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چکيده
در چهار مراســم حج در دوران خالفت اميرالمؤمنين، علي7، منصب مهم اميرالحاج از 
ســوي آن بزرگوار به فرزندان عباس بن عبدالمطلب واگذار شد. موقعيت عباس و فرزندانش در 
مکه نســبتًا ممتاز بود. در آخرين حج دوران خالفت اميرالمؤمنين7 اين مسئوليت به ُقَثم 
بن عباس واگذار شــد، اما معاويه هم به فکر افتاد که اميرالحاجي را از طرف خود به مکه ارسال 
کند. اين تصميم معاويه به بحراني در امر حج منجر شــد و خطر درگيري و خونريزي در حرم 
امــن الهي به وجود آمد. اما هدف معاويه از دامن زدن بــه اين بحران چه بود و چه عواملي در 
جلوگيري از خونريزي در کعبه مؤثر واقع شــد؟ در اين پژوهش با روش توصيفيـ  تحليلي به 
بررســي زمينه هاي ايجاد اين بحران و چگونگي حل آن مي پردازيم. در واقع استحکام قدرت 
معاويه در شام و بيشتر از آن نافرماني مردم کوفه از امام علي7 پس از نهروان باعث تصميم 
معاويه در غارت قلمرو حکومت امام بود و يکي از اين غارت ها فرســتادن اميرالحاجي در برابر 
اميرالحاج خليفه منتخب مهاجر و انصار در ســال 39 قمري براي بهره برداري سياســي و 
تبليغي به نفع امويان بود و درايت قثم بن عباس، نماينده امام علي7 و حاکم مکه و نرمخويي 
يزيد بن شجره، نماينده معاويه نسبت به ساير سرداران غارتگر وي و نيز پادرمياني بزرگان مکه، 
مانع از خونريزي بزرگي در حرم امن الهي شد و بحراني را که ياغي شام در برابر نماينده خليفه 

وقت به وجود آورد، بدون خونريزي در حرم امن الهي پايان داد. 
واژه هاي کليدي: حج، اميرالحاج، ُقَثم بن عباس، يزيد بن شجره، علي7، معاويه.
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مقدمه 

دوران خالفت امير مؤمنان، علي بن ابي طالب7، با دشواري هاي فراوان براي آن 
حضرت همراه بود. آن بزرگوار در زماني به خالفت رسيد که امويان بر جاي جاي 
جهان اسالم تسلط يافته و برخي از آنها بيت المال  را برداشته و فرار کرده بودند. جري 
شدن مردم اياالت و نپذيرفتن حاکمان مورد نظر امام7 نيز بخشي از مشکالت بود. 
مهم تر از همه فتنه ها، فتنه معاويه بود که با حکومت بيست ساله اش در شام و تالش 
وي در اداره آن ايالت و هماهنگ کردن اشراف شام با خود، ريشه اي مستحکم يافته 
بود. امام7 تمام تالش خود را کرد تا اين فتنه از بين برود و شام هم تسليم خليفه 
منتخب مهاجر و انصار شود. تمام راه هاي مسالمت آميز از نامه هاي متعدد )دينوري، 
1368ق، ص157( تا فرستادن سفرا )ابن قتيبه، 1410ق، ج1، ص111( راه به جايي 
نبرد و در آخر، کار به جنگ کشــيد و در صفين نبرد طوالني شد و شاميان بيش از 

حد انتظار ياران علي7، براي حمايت از خواسته هاي معاويه مقاومت کردند. 
با بســته شــدن عهدنامه حکميت، قدرت معاويه بيش از پيش توسعه يافت و با 
خليفه منتخب مهاجر و انصار برابر نهاده شــد؛ درحالي که ياغي بود. قبل از صفين 
کوفه در عطش مبارزه با فاســقان بود و عدم جنگ با شورشــي شام را بر نمي تافت 
)ابن اعثم کوفــي، 1411ق، ج2، ص499؛ دينــوري، 1368ق، ص164(. همچنين 
معاويــه پيش از صفين )نصر بن مزاحم، 1404ق، ص52( و حتي در اواخر آن نبرد 
طوالني )همان، 1404ق، ص470( به امارت شــام راضــي بود و در برابر اعتراض 
قاريان به اينکه همســنگ علي نيست، خود را خونخواه عثمان و نه طالب خالفت 
نشــان مي داد )بالذري، 1417ق، ج2، ص277(. پــس از نبرد نهروان که ياران امام 
علي7 به خطبه هاي آن حضرت و لزوم جهاد با معاويه بي اعتنا شدند )نهج البالغه، 
خطبه هاي25، 27، 34، 39 و 56(، قدرت معاويه تدريجًا تثبيت شد. در چنين اوضاعي 
وي مدعي خالفت بر جهان اسالم شد و اقدامات زيادي را در اين راستا انجام داد. 

يکــي از اقدامات معاويه بــراي تضعيف موقعيــت اميرالمؤمنين7 و افزايش 
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ســلطه اش بر نواحي مهم جهان اسالم، ارســال اميرالحاج به شهر مقدس مکه در 
ذي الحجه ســال 39 قمري بود؛ اقدامي که به بحراني در مراسم حج آن سال منجر 
شــد. در اين مقاله بر آنيم که چگونگي ايجاد بحران در مراســم حج اين ســال و 
همچنين راهکارهاي امام علي7 براي مقابله با اين بحران را تجزيه و تحليل کنيم. 

اهميت منصب اميرالحاج در دوران خلفاي نخستين 

در زمان رســالت حضرت محمد9 مکه تا سال هشتم هجري در اختيار ايشان 
نبود. قريش و متحدانشــان با تمام توان در ســال پنجم هجــري به قصد نابودي 
اسالم به مدينه لشکر کشــيدند، ولي نتيجه اي نگرفتند و ناکام برگشتند. مّکيان که 
فهميدند نمي توانند اســالم را از بين ببرند، در سال ششم هجري پس از مذاکرات 
بسيار )عباســي، 1378، ج2، ص355-360( طبق عهدنامه حديبيه اجازه دادند که 
رســول اهلل9 و يارانش در ســال هفتم به مدت سه روز خانه خدا را زيارت کنند. 
بعد از فتح مکه رسول خدا9 تنها يک بار به حج تمتع رفتند. حجة الوداع اولين و 
آخريــن حج واجب پيغمبر9 بعد از هجرت بود )طبري، 1387ق، ج3، ص157؛ 
ابن اثير، 1409ق، ج1، ص30(. پيغمبر9 در مراســم حج همان سال تشريع نهايي 

احکام حج را به مسلمانان ابالغ کرد.
بعد از گسترش اسالم در بيرون جزيرة العرب اهميت حج نيز بيشتر شد و خلفا 
يا نمايندگانشــان در مراسم حج براي انبوه زائران صحبت مي کردند. طبيعتًا مراسم 
حج فرصت مناســبي براي تبليغ  انديشه هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي خلفا بود. 
خلفا همواره يا خود اميرالحاج بودند يا شخصي را که همفکرشان بود به اين سمت 
برمي گزيدند. اگر اميرالحاج همفکر خليفه نبود يا بر اساس ديدگاه هاي خليفه صحبت 
نمي کرد، براي وي مايه دردســر مي شد. ابوبکر )ابن سعد، 1410ق، ج3، ص441(، 
عمــر )همان، 1410ق، ج3، ص215( و عثمان )ابن اثير، 1385ق، ج3، ص129( يا 
خود امارت حج را بر عهده داشتند و يا يکي از نزديک ترين همفکرانشان از صحابه 
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را به اين سمت مهم انتخاب مي کردند.

در دوران خالفت امام علي7 اوضاع متفاوتي بر جهان اســالم حکمفرما شده 
بود. از طرفي معاويه بخشــي از جهان اســالم را که از قبل تحت سلطه داشت، در 
اختيار نمايندگان انتخابي خليفه وقت قرار نمي داد و از ســويي امام7 ناچار شد 
براي بر طرف کردن فتنه هاي ايجادشده در حکومتش به بيرون از جزيرة1العرب برود. 
اميرالمؤمنين7 در همين باره خطاب به مردم کوفه فرمود: »... به خدا که اين سفر 
را به اختيار برنگزيدم؛ بلکه خود را در آمدن نزد شــما ناچار ديدم...« )نهج البالغه، 
خطبه 71، ص54( و همين سبب شده در آن سال ها ايشان از مکه دور باشد. در تمام 
ســال هايي که حضرت علي7 خليفه بود، نماينده ايشان و اميرالحاج آن حضرت، 
اجراي امور حج را بر عهده داشت و خود آن حضرت نمي توانست در مراسم حج 
يا حتي در حجاز حضور داشته باشد. در آخرين سال حيات امام علي7 در قلمرو 

حکومتي آن حضرت بحران حج رخ داد و ايشان در صدد حل بحران برآمد. 

زمينه هاي ايجاد بحران در حِج سال 39 هجري 

حضرت امير7 از همان ابتداي خالفت با مشــکالت فراواني روبه رو شد. آن 
حضرت در زماني که مردم اصرار داشتند با وي بيعت کنند، از پذيرش درخواست 
مردم خودداري مي کرد. ايشان مي دانست که وضعيت جامعه اسالمي دگرگون شده 

است. يک بار پس از اصرار مردم فرمود: 
همانا کران تا کران را ابر فتنه در پوشيده و راه راست ناشناسا گرديده و بدانيد که اگر 
من درخواســت شما را پذيرفتم، با شما چنان کار مي کنم که خود مي دانم و به گفته 
گوينده و مالمت ســرزنش کننده گوش نمي دارم و اگر مرا واگذاريد، چون يکي از 

شمايم )نهج البالغه، خطبه 92، ص85(. 

در عمل نيز بحران ها از روزهاي نخستين خالفت امام7 آغاز شد. واقعيت اين 
اســت که امويان در عهد عثمان بر واليات جامعه اســالمي مسلط شده بودند و به 
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آشوب و ياغيگري مي پرداختند. البته امام7 غير از زياده خواهي هاي خاندان اموي 
با معضالت ديگري هم مواجه بود. با رفع فتنه جمل  اندکي از مشکالت کاسته شد 
و اوضاع عمومي خالفت رو به بهبودي نهاد. ولي وقتي نيروهاي امام7 در صفين 
نتوانســتند معاويه را از ميان بردارند و تحت تأثير شــعارهاي فريبنده شاميان قرار 
گرفتند )نصر بن مزاحم، 1404ق، فصل هفتم( معضل شام و فتنه کهنه آن ريشه دار 

شد و معضالت زيادي را در پي داشت. 

معاويه ياغي بود و بر ضد خليفه وقت شوريده بود؛ با اين حال با خليفه مسلمين 
برابر نهاده شد و مساوي با علي7، حق تعيين نماينده داشت و همين مسئله جرئت 
و جســارت معاويه را افزايش داد. نماينده معاويه کاماًل طرفدارش بود؛ درحالي که 
نماينده تحميل شــده بر علي7 بين ايشــان و معاويه فرقي نمي گذاشت )عباسي، 
1392، ص60(. با اختالفات داخلي مردم کوفه پس از نهروان جسارت هاي معاويه 
بيشتر شد. در واقع تثبيت قدرت معاويه و نافرماني هاي مردم کوفه از اميرالمؤمنين7 
پــس از نهروان کار را به جايي رســاند که معاويه هر چند گاهي ســواران غارتگر 
خويش را به گوشــه و کنار قلمرو حکومتي خويش اعزام مي کرد و اين نيروها از 
هيچ جنايتي دريغ نمي کردند )ثقفي، 1355(. گفتني است مخالفت اشراف با امام7 
)همان، 1355، ج1، ص71( و اصرار اميرالمؤمنين7 به اجراي حدود الهي )همان، 
1355، ج2، ص535( در بي تفاوتي کوفيان مؤثر بود و معاويه هم مي خواست امنيت 
را که از مهم ترين وظايف حاکم است، در قلمرو علي7 به مخاطره  اندازد تا مردم 
را از آن حضرت نااميد کند. يکي از اقدامات شرورانه اين غارتگران، دخالت در امر 

حج در ماه ذي الحجه سال 39 هجري بود. 

حاکمان مکه و اميرالحاج ها در دوره خالفت امام علي7 

حضرت علي7 در ذي الحجه ســال 35 هجري به خالفت رسيد و بنا به برخي 
گزارش ها روز بيعت و آغاز خالفت ايشــان در بيســت و پنجــم ذي الحجه بود 
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)طبري، 1387ق، ج4، ص436(. چهار ســال مراســم حج تمتع در زمان خالفت 
اميرالمؤمنين7 برگزار شد؛ سال 36، 37، 38 و 39 هجري. در ذي الحجه سال چهل 
هجري نيز آن حضرت در قيد حيات نبودند. در تمامي اين ســال ها امام7 اجراي 
امور حج و حاجيان را به عهده کســي گذاشت که از طرف آن حضرت حاکم مکه 
بود. به نظر مي رســد موقعيت ممتاز عباس بن عبدالمطلب در بين قريش در عهد 
جاهليت و هم در دوره اســالمي در واگذاري اين منصب به فرزندان او از ســوي 
امام7 بي تأثير نبوده اســت. عباس در زمان پيغمبر9 هم پس از تسلط ايشان بر 

مکه، منصب مهم سقايت را بر عهده گرفت )واقدي، 1409ق، ج2، ص838(.

در ميان فرزندان عباس از حکومت قثم بن عباس بر شــهر مقدس مکه در زمان 
خالفت امير مؤمنان7 بيش از ديگران ياد شــده اســت و هم او بود که در بيشتر 
اين ســال ها امارت حج را نيز بر عهده داشــت. بنا به نقل يعقوبي قثم اولين حاکم 
منتخب امام7 براي حکومت بر مکه بود )يعقوبي، بي تا، ج2، ص179(؛ هرچند از 
امارت کوتاه مدت ابوقتاده انصاري در ابتداي خالفت علي7 و سپس برکناري او 
و جايگزيني قثم صحبت شده است )ابن عبدالبر، 1412ق، ج3، ص1304( و منابع 
از ادامه حکومت پســر عباس بن عبدالمطلب در آخرين سال خالفت علي7 هم 
ياد کرده اند )طبري، 1387ق، ج11، ص536؛ ابن خلدون، 1408ق، ج2، ص648( 
هر  چند شــواهدي بر حضور وي در کوفه در زمــان ضربت خوردن حضرت امير 
وجود دارد )يعقوبي، بي تا، ج2، ص212(. البته حضور او در رمضان سال چهلم در 
کوفه با امارت او بر مکه منافاتي نــدارد؛ چنان که عبداهلل برادر او در زمان امارتش 
بر بصره مدتي به کوفه و نزد اميرالمؤمنين7 رفت تا به آن حضرت براي شهادت 
محمد بن ابي بکر تســليت گويد و زياد را به عنوان نايبش در بصره باقي گذاشت 

)ثقفي، 1355، ج2، ص387(. 

در بعضي منابع از اميرالحاجي برخــي از برادران قثم از طرف حضرت امير7 
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ياد شده است. عبداهلل و عبيداهلل بن عباس هم از افرادي هستند که اميرالحاجي آنها 
در حکومت برادرشــان ُقثم بن عباس در سال 39 ذکر شده است؛ هر چند معمواًل 
با عبارات »بعضي گفته اند« در اين باره ســخن رفته اســت )طبري، 1387ق، ج5، 
ص136(. البته با بررســي شواهد و گفت وگوهاي مفصل بين اميرالحاج امام7 و 

مردم مکه ترديدي باقي نمي ماند که قثم اميرالحاج امام در سال 39 بوده است. 

با گسترش سريع اسالم و توسعه آن به بيرون از جزيرة1العرب، منصب اميرالحاجي 
مطرح شــد و تدريجًا اهميت زيادي يافت. طبيعتًا تعداد حاجياني که از جاي جاي 
جهان اسالم به مکه مي آمدند، زياد بود و تبليغات در ميان آنان هم اهميت بسياري 
داشــت. آن روزها وســايل ارتباط جمعي مثل امروزه نبود و مراسم حج فرصتي 
اســتثنايي براي برگزارکنندگان آن بود. همين مسئله باعث شد تا معاويه به اين فکر 
بيفتد که از مراســم حج براي تبليغ به نفع قدرت خود سوء استفاده کند. معاويه از 
هر وســيله براي افزايش قدرت خويش استفاده مي کرد. براي او ناامن کردن مراسم 
حج براي تثبيت قدرتش قابل توجيه بود. مردم جاي جاي جهان اسالم از اقدامات 
ســواران معاويه در مناطق مختلف حکومت امام علي7 آگاه بودند. خبر قتل ها و 
غارت هاي آنان خيلي زود به همه جا مي رســيد. طبيعتًا خبر اعزام چنين نيرو هايي 
به مکه هراس و وحشت را بين حاجيان به وجود مي آورد. معاويه که مي دانست با 
اين کار موقعيت او مستحکم تر، و موقعيت رقيب وي متزلزل تر مي شود، بدان دامن 

مي زد. 

بحران سازي معاويه در حج سال 39 هجري

معاويــه بعد از نتيجه حکميت و پس از نبرد نهروان  انديشــه هاي خويش را بر 
ضد امام علي7 و کارگزارانش آســان تر عملــي مي کرد. او مي ديد که مردم کوفه 
از امام علي7 اطاعت نمي کنند و نگران هجوم عراقيان به شــام نبود و زمينه براي 
اخاللگري هاي مد نظرش فراهم مي شــد و ســال 39 هجري1 به فکر فرســتادن 
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اميرالحاج به مکه افتاد. در آن سال ها مرسوم بود که خليفه وقت هر سال اميرالحاجي 
را از بين معتمدينش تعيين مي کرد تا بر جريان امور مربوط به حج نظارت داشــته 
باشــد و حاجيان اياالت مختلف را سرپرســتي کند. از سوي امام علي7 قثم بن 

عباس که حاکم ايشان بر مکه بود، اين سمت را نيز بر عهده گرفت. 

اميرالحاج مد نظر معاويه يزيد بن شجره رهاوي بود که از ساير سرداران غارتگر 
وي که در ســال هاي پس از حکميت در قلمرو حکومتي امام علي7 فتنه انگيزي 
کرده بودند، خوشنام تر بود و معاويه او را براي اميرالحاجي مناسب ديده بود. يزيد 
از عابدان شــام بود. وي از خونخواهان خليفه سوم، و به همين دليل در صفين هم 
از همراهان معاويه بود )بالذري، 1417ق، ج2، ص462(. او به شــدت تحت تأثير 
سخنان معاويه قرار مي گرفت. مسعودي ماجراي شگفت انگيزي از او را در اين باره 

نقل کرده است: 
... در آن اثنا که معاويه سخن مي کرد و يزيد بن شجره متوجه وي بود و لذت گفتار 
و استماع هر دو را مشغول داشته بود، پيشاني يزيد بن شجره به درختي که در راه بود 
خورد و شکســت و خون از ريش و روي و لباس او مي ريخت، ولي همچنان گوش 
به ســخنان معاويه داشت. معاويه به او گفت: »اي ابن شجره، مگر نمي بيني چه شده 
است؟« او در پاسخ گفت: »گفتار امير مؤمنان چنان دل و فکر مرا مشغول داشته بود 
که تا امير مؤمنان مرا متوجه نکرد، از اين حادثه غافل بودم. اگر جز اين باشــد، همه 

بندگان من آزاد باشند...« )مسعودي، 1409ق، ج3، ص268(.

به هر حال وي از مقربان معاويه، و تحت تأثير تبليغات وي معتقد بود کشــتن 
قاتالن عثمان حتي در خانه خدا رواست و معاويه از خوشنامي او و هم از اعتقادش 
به نبرد با قاتالن عثمان استفاده کرد و وي را اميرالحاج خويش قرار داد. امير اموي 
به يزيد تأکيد کرد که عده اي از قاتالن در مکه هستند هرچند دوست ندارم بر مردم 

مکه که از خويشاوندان من هستند سخت گيري کني.2 

ابن شجره با شرايط معاويه اين مسئوليت را نپذيرفت و اعالم کرد تنها در صورتي 
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مي توانــد به اين مأموريت برود که آن گونه که خود صالح مي داند عمل کند و به 
معاويه اميدواري داد که سفرم مي تواند براي حکومت تو مفيد باشد. معاويه به يزيد 
بن شــجره اعتماد کرد و به وي توصيه کرد که انگيــزه حرکتش را تا زماني که از 
دمشق خارج نشده، براي کسي نگويد و يزيد هم به اين توصيه مافوقش عمل کرد 
و به بزرگان شام که مقصد سفر و مأموريتش را مي پرسيدند، پاسخ روشني نمي داد 
و تنها مي گفت که به زودي خواهيد دانست. او با سپاه خود به راه افتاد و در مسير 
مکه مي گفت کــه با قاتالن عثمان مي جنگم، اما از خونريــزي در حرم مکه اکراه 
دارم. در واقع او براي ترســاندن مخالفان در مسيرش به سوي مکه مي گفت: »من 
جنگيدن با کســاني را که خليفه مظلوم را کشته يا دست از ياري وي کشيدند، گناه 
نمي دانم؛ در عين حال دوســت ندارم در حرم خدا بجنگم و خوني بريزم« )ثقفي، 
1355، ج2، ص506(. امــا او عماًل در راهي گام مي نهاد که عاقبتش خونريزي در 
حرم بود. يزيد بن شجره در واقع امير منصوب بر سپاهي مسلح از سوي يک ياغي 
در برابر خليفه منتخب مهاجر و انصار و عامل وي در مکه بود. تعداد نيروهاي يزيد 
بن شجره در منابع ذکر نشده است؛ ولي از طريق بررسي شواهد )گفت وگوهاي او 
و مخالفــان و همچنين بزرگان مکه( مي توان فهميد که تعداد آنان به  اندازه اي بوده 
که مي توانســته بر ُقَثم غلبه کند. قثم به ابوسعيد خدري که به وي اميدواري مي داد 
لشکري از کوفه به مکه اعزام شده است، چنين پاسخ داد: »اي ابوسعيد، کجايي؟! تا 
آنها برسند کودکانمان زنده نخواهند ماند« )همان، 1355، ج2، ص509(. ترس قثم 
بي دليل نبود؛ زيرا شــاميان در غارت هاي قبلي براي تحکيم قدرت معاويه اقدامات 

ضد انساني زيادي انجام داده بودند. 

راهکارهاي امام علي7 براي مقابله با بحران سازي معاويه 

بــا اينکه معاويه تمام اصول مخفــي کاري را در جريان حمله و غارت يزيد بن 
شــجره رعايت کرد و به يزيد هم توصيه کرد تا در دمشق هست از انگيزه و محل 
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مأموريتش با کســي سخن نگويد، پس از مدتي و قبل از ورود نيروهاي معاويه به 
قلمرو حکومتي امام7، ايشان از طريق جاسوسانش در شام متوجه مأموريت فرزند 
شجره رهاوي شد و قبل از اينکه فرصت از دست برود به حاکم خويش در مکه و 

اميرالحاجش، قثم، نامه نوشت و دستورهاي الزم را به وي ابالغ کرد: 
اما بعد، جاسوس من در مغرب )شام( به من نوشته است که دسته اي از شاميان را براي 

روزهاي حج روانه داشــته اند؛ مردمي کوردل که گوش هاشان در شنيدن سخن حق 

ناشنواســت و ديده هاشان در ديدن آن نابينا. کساني که حق را از راه باطل مي جويند 

و با فرمانبــرداري آفريده )معاويه( راه نافرماني آفريننده را مي پويند... . پس در کار 

خود هشيارانه و سرسختانه پايدار باش و خيرخواهي خردمند و پيرو فرمان حکومت 

و فرمانبردار امام امت. مبادا کاري کني که به عذرخواهي ناچار شــوي. نه به هنگام 

نعمت ســخت شادمان باش و نه در دشواري سست رأي و ترسان  )نهج البالغه، نامه 

33، ص308 و 309(. 

در منابع غير از نهج1البالغه آمده اســت که امام علي7 به قثم بن عباس دستور 
داد در برابر اقدامات يزيد بن شجره عکس العمل نشان دهد و مقاومت کند )ثقفي، 
1355، ج2، ص509(. امــام7 در صدد بود يزيد را از قلمرو حکومتي اش بيرون 
کند و به فکر فرستادن نيروهايش به حجاز بود و البته اوضاع به گونه اي بود که اگر 
شــاميان زودتر از مردم کوفه به مسجدالحرام مي رسيدند، اصول انساني و اخالقي 
را رعايت نمي کردند. آنان اســبان و احشــام آسوده مردم را که بر سر راهشان بود، 
بر مي داشــتند )همــان، 1355، ج2، ص602(. خود او هم در ارســال نيروها تمام 
تالشــش را به کار مي برد تا کســي متوجه مأموريت نيروهاي غارتگرش و محل 
غارتشان نشود )همان، 1355، ج2، ص504(. و با اين تفاسير آنها زودتر از نيروهاي 
امام مي رســيدند. بي تفاوتي مردم کوفه و اطاعت نکردن آنان از امام7 هم در اين 

موضوع بي تأثير نبود )ر.ک: نهج البالغه، خطبه 27(.
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عملکرد ُقثم بن عباس براي مقابله با بحران 

قثم بن عباس پيگير خبر ســواران شامي بود و چون مطلع شد که آنها با سرعت 
به سمت مکه مي تازند، بسيار نگران بود. او خبر غارتگري هاي شاميان را در ماه هاي 
قبل شنيده بود و به همين دليل به مشاورانش مي گفت: »افراد خاندان و کودکانمان 
در اين حمله شاميان تلف خواهند شد؛ زيرا من سپاهي براي مقابله ندارم«. به مردم 
مکه هم اعتمادي نداشت )همان، 1355، ج2، ص509(. مکيان نه با پيامبر 9 و نه 
با حضرت امير7 آنچنان که بايد و شــايد همراه نبودند. حضرت امير7 در نهج1
البالغه از مخالفت سرســختانه قريش و مکيان با پبامبر9 )نامه 9، ص276( و با 
خــود آن حضرت )خطبه 172، ص178؛ خطبــه 217، ص251؛ نامه 36، ص310 

و311( ياد کرده است.

نيروهــاي زبده عمدتًا در عراق و شــام بودند )دينــوري، 1368ق، ص143( و 
حجاز از نيروهاي کارآمد خالي بود. شــاميان هم در غارت هايشان اصول انساني را 
رعايت نمي کردند؛ خانه ها را آتش مي زدند و طرفداران و نمايندگان امام علي7 و 
خانواده هايشان را از دم تيغ مي گذراندند. چند ماه بعد از بحران حج در سال چهل 
هجري بســر بن ارطاة در غارتگري سرزمين حجاز و يمن سي هزار نفر را کشت 
)ابــن ابي الحديد، 1337، ج2، ص15( و دو فرزند برادر قثم، يعني فرزندان عبيداهلل 

بن عباس را ذبح کرد )همان، 1337، ج20، ص28(. 

قبل از بحران حج هم آوازه غارتگري کساني امثال ضحاک بن قيس فهري، نعمان 
بن بشــير و سفيان بن عوف غامدي در همه جا پيچيده بود. جنايات آنان در حدي 
بود که لرزه بر  اندام مخالفانشــان مي انداختند. ضحاک بن قيس که خود اولين نوع 
از اين غارت ها را انجام داد، اعتقاد داشــت زنان کوفه با بردن نام وي، فرزندانشان 
را مي ترســانند )همان، 1337، ج2، ص121(. نعمان شهر عين التمر را غارت کرده 
بود و سبب وحشت مردم شده بود )يعقوبي، بي تا، ج2، ص195( و سفيان در شهر 
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انبار بي آبرويي بسيار به بار آورده بود )ابن حجر عسقالني، 1415ق، ج3، ص106(. 

شيبة بن عثمان و ابوسعيد خدري با حاکم مکه صحبت کردند و از مقاومت در 
برابر شــاميان غارتگر سخن گفتند. ولي واقعيت اين بود که براي مصاف با نيروها 
و ســواران گزيده شامي چشم انداز مناسبي در مکه وجود نداشت. فرار از مکه هم 
دردي را دوا نمي کــرد و باعث بدنامي و بي ديني امير مکه و خواري وي مي شــد. 
ابوســعيد خدري به قثم گفت اگر بدون جنگ فرار کني، مايه رسوايي است )ثقفي، 
1355، ج2، ص509(. قثم مي دانست که در صورت فرار مورد بازخواست امام7 
هم قرار خواهد گرفت. قثم و مشــاوران به ناچار منتظر پيشامدها ماندند و اميدوار 
بودند که غارتگران شامي در منطقه حرم و شهر مقدس مکه حرمت ها را نگه دارند. 
همين اتفاق هم افتاد. يزيد بن شــجره اهل غارتگري در حرم امن الهي و مکه نبود 
و همين مســئله در کم شدن تشنج در مراسم حج آن ســال بسيار مؤثر واقع شد. 
ولي موضوع اقامه نماز جماعت و جمعه و رياســت بر امور حج هم بود. قانونًا و 
شــرعًا اين حق به قثم اختصاص داشت، ولي يزيد بن شجره اين امور را مربوط به 
خودش مي دانست که نماينده معاويه بود. او نيروي قهاري را در اختيار داشت. وي 
خطاب به بزرگان مکه گفت که اگر بخواهد، مي تواند حاکم مکه از جانب علي7 
را دســتگير کند و به شام بفرســتد و قتل و غارت راه بيندازد )همان، 1355، ج2، 
ص510( و به دليل همين تسلطش، خود را مستحق سرپرستي امور حج مي دانست. 

در نهايت با مذاکراتي که بين مشــاوران قثم و بزرگان مکه با يزيد بن شــجره 
صورت گرفت، قرار شد هم قثم و هم يزيد از سرپرستي امور و امام جماعت صرف 
نظر کنند و امور را به شــخصي بي طرف که مورد رضايت طرفين باشد، واگذارند 
و در اين مورد درباره شــيبة بن عثمان و امامت او موافقت کردند )ابن اثير، 1409، 
ج4، ص719؛ ابن حجر عسقالني، 1415ق، ج3، ص300(. ظاهرًا ابوسعيد خدري 
در حصول اين توافق بسيار تأثيرگذار بود )خليفة بن خياط، 1397، ج1، ص198(. 
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قثم از اينکه تابع نماينده فتنه گر شــام باشــد، اکراه داشت؛ ولي براي جلوگيري از 
خونريزي در حرم امن الهي به انتخاب نماينده اي بي طرف رضايت داد. 

شيبة بن عثمان و خاندانش قريشي بودند و سابقه مبارزه با پيغمبر9 در غزوات 
را داشــتند و پدر شــيبه در غزوه احد در نبرد با ياران رســول خدا 9 کشته شده 
بود )ابن اثير، 1409ق، ج2، ص382(. رســول اهلل بعد از فتح مکه مردم آن شهر را 
مــورد عفو قرار داد3 و حتي کليد کعبه را به شــيبة بن عثمان بازگرداند )ابن حجر 
عسقالني، 1415ق، ج3، ص299(. شيبه در سال 39 از خيرخواهان قثم و مشاوران 
وي محسوب مي شد. با رضايت به واگذاري امور حج به شيبه، دست کم تا حدودي 
حربه تبليغي مؤثر يزيد بن شجره به نفع امويان در خطبه هاي نماز يا سخنان وي در 
موقعيت هاي گوناگون بي اثر مي شد. به همين دليل قثم به رياست شيبة بن عثمان بر 

امور حج رضايت داد و مورد بازخواست امام علي7 هم قرار نگرفت. 

تنبيه نهايي بحران آفرينان شامي حج سال 39 هجري پس از پايان مناسک آن سال 

ســال 39 و چهل هجري براي امام علي7 ســال هاي ســختي بود. کارشکني 
اشراف قبايل، گسترش قاعدين و اختالف نظر هاي کوفيان به اوج رسيده بود. سوء 
استفاده هاي معاويه از اين وضعيت بيشتر با اعزام غارتگران به مناطق مختلف تحت 
ســيطره حکومت امام علي7 نمود عملي مي يافت. در چنين وضعيتي کوفيان به 
سرعتي که امام علي7 مي خواســت و هم به تعدادي که الزم بود، براي مقابله با 
نيروهاي معاويه آماده نمي شدند. با وجود اين وضع، اميرالمؤمنين7 تمام تالشش 
را بــراي حل بحــران حج انجام داد و پس از آماده شــدن داوطلبان، يکي از ياران 

شجاعش به نام معقل را بر آنان فرماندهي داد. 
نيروهاي اميرالمؤمنين7 به فرماندهي معقل بن قيس رياحي شــتابان به سمت 
مکه حرکت کردند. نيروهاي امام بر خالف نيروهاي معاويه به فرمان ايشــان اهل 
غارت مردم ســر راه نبودند. مســافت کوفه به مکه هم دور بود و طبيعتًا ديرتر از 
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شــاميان حرکت کرده بودند؛ زيرا رســيدن خبر حرکت يزيد به کوفه و آماده شدن 
نظاميان طرفدار علي7 زمانبر بود و مجموع همه اينها بحراني را که شاميان ايجاد 

کرده بودند، بغرنج تر مي کرد. 

باالخره سپاهيان معقل به وادي القري رسيدند و نيروهاي متجاوز شامي را در حال 
بازگشت از مراسم حج به سمت شــام مورد حمله قرار دادند. برخي از شاميان به 
دست نيروهاي امام7 اسير شدند. هميشه امام7 به يارانش توصيه مي کرد اسراي 
اهل قبله را نکشــند )ابن اعثم، 1411ق، ج3، ص116( و معقل اسرا را به کوفه برد 
و اميرالمؤمنين7 اسراي خود را با اسراي معاويه معاوضه کرد )ثقفي، 1355، ج2، 

ص511(. 

در واقع معقل توانســت نيروهاي يزيد بن شجره را به فرار به سمت شام وادار 
کند و از غارتگري بيشــتر بازدارد. وضعيت نامساعد مردم کوفه در آن دوره زماني 
مانع از آن بود که تعداد بيشتري از مردم به مقابله با غارتگران برخيزند و آنان را در 
داخل قلمرو حکومتي امام7 و بعد از تجاوز ناجوانمردانه شان به دام  اندازند. خود 
امــام7 در اين زمينه مي گويد: »...با نافرماني و فروگذاري جانبم، کار را به هم در 

مي آميزيد...« )نهج البالغه، خطبه 27 ص28(.

نتيجه 

با کم رنگ شدن اطاعت مردم کوفه از اميرالمؤمنين7، معاويه در صدد برآمد در 
امور حج دخالت کند و بحراني را به وجود آورد. او براي اين کار ســرداري به نام 
يزيد بن شجره رهاوي را انتخاب کرد که به شدت تحت تأثير تبليغات معاويه قرار 
داشت و خونخواه عثمان بود. وي در عين حال از عابدان شام بود. با تبليغات او در 
مراسم حج به نفع معاويه و شعائر مد نظر وي، مردم ساير نقاط جهان اسالم نسبت 
به امير ياغي شام نرم تر مي شدند. با اين هدف سواران گزيده اي در اختيار يزيد بن 

شجره رهاوي قرار گرفت. 
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امام علي7 از طريق جاسوس خود در شام از مأموريت يزيد مطلع شد و براي 
جلوگيري از عملي شدن اهداف معاويه و جلوگيري از خونريزي در حرم امن الهي، 
ســپاهي را به فرماندهي معقل بن قيس رياحي به حجاز اعزام کرد. دوري راه کوفه 
به مکه، کمي تعداد کوفياني که اعالم آمادگي کردند و عدم اعتقاد امام7 به اجبار 
مردم کوفه براي شرکت در سپاه اعزامي موجب شد که آنها ديرتر از شاميان به حجاز 
برسند و تنها در برگشت نيروهاي ابن شجره بتوانند اسرايي را از آنها بگيرند و سپاه 

غارتگر را از غارتگري بيشتر در قلمرو امام علي7 بازدارند. 

نرمخوتر بودن اين سردار معاويه نسبت به ساير سردارانش در توافق او با نماينده 
امام7 و درايت مشاوران قثم بن عباس نماينده اميرالمؤمنين7 در امور حج هم در 
توافق گروه هاي مخالف و جلوگيري از خونريزي در مکه مؤثر بود. شيبة بن عثمان 
کــه عماًل امور مربوط به حج و امامت جماعت و جمعه را با توافق قثم و يزيد بر 
عهده گرفت، روابط مناسبي با نماينده اميرالمؤمنين7 در مکه داشت و اهل تبليغ 
به نفع امويان نبود و به همين دليل واگذاري دست کم بخشي از امور حج به او از 
ســوي قثم، باعث توبيخ وي از سوي اميرالمؤمنين7 نشد و بحران حج هم بدون 

خونريزي در حرم امن الهي پايان يافت.
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پي نوشت
. در يکي از منابع آمده اســت که يزيد بن   1
شــجره در ســال 37 هجري بحران حج را 
بــه وجــود آورد )مســعودي، 1409، ج4، 
ص302(. عالوه بر اينکه منابع متعددي روي 
ســال 39 تأکيد دارند، شواهد هم سال 39 
را تأييد مي کنند و اوضاع حکومتي امام7 
بعــد از نهروان ايجاب مي کــرد که معاويه 
بتواند چنين جســارتي را بکند و بحراني در 

مراسم حج را به وجود آورد. 

. معاويه مي خواســت ضمن بحران آفريني   2
در امــور حج و فرســتادن اميرالحاجي از 
جانب خود، مخالفانش را در مکه نيز تنبيه 

کند.

. به اســتثناي تعداد معدودي از مخالفان که   3
معروف و مشهور است. 
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