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رنگ عوض کردن های نراقی
احسان نراقی-45

سفر؛ راهی برای حفظ جان شیرین!

برای نراقی، نزدیک شدِن به شاه، از اهمیت 
بسیاری برخوردار بود و سعی داشت تا از طرق 

مختلف، به این خواسته  خویش دست یابد:
»دکتر احســان نراقی... ضمن مذاکرات 
خصوصی با خسروشاهی، از او راجع به نتیجه 
سخنانی که در کنفرانس اطاق  های بازرگانی 
گفته بود، ســوال نموده و خسروشــاهی در 
پاسخ ضمن اظهار اینکه سخنان مزبور خیلی 
خوب بوده اضافه کــرده که امروز )47/3/1( 
در پیشگاه شاهنشــاه آریامهر شرفیاب بوده 
و مدتی در حدود پنج یا شــش دقیقه، درباره 
دکتر نراقی صحبت شده و معظم له از اینکه 
سطح سخنرانی ها و کنفرانس ها خیلی خیلی 
باال آمده، ابراز رضایت فرموده اند؛ بخصوص از 
اســتفاده نیروی انسانی که مورد بحث دکتر 

»کنفرانس رؤسای دانشگاه  های اروپایی در 22 آوریل 1970« می نویسد:
»در جلســه اول، نطقی بر مبنای فرمایشات مبارک ملوکانه در دانشگاه 
شــیراز، درباره لزوم وجود دیالوگ دائم بین اســتادان و دانشــجویان ایراد 

کرده اند.«408
چاپلوســی نراقی، پس از اینکه مجبور به ترک ایران و حضور در یونسکو 
گردید و در زمانی که حرکت  های مســلحانه در ایران، منجر به دستگیری و 
اعدام  های گســترده شد، به انتقادهای مستقیم نسبت به شاه تبدیل گشت، 

البته در جلسات خصوصی:
»آبروی ایرانی با کارهای دستگاه رفته و من خجالت می کشم که بگویم 
ایرانی هستم. اعدام این عده، که در دو سه ماه گذشته انجام گرفته، مستقیماً 
دستور خود اعلیحضرت بوده اســت و چون گروه  های زیادی خواسته بودند 
که از اعدام آنها صرفنظر شود، لج کردند و گفتند: همه اینها را بکشید و این 

یک عمل کودکانه می باشد.
اعلیحضرت، روحاً و از درون، وجودشان تباه شده و کارهای زیادی مرتکب 

می شوند که نشان دهنده عدم کنترل اعصابشان می باشد.«409
او که روزگاری در دانشگاه برکلی، گفته بود به دلیل مقبولیِت شاه، انقالب 

در ایران، امکان پذیر نیســت، اکنون که مورد 
بی مهری قرار گرفته بود، تئوری انقالب خود 
را تغییــر داد و در رابطه با فعالیت گروه  های 

مسلح در ایران، گفت:
»با این موضوع، ثابت می شود که چریک ها، 
از افراد تحصیل کرده کشور هستند. پس، افراد 
سطح باال و دانشمند ایران طغیان کرده اند و 
خواهان این رژیم نیســتند، نه مردم عامی و 
سطح پائین و این افراد، یک حزب و دسته را 
تشکیل نمی دهند و جزء دستجات گوناگون 
هستند، که هرکدام کار خودشان را می کنند و 
روی این اصل است که هرچه آنها را می گیرند 
و تیربــاران می کنند، باز هم از طرف دیگری 

ادامه دارد.«410
این اظهارات، با پخش شــبنامه  تخریبی 

مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی وزرات علوم و آموزش عالی 
منصوب فرمودیم.«412

این انتصاب، احسان نراقی را راضی کرد تا دوباره به چاپلوسی و تملق روی 
آورد و چشم بر روی تمام اعدام هایی که آن را به دستور مستقیم شاه می دانست، 
ببندد و در سال 1355ش، ضمن ارسال کتاب »آنچه خود داشت« برای شاه، 
بنویسد که این کتب:»در حقیقت، تالش نویسنده است تا با الهام از اندیشه  های 
رهبر خردمند ایران، راه تازه ای که مبتنی بر یک رستاخیز و فرهنگ ملی است، 
نشان دهد و سعی کند عناصر تفوق طلب جهانی را، که در پشت فریبنده ترین 
چهره ها، نسل جوان کشورهای نظیر ایران را اغواء می کنند، نمایان سازد و قدر 
و منزلت فرهنگ و سنن اصیل ملی را که در اعماق وجود هر ایرانی نهفته است، 
برای مقابله با هجوم اندیشه  های بیگانه آشکار سازد. در هرحال، اگر توفیقی در 
این راه به دست آید، با کمال صداقت باید اذعان کنم که آن، مرهون و مدیون 
محیط بارور و پهنه فکری و معنوی گسترده ای است که منبعث از افکار تابناک 
و شخصیت بارز شهریار بی همتای ایران است. در غیر این صورت، هرگز برای 

خدمتگذاران وطن فرصت انجام چنین خدماتی میسر نمی بود.«413

* نراقی که سخنرانی خود را در کنفرانس رؤسای 
دانشگاه های اروپایی در 1349 بر مبنای گفته های محمدرضا 
پهلوی در دانشگاه شیراز تنظیم کرده بود پس از ترک ایران 
و حضور در یونسکو به انتقادهای مستقیم از شاه روی آورد و 
پس از بازگشت به ایران و رسیدن به کرسی ریاست موسسه 

تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی وزارت علوم و 
آموزش عالی با حکم محمدرضا پهلوی دوباره به چاپلوسی از 

شخص شاه روی آورد.

جلسه کارگزاران فرهنگی رژیم پهلوی با فرح.در تصویر احسان نراقی، مهرداد 
پهلبد، حسین نصر، کریم پاشا بهادری، داریوش همایون و ... دیده می شوند.

نراقی بوده است.«407
این ســخنرانی، تحــت عنواِن 
»تجهیز نیروی انســانی و استفاده 
از روش  هــای مدیریــت در بخش 
خصوصی« صــورت گرفته بود که 
نعمــت اهلل نصیری، تهیــه آن را از 
روِی حسن نیت ندانست و از همین 
زمان، دســتور داد تا احسان نراقی، 

مورد کنترل قرار گیرد.
پهلوی،  شاهنشــاهی  نظام  در 
چاپلوسی و تملق، از جایگاه ویژه ای 
برخــوردار بــود و از صــدر تا ذیِل 
دولتمردان، که دست بوس و پای بوس 
شاه بودند، خود را »چاکر خانه زاد« 
و »نوکر« می دانستند. این چاپلوسی 
در افرادی چون احســان نراقی که 
دارای موقعیت علمی بودند، شیوه ای 
دیگر داشــت و آن، تنظیم گفتار و 
نوشته  های خود، بر اساس قطب نمای 
گفتار شاه بود. به همین دلیل است 
که ســفارت شاهنشــاهی ایران در 
رومانی، درباره  ســخنرانی نراقی در 

علیــه او، که اعالم وابســتگی وی 
به ســاواک و اســرائیل بود، پاسخ 
داده شــد و »بین اعضاء سفارت و 
غیرمستقیم  ایرانی،  شخصیت  های 
عنوان گردید کــه، این اعالمیه را، 
به مناسبت تشریف فرمائی  خودش 
اعلیحضرت همایونی و به این دلیل 
که خود را نزدیک نماید، منتشــر 

کرده است«411
پس از این ماجرا، احسان نراقی 
ســکوت کرد و پس از بازگشت به 
ایران، براِی بار دوم، از محمدرضاشاه، 

فرمان گرفت:
»با تائیدات خداوند متعال ما

محمدرضــا پهلــوی آریامهــر 
شاهنشاه ایران

نظر به اســتدعای جناب دکتر 
علوم  وزیر  ســمیعی،  عبدالحسین 
و آمــوزش عالی که وســیله جناب 
امیرعباس هویدا نخست وزیر معروض 
افتاده اســت، به موجب این فرمان 
احســان نراقی را به ســمت رئیس 

بوي خطر هر لحظه به مشامم مي خورد، حس مي کردم پلیس 
هیچگاه گفته هایم را باور نکرده است و به دنبال قاتل اصلي سایه 
به سایه ام حرکت مي کند. سفر به جایي دور، تنها راهي بود که 
مي توانستم شیرین را در امان نگه دارم . همین دلیل براي رفتن 
و زندگي کردنم کافي بود، کاش مي توانســتم همه چیز را براي 
مادر توضیح دهم اما افسوس با این کار راز خودم و کسي را که 
دوســت داشــتم برمال مي کردم ، آن هم نزد کساني که کمتر از 

همه تحمل آن را دارند. 
- چه کار کردي مادر؟ چه کار کردي که فرار مي کني ؟ 

مي توانستم چهره مادر را تصور کنم که نگاهش لجوجانه به 
صورتم خیره مانده است ، چیزي نمي گویم ، حاال نه ! شاید بعدها 

در نامه اي ، شاید هم نه ! هیچوقت ! 
کوچه هاي تاریک بوي خســتگي روز را مي داد. بدون این که 
از خودم احساس شرم کنم ، گذاشتم تا چند قطره اشک آهسته 

روي چانه ام بلغزد. 
یک هفته بعد به کمک کردها که از دوستان بابا علي بودند، 
از کوه ها گذشتم و وارد عراق شدم . به بابا علي قول دادم لطفش 
را جبــران کنم و او گفت : »این کار را به خاطر خودم مي کنم تا 
تــو به جاي من هم زندگي کني ، فقط یادت باشــد، هر چیزي 
مي تواند معني دیگري داشــته باشد. واقعیت گاهي با چیزي که 
ما مي بینیم متفاوت است .« گذاشتم دلش به گفتن این جمله ها 
خوش باشــد، با سر گفته هایش را تأیید کردم ، درحالي که تصور 
مي کردم واقعیت دیگري جز آن چیزي که مي بینم ، وجود ندارد. 
دختري که دوستش داشتم رفته بود بي هیچ رد و نشاني . دلم 
مي خواست از او خبري داشــته باشم ، نه براي این که به یادش 
بیاورم به من مدیون اســت . من هم زندگي ام را به سگي مدیون 
بودم ، ســگي که حتي توقع تکه استخواني را هم از من نداشت 
چرا من نتوانم به اندازه آن حیوان بي دریغ و بي توقع کاري براي 

کسي بکنم ؟ 
در آن لحظه آرزو مي کردم ، فقط یک نشــاني کوچک از او را 
پیدا کنم . نشاني که بگوید او از آن مهلکه جان سالم به در برده 
است ، نشاني که بگوید خودش را به جایي رسانده و در امان است . 

*** 
روز 29 خرداد 57 بود که وارد انگلستان شدم ، گمان نمي برم 
هیچ مسافري که براي اولین بار وارد انگلستان مي شود، به اندازه  
من بي توجه باشد. منظره هاي راه ها و جاده ها، تپه ها و دره هایي 
که از آن مي گذشتم به نظرم همگي شبیه هم بودند. آن قدر غرق 
افکار مزاحم و ناراحت کننده بودم که نه متوجه گذشت زمان بودم 
و نــه چیزي از طبیعت زیباي اطراف را درک مي کردم . در تمام 
طول راه چشم هایم روي ساختمان ها و خانه هایي بود که به سبک 
معماري قرن هجدهم هنوز جابه جا در شهر وجود داشتند بدون 

آن که بر روي هیچکدام از این خانه ها توقف کنند. 

پرورش دانشجویان هواخواه آمریکا

اســتیوارت راکول در ادامه 
گــزارش خــود، عالقــه قلبی 
دانشجویان طرفدار جبهه ملی 
نسبت به آمریکا علیرغم انتقاد 
نسبت به حمایت وی از شاه را 
تحلیل کرده و معتقد است براین 
اساس می توان، دانشجویان مورد 
نظر آمریکا را درون دانشــگاه 

تهران پرورش داد:
»... با این وجود انتشار مجله 

ایران چنان است  اندیشمندان 
که کلمه ادا شده وزنه بیشتری 
نســبت به کلمه تحریر شده با 
سایر وسایل بصری دارد. اینها 
اشخاصی هســتند که دوست 
دارند صحبــت کنند و گوش 
بدهند و استدالل کنند و بحث 
کنند و عالقــه مند به دریافت 
اندیشــه های جدید هستند و 
از لحاظ رشــد فکــری تحت 

اطالعاتی از ظرفیت پذیرش و شــیفتگی دانشجویان و روشنفکران 
ایرانی نسبت به قدرت نرم ایاالت متحده قابل توجه است:

»... اداره اطالعات آمریکا سرگرم تنظیم برنامه تجدید نظر شده ای 
به منظــور تغییر دادن تأکید از ارتباطــات جمعی به هدف گیری 
دقیــق درباره گروههای رهبری کننده برگزیده چه در تهران و چه 
درشهرســتانها شده است. البته اندیشمندان فقط یکی از هدفهای 
دارای اولویت را تشکیل می دهند و برنامه منعکس کننده آگاهی، به 
اهمیت آن اســت. ولی کار بیشتری می توان انجام داد و باید انجام 
بگیرد. بطور کلی ما از قدرت پذیرایی اندیشــمندان ایران و به ویژه 
جوانان تحصیلکرده ایرانی درباره اندیشه های آمریکایی و اطالعات 
درباره آمریکا تحت تأثیر قرار گرفته ایم. ساخت و الگوهای ارتباطی 

* در بخشی از گزارش »استیوارت راکول« آمده است: 
»اداره اطالعات آمریکا سرگرم تنظیم برنامه تجدید نظر 
شده ای به منظور تغییر دادن تأکید از ارتباطات جمعی 

به هدف گیری دقیق درباره گروه های رهبری کننده 
 ]نفوذ فکری در رهبران گروه ها[ چه در تهران و چه در 

شهرستانها شده است... سفارت کوشش های ویژه ای برای 
پرورش دانشجویان به عمل آورده و تماس های خوبی چه 
در میان دانشجویان غیرسیاسی و چه در میان رهبران 

دانشجویان جبهه ملی برقرار کرده است.«

جنگ سرد، مورد توجه سازمان های اطالعاتی و نظامی آمریکا قرار 
گرفت. شــرح کامل مذاکرات و نتایج جلساتی که در این رابطه در 
اواســط دهه 50 میالدی برگزار شــد طی اسنادی که در سالگرد 
تاسیس »سازمان سیا« انتشار یافت، آشکار شد و روشن گردید که 
این سازمان از همان سالها در طرحی تحت عنوان »جنگ صلیبی 
برای آزادی«، این موضوع را به صورت عملیاتی مد نظر داشته است. 

جبهه ملی کــه این تلگرام در 
آن درج شــد، همچنیــن در 
عین حال سیاست آمریکا را در 
ایران با سختی هر چه بیشتری 
مورد انتقاد قــرار می دهد. این 
دوگانگی بین تحسین فوق العاده 
و نفرت فوق العاده نســبت به 
ایاالت متحده نیاز به استدالل 
از روی دالیل عقلی از جانب این 
دانشجویان دارد و این استدالل 
از روی دالیــل عقلــی گاهی 
شکل این حدس را می گیرد که 
مرحوم  رئیس جمهور  )کندی( 
طرفــدار وادار کردن شــاه به 
اتخاذ سیاست های دموکراتیک 
بوده است، ولی این قصدها به 
وسیله مشــاوران محافظه کار 
و ســایرینی که در سلسله های 
پایین تر  بوروکراسی آمریکا قرار 
داشتند خنثی می شده است. هر 
چند که ســفارت کوشش های 
ویژه ای برای پرورش دانشجویان 
به عمــل آورده و تماســهای 
خوبی چه در میان دانشجویان 
غیرسیاســی و چــه در میان 
رهبران دانشجویان جبهه ملی 

برقرار کرده است...«
در ادامه گزارش، »استیوارت 
راکول« براســاس بررسی های 
خود و ســایر مامورین »اداره 
پیشنهادات  آمریکا«،  اطالعات 
خود را ارائه می دهد.در میان این 
پیشنهادات، شگفتی این مامور 

تاثیر قــرار می گیرند. بنابراین 
ایران کشــوری است که برای 
برنامه هدف گیری شــده  یک 
مربوط به اهــل قلم آمریکایی 
ودانشمندان اجتماع آمریکایی با 
اندیشه های جالب و هیجان انگیز 
و متفکرین سیاســی بســیار 

مناسب است...«
در همین مســیر »راکول« 
و  متفکــران  از  یک ســری 
را  آمریکایــی  اندیشــمندان 
مشــخص  و  داده  پیشــنهاد 
می کند که می توانند در تماس 
بــا همتایان ایرانی خود و البته 
قشــر جوان و دانشــجو، روند 
جذب آنها را به قدرت نرم آمریکا 

سریع تر نمایند:
»...اندیشــمندان آمریکایی 
از جمله لیبرال های برجســته 
و ســایر دانشــمندان از قبیل 
»هنــری اســتیل کامیجور«، 
»رایــن هلونیبــور«، »ارتــور 
شــلزنیجر« ، »ماکــس لرنر«، 
»الکار هندلین«، »راک بازون«،  
»کلینتون  ترینینگ«،  »النیل 
روســیتر« و غیــره می توانند 
به  نسبت  مســاعد  احساسات 
ایاالت متحده را فعال تر کنند...«
ترویج ایدئولوژی و ســبک 
زندگــی آمریکایــی از طریق 
فرهنگ و هنــر، موضوعی بود 
که در ســال های پس از جنگ 
اوج دوران  جهانــی دوم و در 

*  علي)علیه السالم( به کساني که در 
گذر زمان و در خالل فتوحات تغییر 

هویت داده و زندگي اشرافي رقم زده 
بودند اعتماد نداشت و از سپردن 

پست هاي کلیدی به آنان و مرجعیت 
دیني و سیاسي بخشیدن به آن ها 

خودداري مي ورزید

گستاخی نسبت به امیرمومنان)علیه السالم( 
اما لغزش های ســعد به رأي به عثمان خالصه نمی شــود، وي پس از رأی 
غیر مســتقیم به عثمان و بیعت با ایشــان، مشمول مراحم خاص عثمان قرار 
گرفت به طوري که خلیفه عالوه بر عطایي که ســعد از دیوان مي گرفت شهر 
هرمزان را به ســعد بن ابي وّقاص واگذار کرد. و عایدات فراواني از آنجا نصیب 
سعد گردید از این رو آرام آرام به سوي عثمان گرایش یافت و فاصله اش را با 
امیرمومنان علي)علیه السالم( بیشتر کرد به طوري که دوستي  هاي سابقش با 
علي)علیه السالم( به مخالفت و دشمني مبدل شد و مواضع بسیار تند و خشنی 

را نسبت به امام اعمال می کرد، که به برخي از آن ها اشاره می کنیم:
تمسخر امام با یک سؤال انحرافی

اصبغ بن نباته می گوید: »روزی امیرالمؤمنین )در مسجد( سخنرانی می کرد 
و می فرمود: »َســُلونی َقبَل اَن تَْفِقدونی؛ پیش از آنکه مرا از دست دهید از من 
بپرسید.« به خدا سوگند از هر چه بپرسید من شما را از آن آگاه می سازم. در این 
میان، ناگاه سعد بن ابی وقاص از میان جمع بلند شد و گفت: ای امیرالمؤمنین!  
سالم بر تو، مرا از تعداد موهای سر و صورتم آگاه ساز، این سؤال سخت در حقیقت 
نوعي دهن کجي و تمسخر نسبت به آن حضرت بود زیرا مي خواست سؤالي طرح 
کند که امام در پاسخ آن ناتوان بماند و وي ادعاي آن حضرت را بدون پشتوانه 
جلوه دهد؛ لکن امام در جواب او پرده از برخي اســرار برداشت فرمود: » به خدا 
ســوگند از امری سؤال کردی که خلیلم رسول خدا)صلي اهلل علیه و آله( مرا به 
این رویداد آگاه ساخته بود که تو روزي چنین سؤالی می کنی، در زیر هر موی 
سر و صورت تو شیطان نشسته است و هم چنین در خانه تو بزی است که فرزندم 
حسین را می کشد )مراد امام عمربن سعد بود(. اَْصَبغ می گوید: در آن جلسه، 

ُعَمر بن سعد رو به روی پدرش چهار دست و پا راه می رفت«.-
از این ســخن حضرت معلوم مي شــود؛  اوال رســول خدا)صلي اهلل علیه و 
آله( لغزش برخي از اصحاب نامدارش را در آینده تاریخ مي دانســت ولي بنا بر 
مصالحــي مانند حفظ حرمت افراد و پرهیز از قصاص قبل از جنایت از معرفي 
ماهیت شان خود داری مي ورزید. ولي شاید به برادرش و پرورش یافته اش علي 
)علیه الســالم( که مخزن اسرار آن حضرت محسوب مي شد اسرار را به ودیعه 
مي نهاد تا در موقعیت مناســب آن ها را بر اهلش فاش کند تا شــاید موجب 

هدایتشان به سوي حّق بشود. 
ثانیاً معلوم مي شود مشکل سعد در این مقطع فقدان بصیرت و تحجر نبود 
بلکه شیطان در وجودش حلول کرده بود به طوري که حضرت مي فرماید زیر 

هر موي سر و صورتت شیطاني النه کرده است؛ 
ثالثاً لغزش خواص ابتدا به فرزندانشان سرایت مي کند و رفته رفته به جامعه 

و کیف لم تقاتلوه إذ کان مسیئا فإن کان عثمان أصاب بما صنع فقد ظلمتم إذ 
لم تنصروا إمامکم و إن کان مسیئا فقد ظلمتم إذ لم تعینوا من أمر بالمعروف 
و نهی عن المنکر و قد ظلمتم إذ لم تقوموا بیننا و بین عدونا بما أمرکم اهلل به 

فإنه قال ) َفقاتُِلوا الَِّتي تَْبِغي َحَتّی تَِفي َء إِلی  أَْمِر اهلل«.  
)مگر شما به عثمان به عنوان امام سمعا و طاعتا بیعت نکرده بودید، پس 
اگر فرد نیکوکاري بود تنهایش گذاشتید و اگر گناهکار بوده چرا با او نجنگیده 
اید، اگر عمل کرد عثمان درست بوده شما به او ظلم کرده اید زیرا امامتان را 
یاري نکرده اید و اگر گناهکار بوده باز نیز شما ظلم کرده اید زیرا کساني را که 
امر به معروف و نهي از منکر کرده اند را یاري نکرده اید و ســتم دیگرتان این 
اســت که به وظیفه الهي تان در جنگ بین ما و دشــمنان ما عمل نکرده و از 
جنگ کناره گیري کرده اید در حالي که خدا مي فرماید: با گروه متجاوز پیکار 

کنید تا به فرمان خدا بازگردد.
ولي این ســخنان در سعد اثر نداشت و هم چنان بر سکوت و کناره گیري 
خود باقي ماند؛ در حالي که به فضائل علي اقرار داشت؛ چنان که وقتي جنگ 

جمل به پایان رسید معاویه طي نامه اي به سعد نوشت: 

شــخصی کــه در جوانــی از پیامبر)صلي اهلل علیه و آلــه( احادیث بلندي در 
فضیلت و مدح امیرمومنان)علیه السالم( شنیده بود و از نزدیک احترام رسول 
خدا)صلي اهلل علیه و آله( نسبت به آن حضرت را دیده و لیاقتها و شایستگی هاي 
امیرمومنان)علیه الســالم( را لمس کرده بود، حاضر شد با خلیفه اول و دوم و 
سوم بیعت و همراهي کند ولي وقتي نوبت خالفت علي)علیه السالم( رسید از 
بیعــت و همراهي با آن حضرت خودداري ورزید و دم از احتیاط دیني زد؛ آیا 
واقعاً این احتیاط دیني در سعد به صورت طبیعي نمایان شد یا یک احساس 
کاذب و بهانه براي مخالفت با شخصیتي بود که خود بارها به برتري و فضایل 
او اقرار کرده بود، به نظر مي رســد این احســاس اگر به صورت واقعي در سعد 
نمایان شده باشد به دنبال مقدمات و زمینه هایي بوده که در شخص او وجود 
داشــته وگرنه بســیاري از مردم و اصحاب با وقایــع و رخدادهاي آن روزها و 
افشاگریهاي امیر مؤمنان)علیه الســالم( به حقانیت آن حضرت اقرار نموده و 
در رکابش جنگیدند، شواهد تاریخي حاکي از این است که مشکل سعد با آن 
حضرت ناشــي از دو مســئله بوده است که اولي آن ها جنبه اخالقي و دیگري 

ساخته و پرداخته محیط بود.
بدبینی و کینه نسبت به علی )ع( 

براساس اسناد تاریخی یکی از علل اساسی مخالفت ها و ناسازگاریهای سعد 
بن ابی وقاص با امیرمومنان)ع( رقابت های حســودانه او نسبت به آن حضرت 
بوده، چنان که حضرت وقتی دید او از بیعت سرباز می زند به عمار فرمود: )أما 
سعد بن أبي  وّقاص فحسود؛ سعد بن ابی وقاص حسود( است یعنی علت عدم 

بیعتش حسادت اوست.
وي از دوران پیامبر)صلي اهلل علیه و آله( نسبت به علي)علیه السالم( بدبیني 
داشت به طوري که این امر موجب ناراحتي رسول)صلي اهلل علیه و آله( شده بود؛ 

* براساس اسناد تاریخی یکی از علل اساسی مخالفت ها و ناسازگاری های 
سعدبن ابی وقاص با امیرمومنان)ع( رقابت های حسودانه او نسبت به آن حضرت بوده، 

چنان که حضرت وقتی دید او از بیعت سرباز می زند به عمار فرمود: سعد بن ابی 
وقاص حسود است یعنی علت عدم بیعتش حسادت اوست.

* لغزش خواص ابتدا به فرزندانشان سرایت مي کند و رفته رفته به جامعه 
سرریز مي شود و الگوهاي فکري و رفتاري غلط به وجود مي آورد؛ لکن ابتدا 
شیب لغزشها کم است ولي اندک اندک زیاد مي شود به طوري که جنایات 

بزرگ را به وجود مي آورد.

بســزایي داشــت، ولي ســعد در حالي که با هر یک از سه خلیفه نخست بعد 
از رحلت رســول خدا)صلي اهلل علیه و آله( بیعت و همکاري کرد هنگامي که 
علي)علیه الســالم( به خالفت رسید با آن حضرت بیعت نکرد و با این حرکت 
خود در برخي از مســلمانان نسبت به مشروعیت حکومت علي)علیه السالم( 
تردید ایجاد کرد؛ در حالي که بیعت با خلیفه اول به گفته خلیفه دوم یک لغزش 
آشکار)فلته( به شمار مي آمد و خلیفه دوم نیز با نصب خلیفه اول به قدرت رسید 
و خلیفه سوم نیز توسط یک شوراي شش نفري انتخاب شد؛ شعبي مي نویسد 
وقتي حضرت شــنید سعد و برخي از دوستانش بیعت نکرده اند در میان مردم 

سخنراني کرده فرمود: 
» لَْم تَُکْن بَْیَعُتُکْم إِیَّاَي َفلَْتًة ... َو َقْد بَلََغِني َعْن َسْعٍد َو ابِْن َمْسلََمَة َو أَُساَمَة 
اِن بْنِ  ثَابٍِت أُُموٌر َکِرْهُتَها َو الَْحُقّ بَْیِني َو بَْیَنُهم ؛ بیعت شما با  َو َعْبِد اهلَلّ َو َحَسّ
من لغزش نبوده ... به من از ســعد و پسر مسلمه و اسامه و عبداهلل و حسان 
بن ثابت اخبار ناخوشایندي به من رسیده در حالي که حّق بین من و آن ها 

حاکم است.«
وقتي طلحه و زبیر به بهانه انتقام گرفتن از خون عثمان جنگ جمل را علیه 
امام علي)علیه السالم( ساز کردند چند تن از چهره هاي نامدار اصحاب رسول 
خدا)صلي اهلل علیه و آله( از این جنگ کناره گرفتند و این جنگ را نامشــروع 
شمردند؛ یکي از این چهره ها سعد بن ابي وقاص بود که به بهانه متهم دانستن 
حضــرت در قتل عثمان و مظلوم خواندن عثمان از جنگ کناره گیري کرد و 
وقتــي حضرت از او علت تخلفش از جنگ را پرســید، گفت: »یا علي أعطني 
سیفا یعرف الکافر من المؤمن أخاف أن أقتل مؤمنا فأدخل النار«؛ )اي علی! به 
من شمشــیري بده که کافر را از مؤمن تشخیص دهد با تو مي آیم، مي ترسم 

مؤمني را بکشم و جهنمي شوم(.
امیرالمومنین)ع( سپس در پاسخ سعد و دوستانش فرمود: »أ لستم تعلمون 
أن عثمان کان إماما بایعتموه علی السمع و الطاعة فعالم خذلتموه إن کان محسنا 

و اعتراض آمیز بر ضد عثمان را ترجیح داد. 
ولي ســعد که از سر ســفره خالفت عثمان نمک گیر شده بود به دفاع از 
عثمان برخاست و نقش مؤثري در حمایت از عثمان ایفا کرد، ابن شّبه مي نویسد: 
جماعتی از مردم مدینه به پا خاستند و آماده جنگ و دفاع از عثمان شدند که 
سعد و ابو هریره و زید بن ثابت از آن جمله بودند، اما عثمان کسی را فرستاد 

و جلوی آن ها را گرفت.84
یکي از اقداماتش این بود که از طرف عثمان برای رایزني خدمت حضرت 
شرفیاب مي شد تا آن حضرت را به موضع گیري در برابر شورشیان وادار نماید؛ 
هنگامي که فشار شورشیان افزایش یافت، عثمان که همواره امام را مقصر اصلي 
شــورش مي پنداشت شخصی را نزد سعد فرستاد و به او چنین سفارش کرد: 
» علی را مالقات کن و حال و وضع مرا برای او تشــریح کن، برای او از خدا و 

قیامت بگو ... شاید به شورش خاتمه دهد«.
سعد رفت و بازگشت و به عثمان گفت: »نزد علی رفتم و با او سخن گفتم، 
ولی او پاسخم را نداد، به او گفتم: پسر عمویت کشته می شود؟ گفت: شورش 

به من هیچ ارتباطی ندارد)یعنی من در این امر دخالتی ندارم(«.

* سعد ابتدا والیت گریز بود ولي 
بعد والیت ستیز شد و سرانجام 
فرزندش والیت کش شد، وقتي 
سعد با امام علي)علیه السالم( 

گستاخي  کند فرزندش سر حسین 
پسر علي)علیهما السالم( و 

فاطمه)س( را از تن جدا مي کند.
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سرایت لغزش خواص به فرزندان و جامعه
حجت االسالم دکتر جواد سلیمانی

سرریز مي شود و الگوهاي فکري و رفتاري غلط به وجود مي آورد؛ لکن ابتدا شیب 
لغزشها کم است ولي اندک اندک زیاد مي شود به طوري که جنایات بزرگ را به 
وجود مي آورد؛ سعد ابتدا والیت گریز بود ولي بعد والیت ستیز شد و سرانجام 
فرزندش والیت کش شــد، وقتي سعد با امام علي)علیه السالم( گستاخي  کند 
فرزندش سر حسین پسر علي)علیهما السالم( و فاطمه)س( را از تن جدا مي کند.

متهم کردن علي)علیه السالم( به قتل عثمان
عثمان بعد از دســت یابي به خالفت اندک اندک بني امیه را بر مسلمانان 
مسلط کرد و بیت المال مسلمانان را بصورت غیر عادالنه به دوستان و نزدیکان و 
خاندانش مي بخشید و در اجراي حکم الهي بر مجرمان خاص خودداري مي کرد، 
تا نیمه خالفت عثمان مردم فشارها را تحمل کردند ولي از نیمه خالفت عثمان 
این وضع فشار فراواني بر مردم وارد ساخت به طوري که موجب شورش مردم 
مدینه، مصر و کوفه بر ضد عثمان شد، معترضان وقتي وارد مدینه مي شدند نزد 
علي )علیه السالم( برای داوري و اصالح امور کمک مي خواستند ولي وساطت هاي 
علي)علیه السالم( به علت اعتماد بی جای عثمان به عناصر نفوذی بنی امیه، به 
نتیجه نرسید؛ حتی کار به جایی رسید که عثمان امام علی)ع( را به مشارکت 
در تحریک شورشــیان و فتنه گری متهم کرد؛ در چنین شرایطی امام به این 
نتیجه رسید که وساطت کردن نتیجه مطلوبي ندارد؛ از این رو سکوت معنادار 

علیــه و آله( در دفاع از عثمان و مخالفت هاي علني اش با آن حضرت در افکار 
عمومي تأثیر درخور توجهي در تخریب چهره حضرت داشت و خدمت بزرگي 

به عثمان و خاندانش بني امیه به شمار مي آمد.
یــک بار دیگر در مکانی به نام »موضع الجنائز« در مدینه ایســتاد و طی 
سخنانی در دفاع از عثمان چنین گفت: »ای مردم! این دو دست من در مقابل 
درخواســت هایتان از عثمان، هر چه می خواهید مرا شالق بزنید، ولی دست 
از این کار بردارید«. سپس وارد مسجد شد و امام را دید که کنار منبر پیامبر 
نشسته و شمشیرش را بر زانویش گذاشته است، )با بی ادبی تمام( به امام روکرد 

و با گستاخي گفت: »ای علی تو قاتل عثمان هستی«. 
حضرت فرمود: »ای ابا اســحاق! کناره گیری اّما به شیوه نیکو و پسندیده، 

از کینه و دورویی و بد اخالقی بهتر است«. 
وقتی سعد این سخنان را شنید از حضرت جدا شد و از مردم نیز کناره گیری 
کرد و به ملک و مزرعه خود در بیرون مدینه رفت و تا آخر ماجرا آن جا ماند.
ولي کناره گیري سعد، از فتنه شورش و قتل عثمان به معني متأثر شدنش 
از سیره و سخن علي)علیه السالم( نبود زیرا اظهار نظرهاي او بعداز قتل عثمان 
حاکي از این است که او هم چنان امام علي)علیه السالم( را متهم ردیف اول قتل 
عثمان مي دانست و حّتي در اظهارت رسمي خود که در جامعه منتشر و در افکار 

ســزاوارترین فرد نسبت به کار خالفت است و لیکن ما از سخن گفتن در این 
مورد ناچار نیســتیم بنابر این از این موضوع درگذر. اما کار تو، اول و آخر آن 
را ناپسند می دانیم. اما در خصوص طلحه و زبیر، آن دو اگر در خانه های خود 

می ماندند برایشان بهتر بود و خدا نیز عایشه ام المؤمنین را ببخشاید«. 
ایــن ســخن کاماًل نشــان مي دهد ســعد هم بــه افضلیــت و حقانیت 
الســالم( براي خالفت باور داشــت و هم به باطل بودن معاویه و هم  علي)علیه 
عمل طلحه و زبیر را نمي پســندید ولي با این حال از بیعت و همراهي با آن 
حضرت خودداري مي ورزید به طوري که منقری درباره ســعد بن ابی وقاص 
می نویســد: » قد اعتزل علّیا و معاویه: از علی و معاویه فاصله گرفت« و شــیخ 
مفید نیز مي نویسد سعد بن أبی وّقاص و همفکران او از هر دو گروه )موافقان 

و مخالفان علی علیه السالم( و مکتب شان فاصله گرفتند.« 
بله سعد در این جنگ ها از جمله در جنگ صفین در جبهه مخالف حضرت 
هم نبود، ولی این عدم حضور را به هیچ عنوان نباید به خاطر مالحظه ســعد 
نسبت به امام قلمداد کرد بلکه در یک نگاه خوشبینانه باید آن را بر شک کردن 

در مشروعیت جنگ با اهل قبله حمل کرد. 
زمینه هاي لغزشها

اما نکته مهم در این بحث بررســی زمینه هاي انحراف سعد است. چگونه 

پســرش مصعب از پدرش ســعد نقل می کند که »روزی با دو نفر از مهاجران 
در مسجد پیامبر نشسته بودیم، صحبت از علی شد و از او بدگویی کردیم ...، 
در همین حال، پیامبر با حالت خشــم به طرف ما آمد، با خود گفتم: از خشم 
پیامبر به خدا پناه می برم، پیامبر فرمود: »شما را با من چه؟ هر کس علی را 

بیازارد مرا آزرده است« و این جمله را سه مرتبه تکرار نمود.
ریشــه این بدگویي از علي)علیه السالم( دقیقا روشن نیست، ولي به نظر 
مي رســد منزلت واالي آن حضرت نزد پیامبر)صلي اهلل علیه و آله(، سبقت در 
ایمــان، افتخاراتي که در میدان جهاد في ســبیل اهلل آفرید، اخوت با پیامبر

)صلي اهلل علیه و آله(، جدیت و صالبت در اجراي دستورات دین، نزول آیاتي از قرآن 
در شأن و منزلت آن حضرت و دهها فضیلت دیگر ایشان موجب رقابت و حسادت 
اصحابي چون سعد مي شده  است؛ از سوي دیگر وي با آن سوابق درخشان توقع هاي 
خاص و جایگاه بلندي براي خویش مي طلبید و این جایگاه در کنار شــخصیتي 
چون علي)علیه الســالم( حاصل نمي شد؛ زیرا علي)علیه السالم( به کساني که 
در گذر زمان و در خالل فتوحات تغییر هویت داده و زندگي اشــرافي رقم زده 
بودند اعتماد نداشــت و از سپردن پست هاي کلیدی به آنان و مرجعیت دیني و 
سیاسي بخشیدن به آن ها خودداري مي ورزید و از سوي دیگر برخي با شناسایي 
احساس نیاز سعد به جاه و جالل و مال و منال و تأمین آن ها وي را صید کردند. 

 »سزاوارترین مردم به یاری عثمان اهل شورا هستند، کسانی که حق او را 
پذیرفتنــد و عثمان را بر غیر او برگزیدند. طلحه و زبیر او را یاری کردند و آن 
دو با تو در کار شــورا شریکند و در اسالم نیز همپایه تو هستند. بدین واسطه 
ام المؤمنین ]عایشه[ خوار و زبون شد، آنچه را که آنان به آن رضایت دادند، تو 
آن را ناپســند ندان و آنچه را که آنان پذیرفتند تو نیز بپذیر. کار خالفت را به 

شورای مسلمانان می سپاریم«.
سعدبن ابی وقاص به نامه معاویه  چنین پاسخ داد:»هیچ یک از اهل شورا 
همچون علی ســزاوار به کار خالفت نیست. آنچه در علی است در هیچ یک از 
ما نیســت. علی در نیکی های ما با ما شریک است ولی ما با او در نیکی هایش 
شریک نیستیم. او از همه ما به کار خالفت سزاوارتر است. قضا و قدر خداوندی 
مدتی علی را از حق خود دور ســاخته بود، ولی ما به نیکی می دانستیم که او 

زمانی که حلقه محاصره تنگ تر شد، بار دیگر عثمان به این فکر افتاد تا از 
چهره خوش نام و باسابقه سعد پسر ابي وقاص استفاده کند از این رو شخصی 
را به ســراغ ســعد فرستاد و از اوضاع و احوال شــکایت کرد. سعد که دوست 
دیرینه اش را در سراشیبي سقوط مي دید با عصبانیت به سوي مسجد رفت، و 
امام علی)علیه الســالم( را در حالي که در مسجد نشسته و شمشیری روی دو 
زانوی خود گذاشته بود دید و با گستاخي با آن حضرت مواجه شد؛ مي گوید: 
»رو به روی او به گونه ای نشستم به طوري که زانویم را روی زانوی وی گذاشتم، 
به او گفتم: تو را به خدا قسم می دهم، پسر عمویت در خطر کشته شدن است، 
او گفت به من ارتباطی ندارد )یعنی من در این امر دخالتی ندارم(. بر کالمم پا 

فشاری کردم که ناگهان علی گوش مرا محکم گرفت...«.
پیداست مواضع سعد به عنوان یکي از سران اصحاب رسول خدا)صلي اهلل 

عمومي تأثیر مي گذاشــت از متهم کردن امام به دخالت در قتل عثمان، ابایي 
نداشت، لذا وقتی پس از قتل عثمان، عمرو بن عاص طی نامه ای از او پرسید 
که عثمان چگونه کشته شد؟ وی در پاسخ چنین نوشت: » او با شمشیری که 
عایشه آن را برکشید و طلحه آن را تیز کرد و علی آن را زهر آلود کرده ... کشته 

شد«. او این جواب را در پاسخ سؤال حارث بن خلیف نیز گفت.
بدین سان وي در دوران خالفت عثمان به جاي خشکاندن ریشه فتنه یعني 
بنی امیه سراغ بني هاشم و امام علي)علیه السالم( رفت و آن حضرت را به فتنه گري 
بــر علیه عثمان متهم کرد و به شــکل گیري دو حزب علوي و عثماني کمک 
کرد که آثار سوء و محنت زاي آن سالیان متمادي در تاریخ اسالم باقي ماند.

شرکت نکردن در جنگ ها در زمان خالفت امیرمومنان)ع(
ســعد بن ابي وقاص در دوران علي)علیه السالم( عالوه بر سبقت در اسالم،  
هجرت از مکه به مدینه، ســرداري سپاه پیامبر)صلي اهلل علیه وآله(، فرماندهي 
فتوحات مناطق عراق و ایران و فرمانداري کوفه در دوران خلیفه دوم، کاندیداي 
خالفت در شــوراي عمر نیز محســوب مي شــد و از این رو جایگاه ویژه اي در 
افکار عمومي داشــت از این رو مواضع سیاســي و فرهنگي او در جامعه تأثیر 

تصویر جلد یکی از شماره های مجله »مرزهای نو« که با بودجه اداره اطالعات 
آمریکا و با صفحات رنگی در ایران منتشر و به صورت رایگان توزیع می شد.


