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فرافکنی  های خمالفان
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چکیده

پـس از رحلـت پیامبـر؟لص؟ جریانی  هایـی تـاش می کردنـد تـا از طریـق فرافکنـی، خطـوط فکـری 
یافـت،  فزونـی  زمـان، قدرت خواهـی  ایـن  تغییـر دهنـد. در  بـا خواسـت خـود  را متناسـب  مـردم 
کردنـد بـا فرافکنـی بـه  کمـان سـعی  گرفـت و حا مرجع تراشـی دینـی جـای الگوهـای حقیقـی را 
روش های مختلف همچون تحریک احساسات و تفرقه افکنی، مردم را متقاعد سازند و جایگاه 
امام؟ع؟ را در جامعه تضعیف کنند. نوشتار پیش رو به روش توصیفی _ تحلیلی ضمن واکاوی 
بسـترهای زمینه سـاز فرافکنـی، بـه بررسـی شـیوه های فرافکنـی مخالفـان و در  نهایـت، بـه تبییـن 
راهبردهـای امـام علـی؟ع؟ در مواجهـه بـا فرافکنی هـا پرداختـه اسـت. طبـق بررسـی انجام گرفتـه، 
اقدامات پیشگیرانه و راهبردهای تدافعی، مهم ترین عملکردهای حضرت در مقابله با فرافکنی 
مخالفـان اسـت. پرتکرارتریـن روش تدافعـی امـام؟ع؟ گفتمـان و اسـتدالل اسـت کـه مشـهورترین 
شـیوه های  علـی؟ع؟  حضـرت  ایـن،  بـر  عـاوه  می باشـد.  حضـرت  نامه هـای  و  خطبه هـا  آنهـا، 
گری را هم زمان و توأمان با گفتمان و نامه نگاری و ایراد خطبه،  پیشـگیرانه مثل روشـنگری و افشـا
بـه کار گرفتنـد. نتیجـۀ ارزیابـی کلی سیاسـت مقابله ای امام علی؟ع؟ این اسـت کـه حضرت در 
سیاسـت خود، با رعایت اصل صداقت و درسـتی، توانسـته اسـت با جریان فرافکنی مقابله کند 
و حقیقت شـیعه و شـخصیت حقیقی خود را در تاریخ زنده نگه دارد. برخی از این سیاسـت ها 

در کوتاه مـدت و برخـی در دراز مـدت بـه نتیجـه رسـیده اسـت.
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مقدمه
یکـی از مسـائل مهـم و کارآمـد، و از جملـۀ معضـات بزرگ اجتماعـی در جهان معاصر 

گسـترده، بین طبقات و قشـرهای مختلف جامعه، رواج  که در سـطح  فرافکنی اسـت 

کسـب منافع و اهداف نامشـروع  یخ برای  تام دارد. دنیاطلبان ظالم همواره در طول تار

خـود از روش هـا و اقدامـات مختلفـی اسـتفاده می کردنـد. یکـی از ایـن روش هـای مؤثـر، 

کـه در هـر دوره ای، متناسـب بـا اوضـاع جامعـه و اهـداف و شـرایط  فرافکنـی می باشـد 

کـم بـر مخاطبین، شـکل می گیرد. حا

یـخ، به ویـژه در دورۀ اسـام، از همـان ابتدای رسـالت پیامبـر؟لص؟ تا دوران  در طـول تار

زمینه سـاز  اسـت.  بـوده  مشـهود  و  شـده  تکـرار  فرافکنـی  بارهـا  خاندانشـان،  زندگانـی 

بسـیاری از ایـن فرافکنی هـا، عقده هـا و کینه هـا و حسـادت های افـراد ذی نفـوذ جامعه 

یاسـت طلبی و زد و بندهـای  کـه دنیاطلبـی و ر کـم بـر جامعـۀ آن روز بـود  و نیـز شـرایط حا

بنابرایـن  بـود.  گرفتـه  را  تقـوا  و  زهـد  چـون  ویژگی هایـی  جـای  حکومتـی  و  اقتصـادی 

کـه در راسـتای حکومـت عدالت محـور علـوی  فرافکنـان بـرای تحقـق اهـداف خـود، 

کاری فرو گـذار نبودنـد و از هـر وسـیله ای  نمی توانسـتند بـه آنهـا دسـت یابنـد، از هیـچ 

بـرای تغییـر رفتـار طرفـداران امـام علـی؟ع؟، به ویـژه رخنـه در احساسـات و عواطـف 

بهـره می جسـتند. مسـلمانان، 

 ایـن نوشـتار بـر آن اسـت تـا بـه صـورت تحلیلی، بسـترهای زمینه سـاز فرافکنـی در عصر

  امام علی؟ع؟ را مورد تتبع قرار دهد؛ هم چنین بررسی کند که مخالفان امام علی؟ع؟

بـرای فرافکنـی اسـتفاده می کردنـد؛ در مقابـل  از چـه شـیوه هایی  بـا ایشـان  در مقابلـه 

کار می گرفتنـد. بـه  فرافکنی هـا  ایـن  بـا  راهبردهایـی در مواجهـه  امـام؟ع؟ چـه 

در زمینــۀ ســیرۀ اخاقــی و سیاســی و اجتماعــی امــام علــی؟ع؟ و شــخصیت ایشــان، 

کتــاب و مقــاالت متعــددی ارائــه شــده اســت. کتاب خاســتگاه خافت نوشــتۀ حســن 

کامــل و تفصیلــی از ماجــرای ســقیفه و اتفاقــات پــس از  کــه بــه شــرح  افتخــارزاده اســت 

کتــاب جاذبــه و دافعــۀ علــی؟ع؟ اثــر مرتضــی مطهــری، بــه بررســی  آن پرداختــه اســت. 

کتــاب  گــون پرداختــه اســت.  گونا ویژگی هــای شــخصیتی امــام علــی؟ع؟ در شــرایط 
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انــکار آفتــاب بــه قلــم حســین صنمــی، مســئلۀ امامــت و خافــت در منابــع اولیــه را 

کتــاب ســقیفه از مرتضــی عســکری، بــه بررســی نحــوۀ شــکل گیری  کــرده اســت.  بررســی 

کــه  کعبــه  کتــاب جمــال  کــرم؟لص؟ پرداختــه اســت.  حکومــت پــس از رحلــت پیامبرا

کــرده اســت.  یــخ اســام ارائــه  نوشــتۀ محمدحســین دانش کیــا اســت، شــرحی بــر تار

کــه از رحلــت پیامبــر؟لص؟ تــا شــهادت امــام علــی؟ع؟  کتــاب وقایعــی  نویســندۀ ایــن 

ســبحانی جعفــر  نوشــتۀ  والیــت  فــروغ  کتــاب  اســت.  کــرده  شــرح  را  افتــاده   اتفــاق 

ــا شــهادت ایشــان  ــه تحلیــل مجمــوع زندگانــی امــام علــی؟ع؟ از والدت ت کــه ب  اســت 

پرداختــه اســت.

 مقاله های متعددی در زمینه های مختلفی از سیرۀ امام علی؟ع؟ نوشته شده است. 

 مقالـۀ »حقـوق مخالفـان سیاسـی در حکومـت امـام علـی؟ع؟« از هـدی غفـاری، بـه 

 بررسـی راهکارهای امام در برخورد با مخالفان پرداخته اسـت. »بررسـی علل شکسـت 

 انصار و پیروزی مهاجران در سقیفه« عنوان مقالۀ آقای ابراهیم خراسانی پاریزی است 

کـه بـه تحلیـل آن چـه در سـقیفه انجـام شـده اختصـاص یافتـه اسـت. مقالـۀ »پیامدهـا 

کبـر امینـی، بـه بررسـی رفتـار و  و دسـتاوردهای حکومـت امـام علـی؟ع؟« بـه قلـم علی ا

نگرش هـای سیاسـی امـام می پـردازد. مقالـۀ »مواضـع سیاسـی حضـرت علـی؟ع؟ در 

یـان نگاشـته شـده، بررسـی اقدامـات  کـه بـه خامـۀ سـجاد آذر قبـال خلفـای سـه گانه« 

کنش  امام علی؟ع؟ پس از اجتماع سـقیفه را موضوع اصلی خود قرار داده اسـت و »وا

کنش  امـام علـی؟ع؟ بـه ماجرای سـقیفه در نهـج الباغه« از علی ناظیان فرد، بررسـی وا

امـام علـی؟ع؟ بـه ماجـرای سـقیفه را عهـده دار اسـت.

و  روان شناســی  بعــد  از  مختلــف  منابــع  در  آن  مدل هــای  و  انــواع  و  فرافکنــی  دربــارۀ 

کتــاب اصــول روان شناســی از مــان، ضمــن  اجتماعــی مطالبــی نوشــته شــده اســت. در 

مفهوم شناســی فرافکنــی، انــواع شــیوه های فرافکنــی بــه طــور مختصــر بیــان شــده اســت. 

ــق  ــای مناف ــوع فرافکنی ه ــه موض ــاره ای ب ــی، اش ــر نجات ــی اث ــرآن و روان شناس ــاب ق کت در 

کــه نوشــتۀ راو اســت، بــه طــور  کتــاب مباحــث عمــده در روان پزشــکی  شــده اســت. در 

اجمــال بــه بیــان مفهــوم فرافکنــی و انــواع روش هــای به کارگیــری آن پرداختــه شــده اســت. 
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کتــاب فرافکنــی در فرهنــگ و ادب فارســی بــه قلــم احمدکتابــی، بیــان فرافکنی و بررســی 

کتیک هــای عملیــات  نحــوۀ به کارگیــری آن در شــعر و ادب فارســی را در بــر دارد. کتــاب تا

روانــی از مرتضــی چشــمه نور، مبحثــی را بــه بیان و شــرح فرافکنی اختصاص داده اســت.

که به موضوع فرافکنی پرداخته اند، عبارت اند از: مقاله هایی 

انعـکاس  مقالـه  ایـن  در  کتابـی:  احمـد  از  مولـوی«  اندیشـه های  در  فرافکنـی  »مفهـوم 

مفاهیـم فرافکنـی در آثـار مولـوی، به خصـوص در تمثیل هـای نمادیـن، بـا اسـتناد بـه 

شـواهد متعـدد، مدلـل شـده اسـت.

کتابــی: در این مقاله به مفهوم شناســی  »فرافکنــی در فرهنــگ و ادب فارســی« از احمــد 

فرافکنی و شــیوه های به کارگرفته شــده از آن در ادب فارســی پرداخته شــده اســت.

»فرافکنــی و شخصیت بخشــی در شــعر حافــظ« از علــی محمــدی آســیابادی: ایــن 

مقالــه در شــعر حافــظ بــه دنبــال نقــش فرافکنــی در شخصیت بخشــی اســت و بــه انــواع 

فرافکنی هــای به کارگرفته شــده در اشــعار پرداختــه اســت.

پیام هــای  روان شناســی  فرافکنــی،  نقــش  و  تصویــر  ترکیبــی  تعین ناپذیــری  »ویژگــی 

ــر ابعــاد روان شــناختی تصویــر  ــه ب تصویــری« نوشــتۀ محمدعلــی حکیــم آراء: ایــن مقال

کیــد دارد و بــه بررســی فراینــد فرافکنــی تصویــر پرداختــه اســت. تأ

کتابـی: ایـن نوشـتار در ابتـدا بـه  »فرافکنـی و توجیـه در فرهنـگ عامـۀ ایـران« از احمـد 

مفهوم شناسـی پرداختـه و سـپس شـواهد آن در فرهنـگ عامـه را بیـان داشـته اسـت.

»نگرشی بر مفهوم روان شناسی فرافکنی در مثنوی موالنا« اثر الهه جعفری: این مقاله به 

انعکاس فرافکنی در آثار موالنا و علل بروز و استفاده از آن در مثنوی اختصاص دارد.

»کاربـرد فنـون فرافکنـی در تحقیقـات مصرف کننـده« اثـر ایـاز شـیبانی: ایـن نوشـتار بـه 

گروهـی بـه منظـور  بررسـی تکنیک هـای فرافکنـی در مصاحبه هـای فـردی و مباحـث 

فائق آمـدن بـر مشـکات پرداختـه اسـت.

ـــه صـــورت  کلـــی ب ـــا در خـــال بحث هـــای  ـــار فـــوق از فرافکنـــی بیـــان شـــده ی آن چـــه در آث

ـــا اهـــداف مختلـــف آمـــده اســـت،  ـــا در تحلیل هـــای مورد اســـتفادۀ  نویســـندگان ب گـــذرا ی
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گـــذرا بـــرای برانگیختگـــی و تحریـــک مخاطبیـــن می باشـــد. نگارنـــده بـــه اثـــری  اشـــاره ای 

ـــخ اســـام و ســـیرۀ ائمـــۀ اطهـــار؟مهع؟  ی ـــی در زمینـــۀ فرافکنـــی در عرصـــۀ تار متقـــن و اصول

دســـت نیافتـــه و الجـــرم بـــه پی ریـــزی اولیـــۀ آن پرداختـــه اســـت. از ایـــن رو پژوهـــش 

کـــه تکنیک هـــا و شـــیوه های فرافکنـــی را بـــا ســـیرۀ امـــام علـــی؟ع؟  حاضـــر بـــر آن اســـت 

تطبیـــق دهـــد و راهبردهـــا و راهکارهـــای اجرایـــی امـــام علـــی؟ع؟ را بـــه صـــورت مســـتقل 

کنـــد. مشـــخص 

1_ مفهوم شناسی فرافکنی
اسـت.  روان شناسـی  نـو   مفاهیـم  و  اصطاحـات  جملـۀ  از  برون فکنـی،  یـا  فرافکنـی 

زبان شناسـی،  مثـل:  متعـدد  واژه نـگاری  کتـب  در  انجام گرفتـه  معناشناسـی  تحقیـق 

انگلیسـی _ فارسـی، علـوم اجتماعـی، ادبـی، و باالخـص لغت نامه هـای روان شناسـی 

یـف همسـویی از فرافکنـی )= برون فکنـی( تحـت  و روان پزشـکی، نشـان می دهـد تعار

عنـوان »projection«1 ارائـه شـده اسـت:

که افکار و احساسـات و انگیزه های خود را از خود  • فرافکنی »projection« آن اسـت 

کنـش، جبرانـی و دفاعـی اسـت و بـه  بـرون افکنیـم و بـه دیگـری نسـبت دهیـم. ایـن وا
منظـور جلوگیـری از اضطـراب صـورت می گیـرد و در واقـع نوعـی قیاس به نفس اسـت.2

کـه از طریق آن، شـخص اندیشـه ها و  • فرافکنـی یکـی از مکانیسـم های متـداول اسـت 

گسـتردۀ پیشـرو انگلیسـی فارسـی، ص 1796؛ براهنـی،  کاشـانی، منوچهـر، فرهنـگ  یانپـور  1. آر
محمدتقـی، واژه نامـۀ روان شناسـی و زمینه هـای وابسـته انگلیسـی فارسـی، ص 132؛ عاصـی، 
گزیـدۀ زبان شناسـی، ص 174؛ حق شـناس، محمدعلـی، فرهنـگ معاصـر  مصطفـی، واژگان 
یا انگلیسـی فارسـی،  هزاره انگلیسـی فارسـی، 1340/2؛ باطنی، محمدرضا، فرهنگ معاصر پو
1194/2؛ بریجانیان، ماری، فرهنگ اصطاحات فلسـفه و علوم اجتماعی انگلیسـی فارسـی، 
یاحـی، بزرگمهـر، فرهنـگ بـزرگ  ص 698؛ انـوری، حسـن، فرهنـگ بـزرگ سـخن، 5290/6؛ ر

انگلیسـی فارسـی، ص 1627.
یانپـور کاشـانی، عبـاس، فرهنـگ کامل انگلیسـی فارسـی، 4331/4؛ برونـو، فرانک، فرهنگ  2. آر
ر لنـد انگلیسـی فارسـی،  ر، حمیـد، فرهنـگ پزشـکی دو توصیفـی روان شناسـی، ص 54؛ نـام آو
ص 801؛ دیلـن، اونـز، فرهنـگ مقدماتـی اصطاحـات روان کاوی لکانـی، ص 161؛ مـان، ل. 

نرمـان، اصـول روان شناسـی، ص 138.
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گاه خویش و هم چنین تقصیرها،  افـکار غیرقابل پذیـرش و یـا تمایات درونی و ناخـودآ
اشـتباهات و بدکاری هـای خـود را به دیگران نسـبت می دهد.1

یـف بیـان شـد می گوییـم: فرافکنی نسـبت دادن کمبودها،  بـا اسـتفاده از آن چـه در تعار

قصورهـا، انگیزه هـا و خواسـت  های نامطلـوب خـود بـه دیگـران، بـه منظـور اجتنـاب از 

کامـی و یـا گناهـکاری اسـت. بـرای ایجـاد ایـن اضطـراب و حس  احسـاس حقـارت، نا

درونـی، زمینه هایـی نیـاز اسـت تـا فـرد فرافکـن، بـرای جلوگیـری و سرپوش گذاشـتن بـر 

گزیـر بـه فرافکنـی بپـردازد. حـس درونـی و اضطـراب خـود، نا

در عصــر امــام علــی؟ع؟ واژه ای تحــت عنــوان فرافکنــی وجــود نداشــته اســت، ولــی 

گســترۀ وســیعی  دوران زندگانــی و ســیرۀ سیاســی ایشــان در مواجهــه بــا مخالفانشــان، 

گرفتــه اســت.  کمتــر مــورد توجــه نویســندگان و محققــان قــرار  کــه  از فرافکنــی اســت 

ــذا شــناخت و تأســی  ــزرگ اجتماعــی اســت. ل امــروزه فرافکنــی از جملــۀ معضــات ب

بــه زندگــی اهل بیــت؟مهع؟ و شــیوه های مقابلــۀ آنــان در مواجهــه بــا فرافکنی هــای زمــان 

ــه منظــور ایــن هــدف، ســیرۀ  ــه نظــر می رســد. در ایــن پژوهــش، ب خودشــان، ضــروری ب

یکــرد امــام بــه عنــوان  گرفتــه اســت تــا بــا شــناخت رو امــام علــی؟ع؟ مــورد بررســی قــرار 

گفتــاری و رفتــاری، بــه الگو ســازی  مدافــع والیــت، و شــیوه های مقابلــۀ ایشــان، اعــم از 

از زندگانــی آنــان دســت یابیــم.

ــوم رفتــاری، ص 459؛ همــو، روان شناســی عمومــی، ص  ــر، فرهنــگ عل کب 1. شــعاری نژاد، علی ا
محمدعلــی،  احمدونــد،  313؛  ص  روان شناســی،  و  قــرآن  عثمــان،  محمــد  نجاتــی،  324؛ 
یــی، عزالدیــن، فرهنــگ لغــات  مکانیســم دفاعــی روانــی، ص 143؛ بهرامــی، غامرضــا و معنو
پزشــکی  فرهنــگ  مفیــدی، مصطفــی،  روان پزشــکی، ص 298؛  و اصطاحــات چهارزبانــۀ 
کتابــی، احمــد،  یان، رضــا، مقدمــه بــر روان شناســی، ص 230؛  کســفورد، ص 651؛ شــاپور آ
و  »متقاعدســازی  حســین،  نجــم،  محمــدی  3؛  ص  فارســی،  ادب  و  فرهنــگ  در  فرافکنــی 
فیســت،   ،150/9 روانــی،  عملیــات  مطالعــات  غربــی«،  رســانه های  در  عمومــی  افــکاری 
مفاهیــم  تــام،  لســنولیوان،  202؛  ص  شــخصیت،  نظریه هــای  گرگــوری،  فیســت،  و  جــس 
گنجــی، حمــزه، روان شناســی عمومــی، ص 135؛ چالــز  کلیــدی ارتباطــات، ص 321- 322؛ 
ر و مایــکل اف، شــی یــر، نظریه هــای شــخصیت، ص 170؛ چشــمه نور، مرتضــی،  کارو اس، 

.36 ص  روانــی،  عملیــات  کتیک هــای  تا
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2_ بسترهای زمینه ساز فرافکنی در عصر امام علی؟ع؟
کـه زمینـۀ  بـرای فرافکنـی مخالفـان در عصـر امـام علـی؟ع؟ نیـاز بـه بسـترهایی اسـت 

بـروز فرافکنـی را مهیـا کنـد. در عصـر حضـرت، عقده هـا و اضطراب هـای درونـی افراد و 

کـم بـر جامعـه، از جملـۀ مهم تریـن عوامـل زمینه سـاز فرافکنـی نسـبت بـه  نیـز شـرایط حا

کـه در ادامـه مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. ایشـان می باشـند 

2_ 1_ عقده های درونی افراد

و  امـام علـی؟ع؟ مسـئلۀ حسـادت  فرافکنـی علیـه  زمینه سـاز  اصلـی  عوامـل  از  یکـی 

کینه تـوزی برخـی قبایـل یـا افـراد خـاص متنفـذ نسـبت بـه آن حضـرت بـود؛ به طوری که 

گردید.  موجب تنهایی آن بزرگوار و یا حتی برپایی برخی از جنگ ها علیه آن حضرت 

حسـاد ت ها و اضطراب هـای درونـی و عقده هـای روانی نسـبت به یک شـخص، وقتی 

رفتـار  کـه  اثـر می گـذارد؛ همان طـور  او  کنـد، در تصمیم گیری هـای  آدمـی النـه  در روح 

کـرم؟لص؟ نسـبت بـه امـام؟ع؟ از مسـیر  بـزرگان جامعـۀ اسـامی بعـد از رحلـت نبـی ا

کیـدات فـراوان پیامبـر؟لص؟ مبنـی بـر  انصـاف و مـروت بـه دور بـود. امـت بـا وجـود تأ

کرام و احسـان  لیاقـت و شایسـتگی امـام بـر پیشـوایی و زمامـداری امـت و نیـز مبنـی بـر ا

گانـه بـرای خـود برگزیـد و از اطاعـت پیامبـر؟لص؟  نسـبت بـه اهل بیـت؟مهع؟، راهـی جدا

سـرپیچید.

کینــۀ  گروهــی  بودنــد،  از رقابت هــای قومــی و جاهلــی  برخــی متأثــر  احــزاب مدینــه 
کمبودهــای شــخصیتی  جنگ هــا خاطرشــان را مــی آزرد، و عــده ای هــم رقابت هــا و 
خــود را محمــل مخالفــت و اســتفاده از ترفنــد فرافکنــی علیــه امــام؟ع؟  کردنــد. آنــان 
انتخــاب امــام علــی؟ع؟ بــه عنــوان جانشــین پیامبــر؟لص؟ را بــا ناامنــی، آشــوب و بــروز 
اختاف هــای اجتماعــی برابــر می دانســتند!1 در همیــن راســتا ســخن خلیفــه دوم، 

گفــت:  کــه  ــل  تأمــل اســت  قاب

 علــی... ســزاوارترین مــردم برای حکومت اســت، ولی قریــش تاب عدالت

گریز از حق باقی  گر حکومت را بر عهده گیرد، راهی برای    او را ندارد؛ زیرا ا

1. مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، 307/2.
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نمی گــذارد و در آن صــورت، مــردم بیعــت خــود را می شــکنند و در برابــر 
می ایســتند.1 او 

خلیفۀ دوم، به شهادت اهل سنت می گفت: 

پیامبر در واپسـین سـاعات عمر خویش می خواسـت دربارۀ خافت علی 
کار بازداشـتم.2 کنـد، امـا من برای جلوگیری از فتنه، او را از این  وصیـت 

عمر می گفت: 

کفار را کشته  چون علی در جنگ های زمان پیامبر بسیاری از قریشیان و 

گر خلیفه شود، موجب اختاف و دو دستگی در جامعۀ اسامی   است، ا

خواهد شد.

کم بر جامعه 2_2_ فضای حا

کــه مــردم تمایــل  گونــه ای بــود  کــم بــر جامعــه بــه  در عصــر امــام علــی؟ع؟ فضــای حا

ــه  ــزرگ پیامبــر؟لص؟ هــم ب ــۀ ب ــه دورۀ جاهلــی داشــتند. صحاب ــرای برگشــت ب ــادی ب ی ز

دنبــال کســب مقــام و موقعیــت دوران خافــت قبلــی بودند که با ظهــور حکومت علوی 

از دســت رفتــه بــود. چنیــن جامعــه ای تــاب تحمــل حکومــت عدالت محــور علــی؟ع؟ 

را نداشــت. چه بســا مخالفــان بــا فرافکنــی علیــه ایشــان، ســعی در سرپوش گذاشــتن بــر 

گناهکار نشــان دادن ایشــان داشــتند. در ادامــه، مهم تریــن عوامــل  لغزش هــای خــود و 

بسترســاز فرافکنــی در عصــر امــام؟ع؟ مــورد بررســی قــرار می گیــرد.

2_ 2_ 1_ ریاست طلبی

یاسـت طلبی بـود.  منشـأ بسـیاری از فرافکنی هـای در جامعـۀ عصـر امـام علـی؟ع؟، ر

کـه بـه جـای ارزش هایـی همچـون  گرفـت  امـام؟ع؟ زمانـی زمـام حکومـت را در دسـت 

بـود.  نشسـته  اشـرافی  زندگـی  و  نامشـروع  انباشـت سـرمایه های  یسـتی،  و ساده ز زهـد 

یه  حتـی پـاره ای از صحابـۀ پـرآوازۀ پیامبـر؟لص؟ نیـز در دام بـا گرفتـار آمـده بودنـد. معاو

یخ یعقوبی، 159/2. 1. یعقوبی، احمد، تار
2. همان.
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کـرد که جنـگ او بـا آن امام و  سـال ها بعـد از شـهادت امـام علـی؟ع؟ به صراحـت بیـان 

یارانـش، بـرای دفـاع از اسـام و ارزش هـای اسـامی و احیـای روزه و نماز و حج و زکات 

یاسـت و خافـت بـوده اسـت.1 خود خواهـی چنیـن  نبـوده و او بـه دنبـال حکومـت، ر

مردمـی  و  دینـی  موازیـن  بـا  خواسته هایشـان  کـه  مـواردی  در  می شـد  موجـب  افـرادی 

سـلطه طلبانۀ  انتظـارات  و  درخواسـت ها  توجیـه  بـه  فرافکنـی  بـا  نداشـت،  سـازگاری 

خـود بپردازنـد.

کــه عمدتــًا از افــراد ذی نفــوذ و تأثیر گــذار جامعــه  برخــی افــراد همچــون طلحــه و زبیــر 

هــم بودنــد و بــه تعبیــر دیگــر از نخبــگان جامعــه شــمرده می شــدند، از حکومــت امــام 

علــی؟ع؟ توقعاتــی شــخصی داشــتند؛ توقعاتــی از قبیــل دســتیابی بــه پســت و مقــام 

ــر  ــه و زبی ــان، طلح ــۀ مورخ ــان هم ــه اذع ــال آن. ب ــا و امث ــتر از ثروت ه ــرداری بیش ــا بهره ب ی

کردنــد،2 امــا بافاصلــه پــس از  کــه بــا امــام علــی؟ع؟ بیعــت  کســانی بودنــد  نخســتین 

پایــان بیعــت، خصوصــی نــزد آن حضــرت رفتنــد و خواســتار مشــارکت در امــر حکومــت 

ــوده اســت.4  ــان از بیعــت، همیــن ب ــزۀ اصلــی آن کــه اساســًا انگی ــد  کردن شــدند3 و ادعــا 

کــه ایــن خواســته ها مــورد توجــه امــام؟ع؟ قــرار نگرفــت، بــرای دســتیابی بــه  امــا هنگامــی 

گروه هــا و حزب هــا علیــه ایشــان اقــدام  امیــال و هوس هایشــان، بــه راه انــدازی تشــکات، 

کردنــد. اینــان ظاهــر فعالیــت خــود را مبــارزه بــا ظلــم، بی عدالتــی و بی قانونــی قــرار دادنــد، 

ــود. ــی نب ــت طلبی و خودخواه ــز ریاس ــزی ج ــان، چی ــای آن ــن اقدام ه ــا باط ام

2_ 2_ 2_ فقدان بصیرت

را در  فرافکنـان  کـه  بـود  از دیگـر مسـائلی  امـام علـی؟ع؟  مـردم عصـر  فقـدان بصیـرت 

کار خـود موفق تـر می کـرد. فرافکنـان بـرای رسـیدن بـه اهدافشـان، از سـطحی نگری ها 

و عـدم بصیـرت مـردم، نهایـت اسـتفاده را می بردنـد. بـا تحریـک احساسـات دینـی و 

1. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعام النباء، 147-146/3.
یـخ طبـری، 451/3؛  2. ابن اثیـر، علـی بـن محمـد، الکامـل، 302/2؛ طبـری، محمـد بـن جریـر، تار

ابن قتیبـه، عبـداهلل بـن مسـلم، االمامـة و السیاسـة، 47/1.
3. یعقوبی، احمد، همان، 180-179/2.

4. ابن قتیبه، عبداهلل بن مسلم، االمامة و السیاسة، 51/1.
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عاطفـی آنـان، ذائقـۀ اجتماعی شـان را آن گونـه که می خواسـتند، دگرگون می سـاختند. 

آنـان بـا فرافکنـی می کوشـیدند تـا توجـه مردم را از مسـائل اصلی به مسـائل جزئی جلب 

کننـد و بـا وارونه جلـوه دادن حقیقـت و برجسـته کردن آن، سـعی می کردنـد تـا آن همـه 

رشـادت و فضائـل امـام علـی؟ع؟ و جایـگاه ایشـان در اسـام و نـزد پیامبـر؟لص؟ را از 

کننـد. دیـد مـردم دور 

بــه عنــوان مثــال، ســطحی نگری و شــخصیت محوری در جنــگ صفیــن نیــز برخــی 

یــه و یارانــش بــه تردیــدی  از یــاران امــام علــی؟ع؟ را نســبت بــه حقانیــت جنــگ بــا معاو

گــر حضــور شــخصیتی ماننــد عمــار در ســپاه امــام؟ع؟ نبــود،   جــدی افکنــده بــود. ا

 شخصیتی که پیامبر؟لص؟ دربارۀ او گفته بود، به دست گروه ستمکار کشته می شود،

کار، آن حضــرت را تنهــا  گروهــی از ســربازان امــام علــی؟ع؟ از همــان ابتــدای   بــه یقیــن 

یــه و  می گذاشــتند. وقتــی شــخصیتی همچــون خزیمــه در حقانیــت مبــارزه بــا معاو

نیروهــای ســتمگر و طاغــی او تردیــد می کنــد و منتظــر سرنوشــت عمــار می مانــد تــا پــس 

کــه آن ســختی های  کســانی  گــروه طغیانگــر را بشناســد،1 از تازه مســلمانان و  از آن، 

صــدر اســام را ندیــده بودنــد و تلخی هــای زمــان مبــارزات اولیــه را نچشــیده بودنــد، 

ــت؟! ــوان داش ــاری می ت ــه انتظ چ

بســیاری از مردمــان عصــر امــام، مخصوصــًا جوانــان 25 تــا 30 ســاله، نــه پیامبــر؟لص؟ 

را دیــده بودنــد و نــه جنگ هــای صــدر اســام را؛ نــه اطــاع چندانــی از معــارف اســام و 

ســنت پیامبــر؟لص؟ داشــتند و نــه میــزان برتــری اصحــاب بــزرگ را نســبت بــه یکدیگــر 

می دانســتند. از اســام اصیــل چیــزی جــز الفــاظ قــرآن بــه دســت آنــان نرســیده بــود. 

از ایــن رو معرفــت آنهــا نســبت بــه اســام غالبــًا در حــد رو خوانــی قــرآن بــود.2 افــق نــگاه 

مــردم چنیــن جامعــه ای از الیه هــای ســطحی پدیده هــای پیــش رو تجــاوز نمی کنــد 

و بحران هــای فکــری،  گمراه کننــده  از طریــق شــبهات  بتواننــد  فرافکنــان  و چه بســا 

1. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 259/3.
پیامبـر«،  از  پـس  جامعـه  در  جاهلیـت  بـه  بازگشـت  چرایـی  و  »چگونگـی  جـواد،  سـلیمانی،   .2

.71/50 اسـامی،  حکومـت 
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ذهن هــای بی خبــر اینــان را در برابــر جبهــۀ حــق قــرار دهنــد. چنین افرادی فردشناســی را 

گــر عایشــه در رأس جریانــی قــرار می گرفــت،  بــر حق شناســی مقــدم می دارنــد. بنابرایــن ا

گــر در مقابــل شــخصیتی چــون  آن جریــان در نگاهشــان مشــروعیت می یافــت؛ حتــی ا
علــی؟ع؟ می ایســتاد.1

2_ 2_ 3_ روابط ناسالم اداری و اقتصادی

کــه جامعــۀ عصــر امــام علــی؟ع؟ را بــه ســوی فرافکنــی افــراد ســوق  یکــی دیگــر از امــوری 

ــادی  ــای اقتص ــه در آن زد و بنده ک ــه ای  ــود. جامع ــادی ب ــالم اقتص ــط ناس ــی داد، رواب م

رواج داشــته باشــد، تــاب تحمــل یــک حکومــت عدالت محــور را نــدارد. در چنیــن 

گنــاه خویــش،  جامعــه ای فرافکنــان بــرای موجه جلــوه دادن خــود و سرپوش گذاشــتن بــر 

بــا شــیوه های مختلــف، فرافکنــی می کردنــد. بــه هنــگام ورود پیامبــر؟لص؟ بــه مدینــه، 

کــه  کثریــت قریــب بــه اتفــاق همراهــان ایشــان را جمعیتــی تهی دســت تشــکیل مــی داد  ا

نوعــًا حتــی توانایــی تأمیــن قــوت ال یمــوت خــود را نیــز نداشــتند.2 ولــی در زمــان خلیفــۀ 

دوم، بــر اثــر فتوحــات اســامی، اوضــاع اقتصــادی دگرگــون شــد.

عمـر بـا اختـاف مراتـب، بـرای هر کـس مقـرری معیـن کرد؛ با ایـن توجیه که چـون با این 

عمـل اشـراف را بـه اسـام جلـب می کنم، لـذا در عطا فرقی قائل شـدم. عمر با فرافکنی 

یـع مالـی را مبتنـی بـر شـرافت های خونـی و قومـی وضع کرده بـود. این عمل  سیسـتم توز

کـرد و حکومـت اسـامی  کثـر صحابـه را متمایـل بـه دنیـا  کـه ا او تـا آن جـا پیـش رفـت 
تبدیـل بـه امپراطـوری ای هماننـد امپراطـوری ایران و روم شـد.3

زمینه سـاز جنگ هـای صفیـن، جمـل و نهـروان نیز همیـن روابط ناسـالم اقتصادی بود؛ 

کـه آن چـه عثمـان، تیـول برخـی  کـرد  چرا کـه حضـرت در اولیـن روز خافـت خـود اعـام 

1. خوارزمی، موفق الدین، مناقب، ص 191؛ ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل، 623/3.
کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، 360/8.  .2

یــان،  یــخ تحلیلــی اســام تــا پایــان امو 3. ابن ســعد، محمــد، همــان، 20/6؛ شــهیدی، جعفــر، تار
گذشــت،  کاشــانی، محمدحســین، بــر امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ چــه  ص 48. نیــز ر.ک: موســوی 

ص 86.
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گردانـد1 و نیـز  کـه بـه ناحـق بخشـیده اسـت را بـه بیت المـال بـاز خواهـد  کـرده و اموالـی 

گانـه  بـاز نخواهـد  کـرد و بـرای اشـراف حسـابی جدا ی تقسـیم خواهـد  عطایـا را مسـاو

پایـۀ عدالـت، در  بـر  رفتـار  و  امـام؟ع؟ در احقـاق حـق  ایـن موضع گیـری صریـح  کـرد. 

کـه سـنت های جاهلـی را زیـر عنـوان صحابی بودن  مقابلـه بـا اشـرافی گری بـود؛ اشـرافی 

کـه در زمـان عثمـان از امتیـازات ویـژه برخـوردار  کسـانی  کـرده بودنـد.  و اسـام پنهـان 

کـرد، علیـه امـام بـا پوشـش دیـن و  بودنـد و امـام؟ع؟ آنـان را از ایـن امتیـازات محـروم 

خدشـه دار کردن احساسـات دینـی مـردم، سـر بـه شـورش برداشـتند.

نگاهــی بــه کارنامــۀ اقتصــادی ســران جنــگ جمــل نیــز همیــن حقیقــت را نشــان می دهــد 

کــه عامــل اصلــی فرافکنی هــا و مخالفت هــا، دنیاطلبــی و ثروت اندوزی آنان بوده اســت. 

طلحــة بــن عبیــداهلل یکــی از بزرگ تریــن ســرمایه داران آن دوران بــه حســاب می آمــد.2 

ــا  ــمش های ط ــمار، ش ــای بی ش ــر درهم ه ــزون ب ــوم، اف ــۀ س ــی او از خلیف ــای دریافت هدای

ــط در  ــه فق ــوام ن ــن ع ــر ب ــت.3 زبی ــوده اس ــار ب ــد، 200/000 دین ــای پر درآم ــا و زمین ه و باغ ه

مدینــه دارای زندگــی تجملــی و اشــرافی بــود، بلکــه در نقــاط مختلــف جهــان اســام 

کوفــه و بصــره نیــز زمین هــا و خانه هایــی داشــت.4 طبیعــی  ماننــد مصــر، اســکندریه، 

کت بنشــینند و بــه فرافکنــی  کمــی ســا گــروه نمی تواننــد در مقابــل چنیــن حا اســت، ایــن 

بــرای رســیدن بــه اهدافشــان نپردازنــد.

3_ روش های فرافکنی مخالفان در عصر امام علی؟ع؟
کـه فرافکنـان، به موقـع  در فرافکنـی تکنیک هـا و شـگردهای متنـوع و موثـری وجـود دارد 

و مناسـب، یکـی از ایـن روش هـا و یـا ترکیبـی از آنهـا را بـر اسـاس حـاالت مخاطبـان 

خـود بـه کار می برنـد تـا اذهـان و اعتقـادات مخاطبـان خود را در جهـت دلخواه، تحت 

تأثیـر قـرار  دهنـد. در عصـر امـام علـی؟ع؟ نیـز مخالفـان ایشـان از روش هـای مختلـف 

1. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة اهلل، شرح نهج الباغة، 269/1.
یخ المدینة المنورة، 1021-1020/3. 2. ابن شبه نمیری، عمر، تار

3. باذری، احمد، انساف االشراف، 108/6.
4. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 110/3.



77

ان
اله

مخ
ی 

 اا
نی

لا
لي 

 نا 
 ع

قان
ر م

لب
ن

منی
م 

ي ل
 می

ی 
باا

ادي
ر 

کـه در ادامه  فرافکنـی بـرای متقاعد کـردن عمـوم در راسـتای اهدافشـان اسـتفاده کردند 

مـورد بررسـی قـرار می گیـرد.

3_ 1_ توجیه گری

یکی از شـگردهای فرافکنان تو جیه گری اسـت. شـخص فرافکن در صدد توجیه عمل 

گنـاه و تقصیـر خـود را ظاهـرًا مشـروع و منطقـی جلـوه می دهد.1  ناپسـند خـود بر می آیـد و 

دیرینـه  کینه هـای  و  قبیلـه ای  رقابت هـای  شـد،  اشـاره  زمینه هـا  در  کـه  همان طـور 

جانشـینی  مسـئلۀ  شـد،  باعـث  علـی؟ع؟  امـام  بـه  نسـبت  افـراد  درونـی  عقده هـای  و 

ایشـان را بـا توجیه گـری بـه نفـع خـود خاتمـه دهنـد. دلیـل قریـش بـر اولویـت خـود بـرای 

کلمـه خاصـه می شـد: »سـبقت در اسـام« و »خویشـاوندی بـا  تصـدی خافـت در دو 

گفـت:  پیامبـر؟لص؟«. ابوبکـر در احتجـاج بـا انصـار 

کـه بـه خـدا و رسـولش ایمـان آورده، بـه  کسـانی هسـتند  قریـش نخسـتین 

پرسـتش خـدا پرداخته انـد. آنهـا یـاران پیامبـر و خویشـان او هسـتند و قهرًا 

بـه ایـن امـر ]امامـت و خافـت[ از همـگان اولـی و شایسـته ترند و مخالـف 
آنهـا جـز ظالـم و سـتمگر نخواهـد بود.2

قریــش بــا ایــن توجیــه  کــه از یــاران و بســتگان پیامبرنــد و پیــش از انصــار بــه اســام 

کردنــد و بــه عقب نشــینی وا داشــتند، امــا وقتــی در برابــر  یده انــد، انصــار را محکــوم  گرو

ــه  کــه منطــق فرافکنی شــان _ ســبقت و عشــیره _ ب گرفتنــد و دانســتند  ــرار  هاشــمیان ق

ــی؟ع؟  ــم عل ــاالر بنی هاش ــه س ــه این ک ــت _ چ ــا اس ــود آنه ــه خ ــر علی ــم و ب ــع بنی هاش نف

گفتــار را تغییــر دادنــد  اســبق از همــه و نزدیک تــر از همــگان بــه پیامبــر؟لص؟ بــود _ لحــن 

کــه از ارزش هــای  کهولــت _  و بــا فرافکنــی، از مصلحــت وقــت و حداثــت ســن و توقیــر 
قبیلگــی بــود _ دم زدنــد.3

یانی، جابر، جنگ نرم از تهدید تا واقعیت، ص 123. 1. چشمه نور، مرتضی و پور
یخ طبری، 83/3. 2. طبری، محمد بن جریر، تار

3. همان؛ سـلیمانی، جواد، »چگونگی و چرایی بازگشـت به جاهلیت در جامعه پس از پیامبر«، 
یخ عرب قبل از اسـام، ص 312. حکومت اسـامی، 196/50؛ سـالم، عبدالعزیز، تار
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3_ 2_ حقیقت پوشی

کاربــردی فرافکنــان اســت. فرافکنــان بــا نوعــی  حقیقت پوشــی یکــی از شــگردهای 

یافــت اطاعــات، بــه منظــور شــکل دادن بــه عقایــد  آدرس غلــط دادن، مانــع عمــدی در

و افــکار دیگــران در جهــت مــورد نظــر خــود، می شــدند.1 مخالفــان امــام علــی؟ع؟ از 

یاد کــردن یــا  کم و ز ایــن شــیوۀ فرافکنــی اســتفاده می کردنــد و بــا تحریــف و جعــل یــا 

یخــی، خطــوط ذهنــی مــردم بی بصیــرت آن عصــر  جابه جا کــردن شــخصیت های تار

ــد. ــکل می  دادن ــود ش ــع خ ــه نف را ب

3_ 2_ 1_ تحریف تاریخ

مخالفـان در عصـر امـام علـی؟ع؟ بـرای منحرف کـردن مـردم جامعـۀ مدینـه، از تحریف 

گذشـته را تحریف می کردند و حقایق و افتخارات  که وقایع  کردند؛ تا جایی  اسـتفاده 

حضـرت  نقـش  از  جدیـد  نسـل  نمی گذاشـتند  و  می مانـد  پوشـیده  مـردم  بـر  حضـرت 

کتمان  یج اسـام، ایثار و رشـادت ها و فضایل او، باخبر شـوند. آنان با  علی؟ع؟ در ترو

گاه شـخصیت های  یخ داشـتند.  حدیث والیت و جریان غدیر، سـعی در تحریف تار

یه را محرم اسـرار رسـول خدا؟لص؟  یخـی را جابه جـا می کردنـد؛ بـه عنـوان مثـال معاو تار

کام وحـی معرفـی می کردنـد. حـال آن کـه حاضـر نشـدند  کاتـب  و یگانه مفسـر قـرآن و 

و  حقایـق  شـناخت  بـرای  مطمئـن  راه هـای  از  یکـی  کـه  خـدا؟لص؟  رسـول  سـخنان 

کـه از آنهـا پرسـیده  واقعیت هـا اسـت را در جامعـه رواج دهنـد. آنـان حتـی در مـواردی 

کـه بـه عنـوان صحابـۀ پیامبـر آیـا چنیـن چیـزی را از رسـول خـدا شـنیده اند نیـز  می شـد 
منکـر می شـدند.2

3_ 2_ 2_ جعل حدیث

ـــرای تقویـــت پایه هـــای حکومـــت خویـــش، سیاســـت جعـــل  مخالفـــان امـــام علـــی؟ع؟ ب

ــث  ــن احادیـ ــخصیت ها را در ایـ ــی، شـ ــا فرافکنـ ــان بـ ــد. آنـ گرفتنـ ــش  ــث را در پیـ حدیـ

1. متقـی دسـتنائی، افشـین و آثارتمـر، محمـد، »عملیـات روانـی غـرب علیـه جهـان اسـام و تأثیـر 
پـا«، مطالعـات عملیـات روانـی، 123/15. آن بـر مسـلمانان ارو

2. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة اهلل، شرح نهج الباغة، 74/4.
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ــد  ــرای نســـل های جدیـ ــر از امـــام؟ع؟ بـ ــد و شـــخصیتی دیگـ ــا می کردنـ جعلـــی جابه جـ

گرفتـــه شـــد. ابوبکـــر  کار  معرفـــی می کردنـــد. ایـــن سیاســـت توســـط خلیفـــۀ اول بـــه 

ـــرای تثبیـــت  ـــه ب ی ی آورد.1 نیـــز معاو ـــه جعـــل حدیـــث رو ـــرای غصـــب فـــدک، ناشـــیانه ب ب

از  اســـام،  بـــا  مبـــارزه  بـــرای  آن،  از  باالتـــر  و  خـــود  ســـلطنت  و  قـــدرت  هرچه بیشـــتر 

کـــرده بودنـــد _ امثـــال عمروعـــاص،  کـــه بعضـــًا محضـــر پیامبـــر؟لص؟ را درک  منافقانـــی 

ابوهریـــره و ســـمرة بـــن جنـــدب _ در رابطـــه بـــا جعـــل حدیـــث، اســـتفاده های فراوانـــی بـــرد 

ـــه  ـــه علی ک ـــت  گرف ـــر  ـــوق در نظ ـــان حق ـــرای آن ـــرد. او ب ک ـــرج  ـــادی خ ی ـــوال ز ـــن راه ام و در ای

کننـــد و احادیـــث را بـــه  امـــام علـــی؟ع؟ و ضـــرورت بیـــزاری از ایشـــان جعـــل حدیـــث 
پیامبـــر؟لص؟ نســـبت دهنـــد.2

یـه بـه سـمرة بـن جنـدب یکصد هـزار درهـم داد تـا  کـه معاو ابن ابی الحدیـد می نویسـد 

آیـۀ  در مقابـل آن، آیـۀ 204 و 205 سـورۀ بقـره را بـه دروغ دربـارۀ حضـرت علـی؟ع؟، و 

کنـد. امـا سـمرة بـن جنـدب ایـن معاملـه را  207 سـورۀ بقـره را دربـارۀ ابن ملجـم! تفسـیر 

یسـت هزار درهـم بدهـد. امـا بـاز  یـه حاضـر شـد دو بـا آن نـرخ نپذیرفـت تـا این کـه معاو

یـه حاضـر شـد در مقابـل آن معاملـه، چهارصد هـزار درهم  هـم نپذیرفـت و باالخـره معاو

یـه و نیـز سـمرة بـن  بدهـد.3 در حالی کـه آیـۀ اول دربـارۀ منافقیـن بـود و یقینـًا خـود معاو

جنـدب از مصادیـق بـارز آن بودنـد. شـأن نـزول آیـۀ دوم حضـرت امیـر؟ع؟ اسـت، آن 

کـه در »لیلة المبیت« از خود نشـان داد. کاری و از خودگذشـتگی ای  هـم بـه سـبب فـدا

3_ 3_ وارونه کردن

یکـی از شـگردهای فرافکنـان در »قلـب حقایق«، بر وارونه جلوه دادن واقعیت ها اسـتوار 

اسـت. آنـان بـا شـیطنتی خـاص، حـق را باطـل و باطـل را حـق نشـان می دهنـد.4 نمونـۀ 

یـه در جنـگ  بـارز وارونه جلـوه دادن در دوران حکومـت امـام علـی؟ع؟، از جانـب معاو

گوار زندگانی حضرت زهرا، ص 32. 1. ر.ک: دشتی، محمد، تحلیل حوادث نا
2. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة اهلل، همان، 57/4.

3. همان، 361/1.
4. متقی دستنایی، افشین و آثارتمر، محمد، همان.
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صفیـن و در ماجـرای شـهادت عمـار نمایـان شـد. پیامبـر؟لص؟ در مـورد عمـار فرمـوده 

گـروه سـتمگر می کشـند«.1 ایـن خبـر در میـان مسـلمانان منتشـر بـود و  بـود: »تـو را یـک 

یه  حتـی بـه گـوش شـامیان هـم رسـیده بـود. از این رو یـک بحران روحـی برای سـپاه معاو

سـاخت؛ زیـرا آنهـا می ترسـیدند بـا کشـتن عمـار در خال جنـگ، مصداق همـان گروه 

سـتمگر شـوند. از قضا همین واقعه رخ داد و عمار در خال جنگ به شـهادت رسـید. 

گروه سـتمگری اسـت  یه همان  انتظـار می رفـت شـامیان به راحتـی بفهمنـد حزب معاو

یـه با یک حیله،  کنـاره گیرنـد؛ ولـی معاو کـه پیامبـر؟لص؟ از آن خبـر داده اسـت، و از آن 

کـرد و آنها را فریفـت. او با ادعای این کـه قاتل عمار  حقیقـت را بـه شـکل دیگـری وارونـه 

کـه او را بـه میـدان جنـگ آورده انـد _ یعنـی علـی؟ع؟ قاتـل عمـار اسـت _  آن کسـانی اند 

کوته نظـری ایـن اسـتدالل را پذیرفتنـد.2  بـه اسـتدالل پرداخـت و سـپاه شـام در نهایـت 
در حالی کـه عمـار بـا اختیـار خـود بـه میـدان آمـده بـود و کسـی او را نیـاورده بود.3

3_ 4_ تحریک احساسات

 تحریک احساسات به هر وسیلۀ ممکن، یکی دیگر از شگردهای همۀ فرافکنان است. 

 فرافکنــان ســعی می کننــد از احساســات و عواطــف مــردم بــه ســود خــود اســتفاده کنند. 

ــه حریــف، عمــًا افــکار را از درک  ــدادی ب ی ــا منتســب کردن رو در ایــن روش، فرافکــن ب
واقعیــت منحــرف می کنــد و احساســات مخاطــب را بر می انگیــزد.4

گذاشــت، مســئلۀ  کــه در جهــان اســام آثــار روانــی فراوانــی بــر جــای  یکــی از امــوری 

کشته شــدن عثمــان، خلیفــۀ مســلمانان بــود. فرافکنــان بــا مظلوم نمایــی و از طریــق 

کــه دربــارۀ نحــوۀ کشته شــدن او ســاختند، کوشــیدند چهره ای  داســتان ها و دروغ هایــی 

آنــان عثمــان را شــخصی بــه نمایــش بگذارنــد.  کامــًا بی گنــاه از عثمــان   مظلــوم و 

کردند.  مورد ظلم قرار گرفته قلمداد 

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، 25/4.
2. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة الصفین، ص 215.

رنده(، نهج الباغة، خطبۀ 3. 3. ر.ک: سید رضی، محمد بن حسین )گرآو
4. چشمه نور، مرتضی، از اسام هراسی تا ایران ستیزی، ص 34.
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کرده انـد، یکـی از سر سـخت ترین دشـمنان عثمـان،  همـۀ مورخـان و محققـان اذعـان 

عایشـه همسـر پیامبـر بـود. او مدت هـا در شـهر مکـه علم مخالفـت با عثمان را برافراشـته 

گونه هـای مختلـف، مـردم را تحریـک می کـرد  بـود و آرزوی مـرگ او را در سـر داشـت1 و بـه 

کـه علیـه او قیـام کننـد؛ امـا بـه محـض شـنیدن خبـر قتل عثمـان و بیعـت مـردم مدینه با 

امـام علـی؟ع؟، بـا این کـه بـه سـوی مدینـه در حـال حرکـت بـود، سـفر خـود را نیمه تمـام 

کامـل تغییـر داد. او  کـرد و بـه مکـه بازگشـت و موضـع خـود دربـارۀ عثمـان را بـه طـور  رهـا 

کنـار حجـر اسـماعیل بـه صـورت علنـی و آشـکارا بـه مخالفـت بـا امـام پرداخـت و بـا  در 

سـخنرانی های احساسـی و عاطفی خود، کوشـید مردم را به بهانۀ خون خواهی عثمان، 

کـه بـه دلیـل همسـری پیامبـر؟لص؟ محبوبیـت  کنـد. وی  علیـه امـام علـی؟ع؟ بسـیج 

فراوانـی در بیـن مـردم داشـت و بـه تعبیـر امـام علـی؟ع؟ »اطـوع النـاس فـي النـاس« بـود،2 

از  از موقعیـت اجتماعـی خـود، بسـیاری  و اسـتفاده  بـا تحریـک احساسـات  توانسـت 

آنـان را علیـه امـام؟ع؟ تحریـک کنـد. طولـی نکشـید کـه مکـه را پایگاهـی بـرای مخالفان 

حکومـت مرکـزی قـرار داد و بعـد از مدتـی، طلحـه و زبیـر نیـز بـه او ملحـق شـدند.

3_ 5_ اختالف افکنی

در  اختـاف  و  تشـتت  ایجـاد  اهدافشـان،  بـه  رسـیدن  بـرای  فرافکنـان  شـگردهای  از 

جامعـه اسـت. جامعـۀ عصـر پیامبـر؟لص؟، جامعـه ای یک پارچـه و متحـد بـود و امت، 

دارای اعتقـاد و بـاور و ایمـان مشـترک بودنـد و نسـبت بـه رهبـر خـود، اعتمـاد داشـتند. 

ایـن اتحـاد و ایمـان خالصانـه، بـه طـور طبیعی سـد محکمـی در برابر هرگونـه فرافکنی و 

 فتنه انگیـزی بـود. امـا در عصـر امـام علـی؟ع؟ فرافکنـان بـا ایجـاد بی اعتمـادی نسـبت

کنی ها   به امام؟ع؟ و بر انگیختن احساسات مذهبی مردم، با فریب لفظی ها و سخن پرا

 در موجه جلوه دادن ادعاهای خود، و با نشان دادن شخصیتی خاف واقع از امام؟ع؟، 
سـعی در اختاف افکنی میان امت و یاران ایشـان داشتند.3

یخ یعقوبی، 176/2. 1. یعقوبی، احمد، تار
2. ابن عبدالبر، یوسف بن عبداهلل، االستیعاب، 318/2.

3. ر.ک: جنیدی، رضا، تکنیک های عملیات روانی و شیوه های مقابله، ص 119.
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نمونـۀ بـارز اختاف افکنـی بـرای برانگیختـن احساسـات مذهبـی مـردم را در سیاسـت 

کـه در اثـر جنـگ لیلة الهریـر ارکان  قرآن بر نیزه کـردن در جنـگ صفیـن می بینیـم. زمانـی 

یـه می انجامید،  یـه متاشـی شـده بـود و ادامـۀ کار بـه شکسـت حتمـی معاو لشـکر معاو

یه، لشـکر شـام قرآن ها را بر سـر نیزه کردند  بـه پیشـنهاد عمـرو بـن عـاص و بـه فرمان معاو

و گفتنـد، مـا بـه حکـم قـرآن راضـی هسـتیم. پانصـد قرآن بر سـر نیـزه رفت.

اسام ناشـناختگان سـپاه امـام علـی؟ع؟، در برابـر ایـن حربـه و فریب فرافکنان سـخت 

کـه فریبـی بـس بـزرگ بود، و جز ثابت قدمان در اسـام، کسـی توان رسـتن از آن  یدنـد  لرز

یـه و منافقیـن سـپاه کوفـه چـون اشـعث بـن قیس،  کـه مـزدوران معاو را نداشـت؛ به ویـژه 
در آن میـان فرافکنـی می کردنـد.1

کـه عـده ای از مقدس نماهـای بی تشـخیص بـه یکدیگـر  گونـه ای بـود  ایـن خدعـه بـه 

اشـاره می کردنـد، علـی چـه می گوید؟ با قـرآن بجنگیم؟! از جملۀ آنهـا خواجه ربیع بود 

کـه همـراه 4000 نفـر از اهالـی ری در جنـگ شـرکت داشـت. او بـه حضـور امام علی؟ع؟ 

یم. یعنی ما نمی دانیم  کرد: یا امیرالمؤمنین، ما در این جنگ شـک دار رسـید و عرض 

یه  یـه هم ادعـای اسـامیت می کنـد، معاو یـه؛ چرا کـه معاو حـق بـا شـما اسـت یـا بـا معاو

از  قـرآن  خوانـدن  آوای  و  می خواننـد  نمـاز  یارانـش  و  یـه  معاو می زنـد،  قـرآن  از  دم  هـم 

پافشـاری  لشـکرش،  تیزبینـان  و  امـام؟ع؟  هرچـه  می رسـد.2  گـوش  بـه  خیمه هایشـان 

کـه ایـن نیرنـگ فرافکنـان اسـت، اینـان اهـل قـرآن و اسـام نیسـتند، مـا بارهـا  کردنـد 

ایشـان را بـه سـوی قـرآن خوانده ایـم و زیـر بـار نرفته انـد، مفیـد واقـع نشـد.

3_ 6_ تخریب

مخالفـان امـام علـی؟ع؟ از هـر روشـی بـرای تخریـب شـخصیت و پاییـن آوردن منزلـت 

ی کـردن امـام؟ع؟ راحت تـر بـه اهـداف  ایشـان نـزد مـردم اسـتفاده می کردنـد تـا بـا منزو

یـه در  کـه معاو سـلطه طلبانۀ خـود دسـت یابنـد. سـب و دشـنام دادن از روش هایـی بـود 

تبلیغـات علیـه امـام؟ع؟ بـرای تقویـت پایه های حکومت خـود و تضعیف منزلت امام 

1. یعقوبی، احمد، همان، ص 165.
گذشت، ص 212. کاشانی، محمدحسین، بر امیر مؤمنان علی؟ع؟ چه  2. موسوی 
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کـه فرافکـن تمایـات درونـی خـود را در مقابل اضطـراب درونی اش  کار بـرد. از آن جـا  بـه 

یـه نیـز ایـن اضطـراب درونـی خـودش را نسـبت بـه  بـه طـرف مقابـل فـرا می افکنـد،1 معاو

یـج بدگویـی و دشـنام به ایشـان بـرون افکند و بدگویـی از حضرت  امـام علـی؟ع؟ بـا ترو

یـه حتـی پـس از پیـروزی او بـود. مغیـرة بـن  بـه هـر نحـو ممکـن، تکلیـف عامـان معاو

شـعبه خطـاب بـه صعصعـة بـن صوحـان می گویـد: 

دیگـر نشـنوم کـه پیـش کسـی عیـب عثمـان گفتـه ای و نشـنوم که آشـکارا از 

فضیلت علی سخن کرده ای که تو از فضیلت علی چیزی نخواهی گفت 

کـه مـن ندانـم کـه ایـن را بهتـر از تـو می دانـم، ولـی ایـن حکومت تسـلط یافته 

کـه عیـب او را بـه مـردم بگوییـم. بسـیاری از آن چـه  و مـا مکلـف شـده ایم 

کـه چـاره  یـم و بـرای حفـظ ظاهـر، همـان مقـدار  را مأمـور شـده ایم وا می گذار

گـر از فضیلـت  کنیـم. ا کـه ایـن قـوم را از خویشـتن دفـع  نیسـت، می گوییـم 

گـر آشـکارا  او خواهـی گفـت در جمـع یارانـت بگـوی و در خانه هایتـان؛ امـا ا
بگویـی و در مسـجد، خلیفـه ایـن را تحمـل نکنـد و مـا را معـذور نـدارد.2

معاویه سب امام؟ع؟ را در جامعۀ اسامی رواج داد، در حالی که در روایات پیامبر؟لص؟، 
سب امام علی؟ع؟ سب رسول خدا؟لص؟ دانسته شده است.3

4_ راهبردهای امام علی؟ع؟ در مقابله با فرافکنی های مخالفان
فرافکنی هــای  بــا  مواجهــه  در  علــی؟ع؟  امــام  برنامه هــای  و  هدف هــا  مهم تریــن  از 

گــون، ســعی می کر دنــد  گونا کــه همــواره و بــه شــیوه های  مخالفــان عصرشــان، ایــن بــود 

کننــد. در بررســی  از انحراف هــای عقیدتــی، دینــی و سیاســی تــا حــد امــکان جلوگیــری 

ــده از  ــای اتخاذ ش ــا فرافکنی ه ــه ب ــان در مواجه ــای ایش ــی؟ع؟، راهبرده ــام عل ــیرۀ ام س

جانــب مخالفــان، در دو محــور راهبردهــای پیشــگیرانه و راهبردهــای تدافعــی مــورد 

گرفتــه اســت. تتبــع و بررســی قــرار 

گنجی، حمزه، روان شناسی عمومی، ص 135.  .1
یخ طبری، 28/7. 2. طبری، محمد بن جریر، تار

3. ر.ک: ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعام النباء، 149/3.
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4_ 1_ راهبردهای پیشگیرانه

یکـی از ویژگی هـای امـام علـی؟ع؟ در برخـورد و مقابلـه بـا فرافکنی هـای مخالفـان ایـن 

گری های  افشـا و  بلیـغ، ضمـن روشـنگری  و  بـا سـخنان شـیوا  کـه سـعی داشـتند  بـود 

بـروز اختافـات و  از  کننـد و  به موقـع و سـنجیده، روحیـه و ارادۀ دشـمن را تضعیـف 

کامی و رفتاری  کنند و حقیقت برای عامه روشـن شـود. شـواهد  درگیری ها جلوگیری 

کـره و  گری، مذا امـام علـی؟ع؟ در قالـب شـیوه های پیشـگیرانه، بـا روشـنگری و افشـا

نامه نـگاری ارائـه و تحلیـل می گـردد.

4_ 1_ 1_ روشنگری

که مخالفان امام علی؟ع؟ برای  که در زمینه ها اشـاره شـد، یکی از مسـائلی  همان طور 

گذاشـتند،  رسـیدن بـه اهـداف جاه طلبانـۀ خـود، بـا فرافکنـی بـر حقیقـت آن سـرپوش 

پیامبـر،  اقدامـات  تمـام  بـا  شـد،  گفتـه  کـه  همان طـور  بـود.  پیامبـر؟لص؟  جانشـینی 

ک هـای جاهلـی، بـا جعـل حدیـث و نقـل روایـات سـاختگی،  مخالفـان بـا تکیـه بـر ما

قریـش را میـراث دار پیامبـر معرفـی  کردنـد و بـا فرافکنـی، از مصلحـت وقـت و حداثـت 
کـه از ارزش هـای قبیلگـی بـود _ دم  زدنـد.1 کهولـت _  سـن و توقیـر 

کودتــای ســقفیه، همــراه حضــرت زهــرا؟اهع؟ و  امــام پــس از بیعــت مــردم بــا ابوبکــر و 

ــد و  ــبانه می رفتن ــوت ش ــور دع ــه منظ ــار ب ــر و انص ــای مهاج ــر در خانه ه ــنین؟امهع؟ ب حس

ــد.  ــده می کردن ــان زن ــرای آن ــاد و خاطــرۀ غدیرخــم را ب خواســتار حمایــت می شــدند و ی

ــر و پیــش از ابوبکــر اقــدام  گــر زودت ــان در جــواب حضــرت می گفتنــد، ا امــا متأســفانه آن

کســی را بــه جــای شــما انتخــاب نمی کردیــم... . امــام؟ع؟ فرمودنــد: آیــا  می کردیــد، مــا 

کنــم، بیــرون می آمــدم و بــرای خافــت و حکومــت  مــن بــدون آن کــه پیامبــر خــدا را دفــن 
می جنگیــدم؟!2

بــه خانــۀ انصــار رفتنــد،  بــا دختــر رســول خــدا؟لص؟ و حســنین؟امهع؟  امــام؟ع؟  گــر  ا

پیامبـر«،  از  پـس  جامعـه  در  جاهلیـت  بـه  بازگشـت  چرایـی  و  »چگونگـی  جـواد،  سـلیمانی،   .1
.20/1 اسـام،  سیاسـی  یـخ  تار رسـول،  جعفریـان،  ر.ک:  نیـز   .196/50 اسـامی،  حکومـت 

2. ر.ک: ابن قتیبه، عبداهلل بن مسلم، االمامة و السیاسة، ص 129.
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گاهــی مــردم نســبت بــه جایــگاه اهل بیــت بــوده اســت.1 امــام؟ع؟  بــرای یــادآوری و آ

ــا  ــان بیعــت ب ــود و می دانســت آن گاه ب ــًا آ کام از عــادت عــرب در عــدم نقــض بیعــت 

ی از  کار را می دانســت. امــا هــدف و ابوبکــر را نخواهنــد شکســت. هم چنیــن عاقبــت 

گاه ســاختن آینــدگان  چنیــن تاش هایــی، اتمــام حجــت بــر حاضــران و روشــنگری و آ
بــود.2 زنده نگه داشــتن حقیقــت  و 

گری 4_ 1_ 2_ افشا

گری و تبیین بود.  راهبـرد امـام علـی؟ع؟ در مبـارزه بـا فرافکنی های عصـر خویش، افشـا

گرانۀ آن حضـرت بـرای بیـداری افـکار عمومـی، افشـای توطئه هـا و  از شـیوه های افشـا

کـه در البـه الی بیانـات خـود از نیـات پنهـان آنـان  مقاصـد شـوم فرافکنـان جامعـه بـود 

بر می داشـت. پـرده 

یـه سـخت مواظـب بـود نقـش پشـت پرده اش در قتـل عثمـان فـاش نشـود، تـا بـه  معاو

کنـد. ولـی حضـرت  افـکار عمومـی را علیـه امـام بسـیج  بهانـۀ خون خواهـی عثمـان، 

پـرده  مقتـول،  خلیفـۀ  یـاری  در  یدنـش  تعلل ورز و  عثمـان  قتـل  در  او  پنهـان  نقـش  از 

کـه بـرای عراقیـان نیـز ایـن حقیقـت واضـح شـد. ایـن قضیـه حتـی  برداشـت؛ بـه طـوری 

کـه چنـدان تعهدی به موال نداشـت، مسـلم گشـت؛  بـرای فـردی مثـل شـبث بـن ربعـی 

کوتاهـی  گفـت: »مـا می دانیـم تـو در یـاری عثمـان  یـه  ی در ماقـات بـا معاو از ایـن رو و
کـردی و می خواسـتی او بـه قتـل برسـد و تـو بـه مقـام دلخواهـت برسـی«.3

گوشـه ای از صفیـن چـادر زدنـد و تـا سـه مـاه  یـان شـام و عـراق در  حـدود 30/000 تـن قار

کوله بـاری از تهمـت و مغالطـه  یـه و مـوال رفت و آمـد می کردنـد. آنـان هـر بـار بـا  بیـن معاو

یـه پیـش حضـرت می آمدنـد ولـی آن بزرگـوار بـا بیانات روشـنگرانه، شـبهات  از نـزد معاو

آنهـا را مـی زدود و از سـردرگمی رهایشـان می کـرد و بـا اسـتدالل های منطقـی و بـا تکیه بر 

1. حسـنیان قمـی، مهـدی، زخـم خورشـید، ص 112؛ نیلی پـور، مهـدی، فرهنـگ فاطمیـه: الفبای 
شـخصیتی حضرت زهـرا؟اهس؟، ص 211.

2. شوشتری، محمدتقی، نهج الصباغة، 427/4.
3. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة الصفین، ص 187.
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کنـد.1 بیعـت مهاجـران و انصـار، می کوشـید حقانیـت خـود را برایشـان ثابـت 

4_ 1_3_ خنثی سازی

ــه آن چــه در زمینه هــا  ــا توجــه ب کــه ب ــد  ــه دســت می آی از بررســی ســیرۀ امــام علــی؟ع؟ ب

بــدان پرداختــه شــد _ مبنــی بــر غصــب خافــت بــا زنده کــردن اعتقــادات جاهلــی و 

ــرای قریــش _ امــام علــی؟ع؟ قبــل  ــری و فضیلــت  تراشــی ب فرافکنی هایــی همچــون برت

بــرای خنثی ســازی  آن، روشــی دیگــر  از  پــس  هــم  و  وادار شــود  بیعــت  بــه  این کــه  از 

کــرده اســت و آن پاســخ بــه اســتدالل مهاجــران و  فرافکنی هــای طــرف مقابــل اتخــاذ 

کــه  ــد. در نهــج الباغــه آمــده اســت  کــرده بودن ــراد  کــه در روز ســقیفه ای انصــار اســت 

می فرمایــد:  امــام 

گفتند؟ پاسـخ دادند: رهبری از ما و رهبری از شـما.  پرسـیدم: انصار چه 

بـر آنـان بـه ایـن سـخن رسـول خـدا احتجـاج نکردیـد، آن جـا  گفتـم: چـرا 

گذشـت  کـه توصیـه فرمـود بـا نیـکان انصـار نیکـی شـود و بدانشـان مـورد 

یـان آنهـا اسـت؟  گیرنـد؟ پرسـیدند: در ایـن حدیـث چـه برهانـی بـه ز قـرار 

گـر قـرار بـود فرمانروایـی در میـان آنـان باشـد، توصیـه در مـورد آنـان  گفتـم: ا

شـنیدم:  پاسـخ  گفتنـد؟  چـه  قریـش  پرسـیدم:  سـپس  نداشـت،  معنـا 

قریـش چنیـن احتجـاج کردند که شـاخه ای از شـجرۀ پیامبرنـد. گفتم: در 

کـه میـوه اش را پایمـال می کننـد.  کردنـد  مقـام احتجـاج بـه درختـی تکیـه 

خافـت  بـرای  صاحیـت  ک  مـا پیامبـر؟ص؟  بـا  همراهـی  آیـا  شـگفتا، 
ک نیسـت؟2 اسـت، ولـی مصاحبـت و خویشـاوندی مـا

4_ 1_ 4_ تقویت دانش دشمن شناسی

کارشــکنی ها و فرافکنی هــای  کــه امــام علــی؟ع؟ در مقابــل  یکــی از شــیوه های دیگــری 

شناســاندن  و  دشمن شناســی  دانــش  تقویــت  در  ســعی  می بــرد،  کار  بــه  مخالفــان 

حــق و باطــل بــود. چه بســا امــام علــی؟ع؟ از همــان نخســتین روزهــای خافــت بــه 

1. همان، ص 190.
رنده(، نهج الباغة، خطبۀ 66. 2. سیدرضی، محمد بن حسین )گردآو
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ایــن مشــکل واقــف بــود و می دانســت قصــور فهــم مــردم در درک مقتضیــات زمــان و 

ــای  ــرای ارتق ــام؟ع؟ ب ــن ام ــود. بنابرای ــد ب ــاف خواه ــأ اخت ــا منش ــام، بعده ــائل اس مس

گاهــی و شــناخت جامعــه، دو راه را پیــش نهــاد: یکــی شــناخت حــق و باطــل  ســطح آ

کــه  و دیگــری شناســایی اهــل آنهــا. نمونــۀ بــارز آن جریــان حــارث بــن حــوط اســت 

ــود. ســوابق طلحــه و زبیــر و از همــه  ــه ســختی دچــار تردیــد شــده ب در جنــگ جمــل، ب

مهم تــر، انتســاب عایشــه بــه بیــت پیامبــر؟لص؟، همچــون ســدی راه فهــم او را بســته 

بــود؛ به طوری کــه نمی توانســت انحــراف آنهــا را در جنــگ جمــل بپذیــرد. حضــرت 

ــت:  گف ــی  کام ــه او  ــی ب ــرای روشنابخش ب

کوتاه بینانه نگریستی، نه عمیق و زیرکانه، و سرگردان ماندی.  حارث، تو 

کسـان اند و نـه باطـل را تـا   تـو حـق را نشـناخته ای تـا بدانـی اهـل حـق چـه 
بدانـی پیـروان آن چـه مردمان انـد.1

کـه  کافـی نمی دانسـت؛ چـرا  حضـرت تنهـا شـناخت حـق را بـرای هدایـت همـۀ مـردم 

بسـیاری از مـردم در حـوادث پیچیـده و فرافکنی هـای در هم تنیـده، قـادر بـه تفکیـک 

گـر حـق را بشناسـند ولـی از مصادیـق حـق و باطـل بی خبـر  حـق و باطـل نیسـتند؛ زیـرا ا

کش فرافکنی هـا و درگیری هـای جناح هـا، نمی تواننـد حساب شـده  کشـا باشـند، در 

موضـع بگیرنـد. لـذا حضـرت شناسـایی اهـل حـق و اهـل باطـل را بـه مثابـۀ یـک وظیفۀ 
کشـیده اند.2 خطیـر اجتماعـی پیـش 

4_ 1_ 5_ ایجاد روحیۀ حقیقت شناسی

که امام علی؟ع؟ در مقابله با فرافکنی ها انجام می دادند،  کارهایی  یکی از نخسـتین 

کـه در بـود. همان طـور   بر ما کـردن حقیقـت پشـت پـردۀ شـعارهای مقـدس فرافکنـان 

 زمینه ها گفته شد، بسیاری از کسانی که در جبهۀ فرافکنان قرار دارند، افراد بی بصیرت 

کـه فریفتـۀ شـعارهای زیبـا و فریبنـدۀ فرافکنـان می شـوند.  و شـخص محوری هسـتند 

گاه نیستند که گرفتار   بسیاری از کسانی که فریب فرافکنان را می خورند، از نادانی خود آ

1. همان، حکمت 262.
2. ر.ک: همان، ص 144، خطبۀ 147.
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کرد تا دست های پشت پرده و حقیقت  فریب کاری آنان شده اند. بنابراین باید تاش 

 شعارها افشا شود.

بـه یـک نمونـه از عملکـرد امام در این زمینـه توجه کنید: در جریان حکمیت در جنگ 

یه داشـتند و پولش  صفیـن، عـده ای معـدود، بـا اغراض سیاسـی، روابط پنهانی با معاو

که افرادی مثل اشـعث بودند،  گروه  گرفته بودند و در صدد انجام وظیفه بودند! این  را 

کـرده بودنـد که برای هر مسـلمانی دلنشـین بود: داوری بـا قرآن! )این  شـعاری انتخـاب 
کم باشـد. چرا ما با هـم بجنگیم؟!( 1 قـرآن بیـن مـا و شـما حا

کنند، لشـکری انبوه را تشـکیل  که نمی توانسـتند قضایا را درسـت تحلیل  گاه  مردم ناآ

کسـانی ایـن  می دادنـد، بـدون این کـه بداننـد چـرا ایـن شـعار مطـرح شـده اسـت و چـه 

شـعار را طـرح کرده انـد و چـه اهدافـی را دنبـال می کننـد. آنـان تـا نزدیـک نهـروان آمدند. 

کـره فرسـتاد، ولـی رهبـران  امـام علـی؟ع؟ بـرای هدایـت آنـان چندیـن نفـر را جهـت مذا

کـرات را نپذیرفتنـد و اصـرار  کـه صلـح را بـه نفـع خـود نمی دیدنـد، ایـن مذا ایـن جریـان 

کـه بایـد علـی؟ع؟ بیایـد. بـا وجـود خطـر جـدی، امـام علـی؟ع؟ جلـو رفـت تـا در  کردنـد 

گرفـت و در یـک اقـدام بی سـابقه فرمـود: آیـا همـۀ شـما در صفیـن بـا مـا  برابـر آنـان قـرار 

گفتنـد: بعضـی از مـا بودنـد و بعضـی نبودنـد. فرمـود: پـس جـدا شـوید؛ آنـان  بودیـد؟ 

کـه نبوده انـد دسـته ای دیگـر تـا بـا هـر دسـته،  کـه در صفیـن بوده انـد دسـته ای و آنـان 
گویـم.2 چنان کـه در خـور آن اسـت سـخن 

کـه در صفیـن نبودنـد سـخن گفـت و جریـان صفیـن را بـرای آنـان  امـام ابتـدا بـا کسـانی 

  تحلیل کرد. این افراد تازه فهمیدند که جریان چیست. سپس امام علی؟ع؟ منطقه ای 

را در نظـر گرفـت و فرمـود: هر کـس بـه کوفـه رود در امـان اسـت، و هرکس بـه مدائن رود در 

امـان اسـت و... . بـه دنبـال ایـن جریـان فـروة بـن نوفـل اشـجعی رو بـه طرفدارانـش کرد و 

گفـت: بـه خـدا قسـم نمی دانـم بـرای چـه بـا علـی می جنگیـم؟ مـن باز می گـردم تـا برایـم 
گاهانـه وارد شـوم؛ یـا بجنگـم یـا اطاعـت کنم.3 روشـن شـود و آ

یخ یعقوبی، ص 165. 1. منقری، نصر بن مزاحم، وقعة الصفین، ص 408؛ یعقوبی، احمد، تار
رنده(، نهج الباغة، خطبۀ 122. 2. سید رضی، محمد بن حسین )گردآو

3. ابن اثیر، علی بن محمد، الکامل، 346/3.



89

ان
اله

مخ
ی 

 اا
نی

لا
لي 

 نا 
 ع

قان
ر م

لب
ن

منی
م 

ي ل
 می

ی 
باا

ادي
ر 

کنار رفتند. با این اقدام امام علی؟ع؟، چندین هزار نفر از سپاه 

4_ 2_ راهبردهای تدافعی

بـا شـیوه های فرافکنـی مخالفـان عصـر  بـر آن کـه در مقابلـه  حضـرت علـی؟ع؟ عـاوه 

گرفتنـد، شـیوۀ تدافعـی را در راسـتای فعالیت هـای  خـود، شـیوۀ پیشـگیرانه در پیـش 

انـواع  قبـال  در  تدافعـی سـعی داشـتند  ایشـان در روش  کردنـد.  اتخـاذ  سیاسـی خـود 

فرافکنـی مخالفـان، نـوع خاصـی از دفـاع را پیـش بگیرنـد.

4_ 2_ 1_ شرکت در مناظره

بـه  بـا مخالفـان  بـرای دفـاع از حـق خـود در برخـورد  کـه امـام؟ع؟  یکـی از شـیوه هایی 

کار می گرفـت، شـرکت در مناظـرات بـود. نمونـۀ بـارز آن ایـن اسـت: در عصـر خافـت 

یسـت نفـر بـود، در  کـه تعدادشـان بیشـتر از دو عثمـان، جمعّیتـی از مهاجـران و انصـار 

گروه گـروه بـا همدیگـر مناظـره می کردنـد.  کـرده بودنـد و  مسـجد پیامبـر؟لص؟ اجتمـاع 

گروهـی در شـأن علـم و تقـوا، و از برتـری قریـش و سـوابق درخشـان آنهـا و هجرتشـان و 

کـه رسـول خـدا؟لص؟ در فضائـل آنهـا فرمـوده بـود، سـخن می گفتنـد و اظهـار  گفتـاری 

یـٍش«؛ »امامـان، از قریـش  ُقَر ِمـْن  کـه پیامبـر؟لص؟ فرمـوده اسـت: »َاألئّمـُه  می داشـتند 

َعـَرِب«؛ »مـردم پیـرو 
ْ
یـٌش َائّمـُه ال هسـتند«؛ یـا فرمـوده اسـت: »َالّنـاُس َتَبـٌع ِلُقریـٍش، و ُقَر

گروهـی  هـر  ترتیـب  ایـن  بـه  می باشـند«.  عـرب  پیشـوایان  قریـش  و  هسـتند،  قریـش 

بر می شـمرد. را  خـود  دودمـان  افتخـارات 

در میـان جمعّیـت، از مهاجـران افـرادی ماننـد علـی؟ع؟، سـعد وّقـاص، عبدالّرحمـن 

بیـر، مقـداد، ابن عّبـاس، محّمـد بـن ابوبکـر و عبـداهلل بـن جعفـر بودند.  عـوف، طلحـه، ُز

یـد بـن ثابـت، ابواّیـوب انصـاری، قیس  بن  از انصـار نیـز افـرادی ماننـد ُاَبـّی بـن کعـب، ز

سـعد، جابـر بـن عبـداهلل انصـاری و انس بن مالک حضور داشـتند. مناظره دامنه داری 

بیـن آنهـا از بامـداد تـا ظهـر، ادامـه یافت، در حالی کـه عثمان در خانۀ خود به سـر می برد 

کـرده بودند. و حضـرت علـی؟ع؟ و بسـتگانش، سـکوت 

کردند: شما چرا سخن  در این هنگام، جمعّیت متوّجه امام علی؟ع؟ شدند و عرض 
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کـدام از  گـروه شـما از مهاجـران و انصـار، هـر  نمی گوییـد؟ امـام علـی؟ع؟ فرمـود: هـر دو 

شـأن و مقـام خـود ]بـرای شایسـتگی بـه مقـام رهبـری[ سـخن گفتیـد، ولـی مـن از هـر دو 

کـرد؟   گـروه شـما می پرسـم: خداونـد بـه خاطـر چـه، ایـن افتخـار و برتـری را بـه شـما عطـا 

 مهاجران و انصار گفتند: به خاطر وجود محّمد؟لص؟ و خاندان او، به ما امتیاز بخشید.

ت وصول شـما به این سـعادت 
ّ
 امـام علـی؟ع؟ فرمـود: راسـت گفتیـد؛ آیا نمی دانید عل

دنیـا و آخـرت، تنهـا بـه خاطـر مـا خانـدان نبـّوت بـوده اسـت و پسـرعمویم محّمـد؟لص؟ 

فرمود: »من و خاندانم 14000سال قبل از خلقت آدم؟ع؟ نوری در پیشگاه خدا بودیم، 

و رحم هـای  ارجمنـد  را همـواره نسل به نسـل در صلب هـای  نـور  ایـن  سـپس خداونـد 

کـه هرگـز آلودگـی بـه این نـور، راه نیافـت...«؟! ک انتقـال داد،  پـا

ــا  ــه آیـ کـ ــران را قســـم داد  ــود را برشـــمرد و حاضـ ــاره ای از فضائـــل خـ ســـپس علـــی؟ع؟ پـ

کـــه رســـول خـــدا؟لص؟ در شـــأن علـــی؟ع؟  چنیـــن اســـت، و حاضـــران اعتـــراف نمودنـــد 

کـــه  آن فضائـــل را فرمـــوده اســـت. از جملـــه فرمـــود: شـــما را بـــه خـــدا ســـوگند می دهـــم 

هرکـــس از شـــما ســـخن پیامبـــر؟لص؟ را دربـــارۀ خافـــت مـــن شـــنیده اســـت، برخیـــزد 

یـــد  گواهـــی دهـــد. در ایـــن هنـــگام افـــرادی ماننـــد ســـلمان، ابـــوذر، مقـــداد، عّمـــار، ز و 

ــخن  ــه سـ کـ ــم  ــی می دهیـ گواهـ ــا  ــد: مـ گفتنـ ـــتند و  ــازب برخاس ــن عـ ــراء بـ ــم و ُبـ ــن ارقـ بـ

ـــو  ـــر فـــراز منبـــر بـــود و ت کـــه آن حضـــرت ب پیامبـــر؟لص؟ را بـــه خاطـــر ســـپرده ایم، آن هنـــگام 

کنـــارش بـــودی، و آن حضـــرت فرمـــود: »خداونـــد بـــه مـــن فرمـــان داده تـــا امـــام شـــما  در 

کـــه خداونـــد  کارهـــای مـــن بعـــد از خـــودم را،  و جانشـــین خـــودم و وّصـــی و عهـــده دار 

ــام و مـــوال و  کنـــم... ای مـــردم! امـ ــر مؤمنـــان واجـــب نمـــوده، نصـــب  اطاعـــت از او را بـ

ــام او در میـــان شـــما هماننـــد  ــرادرم علـــی اســـت، و مقـ راهنمـــای شـــما بعـــد از مـــن، بـ

کنیـــد و در همـــۀ شـــئون  ی  مقـــام مـــن در میـــان شـــما اســـت. در دیـــن خـــود از او پیـــرو

زندگـــی، از او اطاعـــت نماییـــد«.

بـه ایـن ترتیـب، امـام علـی؟ع؟ بـا مناظـرۀ خـود در میـان آن جمعّیـت، دالئـل امامـت و 
کـرد و حّجـت را بـر آنهـا تمـام نمـود.1 برتـری خـود را تبییـن 

1. ر.ک: هالی، سلیم بن قیس، کتاب سلیم بن قیس، ص 218.
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4_ 2_ 2_ بردباری

شـیوۀ دیگـری کـه امـام علـی؟ع؟ در برخـورد با فرافکنی هـای زمان خود بـه کار می گرفت، 

که بی درنگ  گفتگوها و روشـنگری ها به نتیجه نمی رسـید، چنین نبود  مدارا بود. وقتی 

کنـد؛ بلکـه راه مـدارا و بردبـاری را پیـش می گرفـت.  بـا مخالفـان برخـورد خشـونت آمیز 

ایـن شـیوه از شـیوه های مؤثـر در مقابلـه بـا فرافکنـی اسـت؛ چرا کـه فرافکنـان اغلـب بـا 

گـر چنیـن فـردی از راه  بد جلـوه دادن شـخصیت فـرد، مـردم را علیـه او بسـیج می کننـد. ا

مـدارا وارد شـود، مـردم بـه حقانیـت وی پـی می برنـد و بـه سـوی او می گرونـد.

ــا  ــود )کــه ب گاه ب ــه مکــه آ ــرای رفتــن ب ــر ب ــا آن کــه از انگیــزۀ طلحــه و زبی امــام علــی؟ع؟ ب

بهانــۀ رفتــن بــه حــج بــر هــدف پلیــد خــود ســرپوش می گذاشــتند( و می دانســت جــز 

کــرد و در پاســخ بــه پیشــنهاد  جنگ افــروزی مقصــود دیگــری ندارنــد، بــا آنــان مــدارا 

ــه بــاز دارد،  ــه مک ــد و از رفتــن ب کن ــی  ی می خواســت آن دو را زندان کــه از و ابن عبــاس 

فرمــود: 

 آیا از من می خواهی آغازگر ستم باشم... و بر اساس ظن و گمان به مجازات 

کنـم؟ هرگـز. بـه خـدا قسـم از  کار، مؤاخـذه  افـراد بپـردازم و پیـش از انجـام 
ی نمی گردانـم.1 کـه خـدا مـرا بـدان امـر فرمـوده، رو رفتـار عادالنـه... 

4_ 2_ 3_ قاطعیت و جدیت

کــه امــام علــی؟ع؟ در مواجهــه بــا فرافکنی هــای مخالفــان  یکــی دیگــر از شــیوه هایی 

بــود.  آنــان  برابــر خواســته های نامشــروع  کار می گرفــت، مقاومــت در  بــه  عصــر خــود 

ــود را  ــداف خ ــه گام، اه گام ب ــزی و  ــا برنامه ری ــد ب ــه می کوش ک ــا  ــن از آن ج ــخص فرافک ش

کنــد.  پیــش ببــرد، ممکــن اســت در هــر مرحلــه ای، خواســته ای جزئــی و کوچــک مطــرح 

کــه ایــن خواســتۀ جزئــی، مهــم نیســت و مصلحــت  گمــان می کننــد  ســطحی نگران 

کوتــاه آمــده شــود و بــه  کــه از برخــی قوانیــن،  حفــظ نظــام اســامی، اقتضــا می کنــد 

ــی و  کــه طلحــه و زبیــر هرگــز آن انگیــزۀ نهان ــان توجــه شــود. همان طــور  خواســته های آن

کار بــر زبــان نیاوردنــد. خواســتۀ اولیــه آنــان در ظاهــر خواســتۀ  نهایــی خــود را در ابتــدای 

یخ طبری، 235/6؛ مفید، محمد بن محمد، الجمل، 166/1. 1. طبری، محمد بن جریر، تار
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یــا  حکومــت  امــر  در  مشــارکت  متقاضــی  آنــان  نبــود.  حساســیت برانگیزی  چنــدان 

منصوب شــدن بــه عنــوان مشــاوران عالــی امــام علــی؟ع؟ بودنــد. امــا ایــن درخواســت 

ــه هیــچ صورتــی  کــه دیدنــد ب ــا مخالفــت شــدید امــام علــی؟ع؟ مواجــه شــد و زمانــی  ب

کننــد، تقاضــای حکومــت بــر شــهرهای بصــره  نمی تواننــد بــه ایــن هــدف دســت پیــدا 

ــه زمامــداری  کســانی را ب ــه فقــط  ــا بیــان این ک ــا امــام علــی؟ع؟ ب ــه را داشــتند. ام کوف و 

کــه بــه دین بــاوری و امانت داری شــان اطمینــان یابــد،1 بــذر نومیــدی را در  برمی گزینــد 

گرفتنــد بــرای عملیاتی کــردن مرحلــۀ  کــه آنهــا تصمیــم  دل آن دو پاشــید و آن گاه بــود 

کــه اقــدام علیــه حکومــت  ــد و هــدف اصلــی خــود را  ــه مکــه برون اصلــی نقشــۀ خــود ب

کننــد. ــود، از آن ســرزمین مقــدس آغــاز  قانونــی امــام ب

4_ 2_4_ اتخاذ موضع صریح نسبت به مسائل

کـه در جامعـۀ عصـر امـام علـی؟ع؟، روابـط ناسـالم اداری و حکومتـی و فسـاد  از آن جـا 

فرافکنی هـای خـود،  بـرای مقبول افتـادن  قـدرت  اقتصـادی رواج داشـت و صاحبـان 

بـا  امـام علـی؟ع؟  نـوع تطمیعـی اسـتفاده می کردنـد، برخـورد بسـیار عبرت آمـوز  از هـر 

کسـی کـه شـبانه بـه در خانـۀ آن حضـرت آمد و بـرای او هدیه ای آورد، همـواره باید آویزۀ 

کارگـزاران اسـامی باشـد. آن حضـرت هیـچ بهانـه ای را بـرای  کمـان و  گـوش و جـان حا

کـه ولـی خـدا و خلیفـۀ  قبـول هدیـۀ او نپذیرفـت. آن حضـرت می توانسـت بگویـد، مـن 

مسـلمانان هسـتم و اجـازۀ الهـی تصـرف در همـۀ اموال مردم را نیـز دارم؛ اما در توصیف 

ایـن جریـان فرمود: 

شــب هنگام  این کــه،  عقیــل[  ناصــواب  ]درخواســت  آن  از  شــگفت تر 

کــرد و ظرفــی سرپوشــیده آورد. درونــش حلوایــی سرشــته  کســی مــا را دیــدار 

گویــی آب دهــان  کــه  و بــا روغــن و قنــد آغشــته. چنانــش ناخــوش داشــتم 

گفتــم: صلــه اســت یــا زکات، یــا  یختــه.  مــار بــدان آمیختــه یــا زهــر بــر آن ر

گفــت:  ــاروا اســت؟  ــا ن ــر م ــه ب گرفتــن صدق ــه  ک ــرای رضــای خــدا اســت  ب

گفتــم: مــادرت بــر تــو بگریــد.  نــه ایــن اســت و نــه آن؛ بلکــه ارمغــان اســت. 

1. ر.ک: ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة اهلل، شرح نهج الباغة، 231/1.
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آمــده ای مــرا از راه دیــن خــدا بگردانــی یــا خرد آشــفته ای یــا دیو گرفتــه یــا 

گــر هفت اقلیــم را بــا آن چــه زیــر  بــه بیهــوده ســخن می رانــی؟ بــه خــدا ا

آســمان ها اســت بــه مــن دهنــد تــا خــدا را نافرمانــی نمایــم و پوســت جویــی 
کــرد.1 ــاروا بربایــم چنیــن نخواهــم  ــه ن را از مورچــه ای ب

نتیجه گیری
از بررسی انجام گرفته، نتایج زیر حاصل شد:

کــه از  1_ فرافکنــی تاشــی در جهــت ایجــاد فضــای ذهنــی، فکــری و فرهنگــی اســت 

ناحیــۀ شــخص فرافکــن، بــرای دســتیابی بــه اهدافــش، نســبت بــه طــرف مقابــل اعمــال 

می شــود. طبــق بررســی های انجام گرفتــه، در زمــان امــام علــی؟ع؟، بــه خاطــر وجــود 

برخــی از زمینه هــا و عوامــل، مخالفــان از فرافکنــی بــر علیــه ایشــان در راســتای اهدافشــان 

کرده انــد. اســتفاده 

2_ مهم تریــن بســتر های زمینه ســاز فرافکنــی در عصــر امــام علــی؟ع؟، عقده هــای درونــی 

از جنگ هــا _ و فضــای  افــراد _ مثــل عقده هــای شــخصی و عقده هــای به جا مانــده 

ریاســت طلبی،  شــخص محوری،  روحیــۀ  مثــل  مؤلفه هایــی  بــا   _ جامعــه  بــر  کــم  حا

ثروت گرایــی و روابــط ناســالم اداری و اقتصــادی _ بــوده اســت.

3_ مخالفــان در عصــر امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مجموعــه ای از روش هــای مختلــف از قبیــل 

و  سیاســی  اهــداف  راســتای  در  را  تفرقه افکنــی  و  توجیه گــری  احساســات،  تحریــک 

کار برده انــد و  متناســب بــا حــاالت مخاطبــان خــود، بــرای فرافکنــی علیــه حضــرت، بــه 

بــا ایــن کار، خطــوط فکــری، اعتقــادی و احساســی مــردم را در جهــت دلخــواه خود تحت 

تأثیــر قــرار داده انــد.

4_ امـــام علـــی؟ع؟ در مقابلـــه بـــا فرافکنـــی مخالفـــان، بـــا حفـــظ اصـــول اخاقـــی و اســـامی، 

مبتکـــر بهتریـــن شـــیوه  های مبـــارزه بـــا فرافکنـــی بـــوده اســـت. ایشـــان در شـــیوه های 

کرده انـــد و در  گری و روشـــنگری  پیشـــگیرانه، بـــا مکاتبـــه، شـــرکت در مناظـــره و... افشـــا

شـــیوه های تدافعـــی، بـــا تـــاش بســـیار و ســـعی در تقویـــت دانـــش دشمن شناســـی و 

رنده(، نهج الباغة، ص 259، خطبۀ 224. 1. سید رضی، محمد بن حسین )گردآو
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ــر خـــود پرداخته انـــد. ــا فرافکنی هـــای عصـ ــه بـ تشـــخیص حـــق و باطـــل و... بـــه مقابلـ

گرفته انـــد،  کـــه امـــام علـــی؟ع؟ در مقابلـــه بـــا فرافکنـــی مخالفـــان در پیـــش  5_ راهبردهایـــی 

گاه در بلند مـــدت بـــه نتیجـــه رســـیده اســـت. چـــون در ســـیرۀ علـــوی  کوتاه مـــدت و  گاه در 

گاه بـــا انجـــام  مقابلـــه بـــا فرافکنـــی بـــا هـــر ترفنـــدی انجـــام نمی شـــده اســـت، مخالفـــان 

ــد.  ــه تعویـــق می انداختنـ کوتاه مـــدت را بـ ــام؟ع؟ در  ــای امـ ــبرد راهبردهـ اقداماتـــی، پیشـ

البتـــه در دراز مـــدت، راهبردهـــای ایشـــان قطعـــًا اثرگـــذار بـــوده اســـت. مقابلـــه بـــا برخـــی 

کـــرده _ مثـــل جریـــان  کـــه امـــام علـــی؟ع؟ بـــا آنهـــا مقابلـــه  از جریان هـــای مختلفـــی 

 صفیـــن و برخـــی دیگـــر از جریان هـــا _ در همـــان لحظـــه امکان پذیـــر نبـــوده اســـت، بلکـــه 

حضـــرت بایـــد در دراز مـــدت بـــا آنهـــا مبـــارزه می کـــرد؛ هر چنـــد در آن لحظـــه، سیاســـت 

یابـــِی این کـــه راهبردهـــای امـــام علـــی؟ع؟  مخالفـــان اثرگـــذار بـــوده اســـت. لـــذا بـــرای ارز

 تـــا چـــه انـــدازه اثرگـــذار بـــوده اســـت، بایـــد تأثیـــر آنهـــا را در طـــول زمـــان دیـــد. این کـــه

یـــخ می درخشـــد، نشـــان از موفقیـــت ایـــن  کنـــون شـــیعه و نـــام امـــام علـــی؟ع؟ در تار  ا

راهبردهـــا دارد.
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أساليب أمير المؤمنين؟ع؟ في مواجهة عصيان المخالفين

ولي اهلل حسومي1 
 محمد حسين موسوي2
كيخا3 ام البنين 

الخالصة:

 مع 
ً
 بعد استشهاد النبي األكرم؟ص؟ سعت اتجاهات فكرّية لتغيير مسار الفكر اإلسامي متناسبا

 رغباتهم عن طريق العصيان، وفي هذه الحقبة كثرت طاب القدرة، وحلت المرجعيات الكاذبة 
محل األسوة الحقيقة في الدين، وسعى الحاكمون مجابهة العصيان والتجاوز بطرق مختلفة، 

منها تحريك العواطف، سياسة التفريق، وإقناع  الناس، وتضعيف منزلة اإلمام في نفوسهم.

ــي _ الوصفــي، ومــن خــال البحــث عــن  ــى المنهــج التحليل  عل
ً
ــة اعتمــادا ــروم هــذه المقال ت

األرضيــة الممّهــدة للعصيــان إلــى دراســة أســاليب عصيــان المخالفيــن، وبالتالــي تبييــن طــرق 
ــان. ــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي مواجهــة هــذا العصي وأســاليب اإلمــام أمي

ومـن أهـم مـا توّصلـت إليـه هـذه المقالة هـو أّن اإلقدامـات الوقائية واإلحترازية، واألسـاليب 
الدفاعيـة مـن أهـم طرقـه؟ع؟ فـي مواجهـة العصيـان، ومـن أكثـر أسـاليب أميـر المؤمنين؟ع؟ 
 إلى أّن 

ً
الدفاعيـة هـو الحـوار واالسـتدالل، ومن أشـهرها خطبه وكلماته ورسـائله؟ع؟، مضافـا

أميـر المؤمنيـن؟ع؟ قـد اّتخـذ أسـاليب احترازيـة أخـرى فـي الوقت نفسـه كالتوضيـح واإلجهار 
فـي طـي الخطب والرسـائل.

ومن أهم النتائج لدراسة هو أّن سياسة أمير المؤمنين؟ع؟ في مقابلة العصيان هو رعاية أصول 
الصدق في الحديث، والمواقف الواضحة الكاشفة عن حقيقة الشيعة وشخصّيته الواقعية 

للتاريخ، وبعض هذه السياسات تبدو في فترة قصيرة، وبعضها اآلخر في حقبة طويلة.

المفردات األساسية: اإلمام أمير المؤمنين؟ع؟، العصيان، األساليب.
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Abstract

   After the demise of the Prophet Muhammad, some political currents tried 
to change the public opinions in their own favor through making political 
projections. It was the time of their seeking more power, hence making role-
models. In such a context, certain leanings and persons sought gaining more and 
more power, hence the rulers resorted to projections to stir people’s feelings as 
well as dividing them in effect of weakening the status of the Infallible Imam 
in society. Based on a descriptive and analytical discourse-oriented approach, 
the present paper attempts to analyze the very culture-making contexts that 
reveal the strategies Imam Ali’s opponents utilized; it also delineates Imam 
Ali’s strategies vis-à-vis such projections. Studies indicate that Imam Ali’s 
defensive and preventive strategies were among his most ways to withstand 
the projections of his opponents. From among his most widely-used strategies 
were his addresses and letters wherein he combined directions and disclosures 
simultaneously in the form of dialogues, speeches, and letters. In effect of these 
efforts and in the light of sincerity and truthfulness, he achieved confronting his 
opponents’ projections, hence he achieved safeguarding the reality of Shi’ism 
and his own real character in history. Some of these policies bore fruit in either 
the short or long terms.

Key words: Imam Ali, projection, strategies, psychological war.   
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