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  بسمه تعالی
  روایت هفتم

  پشتیبان حق باشید و منکر ظلم
  

الوالیـه رغبـه، ولکـنکم     فأما ما ذکرتماه من اإلستشاره بکما، فو اهللا ما کانت لـی فـی  ): السالم االمام علیه(فقال 
تمونی علیها، فخفت أن ازرکم فتختلف االمۀ، فلما أفضت الی نظرت فی کتاب اهللا و سـنه  دعوتمونی الیها و جعل

رسوله فأمضیت ما االنی علیه و اتبعته، و لم أحتج إلی آرائکما فیه و ال رأي غیرکما، و لو وقع حکم لـیس فـی   
رحم اهللا امراً راي حقاً : ثم قال... کتاب اهللا بیانه و ال فی السنه برهانه، و احتیج الی المشاوره فیه لشاور تکما فیه

  .لحق علی من خالفهفأعان علیه، و رأي جوراً فرره، و کان عوناً ل
ندیـد، بـه خداونـد سـوگند کـه مـرا در       درباره رایزنی با شـما بـر زبـان را   اما آنچه «: السالم فرمود علی علیه

از آن ترسیدم که شما را رد کـنم و امـت،   . زمامداري میلی نبود، شما مرا بدان فرا خواندید و بر آن، گماردید
آورد، در کتاب خـدا و سـنت پیـامبرش نظـر کـردم و       پس آن زمان که حکومت بر من روي. اختالف کنند

. انجام دادم و از آن، پیروي نمودم و مرا حاجتی به رأي شما و دیگـران نبـود  . کردندآنچه مرا بدان راهنمایی 
. اي اتفاق افتاد که بیانش در کتاب خدا و دلیلش در سنت نباشد و به رایزنی نیاز داشته باشـد  اگر واقعه) بلی(

خداي بیامرزد کسی کـه حقـی را ببینـد و آن را کمـک کنـد، و      «: سپس فرمود... رت خواهم کردبا شما مشو
سیاست نامه امـام علـی   : ك.ر(» .حقیقت، در برابر حق ستیزان باشد ورو یا. ستمی را ببیند و آن را طرد سازد
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چـون آن  . السالم بخشی از سخنان ایشان در گفت و گو با طلحه و زبیر است این سخن امیرالمؤمنین علی علیه
دانسـتند؛ بـراي خـود در امـر      دو خویشتن را از سابقین در اسالم و صحابی رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله مـی 

شارح معتزلی گوید طلحه خواهان والیـت  . کردند خواستند که امتیازاتی هم طلب می حکومت نه فقط سهم می
با تقسیم غنایم و بیت المال بـه نحـو مسـاوي، آن     هاو نیز آن. بر بصره بود و زبیر خواهان والیت بر کوفه بود

حضـرت   پـس وقتـی از سـوي   . مخالف بودند طور که میان سابقین در اسالم و متأخرین فرقی گذاشته نشود،
السالم مورد خطاب واقع شدند که دلیل کناره گیري و نافرمانی شما چیست؛ طلحه و زبیر به اتفاق  وصی علیه
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بیعت ما با تو مطلق نبـود بلکـه مشـروط بـه آن بـود کـه در امـر        . آن دو اشکال مورد نظرشان بازگو کردند
طلحه . در حالی که چنین نکردي! ريحکومت با ما مشورت کنی و بدون نظرخواهی از ما تصمیم به کاري نگی

السـالم حـاکم    آري، از نگـاه آن دو، علـی علیـه   . السالم به استبداد در رأي متهم کردند و زبیر امام علی علیه
، چـون در امـر   علیه السـالم  علی. دانستند آن دو خویشتن را مالك حاکمیت غیر مستبدانه می. مستبدي بود
توانسـتند آشـکارا بـه آن     در واقع، طلحه و زبیر نمی. مشورت نکرد؛ پس حاکم مستبدي است آنهاحکومت با 

اي باطن قـدرت خـواهی و سـهم خـواهی      چنین گفته. حضرت بگویند والیت بصره و کوفه را به ما واگذار کن
ن را ساخت و ایـن خواسـته منزلـت و جایگـاه اجتمـاعی آن دو نـزد مسـلمانا        ایشان از حکومت را آشکار می

رو آوردنـد و آن  ) ع(شان به اتهام زنی بر امیرالمـؤمنین   پس، از گفتن صریح خواسته سیاسی. کرد تضعیف می
  .حضرت را به حکومت استبدادي و حکمرانی مستبدانه متهم کردند

 السالم در تقسیم غنایم و سهم بري از بیت المـال فرقـی میـان    اشکال دیگر طلحه و زبیر بر امیرالمؤمنین علیه
آن دو بـراي مشـروعیت دادن بـه    . گذارد و براي سابقین در اسالم امتیـازي قایـل نیسـت    قدیم و جدید نمی

. خواسته شان به سیره عمر بن الخطاب استناد کردند و گفتند این کار تو خالف عملکرد عمر بن خطاب است
میان آن سه خلیفـه فقـط بـه عمـل     اینکه طلحه و زبیر از . زیرا او میان مسلمان قدیم و جدید امتیاز قایل بود

توانسـتند اسـتناد    آن دو به عمل خلیفه سوم، عثمان بن عنـان، نمـی  . عمر بن خطاب استناد کردند؛ مهم است
چنـین اسـتنادي   . مشارکت داشتند اي استناد کنند که در قتل او توانستند به عمل خلیفه زیرا چگونه می. کنند

دانسـتند   زیـرا مـی  . آن دو به خلیفه اول، ابوبکر، هم اسـتناد نکردنـد   .کرد مشروع بودن کارشان را اثبات مینا
کرد و میان مسلمانان در تقسیم غنایم هیچ امتیـازي   خلیفه اول به مثل رسول اهللا صلی اهللا علیه وآله عمل می

اسـتناد   این امتیاز در زمان خلیفه دوم اتفاق افتاده بود و طلحه و زبیر هم به سیره عمر بن خطـاب . قایل نبود
  .کردند

السـالم بـود    طلبی در مواهب حکومت، دو فتنه مهم براي امیرالمؤمنین علی علیهسهم خواهی در قدت و امتیاز
ت قرار گرفـت و  اي اساسی بر سر راه اسوه عدال که در همان آغاز حکمرانی ایشان سر باز کرد و چونان مسأله

 دو زبیر براي خود مقام و منزلت رفیعی قایل بودن طلحه. خوانی و ساز مخالف زدن کردکم کم شروع به رجز
و از این رو، انتظارشان از حاکم اسالمی جدید آن است که به چنین منزلتی احترام گذارد و با آن دو خواسـته  

از . مهم مخالفت نورزد و در غیر این صورت، او باید بداند که در امر حکومت با مشـکل مواجـه خواهـد شـد    
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اي جماعتی از مـردم   و مشکل دیگر بسیج توده. اتهامات ناروا مانند استبداد در رأي استجمله این مشکالت، 
مجـالس بـراي    ،هاي پنهـان  هاي خفته و دشمنی اي خصومت طبیعی است که از پهلوي چنین فتنه. ناآگاه است

امـام علـی   به همین دلیل اسـت کـه   . کنند یاغی گري و تاخت و تاز بر حکومت مشروع امیرالمؤمنین پیدا می
هاي نابجا متقاعد نماید تا  تالش دارد طلحه و زبیر را به فرمانبرداري از حکومتش و ترك خواستهالسالم  علیه

پرسد که آیا از شما حـق   رو، ابتدا از آن دو می از این. به این وسیله فتنه در نطفه خاموش شود و سرباز نکند
 آیا از بیت المال سهمی براي خـود تصـاحب  ! ام؟ ما روا داشتهام تا به وسیله آن ظلمی بر ش داشتهواجبی را باز

طلحـه و زبیـر   ! ام؟ ام یا حق مسلمانی را تضـعیف کـرده   ین جهالت ورزیدهآیا نسبت به دستورات د! ام؟ کرده
ها بر او وارد نیست و هـر بـار    دانند که هیچیک از این تهمت شناسد و هر دو می را خوب می علی السالم علی

پاسـخ  » معـاذاهللا «گذاشـت، بـه اتفـاق بـا جملـه       ها را برابر آن دو می السالم یکی از این پرسش یهکه علی عل
پس، باید دید که امیرالمؤمنین چه پاسخی بـه  . با وصف این، بر آن دو خواسته خود اصرار ورزیدند. دادند می

  .آن دو داده است
آیـا فکـر   . ایـد  که شما درباره من چه گمان بـرده  دهد السالم به طلحه و زبیر پاسخ می امیرالمؤمنین علی علیه

ام، رقیبان را از میدان به  اید که من مشتاق و شیفته قدرت و حکمرانی هستم و حاال که به قدرت رسیده کرده
هیچ رغبتی نبوده  کند که مرا در امر خالفت د یاد میحضرت به اهللا سوگن. هرگز این چنین نیست! ام در کرده

  .است
بـر  » أرب«از ریشـه  » اربـه «.  هم اضافه شده است» وال فی الوالیه اربه«جمله ) ره(الغه سید رضی در نهج الب

. کنـد  در اصل به معناي شدت احتیاج است که انسان براي برطرف ساختن آن چاره جویی مـی » عرب«وزن 
ر تصاحب قـدرت و  کند که من محتاج چیزي نبودم تا چاره آن را د السالم سوگند یاد می پس، امام علی علیه

لیکن این شما بودید که مرا بدان فرا خواندید و بر مسـند حکومـت   . بدست گرفتن مهار حکومت دانسته باشم
هر سه خلیفه، اگر . سال خانه نشینی ثابت کرده است 25او این بی نیازي به حکومت را در مدت . قرار دادید

علیـه السـالم   امـر حکومـت را نسـبت بـه علـی       نسبت به کسی بدگمان بودند؛ هرگز این چنین بدگمانی در
اما حضرت وصی . السالم محتاج بودند و نه آن حضرت علیه پس این مردم بودند که به خالفت علی. نداشتند

: لـذا فرمـود  . با چنین درخواستی از سوي مردم مخالفـت کنـد  ین ندیدند که السالم مصلحت را بیش از ا علیه
بـدین ترتیـب،   . افتـد کنم و امت به اخـتالف   رداز آن ترسیدم که شما را  »فخفت أن أردکم فتختلف األمه«
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السالم نادرستی آن اتهام پنهان را آشکار کرد و به آن دو ثابت کرد کـه نحـوه حکومـت داري     امام علی علیه
پس، باید در رد سبک حکمرانی علی علیـه السـالم   . احب قدرت نیستبر شیفته بودن من براي تصمن دلیلی 

  .اما سبک حکمرانی آن حضرت چه بوده است. دیگري را تدارك ببینید دلیل
سخنان حضرت روي . امام علی علیه السالم در این فراز از سخنان خود سبک حکمرانیش را بیان کرده است

و از آنجا که هر حکومتی براي شناخت احکام حکومتی . این فرض است که من گرداننده حکومت دینی هستم
کنم  و آن دو  تی حکومت اسالمی رجوع میکند؛ من نیز به منابع معرف وع میوعیتی خود رجبه منابع مشر

آیات زیادي در قرآن کریم وجود . علیه و آله... ا است و دوم؛ سنت نبوي صلی... نخست؛ کتاب ا. چیز است
فأولئک هم ... و من لم یحکم بما أنزل ا«: شده است... دارد که بالصراحه امر به عمل بر طبق ما أنزل ا

؛ و أن أحکم بینهم )45: مائده (» فأولئک هم الظالمون... و من لم یحکم بما أنزل ا«؛ )44: مائده (» الکافرون
تولوا فأعلم أنما یرید  إلیک فان... وك عن بعض ما أنزل اهم أن یفتنو ال تتبع أهواء هم و أحذر... ا بما أنزل

قرآن کریم در دو آیه شریفه اول، ) 49مانده (» ونمن الناس لفاسق عض ذنوبهم و إن کثیراًأن یصیبهم بب... ا
او کافر است؛ چون به . حکم نکند؛ به کافر و ظالم توصیف کرده است... أنزل ا احاکم اسالمی که مطابق م

دا داشته باشد؛ به فرامین الهی که از طریق وحی به هاي خ اگر ایمان به خدا و گفته. دنزول وحی باور ندار
. زیرا کرسی حاکم اسالمی را غصب کرده است. همچنین، او ظالم است. کرد ست ما رسیده است؛ عمل مید

خواهد مطابق  حکومت اسالمی براي اجراي احکام اسالمی تأسیس شده است و حال آن که چنین حاکمی، نمی
عمل عادالنه آن بلکه به طور کلی . پس او غاصب است و هر غاصبی ظالم است. با فرامین الهی عمل کند

اما آیه شریفه سوم، . باشد و اگر چنین نباشد؛ آن عمل ظالمانه خواهد بود... است که موافق با ما أنزل ا
امر کرده اوالً میان مردم مطابق با ما أنزل ) ص(قرآن کریم بر رسول خدا . موضوع را بیشتر باز کرده است

هاي مردم حاکم اسالمی  س زیرا هو. هاي مردم پیروي نکند حکم کند و ثانیاً هرگز در امر حکومت از هوس... ا
لذا قرآن کریم رسول خدا را از این . سازند کند و او را دچار فتنه می دور می... را از عمل مطابق با ما أنزل ا

و ثالثاً اگر مردم از حکم اسالمی تو روي برگردانند؛ هیچ نگرانی و آشفتگی به دل راه . پیروي حذر داده است
حال که اینگونه است و امام . زیرا خداوند اراده کرده است آنها را به خاطر برخی از گناهان کیفر کند. نده

هاي آنان  اگر خواسته. توانند بگویند داند؛ طلحه و زبیر چه می می... السالم خود را مکلّف به ما أنزل ا علی علیه
است؛ در آن ... گر خواسته ایشان خالف ما أنزل ااست که آن حضرت عمل کرده است و ا... مطابق ما أنزل ا
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پس چه جایی . هاي مردم نهی کرده است صورت، هوس است و قرآن کریم حاکم اسالمی را از پیروي هوس
چنانکه شارح خویی گفته است؛ با این استدالل دانسته . ماند براي مشورت گرفتن از طلحه و زبیر باقی می

و ... م السالم و هر حاکم اسالمی مأذون از ناحیه ایشان ، تبعیت از امر اشود که تکلیف معصومین علیه می
هاي مردمی؛ آنچنان که حاکمان جور  است و نه حکم کردن بر اساس رأي شخصی و هوس... عمل به حکم ا

  )66/ 13: ق 1429، ...ا الهاشمی خویی میرزایی حبیب(. کنند اینگونه عمل می
سالم أخذ مشورت از سوي حاکم اسالمی را به طور مطلق انکار نکرده است ال با وصف این، امام علی علیه

بیان نشده است و یا ... اي در کتاب ا فرماید اگر حکم مسأله ایشان می. بلکه جایگاه آن را روشن ساخته است
در سنت نبوي برهانی براي آن نیامده است و احتیاج به رایزنی و مشورت با دیگران باشد؛ در آن صورت 

حاکم اسالمی در جایی که نیازمند به مشورت باشد، باید . نکته مهم در قید احتیاج است. چنین خواهم کرد
در این حالت اگر . اي قاطع باشد و نیازي به رایزنی نداشته باشد چه بسا، او در حکم مسأله. رایزنی کند

البته . تزلزل در حکمرانی استمشورت براي زدودن که حال آن . شود مشورت گیرد؛ تزلزل در او ایجاد می
لی علیه امام ع. گزیدن از امر مشورت باشد دوريکی براي سالسالم مستم نباید فرمایش امام علی علیه
زند؛ طلب  ر سینه ناحق میکند و دست ب براي آن کس که از حق پشتیبانی میالسالم در خاتمه این سخن، 

  . کند ی میرحمت اله
 ،ار آن است که طلحه و زبیر بیش از این با امام حقق آشکار گردید؛ انتظبیان محکم، ح حال که با این

السالم از سوي طلحه و  یکن این انتظار به جاي امام علیهل. و از او پشتیبانی کنند عداوت و دشمنی نورزند
هاي  در اینجا بخشی از گفته. زبیر به وقوع نپیوست و آن دو به عوض آن که یاورشان باشند، خصم او شدند

او را به والیت بصره بگمارد و زبیر )ع(خواست علی  طلحه می: آوریم شارح معتزلی درباره این دو تن را می
ن که صالبت او را در دین و قوت عزمش را در نپذیرفتن همی. خواست او را به امارت کوفه منصوب کند می

چرب زبانی و مراقبت او را در پرهیز از هرگونه زیرکی و سیاست بازي دیدند و متوجه شدند که در همه 
گیرد و رنجیده خاطر شدند و حال آن که این موضوع را از  کارهایش فقط کتاب خدا و سنت را در نظر می

بیر گفته بود که چگونه است که عمر پیش از آن به طلحه و ز) ع(  ي و سرشت علیدانستند که خو قدیم می
همۀ شما را به شاهراه رخشان و راه راست راهنمایی  به خالفت برسد ]السالم علیه علی[ح اگر این مرد اصل

وگذارید او بوده اگر خالفت را به علی  یه و آله مدتها پیش از آن فرمودهعل... ا خواهد کرد، و پیامبر صلی
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ه و سخن چون گفتار نیست و وعده چون نولی خبر همچون معای» هدایت شده و هدایت کننده خواهید یافت
دند و به بدگویی نسبت به او برگشتند و دگرگون ش) ع(این بود که آن دو از علی . برآوردن آن نیست

هایی  انگیزه در صدد پیدا کردن تی کردند، بدین سببافتادند و خرده گرفتند و نسبت به اداي حق او سسدر
سپس موضوع  و رها کردن رایزنی را مطرح ساختند و نسخت موضوع استبداد. ار خود برآمدندبراي تأویل ک

تقسیم اموال و غنایم را به طور تساوي پیش کردند و عمر را ستایش کردند و روش او را پسندیده و رأي او 
  )5/117:  1383ابن ابی الحدید، . (را درست دانستند
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