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مقدمه

یخ رســول  شــناختن صحیــح، جامــع و دقیــق اســام، بــدون مطالعــۀ تار
ع(  خدا)ص( ممکن نیست. حتی فهم کامل قرآن و کلمات معصومین)

کرم)ص(، به دست نمی آید. یخ پیامبر ا هم بدون درک دقیق تار
کــرم)ص( با مســائل و معماهایی  یــخ حیــات پیامبر ا در مطالعــۀ تار
مظلومانــۀ  حیــات  دوران  در  آنهــا  حــل  کلیــد  کــه  می شــویم  مواجــه 
حیــات  یــخ  تار دقیــق  درک  بــدون  بنابرایــن،  اســت.  ع(  امیرالمومنیــن)
یخ زندگی پیامبر اسام)ص( به درستی فهمیده  ع(، نه تار امیرالمومنین)
می شــود و نــه شــناخت اســام تحقق پیــدا می کند. همان طــور که نبوت 
بدون امامت ناتمام می ماند، فهم رســالت نبوی نیز وابســته به فهم وقایع 

ع( است. دوران امامت امام علی)



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۸

ع(، بی تردیــد مهمترین بخش، پنج  یــخ حیــات امیرالمومنین) در تار
ســال آخــر حیــات آن حضرت و دوران حکومت ایشــان اســت که با فهم 
یــخ صدر اســام رســید.  آن، می تــوان بــه یــک جمع بنــدی صحیــح از تار
ع( راز تمام رنج های  چرایی و چگونگی نبردهای ســه گانۀ امیرالمؤمنین)
ع( اســت و تنوع این نبردها  رســول خدا)ص( و رمز غربت امیرالمؤمنین)

ابعاد مختلف حقایق دین را به نمایش می گذارد.
یخ صدر اســام،  اما جمع بندی نهایی و رازگشــایی از تمام اســرار تار
ع( اســت؛ زمانــی کــه دیگــر کســی از  در نیمــۀ دوم حکومــت امــام علــی)
ع( اطاعت نمی کرد و غارت های متعدد در مناطق  فرمان امیرالمؤمنین)
ع(  یه، امیرالمؤمنین) مختلف مملکت اسامی توسط سربازان شوم معاو
را بــه ســتوه آورده بــود. ایــن دوران کــه دو ســال منتهــی بــه شــهادت امام 
ع( را تشــکیل می دهد، به دوران »غارات« مشــهور شــده اســت که  علی)
یخ اسام را در خود دارد، بلکه رازهای سر به مهر  نه تنها اســرار گذشــتۀ تار
ع( تــا امــروز را برما کرده اســت؛ به  حــوادث پــس از شــهادت امــام علی)
گــر مــا بخواهیــم مقدمه ســاز ظهــور باشــیم، بایــد بتوانیــم از  گونــه ای کــه ا
تی که امت اسام در دوران غارات به آن مبتا بوده اند به سامت  مشکا

عبور کنیم.
یــخ پرتاطــم صــدر  شــاید فلســفۀ ابتــا بــه غــارات در پایــان دوران تار
اســام این بوده اســت که نشــان دهد آیا غایت هدف ارســال پیامبران و 
بعثت انبیا تحقق پیدا کرده اســت یا نه. در آیه ای از قرآن کریم که هدف 
نا 

ْ
ْرَسل

َ
َقْد أ

َ
یه ای بسیار مهم بیان شــده آمده است: »ل ارســال رســوالن از زاو

ِقْســِط؛ 
ْ
اُس ِبال میزاَن ِلَیُقوَم الّنَ

ْ
ِکتاَب َو ال

ْ
نا َمَعُهُم ال

ْ
ْنَزل

َ
نــاِت َو أ َبّیِ

ْ
نا ِبال

َ
ُرُســل
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ما رســوالن خود را با دالیل روشــن فرســتادیم، و با آنها کتاب و میزان نازل 
کردیــم تــا مــردم به عدالت قیــام کنند.« یعنــی پیامبران آمده انــد که مردم 
خودشــان احســاس مسئولیت کرده و قسط را در میان خود اقامه کنند. و 
َغْیِب؛ تا خداوند 

ْ
ُه ِبال

َ
َم اهَّلُل َمْن َیْنُصُرُه َو ُرُســل

َ
در ادامه آمده اســت: »َو ِلَیْعل

ى می کند.«  بداند چه کســی او و رســوالنش را، بدون  آنکه او را ببینند یار
)حدیــد/25( در امتحــان بســیار پیچیده و مهــم غارات در پایــان دوران 
ع( معلوم شد که مردم هنوز احساس مسئولیت  حکومت امیرالمؤمنین)
الزم را ندارنــد و علی رغــم همۀ حوادث تلخ گذشــته، لــزوم نصرت امام را 

درک نکرده اند.
ع( بــا جهادهای پای رکاب رســول  اساســًا ســه جنــگ امیرالمؤمنین)
ی از مســلمانان و پیروان  خــدا)ص( متفــاوت بــود؛ به گونــه ای کــه بســیار
ع(  کرم)ص(، نــه تنها حاضر به جهاد پــای رکاب امیرالمؤمنین) پیامبــر ا

نشدند، بلکه در جبهۀ باطل و مقابل آن حضرت قرار گرفتند.
نوع جهاد در ماجرای غارات، با سه جنگ دیگر حضرت هم متفاوت 
بــود؛ مردمــی کــه به شــیوۀ مدیریت خلفای ســابق عادت کــرده بودند، در 
جمــل و صفیــن بــا آن حضــرت همراهــی کردنــد، امــا وقتــی در ماجــرای 
ی اجبار می کند،  ع( نه آنها را بــه کار حکمیــت دیدند کــه امیرالمؤمنین)
ی ســوق می دهــد، فهمیدند  و نــه بــا ابزار پــول و قبیله گرایی به انجام کار
ی حرف حضرت حــرف زد و به دســتورات او عمل نکرد.  کــه می شــود رو
ع( تنها به احســاس مســئولیت خــود آنها تکیه  ایــن یعنی امیرالمؤمنین)
ی  کرده است. در چنین شرایطی سپاهیان آن حضرت از همراهی و پیرو
ی از کسانی  ایشــان ســرباز زدند. به همین دلیل است که می بینیم بسیار
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ع( جنگیــده بودند، در  کــه در نبردهــای قبلی پــای رکاب امیرالمؤمنیــن)
ی؛ این احســاس مســئولیت اســت که  امتحــان غــارات مردود شــدند. آر

نقطۀ نهایی است که انسان مؤمن باید به آن برسد.
از نظــام  و اســتفاده  بــر تهدیــد و تطمیــع  یــه  در مقابــل، تکیــۀ معاو
کــم بــر عــرب بــود، و به همیــن دلیــل دوران غــارات، پایان  قبیله گــرای حا
یه  ع( شد و زمینه های سلطۀ معاو ی برای حکومت امیرالمؤمنین) دردآور

بر تمام جهان اسام را فراهم کرد.
یه در دوران دوســالۀ غارات،  عجیب آن اســت که جنایت های معاو
به جای اینکه باعث افزایش نفرت عمومی نسبت به او شده و عزم مردم 
را برای مقابله با او بیشــتر کند، موجب سســتی بیشــتر مردم و فرار آنها از 
یه بــه خوبی از عدم  یه می شــد. گویی معاو یارویــی بــا حمله هــای معاو رو

ی است باخبر بود. مسئولیت پذیری مردم، که عمق والیت مدار
کتاب غارات نشــان دهندۀ اوج حکمت و بصیرت عالم جلیل القدر 
»ابراهیــم بــن محمد ثقفی کوفی« اســت، که این فصــل از حیات غم بار و 
ع( را مســتقًال دیده و به آن پرداخته اســت. مطالعۀ  با عظمت امام علی)
ک آن دوران می تواند ما را به  ایــن کتــاب و فهم حــوادث پیچیده و دردنــا
درک فلســفۀ مظلومیــت اولیــای خــدا و فهــم راه های رفع ایــن مظلومیت 
رهنمــون کنــد و از مشــهوراتی کــه گاهی دقیق نیســتند عبــور داده و متن 

یخ را برای ما به نمایش بگذارد. وقایع تار
آنچــه امــروزه بــرای ما مــژدۀ نزدیک شــدن ظهــور و فرج امت اســامی 
است، رفتار دالورمردان بابصیرتی است که تحت عنوان »مدافعان حرم« 
گر بتوانیم  توانســتند از امتحان ابتا به غارات ســربلند بیــرون بیایند. ما ا



۱۱مقدمه

، در مقابل انواع غارات و فتنه ها مقاومت کنیم و به اشارات  در این مسیر
یم، دیری نخواهد پایید  امام امت، موجبات نابودی غارتگران را فراهم آور
ع( و پایان یافتن  که کوفه مجددًا محل استقرار حکومت ولی اهَّلل االعظم)

ع( می شود. دوران غربت امیرالمؤمنین)
کتــاب غــارات   ، ســردار بــا عظمــت اســام، شــهید ســلیمانی عزیــز
یــان مقابلــه بــا  را یــک مقتــل کامــل می دانســت.1 او و همرزمانــش در جر
، دقیقًا در همان مناطق غارات در زمان حکومت  یســت های غارتگر ترور
یخی  ع(، بــه نــدای امامشــان لبیک گفتنــد و از غربت تار امیرالمومنیــن)
کتــاب غــارات  ع( غبــار غــم زدودنــد. بــا خوانــدن  امیرالمؤمنیــن علــی)

می توانیم ارزش واالی مدافعان حرم را بهتر درک کنیم.
باید مقتل غارات را برای خود، مقدمۀ فهم مقتل عاشورا قرار دهیم تا 
بدانیم چگونه کســانی که در جریان غارات سستی کردند، مبتا به بای 
عظیم یزید شدند و رذالتشان به جایی رسد که نه تنها در مقابل دیدگان 
آنهــا خیمه هــای امــام غارت شــد، بلکــه خودشــان به غــارت خیمه های 

ع( پرداختند. اباعبداهَّلل الحسین)
گاه شــدن نیســت، مقتل را باید  کتاب مقتل برای یک بار خواندن و آ
یخت. با خوانــدن جمات دردمندانۀ  مکرر خواند و اندیشــید و اشــک ر
ع( در مقتل غارات، اثــر کام نورانی و جان گــداز حضرت در  امــام علــی)

شیعه  کتاب  قدیمی ترین  که  را  الغارات  کتاب  »این  سلیمانی:  قاسم  حاج  شهید  سردار   .1
هست بخوانید، حتمًا بخوانید، مقتل کامل است. اگر آن را بخوانید، امروز برای این حکومتی 
که در استمرار حکومت  علی بن ابی طالب هست، آگاهانه تر و بدون تعصبات فردی و حزبی 

نگاه می کنیم، نظر می دهیم و دفاع می کنیم.« )1397/3/17(



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۱۲

ع( را  قلــب ما ظاهر می شــود و هرگــز لحظات هم دردی بــا امیرالمومنین)
فراموش نخواهیم کرد.

علیرضا پناهیان



اشاره

ع( از آخر ســال 35 هجری شــروع شــد و تا زمان  حکومت امیرالمؤمنین)
شــهادت آن حضــرت، یعنــی رمضــان ســال 40 به طــول انجامیــد. از این 
چهار ســال و نه ماه، تنها حدود دو ســال آن را سه جنگ جمل، صفین و 
نهروان و حواشــی آن در بر گرفته اســت. و از بعد از جنگ نهروان تا زمان 
شــهادت آن حضرت، بیش از دو ســال و نیم طول کشــیده اســت. یعنی 

بیش از نیمی از حکومت آن حضرت بعد از جنگ نهروان بوده است.
، تمــام ســه جنــگ مهــم و مشــهور جمــل، صفین و  بــه عبارتــی دیگــر
نهروان، در دو سال اول حکومت آن حضرت بوده است، و بیش از نیمی 

از دوران خافت آن حضرت، پس از جنگ نهروان.



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۱۴

ایــن دوره از حکومــت حضــرت کــه می تــوان از آن بــه دورۀ »غــارات« 
یــاد کرد، دوره ای بســیار مهم و عبرت آموز و از جهاتــی مهم تر از دورۀ اول 
کثر قریب به اتفــاق مردم از این دوره از  حکومــت آن حضرت اســت، اما ا
حکومــت حضــرت و اتفاقــات آن کامًال بی خبر هســتند و حتی نام آن را 
نشــنیده اند و تصور عمومی بر این اســت که از جنگ نهروان تا شــهادت 

ع( فاصلۀ چندانی نبوده است. امام علی)
کــه آن را از زمان هــای دیگــر  ایــن دوره دارای دو ویژگــی مهــم اســت 
یه برای  متمایــز کرده اســت؛ از طرفی دورۀ اقدامــات متعدد و متنوع معاو
ع( اســت، که  تضعیــف و حتــی ســاقط کــردن حکومــت امیرالمؤمنیــن)
یــه بــر شــهرها و مناطق  عمــدۀ آن، غارت هــا و شــبیخون های مکــرر معاو
ع( بوده اســت؛ غارت هایی که در  تحــت قلمرو حکومــت امیرالمؤمنین)
یه به جایی رسید که حداقل های مردانگی و  آن، قســاوت لشــکریان معاو
انســانیت را هم زیر پا گذاشــتند و کارهایی را مرتکب شــدند که حتی در 

زمان جاهلیت هم کسی به خود اجازه نمی داد آنها را انجام دهد.
ع(  ، دورۀ سستی و عدم همراهی یاران امیرالمؤمنین) از طرف دیگر نیز
یــه و تأمیــن امنیــت خــود بــوده، کــه باعث  در مواجهــه بــا اقدامــات معاو
ع( علیه مردم کوفه شده است. تا  شــکایت ها و مذمت های شدید امام)
ع( در هیچ دوره ای از حیات شــریف  جایــی که می بینیم امیرالمؤمنین)
ی مرگ نکرده اســت.1 آن هم در خطبۀ عمومی و  خود، جز این دوره، آرزو

. ، بلکه مکّرر آن هم نه یک بار

1. تنها مطلبی که از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده و شاید باعث ایجاد این ذهنیت شود که آن 
حضرت قبل از این نیز آرزوی مرگ کرده، این دو بیت شعر است:



۱۵اشاره

بنابر آنچه گفته شد، اهمیت مطالعه و بررسی وقایع این دوره و نقش 
ع( و  مهــم و بی نظیــر آن در فهــم و تحلیــل صحیــح زمانــۀ امیرالمؤمنین)

عبرت گرفتن از آن روشن می شود.1

َفَراِت  ْیَتَها َخَرَجْت َمَع الّزَ
َ
ی َزَفَراِتَها َمْحُبوَسٌة             َیا ل

َ
َنْفِسي َعل

 َحَیاِتي 
َ

ْن َتُطول
َ
ْبِکي َمَخاَفَة أ

َ
َما             أ

َ
َحَیاِة َو ِإّن

ْ
 َخْیَر َبْعَدَك ِفي ال

َ
ال

جان من با ناله هاى خود حبس شده، اى کاش جان من با ناله هایم خارج می شد
بعد از تو خیرى در زندگی نیست، گریه می کنم از اینکه مبادا بعد از تو زیاد زنده بمانم

به  آن  انتساب  و  داده شده  نیز نسبت  امیرالمؤمنین)ع(  از  افراد مختلفی غیر  به  این شعر  اما 
امیرالمؤمنین)ع( نیز در منبع معتبری نقل نشده است. جدا از اینکه این سخن در مقام شعر 

است و نمی توان گفت که فرد سراینده در واقع آرزوی مرگ کرده است.
1. حجت االسام دکتر محسن الویری )دانشیار و رئیس گروه تاریخ دانشگاه باقرالعلوم(: »مشهور 
است که معموًال در دوران خافت امیرالمؤمنین)ع( سه رویداد بزرگ یعنی جنگ های جمل و 
صفین و نهروان را به عنوان رویدادهای زمان حضرت ذکر می کنند، اما یک رویداد چهارم به نام 
»غارات« داریم. اهمیت پدیدۀ غارات اتفاقًا به نظر بنده بیشتر از موارد قبلی است، چون این 
مسأله بود که نهایتًا جامعه را به این سمت وسو که خافت به دست معاویه بیفتد سوق داد.« 

 )https://farsi.khamenei.ir/others-dialog?id=23351(
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توضیحاتی در مورد کتاب حاضر

، ترجمــه ای روان بــر کتــاب »الغــارات« نوشــتۀ »ابراهیم بن  کتــاب حاضــر
محمد ثقفی کوفی« متوفای ســال 283 هجری اســت که از علمای بنام 
دوران غیبــت صغــری بوده اســت. این کتــاب کهن ترین منبــع موجود در 
یه بوده  ع( و بحث غارات معاو رابطه با نیمۀ دوم حکومت امیرالمؤمنین)

و به صورت خاص به بررسی آنها پرداخته است.
خــود مرحوم ثقفی در مورد محتوای کتابش این گونه می نویســد: »این 
یه و اهل شــام  ع( و معاو یدادهــای رخ داده بیــن علی) کتــاب در مــورد رو
ع(  ی خواستن های امام) بعد از جنگ خوارج است؛ همچنین اخبار یار
از اهــل عــراق، ســیرۀ آن حضــرت، پیشــامدهای مربــوط بــه آن حضرت و 

سخنان ایشان بعد از جنگ نهروان تا زمان شهادت ایشان.«



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۱۸

همان طــور که پیداســت، موضــوع اصلی این کتاب که بیشــتر حجم 
یــه بعد از  ع( و معاو آن را در بــر گرفتــه اســت، وقایــع رخ داده میــان امــام)
جنگ نهروان اســت. اســم کتاب نیز به همین مناســبت انتخاب شــده 
یه بر  است؛ چون بخش مهمی از این وقایع، »غارت« هایی است که معاو

ع( تدارک دیده است. مناطق تحت حکومت امیرالمؤمنین)
این کتاب در قرن سوم، یعنی حدود 1200 سال قبل و طبق معیارهای 
همان زمان نوشــته شــده اســت. و بــرای آنکه بــرای عموم خواننــدگان در 
روزگار مــا قابل اســتفاده و خواندنی باشــد، نیازمند تغییراتی در ســبک و 
ی و همچنین مطالب آورده شده بود که این تغییرات در  ادبیات نوشــتار

کتاب حاضر إعمال شده و به شرح زیر است:
، جهت رعایت ســوگیری اصلــی کتاب و حفظ وجه  1. در کتــاب حاضر
تمایــز اصلــی آن، کــه همــان موضــوع غارات اســت، مطالبی کــه کامًال 
غیرمربــوط بــه موضوع اصلی کتاب بوده انــد و در عین حال، آمدن آنها 
مانــع از روان و خواندنــی بودن کتاب برای خوانندگان می شــد، حذف 
شــده اســت و در مورد بعضی روایت های طوالنی که قسمتی از آنها که 
مربوط به کتاب بوده است، فقط قسمت مرتبط آورده شده یا تلخیص 

شده است.
ی کــه بــرای عمــوم خواننــدگان مــال آور و  2. روایت هــای مشــابه و تکــرار
یادی از این دست در کتاب دیده می شود-  بی فایده است -و موارد ز
کتفا شده، و یا برای حفظ همۀ  یا حذف شده و به یک روایت مختار ا

نکات با هم ادغام شده است.



۱۹توضیحاتی در مورد کتاب حاضر

، محتــوای کتــاب، در چند فصــل کلی تقســیم بندی  3. بــرای اولیــن بــار
و تحــت عناویــن و زیرفصل هــا منظم شــده اســت تا به فهــم و مطالعۀ 

روان تر کتاب کمک کند.
4. غیــر از مطالبــی کــه در ابتدای کتاب اضافه شــده اســت، تنها در پنج 
 ، جــای کتــاب، بــه جهــت اهمیت مطلــب و نیــاز آن به توضیح بیشــتر
به »متن کتاب« توضیحاتی اضافه شــده اســت که بــا عبارت »توضیح 
مترجم« مشخص شده و  از بقیۀ متن متمایز شده است و بقیۀ کتاب 
عینًا ترجمۀ کتاب الغارات اســت. همچنین در هر جایی از کتاب که 
الزم بوده است، توضیحات مختصری در پاورقی اضافه شده تا کسانی 
یخی کمتری دارند، ارتباط بهتری با کتاب برقرار کنند. که اطاعات تار

5. بدنۀ اصلی کتاب شامل ترجمۀ سلیس و روان کتاب »الغارات« است. 
در عیــن حــال در قســمت هایی از کتــاب، اصــل متــن عربی ســخنان 
ع(، بــه دلیــل برخی ظرافت هــا و زیبایی های ســخنان  امیرالمؤمنیــن)
حضــرت کــه جــز از طریــق خوانــدن متن عربی مشــخص نمی شــود، و 

همچنین استفادۀ محققان، در کنار متن فارسی آورده شده است.
کم بعد از جنگ  در این کتاب ابتدا مســائلی که مربوط به فضای حا
نهروان است آورده شده، سپس اتفاقات پس از جنگ نهروان تا شهادت 
ع( در پنج محور اصلی دســته بندی شــده و آمده اســت.  امیرالمؤمنین)
ع( نســبت به آینــدۀ مــردم، و در آخر نیز  پــس از آن پیش بینی هــای امــام)
ع( که ارتباط کمتری با بحث اصلی  روایاتی در مورد سیرۀ امیرالمؤمنین)
ی و ارائه شده است. کتاب داشته، اما آوردن آنها مفید بوده است گرد آور
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پیوست؛ خالصه ای از دوران خلفا و نیمۀ اول حکومت 
امیرالمؤمنین)ع(1

 » پــس از آنکه رســول خدا)ص( در ســال 11 هجــری از دنیا رفــت، »ابوبکر
بــه خافــت رســید. او دو ســال و ســه مــاه خلیفــه بــود. او پــس از آنکــه از 
نبــرد با مخالفان و مرتدان در داخل حکومت اســامی فارغ شــد، به فتح 
ســرزمین های دیگر پرداخت و حیره، قســمت  هایی از عراق و دمشــق را 
« بــه وصیت ابوبکر به  در ایــن مــدت فتح کرد. در ســال 13 هجری، »ُعَمر
خافت رســید و فتوحات را پی گرفت. در زمان او مصر و شــمال آفریقا، 

1. این بخش خاصه ای کوتاه از دوران خلفا و حوادث دوسال اول حکومت امیرالمؤمنین)ع( 
از جنگ نهروان )نیمۀ دوم حکومت حضرت و محتوای کتاب  است که به فهم فضای بعد 
اتفاقات این دوره آشنایی کمتری  با  غارات( کمک می کند و مطالعۀ آن برای مخاطبانی که 

دارند بسیار مفید است.



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۲۲

بقیۀ سرزمین عراق و شامات و قسمت های غربی ایران فتح شد. او پس 
از ده ســال و نیــم خافــت، به دســت فردی بــه نام فیروز مجروح شــد و بر 

اثر آن درگذشت.
پــس از او عثمــان بــه خافــت رســید و 12 ســال خافــت را بــر عهده 
داشــت. فتوحــات در دوران عثمــان هــم ادامــه یافــت و فــارس، کرمــان، 

خراسان، هرات، کابل و بلخ توسط مسلمانان تصرف شد.
او  طــرف  از  اقداماتــی  بــا  ســوم،  خلیفــۀ  خافــت  پایانــی  ســال های 
همراه شــد که نارضایتی عمومی مســلمانان را در پی داشــت و منجر به 
شــورش مــردم علیه او شــد. انتخاب فرمانــداران بی کفایت تنهــا به دلیل 
خویشاوندی با شخص خلیفه، بذل و بخشش های فراوان از بیت المال 
به خاندان بنی امیه، برخوردهای نامناســب با صحابۀ رســول خدا)ص(، 
... کارهایی  کرم)ص( در امور حکومتی و بــه کار گرفتن مطرودین پیامبر ا
بــود کــه باعث خشــم مردم علیه خلیفۀ ســوم شــد و در نتیجــه عده ای از 
، کوفه، بصره و مدینه بر او شورش کردند و پس از محاصره ای  مردم مصر

40 روزه، او را به قتل رساندند.
 18 روز  در  ع(  امیرالمؤمنیــن) ســوم،  خلیفــۀ  شــدن  کشــته  از  پــس 
ذی الحجــه ســال 35 هجری، بــه اصرار مردم به خافت ظاهری رســید و 
4 ســال و نه ماه در این منصب بود. مردم در مدینه با آن حضرت بیعت 
کردند. در آن زمان، پایتخت حکومت اسامی مدینه بود و بعد از جنگ 

جمل به کوفه منتقل شد.
 ، ع(، طلحه و زبیر حــدود 4 مــاه بعد از بیعت مــردم با امیرالمؤمنیــن)
کــه از گرفتــن پســت و مقام در حکومــت آن حضرت ناامید شــده بودند، 
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، دیدار کردند و نقشــۀ جنگ با  بــه مکــه رفتند و با عایشــه، همســر پیامبر
یختند. عایشــه و طلحه و زبیر به بهانۀ خونخواهی  ع( را ر امیرالمؤمنین)
خلیفۀ سوم و با حدود 900 نفر از مکه به سمت بصره حرکت کردند تا در 

ع( بجنگند. آنجا با طرفدارانشان همراه شوند و با امیرالمؤمنین)
ع( نیز با حدود 700 نفر از مدینــه حرکت کرد و در ذی قار  امــام علــی)
)شــهری بیــن بصره و کوفــه( توقف کرد تا از ســپاهیان حکومت اســامی 
از کوفــه به آن حضرت ملحق شــوند. کوفه شــهری بود کــه در زمان خلیفۀ 
دوم به وجود آمده بود و محل اســتقرار نیروهای نظامی حکومت اسامی 
بــود. در نهایــت مردم کوفه به آن حضرت ملحق شــدند و جنگ جمل به 
وقوع پیوست. در این جنگ طلحه و زبیر و هزاران نفر از یاران آنها کشته 
ع( پیروز شد. عایشه هم ابتدا به بصره منتقل شد  شدند و امیرالمؤمنین)
ع( پس از جنگ جمل به کوفه  و پس از آن او را به مدینه فرستادند. امام)

رفت و آن شهر را پایتخت حکومت خودش قرار داد.
ع(، تمام استاندارانی که توسط خلیفۀ  با شروع خافت امیرالمؤمنین)
ســوم نصب شــده بودند عزل شدند و فرد جدیدی به جای آنها منصوب 
؛ یکی ابوموســی اشــعری، که مالک اشتر واسطه شد تا  شــد، به جز دو نفر
یه، که  ی کوفه باقی بگذارد، و دیگری معاو ع( او را بر فرماندار امــام علــی)
ع(  بــه بهانۀ خونخواهی عثمان و مشــروع نبودن حکومــت امیرالمؤمنین)

ی شام نشد. حاضر به تحویل فرماندار
یه بپذیرد  یه و تاش برای اینکه معاو ی های حضرت به معاو نامه نگار
کــه والیــت شــام را تحویــل دهــد بــه جایــی نرســید؛ در نتیجــه ســپاهیان 
ع( 4 ماه بعد از جنگ جمل به سمت شام حرکت کردند  امیرالمؤمنین)



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۲۴

یه روبرو شدند. جنگ به  و در منطقه ای به نام »صفین« با سپاهیان معاو
صورت رسمی در ابتدای ماه صفر سال 37 شروع شد و دو لشکر دوازده 
روز بــا هــم جنگیدنــد. در شــب آخــر و پس از کشــته شــدن هــزاران نفر از 
ع( خطبه خواند و گفت:  طرفیــن، یکی از منافقین لشــکر امیرالمؤمنیــن)
گــر جنــگ به همین صــورت ادامه یابد، باعث از بین رفتن نســل عرب  »ا
یه رســید، به پیشــنهاد عمرو عاص  خواهــد شــد.« وقتی این خبر به معاو
دستور داد قرآن ها را بر سر نیزه بزنند و از لشکر امام بخواهند که قرآن بین 

دو سپاه َحَکم و داور قرار بگیرد.
ع(، بیشــتر ســپاه  این چنین شــد که با وجود مخالفت امیرالمؤمنین)
آن حضــرت به حکمیت مایل شــدند و أبوموســی أشــعری )والی کوفه در 
زمان خلیفۀ ســوم که در جریان جنگ جمل از منصبش عزل شــد( را به 
عنــوان نماینــدۀ خود بــرای این کار انتخــاب کردند. بنابراین دو ســپاه به 
سمت شام و کوفه حرکت کردند و قرار شد دو َحَکم هفت ماه بعد )بعد 
از مــاه رمضــان( در دومة الجنــدل با هم دیدار کنند و بر اســاس قرآن بین 

ی کنند. دو گروه داور
در نتیجۀ جنگ صفین، به خاطر ســادگی عده ای و خیانت بعضی 
، بــا وجود اینکه هزاران نفر از مردم کوفه در این جنگ کشــته شــده  دیگــر
ی بود، با خدعۀ عمرو عاص، جنگ  بودند و ســپاه عراق در آستانۀ پیروز

تمام شد و کار به حکمیت کشید و دو لشکر به شام و کوفه برگشتند. 
ع( به کوفه، عده ای از سپاهیان  در راه بازگشــت سپاه امیرالمؤمنین)
ع( از کردۀ خود پشیمان شدند و شروع به سرزنش یکدیگر  امیرالمؤمنین)
کردنــد و راه خــود را جــدا کردنــد و وارد کوفــه نشــدند و بــه »َحــروراء« )در 



۲۵ پیوست؛ خالصه ای از دوران خلفا و نیمۀ اول حکومت امیرالمؤمنین)ع(

ی اشتباه  نزدیکی کوفه( رفتند و حرفشان این بود که قبول حکمیت کار
ع(  یم. اما امیرالمؤمنین) یه برو بوده اســت و باید ســریعًا به جنگ با معاو
یه بســته اســت را نقض کنــد و می فرمود  حاضــر نبــود عهــدی که با معاو
بایــد منتظر صــدور حکم حکمین بمانیــم. بعدها به ایــن گروه معترض 

»خوارج« گفته شد.
ع( می پرداختند  خــوارج تــا مدت هــا بــه مخالفــت بــا امیرالمؤمنیــن)
و در عیــن حــال بــه کوفــه رفــت و آمــد می کردنــد و حتــی به خاطــر اینکه 
ع( ســخن آنان را نپذیرفته و حاضر به نقض عهد نشــده،  امیرالمؤمنیــن)

به آن حضرت نسبت کفر می دادند.
حکمیــت در زمان مقرر بین ابوموســی اشــعری و عمــر عاص صورت 
، چنان که شــرط  گرفت، اما نتیجه ای دربرنداشــت؛ چون ُحکم آن دو نفر
ع( تصمیم گرفت  شــده بود، مطابق با قــرآن نبود. بنابراین امیرالمؤمنیــن)

دوباره به جنگ شامیان برود.
ع( در ُنَخیلــه )اردوگاه نظامی نزدیک کوفه( و در حال  امیرالمؤمنیــن)
یه بود کــه اخبار جنایات  آمــاده شــدن برای رفتن دوبــاره به جنگ با معاو
خــوارج در حــق مــردم عادی به آن حضرت و لشــکریانش رســید. گروهی 
ع( گردن  از خــوارج، »عبــداهَّلل بن َخّباب« را به دلیل عــدم برائت از علی)
یده بودند. این حادثه باعث شــد لشــکریان  زده و شــکم زن باردار او را در
بگوینــد بــا این وضعیت ناامنی، نوامیس مــا در کوفه در خطرند. اول باید 
تکلیف خوارج را روشــن کنیم و پس از فارغ شــدن از آنها به ســمت شــام 

یم. برو
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ع( در محلی به نام  خــوارج در آن زمــان برای جنگ با امیرالمؤمنیــن)
نهــروان، تجمــع کــرده بودنــد؛ بــه همین دلیــل در بیــن راِه رفتن به ســمت 
ع( و ســپاهیانش راه خــود را بــه ســمت نهــروان کج  شــام، امیرالمؤمنیــن)
ع(، طبق معمول ابتدا با آنها  کردند و خود را به آنجا رساندند. امام علی)
صحبــت کــرد و تاش کــرد آنها را از راهــی که انتخــاب کرده اند منصرف 
کثر آنها از جنگ کناره گیری کردند. اما کســانی که باقی  کند. در نتیجه ا
ی  ماندند، همگی جز تعداد بســیار کمی کشــته شــدند و جنگ با پیروز

ع( و یارانش در مدت بسیار کوتاهی خاتمه یافت. امیرالمؤمنین)
خــوارج در عیــن حــال کــه افــرادی ســاده اندیش بودنــد، امــا افــرادی 
مجاهــد و عابد و زاهد بودنــد. در نتیجۀ این جنگ حدود چهار هزار نفر 
ی از آنها از اقوام و  ع( کشته شدند که بسیار از یاران سابق امیرالمؤمنین)

ع( بودند. دوستان و نزدیکان سپاه امیرالمؤمنین)
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رابطۀ مردم با امیرالمؤمنین)ع( بعد از جنگ نهروان

ع( را نمی خواســتند.  بکر بن عیســی نقل می کند که مردم امیرالمؤمنین)
در دلشــان شــك و فتنه رخنه کرده بود و به  دنیا گرایش پیدا کرده بودند و 
یاران و خیرخواهان آن حضرت کم شده بودند. مردم بصره با آن حضرت 
مخالف بودند و کینۀ او را در دل داشــتند.1 همچنین بیشــتر اهل کوفه، 
، اهل شام و همۀ قریش با آن حضرت بددل بودند. قّراء کوفه، اهل حجاز

ید بن  ، ابوُهَریــره و عبــداهَّلل بــن عمــر و عبــداهَّلل بــن زبیــر و ز در حجــاز
ب از مخالفان  یب و ُعْرَوة بن زبیر و سعید بن ُمَسّیِ ثابت و قبیصة بن ذؤ

ع( بودند. بنی امیه نیز همگی مخالف آن حضرت بودند. علی)

1. کینۀ مردم بصره از امیرالمؤمنین)ع( به دلیل کشته شدن هزاران نفر از مردم بصره توسط آن 
حضرت در جنگ جمل بوده است.
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ى  ع( می فرمــود: »خدایــا از تــو در مقابلــه بــا قریش یار امیرالمؤمنیــن)
یــر پا گذاشــتند، مرا محروم  می خواهــم، آنهــا رســم خویشــاوندی با من را ز
کردنــد، مقــام و منزلت باالی من را کوچك شــمردند و بر نزاع و درگیری با 

من متحد شدند.«
ع( نشســته بودم که مردى که مشــخص  ابوفاِختــه می گویــد نزد علی)
بود تازه از سفر رسیده است آمد و گفت: »یا امیرالمؤمنین! من از شهرى 
پیــش تــو آمــده ام کــه هیچ کــس در آنجــا تــو را دوســت نــدارد.« حضــرت 
گر آنها  پرســید: »از کجــا آمــده اى؟« گفــت: »از بصره«. حضرت فرمــود: »ا
می توانســتند مــرا دوســت بدارنــد، دوســت می داشــتند. مــن و شــیعیانم 
در عهــد و پیمــان خداییــم تــا روز قیامت، نه یــك نفر بر تعداد مــا افزوده 

می شود و نه یك نفر کم می شود.«
یه  ع( دورویی می کردند و دل هایشــان بــا معاو اشــراف کوفــه با علــی)
ع( از غنائم به کســی بیش از حقش نمی داد، در حالی که  بود. زیرا علی)
یة بن ابی ســفیان فقط به خاطر اینکه کســی جزء اشراف بود دو هزار  معاو

درهم به او می داد.
ع( بــر عــده ای از قبیلــۀ  ی امیرالمؤمنیــن) بعــد از جنــگ نهــروان روز
هْمدان1 می گذشــت. عــده ای نزدیک آمدند و گفتند: »چرا مســلمانان را 
بدون اینکه جرمی داشــته باشــند ُکشــتی، در کار خدا مســامحه کردی، 
دنبال حکومت کردن بودی و انســان ها را در دین خدا َحَکم قرار دادی؟ 

امیرالمؤمنین)ع(  زمان  در  کوفه  است.  یمن  شیعۀ  معروف  قبایل  از  یکی   »َهْمدان«  قبیلة   .1
متشکل از نظامیانی بود که از مناطق و قبایل مختلف در آن شهر جمع شده بودند و یکی از آنها 

قبیلة همدان از یمن بوده است.



۳۵فاای حاگم بر جامعه پا از جنک نهروان

هیچ ُحکمی جز حکم خدا نیست!« حضرت به آنها جواب داد: »ُحکم 
یش  خدا بر گردن شما است! چه چیزی مانع شده که شقی ترین انسان ر
مرا از خون ســرم رنگین کند؟ من یا می میرم یا کشــته می شــوم، نه، کشــته 

می شوم.« سپس رفت و وارد دارالخافه شد.
ع( بر فراز منبر خطبــه می خواند،  ی در حالــی کــه امیرالمؤمنیــن) روز
زنی از طایفۀ »بنی َعْبس« آمد و گفت: »یا امیرالمؤمنین! ســه چیز اســت 
کــه باعــث تشــویش دل هــا می شــود. حضــرت پرســید: »آنها چیســت؟« 
گفت: »رضایت دادن تو به حکمیت، اینکه حقارت و پستی را پذیرفتی 

و ناراحت شدن تو هنگام با و مصیبت.«1
ع( بودند، از فقهای  کثر کوفه طرفداران امیرالمؤمنین) با وجود اینکه ا
کوفه بودند کسانی که با آن حضرت دشمنی می کردند، کینه اش را به دل 
ی نمی کردند و از اطاعتش خارج شــده بودند. از میان  داشــتند، او را یار
آنها می توان از ُمّرۀ َهْمدانی، مســروق بن أجَدع، أســود بن یزید، َشقیق بن 

... نام برد. مه و
َ
َسل

ع( را  یحیــی فرزند عروة بــن زبیر می گوید: زمانی که پیــش پدرم علی)
یــاد می کردنــد، آن حضرت را ســرزنش می کرد و می گفت: »پســرم! به خدا 
ع( کارهایــی را انجام  قســم مــردم از او برنگشــتند مگــر براى اینکــه علی)

1. هرچند کسی از محققین در مورد این سه موضوع توضیحی نداده است، اما به نظر می رسد 
او به سه چیز اعتراض داشته است؛ یکی قبول حکمیت توسط حضرت، دوم اینکه امام)ع( 
قبول کرد در پیش نویس حکمیت، به دلیل اعتراض شامیان، عنوان »امیرالمؤمنین« از ابتدای 
اسمش حذف شود، و سوم ناراحتی آن حضرت در پی آماده نشدن مردم برای جنگ با معاویه. 
مورد اول و دوم بارها در اعتراضات خوارج به امیرالمؤمنین)ع( در تاریخ ثبت و منعکس شده 

است.
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1. تالش معاوهی ربای تصرف 
مناطقی از قلمرو حکومت امام)ع(

الف( تصرف مصر	 
ب( تالش برای تصرف بصره	 



الف( تصرف مصر

اوضاع مصر در انتهای خالفت عثمان

یفه« کســی بود که اهالــی مصر را به کشــتن عثمان 
َ

»محمــد بــن ابی ُحذ
ترغیــب می کــرد.1 اما زمانی که مصری ها به مدینــه رفتند و خانۀ عثمان 
را محاصره کردند، او در مصر مانده بود و بر »عبداهَّلل بن ابی َسرح«2، که 

در  ابوحذیفه  بود.  خدا)ص(  رسول  بزرگ  صحابی  ابوحذیفه  فرزند  ابی حذیفه،  بن  محمد   .1
جنگ یمامه و در رکاب رسول خدا)ص( به شهادت رسید. پس از شهادت ابوحذیفه، عثمان 
کفالت فرزندش محمد را بر عهده گرفت و تحت حمایت خود قرار داد. با وجود اینکه محمد از 
مخالفین  و  امیرالمؤمنین)ع(  یاران  از  بود،  شده  بزرگ  او  تکفل  تحت  و  بود  عثمان  خویشان 
امام  اواخر حکومت  از تصرف مصر توسط معاویه در  او پس  سرسخت عثمان شد. سرانجام 

علی)ع( به دست معاویه به شهادت رسید.
2. عبداهَّلل بن ابی سرح برادر رضاعی عثمان بود. او زمانی در مدینه کاتب قرآن بود، اما مرتد شد 



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۵۶

فرمانــدار منصــوب عثمان در آنجا بود شــورش کرد و او را از شــهر بیرون 
نمــود و خــودش امــام جماعت مردم شــد. ابن ابی ســرح از مصــر بیرون 
آمد و به مرز مصر و فلســطین رفت و منتظر شــد تا ببیند از عثمان چه 

خبری می رسد.
ى از راه رســید. ابن ابی سرح از او پرسید:  او در همان جا بود که ســوار
»اى بنــدۀ خــدا چه خبری آورده اى؟« ســوار گفت: »مســلمانان عثمان را 
ْیِه راِجُعون، بعد چه کردند؟« 

َ
ا ِإل

َ
ا هَّلِل َو ِإّن

َ
کشــتند.« ابن ابی ســرح گفت: »ِإّن

ع( بیعت  سوار گفت: »با پسرعموی رسول خدا)ص( علی بن ابی طالب)
ْیِه راِجُعون.« آن مرد گفت: »گویا 

َ
ا ِإل

َ
ا هَّلِل َو ِإّن

َ
کردند.« ابن ابی سرح گفت: »ِإّن

ع( براى تو مثل قتل عثمان سخت است؟« ابن ابی سرح  حکومت علی)
گفت: »بله.« آن سوار خوب به او نگاه کرد و گفت: »مثل اینکه تو عبداهَّلل 
بن ابی ســرح، امیر مصر هســتی؟« گفت: »درســت است.« آن مرد گفت: 
ع(  گــر می خواهــی زنده بمانــی زود فرار کن؛ چــون قطعــًا امیرالمؤمنین) »ا
گر دســتش به شــما برســد یا شــما را  دربــارۀ تــو و یارانــت نظر بدی دارد. ا
خواهــد کشــت یــا از بــاد مســلمانان تبعیــد خواهد کــرد؛ بعــد از من هم 
ی که براى مصر معین شــده از راه خواهد رســید.« ابن ابی ســرح  فرماندار
پرســید: »او کیســت؟« سوار گفت: »قیس بن سعد«. ابن ابی سرح گفت: 
»خداونــد محمــد بــن ابی حذیفــه را از رحمت خــود دور کند کــه در حق 

و به مکه گریخت. هنگام فتح مکه، علی رغم عفو عمومی، پیامبر)ص( او را مهدورالدم اعام 
کرد و فرمود: »هرکس عبداهَّلل بن ابی سرح را یافت او را بکشد، اگرچه به پردۀ کعبه چنگ زده 
باشد.« با وجود این، با شفاعت عثمان و علی رغم دستور پیامبر)ص(، او زنده ماند و در زمان 

خافت عثمان، فرماندار مصر شد.
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۱۱۲۱. تالا معاویه برای تصرف مناطقی از قلمرو حکومت امام)ع(

ع( نوشــت و در آن اتفاقات  یــاد بــن أبیــه نامــه اى بــه امیرالمؤمنیــن) ز
بصره را برای حضرت توضیح داد:

یة بــن قدامه از طرف تو آمد و همراه با جمعی  »بنــدۀ صالح خدا جار
از أزدیــان کــه برای کمک به او جمع شــده بودنــد، در مقابل ابن حضرمی 
یادی از  مقاومــت کــرد و او را شکســت داد و مجبــورش کــرد کــه با عــدۀ ز
یارانش به یکی از خانه هاى بصره پناه ببرد. ابن حضرمی و یارانش از آنجا 
بیــرون نیامدنــد تا اینکه کشــته شــدند. بعضی در آتش ســوختند، بر ســر 
یخت، بعضی هم با  بعضی دیوار خراب شــد، بر ســر بعضی ســقف فرو ر
شمشــیر کشــته شدند. چند نفری هم ســالم ماندند که توبه کردند و مورد 

عفو قرار گرفتند.«
ع( آن را بــراى مــردم خوانــد و  یــاد رســید، امیرالمؤمنیــن) وقتــی نامــۀ ز
یة بن قدامه و قبیلۀ أزد  خوشحال شد و یارانش هم شادمان شدند و جار

را ستودند و بصریان را مذمت کردند.



2. فساد و فرار ربخی از اصحاب  هب سمت معاوهی
دزدی حاکم فارس از بیت المال	 

فرار فرماندار َکْسَکر به سوی معاویه	 
فرار حاکم منطقۀ »ری« به سمت معاویه	 

فرار نجاشی شاعر به سوی معاویه	 
عقیل بن ابى طالب	 

فرار یکی از حکام ایالت فارس به سوی معاویه	 



ابــوذر از رســول خــدا)ص( نقــل کرده اســت کــه آن حضرت فرمــود: »َمْن 
َفاَرَقِنــي َفَقــْد َفــاَرَق اهَّلَل َو َمْن َفــاَرَق َعِلّیًا َفَقــْد َفاَرَقِني؛ هرکــس از من جدا 
ع( جدا شود از من جدا  شــود از خدا جدا شــده اســت و هرکس از علی)

شده است.«
تی کــه پــس از جنگ نهروان و نمایان شــدن سســتی  یکــی از مشــکا
ع( برای حکومــت آن حضرت به وجود آمد، این بود  یــاران امیرالمؤمنین)
کــه هرکــس از اصحاب حضرت که خیانتی می کرد یا به دنیا گرایش پیدا 
ع(  می کــرد، بــرای خود مأمنی ســراغ داشــت کــه از دســت امیرالمؤمنین)
بگریــزد و بــه آن پناه ببرد، که آن مأمن، شــام و قــرار گرفتن تحت حمایت 
ع( خیانت  یــه بــود. در نتیجــه عــده ای از اصحــاب امیرالمؤمنیــن) معاو

کرده و به سمت شام می گریختند.



دزدی حاکم فارس از بیت المال

کــم فــارس قــرار داد. او چهارصــد هــزار  ع( ُمنــِذر بــن جــارود را حا علــی)
ی کــرد و آنهــا را برای خودش برداشــت.  درهــم مالیــات از مــردم جمــع آور
ع( او را بــه زنــدان انداخــت. صعصعة بــن صوحان پیش  امیرالمؤمنیــن)
ع( شــفاعت کرد و در کار او به جد ایســتاد تا توانست او را از زندان  امام)

آزاد کند.1

1. تاریخ یعقوبی داستان را به این صورت نقل کرده که »صعصعة بن صوحان ضمانت کرد که 
آن مبلغ را بپردازد« و عبارت الغارات هم به همین صورت قابل تفسیر است. )تاریخ یعقوبی، 

ج2، ص204(
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3. شورش گروه اهیی از خوارج
شورش خریت بن راشد	 

فرستادن معقل برای جنگ با خریت	 
فرار خریت و فتنۀ دوباره	 

نامۀ امام به طرفداران خریت	 
جنگ دوبارۀ معقل با خریت	 

رفتار معقل با بازماندگان جنگ	 
نظر امام)ع( در مورد شخصیت خریت	 



از جریان حکمیت و به وجود آمدن خوارج،  توضیح مترجم: پس 
تحت  مناطق  از  بعضی  در  اعتقادات،  همین  با  گروه هایی 
ع( دست به شورش زدند و حکومت امیرالمؤمنین  حکومت امام)
شورش  شورش ها  این  بزرگ ترین  دادند.  قرار  خود  تأثیر  تحت  را 
کتاب الغارات  گزارش آن به تفصیل در  که  »ِخّرِیت بن راشد« بود 
یخی، تعداد این شورش ها هفت  آمده است. بنابر گزارش های تار

عدد بوده است.1
یه بوده باشد، و  این شورش ها چه به دلیل القائات و نفوذ معاو
ع( توسط خوارج،  چه به دلیل ساده اندیشی و تکفیر امیرالمؤمنین)
حکومت  تضعیف  باعث  یه  معاو اقدامات  مانند  حال  هر  در 

ع( می شده است. امیرالمؤمنین)

1. برای اطاعات بیشتر ر.ک: مقاالت السامیین، اشعری، ج1، ص113.



یت بن راشد شورش خر

ع( در جنگ صّفین شــرکت  ِخّریت بن راشــد همراه با امیرالمؤمنین)
ى بعد از جنگ صّفین و پایان قضایای حکمیت، همراه با  کرده بود. روز
ع( آمد و به  سی نفر از یارانش که دور او را گرفته بودند نزد امیرالمؤمنین)
ایشــان گفت: »به خدا قســم امر تو را اطاعت نمی کنم و پشت سرت نماز 
نمی خوانــم و فــردا تــو را ترک خواهم کــرد.« حضرت به او فرمــود: »مادرت 
گــر ایــن کار را بکنــی عهــد خــودت را شکســته  اى  بــه عزایــت بنشــیند، ا
و پــروردگارت را معصیــت کــرده اى و فقــط بــه خــودت ضــرر زده ای. چرا 
می خواهــی ایــن کار را بکنی؟« خّریت گفت: »چون تو حکمیت در مورد 
ی کنی و به قومی که به خود ســتم  قرآن را پذیرفتی و نمی توانی حق را یار



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۱۵۰

کرده انــد اعتمــاد کــردی. بــه همین دلیــل در مقابل تو هســتم و بــا آنها نیز 
دشمنم و از هر دو طرف کناره گیری می کنم.«

! پیش من بیــا تا با تو بحــث کرده و  حضــرت بــه او فرمــود: »واى بر تــو
یــت باز کنم  یچه هایــی از حق را به رو در مــورد ســنت ها مناظــره کنــم، در
که من بیشــتر از تو آنها را می دانم، شــاید چیزی را که االن منکرش هستی 
بشناســی، و بــه چیــزی کــه االن نمی بینــی و نســبت بــه آن نادان هســتی 

بصیرت پیدا کنی.«
ّیــت گفــت: »فــردا به پیــش تو برمی گــردم.« حضــرت فرمــود: »فردا  خر
کــت بیندازد.  بیــا. مبــادا شــیطان تو را فریب دهــد و فکر بد، تــو را به ها
نادان هایــی کــه حقیقــت را نمی دانند تو را منحرف نکنند. به خدا قســم 
گــر از مــن راهنمایــی بخواهــی و نصیحــت من را قبــول کنی، تــو را به راه  ا

راست هدایت می کنم.« خّریت به خانه اش برگشت.
عبــداهَّلل بــن َقعیــن می گویــد من ســریعًا بــه دنبــال خریت رفتــم. یکی 
از پســرعموهاى او دوســت مــن بود، قصد کــردم که پســرعمویش را بدین 
ع( باخبر کنم، و  منظــور ببینــم و او را از گفتگوی خّریت با امیرالمؤمنین)
به پسر عمویش بگویم که با او با درشتی صحبت کند و از او بخواهد که 
ع( اطاعــت کند و خیرخواه او باشــد، و به او بگوید که  از امیرالمؤمنیــن)

خیر دنیا و آخرت او در همین است.
عبــداهَّلل می گویــد دنبــال او رفتم تا بــه منزلش رســیدم. او پیش از من 
داخــل خانه شــده بود. دم در ایســتادم. در خانه عــده ای از یارانش بودند 
ع( حضور نداشــتند. به خدا قســم، نه از  کــه هنــگام گفتگویــش با علــی)

ع( گفته بود پشیمان بود. نظرش برگشته بود و نه از آنچه به علی)
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مات معاوهی ربای  4. اقدا
تصاحب شئون »امیر مؤمنان«

تالش برای گرفتن زکات مناطق تحت حکومت امام)ع(	 
تالش برای در دست گرفتن حج	 

انتصاب امیر برای مناطق مختلف توسط معاویه	 



یه در این دوره، تاش برای  توضیح مترجم: از دیگر اقدامات معاو
که در محدودۀ قلمرو  کردن صدقات و زکات شهرهایی بود  جمع 
تاش  یه  معاو همچنین  داشت.  قرار  ع(  امیرالمؤمنین) حکومت 
داشت ادارۀ امور حج را -که از شئون حکومت است- به دست 
ضعیف  را  ع(  امیرالمؤمنین) کمیت  حا صورت  این  به  و  بگیرد 
به  ی  صور و  ابوموسی  فریب دادن  با  که  را  خافتی  و  دهد  جلوه 

دست آورده بود تحکیم کند.



تالش برای گرفتن زکات مناطق تحت حکومت امام)ع(

گرفتن زکات سماوه

یــه فــردی بــه نــام »زهیــر بــن مکحــول عامــری« را مأمــور کــرد کــه بــه  معاو
ع(  »ســماوه«1 رفته و از مردم زکات بگیرد. وقتی خبر آن به امیرالمؤمنین)
« و »عمرو  بــن  مالک  بــن  عشــبه« و »جعفر  بن   رســید، »جــاس بــن عمیــر
یه  عبــداهَّلل َاشــجعی« را همــراه بــا گروهــی مأمــور جنــگ بــا فرســتادۀ معاو
کــرد. میــان فرســتادگان امام و زهیر جنگ ســختی درگرفــت و زهیر یاران 

1. جمع آوری صدقات شهر سماوه که در جنوب کوفه و به فاصلۀ کمی از آن قرار داشت توسط 
معاویه، عاوه بر گرفتن این منبع مالی از حکومت امام، نشان دهندۀ ضعف شدید حکومت 
مرکزی بود؛ معاویه با این کار قصد داشت هم قلمرو تحت نفوذ خود را بسیار وسیع نشان دهد 
و هم حکومت امام را آنچنان ضعیف معرفی کند که حتی از کنترل مناطقی نزدیک به پایتخت 

خود نیز عاجز است.



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۱۸۲

حضــرت را شکســت داد. عمــرو  بن مالک و اشــجعی فرار کــرده و خود را 
ع( رســاندند. وقتــی حضرت عمرو را کــه فرماندۀ بقیه  نــزد امیرالمؤمنین)
یانۀ کوچکی که در  بود دید، از او پرســید: »آیا شکســت خوردی؟« و با تاز
کت ماند. اما وقتی از پیش حضرت  دست داشت بر سر او زد. عمرو سا
ع( نیــز جمعی را به  یه گریخــت. امیرالمؤمنین) بیــرون آمــد به ســوی معاو

خانه اش فرستاد تا خرابش کنند.1

تالش برای گرفتن صدقات دومة الجندل2

مــردم دومة الجنــدل پــس از ماجــرای حکمیــت، نــه حاضــر بــه اطاعــت 
یــه، و می گفتنــد مــا بــر همین حال  ع( بودنــد و نــه معاو از امیرالمؤمنیــن)

می مانیم تا زمانی که مردم بر یک امام توافق کنند.
ی بــه یــاد آنها افتــاد و فردی به نام »مســلم بــن ُعقبه« را به  یــه روز معاو
سوی آنها فرستاد. مسلم بن ُعقبه به دومة الجندل رفت و آنها را محاصره 
ع(  کرد و از آنها خواست که زکاتشان را به او بدهند. وقتی امیرالمؤمنین)

و  »َجُبْنَت  گفت:  او  به  حضرت  که  است  آمده  واقعه  همین  مورد  در  الشراف  انساب  در   .1
خوردی.«  شکست  دلیل  همین  به  و  داری  خرج  به  تعصب  و  ترسیدی  َفاْنَهَزْمَت؛  ْبَت  َتَعّصَ
فرماندۀ لشکر  اینکه ظاهرًا هم  و  این گزارش  بر اساس  )انساب الشراف، باذری، ج2، 465( 
امام)ع( و هم فرماندۀ لشکر معاویه از قبیلۀ بنی عامر بوده اند، به دست می آید که آنچه باعث 
و  به دلیل ترس  امام)ع(  و کوتاهی فرماندۀ لشکر  امام)ع( شده است، سستی  شکست سپاه 
تعصب قبیلگی بوده و بنابراین توبیخ عمرو بن مالک منطقی و موّجه بوده است. همچنین 
»درة« که امیرالمؤمنین)ع( بر سر عمرو زد، تازیانۀ کوچکی بوده است که برای تنّبه دادن به کار 

می رفته است، نه برای مجازات کردن.
2. دومة الجندل امروزه شهری در شمال غربی عربستان سعودی و در نزدیکی مرز اردن است. 

این شهر در صدر اسام جزء منطقۀ شام محسوب می شد.



۴۱۸۳. اقدامات معاویه برای تصاحب شهون عامیر مؤمنان4

یــه باخبــر شــد، به »مالــک بن کعــب« که والــی امام بر  از ایــن اقــدام معاو
منطقــة عین الَتمــر )در نزدیکی کوفه( بود نامه نوشــت و به او دســتور داد 
کــه فرد دیگری را جانشــین خــودش قرار داده و به کوفه بــرود. وقتی مالک 
بن کعب به کوفه رسید، حضرت او را همراه با هزار نفر به جنگ با مسلم 

بن عقبه فرستاد.
مالک ســریعًا خود را به مســلم رســاند و پس از مدت کمی با او درگیر 
جنــگ شــد. جنگ دو گروه تا شــب طول کشــید و هیچ یــک از طرفین بر 
دیگری پیروز نشــد. اما صبح روز بعد مســلم و یارانش به ســمت شام فرار 
کردند. مالک بن کعب هم ده روز در دومة الجندل ماند و مردم آنجا را به 

صلح دعوت کرد، اما آنها نپذیرفتند و او به کوفه برگشت.1

1. عاوه بر این طبری نقل کرده است که معاویه در سال 39، هزار و هفتصد نفر را به فرماندهی 
»عبداهَّلل بن َمْسَعَده فزاری« به »َتْیماء« فرستاد و به او دستور داد که در راه، هرکس را دید زکات و 
صدقات او را بگیرد و هرکس از دادن آن امتناع کرد بکشد و پس از آن به حجاز و مدینه و مکه 
برود. وقتی خبر به امام رسید، »ُمَسّیب بن َنَجَبه فزاری« را به جنگ با او فرستاد. او در تیماء به 
دشمن رسید و با آنها درگیر شد. دو لشکر یک روز با هم جنگیدند. در نتیجه فرستادۀ معاویه 
مجروح شد، عده ای از یارانش به سمت شام فرار کردند و خودش و باقی ماندۀ یارانش توسط 
مسیب محاصره شدند. اما وقتی مسیب قصد داشت او و یارانش را بکشد، چون دو فرمانده از 
قرار  تأثیر  را تحت  او  و  کرده  را تحریک  او  قبیلگی  اطرافیان مسیب تعصب  بودند،  قبیله  یک 
دادند. همین باعث شد که مسیب به آنها مهلت بیشتری دهد و در این مهلت آنها به سمت 

شام فرار کنند. )تاریخ طبری، ج5، صص135-134(
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5. غارات و شبیخون اهی معاوهی

غارت ضحاک بن قیس	 
غارت ُنعمان بن بشیر	 

غارت سفیان بن عوف بر انبار	 
غارت ُبْسر بن أرطاة	 



غارت ضحاک بن قیس1

ک  یه در عراق صورت گرفت، غارت ضحا نخستین غارتی که توسط معاو
بن قیس بود که بعد از جنگ نهروان اتفاق افتاد. 2

1. ضحاک بن قیس در زمان خافت ابوبکر، عازم جنگ با رومیان شد. در زمان خافت عمر در 
فتح دمشق شرکت کرد و بعد از آن ساکن دمشق شد. از ابتدا با معاویه رابطۀ خوبی داشت. در 
جنگ صفین از طرف معاویه در مذاکرات پیش نویس حکمیت حضور داشت و بعد از جنگ 
نهروان فرماندۀ غارت مناطقی از عراق شد. او همچنان در خدمت امویان بود تا در زمان »مروان 
َحَکم« با عبداهَّلل بن زبیر بیعت کرد و با مروان جنگید، اما در جنگ شکست خورده و کشته 

شد.
2. معنی »غارت« در کتب لغت به صورت زیر آمده است: 

* هجوم بردن به دشمن و آسیب زدن به او )المصباح المنیر، فیومی، ج2، ص456(
* غارتگر کسی است که اموال را به یغما می برد و وارد شدنش مانند وارد شدن سارق است و 
خارج شدنش مانند کسی که تاراج کرده و به غنیمت می برد. )النهایه في غریب الثر، ابن اثیر، 



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۲۰۰

ع( بعد از مشخص  یه در دمشق بود که به او خبر رسید که علی) معاو
شــدن رأى حکمین، آمادۀ جنگ با شــامیان شده و می خواهد به سمت 
یه از شنیدن این خبر به وحشت افتاد و در بیرون دمشق  آنها بیاید. معاو
اردو زد و بــه اطــراف شــام پیــک فرســتاد تــا مــردم را از این موضــوع باخبر 

کنند. نامه اى هم نوشت و فرمان داد که آن را براى همۀ مردم بخوانند:
ع( عهد و پیمانی نوشته بودیم و شروطی قرار داده بودیم   »ما و علی)
و دو نفــر را انتخــاب کردیــم که دربــارۀ ما بر طبق قرآن ُحکــم کرده و از آن 
عــدول نکننــد. و قرار گذاشــتیم که هرکس پیمان شــکنی کــرد، مانند آن 
اســت کــه عهــد و پیمان خدا را شکســته اســت. آن داور که مــن برگزیده 
بودم مرا بر منصب خافت گذاشــت و آن داور که علی برگزیده بود، او را 
ع( ظالمانه به سوى شما می آید؛ با بهترین ساز و  کنون علی) خلع کرد.1 ا

برگ آمادۀ جنگ شوید و ساح های خودتان را آماده کنید.«
مردم از همۀ شهرهای اطراف به سوی او آمدند و آمادۀ رفتن دوباره به 
یه با بزرگان ســپاه خود به مشورت نشست که به کجا  صفین شــدند. معاو
ع( شــوند. نظر بعضی  برونــد و در کجــا منتظر آمدن ســپاه امیرالمؤمنین)

ج4، ص394؛ لسان العرب، ابن منظور، ج5، ص36(
* بر آنها غارت برد: به آنها حمله کرده و به آنها خسارت زد. )المعجم الوسیط، ابراهیم مصطفی، 

ج2، ص665(
1. امیرالمؤمنین)ع( در خطبه ای دلیل قبول نکردن رأی حکمین را این گونه اعام فرمود: »ما از 
را ترك  را رها کردند و حق  آنها قرآن  از حدود قرآن تجاوز نکنند، ولی  نفر قول گرفتیم که  آن دو 
نمودند، در حالی که حق را می دانستند، و چون جور و ستم را می خواستند به همان راه رفتند، 
در حالی که قبل از آنکه ظالمانه داوری کنند، با آنها شرط کردیم که به عدالت ُحکم کنند و حق 

را در نظر داشته باشند.« )نهج الباغه، خطبه127(



۵۲۰۱. اارات و شبیخون های معاویه

یه لشــکر خود را  رفتن به صفین بود و برخی هم بر این نظر بودند که معاو
یه  ع( در منطقۀ جزیره پیش ببرد، اما معاو تــا داخل قلمرو امیرالمؤمنیــن)
معتقد بود ســپاهش طاقت آن را ندارند. دو یا ســه روز به همین گفتگوها 
ع( از  گذشت که جاسوسان آمدند و خبر آوردند که عده ای از یاران امام)
او جدا شده اند و با او مخالفت کرده اند و امام به جنگ آنها رفته است. 

یه و یارانش از این خبر بسیار خوشحال شدند. معاو
یــه و لشــکریانش همچنــان در بیرون دمشــق آمادۀ نبــرد بودند و  معاو
ع( از کار خوارج فارغ شــود و راهی جنگ  می ترســیدند که امیرالمؤمنین)
ع( خوارج را کشــته  بــا آنــان شــود. طولی نکشــید که خبر رســید که امــام)
اســت و بعــد از آن می خواســته بــه جنــگ شــام بیایــد، امــا یارانــش برای 
یه و اطرافیانش  جنــگ دوباره از او مهلت خواســته اند. این خبر نیز معاو

را شادمان کرد.
ع( به ســمت  یه همین که خیالش از لشکرکشــی امیرالمؤمنین) معاو
ک بن قیس« را فراخواند و به او گفت:  شــام راحت شد، بافاصله »ضحا
گر به بادیه نشینی برخورد کردى که  »حرکت کن تا به منطقة کوفه برسی. ا
گر در راه به نگهبانان شــهر  ع( بود، بــه او حمله کن و ا در اطاعــت علــی)
گر صبح  ع( رسیدى به آنها شبیخون بزن. ا یا سواران مسلح لشکر علی)
گر  در جایی بودی، در آنجا توقف نکن و عصر را در جای دیگری باش. ا
یارویی با آنها منتظر نمان.«  گفتند که سواران به جنگ تو می آیند براى رو

سپس او را با سه الی چهار هزار سوار روانۀ غارت کرد.
ک به سوى کوفه آمد. اموال مردم را می گرفت، و هر بادیه نشینی  ضحا
می دیــد می کشــت. وقتــی به ثعلبّیه رســید، ســپاهش بــر قافلــۀ حاجیان 



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۲۰۲

حمله کردند و اموالشان را دزدیدند. در راهی که می آمد، عمرو بن ُعَمیس 
)یکی از اصحاب امیرالمؤمنین( و جمعی از همراهانش را کشت.

جواب ندادن مردم به ندای یاری خواهی امام)ع(

ع( به میان مردم آمد و بر منبر رفت و فرمود:  امیرالمؤمنین)

ی 
َ
ِإل َو  ُعَمْیٍس  ْبِن  َعْمرِو  اِلِح  الّصَ َعْبِد 

ْ
ال ی 

َ
ِإل اْخُرُجوا  ُکوَفِة 

ْ
ال ْهَل 

َ
أ »َیا 

ُکْم َو اْمَنُعوا  وا َعُدّوَ
ُ
ِصیَب ِمْنَها َطَرٌف اْخُرُجوا َفَقاِتل

ُ
ُکْم َقْد أ

َ
ُجُیوٍش ل

ُکْنُتْم َفاِعِلیَن.  یَمُکْم ِإْن  َحرِ

ى  اى مــردم کوفه! برای انتقام بندۀ صالح خدا عمرو بن ُعَمیس و یار
لشــکرهایتان که مورد هجوم واقع شــده اند خارج شــوید. خارج شوید و با 

دشمنتان بجنگید و حریم خودتان را حفظ کنید.«
مردم پاســخ ضعیفــی به آن حضــرت دادند. وقتی حضــرت ناتوانی و 

سستی را در وجود آنها مشاهده کرد فرمود:

ْیَحُکْم  َو ِمْنُهْم.   
ً

َرُجا ِمْنُکْم  َرُجٍل  ِماَئِة  ِبُکّلِ  ِلي   
َ

ّن
َ
أ َوِدْدُت 

َ
ل اهَّلِل  »َو 

ی 
َ
ي َعل ّبِ ْکَرُه ِلَقاَء َر

َ
ُکْم، َفَو اهَّلِل َما أ

َ
ي ِإْن َبَدا ل وا َعّنِ اْخُرُجوا َمِعي ُثّمَ ِفّرُ

َو  ُمَناَجاِتُکْم  ِمْن  َفَرٌج  َو  َرْوٌح ِلي َعِظیٌم  َذِلَك  َو ِفي  َبِصیَرِتي  َو  ِتي  ِنّیَ

ُمَقاَساِتُکْم َو ُمَداَراِتُکْم.

بــه خــدا قســم دوســت دارم بــه جاى هــر صدنفــر از شــما یکــی از آنها را 
گر خواســتید  داشــتم. واى بر شــما! با من برای جنگ خارج شــوید، ســپس ا
فرار کنید! به خدا قسم دیدار با پروردگارم را با همین نیت و بصیرتی که دارم 
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شیپ ینیب امام)ع( از عاقبت 
عدم مقاومت رد ربارب دشمن

به وضعی گرفتار می شوید که آرزو می کنید کاش 	 
همراه من می جنگیدید و کشته می شدید

زمانی به یاد می آورید که در جهاد چه منافعی بود که 	 
یادآوری سودی ندارد

یا می جنگید یا گرفتار عذاب زمامداران بد می شوید	 
پس از من بالها بر شما فرود خواهد آمد	 

پیش بینی اختالف و کشتار پس از آن حضرت	 



به وضعی گرفتار می شوید که آرزو می کنید کاش همراه من 
می جنگیدید و کشته می شدید

ع( در خطبه ای فرمود: امیرالمؤمنین)

ُکْم  ْهَواُؤُهْم! َما َعّزَ َمْن َدَعا
َ
ُمَتَفّرَِقُة أ

ْ
ْبَداُنُهُم ال

َ
ُمْجَتِمَعُة أ

ْ
اُس ال َها الّنَ ّیُ

َ
»أ

ُکْم 
ُ
ِفْعل َو  َب، 

َ
ا الّصِ َم   الّصُ ُیوِهُن  ُمُکْم 

َ
َکا ُکْم،   َقاَسا َمْن  اْسَتَراَح   

َ
ال َو 

 
َ

ْصَبْحُت ال
َ
ْخَیِب. أ

َ ْ
ْهِم ال ُکْم... َمْن َفاَز ِبُکْم َفاَز ِبالّسَ ُیْطِمُع ِفیُکْم َعُدّوَ

ّيَ َداٍر 
َ
َق اهَّلُل َبْیِني َو َبْیَنُکْم. أ ْطَمُع ِفي َنْصرُِکْم، َفّرَ

َ
 أ

َ
ُکْم، َو ال

َ
ُق َقْول َصّدِ

ُ
أ

َقْوَن 
ْ
ُکْم َسَتل

َ
َما ِإّن

َ
وَن؟ أ

ُ
ّيِ ِإَماٍم َبْعِدي ُتَقاِتل

َ
َبْعَد َداِرُکْم َتْمَنُعوَن؟! َو َمَع أ

َو  ُبُیوَتُکْم  َیْدُخُل  َفْقرًا  َو  ًة،  ُسّنَ  
ُ

ل
َّ

ا
ُ

الّض ْیُکُم 
َ
َعل َها 

ُ
ِخذ َیّتَ َثَرًة 

َ
أ َبْعِدي 

َو  َمِعي  ُتْم 
ْ
َقاَتل َو  ْیُتُموِني 

َ
َرأ ُکْم 

َ
ّن
َ
أ َذِلَك  ِعْنَد  ْوَن  َتَتَمّنَ َو  َقاِطعًا،  َسْیفًا 

ْن َقْد.
َ
َکأ ُتْم ُدوِني َو 

ْ
ُقِتل
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اى مردمی که با بدن هایتان در یکجا جمع شــده اید و خواســته هایتان 
ى فراخواَند، پیروز نمی شــود و آنکه شــما  کنده اســت. آنکه شــما را به یار پرا
ى آســودگی نمی بینــد. ســخن شــما ســنگ هاى  گریبان گیــرش شــوید، رو
سخت را سست می کند و اعمال شما دشمنانتان را به طمع می اندازد که 
بر شما مسلط شود... کسی که بخواهد با شما پیروز شود مانند کسی است 
ى است. دیگر سخن شما را باور نمی کنم  که با تیر بی سوفار1 به دنبال پیروز

ى شما امید نمی بندم. خدا میان من و شما جدایی بیندازد. و به یار
وقتی خانه نداشــته باشــید از کدام خانه دفاع می کنید؟ و بعد از من 
ید؟ بدانید که پس از من به اســتبدادى  همــراه کــدام امام به جنگ می رو
گرفتار می شــوید که گمراهان آن را شــیوۀ خودشان قرار خواهند داد. و فقر 
و شمشــیر بّرنده به خانه هایتان خواهد آمد. در آن زمان آرزو می کنید که 
کاش مرا می دیدید و همراه من می جنگیدید و کشته می شدید. آنچه به 

شما گفتم به زودی اتفاق خواهد افتاد.«

زمانی به یاد می آورید که در جهاد چه منافعی بود که یادآوری 
سودی ندارد

ع( در جــای دیگری به مردم کوفــه فرمود: »می بینم که این  امیرالمؤمنیــن)
قوم -یعنی اهل شــام- بر شما مسلط  شده اند.« گفتند: »یا امیرالمؤمنین 

بر چه اساس چنین می گویی؟« فرمود:

1. سوفار شکافی در قسمت انتهایی تیر است که چلۀ کمان در آن قرار می گیرد و اگر این شکاف 
نباشد تیراندازی ممکن نیست.



 
  
  
  
  

 ةترجم"كتاب  ةنمون ليفا ةشما در حال مشاهد
صرفاً شامل   گانيرا ةنمون ني. اديهست "الغارات

  از كتاب است. ييهاقسمت
  

 :دييمراجعه بفرما زير يكتاب به نشان ديخر يبرا
http://panahian.ir/post/3200 



 
  
  
  
  

 ةترجم"كتاب  ةنمون ليفا ةشما در حال مشاهد
صرفاً شامل   گانيرا ةنمون ني. اديهست "الغارات

  از كتاب است. ييهاقسمت
  

 :دييمراجعه بفرما زير يكتاب به نشان ديخر يبرا
http://panahian.ir/post/3200 



سیرۀ امیرالمؤمنین)ع(
سیرۀ امام علی)ع( در مورد بیت المال مسلمانان	 

سیرۀ شخصی امیرالمؤمنین)ع(	 



سیرۀ امام علی)ع( در مورد بیت المال مسلمانان

جارو کردن بیت المال

ع( هــر هفته قبل از رســیدن روز جمعــه بیت المال را بین  امیرالمؤمنیــن)
ی  مســلمین تقســیم می کرد و وقتی که جمعه فرا می رسید، محل نگهدار
امــوال حکومت )بیت المال( را جارو می کرد و آب می پاشــید. ســپس در 
آنجــا دو رکعــت نمــاز به جا مــی آورد و خطاب به آن محــل می فرمود: »در 
روز قیامت شهادت بده که من مالی از مسلمانان را در تو نگه نداشتم.«
از آن حضــرت روایــت شــده اســت کــه فرمــود: »محبــوب مــن رســول 
خــدا)ص( چیــزى براى فردا ذخیره نمی کرد. ابوبکر نیز چنین می کرد، اما 
عمر دیوان هایی ترتیب داد و اموال را براى ســال بعد ذخیره کرد. اما من 
به همان صورت عمل می کنم که محبوبم رسول اهَّلل)ص( عمل می کرد.«
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تقسیم مساوی بیت المال بین مردم

ع( مالی از اصفهان رســید. حضرت برخاســت تا به  بــراى امیرالمؤمنین)
کاروان اموال رسید. مردم نیز ازدحام کرده بودند. حضرت چند نخ گرفت 
و آنها را به هم گره زد و به دور اموال کشید و فرمود: »هیچ کس حق ندارد 
ه بــود و هفت 

ّ
داخــل ایــن محــدوده بیاید!« کوفــه در آن زمــان هفت محل

امیــر داشــت. حضرت ســران محله هــا را فراخوانــد و با کمک آنهــا اموال 
را بــه هفــت قســمت تقســیم کرد. حتــی نانی که در میــان اموال بــود را نیز 
شکست و هفت قسمت کرد و بر هر قسمت تکه اى از آن نان را قرار داد. 

سپس با قرعه کشی هر سهم را به یک محله اختصاص داد.
ع(  شعبی نقل می کند که زمانی که من کودک بودم علی بن ابی طالب)
را دیــدم کــه بیــن دو تپة طا و نقره ایســتاده بود. دیدم کــه آن اموال را بین 
مــردم تقســیم کــرد تا هیــچ از آن باقی نمانــد و خودش با دســت خالی به 
خانــه برگشــت. مــن پیش پدرم رفتــم و گفتم: »نمی دانم که امــروز بهترین 
مــردم را دیــده ام یــا احمق تریــن آنهــا را!« پــدرم گفت: »پســرم چه کســی را 
ع( را« و آنچه دیده بودم را شــرح دادم.  دیــده اى؟« گفتــم: »امیرالمؤمنین)

پدرم گریست و گفت: »پسرم، بهترین مردم را دیده اى.«

درخواست برخی اصحاب برای ترجیح اشراف

ع( رســیدند که یکی  دو زن هنگام تقســیم امــوال خدمت امیرالمؤمنین)
عرب بود و دیگری غیرعرب. حضرت سهم آن دو را از بیت المال به طور 

ک. ی خورا ی داد؛ هرکدام بیست و پنج درهم و مقدار مساو



 
  
  
  
  

 ةترجم"كتاب  ةنمون ليفا ةشما در حال مشاهد
صرفاً شامل   گانيرا ةنمون ني. اديهست "الغارات

  از كتاب است. ييهاقسمت
  

 :دييمراجعه بفرما زير يكتاب به نشان ديخر يبرا
http://panahian.ir/post/3200 



 
  
  
  
  

 ةترجم"كتاب  ةنمون ليفا ةشما در حال مشاهد
صرفاً شامل   گانيرا ةنمون ني. اديهست "الغارات

  از كتاب است. ييهاقسمت
  

 :دييمراجعه بفرما زير يكتاب به نشان ديخر يبرا
http://panahian.ir/post/3200 





0 250 500



25
0

50
0

0



25
0

50
0

0



فهرست منابع

ی، ابوحنیفــه احمد  بــن  داود )م 282(، تحقیق . 1 الخبــار الطــوال، دینــور
، مراجعه جمااللدین شــیال، منشورات الرضی، قم،  عبدالمنعم عامر

1368ش.
البلــدان، ابوعبــداهَّلل احمد بن محمد بن اســحاق الهمذانی المعروف . 2

الهــادى، منشــورات عالــم  الفقیــه )م 365(، تحقیــق یوســف  بابــن 
الکتب، بیروت، 1996/1416، الطبعة الولی.

)م . 3 الطبــري  جریــر  بــن  محمــد  جعفــر  أبــو  الملــوك،  و  المــم  یــخ  تار
310(، تحقیــق محمــد أبوالفضــل ابراهیــم، نشــر دار التــراث، بیــروت، 

1967/1387، الطبعة الثانیة.

فهرست ها



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۲۹۶

یــخ خلیفة بن خیــاط، أبو عمرو خلیفة بن خیاط اللیثي العصفري . 4 تار
، دار الکتب العلمیة، بیروت،  الملقب بشــباب )م 240(، تحقیق فواز

1995/1415، الطبعة الولی.
یــخ الیعقوبــی، احمــد بــن أبی یعقــوب بــن جعفر بن وهــب واضح . 5 تار

، بیروت، بی تا. الکاتب العباسی )م بعد 292(، نشر دار صادر
ى . 6 جمــل مــن انســاب الشــراف، أحمــد بــن یحیــی بــن جابــر البــاذر

، بیــروت،  یــاض زرکلــی، دار الفکــر )م 279(، تحقیــق ســهیل زکار و ر
1996/1417، الطبعة الولی.

شــرح نهــج الباغــة، ابــن أبــي الحدید، عبــد الحمیــد بن هبــة اهَّلل )م . 7
656(، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، نشر مکتبة آیة اهَّلل المرعشي 

النجفي ، قم، 1404ق، چاپ اول. 
ع(، ســید جعفــر مرتضــی العاملی . 8 الصحیــح مــن ســیرة االمــام علــی)

)م 1441(، نشــر المرکــز الســامی للدراســات، بیــروت، 2012/1433، 
الطبعة الولی.

الفتــوح، أبــو محمــد أحمــد بــن اعثــم الکوفــی )م 314(، تحقیــق علی . 9
شیرى، نشر دار االضواء، بیروت، 1991/1411، الطبعة الولی.

ى )م 279(، دار و . 10 فتوح البلدان، أبو الحســن أحمد بــن یحیی الباذر
مکتبة الهال، بیروت، 1988.

تحقیــق . 11  ،)711 )م  مکــرم   بــن  محمــد   ، منظــور ابــن  العــرب ،  لســان 
یع-  جمال الدیــن میردامادى، نشــر دارالفکر للطباعة و النشــر و التوز

، بیروت، 1414ق، چاپ سوم.  دار صادر



۲۹۷فهرست منابف

، أبوالحسن علی بن الحسین بن علی . 12 مروج الذهب و معادن الجوهر
، نشر دار الهجرة، قم، 1409،  المسعودي )م 346(، تحقیق اسعد داغر

چاپ دوم.
، فیومی، أحمد بن محمد . 13 المصباح المنیر في غریب الشــرح الکبیر

)م 770(، نشر موسسه دار الهجرة، قم، 1414ق، چاپ دوم. 
المعــارف، أبــو محمد عبداهَّلل بن مســلم ابن قتیبــة )م 276(، تحقیق . 14

ثروت عکاشــة، الهیئة المصریة العامة للکتاب، قاهره، 1992، الطبعة 
الثانیة.

معجم البلدان، شــهاب الدین ابوعبداهَّلل یاقوت بن عبداهَّلل الحموى . 15
، بیروت، 1995، الطبعة الثانیة. )م 626(، منشورات دار صادر

یــات، حامــد . 16 المعجــم الوســیط، ابراهیــم مصطفــی، احمــد حســن ز
الدولیــة، قاهــره،  الشــروق  ، مکتبــة  النجــار ، محمدعلــی  عبدالقــادر

2004/1425، الطبعة الرابعة.
بــن . 17 علــي  أبوالحســن  المصلیــن،  واختــاف  الســامیین  مقــاالت 

إســماعیل بن أبي بردة بن أبي موسی الشعري )م 324(، تحقیق نعیم 
یــة، بیــروت، 2005/1426، الطبعــة  ، انتشــارات المکتبــة العصر زرزور

الولی.
ي، مبارك بن محمد . 18 ، ابن اثیر جزر النهایة في غریب الحدیث و الثر

)م 606(، تحقیــق محمــود محمــد طناحی، نشــر مؤسســه مطبوعاتي 
اسماعیلیان ، قم، 1367ش، چاپ چهارم. 

نهــج الباغــة، شــریف الرضــی، محمد بــن حســین )م 406(، تحقیق . 19
صبحی صالح، نشر هجرت، قم، 1414ق، چاپ اول. 



فهرست تفصیلی
7 مقدمه 
13 اشاره 
17 توضیحاتی در مورد کتاب حاضر 
21 پیوست؛ خالصه ای از دوران خلفا و نیمۀ اول حکومت امیرالمؤمنین)ع( 

31 فضای حاکم بر جامعه پس از جنگ نهروان 
33 رابطۀ مردم با امیرالمؤمنین)ع( بعد از جنگ نهروان 
39 بازگشت از نهروان به کوفه برخالف نظر امام)ع( 
43 تالش امیرالمؤمنین)ع( برای آماده شدن دوبارۀ مردم برای جنگ با شامیان 
51 محورهای اصلی اتفاقات این دوره 

53 1. تالش معاویه برای تصرف مناطقی از قلمرو حکومت امام)ع( 
55 الف( تصرف مصر 
۵۵ اوضاع مصر در انتهای خالفت عثمان 
۵۷ فرمانداری قیا بن سعد بر مصر 
۵۹ مکاتبۀ معاویه و قیا بن سعد 
۶۲ رسیدن خبر صلح قیا با معاویه به امام)ع( 
۶۴ عزل قیا بن سعد از حکومت مصر 
۶۶ فرمانداری محمد بن ابی بکر بر مصر 
۶۸ حکومت محمد بن ابی بکر و وخامت اوضاع مصر 



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۳۰۰

۷۰ انتخاب مالک أشتر برای فرمانداری مصر 
۷۱ شهادت مالک أشتر با دسیسۀ معاویه 
۷۳ تأسف امیرالمؤمنین)ع( در شهادت مالک أشتر 
۷۵ ناراحتی محمد از برکناری و دلجویی حارت از او 
۷۷ تالا معاویه برای تصرف مصر پا از حکمیت 
۸۰ لشکرکشی عمرو عاص به مصر 
۸۴ شهادت محمد بن ابی بکر 
۸۷ نامه های امام به دست معاویه رسید 
۸۹ تالا امیرالمؤمنین)ع( برای حفظ مصر 
۹۲ نرسیدن سپاه امام به کمک محمد بن ابی بکر 
۹۳ اعالم خبر شهادت محمد بن ابی بکر توسط امام)ع( 
۹۵ رساندن خبر شهادت به ابن عباس در بصره 
99 ب( تالش برای تصرف بصره 
۱۰۰ نامۀ معاویه به عمرو عاص و مشورت گرفتن از او 
۱۰۲ اعزام ابن حارمی به بصره 
۱۰۳ اختالف بین بصریان در حمایت کردن از ابن حارمی 
۱۰۵ نامۀ معاویه به مردم بصره 
۱۰۶ درخواست ابن حارمی از قبیلۀ أزد 
۱۰۷ پناهنده شدن زیاد بن أبیه به قبیلۀ أزد 
۱۰۷ نامۀ زیاد بن أبیه به عبداهلل بن عباس 
۱۰۸ نماز جمعۀ زیاد بن أبیه بین قبیلۀ أزد 
۱۱۰ تالا ابن حارمی برای تصرف داراإلماره 
۱۱۰ امتناع قبیلۀ أزد از رهاگردن زیاد 
۱۱۱ اعزام فردی از طرف امیرالمؤمنین)ع( به بصره 
۱۱۴ اقدامات أعین برای مقابله با ابن حارمی 
۱۱۵ کشته شدن أعین به دست خوار3 و نامۀ دوبارۀ زیاد به کوفه 
۱۱۶ فرستادن جاریة بن قدامه به بصره 
۱۲۰ درگیری جاریه و ابن حارمی 



۳۰۱فهرست تفصیلی

123 2. فساد و فرار برخی از اصحاب  به سمت معاویه 
125 دزدی حاکم فارس از بیت المال 
127 فرار فرماندار َکْسَکر به سوی معاویه 
129 فرار حاکم منطقۀ »ری« به سمت معاویه 
133 فرار نجاشی شاعر به سوی معاویه 
۱۳۳ شراب خواری در ماه رماان 
۱۳۵ ناراحتی و اعتراض اهل یمن 
۱۳۶ ورود نجاشی و طارق بر معاویه 
139 عقیل بن ابى طالب 
۱۴۰ عقیل در مجلا معاویه 
۱۴۲ گفتگوی دیگری بین معاویه و عقیل 
143 فرار یکی از حکام ایالت فارس به سوی معاویه 

147 ج  3. شورش گروه هایی از خوار
149 شورش خریت بن راشد 
159 فرستادن معقل برای جنگ با خریت 
163 فرار خریت و فتنۀ دوباره 
167 نامۀ امام به طرفداران خریت 
171 جنگ دوبارۀ معقل با خریت 
173 رفتار معقل با بازماندگان جنگ 
177 نظر امام)ع( در مورد شخصیت خریت 

179 4. اقدامات معاویه برای تصاحب شئون »امیر مؤمنان« 
181 تالش برای گرفتن زکات مناطق تحت حکومت امام)ع( 
۱۸۱ گرفتن زکات سماوه 
۱۸۲ تالا برای گرفتن صدقات دومة الجندل 
185 تالش برای در دست گرفتن حج 
193 انتصاب امیر برای مناطق مختلف توسط معاویه 

197 5. غارات و شبیخون های معاویه 



ترجمۀ الغارات؛سال های روایت  نشده از حکومت امیرالمؤمنین)ع( ۳۰۲

199 غارت ضحاک بن قیس 
۲۰۲ جواب ندادن مردم به ندای یاری خواهی امام)ع( 
۲۰۳ نامۀ عقیل به امیرالمؤمنین)ع( 
207 غارت ُنعمان بن بشیر 
۲۰۷ میانجی گری نعمان از طرف معاویه 
۲۰۹ فرار نعمان به سمت معاویه 
۲۱۱ اارت در امتداد ساحل رود فرات 
۲۱۳ تالا امام)ع( برای جمف کردن نیرو  
۲۱۵ نامۀ پیروزی مالک بن کعب و شرمندگی مردم کوفه 
۲۱۶ نفرین مردم کوفه توسط امیرالمؤمنین)ع( 
219 غارت سفیان بن عوف بر انبار 
۲۱۹ دستور معاویه به سفیان برای حمله 
۲۲۰ شبیخون به انبار به نقل از فرماندۀ معاویه 
۲۲۲ شبیخون به انبار به نقل از یکی از لشکریان امام 
۲۲۳ خطبۀ امام)ع( پا از رسیدن خبر اارت و فراخوان جنک 
۲۲۵ نرسیدن لشکر امام به لشکر معاویه و خطبۀ امام 
۲۳۲ فراخوان برای رفتن به جنک با معاویه 
235 غارت »ُبْسر بن أرطاة« 
۲۳۹ حرکت ُبسر بن أرطاة به دستور معاویه 
۲۳۹ ورود ُبسر بن أرطاة به مدینه 
۲۴۱ جنایت های ُبسر در مکه و مسیر آن 
۲۴۲ دستور کشتن شیعیان َتباله 
۲۴۳ کشتن فرزندان عبیداهلل بن عباس 
۲۴۴ جنایات ُبسر بن أرطاة در یمن 
۲۴۶ خطبۀ امام برای جمف آوری نیرو 
۲۴۹ دامه برای مقابله با ُبسر 

ُ
حرکت جاریة بن ق

۲۴۹ توصیه های امیرالمؤمنین)ع( به جاریه 
۲۵۱ استقبال وائل بن حجر از ُبسر و کمک به او  



۳۰۳فهرست تفصیلی

۲۵۲ دامه در تعقیب ُبسر 
ُ

جاریة بن ق
۲۵۳ پشیمانی مردم و قصد جنک دوباره با شام و شهادت حارت 
۲۵۵ تعقیب ُبسر در حجاز توسط جاریه 
۲۵۷ نفرین امیرالمؤمنین)ع( بر ُبسر و عاقبت او 

259 پیش بینی امام)ع( از عاقبت عدم مقاومت در برابر دشمن 
به وضعی گرفتار می شوید که آرزو می کنید کاا همراه من می جنگیدید و کشته 

۲۶۱ می شدید 
۲۶۲ زمانی به یاد می آورید که در جهاد چه منافعی بود که یادآوری سودی ندارد 
۲۶۴ یا می جنگید یا گرفتار عذاب زمامداران بد می شوید 
۲۶۵ پا از من بالها بر شما فرود خواهد آمد 
۲۶۷ پیش بینی اختالف و کشتار پا از آن حارت 

271 سیرۀ امیرالمؤمنین)ع( 
273 سیرۀ امام علی)ع( در مورد بیت المال مسلمانان 
۲۷۳ جارو کردن بیت المال 
۲۷۴ تقسیم مساوی بیت المال بین مردم 
۲۷۴ درخواست برخی اصحاب برای ترجیح اشراف 
۲۷۸ دوری کردن از حق خود در بیت المال 
۲۷۹ دستورات امیرالمؤمنین)ع( به عامل جمف آوری زکات 
281 سیرۀ شخصی امیرالمؤمنین)ع( 
۲۸۴ لباس خریدن امیرالمؤمنین)ع( 
۲۸۵ فقر امیرالمؤمنین)ع( در زمان خالفت 
۲۸۷ اموال امام)ع( در زمان حکومت 
۲۸۷ مسلمان شدن دزد نصرانی با دیدن رفتار امام)ع( 
۲۸۸ شکایت أشعث از رفتار خوب امام)ع( با موالی )ایر عرب ها( 

295 فهرست ها 
295 فهرست منابع 
299 فهرست تفصیلی 



Untold Years in the 
Rule of Imam Ali )as(

With an Introduction by 
Ali Reza Panahian

Published by:
 Bayan Ma'navi Publications

A Translation of Al-Gharat:


