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روایت عالمه سیدجعفر شهیدی از چرایی و چگونگی ضربت خوردن مولیالموحدین(ع)

دیدگاه

علی(ع) حاجت روا شد امشب ایتیغ
کهبیتاب شهادت بودیکعمر

چراکوفیانبهامیرمؤمنان(ع)
خیانتکردند؟

نوائیان – روایــت بدعهدی کوفیان نسبت به
امیرمؤمنان(ع) و فرزندان آن حضرت ،یکی از
تلخترین و در عین حال ،عبرتآموزترین فرازهای
تاریخ اسالم است .مردم کوفه ،با وجود ادعای
فراوان و سوگندهای سنگین برای همراهی با
امام(ع) ،هنگام عمل و جهاد او را تنها گذاشتند و
امیرمؤمنان(ع) در حالی که خلیفه جهان اسالم
بود ،غریبانه به شهادت رسید.
▪نقطه ضعف هایی که مقدمه خیانت شد

در باب چرایی بدعهدی کوفیان ،میتوان به
چند نکته اشاره کرد؛ نخست آنکه مردم کوفه،
شرکتکنندگان در فتح ایران بودند؛ اعرابی که
به سبب ثروتهای بادآورده ،عموم ًا به تنپروری
و راحتطلبی عادت داشتند و اصطالح ًا ،الت
کوچههای خلوت بودند .این ویژگی از آن ها
افــراد بهانهگیری میساخت که جز با تنبیه و
خشونت ،در برابر دستورها تمکین نمیکردند؛
چنانکه بعدها زیاد بن ابیه و پسرش ،عبیدا ...و
چندی بعد حجاج بن یوسف ثقفی ،با همین رویه
کوفیان را مهار و بر سر جای خود نشاندند؛ اما
در مرام و شیوه حکومتداری امیرمؤمنان(ع)
چنین رویــهای دور از عدالت بــود؛ از ایــن رو،
مــردم سرکش کوفه عرصه را بــرای گستاخی
فراخ دیدند و به همراهی با دشمنان آن حضرت
پرداختند نباید از یــاد بــرد که شیوه حکومت
خلفای پیشین ،خود در تقویت این مسئله تأثیر
داشت.
▪درد دنیا زدگی

دوم آنکه همین ثروت بادآورده ،مقیاس و تراز
دیدگاه آن ها برای انجام کارها را به شدت مادی
کرده بود .کوفیان با وجود ادعای کسب ثواب در
جهاد ،همواره ثمره مجاهدت را در کیسه پولشان
جستوجو میکردند .دل دادن به زخــارف
دنیوی ،خود دلیلی عمده برای خیانت به رهبری
بود که از جهاد ،جز رضای خدا را طلب نمیکرد و
دنیا را سه طالقه کردهبود.
▪اختالفات داخلی

ســوم آ نکــه کوفه ،شهری بسیار پرجمعیت و
تشکیلیافته از قبایل و عشیر ههای گوناگون
بود که هر یک با دیگری بر سر مسائلی اختالف
داشــت و بنمایههای اخالقی آن ها بیش از
آ نکه بر اساس اسالم باشد ،بر مدار جاهلیت
میچرخید .همین مسئله ،باعث میشد در
مسیر رقابت با یکدیگر ،خیانت را هم چاشنی
رفتار خود کنند و آن را سیاست بپندارند .معاویه
با استفاده از همین نقطه ضعف ،توانست در
دوران امام حسن(ع) ،عم ً
ال کوفه را گرفتار هرج
و مرج فکری و سیاسی کند.

گروهاندیشه–شبنوزدهمماهمبارکرمضان،
شب قدر ،شب خلوت کردن با خدای الیزال،
با همه برکات و زیباییهایش ،یــادآور غمی به
سنگینیتمامتاریخاست؛سحرگاهروزنوزدهم
ماه خدا ،مولود کعبه را در محراب مسجد کوفه
فرق شکافتند و زخمی کــاری بر عدالت وارد
کردند؛ زخمی که تا دنیا دنیاست ،بر چهره
بشریتماندگاراستوبنیآدم،محکوماستبه
تحمل داغ فراقی که آن متحجر سفاک بر دلش
نهاد .امشب برچهره شب زنـــدهداران ،سایه
محنتی جاودان برقرار است و واویالی یتیمی
مؤمنان،دلهارابیقرارکرده.
بیتردید ایــن رویـــداد نقش مهمی در آینده
مسلمانان ایفا کرد ،امــا آنچــه شایسته توجه
و مداقه اســت ،تنها روایــت پــردرد شب ضربت
خوردن امیرمؤمنان(ع) نیست؛ بلکه آگاه شدن
از چرایی و چگونگی وارد آمدن این مصیبت بر
پیکرهامتاسالمیهم،ضرورتیبیچونوچرا
دارد .آنچه در پی میآید ،فرازهایی از کتاب
ارجمند «علی(ع) از زبــان عــلــی(ع)» ،نوشته
شادروانعالمهسیدجعفرشهیدیاست؛متنی
ارزشمند که در کنار اشاره به حوادث آن شب
محنتافزا ،یکی از رازهای مهم تاریخ اسالم را
با نشانه و ادله ،بر اهل دیانت و عقالنیت عرضه
میکند و چهره واقعی سفاکانی را که پشت
ماجرای شهادت مظلومانه اولین مظلوم عالم
ینمایاند.
بودند،م 
▪آن پیمان شوم

مجموع روایتهایی که مورخان نخستین،
دربــاره شهادت امیرمؤمنان(ع) آوردهان ــد و
شیعه و اهل سنت آن را در کتابهای خویش
نقل کرد هاند ،نشان میدهد که علی(ع) با
توطئه خوارج به شهادت رسید .این روایتها
را با اندک اختالف ،در کتابهایی چون تاریخ
طبری ،تاریخ یعقوبی ،ارشــاد مفید ،طبقات
ابنسعد ،نوشتههای بالذری و واقدی میتوان
یافت .حاصل آن گفتهها ،این است که پس از
پایان یافتن جنگ نهروان ،دستهای از خوارج
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درکوفه،سپسدردمشقجستوجوکرد.معاویه
میدانست تا علی(ع) زنده است ،دستیابی به
خالفت برای او ممکن نیست .اشعث پسر قیس
نیز چنانکه اشارت شد ،با علی(ع)یکدل نبود.
«ابنابیالدنیا»کهدرسال 281هـ.قدرگذشته
ونوشتهاوپیشازطبریویعقوبیاست،درکتاب
«مقتل االمام امیرالمؤمنین علیبنابیطالب،
به اسناد خود از عبد الغفار پسر قاسم انصاری
چنین آوردهاست« :از بسیاری شنیدم ابن ملجم
شب را نزد اشعث بود و چون سحرگاه شد ،به او
گفت صبح آشکار شد ».اگر آن سه تن با یکدیگر
چنانقراریگذاشتهبودند،چرابایدپسرملجمبا
اشعث شب را در مسجد به سر َب َرد و با او گفتوگو
کند.آیامیتوانپذیرفتآنکهمیخواهدمخفیانه
علی(ع) را بکشد ،راز خود را با دیگری ،آن هم با
اشعث ،در میان نهد؟ «شهرستانی» در «ملل و
نحل» مینویسد«:اشعث از همه آنان که بر علی
شوریدند،سختتربودوازدینبرونرفتهتر».
▪آخریننمازدرمحرابمسجدکوفه

گرد آمدند و بر کشتههای خود میگریستند و
آنان را به پارسایی و عبادت وصف میکردند.
آن گاه گفتند این فتنهها که پدید آمد ،از سه
تن برخاسته است :علی(ع)  ،عمرو پسر عاص
و معاویه .تا این سه تن زندهاند ،کار مسلمانان
راست نخواهد شد .عبدالرحمن پسر ملجم ،از
بنیمراد ،کشتن علی(ع) را به عهده گرفت؛
برک پسر عبدا ...از بنیتمیم کشتن معاویه
را و عمرو بن بکر از بنیتمیم ،کشتن عمرو
پسر عاص را .چه وقت این کار را انجام دهند؟
گفتند در ماه رمضان اینان به مسجد میآیند و
باید در آن ماه ،به کار پرداخت و شب یازدهم یا
سیزدهم یا هفدهم ماه رمضان یا چنانکه میان
شیعهمشهوراست،شبنوزدهمآنماهرامعین
کردند؛ آ نکه مامور کشتن عمرو عاص بود،
دیگری را که آن شب جای او به نماز رفته بود
کشت و آنکه بر معاویه ضربت زد ،شمشیرش
به ران او رسید و زخمی شد و با خوردن دارو از

مرگ رهید ،اما پسر ملجم ،نیت پلید خود را
عملی کرد.
▪یک راز تاریخی :چه کسی امیرمؤمنان(ع)
رابهشهادترساند؟

آیابهراستیداستانچنینبودهاست؟بایدگفت
جای تردید است و از آغاز ،نشان ساختگی بودن
در آن آشکار است .پنداری داستان نویسی ماهر
آن را نوشته است .در ماه رمضان این هر سه تن
به مسجد میآیند و شب نوزدهم آمدن آنان به
مسجد حتمی است  .در این که علی(ع) در این
شب به دست پسر ملجم ضربت خورد ،تردیدی
نیست؛ اما آنکه برای کشتن عمرو عاص رفت،
چرامردیخارجهنامرابهجایاوکشت؟آیاعمرو
برای وی ناشناس بود و نتوانست او را تشخیص
دهد؟چراآنشبعمروبهمسجدنیامد؟آیاکسی
اوراازتوطئهآگاهکردهبود؟آنچهبهنظردرستتر
میآید،ایناستکهریشهاینتوطئهرابایدنخست

علی(ع) در ماهی که به دیدار حق تعالی رفت،
افطارها را قسمت کردهبود .شبی نزد پسرش
حسن(ع) و شبی نزد حسین(ع) و شبی نزد
عبدا ...جعفر ،روزه میگشاد و بیش از دو یا سه
لقمه نمیخورد .پرسیدند :چرا به این خوراک
اندکبسندهمیکنید؟میفرمود«:اندکیمانده
استکهقضایالهیبرسد،میخواهمتهیشکم
باشم ».ابن اعثم [کوفی] که هم عصر طبری
است ،مینویسد« :پسر ملجم شمشیر خود را
برداشتوبهمسجدآمدومیانخفتگانخوابید.
علی(ع)اذانگفتوداخلمسجدشدوخفتگان
را بیدار کرد ،سپس به محراب رفت و ایستاد و
نمازراآغازکرد؛بهرکوعوسپسبهسجدهرفت.
چونسرازسجدهنخستبرداشت،ابنملجماو
را ضربت زد و ضربت او بر جای ضربتی که عمرو
پسر عبدود در جنگ خندق بدو زده بود ،فرود
آمد.فرمود:بهخدایکعبهکهرستگارشدم.ابن
ملجمگریختوعلی(ع)درمحرابافتادومردم
بانگبرآوردندامیرمؤمنان(ع)راضربتزدند».

7
مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 7روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :بابت چک برگشتی ،شش سال
پیش ،در دادگــاه محکوم شدم .از آن زمان
به بعد برای پرداخت قرض به دنبال شاکی
میگردم ،اما او مجهولالمکان است .آیا راهی
برای مختومه کردن این پرونده وجود دارد؟
پــاســخ :شــمــا مــی تــوانــیــد بــه اجــــرای احــکــام
دادگستری مراجعه و برای اجرای رای صادره
علیه خودتان اعالم آمادگی کنید .اجرای احکام،
مبلغ مورد حکم را محاسبه و به شما اعالم می
کند تا مبلغ محکوم به (مبلغ چک و خسارت
تاخیر تادیه و خسارات دادرســی) را به حساب
مشخصی به نام دادگستری واریــز کنید .ماده
 ۱۲قانون صدور چک بیان می کند« :هرگاه قبل
از صدور حکم قطعی ،شاکی گذشت نماید یا این
که متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا
به دارنده آن پرداخت کند ،یا موجبات پرداخت
وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک
به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری
یا اجرای ثبت تودیع نماید ،مرجع رسیدگی قرار
موقوفی صادر خواهد کرد .صدور قرار موقوفی
تعقیب در دادگــاه کیفری مانع از آن نیست که
دادگــاه نسبت به سایر خسارات مــورد مطالبه
رسیدگی و حکم صادر کند .هرگاه پس از صدور
حکم قطعی شاکی گذشت کند یا این که محکوم
علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و
خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در
حکم را فراهم کند ،اجرای حکم موقوف میشود
ومحکومعلیهفقطملزمبهپرداختمبلغیمعادل
یک ســوم جــزای نقدی مقرر در حکم خواهد
بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول
خواهد شد».

