
  روایت اول
  ابرهاي فتنه 

  
دعونی والتَمسوا غَیري؛ فَانّا مستَقبِلونَ :  -ه بعد قَتلِ عثمانَ علَی البیعمن کَالمٍ لَه لَما أراده النّاس  -)ع(م علی مااال

و إنَّ اآلفاقَ قَد أغامت، والمحجه قَد تَنَکَّرَت، . أمراً لَه وجوه و أَلوانٌ، ال تَقوم له القُلوب ، و ال تَثبت علَیه العقولُ
 ، بِکُم ما أعلَم بتکبتُکُم راعلَموا أنّی إن أجبِ، و إن تَرَکتُمونی فَأَنّا وتبِ العاتلِ، و عو لَم اُصغِ إلی قَولِ القائ

   1.م، و أنَا لَکُم وزیراً خَیرٌ لَکُم منّی أمیراًکَأَحدکُم، و لَعلّی أسمعکُم و أطوعکُم لمن ولَّیتُموه أمرَکُ
مرا :  -از سخنان وي هنگامی که پس از کشته شدن عثمان، مردم خواستند با وي بیعت کنند - )ع(امام علی

دل ها درآن، برجا نمی . واگذارید و دیگري را به دست آرید که ما به استقبال امورِ چند پهلو و رنگارنگ می رویم
گسترة زندگی را ابرهاي فتنه پوشانده است و راه روشن دگرگون شده . خرَدها بر آن، استوار نمی گردد ماند و

میدانم و به سخنِ ) خود(است؛ و بدانید اگر من درخواست شما را پذیرفتم، با شما چنان رفتار می کنم که 
ید، همچون یکی از شمایم و شاید من سخنسرایان و مالمت سرزنش کنندگان ، گوش نمی دهم ، و اگر مرا واگذار

من اگر وزیر شما باشم، بهتر . براي کسی که کار خود را بدو می سپارید، بهتر از دیگران، فرمانبردار و شنوا باشم
  .است تا امیرِ شما باشم

شـاید در  . نـد نیافتالسالم براي منصب خالفـت   تر از علی بن ابی طالب علیه با کشته شدن عثمان، مردم شخصیتی مناسب
همـراه و پیـرو و وصـی رسـول اهللا       توان برتـرین  تا کی می. اي از انتخاب آن حضرت نبود نظر گروهی از مردم ، چاره

خیلی بایـد ناسـپاس و بـی حیـا بـود کـه بـر         .از حکومت دور نگاه داشت و او را خانه نشین کرد را صلی اهللا علیه و آله
آن هم در شـرایطی کـه نـداي اسـالم از مرزهـاي شـبه جزیـره گـذر         . ورزید تداوم خانه نشینی علی علیه السالم اصرار

و وضعیت مسلمانان هم از هر جهـت نسـبت   . کرده است و سرزمین حکومت اسالمی روز بروز در حال گسترش است
. سـت تـر شـده ا   تر و بعضاً به جهت بهره مندي زایدالوصف از مواهب مادي، اسفناك پیچیده،به زمانه خلیفه اول و دوم 

ز او بـراي  تـر ا  السـالم مخـالف باشـند؛ فـردي شایسـته      اي از خواص همچنـان بـا والیـت علـی علیـه      پس حتی اگر عده 
شان، گروه گـروه بـر    از این رو، مردم با هر انگیزه پاك و ناپاك آشکار و پنهان. ان وجود نداردجانشینی عثمان بن عف

السـالم را دلشـاد و غـرّه     جوم مردم براي بیعت؛ امـام علـی علیـه   اما این ه.آن حضرت هجوم آورند تا خالفت را بپذیرد
توان با اقبال عمومی فریـب   پرورش یافته راستین مکتب وحی و آگاه به عالم غیب و اسرار خلقت را که نمی. کند نمی
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و  مگر چه اتفاقی روي داده تا آن حضرت را بـه پـذیرش بیعـت دل خـوش    . داد و او را مجبور به پذیرش خالفت کرد
گرچه در میان این مردم، گروه اندکی از پیروان راسـتین آن حضـرت هسـتند کـه از همـان روز اول بـه       . امیدوار سازد

بینند، بـی صـبرانه منتظـر     راضی نبودند و اکنون که موانع را کنار زده می) ع(هیچ والیتی غیر از والیت حضرت وصی 
اگـر چنـین بـود کـه     . اما باقی مردم که اینگونه نیسـتند . ستندالسالم ه بدست گرفتن حکومت اسالمی از سوي علی علیه

پـس  . گشـت  شد و آن حضرت بالفاصله پس از رحلت رسول خدا صلی اهللا علیه و آلـه حـاکم مـی    نمی والیت غصب
آن . بلکـه دلیـل بـر نپـذیرفتن وجـود دارد     . السـالم وجـود نـدارد    دلیلی براي پذیرش بیعت از سوي حضرت وصی علیه

  .اي از آن دالیل را بیان فرموده است السالم در این فراز از سخنانشان شمه م علی علیهگونه که اما
واقعیت امور چند پهلو است و هـر لحظـه بـه    . آینده سیاسی ـ اجتماعی دستگاه خالفت شفاف و روشن نیست  )1(

همـان گروهـی کـه    . قابـل تشـخیص نیسـت   آن گ کاذب آید و رنگ واقعی امور از رن در میرنگ جدیدي 
خـود   قتل عثمان را بـه   لی نخواهد کشید که چهره خون خواهیاند، طو رنگ ضدیت با عثمان به خود گرفته

 .خواهند گرفت

بسـیاري خلقـاً و خُلقـاً چنـد پهلـو و      . تغییر الوان و رنگارنگ شدن امور از هر دو سوي خالفت و مردم اسـت  )2(
طلبانـه آنـان   خصایص دنیا. کنند خودنمایی می ديآیند و در چهره جدی در می یملون هستند و هر روز به رنگ
بسیاري از مردم مدینه بـا تعـالیم تربیتـی رسـول اهللا صـلی اهللا علیـه و آلـه فاصـله         . را اینگونه پدید آورده است

دستگاه خالفت نیـز از سـنت   . آیند به رنگی در می اند و در نتیجه، هر روز گرفته رنگ نبوي را فراموش کرده
 .آورد اتباع خود را، هر روز به رنگی در مینبوي فاصله گرفته 

آیا با فرض چنین آینده چند پهلو ورنگارنگی، کسی پیدا خواهـد شـد کـه ملـون نباشـد و حیـاتی چنـد پهلـو          )3(
هایی وجود دارند که چون کوه پابرجـا و اسـتوار بـاقی بماننـد و همچـون روز بیعـت، بـر         آیا دل. نداشته باشد

 .دماننباند وفادار عهدي که بسته

السـالم نـداده باشـد؛     علیـه  به علی دل ممکن است کسی. هاي با ثبات هاي استواري وجود دارد و نه عقل نه دل )4(
تور او باطـل  داند، علی هر چه کند درست است حتی اگر گمان کند که دس می. ولی عقل با ثباتی داشته باشد

امـا مگـر چـه    . لغـزد  شدن روزگار نمیبه او ثبات فکري داده است و برابر رنگارنگ  عقل باطن اندیش. است
 .سراغ داریم آن زمانتعداد از چنین عقل با ثباتی در میان مردم 

ین کـرده بـود و منـافقین و    له فضاي زندگی مردم مدینـه را عطـراگ  علیه و آ اهللا صلی. اهللا وجود مقدس رسول )5(
نافرجـام   یدنـد باتأییـد الهـ   آور بدخواهان چهره در هم فروبسته بودنـد و هـر عمـل ناپـاکی کـه در خـاطر مـی       



دیـد کـه    حاکم و محکوم بـر خـود الزم نمـی   . اما مدینه امروز از آن سیاست نبوي فاصله گرفته است. ماند می
در نتیجه ابرهاي فتنه بر اهل مدینه هجوم آورده است و عنایت الهـی در کـار   . به سیره و سنت نبوي عمل کند

 . خدا جایگزین لطفش شده استگویی قهر . نیست تا آن ابرها را کنار زند

علیه و آله از آغازین روز بعثت تا آن لحظه که از صحابه درخواست قلم و دوات کـرده   اهللا رسول خدا صلی )6(
 اهـاي الهـی را آشـکار    ها و حجـت  پس در هر فرصتی بر مسلمانان نشانه. بود، اندیشناك زمانه بعد از خود بود

. نـد ا ابرهاي فتنه بـر شـما هجـوم نیاور   گرفت که بر این حجج وفادار بمانید ت کرد و از آنان عهد می گو می زبا
هـاي پیـامبر بعـد از رحلـت نـه تنهـا        گـري  هـدایت همـه  امـا  . ها واقعه غدیر خم بـود  ترین این فرصت درخشان

 .کرّتوالحجۀ قد تنفراموش شد که انکار گردید؛ انکاري که همچنان ادامه دارد؛ 

ورزنــد ولـی اگــر   انـد و بــر تـداوم آن اصــرار مـی    مسـلمانان بـه ســیره حکـومتی خلفــاي ثـالث عــادت کـرده      )7(
هاي عرفـی   کند، نه به دانسته یالسالم حکومت را بپذیرد به دانایی خود از کتاب و سنت نبوي عمل م علیه علی
گر و عتـاب   سفارشات گویندگان معاملهالسالم در حکمرانی هیچ التفاتی به  علی علیه. ي از تعالیم وحیانیعار

علیـه السـالم هـیچ جایگـاهی       ی علـی یاینگونـه افـراد در فرمـانروا   . کنـد  کنندگان و پرخاشگران زورگو نمـی 
  .ندارند

خواهد که او را رها کنند و مهـار قـدرت را بـه دسـت      امام علی علیه السالم با عنایت به چنین دالیل قاطعی از مردم می
مـران،  بگذارند او نیـز همچـون دیگـران عضـوي از جامعـه باشـد و در قامـت یـاوري دانـا و نـه حک           دیگري بسپارند و

ملـک داري در شـرایط جدیـد را ابـراز      ازضـرت بـا بیـان ایـن دالیـل، عجـز خـود        آن ح. درا کنگزاري مردم  خدمت
من آگاه به علم حکومـت داري  فهماند که  ایشان با این دالیل می. کرد اگر چنین بود، دلیل آخر را ذکر نمی. کند نمی

گـري نیازمنـد نیسـتم     ام و به هیچ معلـم و مربـی حکومـت    معلم وحی آموخته از هستم و این معرفت سیاسی را مستقیماً
  .پس رهایم کنید، من براي شما وزیر باشم بهتر از آن است که امیر باشم. بانی را نداریدربلکه شما تاب ملک داري 
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