخته

مسبب قتل او اند  ن نبرد آوردهفرمايندكه كساني كه او را با خود به ميدا نمي ايشان
فرمايد كه آورندگان او شخصاً اقدام به كشتن او نموده و  مي بلكه به صراحت اند، گرديده

بديهي است كه در نزد هر انسان سليم الفهم  اند، جسدش را برداشته در ميان لشكر ما انداخته
بعد از اين  قي نخواهد ماندبا بودن چنين تصريحي هيچ احتمالي براي تأويلي بودن اين كالم با

اين اتهام  دنيا دعواي كساني كه بر لشكريان حضرت معاويههاي  در هر دادگاهي از دادگاه
 عايدها  آن گيرد و مسئوليت اثبات جرم به گردن مي مشكوك و مشتبه قرار اند، را وارد كرده

ه دست به دست هم هم همه گرد آمدها  آن سبائيان از اولين شان گرفته تا آخرين ،شود مي

ۡم إِن ﴿ .بدهند نخواهند توانست اين تهمت نارواي خود را به اثبات برسانند قوۡل َهاتواْ  بوۡرَ�تَن�و
ِوۡم َ�تِد�َِ�  ن  11F1.]١١١[البقرة:  ﴾١كو

يك جسارت بزرگـي   اشتباه قرار دادن اين فرمايش اميرالمؤمنين سيدنا حضرت معاويه
لكن براي اتمام حجت بر كسـاني كـه زنـگ     ن نيستاست كه ارتكاب آن از يك سني ممك

روافض عقل و خردشان را متأثر نموده است داليلي را ذكر خواهيم كرد كه مؤيـد و مصـدق   
اما قبل از هر چيز ما رد صدد آنيم كه دعواي خود  ،باشد مي فرمايش و اظهارات آن بزرگوار

 با وثوق و اعتمـاد كامـل جـز مـا    ما مدعي هستيم و  ،را به طور مكرر به صراحت مطرح نماييم
  :گوييم كه مي

بلكـه   ،به دست لشكريان حضـرت معاويـه بـه قتـل نرسـيده اسـت       سيدنا حضرت عمار«
شدند و سپس به دو  مي بودند كه اوال صرفاً به نام رافضي شناختههايي  قاتالن وي همان سبائي

لشـكريان حضـرت   كسـاني هسـتند كـه داخـل     هـا   ايـن  روافض و خوارج تقسيم شدندي  فرقه
جنگيدند تحت يك نقشـه پليـدي    مي با اهل شام بودند و دوشادوش حضرت عمار علي

                                                 
 111ـ البقره  64را اگر هستيد از راستگويان ـ النمل ـ بياوريد دليل و مدرك خود 1
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ناجوانمردانـه و ديـده و دانسـته سـيدنا      ،به خاطر برانگيختن احساسات عموم مردم بـر عليـه او  
 .»را به شهادت رسانيدند و جسدش را مخفيانه به ميان لشكر شام رسانيدند عمار

مؤرخان ها  ي است كه براي پنهان نمودن آن در زير آوار اكاذيب و دروغاين همان واقعيت
 اند متوالي و زيادي نمودههاي  كلبي و غيره هم همواره كوشش ،روافض امثال طبري و واقدي

  .اما علي رغم كوشش هايشان باآلخره واقعيت ظاهر شده دست همه را رو كرد
نـوع تحقيـق مخصـوص از خـود ايـن      في الواقع اين توضيح يك اكتشاف جديد يـا يـك   

بلكه گروهي از اكابر علما متقدمين به اين واقعيت پي برده بودند و آن را اظهار  ،جانب نيست
رحمـه   سخن عالمه ابن بطـال  رحمه اهللا عليه مالحضه فرماييد عالمه بدرالدين عيني ،فرمودند
 :فرمايد مي را نقل اهللا عليه

12Fجاب ابن بطالأف«

عامراً  اخلوارج الذين بعث إليهم عيل  يصح هذا يفعن ذلک فقال إنام 1

 .13F2»ةيدعوهم إلی اجلامع

به حضـرت معاويـه زده شـده     »ةالباغيـ ةتقتلک الفئ«و از اتهام بغاوتي كه بر مبناي حديث 

عالمه ابن بطال چنين جواب داده است كه مصداق اين حديث همان فرقه خوارج است  ،است
 را فرستاده بود تا جهـت شـمول در جماعـت    عماركه حضرت علي به سوي شأن حضرت 

با اين  ،نياز است بي شخصيتي ممتاز و بنا به شهرت خود از معرفي كردن .را دعوت كندها  آن
و گروهي ديگر  14F3/نويسد كه مهلب مي زيرا عالمه عيني همه ايشان هم در اين متفرد نيستند

 .از علما نيز همين نظر را دارند

                                                 
هـ  449ـ ابوالحسن بن خلف بن عبدالملك بن بطال القرطبي شارح بخاري ـ سال وفانش سنه 1

 ).2ج  383(شذرات الذهب ص 

 . 2، ج 393ـ عمده القاري شرح صحيح بخاري باب تعاون في المسجد ص 2
ـ 31جم المولفين ص هـ (مع 435ي حفره ـ سال وفات سنه بـ المهلب بن احمد بن اسيدالسدي ابن ا3

 ).13ج  32
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  :تعبارت عالمه اين اس

گـويم در ايـن مسـئله     مـي  :15F1»ة  للک جاع ةللک الهلب وتابع قل  تع  ابن بطا  ف«
ابن بطال از مهلب تبعيـت نمـوده اسـت و جمـاعتي از علمـا هـم در ايـن مـورد از وي تبعيـت          

 اند. نموده

تقتلـک «كـه در حـديث نبـوي     »ةباغيـ ةفئ«رأي همه اين بزرگواران اين است كه مراد از 

را افـراد   وارد شده است گروه خوارج است بدين معنـي كـه حضـرت عمـار     »ةيالباغ ةالفئ

اين مطلب نياز به توضيح ندارد كه گروه خوارج نيز شـاخه اي   همين گروه شهيد كرده بودند
اوال همه به عنوان شـيعيان علـي ملقـب     ،روافض نام داردها  آن دومي  شاخه ،استها  از سبائي

كمـر مقابلـه بسـتند بـه نـام       ان شان به مخالفت با حضرت علـي كه از مياي  دسته آن ،بودند

                                                                                                                              
ي ظهور پيوستند در  ـ ع�مه عيني اشكالي وارد كرده است كه خوارج پس از نبرد صفين به منصه 

ـ در همان نبرد به شهادت رسيده بود ـ اما اين اشكال به دو دليل نادرست است  حالي كه عمار ـ 
گ صفين مشكوك است، و در روايات اين سلسله اضطراب شديد وجود اولً شهادت وي در جن

دهد كه محل تفصيل اين حديث اينجا نيست، ثانياً درست  دارد كه صحت آن را مورد شك قرار مي
ها در  است كه زمان قوت گرفتن و نيرومند شدن خوارج بعد از نبرد صفين است اما از وجود آن

اي از سبائيه است تمام  كار كند، بديهي است كه خوارج نام فرقهتواند ان موقع نبرد صفين كسي نمي
اين فرقه يك باره مسلما به مخالفت حضرت علي نپرداخته بودند بلكه به نحوي مرموزي از اول در 

ـ را  صدد آن بر آمده بودند و حضرت علي نيز به نحوي اط�ع يافته بود كه حضرت عمار ـ 
ها فرستاده بود، مراد ع�مه ابن بطال همين گروه خوارج است كه در  براي فهمانيدن و آرام كردن آن
 موقع نبرد صفين حضور داشت.

رسد كه گروهي از  اما با صرف نرر از اين اشكال و دفع اشكال علي القل اين مطلب به اثبات مي 
ي  بلكه فرقهاند،  ـ قرار نداده اكابر علماء اهل سنت مردم شام (سوريه) را قات�ن حضرت عمار ـ 

ـ است كه  دانستند ـ و اين نرر مويد اين قول حضرت معاويه ـ  سبائيه را مرتكب اين جنايت مي
 ».اند اند مرتكب قتلش شده كساني كه او را آورده«فرمود: 

 ـ منبع سابق 1
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به همـين جهـت امكـان دارد كـه از عالمـه در       ريشه هر دوتا يكي است ،خوارج معروف شد
 ،تعيين قاتلين تسامح رخ داده شده باشد كه به جاي روافض اسم خوارج را ذكر فرموده است

 ز ميان لشكريان خود حضرت علـي ولي ماحصل هر دو يكي است يعني قاتالن او كساني ا
  .توانند باشند نمي چه روافض يا خوارج كسان ديگري ها، بودند كه جز سبائي

منظورم از نقل اين اقوال اين است كه بدانيد من از خود اكتشاف جديدي در اين بحث به 
كه قاتل د ان بلكه جماعتي از اكابر علما صدها سال قبل هم همين اعتقاد را داشتهام  نداده خرج

كساني هستند كه او را بـه   حضرت عمار مردمان شام نيستند بلكه بنا به قول حضرت معاويه
  .ميدان نبرد آورده بودند

  :حاال اين دعوا ما را در پرتو داليل زير بررسي فرموده خودتان قضاوت بفرماييد
  :دعواي ما داراي دو جزو است

 .اند هنبود مردم شام مرتكب قتل حضرت عمار -1
  .داخل بودند مرتكبين قتل او سبائياني بودند كه به ظاهر در لشكر حضرت علي -2

 اند نبوده مردم شام مرتكب قتل حضرت عمارجزو اول دعوا: 
 داليل جزو اول

 :دليل اول
يعنـي  ايم  اولين دليل اين دعوا همان است كه ما پيش از هر چيز با تفصيل آن را بيان نموده

زيرا اگر غيـر از آن بـود يقينـاً در     ،شود مي قتضاي حديث بطالن اين اتهام روشنبا توجه به م
 طرف را اختيار كرده بودند به خصوص در ميان صحابه كـرام  بي ميان مسلماناني كه موضع

در حـالي كـه در هـيچ     ،آمـد  مـي  هيجاني عظيم به وجـود  براي مخالفت با حضرت معاويه
ان به ايـن  تراش بهتان با اينكه ،يجان و مخالفتي وجود نداردكجاي تاريخ خبري از بروز چنين ه

خود پي برده و با كمك ذره بـين بـراي جبـران ايـن نقـص      ي  ضعف بديهي و آشكار پرونده
طرفـي خـود تجديـد نظـر      بـي  سعي در يافتن اصحابي نمودند كه پس از اين حادثه در موضـع 
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شد سودي  مي اگر احياناً سه چهار نفر پيدا همبا اينكه  ،اما بازهم احدي را نيافتند ،نموده باشند
وارد شـده اسـت ايـن بـود كـه بنـا بـه ادعـا         ها  آن زيرا ايراد و اشكالي كه بر ،داد نميها  آن به

الزم بود كه در همه جهان اسالم عليه اهـل   »نص صريح«پس از اين  )يعني مودودي(مخالف 
توانـد بـه اثبـات     نمـي  كه چنين ادعايي آمد با سه چهار نفر مي شام هيجان و مخالفت به وجود

لكن كرشمه قدرت الهي را در مورد نصرت حضرت معاويه بايد بـا چشـم عبـرت بـين      ،برسد
هـا   و به همين جهت پس از مأيوسي سـبائي  ،مشاهده نمود كه يك فرد هم نتوانستند پيدا كنند

ودودي نيـز بـه   آقـاي مـ   پرداختند كه اين حركت مذبوحانه سودي نبخشـيد ها  به جعل روايت
منظور سرپوش گذاشتن بر اين ضعف و نقيصه به نقل يكـي از ايـن گونـه روايـات مجعـول و      

حضـرت عبـداهللا بـن     :نويسد مي نام برده نتيجه اي كرده است بي موضوع مبادرت نموده سعي
 سـازد كـه چـرا از علـي     نمي مرا بيش از اين چيزي متأثر« :در آخر زندگيش گفت عمر

 .16F1 »حمايت نكردم
در حالي كـه وقتـي مـا بـه      ،و اين روايت را از طبقات ابن سعد و استيعاب نقل كرده است

بينيم كه در طرق روايت آن مردي به نام عبدالعزيز بـن   مي پردازيم مي تحقيق سند اين روايت
سياه و ديگري به نام عبدالجبار بن العباس وجود دارد كه هر دو نفرشـان رافضـي هسـتند كـه     

شـود امـا    نمـي  در يكي از طـرق آن بـه ظـاهر رافضـي اي ديـده      قابل قبول نيستروايت شان 
شود كه در ثقاهت وي گرچه بحثي نيست اما مـدلس   مي سندش به جيب ابن ابي ثابت منتهي
كند در حاالي كه روايت مدلس با عن عنه بـه اتفـاق    مي است و اين روايت را با عن عنه نقل

روايت هم من حيث سـند سـاقط االعتبـار و از جعليـات      گويي اين .محدثين قابل قبول نيست
  .يكي از روافض است

فروغ كارخانه سبائيت  بي توان به وضعيت اين دروغ مي عالوه بر اين از بررسي واقعات نيز
تا دوره حكومت عبدالملك بن مروان زنده بود ولـي هـيچ    حضرت عبداهللا بن عمر پي برد

ي  و ايـن در حـالي اسـت كـه بـه گفتـه       ،متي از وي نشـد وقت اظهار احساس چنين تأثر و نـدا 
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و براي جبـران چنـين اشـتباه و تـأثيري      ،واضح شده بود »حق از باطل با نص صريح«جنابعالي 
مواقع متعددي هم براي ايشان در طول زندگيش پيش آمده بود اما تعجب اينجا است كه اين 

در موقـع   همين عبداهللا بـن عمـر  در حالي كه  ندامت و تأثر اگر شد فقط در آخر زندگيش
 و جنگيدن با باغيان فـوراً  براي دفاع از حضرت عثمان )باغيان عليه حضرت عثمان(فتنه 

بـا ايـن توضـيحات     ،اجـازه نبـرد بـه وي نـداد     او حاضر شد اما حضرت عثماني  بر دروازه
بـن  ا ،كسـي از روافـض اسـت   هـاي   و دروغهـا   روشن است كه اين روايت يكي از سـاختگي 

مزيد بر آن بايد دانست كه در كتـاب صـحيح    هرگز چنين چيزي را نفرموده است بعمر
امـا   ،بخاري جريان مجروح شدن و بر اثر آن رحلت نمودن ايشان بطور مفصل مـذكور اسـت  

و اگر ما فرضاً صحت اين روايـت   ،در آنجا ذكري از اظهار ندامت و تأثر به ميان نيامده است
رسد كـه اظهـار ايـن نـدامت و تـأثر بـه خـاطر         مي طلب از كجا به اثباتاين م ،را هم بپذيريم

نيز ايشان بنـا بـه    در نبرد خوارج با حضرت علي ؟بوده است نجنگيدن با حضرت معاويه
عذري شركت نفرمودند ممكن است اين اظهار تأثر و ندامت به خاطر آن بوده باشد به همـين  

نقـل كـرده    در مورد حضرت مسروق بن االجدع اساس و ساقط اعتبار را بي نحو يك روايت
تـابعي اسـت اگـر ايـن روايـت بـالفرض        ،بايد دانست كه اين بزرگوار صـحابي نيسـت   ،است

تـوان   مـي  با اين همـه در اينجـا نيـز    ،توان داد نمي پذيرفته هم شود به حرف او اهميت بسزايي
برد او با خوارج بوده در ن از عدم حمايت حضرت علي احتمال داد كه منظورش اظهار تأثر

چنـين نوشـتن كـه نـامبرده از حمايـت       در مورد حضرت عبداهللا بن عمرو بـن العـاص   باشد
حضرت معاويه در نبرد صفين اظهار ندامت كرد قطعاً سخني است مهمـل و روايـت دروغـين    

كتـاب شايسـته    »استيعاب«كه ام  رسانيده بارها به عرضاند  وضع كردهآن را  است كه روافض
يي كه از كارخانه سبائيت صادر شده نيز در ايـن  ها آشغال ماد نيست در كنار وقايع صحيحاعت

مثل روز روشن مطلب واضح است  ،كتاب انباشته شده است از جمله يكي همين روايت است
و چـرا   ؟چه وقت نادم شـد  ،بود كه نامبرده تا آخرين لحظه حامي و معاون حضرت معاويه

 بنا به ادعاي تو پس از شهادت حضرت عمار ؟همراه نشد ليبعد از ندامت با حضرت ع
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بـا ايـن همـه او چـرا همراهـي و حمايـت از        ،واضـح شـده بـود   » نص صـريح «ي  حق به وسيله
تواند  مي صرفاً آدم احمقي ؟ملحق نشد را ترك نكرد و به حضرت علي حضرت معاويه

 17F1.اين روايت مورد بحث را درست تصور كند

 :دليل دوم
كنند و ترجمه اصل عبارت از خـود   مي نقلآن را  زير است كه از طبقات ابن سعد روايت

  :دارد مي را تقديم )دارالمصنفين اعظم گره(ي  من نيست بلكه ترجمه
                                                 

ده اسـت و منرـور   آقاي مودودي روايت به حواله شرح فقه اكبر نقل كـر  164ـ   163ـ در پا ورقي ص 1
 ـ لشكر اهل شام را قاتل حضرت عمـار ـ     مودودي اين است تا نشان دهد كه حضرت علي ـ  

نويسـد:   كردنـد نـه بـر انكـار مـي      ـ براي تأويل حمل مي  دانست و سخن حضرت معاويه ـ   ـ مي
نوع با اين «گفت:  ـ رسيد  ـ به حضرت علي ـ    هنگامي كه اط�ع اين تأويل حضرت معاويه ـ  

ـ را شخص محمد ـ ـ به قتـل رسـانيده       توان گفت: كه حضرت حمزه ـ   ها اين طور نيز مي تأويل
هـا اسـت    ي كسي از شيعه رسانم كه اولً اين حديث ساخته و پرداخته ي اين به عرض مي درباره» بود

ده ايـن اسـت   ي اين ادعا بن اي آن را در شرح فقه اكبر ملحق ساخته است و قرينه ي شيعه كه نويسنده
آفتـاب  «هاي شرح فقه اكبر اين روايت وجود ندارد نزد من همين كتاب، چـاپ ـ   كه در بعضي نسخه

شود، و هـر كجـا كـه ايـن روايـت       موجود است كه اثري از اين روايت در آن ديده نمي» هند پريس
تسليم كنيم بـاز   باشد، ثانياً اگر بالفرض آن را صحيح هست سند ندارد، لذا ساقط العتبار و مردود مي

ـ خصم و طرف مخالف حضرت معاويـه ـ     هم استدلل با آن درست نيست زيرا حضرت علي ـ  
  تواند حجت قرار گيرد، رأي افراد  ـ است، بديهي است كه قول يك خصم عليه خصم متقابل نمي

اي ـ   قضـيه ـ مبتني بر اخبار و نقشه   بي طرف معتبر خواهد بود، ثالثاً اين فرمايش حضرت علي ـ  
انـد   ها از اصل و بنياد دروغ و غلط بوده است كه سبئيان به وي رسانيده بودند لكن هرگاه اخبار سبائي

ـ هيچ تقصيري نداشـت، امـا ايـن راي      توان اعتماد كرد ـ حضرت علي ـ    بر اين فرمايش هم نمي
ل غلط بودن اين روايت ايـن  توان صحيح دانست، رابعاً يكي از دلي مبتني بر اخبار غلط سبائيه را نمي

اند و نه در مواقع ديگر از آن اسـتدلل فرمودنـد ـ     ايم مطلب را تشريح فرموده است كه حضرت علي
ايم ـ پس نتيجه ايـن شـد كـه او اهـل شـام را        چنان كه به نحو مفصل در صفحات گذشته بيان كرده

 كرد. ـ  تصور نمي قات�ن حضرت عمار ـ 



 37 ي قاتلي مرموز از صحنهبرداري  پرده 

در جبهـه   از هني مولي عمر بن الخطاب روايت شده است كه اوالً من به همراه معاويه«
را  قسـم بـه خـدا هرگـز عمـار      :گفتنـد  مـي  لشكريان معاويـه  ،قرار داشتم  مقابل علي

گويند يعني  مي زيرا اگر ما او را بكشيم مصداق سخني خواهيم بود كه مردم ،نخواهيم كشت
مقتـولين رفـتم از قضـا عمـار بـن      ي  جنگ صفين رخ داد من براي مشاهده ،باغي خواهيم بود

دراز كشـيده   من نزد عمروبن العاص رفتم او بر روي تخت خـود  ،هم كشته شده بود ياسر
به وي گفتم  ؟خواهي مي او در جواب از من پرسيد كه تو چه ،بود به وي گفتم اي ابو عبداهللا

آنگاه او از جاي خود برخاسته به سـوي   ،بلند شو با من بيا و ببين تا بعد از آن با تو حرف بزنم
رسـول   گفـت  اي؟ چه شنيده من از وي سؤال كردم كه تو در مورد عمار بن ياسر ،من آمد
آنگاه گفتم قسم به پروردگار اينك او  ،فرمود كه او را گروهي باغي خواهد كشت گرامي

من او را ديدند هاي  من گفتم كه چشم ،وي گفت اين سخن نادرست است ،كشته شده است
مـن او را بـردم و كنـار جسـدش      ،او گفت بيا برويم او را به من نشان بـده  ،كه كشته شده بود

سـخنش را  ي  وي به سوي او نگاه كرد و رنگش پريد سپس وي نحوهاي  حظهل چند ،رسانيدم
 18F1»كه او را گرفته آورده بودنداند  بدين گونه تغيير داد و گفت او را كساني به قتل رسانيده

  :گردند مي از اين روايت امور زير همانند روز روشن واضح

 .ت رسيده بوددر ميان لشكريان شام به شهر »ةالباغي ةتقتلک الفئ«حديث  -1

خواسـتند از كشــتن   مــي و تمـام لشـكريان او   بنـاء عليـه همراهــان حضـرت معاويــه    -2
گويـد كـه    مـي  مالحضه فرماييد او بـه صـراحت   ،حضرت عمار پرهيز و اجتناب كنند

خود را بر موقف حق ها  آن ،گيريم مي اگر ما او را بكشيم بنا بر اين حديث باغي قرار
كردنـد و نـه حاضـر بودنـد كـه       مـي  نـه بغـاوتي تصـور    تصور نموده اين اقدام خود را

                                                 
ترجمه شايع شده از دار المصنفين  179ي دوم جلد پنجم ص  مهاجرين حصه ـ طبقات ابن سعد طبقه1

 .اعرم گره
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لذا سوگند خورده و عزم مصمم كرده بودند كـه او   ،مصداق چنين نسبتي قرار گيرند
  .را نخواهند كشت

مطمئن بود و يقين داشت كه اهل لشكر او قطعاً حضـرت   حضرت عمروبن العاص -3
ه در ابتـدا حـرف   را نخواهند كشت و بر اين عقيده چنان اطمينـان داشـت كـ    عمار

هنيء را قبول نكرد و چون از نزديك جسدش را مشـاهده فرمودنـد متحيـر و متفكـر     
  .ماند

حضرت عمرو بن العاص از حديث مذكور باخبر بود به همين دليل وي تصور اين امر  -4
 .توانست بكند كه روزي وي يا اهل لشكرش حضرت عمار را بكشند نمي را هم

و بررسـي كروكـي محـل حادثـه و     (از فكـر و تـدبر    وقتي جسد را مشاهده نمود پس -5
به كنه و حقيقت حادثه پي برد و بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه ايـن        )عاليم و قرائن حاليه

حضـرت عمـار   ها  آن است كه )روافض و خوارج(ها  حركت شوم و ناسزا مال سبائي
دد و با توجـه  بر ما وارد گر تا اين اتهاماند  را كشته جسدش را آورده در اينجا انداخته

19Fبگيريم به حديث مذكور ما باغي قرار

1. 
                                                 

ـ امكان دارد كسي به وسوسه بيفتد كه حضرت عمروبن العاص با ديدن جسد چگونه قات�ن اصـلي را  1
شناسايي كردند؟ بايد در جواب به عرض برسانم كه اين نه امري مشكل است و نه صـحبتي تعجـب   

بينـد   ك انسان كه ذهانت معمولي برخوردار باشد چون هيئت جسد و وضعيت او را مـي خيز ـ زيرا ي 
تواند پي ببرد كه آيا اين مقتول در همين محل كشته شده است يا در جاي ديگـر كشـته    به خوبي مي

هـايي كـه امـروزه كارشناسـان پلـيس و       شده و جسدش در اينجا آورده شده است حتـي بـا بررسـي   
ي قتل چه چيـزي   توانند بگويند كه بر اين مقتول از چه جهتي حمله شده و آله د ميكنن ها مي ك�نتري

اند با توجه به بررسي ايـن امـور و تهيـه كروكـي محـل حادثـه        بوده و قاتلين چه نوع اشخاصي بوده
شـود ـ    شناسايي قاتلين جزو خصوصيات پليس امروز است و هزاران قاتل به همين نحو شناسايي مي

ـ شخصيتي عبقري و در ذهانت انساني فوق العـاده بـود و ذكـاوت و      ن العاص ـ  حضرت عمروب
ـ قات�ن را شناسايي كـزده    فطانت وي ضرب المثل بود، اگر او با مشاهدي جسد حضرت عمار ـ  

 باشد چه جاي تعجب است؟ 
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فرمـوده بـود يعنـي از     او هم عيناً همان مطلبي را بيـان فرمـود كـه حضـرت معاويـه      -6
منسوب نمودن اتهام قتل بـه سـوي لشـكريان خـود انكـار فرمـوده و قـاتالن اصـلي را         

حضـرت  نتيجه صريح امور باال اين است كه اهل شام يعنـي لشـكريان    .مشخص نمود
به طور قطع ها  آن وارد كردن اتهام قتل بر ،را نكشته بودند حضرت عمار معاويه

  .و يقين افترا و بهتاني است
دانسـتند   مـي  توانستند دست به عملـي بزننـد كـه قطعـاً     مي چگونهها  آن پر واضح است كه

ام جهـان  مقصد سياسي و حزبي آنان را با خاك يكسان ساخته و موضـع آنـان را در برابـر تمـ    
 .سازد مي را كالً نامراد و ناكامها  آن اسالم تضعيف نموده

 :دليل سوم
روايتي است از ابن جرير طبري كـه او آن را در ضـمن بيـان حـوادث سـال سـي و هفـت        

 :شود مي آورده است كه بدين صورت خالصه »مقتل عمار بن ياسر«هجري تحت عنوان 
من سلمي در ميان لشكر اهل شام رفت عبدالرح در شب بعد از شهادت حضرت عمار«

 آنگاه حضرت عبداهللا بن عمـرو  چه تأثري ظاهر شده استها  آن تا دريابد كه از اين حادثه بر
  :حديث مذكور را در جلو او قرائت نمود و گفت

 كـه وي را برداشـته بـه اينجـا آورده بودنـد     انـد   او را كسـاني كشـته   »قتله الذين جاءوا به«

فخرج الناس من عند فسا طيطهم واخبيتهم هم يقولون إنـام «يد بعد از اين گو مي عبدالرحمن

 آمدنـد كـه   مـي  و چادرهايشـان در حـالي بيـرون   هـا   مردم از ميان خيمـه  »قتل عامراً من جاء به

  .كه او را به اينجا آورده بودنداند  گفتند همانا عمار را كساني كشته مي

روايـت فـوق    ،طبري نقل شده است و بـا ايـن روايـت   نيز از  ةيوالنها ةياين روايت در البدا

  :گردند مي گردد و امور زير واضح مي الذكر طبقات ابن سعد نيز تأييد

انتساب اين قتل را به لشكريان خود امري غلـط و نادرسـت اعـالم     حضرت معاويه -1
نمود و فرمود كه في الواقع قاتالن وي همراهان خود او هستند كه امكـان نـدارد جـز    
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  .سبائيان كسان ديگري باشندي  هفرق

در ميان تمام لشكريان او اين مطلب به شهرت رسيده بود و هر فردي معتقـد ايـن بـود     -2
  اند. به قتل رسانيده )يعني سبائيان(كه او را همراهان خودش

شود كه اگر اين حرف فقط يك تأويل بود در حالي كه بعيـد   مي اين سؤال مطرح )الف(
شـد پـس    قرن براي آقاي مودودي هم كامالً به نحوي بديهي آشـكار  بودنش پس از چهارده

و گمان بر باطـل   ؟لشكريان خود او و تمام ملت آنجا چگونه چنين تأويل ركيكي را پذيرفتند
 و باغي بودن خودشان كه با توجه به حديث مورد بحـث طبعـاً بـراي    بودن حضرت معاويه

 و اطمينـان خـاطر بـراي    ؟تأويل بعيد بر طرف شـد  چگونه دفعتاً اين ،به وجود آمده بودها  آن
آيا مردمم شام حتي مردم خاص و عام آنجا همگـي چنـان    دست داد كه ما باغي نيستيمها  آن

را هـا   آن بهره بودند كه آورندگان او را سـبب بعيـد قتـل او دانسـته     بي احمق و از عقل و خرد
كسي كه اهـل شـام را تـا     ؟ناديده گرفتند قاتل اصلي و باغي قرار دادند و قاتالن اصلي را كالً

 .عقلي او هيچ جاي سخني وجود ندارد بي كند در بد فهمي و مي اين حد احمق تصور
لشكريان شام همگي از اين واقعيت باخبر بودند  ،موضوع همانند مهر نيم روز آشكار است

مده بود كـه  هم اين تصور نياها  آن خيالي  در گوشه و در مورد اين سخن حضرت معاويه
يك نوع تأويل است بلكه اين سخن او را مبني بر اظهار برائت از قتل و انكار آن دانسته آن را 
يك اظهار و اقعيت دانسته بودند كه بنائاً عليه هر كه و مه آنـان كـامالً مطمـئن شـده بـود كـه       

ه بلكـ  ،نبست و ما مصداق حديث مذكور نيسـتيم  احدي از همراهان ما قاتل حضرت عمار
بغـاوت نمـوده    قاتالن او همان سبائيان غدار و مكاري هستند كه عليه سيدنا حضرت عثمان

 ةتقتلـک الفئـ«همين گروه از منافقين مصـداق واقعـي حـديث     او را به شهادت رسانيده بودند

 بـوده و باكشـتن حضـرت سـيدنا عمـار      »فئـه باغيـه  «است كه از روز پيدايش خود  »ةالباغي

 .و نمونه بارز آن قرار گرفته است »بعضها فوق بعضظلمت «مصداق كامل 

كمي بر الفاظ عربي روايت مندرجه باال هم بايد نظر افكند كه اهل شام سـخن خـود    )ب(
شـود كـه    مـي  حصر است و زمـاني بـه كـار بـرده    ي  كنند كه در عربي كلمه مي را با انما آغاز
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اين هر دو امر را مـورد توجـه    ،من در ترجمه .گوينده بر سخن خود وثوق و جزم داشته باشد
شود كه اهل شام با داليل و ذرايع اطمينان بخش اين مطلب  مي بدين نحو روشن ،قرار داده ام

را دانسته بودند قاتالن حضرت عمار كساني هستند كه دامن شان با خـون نـاحق شـهيد اعظـم     
عينـي  هـاي   گواهي امكان دارد كه آلوده و داغدار است اين امت سيدنا عثمان ذي النورين

روشن شده بود كه بنائاً عليه چنان وثوق و يقين پيـدا كـرده   ها  آن براي اثبات اين مطلب براي

هيچ كس ديگر در ايـن   )ها يعني سبائي(ها  آن گويند كه جز مي »نامإ«بودند كه با كلمه حصر 

 .اك استجنايت شريك نيست و دامن هر فرد از اهل شام از قطرات خون نا حق وي قطعاً پ
اين  باشد كه طبق بيانيه راوي حضرت معاويه مي در اين روايت اين امر نيز شايسته توجه

شـد   مـي  معدودي فرموده بود و جايي كه ايـن گفتگـو  ي  سخن ذكر شده را فقط در جلو عده
آنجا جز چند نفر كسي ديگر اصالً حاضر نبود پس با توجه به اين مطلب كالً بعيد از قياس به 

لشـكر چنـان منتشـر شـده     ي  رسد كه در خالل چند لحظه اين سخن وي در ميان همـه  مي نظر
خود در حالي كه اين كلمه بر زبانشان بـود  هاي  و قيامگاهها  باشد كه مردم همه لشكر از خيمه

ايـن   شود كه قبل از فرمودن حضرت معاويـه  مي لذا با اين تفاصيل واضح ريختند مي بيرون
توانـد باشـد كـه بـراي      نمـي  هور شده بود كه دليلش هم جز اين چيزيتفكر در ميان مردم مش

يك تعداد معتنابه از اهل عسكر شخصا توسط وسايل اطالعاتي خودشان حقيقت االمر واصل 
هـا   آن به طور قطع و يقين معلوم شده بـود و ها  اين مكر و فريب ظالمانه و نا جوانمردانه سبائي

اي خبيثانه به كار برده شـده اسـت و بـراي بـاغي      ين دسيسهفهميده بودند كه نسبت به ما همچن
جنايت پيشه خود را بـا خـون   هاي  شخصا دست )روافض و خوارج(ها  قلمداد نمودن ما سبائي

به ناحق رنگين ساخته اتهامش را بر مـا انداختـه و بـراي همـين منظـور       پاك حضرت عمار
  اند. جسدش را آورده و در ميان لشگر ما به زمين انداخته

به اين نتيجه رسيده باشند و يا پس از شنيدن ها  آن چه صرفاً بنا به اطالعات شخصي خود
بنا به اعتماد برايشان در هر صورت اين امر مانند آفتاب نصف النهار  سخن حضرت معاويه

قصد تأويل  »إنام قتله من جاء به«با گفتن اين سخن كه  روشن است كه حضرت معاويه
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قصدش اظهار واقعيت امر و حقيقت جريان بود كه بدون شك و ترديد سخني نداشت بلكه م
را خود سبائيان  يعني ارتكاب جنايت قتل حضرت عمار بسيار دقيق و حق و صحيح است

كه همراهان و طرفداران  )اهل سوريه(كرده بودند نه مردم شام  داخل لشكر حضرت علي
  .بودند حضرت معاويه

 :دليل چهارم
همـراه بودنـد    كه افراد مخلصي كه در جنگ صفين با حضرت علي مرتضـي  اين است

نيز چنين اعتقادي نداشتند كه حضـرت عمـار توسـط لشـكريان حضـرت معاويـه بـه شـهادت         
مالحضـه فرماييـد ايـن     مصداق حـديث مـورد بحـث قـرار بگيرنـد     ها  آن رسيده باشد تا اينكه

لحظـات طرفـدار حضـرت    كسي اسـت كـه تـا آخـرين      حضرت سهيل بن حنيف صحابي
در نبرد  عليه حضرت معاويه در جنگ صفين از طرفداري از حضرت علي ،بود علي

شريك بود لكن وقتي كه در خالل نبرد صفين دست از جنگ برداشت و بعضي از خوارج بر 
ارزش  بـي  آنچـه ايشـان در جـواب خـوارج فرمودنـد آن را نـه در كتـابي        ،او اعتراض كردند

  :ي بلكه در اصح الكتب بعد كتاب اهللا به شرح زير بخوانيدتاريخي مثل طبر

 فلقد يتنناه ستتربه فقا  اتهم ا الرأأب  والل لا قدم سهل بن حنيف من صف� أقا  
 علمأهره ل لرىى  واهللا ورس ل أ رى   رس   اهللاأن إجند  ول  استطي   بأي م  رأيت�

هر ما قعل هذا األ ةن نعرفأل إسهلن بنا أ الإظعنا هر يفسيافنا   ع اتقنا ألأوما وضعنا 
  20F1 .ل ييف نيت ينفجر علينا خصم ما ندرأال إستد به خصماً 

گويد وقتي كه حضرت سـهل بـن حنيـف از نبـرد صـفين برگشـت مـا جهـت          مي ابو وائل
مـن كسـي    ،او گفت شما آراء خودتان را مـتهم قـرار دهيـد    ،دريافت حاالت پيش وي رفتيم

چنان جـوش و خـروش داشـتم كـه اگـر مخالفـت        )صلح حديبيه(ه در يوم ابو جندل هستم ك
و خدا و رسـولش از   ،شدم مي براي يك مسلمان ممكن بود مرتكب آن دستور رسول خدا

                                                 
 ، كتاب المغازي باب غزوه الحديبيه. 2بخاري ج ـ 1
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21Fهمه دانا ترند 

براي هر امـر   )و حضرت معاويه نبرد حضرت علي(و پيش از اين معامله  1
كردنـد و بـه    مـي  ما آسـان هاي  داديم آن را شمشير مي رقراها  مهمي ما شمشير را بر روي شانه

كـه چـون مـا     )اما وضع اين خانه جنگي به جايي رسـيده اسـت  ( ،رسيديم مي مطلوبيي  نتيجه
دانيم با آن چه جور  نمي ما گردد مي بنديم دهانه ديگري به روي ما باز مي يك دهانه از آن را
  .مقابله و رفتار كنيم

اگر در جنگ صفين در مـن جـوش و خـروش پيـدا نشـد و بـدون       مي خواهد بفهماند كه 
وحشت از مالمت و غيره از تيغ زني و نبرد آزمايي گريز نمودم علت آن هرگز بزدلي و جبن 

براي ها  آن نبود بلكه علت آن اين بود كه جبهه مخالف نيز مسلماناني بودند كه بر باطل بودن
زيرا در چنين  ،كردن امري ضروري به نظر رسيد به همين سبب از نبرد احتياط ،ما واضح نبود

تواند با قدرت و تـوان الزم كـار    نمي شرايطي فطرتاً و طبعاً دست و بازوي يك مسلمان متقي
  .بكند

را طرفداران و  دانست كه حضرت عمار مي در اينجا اين پرسش مطرح است كه اگر او
حديث مورد بحث هم باخبر بود بـاز   با اينكه او ازاند  شهيد كرده لشكريان حضرت معاويه

آقـاي  ي  بـا اينكـه بنـا بـه گفتـه      ؟هم اين شك و ترديد و پس و پيش نمودن چه مفهوم داشت
مخالف به نص صريح قرآن مجيـد ثابـت اسـت بـاز هـم ايـن        باغي و بر باطل بودن ،مودودي

  ؟چه معني داشت ترديد از حضرت سهل

                                                 
ميت اس�مي است كه به خاطر جريان صدرو دستور برگشتن ـ منرورش بيان كردن شدت غيرت و ح1

ـ رخ داد منرورش معاذاهللا اين نيست كه تصميم مخالفت با  به مكه براي حضرت ابوجندل ـ 
فرمايد كه با اينكه دوباره برگردانيدن  ـ برايش پيدا شده بود، خودش مي دستور رسول اكرم ـ 

ار خيلي براي ما رنجده و غم انگيزه بود اما در مقابل حضرت ابو جندل به حالت اسارت به دست كف
ـ سر تسليم خم كرده ساكت شدم و دانستم كه حتماً حكمت و  دستور حضرت رسول اكرم ـ 

 دانند.  مصلحت در همين عمل است و همين دستور صحيح است زيرا خدا و رسول او از ما بيشتر مي
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 ي لشـكر شـام را قاتـل حضـرت عمـار     پاسخ صاف و صريح اين پرسش ايـن اسـت كـه و   
باز اين هم امكان ندارد كه لشكر مخالف شخصيتي چنان با اهميـت را بكشـند و    ،دانست نمي

 .او با اينكه شخصاً در لشكر شريك است خبر نداشته باشد
شـود كـه لشـكريان حضـرت      مـي  از اينجا همانند آفتاب نصف النهار اين واقعيـت روشـن  

 تل نكرده بودند.را ق حضرت عمار معاويه

تحت عنـوان احـوال جنـگ صـفين      ةيو النها ةيدر جلد هفتم البدا /عالمه ابن كثير )ب(

و همراهان او خود را بـر مبنـاي يـك     اين بحث را مطرح نموده است كه آيا حضرت علي
در ذيل اين بحـث از مسـند امـام احمـد بـن       ،دانستند يا بر مبناي اجتهاد مي نص صريح بر حق

نقل كرده است كه هنگامي كه حضرت قيس بن عباد از حضرت  /صحيح مسلم حنبل و از
كني آيا در  مي در اين نبرد همراهي و از وي حمايت عمار پرسيد اينكه تو با حضرت علي

در جـواب   ؟به تو چيزي فرموده است يا ايـن اجتهـاد خـود تـو اسـت      اين مورد رسول خدا
زي نفرموده بود يعني اين روش من مبنـي  در اين خصوص به من هيچ چي گفت رسول خدا

 .بر اجتهاد خود من است نه مبتني بر نصي
نيز همين اش  هم روايتي نقل كرده است كه خالصه خود حضرت عليي  سپس درباره

 .است
و حديث مندرجه باالي حضرت سهل بن حنيف را هم ذكر كرده است همه اين روايـات  

شود كه خود عالمه نيز عقيده دارد كـه ايـن اقـدام     مي را با شيوه اي كه نقل نموده است ظاهر
 .و همراهانش مبتني بر اجتهاد بود نه بر نص حضرت علي

را شاميان كشته بودنـد بـا    گردد كه اگر حضرت عمار مي اينجا نيز همان پرسش مطرح
با بودن نص اجتهـاد معنـي نـدارد علـي األقـل       ،نص صريح باغي بودن مخالفين ثابت شده بود

را بـاغي  هـا   آن مرا شهيد كننـد يقينـاً  ها  اين زم بود حضرت عمار اين قدر بگويد موقعي كهال
 كردند. مي بايست به جاي اجتهاد با اين نص صريح استدالل مي بدانيد و پس از شهادت او
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خود كساني كه با فريـق  ي  گردد كه به عقيده مي پس با اين توضيحات اين واقعيت روشن
را لشكريان حضرت  ند و در ميدان حرب حضور داشتند حضرت عمارمخالف در نبرد بود

دانستند بعد از ايـن لزومـي    مي اهل شام را از اين تهمت مبراها  آن معاويه شهيد نكرده بودند و
به اين تصريح نيست كه مبرا دانستن چنين بزرگواراني كه شخصاً با حضـرت معاويـه در نبـرد    

توانسـتند از   مـي  ع حادثه از هر كسي ديگر بهتـر و بيشـتر  بودند و به علت حضور در محل وقو
برهان ساطع و دليل قـاطع ايـن مـدعا اسـت كـه قطعـاً و يقينـاً لشـكر او          ،جريانات باخبر باشند

 .مسئول قتل حضرت عمار و مصداق اين حديث نبود

بودند كه در  يانيشخصاً سبائ قتل حضرت عمار نيمرتكب جزو دوم دعوا:
 داخل بودند يعللشكر حضرت  انيم

شخصاً سـبائياني بودنـد     مرتكبين قتل حضرت عمار«دومين جزو دعواي ما اين بود كه 
 ».داخل بودند كه در ميان لشكر حضرت علي

ما در اين قضيه صـرفاً ايـن بـود كـه     ي  در اينجا تذكر اين مطلب نامناسب نيست كه وظيفه
و  ،تهام اين خون ناحق به اثبات برسـانيم را از ا برائت مردم شام و هواداران حضرت معاويه

خود را به نحو احسن انجام ي  همان گونه كه در سطور گذشته مالحظه فرموديد ما اين وظيفه
روشن اين واقعيت كه حضرت ي  داده و با داليلي واضحه اين ادعا را اثبات نموده و از چهره

 »تقتلک الفئه الباغية«مصداق حديث و طرفدارانش از اين اتهام كامالً مبرا هستند و  معاويه

 پرده برداشتند و اگر عالمه ابن كثير و ديگر مؤرخان سني زمان ماضي اين حادثه را به ،نيستند
كـه مـا بيـان    هـا   بـه ايـن داليـل و واقعيـت    ها  آن علتش فقط اين بوده كه اند، نسبت دادهها  آن

هم مسلكان او از مؤرخان رافضـي سـني   صرفاً بنا به اعتماد بر طبري و  اند، كرديم متوجه نشده
مورد و غلط را كه دست تبليغات وسيع رافضيت لباس شهرت عامه را بر تن  بي اين سخن ،نما

 اند. آن پوشانيده است يكي پس از ديگري نقل نموده
در هـا   آن اسباب غلط فهمي اين بزرگواران همين امـر بـود و اال رأي  ترين  يكي از بزرگ

در مـورد ايـن اشـتباه    هـا   آن و نهايت امر اين است كه –باشد  مي اشتباه و غلطاين مسئله يقيناً 
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صرفاً بـه  ها  آن باها  آن ي نه اينكه باز هم در اين اشتباه و مغالطه(صادر معذور قرار داده شوند 
پس از خواندن و فهميـدن   )اين خاطر كه مؤرخان به نامي هستند هم صدا و هم نوا باشيم زيرا

را  ما اگر باز هم كسي بـر ايـن حـرف اصـرار ورزد كـه حضـرت عمـار       ي  دهداليل ذكرش
انصاف و كسي است كـه در   بي يقيناً و قطعاً آن شخص يك آدم معاند و ،شاميان كشته بودند

  .باشد مي مبتال بيماري خبيث بغض صحابه
ي  ظيفهخواهم به عرض برسانم اين است كه بعد از اثبات جزو اول دعوا قاعدتاً و مي آنچه

 و تحت هيچ ضابطه اي اين امر از وظايف ما نيست كه پس از دفـع اتهـام   ،رسد مي ما به اتمام
و بـه تعبيـري    –و طرفدارانش قاتلين اصلي را هـم نشـاندهي بكنـيم     قتل از حضرت معاويه

حضرت معاويه و لشكريانش  ،ديگر ما اين مطلب را به اثبات رسانديم كه قاتل حضرت عمار
مـا  ي  بـه عهـده   ؟نبودند پس چـه كسـاني هسـتند   ها  آن و پاسخ اين پرسش كه اگر – اند نبوده

باشـد بلكـه    نمـي  و طرفـدارانش  لكن چون هدف ما تنها دفاع از حضـرت معاويـه   –نيست 
ي  مفسداني كـه بنيانگـذار سلسـله   ي  عالوه بر آن در نظر داريم حقيقت نمايي كنيم و از چهره

 .عليه آن بزرگواران بهتان طرازي نمودند پرده را برداريمدر اسالم بودند و بر ها  فتنه
ها همان سبائياني بودند كه به نام پيروان علي در ميان لشكر آن حضرت حضورداشـتند   آن

 ،و سپس در ظاهر به دو گروه يكي تحت عنوان روافض و ديگري به نام خوارج منقسم شدند
اين است گروهي كه سيدنا حضـرت   – اما سبائيت در هر گروه به صورت مشترك باقي ماند

ناميـده   »ةباغيـ ةفئـ«و همين است گروهي كه در حديث به نام  ،را به شهادت رسانيد عمار

او را كشتند و به نا حق مردم شام را متهم قرار دادند ولي چـون قيامـت قـائم    ها  آن ،شده است
يـد / خـون آسـتين    اگر زبـان خنجـر سـكوت نما    ،شود خون كشته شدگان پنهان نخواهد ماند

 22F1 .فرياد خواهد كرد
  :يا به قول رومي

ــود   ــدا شــ ــان پيــ ــر نهــ ــر هــ  روز محشــ
 

ــود     ــوا ش ــي رس ــر مجرم ــود ه ــه خ ــود ب  خ
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خون آستين امروز هم فريادكنان و دادكشان به اكناف عالم طنين افكنده و دارد از روي 
راست ايماني عطا و هر كس كه خداوند او را يك ذره از ف ،دارد مي اين جنايت عظيم پرده بر

ََۡقۡالِ ﴿ فرموده در پرتو ِن ل ۡم ِ� َ�ۡ ّنهو ََ رِ ۡۡ َ
ََ  .]٣٠[حممد:  ﴾ََ

 .شناسد حاال داليل اين قسمت از دعوا را مالحظه فرماييد مي را كامالًها  آن امروز هم

 :دليل اول
از  و همه افراد لشـكر پـس   و حضرت عمرو بن العاص اين است كه حضرت معاويه

و تفصـيل ايـن    انـد  كشـته ها  به اين نتيجه رسيدند كه او را سبائي حضرت عمار معاينه جسد
تأويـل نكـرده بـود     و توضيح داديم كـه معاويـه  ايم  نوشته مطلب را در اوراق گذشته كامالً

اين گونـه سـوء ظـن كـه      در مورد ايشان :زيرا اوالً-بود بلكه اظهار حقيقت و واقعيت فرموده 
اگر به فـرض محـال امكـان چنـين      :ثانياً -جايز نيست ،ي گفته استايشان حرف غلط واشتباه

سوء ظني پذيرفته هم شود آنگاه پذيرفتن اين توجيه و تأويل غلط از طرف تمام افراد لشكرو 
 .بر آن كامالً و قطعاً امريست خالف عقل و قياسها  آن متفق شدن همه

كـامالً صـحيح و درسـت    داده بـود   پس نتيجه اين شد كه توضيحي كه حضرت معاويه
 .بودندها  سبائي بود و بدون ترديد قاتالن حضرت عمار

 :دليل دوم
ايـن امـر نيـز بـه اثبـات       ،در اين امر جاي هيچ شبهه اي نيست كه حضرت عمار كشته شد

بعد از ايـن مطلـب بـه نحـوي متـيقن       ،رسيد كه شهادت وي توسط مردم شام صورت نگرفت
امـا در   ،حضرت علي به وي جام شـهادت نوشـانيده بودنـد    گردد كه لشكريان خود مي متعين

داد  مي گروهي را افراد مخلص و صالحيني تشكيل ،ميان لشكر او دو گونه افراد وجود داشت
كه صرفاً به خاطر رضاي الهي و بنا به اجتهاد خود بـه منظـور كسـب ثـواب اخـروي در نبـرد       

بـديهي اسـت كـه    -تابعين هـم بودنـد    ازاي  عده ها آن جنگيدند كه در ميان مي شركت كرده
و  -تـوان كـرد   نمـي  شبهه اي در مورد اقدام به اين جنايت فجيـع ترين  نسبت به اين گروه ادني
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دادند كه متبع نفس خـود و پيـرو شـيطان بودنـد و از راه      مي گروه ديگري را سبائياني تشكيل
هر بـه هـواداري حضـرت    نفاق صرفاً به خاطر اغراض فاسده و رسيدن به اميال باطل خود تظـا 

 .كرده شريك نبرد شده بودند علي
و  طرفدارن حضرت معاويه(چون اين امر به ثبوت پيوست كه آن دو گروه فوق الذكر 

منطقي و مدلل ي  به نحوه ،مرتكب اين جنايت نشده بودند )طرفدارن راستين حضرت علي
اعم از اينكـه قـاتلين    ،ين گرديدمجرم و جنايتكار بودن اين گروه سوم يعني گروه سبائيان متع

 .سبائي بودندها  آن روافض باشند يا خوارج در هر دو صورت اين امر متعين و مسلم است كه

 :دليل سوم
 هـر آدم فهميـده اي   با تعمق و تدبر دقيق در واقعات و روايات شهادت حضـرت عمـار  

اعم از  .تواند باشد نمي ديگركسي ها  تواند به اين نتيجه برسد كه قاتالن او جز همين سبائي مي
مرتكـب ايـن جنايـت شـدند و     هـا   آن ،از جناح روافض باشند يا از جناح خـوارج ها  آن آنكه

دردنـاك بـر   ي  ايـن حادثـه   –سپس براي پنهان كردن جنايت خود به جعل روايت پرداختنـد  
لب را بايد در اما به طور تمحيد و مقدمه اين مط ،پرده سيمين تاريخ بايد مشاهده و معاينه كرد

ي  زيـر بـه منزلـه   ي  نظر داشت كه در راستاي تحقيق و تفتيش پيرامون اتهام قتل امور مندرجـه 
 باشند. مي كليد رمز

 .قتلي  وقت و زمان وقوع حادثه -1
 .قتلي  كيفيت و نحوه -2
 .قتلي  آله و اسلحه -3
 .سبب و علت قتل -4
 .كيفيت و چگونگي جسد بعد از قتل -5

اي دريافتن قاتل در امور باال به خوبي تعمق و بـا نظـر دقيـق    اين گونه حوادث بري  درباره
 .مطالعه كردن و بررسي نمودن امري جدي و الزمي است
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قاتالن بسيار زيرك و چاالك را  ،و با در نظر گرفتن اين امور به تحقيق و تفتيش پرداختن
ان از پـس از گذشـت چهـارده قـرن ايـن امكـ       –رسـاند   مـي  گاهي گرفتار دام ساخته به كيفر

ولـي   ،مجرم و جنايتكارندها  اين دسترس خارج است كه دست قاتالن را گرفته گفته شود كه
گويـايي عطـا   ي  امكان قرار دارد كه اگر بـه تـاريخ قـوه   ي  گفتن اين مطلب حاال نيز در حيطه

همانا سبائيانند كه همه حـذاقت   گردد با زبان فصيح فرياد خواهد زد كه قاتالن سيدنا عمار
 .ارت خود درصفت دروغ بافي را درمتهم قرار دادن مردم شام صرف نموده بودندو مه

با نظر دقيـق و  ها  آن حداالقل اوالً روايات متعلق به اين موضوع را استقراء نموده سپس در
عميق دقت و تعمق نموده آنگاه در مـورد صـحيح يـا غلـط بـودن ادعـاي اينجانـب قضـاوت         

 .فرماييد

بـه   »هذا مقتل عامر بن يـارس«تحت عنوان  ةيو النها ةيد هفتم البداعالمه ابن كثير در جل

در  ،روايات مربوطه به اين بحث را از طبري و غيره كالً يكجا نقل و جمع آوري كرده اسـت 
 .سند بيشتر اين روايات راوي رافضي يا خارجي وجود دارد

ا اينكه سر فهرسـت و  ب ،در دو روايت اولي هيچ ذكري از موضوع قتل به ميان نيامده است
در آغاز همه روايات روايت راوي رافضي معروف ابو مخنف بـه نقـل از طبـري آورده شـده     

صـحبتي از   است ولي در آن هم جز صحبت از جوش و خروش و جذبات حضرت عمـار 
 .نبرد يا شهادت وي وجود ندارد

جـابر جعفـي   رسـد كـه يكـي از راويـانش      مـي  بعد از آن روايتي از ابن ديزيل به دست ما
 :فرمايد مي ويي  درباره /رافضي غالي است كه حضرت امام ابو حنيفه

  23F1»ام. من دروغ گو و كذابي مانند جابر نديده«

ابوالغاديه فزاري او  :گويد مي راوي –در اين روايت موضوع شهادت وي ذكر شده است 
شود كه سر حضرت  مي از اين روايت معلوم ،را با نيزه زد و ابن جوي سكسكي سرش را بريد

هـيچ پاسـخي    ؟در برابر اين پرسش كه سر بريده چـه شـد   ،از تن جدا كرده شده بود عمار
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در طبقات ابن سعد آمده و چند صـفحه قبـل آن را    »هني«با اينكه روايتي كه از  ،وجود ندارد
به صراحت نشانگر آن است كه سر مبارك وي از تن جدا نشده بود زيرا اگر سر  ،نقل كرديم

همچنـين حضـرت    ؟هني چگونه توانست به محض رؤيت آن را شناسايي كنـد  .بر تن او نبود
دهد كه سر مبـارك از   مي اين قرائن نشان ،عمروبن العاص نيز به محض ديدن وي را شناخت

  .بريم مي از اينجا به وجود تناقض و تضاد در اين دو روايت پي ،تن جدا نشده بود
ايـن مـاجرا چنـين    ي  شـود كـه بيننـده    مـي  ايـن سـؤال مطـرح    در اينجـا  ،عالوه بر اين همه

شخصيت عظيمي را در حال كشته شدن مشاهده كرده چـرا صـرفاً بـه تماشـاچي بـودن اكتفـا       
روايت از ذكر اين مطلب سـاكت   ؟نمود و چرا براي نجات دادن وي هيچ گونه اقدامي ننمود

در آن موقـع چـه واكنشـي از     است و در مقابل اين سؤال كه ساير همراهان و هـم رزمـان وي  
روايت خاموش و خالي است در حالي كـه   ،نيز ؟خود نشان دادند و چه كمكي به وي كردند

آيـد   مـي  شوند در اينجا اين شبها به وجـود  مي عموماً اين گونه امور در چنين مواقع بيان كرده
نيز اين مطلب  ،كه جابر جعفي يا كسي ديگر از روات رافضي قصد دارد مطلبي را پنهان سازد

 ،گيـرد  مـي  مطرح است كه سر بريدن يك جسد عملي است كه عموماً در حال اطمينان انجام
رستاخيز جنگ و گريز قاتل بـا اطمينـان بتوانـد سـر ببـرد      ي  اينكه در نبرد مغلوبه و در هنگامه

سـر  ي  شـود كـه يـا قضـيه     مي از اينجا هم معلوم ،قطعاً امري است دور از قياس و باور نكردني
  .بريدن اصالً غلط و دروغ است يا اين جريان در ميدان نبرد نبوده است

محتوا بودن اين روايت براي هركسي روشـن اسـت امـا بـاز      بي با توجه به اين نقد و تبصره
اي  گونـه  شـد علـي االقـل از    مي متعين نمودن زمان قتل از آن كمكي فراهمي  هم اگر درباره

باشـد   مـي  سفانه اين روايت از نشان دادن چنين چيزي هم قاصرولي متأ ،شد نمي افاديت خالي
آيد كه اين حادثه فاجعه در چه وقت و زمـاني بـه وقـوع     نمي زيرا از آن هيچ سراغي به دست

دليـل  تـرين   اگر چه روايت في الواقع ساقط االعتبار اسـت و نـام جـابر جعفـي واضـح      پيوست
شـود كـه هـدف     مـي  ن قدر معلومات فراهمولي باز هم از آن اي ،ساختگي بودن روايت است
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پنهان نمودن واقعيت جريان و گمراه كردن افكار و منحرف ساختن اذهان  ،اين دروغي  بافنده
 .مرتكبين اين جنايت بوده استي  از پي بردن به قاتالن اصلي و پرده انداختن بر چهره

مـا حصـل و    ه اسـت هـم از وي نقـل شـد    ةيـو النها ةيروايت دوم از طبري است و در البدا

در  هاشم بن عتبـه را كـه پـرچم حضـرت علـي      اين است كه حضرت عماراش  خالصه
دستش بود براي حمله كردن ترغيب نمود و او را با خود همراه كرده بر لشكر شـاميان حملـه   

هـم مثـل آن دو بـا    ها  آن بود وها  آن از لشكر پشت سراي  دسته هم با كرد و حضرت علي
و هاشـم هـر دو بـه شـهادت      گويد كه حضـرت عمـار   مي د سپس راويشدت حمله كردن

 ،اين روايت با اينكه به اعتبار سند قابل اعتماد نيست بيش از همه قرين قياسـت اسـت   ،رسيدند
بر آن هر دو بزرگوار با هم نماز جنازه خوانده بـود آن را   زيرا اين مطلب كه حضرت علي

 نيز به همراهي مطلب نيز وجود دارد كه حضرت علياما در اين روايت اين  ،كند مي تأييد
كه در چنين صورتي الزم بـود فـوراً پـس از شـهادت      ،بسيار شديدي كرده بودي  حملهها  آن

كـه از ايـن نـوع     شـد  مـي  جسد شخصيتي آن چنان عظيم و معروف و مشهور از مقتل برداشته
 د در ميـان لشـكر شـاميان   كنـيم جسـ   مي تا اينكه مشاهده ،موضوع هم هيچ كجا سراغي نيست

چنان كه در روايت منقوله از طبقات ابن سعد سابقاً معلوم  ،گور و كفن به زمين افتاده است بي
 ،دشمن را شكسـته در قلـب لشـكر شـام رسـيده بـود      هاي  و اين در حين حمله همه صف ،شد

  .شد مي بديهي است با اين وصف شايسته بود كه جسد به طوري فوري برداشته
جه به اين روايات مشكوك و مشتبه يا بهتر بگوييم مجعول و موضوعه و با عنايت بـه  تو با

همه سعي و تالش شان بر ايـن  ها  صريحاً معلوم و روشن است كه سبائي ،اختالف بيان راويان
از هيچ روايتـي زمـان صـحيح و     ،است كه كيفيت واقعي حادثه را مخفي و پشت پرده بدارند

شود باز تا اين همه مدت دراز افتاده ماندن جسد در ميان  نمي معلوم قتلي  درست وقوع حادثه
 نشانگر اين واقعيت است كه بنا به فرمايش سيدنا حضرت معاويـه  لشكر حضرت معاويه

وي را در موضع ديگري به قتل رسانيده جسدش را مخفيانه در ميان لشـكر او آورده  ها  سبائي
  .منسوب گرددها  آن يتا اين جنايت قتل به سواند  انداخته
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 در اين موضع اگر اين واقعيت را هم مورد توجه قرار دهـيم كـه هـر گـاه جنـگ متوقـف      
كردنـد و   مـي  شد هر دو فريق در ميان لشكر يكديگر بـدون تكلـف رفـت و آمـد و تـردد      مي

  24F1.بردند مي اجساد مقتولين متعلق به خود را برداشته
برنامـه خاصـي بعـد از زمـان رفـت و آمـد       گردد كه جسـد بـا    مي اين حقيقت منكشف تر

واال در صورتي كـه وي   ،آورده شده و در ميان لشكر شام انداخته شده است ،فريقين بين هم
متوجه شده  در ميان لشكر شام شهيد شده باشد حتماً يقيناً كسي از طرفداران حضرت علي

  .برد مي جسدش را برداشته و

از كتـاب ابـن    ةيـو النهـا  ةيـالمه ابن كثيـر در البـدا  روايت سومي از اين گونه روايات را ع

آن بدين قـرار اسـت كـه پـس از مـاجراي رفـع مصـاحف        ي  الهيثم نقل كرده است و خالصه
 ،بـا حضـرت علـي اخـتالف نظـر پيـدا كـرد        متوقف نمودن جنگ حضرت عماري  درباره

ــر   ومــوقعي كــه حضــرت علــي  ــرد فرمــان داد او مخالفــت نمــوده ب ــه متوقــف كــردن نب  ب
اين روايت نيـز اگـر چـه     داد كشته شد مي لشكرشاميان حمله كرد و در حالي كه به نبرد ادامه

شود و من حيث االسناد قطعـاً سـاقط    مي سنداً به بعضي راويان مجهول الحال از خوارج منتهي
دهـد كـه وقـوع حادثـه پـس از جريـان رفـع         مـي  ولي باز هم نشـان  ،ارزش است بي االعتبار و

ها  آن زيرا اگر چه از ،و بدين ترتيب با روايات منقوله قبلي مخالف است ،ستمصاحف بوده ا
توان زمان حادثه را متعين كرد اما ظاهراً اين قدر مسلم است كه ايـن حادثـه قبـل از رفـع      نمي

افزايد اين است كه  مي مطلب ديگري كه بر ضعف اين روايت ،مصاحف به وقوع پيوسته بود
ان فريقين هيچ نبرد سنگيني كه منجر به شهادت حضرت عمار شود بعد از رفع مصاحف در مي

با بررسي و دقت در روايـات   يا گمان شهادت وي را در آن موقع تقويت كند رخ نداده است
 :يابد مي ذكر شده هر صاحب بصيرتي به نتايج زير دست

  .روايات اين جريان غير قابل اعتماد و اغلب موضوع و مجعول هستند -1

                                                 
 التحكيم، ايضاً طبقات ابن سعد. قصةتحت عنوان  7جلد  277ص  ةيوالنها ةيالبدا -1
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شود كه با توجه به ايـن اخـتالف و    مي ين روايات تعارض و تناقض نيز ديدهدر ميان ا -2
گيرد كه شهادت حضـرت عمـار    مي تناقض خود اين مطلب حالتي مشكوك به خود

رود كه جلـوتر از آن يـا بعـد از آن بـه      مي در صفين صورت گرفته باشد زيرا احتمال
  .شهادت رسيده باشد و هيچ ربطي به اهل شام نداشته باشد

تا آن را به نبرد صـفين  اند  اما خوارج و روافض به خاطر مقاصد و اهداف خود سعي كرده
  .ارتباط بدهند

و مجهـول   ،اين همه اختالف بيان و تناقض گويي در مورد شهادت شخصـيتي عظـيم   -3
توان نشانگر اين دو مطلب باشد كـه   مي ماندن زمان و نامعلوم بودن محل وقوع حادثه

كيفيت صحيح حادثـه را بـاألخص زمـان و مكـان وقـوع آن را مـردم       يا علم و اطالع 
نداشتند بدين معني كه شهادت در ميدان نبرد به وقوع نه پيوسته بـود بلكـه بـه نحـوي     

بديهي اسـت چنـين    مخفيانه كشته شده و جسدش در ميان مردم شام انداخته شده بود
حضرت معاويه كامالً  هدتواند انجام د نمي حركت ناروايي را جز سبائيان كسي ديگر

او را همراهان خودش كشـته و آورده در ميـان لشـكر مـا     «درست و راست فرمود كه 
عمداً براي پنهان داشتن موضوع جهت مـتهم قـرار دادن   ها  انداخته و رفتند و يا سبائي

چـون گـروه روايـت     ،دسـت زدنـد  ها  مردم شام به اين گونه دروغ پراني و غلط بياني
دادند در اظهارات شـان   مي د متعددي از ميان خوارج يا روافض تشكيلتراشان را افرا

هاي  به خصوص يكي از علل وجود تعارض در بيانيه ،اختالف و تناقض به وجود آمد
خوارج و روافض اين است كه هر يك از دو گروه طبـق ميـل خـود و بـه نفـع خـود       

رافضي هسـتند بـراي   به عنوان مثال جابر جعفي و ابو مخنف كه  كرد مي روايت جعل
 هم نواي خود قرار دادن حضـرت عمـار شـهادت وي را قبـل از رفـع مصـاحف بيـان       

كنـد خـوارج او را هـم نـواي      مـي  بالعكس در روايتـي كـه ابـن الهيـثم نقـل      ،كنند مي
 .كنند مي خودشان داده و زمان وقوع حادثه را پس از رفع مصاحف بيان
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آيد كـه   مي ن اين پهلوي قضيه نيز نتيجه چنين بربا توجه به اين شرح حال و با اختيار نمود
مجرمان و جانيان ي  اصلي حادثه پرده بيفتد و آستين خون آلودهي  سعي شده است تا بر چهره

  .از نگاه ديگران مستور بماند

 سبب و علت قتل
يكي از وسايل بسيار مفيد و از ذرايع مستند شناخت قاتل اين است كه علت و سـبب قتـل   

در  ؟شـود  مـي  سي قرار گيرد و دريافت شود كه علت و سبب جنايت در كجا ديـده مورد برر
گروه اول  ،توان آن هر دو را مشتبه قرار داد مي اينجا دو گروه موجود است كه در بادي النظر

هستند در مورد گـروه اول اگـر   ها  و طرفدارانش هستند و گروه دوم سبائي حضرت معاويه
در  ؟علت و سبب چه نوع ؟او را به شهادت رسانيدند چراها  آن اين سؤال مطرح شود كه اگر

ها  آن براي جنگيدن با توان عنوان نمود كه چون حضرت عمار مي پاسخ فقط اين مطلب را
گويي در مقابله و بر سـر پيكـار    ،بايد او را كشته باشندها  آن به ميدان نبرد آمده بود لذا ظاهراً

  .بودن سبب قتل بود
لب را منكر نيستيم زيرا واقعاً اين سببي بسيار قوي است و در بادي النظر ذهن بـه  ما اين مط

 كـه وي در مقابـل شـان نبردآزمـايي    انـد   شـود كـه او را كسـاني كشـته     مي همين طرف منتقل
بسيار قوي نيز موجود است كه سبب ذكر ي  اما در اينجا يك سبب و علت بازدارنده ،كرد مي

دهد كه آن را مورد توجه قرار دهيم آن تصـوري   مي و غير مؤثر قرارشده را ناتوان و كالعدم 
و آن علـت   ،كنـد  مـي  را كه در بادي نظر به ذهن خطور نموده بود قطعاً اشـتباه و غلـط ثابـت   

و   حضــرت معاويــه »ةالباغيــ ةتقتلــک الفئـ«بازدارنـده ايــن بــود كــه بنــا بـه حــديث نبــوي   

چنان كه از روايـت هنـيء كـه     ،ه قتل برسانندرا ب  خواستند حضرت عمار نمي طرفدارانش
چند صفحه قبل با كمال وضاحت از طبقات ابـن سـعد آن را نقـل كـرديم روشـن و ايـن امـر        

شود و براي تأييد مزيد آن اين روايت جابر جعفي رافضي را نيز مالحظه فرمايي كه  مي واضح
 :گويد مي وي

به حضرت  ذوالكالع ديده حضرت را در ميان لشكر حضرت علي حضرت عمار
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منظورش اين بود كه چون حضرت عمار  ؟گفت كه اين ما جرا چيست مي عمروبن العاص
فرمـود كـه    مـي  در جـوابش  حضـرت عمـروبن العـاص    ،ست پس مـا بـاغي هسـتيم   ها آن با

تا اينكه وقتـي پـس از شـهادت حضـرت      ،حضرت عمار به زودي از طرفداران ما خواهد شد
تـوانم   نمي فرمود من حضرت عمرو بن العاص نيز شهيد شد حضرت عمار ذوالكالع

اگر ذوالكالع اآلن زنده بود در  بگويم كه به شهادت كدام يك از اين دو نفر بيشتر خوشحالم
  .25F1)شد مي وت ايجادابغ(آورد  مي ميان لشكر ما عليه ما فساد به وجود

ر جعفي يا كسي ديگـر از  بديهي است كه في الواقع اين روايت از جعليات و مفتريات جاب
براي شـهادت   خوشحال شدن حضرت عمرو بن العاص ،است و قطعاً دروغ استها  سبائي

ولـي   ،سبائيان است و با روايات ديگر نيز متضاد مخالفهاي  از افترا و بهتان حضرت عمار
توسـط كسـي از    با اين همه از اين روايت اين مطلب ظاهر است كـه اگـر حضـرت عمـار    

كرد  مي رسيد در ميان مردم شام بر عليه او بغاوت بروز مي به قتل ن حضرت معاويهطرفدارا
يا الاقل خطر عدم تعاون و دست برداري از اطاعت و سرپيچي از فرمان وي وجـود داشـت و   

 همان كسي است كه در ميان اهل شام از خود حضرت معاويه حضرت عمروبن العاص
و اين مطلب چنان مشهور و روشن بود  ،وجه كامل داشتاهميت كمتري نداشت به اين نكته ت

روايت جعل  عليه حضرت عمروبن العاصها  آن با اينكه ،كه سبائيان نيز آن را ذكر كردند
كردند لكن نتوانستند اين سخن راست و مشهور را پنهان و پوشيده نگاه دارند با اينكه مآالً بـه  

فوق اين قسمت از روايت ذكر شده به طـور  ي  هبا توجه به تبصر ،شود مي ضرر خودشان تمام
يـا صـرف نظـر از     حتم و يقين در خور قبول است زيرا گواهي دشـمن بـه نفـع دشـمن اسـت     

روايات عقالً نيز اين مطلب موجه و منطقي است كه بنـا بـه حـديث مـذكور كشـتن حضـرت       
ت نيز او و لذا بدين جه ،از نظر سياسي كاري بسيار مضر بود براي حضرت معاويه عمار

توضـيحاتي را كـه در آغـاز بحـث      ،لشكر يانش يقيناً از آن احتراز و اجتنـاب ورزيـده بودنـد   
بايد همواره در ذهن خود مستحضر قـرار داده   ايم، اين موضوع به نحوي روشن دادهي  درباره

                                                 
 ـ  ـ بن ياسر ـ  جلد هفتم تحت عنوان: هذا مقتل عمار ـ  ةيونها ةيـ البدا1
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شـود كـه    مـي  با عنايت به اين مانع اين امر همانند آفتاب نصف النهـار بـه طـور متـيقن روشـن     
  .با بودن چنين مانع قوي او را نكشته بودند اداران حضرت معاويههو

در مورد قاتـل قـرار دادن حضـرت معاويـه و     (پس نتيجه چنين برآمد كه قضاوت و حكم 
 قتـل او در ميـان ايـن گـروه    ي  قضاوتي غلط و نادرست اسـت و سـبب و انگيـزه    )هوادارانش

 .تأثير و كالعدم قرار گرفته بود بي
بايد گروه دوم يعني گروه سـبائيان را مـورد بررسـي قـرار داد و بايـد بـا        ،گروهبعد از اين 

را بـراي ارتكـاب ايـن    هـا   آن داعيـه اي وجـود داشـت كـه    ها  آن تعمق فكر كرد كه آيا براي
 ؟جنايت تحريك كرده باشد يا خير

 رسي قراراندازيم و حاالت را مورد نقد و بر مي وقتي ما از اين زاويه بر احوال و وقايع نظر
دهيم علل و اسباب متعددي را بـراي تحريـك سـبائيان بـه كشـتن حضـرت عمـار و وادار         مي

 كـه در سـطور زيـر بـه تفصـيل آن      آوريـم  مـي  به ارتكاب اين جنايت بـه دسـت  ها  آن نمودن
 .پردازيم مي

بـا اغـراض    كشتن حضرت عمار و مـتهم قـرار دادن لشـكريان حضـرت معاويـه      )الف(
زيـرا بـا ايـن     بسيار مفيد و مؤثر بـود ها  آن الً مطابقت داشته و براي مقاصدسيلسي سبائيان كام

  .چنان كه واضح است ،توانستند اهل شام را باغي ثابت كنند مي روش به آساني
 توانستند در ميان لشكريان شام اختالف بيندازند و در ميـان  مي با ارتكاب اين جنايت )ب(

جابر جعفي و هنيء ي  نند چنان كه از روايات ذكر شدهحس بغاوت و نافرماني ايجاد كها  آن
هـر  هـا   آن چنان قوي هستند كه با توجـه بـه  هاي  اين هر دو امر داعيه شود مي اين مطلب ظاهر

تواند اين نتيجه را اتخاذ كند كه قاتالن وي  مي آدم فهميده اي در بادي النظر و با اندك تأملي
از جناح روافض ها  آن اعم از اينكهاند  سبائيه بوده ي فقط و فقط افراد فرقه )حضرت عمار(

به خصوص از آن جهت كه ارتكاب ايـن گونـه جـرائم بـراي      بودند باشند يا از جناح خوارج
از خداوند متعالي ها  آن زيرا نه اين طايفه فاسقه خيلي آسان و جزو سرشت و عادات شان بود

ديگـر  اي  عـده  كـه يهـودي بودنـد و   ها  آن ازاي  عده شرمي خوفي داشتند و نه از رسول اهللا
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مخصـوص ايـن فرقـه مغضـوب     هـاي   و يكـي از تاكتيـك   ،ها قرار گرفته بودند آن تحت تأثير
عليهم يعني قوم يهود اين است كه جرمي را مرتكـب شـوند و اتهـام آن را بـر ديگـران عائـد       

هم مهارت خاصي  از روز اول ماهر بوده و امروزها  آن سياسيهاي  سازند باألخص در كشتار
  .برخوردارند

اين مطلب را هم نبايد از ياد برد كه سبائيان در موقـع جنـگ جمـل نقشـه كشـتن شـخص       
مقطعـي مـورد تأييـد صـاحب     هـاي   اما با توجه به مصـلحت  ،حضرت علي را نيز كشيده بودند

 26F۱.همانطور كه در صفحات گذشته بيان كرديم ،نظران حزب قرار نگرفت
ي  باال از اين فرقه چه استبعادي دارد كه بنا به اسباب و علل محركـه  با توجه به توضيحات

را خـود كشـته و جسـدش را بـرده در ميـان       نيرومندي كه در باال ذكر شد حضـرت عمـار  
بـا   »قاتالن وي هسـتند ها  همين سبائي«كردند كه  مي لشكر شام اين جمله را متفق القول تكرار

شهرت عمومي يـافتن و مقـرون بـه شـهادت و      ،قتلي  بودن آن گونه اسباب و محركات قويه
گواهي همگان قرار گرفتن موضوع قتل توسط سبائيان در عين موقع بروز حادثـه ايـن مطلـب    

آنهايي كه تشنگي خـود را بـا نوشـيدن خـون سـيدنا       ،رسد مي يقيني  كامالً روشن و به مرتبه
جنـاح روافـض و يـا جنـاح      يـا  انـد  بودهها  برطرف نموده بودند همين سبائي حضرت عمار

                                                 
وقتي در نبرد جمل بين «چنين آمده است:  36ـ در جلد چهارم تاريخ طبري، ضمن حوادث سال 1

ي سبائيان هم با  مل ـ رضو ـ مقرر گرديد كه با هم صلح كنند، آنگاه دستهحضرت علي و اصحاب ج
ي ما  پيشنهاد كرد كه چون نرر هر دو فريق درباره» مالك اشتر«هم به مشوره پرداختند، از ميان شان 

ي  ـ حمله نموده او را نيز به نزد عثمان برسانيم تا فتنه يكي است، شايسته است كه بر علي ـ 
خيزد و موضوع ما را تحت شعاع خود قرار داده و بدين گونه براي ما راه نجاتي پيدا جديدي بر

 ».شود
ها (به ظاهر) جزو  ي خوارج وجود خارجي نداشته و همه اين بايد توجه كرد كه تا آن هنگام فرقه 

 ها داخل ي معروفي بود و تا آخرين لحضات در ميان آن شيعيان علي بودند ـ مالك اشتر كه شيعه
 بود.  



 ي قاتلي مرموز برداري از صحنه پرده   58

27Fخوارج

كه به منظور تأمين مقاصد مندرجـه فـوق او را بـه شـهادت رسـانيده جسـدش رادر        ،۱
  .لشكرگاه شاميان انداخت و اتهام دروغيني را بر اهل شام وارد ساختند

ديگري براي سبائيان نيز وجود داشـت  ي  امور تحريك كننده ،عالوه از اين دو سبب )ج(
در جلد پنجم تاريخ طبري  .توان سبائيان را مرتكب اين جرم عظيم قرار داد مي ها آن كه بنا به

ها  موقعي كه سبائي«مؤلف آورده است كه  در ضمن بيان جريان شورش عليه سيدنا عثمان
خليفه مسلمين  ،نمودندها  شكايت خالفت حضرت عثماني  عليه امراء مناطق اسالمي دوره

ايـن هيـأت بـه كليـه      ،ي تشكيل داد و هيأتي را مقرر فرمـود براي تحقيق و رسيدگي كميسيون
مورد و  بي كليه شكايات«مناطق سفر كرد و پس از بررسي و تحقيق باز آمده گزارش داد كه 

غلط بوده و تمام مردم از امراء و حكام مناطق خود راضي و خوشنود هستند البته يـك گـروه   
شكايات دروغين عليه ها  اين ،يلي كم استخاصي از فسادكاران وجود دارند كه تعدادشان خ

فرستند و بـدين نحـو در صـدد بـرانگيختن فسـاد و فتنـه        مي امراء و واليان مناطق تهيه نموده و
نيز يكي از اعضاء اين هيئت بود اين گزارش تهيه شده توسط هيأت  حضرت عمار »هستند

ق اسـالمي و تمامـاً عليـه    اعزامي كه به نفع واليان و عامالن خالفـت حضـرت عثمـان در منـاط    
شورش از راه دروغ پراكني عليه عامالن كه برنامه ريزان (سبائيان  )و نيات پليد(مقاصد شنيعه 

 سبب و علت بغض و عناد سبائيان بـا حضـرت عمـار    ،تهيه شده بود )حضرت عثمان بودند
حضـرت  اعضاء هيئت آتـش عـداوت سـبائيان را عليـه     ي  و موردي كه بيش از بقيه ،شده بود

بيش از سـاير اعضـاء هيئـت اعـزام شـده       شعله ور ساخت اين بود كه آن حضرت عمار
مخفي به قتـل  اي  گونه مردم به شك و ترديد افتادند كه مبادا وي توسط آن گروه به برگشتند

كه برگشتن گروهـي از سـبائيان بـه    ايم  در پاورقي صفحات گذشته توضيح داده .رسيده باشد
به نام خوارج يك امر ناگهاني و قضيه اتفاقيه اي نبـود   ليه حضرت عليدنبال نبرد صفين ع

                                                 
ـ گمان غالب اين است اين عمل جناح را شيعه انجام داده است، زيرا اين گونه مكر و فريب از امور 1

فطري اين فرقه است ـ خوارج تا اين اندازه فريب كار نبودند، و تا آن موقع شيعه و خوارج از هم 
 گفتند. جدا نبودند همه با هم مخلوط بوده و همگي خود را شيعيان علي مي
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صـورت گرفتـه    ،يك برنامه ريزي دقيق حساب شده و از قبل تدارك ديـده ي  بلكه در نتيجه
 پس بديهي است كه قبل از بروز حادثه انفال و جدايي خوارج از لشكر حضرت علي ،بود

بـا   و با عنايـت بـه اينكـه حضـرت عمـار      يان داشتهجرهايي  در ميان سبائيان مسايل و زمزمه
 ي از توطئه رود كه آن حضرت مي تفكر اين گروه فساد كار آشنا شده بود احتمالي  نحوه

و سبائيان مفسد نيز به موقع متوجه شده بودنـد كـه وي از راز مخفـي و     ،اطالع يافته بودها  آن
شـعله ورتـر    عليـه حضـرت عمـار   هـا   نآ بناء عليه آتش عداوت توطئه ما با خبر شده است

كار خود را صرفاً در اين يافتنـد  ي  چاره ،احساس خطر افشاء راز مزيد بر علت شده ،گرديده
  .را حتماً به شهادت برسانند كه حضرت عمار

او را بـه قتـل   هـا   و همه لشكريان شـام سـبائي   چنان كه بنا به تصريحات حضرت معاويه
 )شهادت حضرت عمار(اگر اين حادثه  رگاه شاميان انداختندرسانيده و جسدش را در لشك

زيـرا از   ،گـردد  مـي  قتـل بـاز واضـح تـر    ي  پس از موضوع رفع مصاحف رخ داده باشد انگيزه
آيـد كـه حضـرت     مـي  چنين بـر  ،روايت ابن الهيثم كه مأخذ آن در صفحات گذشته ذكر شد

به آتـش بـس و پايـان دادن نبـرد      اما بالعكس خوارج نبرد اصرار داشتي  براي ادامه عمار
بـد و  ي  اختالف تـا مرحلـه  ها  حتي به خاطر همين موضوع بين دو گروه از سبائي ،مصر بودند

خيلـي روشـن اسـت كـه در چنـين مرحلـه اي مخالفـت         در گرفـت  ،بيره گفتن و زد و خورد
در  عليهذا ،شد مي به ضرر فرقه سبائيه تمام شخصيت عظيم و با نفوذي چون حضرت عمار

به طور پنهاني او را تـرور نمـوده صـداي مخـالفتش را بـراي هميشـه       ها  آن چنين موقعيتي اگر
  .باشد نمي خاموش ساخته باشند هيچ مستبعد نيست و جاي تعجب

الحمدهللا كه با اين براهين ساطعه و داليل واضحه موارد زير از روز روشن هـم روشـن تـر    
  .گرديدند

را هـا   آن ،طرفـداران حضـرت معاويـه نيسـتند     »ةالباغيـ ةئتقتلک الف«مصداق حديث  :اول

 .را باغي گفتن قطعاً غلط و باطل استها  آن مصداق اين حديث تصور كردن و با اين تصور
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 به قتل نرسيده است لذا به دست طرفداران حضرت معاويه سيدنا حضرت عمار :دوم
  .باشد مي را مرتكب اين جنايت دانستن اشتباه و غلطها  آن

كـه همـراه وي و در لشـكر وي     )يا جناح روافض و يا جناح خـوارج (ها  خود سبائي :سوم
كه پس از ارتكاب اين جنايت عظيم با اتهام دروغـين و   ،هستند قاتل حضرت عمار ،بودند

و بـا   ،انداختنـد  بيگناه طرفداران حضـرت معاويـه  هاي  افترا و چابك دستي آن را به گردن
اه جنايت خود را دوبله ساختند و خود را مستحق عذاب خداوند متعال ارتكاب گناه باالي گن

28Fو مستوجب نفرين و لعنت او قرار دادند

1. 

 پاسخ دوم و بيان مفهوم صحيح حديث نبوي
كذب و دروغ و مكر و فريـب و   ،بهتان ،از راه افتراها  حق واضح شد و طلسمي كه سبائي

 ،كست و تكه تكه شد و ذراتش به هوا رفـت زيادي آماده كرده بودند شهاي  باتحمل زحمت
اما به خاطر ازدياد سرور قلب اهل سنت و بـه منظـور تحقيـق بيشـتري در معنـي حـديث نبـي        

و از طرف معاونين  و براي اتمام حجت عليه دشمنان صحابه از طرف سيدنا معاويه كريم
 تقـديم ديگـري نيـز    مهمـل و فرسـوده پاسـخ    ،و عساكر او به اين ايراد و اعتراض باطل و لغـو 

 ةتقتلـک الفئـ«يعنـي   اكرمبر اثر تعمق و تدبر در اين گفتار گهر بار نبي  .و هو هذا ،كنم مي

 .رسد مي عبارت النص و مقصود كالم صرفاً دو مطلب به نظر »ةالباغي

بيان كيفيت رحلت و مرگ حضرت عمـار و مطلـع سـاختن ايشـان كـه مـرگ او بـه         :اول
رفيـع  ي  بلكه به خلعت شهادت سرافراز گرديده به درجه ،هد بودصورت طبيعي و عادي نخوا

 .آن نائل خواهد شد
 .باغيه خواهد بودي  قاتل تو يك فرقه :دوم

                                                 
رنجانند مردان مسلمان  زنند و مي و آنانكه تهمت مي«ي احزاب آمده است:  از سوره 58ـ در آيه مباركه 1

و زنان مسلمان را بدون گناهي كه به عمل آورده باشند هر آيينه متحمل بهتان و گناه آشكاري شدند 
 ـ (قرآن). 
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گوينـد كـه    مي را به اين خاطر باغي »فئه باغيه«شود كه آيا آن  مي اينجا اين پرسش مطرح
 وي حضرت عمار كند يا صرفاً بدان جهت كه مي صدق پيدا »باغي«بر وي تعريف شرعي 

رساند يـا   مي به قتل »فئه باغيه« آيا آن حضرت را ،و به تعبير ديگر ؟را به شهادت رسانده است
 .گويد مي بايد ديد كه حديث چه ؟گيرد مي رساند فئه باغيه قرار مي گروهي كه تو را به قتل

اسـت  آيد كه آيا مفهوم حـديث بـدين نحـو     مي و در همين جا پرسشي ديگر نيز به وجود
بـه دسـت آن كشـته     كه مردم به طورعموم از فئه باغيه بودن گروهـي كـه حضـرت عمـار    

خواهد شد از قبل مطلع و با خبر خواهند بود يا پس از كشته شدن وي ايـن علـم را بـه دسـت     
گويي كشتن وي نشاني باغي بودن آن گروه خواهد بـود و پـيش از آن بـاغي     ؟خواهند آورد

  ؟ا علي االقل براي عموم ظاهر نخواهد بودبودن اين فرقه بر احدي ي
اين امر قطعاً واضـح اسـت كـه كشـتن حضـرت      -شق ثاني هر دو پرسش قابل قبول نيست 

هر نوع گروه يـا فـرد اگـر يـك فـرد يـا جمـاعتي را         -في نفسه مرادف بغاوت نيست عمار
كشـند و   مـي  راها  دزدان و چپاول گران خيلي ،بكشد اين عمل مستلزم باغي بودن نخواهد شد

 –گوينـد   نمي را باغيها  آن ولي باز هم در اصطالح شرع ،برند مي را نيز به غارتها  آن اموال
مخـالف باشـند و سـعي و تـالش شـان در       )STATE(گويند كه با مملكت  مي باغي كساني را

شخصـيتي را هـم   تـرين   اگر اين امر در نظر نباشد تنهـا كشـتن مهـم    ،سرنگون كردن آن باشد
 را با اين تو ضيح به خوبي معلوم شد كه نه شهيد كردن حضرت عمار ،گويند نمي »تبغاو«

  .توان قرار داد مي »فئه قاتله« بودن »فئه باغيه« توان بغاوت گفت و نه كشته شدن او را نشاني مي

ايـن اسـتنباط كـه     »ةالباغيـ ةالفئ تقتلک«در نتيجه اين تشريح روشن گرديد كه از حديث 

قطعاً  مورد و بي استنباطي ،نشاني وعالمت باغي بودن فئه باغيه است دنا عماركشته شدن سي
 :تواند يكي از اين دو مطلب زير باشد مي مفهوم صحيح اين حديث صرفاً باشد مي غلط

اينكه يك فرقة باغيه كه از اول باغي بـوده وبـاغي بـودنش معـروف وبـراي همگـان        :اول
 .اهد كشترا خو معلوم خواهد بود حضرت عمار

گروهي كه او را خواهد كشت به ظاهر فرمانبردار و مطيع  :دومين مفهوم صحيح اين است
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خواهد بود اما في الواقع به طور پنهاني و در پرده مخالف و منكر  )STATE(دستگاه حكومت 
 29F1 بغاوتش آشكار و ظاهر خواهـد شـد   آن خواهد بود كه پس از شهيد شدن حضرت عمار

و از حديث نبوي  ،مفهوم شهادت وي عالمت ظهور بغاوتي قرار خواهد گرفتبا توجه به اين 
دوم اينكـه   يكي پـيش گـويي شـهادت حضـرت عمـار      ،شود مي سه تا پيش گويي فهميده

سوم اينكـه بعـد از كشـته شـدن او      ،باغي خواهد بوداي  فرقه رساند مي اي كه او را به قتل فرقه
ور خواهـد كـرد و كشـته شـدن او عالمـت ايـن امـر        طغيان و بغاوتي عليه دستگاه خالفت ظه

  .خواهد بود كه اين بغاوت آغاز شده و در شرف ظهور است
براي اينكه بتوانيم گروه حضرت  ،از اين دو مفهوم اخير اگر مفهوم اول در نظر گرفته شود

الزم اسـت كـه اوالً بـاغي بـودن آن را بـه اثبـات        ،معاويه را قاتل حضرت عمـار قـرار بـدهيم   
 را قـاتلين حضـرت عمـار   هـا   آن تـوان  نمي از اول باغي نبوده باشندها  آن زيرا اگر ،رسانيمب

و اگـر اتهـام    امكان ندارد اشـتباه و غلـط باشـد    براي اينكه پيش گويي رسول خدا قرار داد
قـرار دادن نيـز    را قاتـل عمـار  ها  آن امري غلط و يا حتي مشكوك است پسها  آن بغاوت

 با دليلي متقين ثابتها  آن باغي بودن ،بود مي اگر جريان بدين منوال .غ استقطعاً غلط و درو
در صورتي كه حقيقت امر اين است كه باغي بودن حضرت معاويـه و طرفـدارانش بـا     شد مي

چنان كه در صفحات آينده انشـاء اهللا   ،تار عنكبوت هم باشد ثابت نيستي  دليلي كه به اندازه
لكن بد نيست در اينجا علي سبيل التنزل از اصل حقيقت و واقـع   ادما آن را توضيح خواهيم د

 را هيچ وجـه بـه طـور يقـين    ها  آن امر چند لحظه صرف نظر كرده عرض كنيم كه باغي بودن

                                                 
خروج و بغاوت عليه خليفه سوم امير ـ مؤلف بزرگوار به اين نكته التفات نفرموده است كه سبائيان با 1

بودند كه براي ادامه شيطنت خود را به هواداري  »فئة باغية«ـ باةتفاق  المؤمنين حضرت عثمان ـ 
عنوان و در لشكر وي همراه بودند و صدها فساد كاري مانند طراحي جنگ  ـ حضرت علي ـ 

نهروان و شهادت حضرت علي جمل و صفين و شهيد كردن حضرت عمار و صدها صحابه ديگر و 
 را انجام دادند ـ مترجم ـ 
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زيرا خود آقاي مودودي نيز به نقل از عالمه مـال علـي قـاري تـا ايـن حـد        توان ادعا كرد نمي
  :نوشته است

را به ها  آن توان مي ت در اين امر اختالف وجود دارد كه آيادر ميان اهل سنت و الجماع«
 30F1.»ورزند مي از اين كار اجتنابها  آن بعضي از ؟موسوم كرد يا خير »باغي«نام 

 گرفت مي و إال متفق عليه قرار امري يقيني نيستها  آن اين بدان معني است كه باغي بودن
به هيچ  زيرا پيش گويي رسول اكرم تقرار دادن درست نيس لذا گروه وي را قاتل عمار

پـس   تواند مشكوك و مشتبه باشد بلكه واضح و روشن بودن آن امري است الزمـي  نمي وجه
باغي بود قطعاً نادرست و استداللي  بنا به اين حديث چنين گفتن كه گروه حضرت معاويه

ل حضـرت  رسـد كـه گـروه وي قاتـ     مـي  بالعكس از اين حديث بـه اثبـات   مغالطه انگيز است
بود بـاغي بـودن آن بـا دليـل شـرعي متيقنـي ثابـت و هماننـد روز          مي اگر چنين ،نبود عمار

اگـر   يافـت  نمـي  شد كه ميان اهل حق در مورد آن هيچ اختالفـي راه  مي روشن طوري واضح
قاتالن را ي  چهره دومين مفهوم حديث را اختيار بفرماييد آنگاه انوارگفتار نبي مكرم اسالم

  .نشان خواهند دادبه خوبي 
به منزلـه   شهادت حضرت عمار«آيد كه  مي با مالحضه به اين مفهوم از حديث چنين بر

 ،قتل بغاوتش واضح نبودي  باغي كه تا قبل از لحظهي  فتنه انگيزي يك فرقهي  تمهيد و مقدمه
  .»باشد مي

اگـر ايـن    ،بـود  »خوارجي  فرقه«شود كه اين گروه  مي با اين توضيح بدون ترديد مشخص
پس اين امر نزد همه مسلم است كه آغاز بغاوت خوارج بعـد   ،حادثه در صفين رخ داده است

بـاز   معـدوم اسـت  ي  و فاصله زماني اين دو حادثه خيلي كم و بـه منزلـه   از آن صورت گرفت
قتل پيش از موضوع رفع مصاحف تصور كرده شود چنان كه همين طور مشهور ي  اگر حادثه

زمـاني آغـاز    خوارج يك روز بعد از قتل حضرت عماري  عمل باغيانهي  پس نحوه ،است
 شده بود كه يك جناح از ميـان سـبائيان يعنـي خـوارج از پـذيرفتن فرمـان حضـرت علـي        

                                                 
 ، اردو.341ـ ص 1
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را تهديد به قتل نمود و پس از چند روز خالفت  سركشي و انكار نمود و خود آن حضرت
و اگـر وقـوع حادثـه را پـس از رفـع       .نـد وي را انكار كرده بر عليـه او شمشـير بـه كـف گرفت    

قتـل و  ي  پس بين حادثـه  ،شود مي مصاحف تصور كنيم چنان كه از روايت ابن الهثيم فهميده
  .يك روز هم فاصله وجود نداردي  آغاز شدن حركات باغيانه خوارج به اندازه

قـرار   نادرست و اشـتباه اسـت كـه خـوارج زمـاني بـاغي       ،در اينجا ايجاد اين شبهه و ايراد
را انكار نمـوده بـر عليـه او شمشـير كشـيدند و حكومـت        گرفتند كه خالفت حضرت علي

را هـا   آن تـوان بنـا بـه حـديث مـذكور      مـي  پيش از اين اعمال چگونه ،جداگانه تشكيل دادند

به طـور مـنظم و آشـكارا هـم بعـد از      ها  آن بغاوت :زيرا اوالً ؟قرار داد »ةالباغي ةالفئ«مصداق 

زماني يك ساله و يـا يـك سـال نـيم     ي  در اين گونه حوادث فاصله ،شروع شد مسئله تحكيم

 »ةباغيـ ةفئـ«را هـا   آن و بنا به همين مآل قريب در حديث شريف شود نمي فاصله اي محسوب

31Fفرموده است 

به طور مثال اين حديث مشهور اسـت كـه    و نظاير آن در احاديث فراوان است 1
بـر و فـاروق اعظـم و شـهيد اعظـم ايـن امـت ذي        بـه همـراه صـديق اك    روزي رسول خـدا 

 آنگـاه آن حضـرت   ،كـوه احـد بـه لـرزه در آمـد      ،باالي كوه احد تشريف بـرد  النورين
بديهي است كه  ساكن شو بر باالي تو نيست به جز يك نبي و يك صديق و دو شهيد ،فرمود

به اعتبـار مـآل در    اما رسول خدا ،بعد از اين واقعه رخ دادها  شهادت آن دو بزرگوار مدت
  .را با لقب شهيد ذكر فرمودها  آن همان وقت

اينكه خروج و بغاوت خوارج اگر چه من حيـث فقهـي و قـانوني زمـاني بعـد از ايـن        :ثانياً
لكن نقشه آن را در همان لحظات نبرد صـفين طراحـي و برنامـه ريـزي      ،حادثه قتل شروع شد

در حقيقـت حـديث را    شده بودنـد  »فئه الباغيه«مان از همان زها  آن لذا في الواقع  كرده بودند

                                                 
ـ به نرر ما با توجه به اينكه قات�ن حضرت عمار قب�ً با بغاوت عليه سومين خليفه راشد حضرت 1

ـ براي ادامه  قرار گرفته بودند و منافقانه با لشكريان حضرت علي ـ »فئة باغية«ـ  عثمان ـ 

يعني همان باغياني كه  »تقتلک الفئة الاغية«ـ فرموده بود  پيوسته بودند پيامبر ـ شيطنت و فساد 
 ها خواهند بود ـ مترجم ـ  ـ نيز همان قات�ن حضرت عثمان خواهند بود قاتل حضرت عمار ـ 
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گروهي كه حضرت عمار «به منظور انكشاف همين راز ارشاد فرموده است كه  آن حضرت
كشند گرچه در آن موقع باغي اصطالحي و علني نخواهد بود و به ظـاهر بـا اسـتفاده از     مي را

امـا فـي الواقـع     ،بـود خواهـد   روش تقيه و نفاق مدعي مطيع و معاون بـودن حضـرت علـي   
سركش بغاوت در نهاد آن پرورش يافته و برنامه تنظـيم شـده اسـت و    هاي  وانگلها  ميكروب

32Fصرفاً براي اظهار و اعالم آن منتظر فرصت و مرور زمان و فراهم شدن زمينه خواهد بود 

اگر  1
ابـن   و عالمـه  /عالمه مهلـب ي  اين مفهوم حديث مورد توجه و پيش نظر قرار بگيرد عقيده

و ساير دانشمندان همفكر با آنان كامالً صحيح و درست بـه نظـر خواهـد     رحمه اهللا عليه بطال
و اين مطلب از روز روشن  حضرت عمار به دست خوارج كشته شده است«اند  رسيد كه گفته

نـدارد   گردد كه پيش گويي حديث هيچ ارتباطي با گروه حضرت معاويه مي هم روشن تر
قطعاً كاري غلط و مغالطه آميـز و باطـل و اسـتداللي    ها  آن تدالل بر بغاوتو با اين حديث اس
برائت اين گـروه را از   ،بالعكس با توجه به اين مفهوم دوم نيز اين حديث ،بسيار ركيك است

قاتالن ي  زيرا حديث نقاب را از چهره ،نمايد مي اظهار و اعالم ريختن خون حضرت عمار
يعني روافض و خـوارج هسـتند و احتمـاالت    ها  د كه قاتل سبائينماي مي اصلي برداشته واضح

امكـان داشـت وارد اذهـان     عقلي و شك و ترديدي را كه نسبت به گروه حضرت معاويـه 
گردد كامالً زائل نمود و برطرف ساخت و بـه وضـاحت بيـان فرمـود كـه گـروه وي قاتـل او        

فهـوم حـديث هـر كـدام در نظـر      شود كـه از دو م  مي با اين بحث واقعيت كامالً واضح نيست
مصـداق ايـن حـديث     رسد كـه گـروه حضـرت معاويـه     مي همين امر به ثبوت ،گرفته شود

ي  لكن به عقيده را باغي گفتن قطعاً غلط و سخني باطل استها  آن لذا بنا به اين حديث نيست
 .راقم سطور بنا به چند دليل دومين مفهوم را در نظر گرفتن بهتر است

شـود و در   مـي  ين جهت كه در ايـن صـورت از حـديث سـه پـيش گـويي ظـاهر       به ا :اوالً

                                                 
ـ با تشكر از مؤلف محقق، متأسفانه ذهن كسي به اين نكته متلتف نيست كه خروج و بغاوت عليه 1

ـ نيز بغاوت و خروج عليه امام بر حق مسلمين است گرچه فرقه خوارج با اين  ثمان ـ حضرت ع
 نام خاص بعد از تحكيم در جنگ صفين معروف شد ـ مترجم ـ



 ي قاتلي مرموز برداري از صحنه پرده   66

  .شود مي صورت پذيرفتن مفهوم اول فقط دو پيش گويي ظاهر
به اين جهت كه اين مفهوم دوم با روايات ديگري كه در مذمت و نكوهش خـوارج   :ثانياً

  .شود مي تقويت باشند تأييد و مي مربوط به آنانهاي  و مشتمل بر پيش گويياند  وارد شده
شما  كند مي نيز اين مفهوم را تأييد /و تابعين نحوه عمل و برخورد صحابه كرام :ثالثاً

مالحضه كنيد آن دسـته از حضـرات صـحابه و تـابعين كـه در جريـان نبـرد حضـرت علـي و          
مؤيـد و   ،آنان نيز در جريان خـوارج  ،طرفي را اختيار كرده بودند بي كامالً حضرت معاويه

كه اين بزرگواران ايم  شدند و جانب ايشان را گرفتند ما توضيح داده  ت حضرت عليمعاو
را باغي نه پنداشتند نه پيش از كشته شدن حضرت عمار و نه بعد  هيچ موقع حضرت معاويه

حتـي خـود حضـرت     ،اما خوارج را همه آنان باالتفاق باغي قرار دادنـد  ،از كشته شدن ايشان
را تأييد كرد و عمالً با خوارج بـه نبـرد پرداخـت     رد حضرت عليهم در اين مو معاويه

تا امروز از اهل سنت يـك فـرد هـم     صحابه كرامي  از دوره را ياري نمود حضرت علي
گويي باغي بودن خوارج مسئله ايست متفق عليـه   نيست كه معتقد به باغي بودن خوارج نباشد

ث را ترجيح دادن و خوارج را قاتـل حضـرت   به همين دليل دومين مفهوم حدي ،و مجمع عليه
و  ،حتي به اعتبار مفهوم اول نيز همين مطلب متعين اسـت  قرار دادن بهتر و اولي است عمار

 طرف بودند نيز ظاهراً همـين مطلـب بـر    بي برخورد آن دسته از صحابه و تابعين كهي  از نحوه
زيـرا در ايـن صـورت     ،بودنـد خوارج را مرتكبين اين جنايـت تصـور كـرده    ها  آن آيد كه مي

خالصه اينكه  گردد مي همانند مهر نيم روز روشن صادق بودن اين پيش گويي رسول خدا
ايـن   ،يـا مفهـوم دوم در هـر دو صـورت     ،اعم از اينكه مفهوم اول حديث در نظر گرفته شـود 

تصــور كــردن  مطلــب اظهــر مــن الشــمس شــد كــه حــديث را مخــالف حضــرت معاويــه 
اسـت و برائـت او و    بالعكس حديث موافق حضرت معاويـه  ،اطل و غلطتصوريست قطعاً ب

و اگر بـا تعمـق فكـر و     نمايد مي به طور علني اظهار طرفدارانش را از كشتن حضرت عمار
 ،بـاغي نبـود   آيد كه گروه حضرت معاويه مي تدبر شود از خود حديث اين اشاره به دست

ر گرفـت و بـه جنـگ و نبـرد پرداخـت امـا       در مقابل اين گروه قـرا  با اينكه حضرت عمار
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 از اينجـا فهميـده   ،خداوند متعال دامن اين گروه را از قطرات خون وي محفـوظ نگـه داشـت   
و از كشـتن او همـواره    ،به همـين علـت محفـوظ مانـد     ،نبود »فئه باغيه«شود كه اين گروه  مي

به دور داشت تـا كسـي    خداوند متعال جل شأنه آن را از اين قتل ،ورزيد مي احتراز و اجتناب
 .بودن را ببرد »فئه باغيه« نتواند نسبت به او گمان

اما براي كسي كه داراي عقل سليم  ،كند نمي اگر چه اين استنباط معاند و مكابر را ساكت
 .باشد مي است يقيناً موجب اطمينان

 ظردر اين بحث احتمال پيدا شدن يك شبهه موجود است كه ازاله و دفع آن ضروري به ن
 در حـديث نبـوي   :تواند به اين نحو ايجاد شبهه نموده چنين بگويد كـه  مي مخالف رسد مي

عالمت و نشاني بـاغي بـودن قـاتالن قـرار داده      كشتن حضرت عمار »ةالباغي ةتقتلک الفئ«

گروهي كه باغي بودنش ظني يا مشكوك است اگر  ،اين است منظور نبي اكرم ،شده است
  .بودن وي امري يقيني و قطعي خواهد شد »فئه باغيه« آنگاه همان گروه او را بكشد

فوق اين است كه اين تعبير صـرفاً يـك غلـط فهمـي اسـت و جـز احتمـال        ي  جواب شبهه
  :داليل را به شرح زير مالحظه فرمايند ،آفريني و مغالطه آميز ارزشي ديگر ندارد

توانـد   نمـي  عمـار كـه كشـتن حضـرت    ايـم   ما در ضمن بحث گذشته توضيح داده :اول
  .عالمت و نشاني باغي بودن گروهي قرار گيرد

تواند قضيه يـا   نمي مسلمه و مشهوريست كه دليل ظني يا مشكوكي  اين يك قاعده :دوم
زيرا براي اثبات صـحت   ،خبر مظنون و مشكوكي را به صورت امري يقيني و جدي در بياورد

  .باشد مي ني بودن دليل امري ضروريقطعي و يقي ،يقين رسانيدن آني  دعوي و به زتبه
 ،قتـل ي  كند كه پيش از وقوع حادثه مي بايد توجه كرد كه چون خود مخالف هم اعتراف

 ،يك وضعيت مشكوك داشت يا نهايتاً امـري ظنـي بـود    باغي بودن گروه حضرت معاويه
به قتل به دست گروه وي  پس براي متيقن قرار دادن آن الزم بود اين امر كه حضرت عمار

دليلي هـم ثابـت   ترين  در حالي كه اين امر با ادني ،رسيده است به نحوي يقيني به اثبات برسد
 ما كه اصالً نسبت دادن اين فعل بـه سـوي گـروه حضـرت معاويـه     ي  به عقيده ،نشده است
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اما فريق مخالف نيز از پذيرفتن اين واقعيت ناگزير است كه اين  ،باشد مي اشتباه و كاري غلط
توانند در ايـن زمينـه بـه     ميها  آن آنچه هام با هيچ دليل قطعي و يقيني به اثبات نرسيده استات

توان  مي ظني  شك يا حداكثر در مرحلهي  عنوان دليل مطرح كنند چيزيست كه در محدوده
تواند دعواي مشكوك يا مظنوني را  نمي بديهي است كه دليل مشكوك يا مظنون قرارش داد

  .اقعي و يقيني در آوردبصورت يك امر و
با اين توضيح معلوم شد كه مفهومي كه فريق مخـالف از حـديث برداشـت كـرده و بيـان      

  ايم. مفهوم صحيح همان است كه ما بيان داشته نموده است قطعاً اشتباه و غلط است

 شناسايي چيز ديگـري ي  است يعني آنچه وسيله »ءما يعلم به اليشـ«عالمت به معني  :سوم

پس الزاماً بايد خود عالمت كامالً واضح و روشن باشـد واال   ،شود مي عالمت ناميده ،دباش مي
چيزي كه خود او مشكوك و ناموضح باشد وي را عالمت چيزي ديگر قرار دادن چه سودي 

 بود روشن و كـامالً واضـح   مي »ةقاتل ةفئ«بودن  »ةباغي ةفئ«عالمت  اگر كشتن عمار ؟دارد

اما بـديهي اسـت كـه ايـن موضـوع چنـين        گروهي به قتل رسانيده استباشد كه او را چه  مي
پس اين به آن معني است كـه قتـل وي را عالمـت     حالت يقين و روشني به خود نگرفته است

و مفهوم حديث هم قطعاً آن طور نيست كه  ،باغي بودن گروه قاتلين قرار دادن صحيح نيست
  .مخالف تصور نموده است

 زيـرا نبـي كـريم    مطابقت نـدارد  »مخالف«ديث هم با اين تصور اسلوب بيان ح :چهارم
 :فرمايد مي

رسـد   مي عمار به دست گروهي كشته خواهد شد كه باغي بودنش با دليل شرعي به اثبات
فرمايـد كـه كشـته شـدن وي دليـل و       نمـي  و آن گروه به طور قطع و مسلم باغي خواهـد بـود  

بود  ان كردن اين مطلب مورد نظر آن حضرتاگر بي عالمت است بر باغي بودن قاتالن وي
كشـد بايـد او    مي گروهي كه او را :آمد كه مي شد كه از آن چنين بر مي اسلوب سخن طوري

  .را باغي بدانيد
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بيـان و  ي  از هـيچ كلمـه حـديث يـا از نحـوه      »قاتله ةفئ« »ةباغي ةفئ«ولي مفهوم عالمت بر 

 .آيد نمي برشود و  نمي فهميدهاي  گونه اسلوب آن به هيچ
از بحث بال همانند آفتاب نصف النهار روشن است كه اين شبهه و اعتراض مخالفين قطعاً 

 .فالحمدهللايم  و مفهوم صحيح حديث همان است كه ما بيان كرده نادرست و غلط است
 .كنم مي به منظور اتمام حجت و تأييد مزيد سومين جواب اصل اعتراض را هم عرضه

ل التنزّل به طور فرض المحال اگر ما بپذيريم كـه حضـرت عمـار را    علي سبي :جواب سوم
باز هم اين امـر مسـتلزم فئـه باغيـه بـودن گـروه وي        ،كشته بودند لشكريان حضرت معاويه

توان يك استدالل و استنباط  نمي و باز هم بنائاً علي هذا الحديث باغي قرار دادن آن را نيست
كـه   انـد  وي فقط چند فرد معدود از ميان كل جماعت بودهزيرا مسلّماً قاتالن  ،صحيح دانست

زيـرا بـراي    ،موسوم نمود »ةفئ«را به كلمه ها  آن توان مي اگر سه يا حتي دو نفر هم بوده باشند

و نزد بعضي بر زايد از يك هم اطـالق جماعـت صـحيح     اطالق جماعت عدد سه كافي است

مـراد از آن همـين تعـداد مخـتص      ،ستناميده شده ا »ةباغيـ ةفئ«گروهي كه در حديث  است

شود كه آن گروه فقط بر  مي اگر روايت جابر جعفي رافضي را قبول كنيم معلوم قاتالن است
و شما حداكثر يك فرد مجهول سومي را هم با آن دو نفر شـريك تصـور    ،دو نفر مشتمل بود

 .بفرماييد
و  گـروه وي نيسـت   و تمـام افـراد   باز هم حديث مستلزم بـاغي بـودن حضـرت معاويـه    

ذكـر   »ةباغيـ ةفئـ«جواب اين پرسش كه پس چرا اين گروه كوچك چند نفري را بـه عنـوان   

اين است كه اين عدد معدود را به آن جهت باغي عنوان فرمود كه بـا خـود حضـرت     ،فرمود
و  تفصيل اين اجمال به ايـن شـرح اسـت كـه حضـرت معاويـه       بغاوت كرده بود معاويه

محتـرز و   و حتي تمام لشكريان شام از كشـتن حضـرت عمـار    صحضرت عمروبن العا
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 زيرا اين كار با خط مشي سياسي و حكمت علمـي  ،پسنديدند نمي مجتنب بودند و قطعاً آن را
33Fمنافات داشت و براي آنان مضر و زيان آور بودها  آن

1. 

                                                 
ـ چه  ـ توضيح اين مطلب كه حضرت معاويه و همراهانش و تمام اهل شام از قتل حضرت عمار ـ 1

بودند ـ در صفحات سابقه به قدر كفايت توضيح داده قدر ناخوش و متنفر و تا چه حد از آن محترز 

ي جنگ صفين زير  جلد هفتم تذكره ةيو النها ةيشده است ـ براي تأييد مزيد به اين روايت البدا

ـ براي  چون قاتل حضرت عمار ـ «ـ توجه فرماييد:  ـ هذا مقتل عمار بن ياسر  عنوان 
ـ رسيد، حضرت عمرو بن العاص  معاويه ـ  ي كار نارواي خود به خدمت حضرت دريافت جايزه

ـ نيز اين حرف را تأييد  به خدمتگذار خود گفت بوي مژده جهنم را بده ـ حضرت معاويه ـ 
فرمود كه در نتيجه آن مرد قاتل شديداً مأيوس و دل شكسته شد ـ از اين جريان هم ظاهر است كه 

ناخوش بودند ـ اگر در همين روايت تعمق اين بزرگان از پيش آمدن اين گونه حادثه اي چه قدر 
اي منافقانه با لشكر شام  ها بودند كه به گونه رسيد كه قات�ن عمار سبائي بفرماييد به اين نتيجه مي

آميخته بودند، م�حضه فرماييد از لشكر حضرت علي در نبرد صفين تعداد زيادي از صحابه به 
ـ طلب جايزه  آنان احدي از حضرت معاويه ـ شهادت رسيدند، اما در عوض كشتن هيچ يكي از 

ي جايزه رفت؟ از اين  ـ چه ويژگي داشت كه قاتل براي مطالبه نكرد، صرفاً قتل حضرت عمار ـ 
ها با لشكر شام مرتبط نبودند، بلكه از سبائيان بودند ـ  بريم كه اين موضوع به ظاهر همين نكته پي مي

ها هيچ مفهوم نداشت،  ند و در عوض آن مطالبه جايزه براي آنجنگيد شاميان به طور انجام وظيفه مي
ها از شاميان نبودند  اي بكنند ـ هر گاه ثابت شد كه آن توانستند چنين مطالبه البته افراد غير شامي مي

ـ بودند، زيرا صرفاً همين دو گروه  توان گفت كه از لشكريان حضرت علي ـ  به طور قطع مي
توانست  ها ديگر هيچ كسي نمي ر داشتند، و از افراد اين هر دو لشكر جز سبائيآنجا در مقابل هم قرا

به چنين عملي اقدام كند ـ همچنين سبائي بودن قات�ن حضرت عمار از اين روايت به اين نحو نيز 
پسندند به  ها اط�ع نداشتند كه حضرت معاويه و طرفدارنش قتل عمار را نمي گردد كه آن افشا مي

ها از اين كار متنفرند براي  دانستند كه آن براي طلب جايزه به نزد وي رفتند و اگر مي همين سبب
دانستند پس  بودند حتماً مي رفتند، و اگر از گروه حضرت معاويه و از اهل شام مي طلب جايزه نمي

ه باشند ـ توانند بود ها كساني ديگر نمي ها افرادي اجنبي بودند كه جز سبائي نتيجه اين بر آمد كه آن
ها در ميان لشكر  آيد كه به همان نسبت كه اين تأييد مزيد اين حدس از اين نكته نيز به دست مي

ـ چنان متعارف بودند كه بنا به روايت جابر  شاميان اجنبي بودند، در ميان لشكر مرتضوي ـ 
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 ،كساني كه خط مشي سياسي آنـان منحـرف شـده ديـده و دانسـته عينـاً در ميـدان جنـگ        
با توجه به همـين   ،يقيناً با آنان بغاوت نمودند ،اسباب ضرر و زيان را براي آنان تدارك ديدند

قرار داده است گويي اينجا بغـاوت بـه معنـي اصـطالحي      »ةباغي ةفئ«را ها  آن نكته در حديث

 .نيست بلكه مخالفت را بغاوت قرار داده است
سبائيان در پـرده سـاخته بودنـد و بـر اثـر      اين امر هم مستبعد نيست كه اين چند نفر قاتل با 

قـرار گرفتـه   ها  آن در آمده آلت دست در صدد مخالفت با حضرت معاويهها  آن تحريك
اين دو سه نفـر از لشـكريان شـام او را بـه قتـل رسـانيده       ي  به وسيلهها  امكان دارد سبائي باشند

را بـاغي  هـا   آن غـاوت كننـد و  سعي كرده بودند كه از اين راه در ميان لشكر اهل شام ايجـاد ب 
را فئـه باغيـه بـه معنـي بغـاوت كننـدگان عليـه حضـرت         هـا   آن در اين صـورت  قلمداد سازند

 .باشد مي گفتن خيلي واضح و روشن تر معاويه
قاتـل قـرار داده   هـا   توجيه سوم با در نظر قرار دادن اين احتمال ميسر است كه خود سـبائي 

ز از همان روش استفاده كرده باشند كـه در جنـگ جمـل    اينجا نيها  آن شوند كه ممكن است

                                                                                                                              
ها را نيز اع�م  ها را شناسايي كند و نام آن جعفي شيعي، راوي در عين هنگامه كارزار توانست آن

نمود، و تأييد در تأييد از اين روايت حاصل است كه پس از وعيد جهنم به گوش قاتل رسانيدن، 
ايم؟ او را همان كساني كه به اينجا  ـ به هواداران خود گفت آيا ما او را كشته حضرت معاويه ـ 
ست خويش سبائي بودن قات�ن ي وي معلوم است كه با نور فرا اند، از اين فرموده آورده بودند كشته

ها لشكريان ما نيستند بلكه سبائي هايند كه از راه نفاق دم از  را درك كرده و دانسته بود كه آن
ـ را به شهادت  زنند و به خاطر مصالح خود و ضرر دادن به ما حضرت عمار ـ  هواداري ما مي

بودن قاتلين است ـ و اگر روايتي را ـ دليل بر سبائي  اند ـ اين شناخت حضرت معاويه ـ  رسانيده
گفتند:  ام و در آن چنين آمده است كه مردم از خيمه بيرون آمدند در حالي كه مي كه قب�ً ذكر كرده

جلو چشم خود قرار » اند كه او را آورده بودند ايم؟ او را كساني شهيدكرده آيا ما او را شهيد كرده«
رد كه خبر قب�ً به گوش شاميان رسيده باشد، اما بدهيد مطلب روشن تر خواهد شد، امكان دا

ها از لشكر  ها را ديده فهميدند كه اين هنگامي كه خود قات�ن در ميان لشكر شام آمدند لشكريان آن
 كنند. ما نيستند بلكه سبائي هستند كه جرم خود را اعتراف مي
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 به قصد كشتن حضرت عمـار ها  آن يعني ممكن است كه بعضي افراد آن را آزموده بودند
شاميان در ي  و به اين نحو خود را در زمره در ميان لشكر اهل شام خود را مخلوط كرده بودند

تند در ايـن صـورت ايـن گـروه اجنبـي      آورده او را كشتند و شاميان را به قتل وي متهم سـاخ 

بغـاوت نمـوده و در    ناميده شد كه بـا خـود حضـرت علـي     »ةباغي ةفئ«سبائيان به اين سبب 

و بيعـت بـا آن حضـرت را     ،لشكر فريق مقابل وي داخل شده و با حضرت علي جنـگ نمـود  

ني بر فرمود كه همين اشخاص پس از گذشت زما »ةباغي ةفئ«را ها  آن يا به اين سبب شكست

 .پرچم بغاوت را برافراشتند و به لقب خوارج نائل شدند عليه حضرت علي
به عنوان مقدمه و تمهيد جواب اين روايت را پيش نظر قرار بايد داد كه در  :جواب چهارم

به دست يك سـبائي بـه نـام عمـروبن جرمـوز بـه درجـه         نبرد جمل وقتي كه حضرت زبير
 ،برسـد  اي دريافت جايزه به خـدمت حضـرت علـي   قاتل وي خواست بر ،شهادت نائل شد

آن حضرت به وي اجازه نداد كه نزد وي حاضر شـود و بـه خدمتگـذار خـود فرمـود بـه وي       
 :سپس فرمود »او جهنمي است«بگويد كه 

 رضـي اهللا عنهـا   خبـر جهنمـي بـودن قاتـل پسـر صـفيه      «كـه  ام  شنيده من از رسول خدا« 

در بيـان   ةيـو النهـا  ةيـاين مطلب در جلد هفـتم البـدا   »را به اطالع وي برسان)حضرت زبير(

  .كه در ضمن جنگ جمل آمده است ذكر شده است احوال حضرت زبير
في الواقع به دست گروه  اين موضوع را هم نبايد از ياد ببريد كه اگر چه حضرت عمار

نـه  به شهادت نرسيده بود لكن ما براي چنـد لحظـه بـه طـور تنـزل ايـن گو       حضرت معاويه
  .او را كشته بودندها  آن كنيم كه مي تصور

گوييم اگر يك ناصبي بگويد هـر گـاه شـما بـه خـاطر جنايـت و        مي بعد از اين دو مقدمه
همه لشـكر اهـل شـام را     )را كشته بودند كه حضرت عمار(تقصير دو سه نفر از لشكر شام 

 ،دهـد  مـي  ش را باغي قـرار گناه بي و تمام رفقاء دانيد و بنا بر آن حضرت معاويه مي مجرم
پس با همين روش استداللي بايد اين مطلب را هم بپذيرد كـه پـس از كشـته شـدن حضـرت      

تمـام لشـكريان حضـرت     ،بـود  به دست ابن جرموز كه از لشكريان حضـرت علـي   زبير
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 بـه ثبـوت  هـا   آن معاذاهللا جهنمي قرار گرفتـه بودنـد و بـا نـص صـريح جهنمـي بـودن        علي
  .رسد مي

توان به جز همـان يـك نفـر قاتـل      نمي »برش قاتل ابن صفيه بالنارإ«ا توجه به حديث اگر ب

هكذا با توجـه بـه حـديث     را جهنمي قرار داد تمام لشكريان حضرت علي حضرت زبير

توان كليه لشكر اهـل شـام را بـاغي قـرار      نمي بنا به جنايت دو يا سه نفر »ةالباغي ةتقتلک الفئ«

ست كه در اين صورت فقط باغي بودن همان دو يا سه نفري كه مرتكب نهايت امر اين ا ،داد
در غيـر ايـن    جنايت قتل حضرت عمار شده بودند از اين حـديث بـه ثبـوت خواهـد پيوسـت     

صورت وجه فرق را بايد بيان بفرماييد تا ببينيم شما در مقابل اعتراض اين ناصبي چـه جـوابي   

هـر گونـه جـوابي كـه شـما بـه ايـن پرسـش          »مـا هـو جـوابكم فهـو جوابنـا« ؟كنيد مي مطرح

  .عيناً جواب اعتراض خود شما همان خواهد بود ،دهيد مي اين ناصبيي  معترضانه

گـردد   مي كه بر گروه و جماعتي اطالق »ةفئـ«ي  اگر شما بگوييد كه در اين حديث كلمه

اطالق  كه »قاتل«و در آن حديث كه به قاتل حضرت زبير متعلق است كلمه  ،وارد شده است
و ايم  به همين جهت اينجا تمام لشكر را مراد گرفته ،وارد شده است ،شود مي آن بر فرد واحد

  .آنجا فرد واحد را

 »ةفئـ«تواند اين دعواي شما را به ايـن نحـو رد كنـد كـه بـراي صـحت اطـالق         مي ناصبي

كشـتن   پس باز هـم همـان دو يـا سـه نفـري را كـه در       ،كند مي سه فرد كفايت ،حداكثر بودن
مراد  ،توان مراد حديث قرار داد و براي صدق مفهوم حديث مي حضرت عمار شركت داشتند

براي تمـام لشـكر شـام را در مفهـوم حـديث قـرار        گرفتن همان دو يا سه نفر قاتل كافي است

خود ي  به اعتبار ريشه و ماده »ةفئ«عالوه بر اين كلمه  ؟دادن چه نياز و چه دليلي موجود است

با توجه بـه ايـن مفهـوم     ،كند كه يك جماعت منفصل و جدا شده باشد مي ر گروهيداللت ب

باشـد كـه بـر     مـي  نيز صرفاً همان چند نفر را مراد گفتن مـرجح و اولـي   »ةفئـ«ي  كلمهي  ريشه

منفصل و جدا شدند و ها  آن خالف رضا و رغبت حضرت معاويه و ساير لشكريانش گويي از
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بالعكس در حديث متعلق  ،فته او را به شهادت رسانيدندرا گر تصميم كشتن حضرت عمار
لذا اگر دو نفر يا بيشـتر هـم    ،به اعتبار مفهوم عام است »قاتل«ي  به شهادت حضرت زبير كلمه

خبـر جهنمـي   ها  آن ي بنا به حديث فوق به همه ،كردند مي شركت در كشتن حضرت زبير
 كـام آخـرت اراده كننـده قتـل را نيـز قاتـل      شـرعاً در اح هـا   اين شد عالوه بر مي بودنشان داده

لشـكريان وي در  ي  ديگـر همـه   و ظاهراً به جز شخص مبـارك حضـرت علـي    شمارند مي
ديگـر از هـيچ احـدي     شريك بودند زيرا به جز حضرت علي قتل حضرت زبيري  اراده

منقول نيست اگر  اظهار عدم رضايت و احساس ناراحتي بر حادثه كشته شدن حضرت زبير
توان مستثني  مي كسي چنين نقلي وجود داشته باشد صرفاً همان شخص منقول عنه راي  ربارهد

افراد لشكر حضرت علي مصداق اين حديث قـرار  ي  پس معاذاهللا همه ،نه ديگران را ،قرار داد
34Fگرفتند

1. 

                                                 
تواند قائل شود  هيچ مرد سني نميـ نوجه داشته باشيد كه اين يك نوع جواب الزامي است، وال هرگز 1

ـ جهنمي بودند، اما كساني كه با استدلل غلط خود  ي لشكريان حضرت علي ـ  كه العياذ باهللا همه
گردد  ها مستلزم اين مطلب مي ي استدلل غلط آن دهند نحوه ـ را باغي قرار مي حضرت معاويه ـ 

غلط و باطل است، حقيقت حال اين است كه ها  ي آن كند استدلل و گفته كه به وضاحت روشن مي
ـ مردم دو گروه بودند يكي گروه مخلصين كه صرفاً براي رضاي  در ميان لشكر حضرت علي ـ 

خداوند متعال با حضرت علي همراه شده بودند و اين گروه را صحابه و تابعين و صالحين تشكيل 
ها  ه از خلوص نيت هم نداشتند، و هدف آنها منافقي بودند كه يك ذر داده بودند ـ گروه دوم سبائي

به جز شرانگيزي و فتنه گري چيزي ديگر نبود ـ گروه اول نه با اصحاب جمل عداوت داشت و نه 
ايم كه  ها را داشت ـ ما در اين مورد در صفحات قبل به خوبي توضيح داده قصد كشتن كسي از آن

ها در گرفت، از  بر اثر فتنه انگيزي آن ها و جنگ صرفاً به علت غلط فهمي و فريب كاري سبائي
ها نبود كه اراده كشتن حضرت  فريقين هيچ يك خواهان درگيري و نبرد نبود، و احدي از ميان آن

 ها از بين بردن اس�م و كشتن صحابه كرام ـ ـ را داشته باشد ـ آري هدف اساسي سبائي زبيرـ 
ـ بودند، به همين جهت از  ت زبير ـ ها آرزومند كشتن شخصيتي چون حضر ـ بود، همه آن

ـ  شود، اما حضرت علي مرتضي ـ  مفهوم حديث مذكور، جهنمي بودن همه سبائيان معلوم مي
ها را جز خداوند متعال  وعيد جهنمي بودن را به همه سبائيان به آن سبب اع�م نفرمود كه حال نيت
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ها  آن و همه رفيقان و كليه لشكريانش منقول است كه از حضرت معاويه ،به خالف آن
قطعاً راضي نبودند كه حتي از اين كار شـديداً متنفـر و    براي كشتن حضرت عمار نه صرفاً

  .گريزان بودند چنان كه در صفحات گذشته با تفصيل ذكر شده است

 يادآوري نتايج
اما به منظور سهولت خواننـدگان   ،گرچه بيان شده است ،نتايج اين بحث طوالني و روشن

بـا داليـل واضـحه و بـراهين سـاطعه در صـفحات        ،كنـيم  مـي  را دوباره جمع بنديها  آن عزيز
  .مطالب زير مثل روز روشن واضح گرديد گذشته

رسـد كـه    نمـي  به هيچ تعبيري اين امـر بـه اثبـات    »ةالباغيـ ةتقتلک الفئ«حديث نبوي  :اول

قطعـاً غلـط و باطـل    هـا   آن با اين حديث استدالل بر بغاوت باغي بود گروه حضرت معاويه
را مصداق حديث تصور كردن هـم بـا مفهـوم حـديث مغـايرت دارد و هـم بـا        ا ه آن و ،است

 .مقتضاي آن
 اين مطلب از حـديث بـه اثبـات    ،اگر مفهوم صحيح حديث را مورد توجه قرار دهيد :دوم

به طور قطع و يقين مبرا اسـت و   از قتل حضرت عمار رسد كه گروه حضرت معاويه مي
  اند. اهل شام او را شهيد نكرده

                                                                                                                              
ادن جايز نيست، پس از زبان مبارك داند، بدون دليل شرعي كسي را اهل جهنم قرار د كسي نمي

توانست صادر شود ـ و از طرفي ديگر نياز به  شخصي متقي و فقيهي مثل وي چنين اع�ميه اي نمي
ـ را بيان فرمود از  ـ حديث بنوي ـ  ـ نبود زيرا وقتي كه آن حضرت ـ  اع�م آن حضرت ـ 

ي نيت قتل هر دو در  و هم دارنده شود كه هم قاتل محتواي حديث به خوبي اين مطلب فهميده مي
اين وعيد شريك هستند، لذا نيازي به ذكر نام يك گروه احساس نشد، اما قاتل چون براي طلب 

ها تا آن موقع  جايزه آمده و اقرار كرده بود وعيد دوزخي بودن را به وي رساندند ـ ثالثاً اينكه سبائي
ها در اع�م  علني جدا نشده بودند اسم آنبا لقب به خصوصي ملقب و از عموم مسلمين به طور 

 وعيد ذكر نشد. 
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او را شـهيد  هـا   فـي الواقـع سـبائي    ،نبود هرگز قاتل حضرت عمار گروه معاويه :ومس
و سپس اتهام دروغين قتل او را بـه   ،كرده جسدش را در ميان لشكر اهل شام انداخته برگشتند

  .گردن شاميان انداختند
ان كه آيد كه قاتل او خوارج بودند چن مي ظاهراً با توجه به مفهوم حديث چنين بر :چهارم

و بعضـي   و گروهي از دانشمندان همين عقيده را دارند /و عالمه ابن بطال /عالمه مهلب
اما اين احتمال هم وجود دارد كه قـاتالن وي روافـض    كنند مي نيز اين عقيده را تأييدها  قرينه

روافض بوده و پس از كشـتن وي   ،در موقع قتلها  آن اين امر هم ممكن است كه ،بوده باشند
سـبائي  ها  آن به هر كيف اين يك حقيقت روشن است كه ،خوارج در آمده باشندي  مرهدر ز

 .بودند چه از باند روافض يا از گروه خوارج
اورا كشـته   علي سبيل التنزل اگر اين گونه فرض شود كه گروه حضرت معاويـه  :پنجم

او را  رت معاويهتوان باغي بودن همه گروه شاميان يعني حض نمي باز هم به هيچ عنوان ،بود
  .از روي حديث اثبات كرد

اساس غلـط و باطـل    بي ،بنا به اين حديث اين بزرگواران را باغي گفتن استداللي :خالصه
  .است

 دفع شبهات

 بعضي علماهاي  استدالل مودودي از گفته 
  :نويسد مي آقاي مودودي

د كه حق هويدا گردي بعد از قتل عمار اين حقيقت :نويسد مي حافظ ابن حجر جايي ديگر«
سنت به اين حقيقت متفق شـدند در حـالي كـه قـبالً در ايـن مـورد       با حضرت علي بود و اهل 

 .35F1»اختالفي وجود داشت

                                                 
  .خ�فت و ملوكيت فارسي 162ـ ص 1
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در صفحات سابقه با دليل واضحه قويـه ايـن مطلـب هماننـد روز روشـن واضـح شـد كـه         
ن شـد كـه   را باغي گفتن قطعاً غلط بوده و روش استدالل به حديث مذكور حضرت معاويه

در قابل اين همه داليل اين  بودندها  قاتالن او سبائي ،نكشته بود او را گروه حضرت معاويه
وقتـي اسـاس و بنيـاد گفتـار او منهـدم شـد صـحيح         ؟گفتار عالمه ابن حجر چه ارزشـي دارد 

 تـأثير و كـاري فضـول    بـي  لـذا بـا ايـن گفتـار اسـتدالل و استشـهاد       ؟بودنش به چه معني است
 .باشد مي

انـد   كه به تواتر ثابت شـده هايي  با واقعيت /اين رأي عالمه ابن حجر ،عالوه بر اين همه
و تابعين  صحابه ،حقيقت امر اين است كه در جريان اين مشاجرات منافات و مخالفت دارد

كـرد و بـا او    مـي  را درسـت و حـق تصـور    سه گروه شده بودند يكي موقف حضرت علي
 دانسـت و از او حمايـت   مـي  را حـق وصـحيح   رت معاويـه ديگري موقف حضـ  ،همراه بود

دانست و از وارد شدن در مسـئله مشـاجره و    مي گروه سوم هر دو بزرگوار را بر حق ،كرد مي

و در نبردهاي جمل و صفين  كرد مي تصور »ةقتال فتنـ«طرفي كرده بود و آن را  بي نبرد اعالم

بعد از كشته شدن حضرت ها  آن ي ن رويهطرفداري هيچ يك از دو فريق متقابل را نكرد و اي
ي  دو فريـق متخاصـم بـر رأي و عقيـده     ،هم ادامه داشت در آن هيچ تغييري پيدا نشد عمار

طرفي خود و عـدم دخالـت در جنـگ و سـتيز      بي طرف بر عقيده بي خود پايبند بودند و گروه
 »اتفـاق «س موضوع و سپ »اختالف«پس از سوي عالمه ابن حجر اوالً حكايت  ثابت قدم ماند

 /و تـابعين  اول يعنـي صـحابه  ي  برخورد مـردان دوره ي  را مطرح نمودن با توجه به نحوه
گيريم كه هرگز منظور ابن حجر ايـن   مي لذا نتيجه قطعاً غلط و مخالف با اختيار متواتره است

 براي اينكه از دانشـمندي مثـل وي صـدور چنـين خطـاء فاحشـي بعيـد از قيـاس         ،چنين نيست
  .باشد مي

تبع تـابعين و ائمـه مجتهـدين كـه ايـن دوره افـراد       ي  دوره ،اولي  بعد از پايان يافتن دوره
در اين دوره اختالف آراء بـه حـق قـرار     ،شود مي شوند شروع مي معدودي از تابعين هم ديده

و اهـل سـنت نيـز بـا پيـروي از مسـلك آن دسـته از         ،دادن موقف حضرت علـي پايـان يافـت   
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بـر ايـن    ،طرفي فرموده بودنـد  بي كه در دوران درگيري و نبرد طرفين اعالم كرامي  صحابه
 ،توان سخن عالمه ابن حجر را صحيح قـرار داد  مي با توجه به همين مطلب رأي اتفاق نمودند

نيز همه متفق شده  اما نه به اين معني كه در مورد اشتباه و غلط بودن موقف حضرت معاويه
ائمه مجتهدين و اكابر فقها و مهدثين سلف اين بود كه فريق را بـر  بطور عموم مسلك  ،بودند

 ،نيسـت  مستلزم ناحق بودن حضرت معاويه بر حق دانستن حضرت علي ،دانستند مي حق
 .و هر دو بزرگوار در جاي خود بر حق بودند ،بود »مسايل مجتهد فيه«جريان از قبيل 

زيـرا از گفتـار او    ،آيد مي ر درست دربا اين توجيه و تأويل تا حدي سخن عالمه ابن حج
ي  مندرجـه فـوق علمـا سـلف را مبتنـي بـر قضـيه       ي  كند كـه وي عقيـده   مي اين مطلب ترشح

 ،باشد مي در حالي كه اين طور فكر كردن كامالً خالف واقعيت امر ،داند مي شهادت عمار
هـيچ   رت عمارو با كشته شدن حض ،زيرا عقيده آن بزرگواران مبتني بر داليل ديگري بود

 .ارتباطي نداشت
ما اين تفصيل را صرفاً به خاطر اينكه تا حد مقدور گفتار عالمه ابن حجر هم درست قـرار  

به خصوص وقتي  و اال رأي ايشان هيچ حجت و دليل شرعي براي ما نيست ،داده شود نوشتيم
 ،را بخواهيـد واگـر راسـتش    مانـد  نمي مخالف با دليل صحيحه باشد برايش هيچ وزنه اي باقي

كـه خداونـد از وي   ( اين است كه در اين مورد از عالمه ابن حجر نوعي تسامح سرزده اسـت 
 .)درگذر فرمايد

عالمـه ابـن   ي  پرسم كه جناب عـالي ايـن گفتـه    مي پس از اين حاال من از جناب مودودي
جنـاب   نظريه و تفكـر  ،از اين گفته ايد؟ حجر را چه چيزي تصور كرده آن را اينجا نقل كرده

بـاغي بـود و بـه     جناب عالي مدعي هستيد كه حضرت معاويه ؟شود مي عالي چگونه تأمين
در حالي كه در اين قول هيچ كجا ذكـر نشـده    ،طور استشهاد قول عالمه ابن حجر را آورديد

مترادف بودن معني بـاغي   بر حق بودن حضرت علي باغي بود است كه حضرت معاويه
بـر   و نه اين گفته به اين معني است كه حضرت معاويـه  يستكه ن بودن حضرت معاويه

او در قـول خـود    ،توانند بر حـق باشـند   مي در اختالفات اجتهادي هر دو مجتهد ،راه باطل بود
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ي  قول عالمه ابن حجر به اندازه بر سر باطل بود گويد كه حضرت معاويه نمي اين طور هم
 محـل و  بـي  پـس نقـل كـردن آن در اينجـا     كند نمي يك ذره هم دعواي جناب عالي را تأييد

 .باشد مي مورد بي

  :نويسد مي از عالمه ابن كثير نقل كرده ةيوالنها ةيسپس مودودي به حواله البدا

 بـر حـق بـوده و حضـرت معاويـه      گردد كه حضـرت علـي   مي و از اين خبر روشن«
 36F1 .»باغي

الحـاق   ةيـوالنها ةيده است در البدااين گونه شاش  كه ترجمه ةيو النها ةيآن عبارت از البدا

يكي از روافض فرصـت يافتـه در    ،از خود عالمه ابن كثير نيست ،گرديده و اضافه شده است
براي اثبات اين دعوا دو دليل موجود  ،موقع كتابت يا طباعت آن را از خود اضافه كرده است

  .است

اين عبـارت را در بـين القوسـين     ،مصر »ةالسعاد مطبعـة«چاپ  ةيوالنها ةياول اينكه در البدا

نوشته باز در پاورقي توضيح داده است كه اين عبارت از نسخه مصـري سـاقط اسـت     )پرانتز(
  .يعني در آن نيست

زيـرا وي   ،دوم اينكه اين عبارت با مسلك حـافظ ابـن كثيـر نيـز منافـات و مخالفـت دارد      
او را بـاغي نگفتـه    ،ه استحضرت معاويه را در همين كتاب مجتهد مخطي و معذور قرار داد

 37F2 .است
ولي اگر  ،چنان كه از كتابش واضح و روشن استاند  هرگز ايشان اين گونه نظري نداشته

كنـيم كـه هـيچ     مـي  بالفرض اين عبارت مال ايشان هم باشد ما آن را رأي شخصي وي تصور
و مخالفـت بـا    تواند باشد بلكه بنا به فقدان دليل و مخالفت با دليل صحيح نمي حجت و دليلي

  .كنيم مي مسلك اهل سنت آن را غلط قرار داده رد
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  :نويسد مي مودودي
مذبـذب   و حضـرت معاويـه   و تابعين متعدد كه در نبرد بين حضرت علي صحابه«

بر ايشان ثابت ساخت كه چه كس از جانبين بر حق اسـت و   شهادت حضرت عمار ،بودند
38F. »چه كس بر باطل

1 
طبقات ابن سعد و طبري و ابن اثير نقل كرده اسـت بايـد عـرض    ي  لهمطلب فوق را به حوا

ابن اثير كاري فضول است زيرا او حتماً از دو مأخـذ اول الـذكر نقـل    ي  كنم كه نوشتن حواله
اظهـار  (ما در جلد اول كتـاب  )طبقات ابن سعد و طبري(آن دو مأخذ ي  و درباره ،كرده است

و بـه تنهـايي    ،خذ فاقد ارزشند و قابل اعتماد نيسـتند كه آن هر دو مآايم  عرض كرده )حقيقت
 .اين دو كتاب كافي نيستي  حواله

مؤرخـاني سـبائي مسـلك ماننـد     ي  حقيقت جريان اين است كه سـخن سـاخته و پرداختـه   
و  نـه صـحابه   ،باشند و با صداقت و راستي ارتبـاط بسـيار دور هـم نـدارد     مي واقدي و غيره

بنا به اين حادثـه  ها  آن المت حق و باطل قرار داده بودند و نهرا ع تابعين قتل حضرت عمار
طرفي را در پيش گرفته بودنـد   بي كساني كه روش ،را باغي تصور نمودند حضرت معاويه

اينجـا ايـن    ايـم  چنان كه ما با تفصيل تمام توضـيح داده  طرفي خود را حفظ نمودند بي تا آخر
را  متعـدد كـه شـهيد شـدن حضـرت عمـار       شود كه آن صحابه و تـابعين  مي پرسش مطرح

 39F2.ايد چرا اسامي آنان را ننوشته ؟عالمت حق و باطل تصور فرموده بودند چه كساني بودند
پرسش دوم اين است كه اين بزرگواران بعد از فهميدن محـق و مبطـل چـه كـاري انجـام      

را دستور الهي را اگر نشتافتند و يقيناً نشتافتند چ ؟شتافتند آيا به كمك حضرت علي ؟دادند
شـود كـه آيـا تعريـف بـاغي بـر حضـرت         مي باز اينجا اين پرسش نيز مطرح ؟زير پا گذاشتند
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اين كار اقدام نموده و دو الي سه نام را نوشـته اسـت، امـا مـا      نسخه اردو مودودي به 145ـ در صفحه 2

ايم كه نسبت چنين چيزي به سـوي ايـن بزرگـواران قطعـاً دروغ      ايم و توضيح داده جواب آن را داده
 است.
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اگر مطابقت داشت پس  ؟اين بزرگواران صدق و مطابقت داشت يا خيري  به عقيده معاويه
چه نيازي  چه معني دارد؟ و براي عالمت قرار دادن شهادت حضرت عمار »مذبذب بودند«

  ؟اين حادثه چگونه مطابقت پيدا كردي  اگر مطابقت نداشت پس صرفاً به وسيلهو  ؟بود
تعريف بغاوت بر وي صدق و مطابقت پيدا نكرد نه  ،صورت سوم اين است كه گفته شود

پيش از وقوع حادثه قتل و نه بعد از وقوع حادثه لكن بنابر همـين حادثـه آن بزرگـواران او را    
 .باغي قرار دادند

 زيرا ما بايد بـدانيم كـه   باشد مي اساس و غلط بودن اين فرضيه اظهر من الشمس بي باطل و
كشـتن او صـرفاً مـرادف     ؟طبق چه قانون و اصول شرعي چنين حكمي را صادر كردنـد ها  آن

علـي   ؟دانستند كه او را اهل شام كشته انـد ها  آن باآلخر با چه دليل قطعي ،معني بغاوت نيست
ز وجـود داشـت كـه شـايد او را كسـي يـا كسـاني ديگـر بـه شـهادت           االقل احتمال اين امر ني

اگر اين مورد را به خوبي مورد توجه قرار بدهيد مثل روز روشـن واضـح خواهـد     اند رسانيده
شد كه اين ادعا قطعاً غلط و از افتراهاي مشخص اسـت كـه روافـض آن را وضـع كـرده و از      

  اند. خود تراشيده
را نشـاني   يا تابعين شهادت حضرت عمار از صحابهحقيقت امر چنين بود كه احدي 

تشخيص حق و باطل مقرر نكرده بود و همچنين بعد از وقوع اين حادثه به خـاطر ايـن حادثـه    
 را قاتـل وي  و گروه حضرت معاويه ،احدي هيچ گونه تغييري رخ ندادي  در رأي و عقيده

  :نويسد مي در اين سلسله مودودي پنداشتند نمي
  :نويسد مي صاص در احكام القرآنابوبكر ج

عليه گروه باغي توسط شمشير به نبـرد پرداخـت و صـحابه اكـابر و      علي بن ابي طالب«
در اين نبرد وي بر حق بـود و   اهل بدر كه مرتبه شان از كسي پوشيده نيست با او همراه بودند

مزيد بر  ،الفي نداشتدر آن جز آن گروه باغي كه با او بر سر پيكار بود كسي ديگر با او اخت
 ،فرموده بود كه تو را گروهي باغي قتل خواهند كرد به حضرت عمار آن شخص پيامبر

حتي كه  ،و به طور عمومي درست و مقبول است ،اين خبريست كه به تواتر منقول شده است
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هنگامي كه اين حديث را عبداهللا بـن عمـروبن العـاص بـه او بيـان       شخص حضرت معاويه
البته در آن حديث چنـين تأويـل كـرد كـه عمـار را بـه قتـل         انست آن را انكار كندداشت نتو

 ،اين حديث را اهـل كوفـه   كرد مي ما پيشرويهاي  وقتي كه او خود در مقابل نيزهايم  رسانيده
 40F1»اند اهل حجاز و اهل سوريه همه روايت كرده ،اهل بصره

كـه در ايـن عبـارت    ايـم   وردهاين استشهاد مودودي را در آخر اين بحث به ايـن جهـت آ  
شخصيت عالمه ابـوبكر جصـاص    به طور صريح باغي قرار داده شده است حضرت معاويه

باشد امكان داردكه سبب غلط فهمي شديد و حتي ممكـن   مي كه همانند كوه وزين و سنگين
لذا ضروريست بحث را پيرامون اين استشهاد مودودي بـا مقـداري    ،است باعث گمراهي شود

شايسته است سخن خود را با اظهار ايـن واقعيـت آغـاز كنـيم كـه       ،تفصيل ادامه دهيم بسط و
 ،باشـد  مـي  آنچه عالمه جصاص گفته است اين رأي و نظر شخصي و فـردي عالمـه جصـاص   

مسلك اهل سنت و الجماعت را نقل نكرده است رأي خود او نه حجت و دليلـي اسـت و نـه    
 .بدون ارائه دليل در خور قبول است

با اينكه علم و فضل و جاللت شأن عالمه جصاص را معترفم از گفتن ايـن واقعيـت    سپس
 رأي فوق الذكر وي چيـزي  ،ناگزيرم كه عالمه در اين مورد لغزش شديدي صادر شده است

مباحـث و   اساس و بدون دليل و قطعاً مخالف با دليل صحيحه و مسـلك اهـل سـنت اسـت     بي
در مقابل آن  ،اگر مورد توجه قرار بگيرندايم  ردهتوضيحاتي كه در صفحات گذشته مطرح ك

و همانند مهر نيم روز  هم ارزشي كسب نخواهد كرد )خردل(رأي عالمه به قدر دانه اي ارزن 
  .باشد مي وي قطعاً غلط و اشتباه بلكه مجموعه اي از اغالطي  واضح خواهد شد كه گفته

خـواهم   مـي  اما در اينجـا  آن نيست تحصيل حاصل است و نيازي به ،داليل دوبارهي  اعاده
  .رخ داده استهايي  از وي چه لغزش /نشان بدهم كه در البالي اين سخن عالمه جصاص

شود كه در اين معامله همه  مي از نحوي كالم وي به ظاهر اين گونه مترشح :لغزش اول
ه بودند در همرا با حضرت عليها  آن و اصحاب بدر يا اقالً تعداد كثيري از اكابر صحابه
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حقيقـت امـر ايـن اسـت كـه اكثريـت غالـب         ،حالي كه اين حرف قطعاً خالف واقع امر است
طرفي را اختيار كرده بود و با هيچ يك از فريقين همراه نبود  بي اكابر صحابه و اهل بدر كامالً

بيعت كـرده بودنـد اكثرشـان در ايـن      كه با حضرت عليها  آن تا حدي كه حتي كساني از
ستيز با وي همراه نشدند و آن را قتال فتنه تصور كرده عمل به آن دسـته از احاديـث   جنگ و 

 .»خود را دور بداريدها  فتنه«فرموده است كه ها  آن را اختيار نمودند كه در رسول اكرم
است كه در نبرد صفين از ميان اهـل بـدر    كردهنقل  /از امام احمد 41F1/عالمه ابن كثير

 .بـن ثابـت   حضرت خزيمه -1 ،همراه بودند نفر با حضرت علي صرفاً دو يا حداكثر سه
همچنين  نيز بعضي حضرت ابو ايوب انصاريي  و به عقيده بن حنيف حضرت سهل -2

مـثالً حضـرت طلحـه و حضـرت      ،بودنـد  بعضي اصحاب بدر از همنوايان حضرت معاويـه 
بودند نتوانستند در جنـگ  اگر چه به دليل اينكه قبالً در جنگ جمل به شهادت رسيده  زبير

بـا   صفين همراه شوند لكن اين امر مسلم است كه همان اختالف نظري كه حضرت معاويه
و در ايـن مـورد بـا هـم همفكـر و هـم خيـال         ،داشت آنان هم با وي داشـتند  حضرت علي

42Fو چنان كه از همان اول ايـن برنامـه ريـزي     ،بودند

را بـين خـود كـرده بودنـد كـه حضـرت        2
سبائيان را نابود سازد كه نزديك مناطق وي هستند و اين بزرگـواران  هاي  آن پايگاه معاويه

بنـا بـراين معلـوم اسـت كـه ايـن دو        ،بصره را از بـين ببرنـد  هاي  مركز سبائي )اصحاب جمل(
بودنـد   مـي  متفق بودند و اگر در موقع نبرد صفين زنـده  شخصيت بزرگ با حضرت معاويه

و آن هر دو كساني هستند كه مقام ممتـاز و از اصـحاب بـدر     ،دندكر مي حتماً با وي همراهي
 .بودن شان اظهر من الشمس است و بر كسي پوشيده نيست

را  گـروه حضـرت معاويـه    ،عالمه جصاص در عبارت منقولـه مـودودي   :لغزش دوم
در  ،سـلب نمـوده اسـت   هـا   آن دليل باغي قرار داده است و حق اختالف را ازترين  بدون ادني

 ،ممتاز است و مجتهد هم هستي  صحابي است و از صحابه ي كه خود حضرت معاويهحال
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 چم در ضمن بيان وقايع مقدماتي جنگ جمل.ـ تاريخ طبري جلد پن2
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و كامالً  ،مجتهد بودندها  آن ي با وي همراه و همفكر بودند كه همه تعداد خاصي از صحابه
 اخـتالف نظـر داشـته باشـند و     حق آن را داشتند كه در مسايل مجتهد فيه با حضـرت علـي  

 .اديده يا سبك تصور نمودتوان اختالف آنان را ن نمي

را متواتر قرار داده است و اين اشتباهي روشن  »ةالباغي ةتقتلک الفئ«حديث  :لغزش سوم

دانند كه اين حديث به هيچ عنوان  مي است كساني كه ادني ممارست در علم حديث را دارند
  .استالبته حديثي صحيح  ،حتي به حد تواتر نزديك هم نيست ،به حد تواتر نرسيده است

او بـا  ي  دانشـمندان دوره ي  اين همان لغزشي است كه نه تنها او بلكه همه :لغزش چهارم
را كـه   شـهادت حضـرت عمـار   ي  در باره يعني قول حضرت معاويه اند، آن مواجه شده

آن را تـأويلي تصـور    به جاي مبتني بر اظهار واقعيت قـرار دادن  »إنام قتله من جاء به«فرمودند 

 ،بـا تأويـل   اند، روايت را با آن نقل كردهها  آن ي تعجب است كه الفاظي كه خودجا اند كرده
كنند كه مراد آن  مي مثل روز روشن واضح و خود الفاظ سيدنا معاويه ،هيچ مناسبتي ندارد

از ايـن نظـر اسـتعجاب برانگيـزي و حيـرت خيـزي        اظهار حقيقت است نه تأويـل  حضرت
  .يدتر تلقي شودعالمه جصاص و هم فكرانش بايد شد

با اين بحث واضح گرديده است كه اين رأي عالمه ابوبكر جصاص قطعاً قابل اعتنا و در 

الغريق يتشبت بكل «و چنين رأيي را به عنوان دليل مطرح كردن درست مصداق  ،خور نيست

يعني كسي كه در دريا افتاده باشد اگر گياه و خسي راهم بر روي آب به بيند  ،است »حشيش

  .كند خود را به آن درآويزد تا شايد از غرق شدن نجات يابد مي آن دست زده سعيبه 
گفتگو پيرامون اين مطلب را كه مردي مانند عالمه زمان مثل جصـاص چـرا مبـتالي ايـن     

و در اين مسئله چرا دامن مسـلك اهـل سـنت از دسـتش در رفـت را در       ؟باشدها  گونه غلطي
در اينجا به  ،تاب انشاء اهللا مورد بحث قرار خواهيم دادجاي مناسب خود در صفحات آينده ك

اين جواب بايد اكتفا نمود كه ايشان در علوم تفسير و فقه و حديث شخصي محقق بود اما در 
اعتماد فرمود به همـين  اند  تاريخ محقق نبود و به مطالبي كه طبري و مؤرخاني مانند وي نوشته

  .اشتباهات متعددي براي ايشان شد سبب دچار اشتباه شد و يك اشتباه منبع
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ي  بدنيست در اين مقام از سينه فگاري و جريحه داري قلب امانت و ديانت كـه بـه وسـيله   
سر نيزه قلم مودودي بر آن وارد آمده است اندكي با شـما سـخن بگـوييم زيـرا عفـت قلـم و       

اننـدگان اظهـار   را بـراي خو )ابـواالعلي (امانت داري علمي اين به قول معتقدانش امام مصـلح  
در سطور زيـر رقـص بسـمل و ديانـت را كـه بـا شمشـير قلـم          كردن مفيد و حتي ضروريست

تپد مالحظه  مي مودودي چگونه سرش بريده شده است و به تعبيري ديگر مثل مرغ نيمه بسمل
 ،روايتي كه عالمه جصاص در آخـر مضـمون ذكـر شـده در فـوق آورده اسـت       و تماشا كنيد

 :را در احكام القرآن چنين نقل كـرده اسـت   صلي خود حضرت معاويهالفاظ و و كلمات ا

همانـا او را  « :كه معني صحيح اين عبارت ايـن اسـت   43F1»إنام قتله من جاء به فطرحه بني استتنا«

  44F2»ما انداختندهاي  كه پس از كشتن او را آورده در ميان نيزهاند  كساني كشته
مـار را كسـي كشـته اسـت كـه او را در      ع« :ليكن جناب مودودي چنين معني كرده اسـت 

معني كرده است كه قطعاً  »آوردنها  در مقابل نيزه«را با  »طرح«ايشان  »ما آوردهاي  مقابل نيزه
 ،در لغـت عـرب بـه معنـي دور انـداختن و پـايين انـداختن اسـت         »طـرح « ،غلط و اشتباه است

معنـي جلـو آوردن    )غتقاموس فيروزآبادي و ديگر كتب ل ،المنجدهاي  مالحظه شود كتاب(
به  ؟ديده استاي  نامه دانم مودودي در چه لغت نمي را »طرح«يا در مقابل آوردن براي كلمه 

امـا   ،به معني در ميـان اسـت   »بين«داند كه كلمه  مي همين نحو يك طلبه ابتدايي در عربي هم
جلـو  «را بـا   »ينب«ي  مودودي با همه ادعا فضل و علم اين كلمه را نيز غلط معني كرده و كلمه

امـا مـودودي بـه     ،اسـت  »در ميان نيزهاي ما«به معني  »بين استتنا« ،ترجمه كرده است »يا مقابل
 .باشد مي كند كه قطعاً غلط و مخالف با عرف و لغت مياش  ترجمه»ها رو به روي نيزه«معني 

                                                 
 تفسير سوره حجرات باب قتال اهل البغي م�حره شود. 3ـ احكام القرآن جلد 1

ـ معني تحت اللفري چنين است كه: جز اين نيست او را همان كسي كشته است كه او را برداشته آورد 2
است و بديهي است اينجا فرد  عام» من«هاي ما ـ ولي چون  سپس او وي را انداخت در ميان نيزه

معيني مراد نيست، به همين جهت در ترجمه رعايت مفهوم جمع شده است ـ در صفحات گذشته 
 تفصيل اين مطلب ذكر شده است.
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ر ارتكاب اين خيانت علمي و مبادرت به يك علمـي مخـالف ديانـت و امانـت د    ي  انگيزه
بوده است  عداوت مذموم و قابل نفرت او نسبت به حضرت معاويهي  صرفاً جذبه ،مودودي

قلب و در دماغ وي سرايت كرده او را چنان مغلوب ساخته است كه هاي  كه در رگ و ريشه
خود را تسكين بخشـد و سـعي   ي  بيچاره را بر آن وا داشت تا خون طپش غضب و آتش كينه

تي را كه از روايت فوق الذكر همانند مهر منير ظـاهر و روشـن اسـت    نموده تا واقعيت و حقيق
 .ديانت و امانت از چشم بينندگان پنهان سازدي  در زير جسد سر بريده

تأويل نكـرده بـود بلكـه     كنند كه حضرت معاويه مي الفاظ روايت به طور صريح اعالم
ا درسـت و بـه طـور صـحيح     ر »طرح«و  »بين«اگر مودودي كلمه  ،منظور او اظهار واقعه است

صرفاً به منظور كتمـان   ،شد مي كرد براي خودش و ديگران هم اين حقيقت آشكار مي ترجمه
هوشـش سـاخت    بـي  و جوش عداوت چنان هر دو كلمه را غلط نوشتي  اين حقيقت ترجمه

شـود   مي او فهميدهي  كه هيچ فكر هم نكرد كه اگر مراد عبارت باال همان باشد كه از ترجمه
من جاء «ي  نبود مفهوم مورد نظر مودودي از جمله »فطرحه«ي  هيچ نيازي به كاربرد كلمه پس

را هم نتوانست بفهمد و إال شايد تا ايـن انـدازه    »فاء«و  »إنما«و حتي معني  آيد مي به دست »به
حصر است ي  كلمه »إنما« .داد نمي جمله اي عربي را به خودي  جرأت تصرف غلط در ترجمه

 بـا جـزم و يقـين    يعنـي حضـرت معاويـه    شـود  مـي  ن معني جـزم و يقـين نيـز ظـاهر    كه از آ
صرفاً و فقط همان اشخاصي هستند كـه او را در ميـدان    فرمايد كه قاتالن حضرت عمار مي

 بـديهي اسـت ايـن تعبيـر را     ،احدي در قتـل وي شـركت نـدارد   ها  آن و غير از جنگ آوردند
 »فـاء «همچنين  شود مي از آن صرفاً اظهار واقعه فهميده توان يك نوع تأويل قرار داد بلكه نمي

يعنـي انـداختن جسـد پـس از قتـل       »طرح«حرف تعقيب است و معني آن چنين است كه كار 
از اين  جسد آورده شده است نه جسم در حالت حياتها  و در ميان نيزه ،صورت گرفته است

د تأويل گفته نشده اسـت  به قص توضيحات هم ظاهر است كه اين سخن از حضرت معاويه
از سـوي  هـا   آن يافتن و تراشيدن اين تهمـت بـر  ي  بلكه حكايت و بيان واقعيت جريان و نحوه

 .دشمنان است
ي  جناب مودودي به سبب ضعف استعداد علمـي و قلـت ديانـت از همـه     ،اما چه بايد كرد

 تصـرف  هرا بسته و در ترجمه عبارت عربـي منقولـه از حضـرت معاويـ    ها  اين حقايق چشم
  .تمام شد بارزي از يك خيانت افسوسناك را از خود به جاي گذاشتي  جا كرده نمونه بي
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و همين عاقبت شوم و روز سياه شرمندگي و روسياهي در كمين هر شخصي است كـه بـر   
 عمل كند ثاني سيدنا عمربن خطابي  خالف اين گفتار حضرت سيدنا فاروق اعظم خليفه

عمل كند و بدون كسب علم و فضل و مهارت در رشته  45F1»ل أن تسـودواتفقهوا قب« :فرمايد مي
 .گدار به آب زدن بي فارسي داناني  وارد بحث در آن شود و به گفته ،اي

 .خداوند همه ما را از خزي دنيا و عذاب آخرت در امان دارد
 .له وصحبه األكرمني أمجعنيآمني بحرمه سيد املرسلني وأ

أصحابه  یخاتم النبيني وعل یرب العاملني والصالة والسالم عل وآخر دعوانا ان احلمد هللا
 وأزواجه وذريته أمجعني 

 إسحاق صديقي ندوي عفا اهللا عنه دأحقر محم
 ـه 1391/جمادي األول سنه 20

 ـه 1405ذيحجه سنه  17شب دوشنبه  9پايان ترجمه ساعت 
 .عبدالمؤمن أعظمي .د

                                                 
 ـ پسش از ادعاي سروري، علم و دانش حاصل كنيد.1
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