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روضهای مستند از واپسین ساعات حیات امیرمومنان(ع)

کعبه زکف داده چومولودخویش
(ع)
گشتهسیهپوشعزایعلی

سخن اندیشه
درنگیدرآخرینوصیتمولیالموحدین

(ع)

چرا امامعلی(ع) تنهابرقصاص
قاتلخودتأکیدداشت؟

یتیم نوازی علی (ع) اثر استاد محمود فرشچیان

دکتر مهدی مجتهدی  -پیامبراکرم(ص) در
حدیثی که بسیار مشهور اســت ،فرمودند«:من
و علی پــدران ایــن امتیم» و در حدیثی دیگر نیز
فرمودند«:حقعلیبرمسلمانان،همچونحقپدر
بر فرزندان است ».یکی از سؤاالتی که در بررسی
تاریخزندگیحضرتعلی(ع)توجهرا بهخودجلب
میکند،فرمانآنحضرتپیشازشهادتاست.
ضمن وصــایــای امــــام(ع) ،از جمله در نامه ۴۷
نهجالبالغه ،نقل شدهاست که فرمودند اگر من از
دنیا رفتم فقط ابنملجم را قصاص کنید و به بهانه
کشته شدن من در خون مسلمانان فرو نیفتید و
نگویید« :امیرالمؤمنین کشته شد ».این یعنی الزم
نیست به دنبال مجرمان دیگری بگردید .اگرچه
ممکناستازظاهروصیت،چنینبرداشتشودکه
قاتل ،یک نفر است؛ ولی بر اساس منابع ،دست کم
دونفرهمراهابنملجمبرایترورامام(ع)درمسجد
حاضربودند.گزارشهایینیز،ازنقشغیرمستقیم
اشعثبنقیس ِکندیدراینماجراحکایتدارد.از
این فراتر ،میبینیم که یکی از اعمال شب نوزدهم
ماه مبارک رمضان ،صد بار تکرار این عبارت است:
«اللهم العن قتلة امیرالمومنین»؛ یعنی خدایا!
قاتالن امیرالمؤمنین(ع) را از رحمت خود دور دار و
نهقاتل.بررسیهانشانمیدهدکهداستانمشهور
پیمان سه نفر از خوارج برای قتل همزمان حضرت
علی علیه السالم ،معاویه و عمروعاص ،نمیتواند
چندان قابل اعتنا باشد .از یک سو ،ناکامی ترور دو
تن دیگر مشکوک به نظر میرسد ،به خصوص که
عمروعاصبهمسجدجامعمصرنرفتوفرددیگری
را به جای خود برای نماز فرستاد که کشته شد.
پژوهشهایی ،سیاست معاویه در ترور مخالفان
را تشریح کرده است و نقش عمروعاص در ترور و
شهادتمالکاشتر،گمانهزنیهارادرردآنداستان
مشهور،تقویتمیکند.ازمضمونوصیتامام(ع)
هم میتوان حدس زد که همان زمان نیز ،کسانی
به مشارکت افرادی در این ترور اعتقاد داشتند .از
سوی دیگر ،دربارۀ این که ابنملجم از خوارج بوده
است،تردیدهاییوجوددارد.کتابیچاپالجزایرکه
نسخهایازآندرکتابخانۀتخصصیامیرالمؤمنین
علی(ع) مشهد موجود است ،این فرضیه را تقویت
کرد ه تا جایی که میتوان گفت نقش پررنگ قطام
در آن داستان ،برای تکمیل پازلی است که تالش
میکند با سرگرم کــردن مخاطب ،این ســوال را
بیپاسخ بگذارد که چطور به شکل اتفاقی ،درست
زمانی امام(ع) ترور میشوند که برای جنگ دوباره
بامعاویه،اقداماتیکردهاند؟اینمستندات،پردهاز
وقایعی ناشنیده در تاریخ اسالم بر میدارد و فرمان
و سفارش امام علی(ع) را باید در چارچوب همان
جایگاهپدرانهایدرنظرگرفتکهدرحدیثشریف
پیامبر(ص)،انعکاسیافتهاست.

جواد نوائیان رودسری – نگاه مهربانش دیگر
فروغ سابق را ندارد؛ از آن سحرگاه پرحادثه که
او را با فرق شکافته به خانه آوردند ،گویی دنیا
برای اهل خانه به سر آمدهاست .امیرمؤمنان
که درود خداوند بر او باد ،فاتح خیبر ،او که
بارها غم را از چهره حضرت ختمیمرتبت(ص)
زدوده ،اینک در آستانه عروج از دنیای دون
ایستاده است .فرزندان نگرانند و اصحاب نیز،
اما کیست که بتواند اضطراب کودکان یتیمی
را که شبانگاه ،به شوق د قالباب او ،چشم
به در خانه میدوختند ،توصیف کند؟ پدر
دیگر نخواهد آمد؛ سایه یتیمی دوباره ،بر سر
کودکان بیپناه کوفه سایه انداخته و اینجا،
درســت در نقطهای که قــرار است بشریت از
مجسمه عدالت محروم شود ،سخن به پایان
میرسد و اشک گرم بر صفحه صورت میدود.
ملعون متحجر ،فقط
علی(ع) پس از ضربت آن
ِ
دو روز مهمان اهل خانه بود و در این دو روز ،دیر
زمانی را در بیهوشی به سر ُبرد؛ اما زمانی که
چشم میگشود ،آخرین سخنان را میگفت تا
بشنوند و بنویسند.
▪آخرین روز سرور یکتاپرستان

عاشقان علی(ع) ،بیتاب او بودند و ممانعت از
مالقات ،بیقرارترشان میکرد .در فرصتی
مغتنم ،جمعی از آن ها به دیدار امیرمؤمنان(ع)
رفتند .دیدن چهره رنگ پریده او و زخم عمیق
سرش ،همه را منقلب کرد .عالمه مجلسی در
جلد  42بحاراالنوار ،ضمن حدیثی آوردهاست
که در آن لحظه ،حجر بن عــدی برخاست؛
شعری خواند که قلب همه را به درد آوردَ « :فیا
ْ
حیدرة
ولی التّقیَ /ا
بواالطهار َ
َ
أسفی َعلی َ
الم َ

عین ِ
فاس ٌق
َّ
کی َ /ق َتله کافر حنث َز نیم َ /ل ٌ
الز ّ
ٌ
شقی»؛ افسوس بر آن موالی پرهیزکاران
نغل
ّ
کرار پاکیزهخو و پدر پاکان /با شمشیر
 /حیدر ّ
کافری کشته شد /که لعنت شده و فاسق و
مفسد و شقی اســت .ام ــام(ع) ،به آرامــی لب
به سخن گشود و فرمود :ای حجر! حــال تو
آ نگــاه که به بــیــزاری جستن از من خوانده
شدی ،چگونه است؟ حجر بغض خود را فرو
خورد و پاسخ داد :اگر با شمشیر بند از بندم
بگسلند ،هرگز به جسارت تو زبان باز نمیکنم.
امیرمؤمنان(ع) حجر را دعا فرمود و کاسهای
شیر خواست .خواسته امــام(ع) فراهم شد؛
انــدکــی نوشید امــا بــه یــاد ابنملجم افتاد؛
فرمود :برای او هم شیر ببرید .آنگاه نگاهی به
اطرافیان مضطرب کرد و ادامه داد :این آخرین
روزی من از دنیاست.

بهترینترجمههایفارسیاز«نهجالبالغه»
رودسری–ترجمه،یکهنراست؛هنریکهباآنمیتوانمفاهیمموجوددریکمتنرابهکسانی
که با زبان آن آشنایی ندارند ،منتقل کرد .این مسئله ،به ویژه در متون دینی ،از اهمیت فراوانی
برخوردار است؛ لزوم دریافت پیام خداوند متعال و اولیای او ،برای کسانی که دوست دارند در
یاست.نهجالبالغهبهعنوانمشهورترین
مسیررستگاریگامبردارند،یکضرورتانکارناشدن 
کتابی که سخنان امیرمؤمنان(ع) را در قالب موضوعات و البته سبکهای گوناگون به مخاطب
عرضهمیکند،ازمحبوبترینآثاردرجهاناسالماستوخوشبختانه،دریکقرناخیر،گامهای
مؤثری برای آشنایی مؤمنان با مفاهیم بلند آن برداشته شده و بخش مهمی از این مسئولیت
ارزشمند،برعهدهمترجمانزبردستوالبتهمتعهدیاستکهبرایترجمهایناثرسترگ،سختی
ومرارتفراوانکشیدهاند.درایننوشتارمختصر،قصدنداریمتماماینترجمههارابهشماعزیزانو
مخاطبانروزنامهخراسانمعرفیکنیموضمنادایاحترامبهتمامبزرگانیکهدراینمسیرگامی
برداشتهاند،بهمعرفیچندنمونهمناسب،بسندهخواهیمکرد.
▪ترجمه عالمه محمدتقی جعفری

ترجمه مرحوم عالمه جعفری
از متن نهجالبالغه ،بسیار
روان و در عین حــال ،دقیق
است .آن عالم ربانی ،به ویژه
درسالهایآخرعمر،اهتمام
فــراوانــی بــه ترجمه و شرح
نهجالبالغه داشت و ثمره این مجاهدت ،انتشار
شرح  27جلدی او بر نهجالبالغه است .ترجمه
نهجالبالغه عالمه جعفری دارای حواشی و
توضیحاتخوبیدربارهمتنترجمههمهست.
▪ترجمه عالمه سید جعفر شهیدی

ایــــن تـــرجـــمـــه ،در کــنــار
ارزشهای محتوایی و دقت
در انتقال مفاهیم ،به لحاظ
ادبی نیز ،بسیار درخور توجه
اســت .میدانیم که سبک
امــــیــــرمــــؤمــــنــــان(ع) در
سخنرانی و نگارش ،بهرهمندی از نثر مسجع و
آهنگین است؛ عالمه شهیدی نیز ،نهجالبالغه
را با چنین شکلی به زبان فارسی ترجمه کرده؛
با نثری مسجع که برای عالقهمندان به ادبیات
فارسی ،بسیار دلنشین به نظر میرسد.

▪ترجمه محمد بهشتی

این ترجمه ،نثری حماسی و
به لحاظ انتخاب مصداق
نوع بیان امــام(ع) در زبان
فــارســی ،جــایــگــاه درخ ــور
تــوجــهــی دارد .در واقــع
مترجم میکوشد تا سبک
مسجع را که در زبان عربی برای بیان جمالت
حماسی به فــراوانــی استفاده مـیشــود ،در
ترجمه فارسی به نثری با سبک حماسی در
زبان مقصد ،عرضه کند.
▪ترجمه محمد دشتی

ترجمهزندهیادمحمددشتیاز
نهجالبالغه ،ترجمهای روان و
همه فهم اســت .قصد اصلی
مترجم ،ارائه مفاهیم اساسی
متن است و چندان به انتقال
لحن و نوع بیان پایبند نیست؛
اما نثر شیوا و ساده ترجمه مرحوم دشتی ،باعث
میشود که خواننده ،حتی با کمترین سطح
اطــاعــات ،بــتــوانــد از سخنان و نوشتههای
امیرمؤمنان(ع)استفادهکندومعانیبلندآنراتا
حدودزیادیدریابد.

میزند پس لب او کاسه شیر
میکند چشم اشارت به اسیر
چه اسیری که همان دشمن اوست
تو خدایی مگر ای دشمن دوست؟
▪آخرین ذکر بر زبان علی(ع)

ابوالفرج اصفهانی در «مقاتلالطالبیین»
مینویسد که اثیر بن عمرو ،جراح حاذق کوفه
را آوردند تا زخم امیرمؤمنان(ع) را معاینه کند
و او پس از بررسی زخم ،با ناامیدی گفت« :یا
أمیرالمؤمنین إعهد عهدک فإن عــدوا ...قد
وصلت ضربته إلی أم رأسک»؛ ای امیرمؤمنان
وصیت کن که ضربت این دشمن خدا به مغز
شما رسیدهاست و امام(ع) چنانکه شنیدهایم
و خواندهایم ،قلم و دواتی خواست و وصیت خود
را به فرزند بزرگوارش ،امام حسن مجتبی(ع)

امال فرمود .شب بیست و یکم رمضان سال
چهلم هجری فرا رسید؛ لحظه عروج نزدیک
بود .امیرمؤمنان ،در آخرین سفارش و وصیت
خود ،فرزندان را به دوستی با یکدیگر و تقوای
الهی سفارش فرمود و آنگاه بر لبان مبارکش
این کلمات جاری شد« :حفظکما ...من أهل
بیت و حفظ فیکم نبیه ،استودعکم ا ...خیر
مستودع و أقرأ علیکم سالم ا ...و رحمته؛ در
پناه خدا به سر برید ای اهل بیت رسول و از خدا
میخواهم که شخصیت پیامبر را در خاندان
شما پایدار بــدارد .شما را بخدا میسپارم و
او از هر امــان ـتداری امینتر اســت.» ایــن را
فرمود و زبانش به ذکر «ال ال ـهاالا »...مشغول
بود تا روح مقدس از بدن مطهرش پرکشید.
ابنواضح یعقوبی در کتاب تاریخ مشهور خود
آوردهاست که طبق وصیت امام(ع) ،او را شبانه
دفن کردند؛ فرزندش امام حسن مجتبی(ع)
بر پیکر پاک او نماز گــزارد و هفت بار تکبیر
گفت .هنگامی که اقامه نماز پایان یافت ،رو
به حاضران کرد و فرمود« :ا ّما انّها ال ُت َک ّبر علی
أحــد َبعده»؛ بدانید که پس از علی ،بر پیکر
َ
هیچ کس دیگری هفت تکبیر گفته نمیشود.
صبحگاهان ،امام مجتبی(ع) در مسجد کوفه
خطبهای ایــراد کرد و فرمود« :دیشب مردی
دعوت حق را لبیک گفت که گذشتگان به او
نرسیدند و آیندگان دیگر مانند او را نخواهند
دیــد .کسی که در هنگام جهاد ،جبرئیل و
میکائیل را در دو طرف خود داشــت .به خدا
سوگند او در شبی به دیــدار معبود رفــت که
موسی بن عمران درگذشت و عیسی بن مریم
به آسمانها عروج کرد؛ همان شبی که قرآن
نازل شد».

آیینهایشبقدردرعصرصفویهبهروایتجهانگردآلمانی
آدام اولــئــاریــوس ،جهانگرد
گزارش
آلمانی که در دوره صفویه به
ایران آمد ،در سفرنامه خود به
مراسم ویژه ایرانیان در ماه رمضان و شبهای
قدرپرداختهاست.اولئاریوسمینویسد«:هفتم
فوریهبرابرتقویمایرانیانبیستویکمرمضانو
روز گرامی داشت شهادت حضرت علی (ع)،
قدیسبزرگورهبرمذهبیایرانیهاست.آنان
ازطریقگردهماییتماماهالیشهروبامراسم
ویژه در مکانی نزدیک شهر که برای این کار
ساخته شــده اســت ،در ایــن روز به مناجات و
عزاداریمیپردازند».ویمیافزاید«:وقتیکه
چند نفر از ما به محل مذکور وارد
شدیم تا از این مراسم دیدن کنیم،
بهدستورخانکهکالنتروجمعیاز
بزرگاننیزهمراهویبودند،جایی
برایمابازکردندزیرخیمهیکنفر
خطیب یا برگزار کننده مجلس
سوگواری،درلباسنیلیرنگعزا،
رنگی غیر از رســم ما که مشکی

استفاده میکنیم ،بر یک صندلی بلند نشسته
بود.اوبهمدتدوساعتباصداییخوش،رساو
صافمقتلنامهمیخواند.محتوایاینکتاب،
شــرح زنــدگــی حضرت عــلــی(ع) و چگونگی
شهادتایشانبود.دورتادورصندلیخطیب،
تعداد زیــادی طلبه نشسته بودند و در اثنای
خــوانــدن خطیب به دفعات متفاوت آغــاز به
خواندن آواز کردند ،زیرا در کتاب یاد شده همه
جا کلمات قصار و رهنمودهای عالمانه وجود
داشت .پس از اتمام چند شعر ،یکی از آن ها با
صدایی بلند فریاد میزد :لعنت خدا به کشنده
علی باد! در جواب او تمام جمعیت میگفتند:
بیش باد ،کم مباد! پس از پایان
قرائت کتاب ،سه تابوت که با
پارچه سیاه رنگی پوشیده شده
بود دایرهوار دور گردانده شد که
ظــاهــرا باید مظهر تابوتهای
حــضــرت علی (ع) و دو فرزند
ایــشــان ،امــام حــســن(ع) و امــام
یبود.
حسین(ع)م 

گوگلکودکانرابهدنیایکتابمیبرد
شــرکــت گــوگــل بــه تــازگــی
جهان کتاب
اپلیکیشنی ب ــرای مطالعه
کــودکــان راهانــــدازی کــرده
است که به کودکان مدارس ابتدایی کمک
میکند توانایی و مهار تهای مطالعه و
خواندن کتاب خود را باال ببرند .به گزارش
ایبنا ،اپلیکیشن جدید که به صورت رایگان
عرضهشدهاست،فع ً
الاززبانهایانگلیسی،
پرتغالی ،اسپانیایی ،هندی ،اردو و چند زبان
آسیای جنوب شرقی پشتیبانی میکند.
آ نطور که مسئوالن گوگل میگویند ،این
اپلیکیشنبرایکودکانامکانمطالعهکتاب
با صدای بلند را فراهم کرده است و از این
طریق ،مهارت آن ها را در تلفظ صحیح

کــلــمــات و مــطــالــعــه کــتــا بهــای مختلف
غیردرسی افزایش میدهد .از امکانات دیگر
ایــن نــر مافــزار ،کمک به نظارت پیشرفت
مهارتهای زبانی کودکان و تهیه بازیهایی
با استفاده از کلمات اســت .گوگل عنوان
« ،»Read Alongبه معنای «مطالعه طوالنی
مدت» را برای سرویس جدید کتاب کودک
خود انتخاب کرده است .سال گذشته در
کشور هندوستان ،نرمافزار مشابهی به نام
«بولو» به زبان هندی راهاندازی شده بود.
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در نخستین خطبهای که امــام علی(ع) پس از
رسیدن به خالفت ایراد فرمود و از اجرای عدالت،
رفع تبعیض و غربالگری جامعه به منظور عزیز
عزیزان
ذلیالن بالجهت و پایین آوردن
کردن
ِ
ِ
اخالق
نوعی
که
بود
پیدا
گفت،
سخن
بالجهت
ِ
وظیفهگرا را مبنای عمل سیاسی خود قرار داده
است .قطع نظر از اینکه آیا اخالق وظیفهگرا
میتواند شخص حاکم را در پیشبرد طــرح و
برنامههای سیاسی و مدیریتی یاری کند یا خیر،
امام که در پی اخالقی کردن سیاست بود ،این
رویکرد را برگرفت و مبنای عمل خود در خالفت
و زمامداری قرار داد .به زودی ،کسانی که با این
رویکرد همدلی نداشتند ،از در واگرایی وارد
شدند و حتی کار را به رویــارویــی با آن حضرت
کشاندند .در میان جماعتی که ظاهر ًا در جبهه
امــام(ع) ماندند ،کسانی یافت میشدند که به
بهانههای مختلف ،حتی سردی و گرمی هوا ،از
اوامر فرمانده خود سرپیچی میکردند و عذری
برای تمکین نکردن خود میتراشیدند .از منظر
روان شناسی نظامی ،هیچ چیز تلختر و گزندهتر از
این نیست که اوامر یک فرمانده در نزد سربازانش
ُمطاع نباشد .در این صــورت ،فرماندهی او در
گــرو چیست؟ تردیدی نیست که هرگاه اوامــر
یک فرمانده مطاع نباشد ،اهــداف عالیه او بر
زمین خواهد ماند چراکه در نبود بازوان اجرایی
و عملیاتی ،آهنگ پیشرفت امــور از مطلوبیت
الزم برخوردار نخواهد شد .امام(ع) در روزهای
آخر عمر بر آن شد تا مقدمات رویارویی دوباره با
شامیان را فراهم کند؛ اما گروهی از سپاهیان
کوفی او ،حاضر به تمکین و همراهی نشدند.
امام به مثابه یک فرمانده نظامی ،وقتی چنین
تمردی را از یاوران بیتمیز دید ،به سختی رنجید
و با تلخکامی فرمود« :گرفتار کسانی شدهام
که چون امر میکنم ،فرمان نمیبرند و چون
میخوانم ،پاسخ نمیدهند .ای ناکسان! برای
چه در انتظارید؟ چرا برای یاری دین خدا گامی بر
نمیدارید؟ دینی کو که فراهمتان دارد؟ غیرتی
کو تا شما را به غضب آرد؟ فریاد میخواهم و یاری
میجویم ،نه سخنم میشنوید نه فرمانم میبرید
 ...کاش نه شما را دیده و نه شناخته بودم .به خدا
سوگنداینآشناییبرایمن،جزپشیمانیواندوه
هیچ ثمرهای نداشت ».سپس رو به آسمان کرد و
فرمود« :ال َّل ُه َّم ِإنِّی َق ْد َم ِل ْل ُت ُه ْم َو َم ُّلونی َو َس ِئ ْم ُت ُه ْم
به ْم َخ ْیر ًا ِم ْن ُه ْمَ ،و َأ ْبد ْل ُه ْم بی
َو َس ِئ ُمونیَ ،ف َأ ْبد ِلنی ِ
َش َّر ًا ِمنِّ ی»؛ خدایا! این مردم از دست من خسته
و ملول شدهاند ،من هم از دست آن ها خسته و
ملول شدهام .خدایا! اینان از من دلگیر شدهاند،
من هم از آن ها دلگیر شدهام .خدایا بهتر از آن ها
را نصیب من کن و بدتر از من بهره آن ها گردان».
السالمعلیکیاامیرالمومنینیاابالحسن! الزال
جرحک ینزف فی محراب العراق .لعن ا ...من
قتلک باالیدی و االلسن.
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