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 چكيده

از ديرباز، يكي از موضوعات مورد توجه اصحاب  (ع)ي اطالعاتي اميرالمؤمنينسيره
آن حضرت نسبت به عملكرد كارگزاران هاي اسالمي بوده است؛ زيرا تحقيق و پژوهش

ي داشت. لذا آگاهي از سيرهاطالعاتي و نيروهاي دشمن، اهميت و دقت بااليي مبذول مي
تواند در قرار گرفتن و استوار ماندن نيروهاي اطالعاتي در مسير درست ما آن حضرت مي

منيت، اشراف، تجسس را ياري رساند. در اين مقاله، پس از تبيين مفاهيمي مانند اطالعات، ا
ي پردازيم و نحوهها ميي اميرالمؤمنين در اشراف بر توطئهو معني عين و جاسوس، به سيره

تعبير آن حضرت گران داخلي، و افراد مريب و مشكوك كه به برخورد ايشان با توطئه
مام دهيم. اين پژوهش گواهي خواهد بود بر اهتهمان منافقان هستند را مورد بررسي قرار مي

امام اول شيعيان نسبت به داشتن نيروي اطالعاتي ويژه در مركز حكومت معاويه در شام و 
چنين نشان خواهد داد كه چگونه حضرت هاي دقيق آنان از اتفاقات آن منطقه. همگزارش

پرداخت و تنها بعد از ظهور عمل صرف اتهام، به مجازات و دستگيري افراد نميبه
هاي مهم اين پژوهش آن است كه در كرد. يكي از يافته مجازات ميگران، آنان را  توطئه
گر بودند و حق عمل و اقدام هاي اطالعاتي فقط گزارش، نيروي(ع)ي اميرالمومنينسيره

 مستقيم نداشتند.
 

 كليدي: هايواژه
 اطالعات، امنيت، اشراف، سيره اطالعاتي علوي، جاسوس.
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 مقدمه
و  (ع)، امام علي(ص)داراي حكومت بودند: رسول خدا (ع)ي معصومينسه تن از ائمه

واران براي نظام اسالمي مغتنم و مهم ي اطالعاتي اين بزرگ. آگاهي از سيره)ع(امام حسن
پردازيم. مي - (ع)اميرالمؤمنين –ي اولين امام شيعيان سيرهاست؛ از اين رو در اين مقاله به

راي نكات مهمي است كه نياز به بررسي دوران حكومت آن حضرت در مسائل اطالعاتي دا
 (ع)تري دارد. شواهد روايي و تاريخي حاكي از آن هستند كه اميرالمؤمنينو واكاوي جدي

 كرد؛ استفاده مي "جاسوس"و  "عين"از 
اشاره خواهيم كرد.  -امر  در اين -ي آن حضرت هايي از سيرهدر اين نوشتار به نمونه

كه هدف ما تبيين تمام موارد استفاده از نيروي اطالعاتي نيست؛  نشان كنيمالبته بايد خاطر
هايي خواهيم پرداخت كه همراه با توطئه از سوي مخالفان داخلي و يا دشمنان نمونهبلكه به

 خارجي بوده باشند.
ي نيروهاي اطالعاتي دو ديدگاه غالب وجود دارد. ديدگاه در دنياي امروز، درباره

 عنوان بازوكه ديدگاه دوم آن را بهداند؛ درحالينوان چشم ميعنخست، جاسوس را به
تعبير ديگر؛ يك دستگاه اطالعاتي بايد به اين سوال پاسخ دهد كه آيا آورد. بهحساب ميبه

بر اند، هستند و حق انجام كاري را ندارند؛ يا افزونچه ديدهآنان فقط گزارشگر آن
هاي ي اجراي برنامهرنده براي ايجاد زمينهگيمأموريت جاسوسي و اطالعاتي، تصميم

 . )215: 1390(ميرمحمدي،ها نيز هستند حكومت
گرا براي نيروي اطالعاتي ياد گرا و عملسنت گاهي از اين دو ديدگاه با تعبير كاركرد

 شود.مي
شود كه ايشان جاسوسان را چشم خود براي استفاده مي (ع)ي اميرالمؤمنيناز سيره

دانست و فقط در برخي موارد جنگي با اجازه به عيون و العات مختلف ميبر اطاشراف
ي سپاه توان به گماردن جاسوس در مقدمهداد؛ براي نمونه، ميجاسوسان خود حق عمل مي

 (در مواردي) اشاره كرد.
اند، اما نوآوري آيد، ديگران نيز بيان كردهچه در اين مقاله مياگرچه بخشي از آن

 ي همان مواردتري دربارهتر و دقيقهاي بيشجاست كه به گزارشآنپژوهش حاضر 
چنين نوشتار حاضر، كند. همي حضرت را عرضه ميهاي ديگري از سيرهپردازد و نمونهمي

از مخالفان داخلي و  (ع)ي اشراف اطالعاتي اميرالمؤمنينبندي جديدي دربارهداراي دسته
 دشمنان خارجي است.
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 تعاريف و كليات

 اطالعات
معني آگاهي است. اطالعات، امري پسنديده است كه جمع اطالع و به "اطالعات"

اطالعات را "چه موضوع ممكن است علمي، اقتصادي، سياسي، فقهي يا اجتماعي باشد. آن
سازد، اطالعات سودمند براي امنيت كشور است؛ امنيتي كه توسط در بحث ما ويژه مي

اند:  گيرد. در تعريف اطالعات گفتهمورد تهديد قرار مي ها يا كشورهاييافراد، گروه
اطالعات به اخباري كه با تدوين و اجراي سياست كشورها جهت تأمين منافع امنيتي و «

 مقابله با تهديدات حريفان بالفعل و يا بالقوه نسبت به آن منافع سر و كار دارند، اطالق
 .)17: 1394(شولسكي، » شودمي

شخص حقيقي يا حقوقي و يا كشوري است كه امكان تهديد فعلي يا منظور از حريف، 
دارند. بنابراين، مي  جهت اطالعات را محرمانه نگهدر آينده براي يك كشور را دارد؛ به اين

جا مورد نظر ماست كه امنيت كشور را فعالً يا در آينده تهديد كند. سخن اطالعاتي در اين
ي هاست و اين كشف، بدون كار اطالعاتي كه جنبه هي كشف توطئدر اين مقاله درباره

 تر ميسر است.تجسس دارد، كم

 (ع)امنيت در نگاه اميرالمؤمنين
تأكيد بسياري شده است. در قرآن كريم،  "امنيت"در قرآن و روايات بر روي موضوع 

 پردازندي آن مردم به عبادت ميآل همراه با امنيت معرفي شده كه در سايهحكومت ايده
هدف از تشكيل حكومت و امامت براي جامعه را ايجاد امنيت  (ع). اميرالمؤمنين)55(نور: 

(سيد كنند زندگي مي -اعم از مؤمن و كافر  -ي آن، مردم معرفي كرده است كه در سايه

. ايشان در سخني ديگر، وجود حاكم ستمگر را برتر از فتنه و ناامني )40ق: خطبه1414رضي، 
. از نگاه آن حضرت، يكي از ) 236: 6 ، ج1366(خوانساري، جامعه ادامه داشته باشد داند كه در مي

. ايشان برابر )53ق: نامه1414(سيد رضي، وظايف نيروهاي ارتشي، ايجاد امنيت براي مردم است 
گستردگي امنيت در شهرها و ظهور  ،كه نور چشم والياندرستيبه نقلي فرموده است:

 .)50: 13 ق، ج1408و نوري،  358 : 1 ق، ج1385اضي نعمان، (ق دوستي لشكريان است
ي امنيت، جهات گوناگوني پيدا كرده كه تنها بخش اندكي از آن، امنيت امروز مقوله

 نظامي و جلوگيري از نفوذ مستقيم دشمن در يك مملكت است.

 اشراف اطالعاتي
؛ اطالع )301: 12 ق، ج1414دي، (زبيمعني اطالع از باال است اي عربي بهكلمه "اشراف"ي واژه

اي به . حضرت در نامه)11: 2ق، ج1409(فراهيدي، شود معني اشراف بر كاري گفته ميهم به
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كند كه جايگاه خود ي سپاه خود، بعد از توصيه به گماردن عيون و جاسوس، بيان ميمقدمه
 رو. از اين)124: ق1404(منقري، را در مكاني قرار دهيد كه بر دشمن اشراف داشته باشيد 

جهت در همينتوان اشراف اطالعاتي را آگاهي كامل به مسائل و موضوعات دانست. بهمي
اشراف اطالعاتي بايد از نقاط ضعف و قوت سوژه آگاه بود و اگر قرار بر عمليات باشد، 

 .)90: 1393(بخشي، الزم است تهديدهاي احتمالي را شناخت و ارزيابي دقيقي از دشمن داشت 
منظور ما از اشراف اطالعاتي، آگاهي اميرالمؤمنين از حركات نيروهاي مسئول، مخالفان 

اي است و دشمنان و تعيين نيروي اطالعاتي براي شناخت حركات دشمن و اوضاع منطقه
 كه دشمن در آن قرار دارد.

 و عينتجسس  
اشته و اصطالحي است كه در فقه، اخالق، سياست و امور نظامي كاربرد د "تجسس"

ي امروزه نيز در امور علمي، اقتصادي و حتي فرهنگي كاربرد دارد. اين واژه از كلمه
ق، 1414(ابن منظور، معني لمس چيزي با دست است گرفته شده است كه در لغت به "جسس"

تعرُّف «. تجسس، لمس و درك لطيف و ابتكاري خبر است: )224 : 8 ج ق،1414و زبيدي،  38 : 6 ج
اند كه از گيري خبر دانسته. برخي آن را پي)186 : 1 ق، ج1417(زمخشري، » طّف و نيقةالخبر بتل

شده نمايد؛ سپس براي نگاه با چشم، به استعارت گرفته وجو ميباطن، اصل اخبار را جست
 .)101: 2 ق، ج1414(فيومي،  است

است.  وجوگر اخبارگيري و جستكند، جاسوس گويند. او پيبه كسي كه تجسس مي
كند كه گويا طور مستقيم نقل ميها را بهبا توجه به معني لغوي آن، يعني خبر و گزارش

كار طور مستقيم ديده است. اينآن را با دست خود لمس نموده است، يا با چشم به
اي يا اخبار و اطالعات سرّي كسي يا مؤسسه«جاسوسي است كه چنين تعريف شده: 

» نفع رساندنطرف مقابل يا به افراد ذيگردآوري كردن، بهطور مخفيانه كشوري را به
و  "جاسوس"گويند. در فارسي  "استخبارات"در عربي به آن  )2065 : 3، ج1381(انوري، 

تري پيدا اي نظامي بوده كه معناي عامشود. اين كلمه در اصل، واژهگفته مي "خبرچين"
 است.كرده 

معني كار رفته است. عين بهبه "عين"ي ، واژهجاي جاسوسدر كلمات اميرالمؤمنين به
كسي گفته . عين و جاسوس به)402: 18 ج ق،1414و زبيدي،  955: 2 ج م،1988(ابن دريد، جاسوس است 

: 8 ج ق،1414(زبيدي، دهد ها را گزارش ميپردازد و آنوجوي اخبار ميشود كه به جستمي

ي چشم منزلهها. آنان بهعيون است؛ يعني چشم . جمع عين،)242: 10 ق، ج1421و ازهري،  224
 كردند. اين واژه دروكاست گزارش ميديدند، بدون كمچه را ميحاكم بودند كه آن
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در  "عيون"و  "عيونك"، 11ي در نامه "عيونهم"، 33ي در نامه "عيني"البالغه، با تعبير نهج
 كار رفته است.به 53و  11ي نامه

بهره برده  "عين"جا از كلمه استفاده نكرده و همه "جاسوس"ي هاميرالمؤمنين از كلم
 است. 

 و اشراف اطالعاتيانواع تجسس 
تجسس، اقسام گوناگوني دارد: تجسس در كار افراد جامعه، تجسس در كار مخالفان، 

ي دشمنان، تجسس در امور سياسي، تجسس در امور نظامي، تجسس براي تجسس درباره
ك كارمند و يك مسئول، تجسس در كار مسئوالن و كارگزاران احراز شرائط الزم ي

ي كارگزاران نياز نظامي و كشوري. البته بررسي موارد استفاده حضرت از اطالعات درباره
در اين امر بوده  (ع)ي دقت و اهتمام اميرالمؤمنيندهندهاي مستقل دارد كه نشانبه مقاله

 باشد.
تعارض اهم و "ي تجسس است، اما با توجه به قاعدهي اسالم، نهي از اگرچه حكم اوليه

شود. در ادامه، و در بررسي تر و در مواردي، ممنوعيت آن برداشته ميدر مسائل مهم "مهم
ها، دو گفتار ارائه خواهد شد: گفتار اول، جوانب خطير اشراف اطالعاتي براي كشف توطئه

 خارجي.مخالفان داخلي و افراد مشكوك؛ گفتار دوم، دشمنان 

 هاي داخليبراي كشف توطئهاطالعاتي  گفتار اول: اشراف
هاي دشمنان، امر مورد اختالفي نيست و از آيات و لزوم اشراف اطالعاتي بر برنامه

توان لزوم آن را مطرح كرد. اما قبل از آن، سخن از اشراف اطالعاتي و  روايات مي
است. منظور از مخالفان، كساني هستند هاي آنان ي مخالفان داخلي و توطئهجاسوسي درباره

توان كه در جمع مردم قرار دارند ولي با حكومت و نظام اسالمي مخالف هستند. آيا مي
نيز كسب اطالعات  -ي اسالمي هستند كه به ظاهر مؤمن و عضو جامعه -ي اينان درباره

ها ي آنبارهدرعمل آورد و تواند از مخالفان خود تجسس به كرد؟ آيا حكومت اسالمي مي
 تحقيقات پنهاني داشته باشد؟

هايي وجود دارند كه به دالئل مختلف با اكثريت مردم، ها، گروههميشه در ميان ملت
گونه اند، مخالف هستند. گاهي مخالفت آنان نفاق كه حكومتي را برگزيده و تشكيل داده

گيرند. در يك ر ميسبب يك مشكل اجتماعي، در جمع مخالفان قرااست؛ زماني نيز به
شان اي باشد كه مخالفت زبانيگونهها و ايرادهاي آنان بهبسا، خواستهفرصت خاص نيز، چه

برند و يا حتي با دشمنان شود و دست به شمشير و اسلحه ميبه مخالفت عملي بدل مي
 براي (ع)كنند. اميرالمؤمنينكشور ارتباط برقرار نموده و براي جامعه مشكل ايجاد مي
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اي را تعيين هاي آنان در موارد حساس، نيروهاي امنيتيآگاهي از موقعيت مخالفان و تالش
شان بگمارند. داد تا نيروي اطالعاتي خاصي را در رصد كارگزارانكرد. ايشان دستور ميمي

دادند. ي فعاليت كارگزاران داشتند، به حضرت گزارش ميمردم نيز اطالعاتي را كه درباره
هاي مخالفان در داخل قلمرو خود داشت. يب آن حضرت اشراف كاملي بر توطئهترتبدين

 كنيم.هايي از اين موارد اشاره ميدر ادامه به نمونه

 ي طلحه و زبير در سفر به مكه . اشراف بر توطئه1
دهد به سفر عمره  ها اجازهدرخواست كردند تا به آن (ع)طلحه و زبير از اميرالمؤمنين

دانست هدف آنان مخالفت با اي كه داشت، ميحضرت با اشراف اطالعاتي عازم شوند.
حضرت است؛ لذا به نصيحت آنان پرداخت و آنان را از ايجاد فتنه و غائله در ميان 

وجود، آنان منكر هرگونه كار سياسي . با اين)322: 2، ج1391(ذاكري، مسلمانان برحذر داشت 
. )324: 2(همان، جبعد از انجام مراسم به مدينه باز گردند بودند. اميرمؤمنان از آنان خواست، 

داند آنان قصد توطئه دارند، از اشراف اطالعاتي عباس متوجه شد حضرت ميوقتي ابن
اند حضرت تعجب كرد و گفت: اي اميرالمؤمنان! اگر اين مسائل كه آنان براي توطئه رفته

ها را زنداني نكردي و با آهن نبستي را آنها اجازه دادي؟ چنزد شما معلوم بود، چرا به آن
 عباس فرمود:تا مسلمانان را از شرّ آنان حفظ كني؟! حضرت در پاسخ به ابن

كني كه آغازگرِ ستم و بدي باشم،  اي پسر عباس! آيا به من پيشنهاد مي«
كه نيكي كنم و با گمان و تهمت، عقوبت كنم و يا به جرمي پيش پيش از آن

خدا كه هرگز ي عمل بپوشد، كسي را فرو گيرم؟! نه! سوگند بهكه جامهاز آن
از پيماني كه خداوند براي حكومت عدل و عدالت از من گرفته است، عدول 

دو اجازه دادم كنم و آغازگر جدايي نخواهم شد. اي پسر عباس! من به آننمي
ياري دو سر خواهد زد؛ ولي از خداوند بر ضد آنان كاري از آندانم چهو مي

 .)326: 2، ج1391و ذاكري،  167ق: 1413(مفيد،  »طلبم مي
ي طلحه و زبير داشته، ولي دهد كه حضرت، اطالع كاملي از نقشهاين گزارش نشان مي

 چون آنان هنوز كار خالفي مرتكب نشده بودند، از دستگيري و ايجاد محدوديت براي
 ها را نصيحت نمود.دو دوري كرده و فقط آنآن

 اف بر امكان توطئه خريت. اشر2
بود. خريت به كوفه  (ع)در جنگ صفين همراه اميرالمؤمنين "خريت بن راشد"

 نزديكانش و خريت با كه "قعين بن عبداهللا"آمد. ديدار ايشان ميبازگشت و روزانه به
 را آنان اكنونكرد، هم پيشنهاد و منتقل حضرت به را هاآن سخنان بود، كرده وگو گفت
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 تمام يدرباره را كار اين ما اگر: وي فرمود پاسخ در حضرت .كنيد زنداني و دستگير
 از من. پركنيم آنان از را ها زندان دهيم، بايد انجام كنيم، مى شانمتهم مخالفت به كه كسانى

در  ما با كه گاهآن جز دهم؛ كيفر كنم و زندانى را ها آن و بتازم مردم به كه نيستم آنان
 از برگشت، و شناخت را حق اگر واگذار؛ را او :فرمود حضرت .كنند تمخالف عمل اظهار

 .خواهيممى از او اگر نپذيرفت، و پذيريم مى او
 داده چه انجامآن و برو خرّيت يخانه به: فرمود منبه محرمانه (ع)علي: گويد قعين ابن

 عبداهللا .يايدمن ن نزد ساعت اين از پيش كه بود روزى تركم او زيرا نما؛ گزارش منبه
 كسى نيز جاآن رفتم؛ در يارانش هاى خانه به. نبود جاآن كسىهيچ رفتم؛ او يخانه به: گويد
 و ترسيدند يا ماندند و كردند زيركى آيا« :فرمود ديد، مرا چون آمدم؛ (ع)على نزد. نبود

نابود  و دور را ثمود قوم چهچنان كند، دورشان خدا :فرمود كردند! كوچ :؟ گفتم»كوچيدند
 .)181ي ق: خطبه1414و سيد رضي،  223ق: 1410(ثقفي، كرد 
 همرانش و عملكرد خريت بر (ع)كه اميرالمؤمنين شودمي استفاده گزارش اين از

 نكرد؛ به دستگيرشان آنان، مخالفت از جلوگيري اما براي اند،داشته اطالعاتي اشراف
 چنين در حاكمي است ممكن البته. اني كردتوان افراد را زندصرف گمان نميبه كهدليلاين

 .بگيرد تصميم ديگر ايگونهبه موقعيتي

 واردين به كوفه  اشراف اطالعاتي بر .3
هاي واردين به شهرهاي مختلف را كنترل گاهي براي جلوگيري از توطئه الزم است نام

گيرد؛ در ميي گذرنامه و ويزا صورت هاي مختلف با ارائهكرد. امروزه ورود به سرزمين
ي عدر مقط (ع)كنند. اميرالمؤمنينمواردي نيز هنگام ورود به يك شهر، واردان را كنترل مي

از زمان الزم دانستند كه واردين به شهر كوفه، كنترل شوند و نام آنان را نوشته و به 
 فرمايد:مي (ع)حضرت گزارش دهند. امام صادق

 .به كوفه را براي وي بنويسندكه علي دستور داد اسامي واردين درستيبه«
 .اي به حضرت دادندپس نام مردمي را براي وي نوشتند و نام آنان را در نوشته

انگشت خود را بر روي نام  ،ملجم رسيدوقتي به نام ابن .حضرت آن را خواند
. زماني كه گفته شد خدا تو را بكشد ؛سپس فرمود: خدا تو را بكشد ؛وي نهاد
خداوند عذاب كشي؟ فرمود: كشد، پس چرا او را نميرا ميداني او تو اگر مي

؛ بحراني، 271: 2 ق، ج1379(ابن شهرآشوب،  »كه از وي گناه سرزندكند بنده را تا ايننمي

 .)315  :41 ق، ج1403 و مجلسي، 42 : 3 ق، ج1413
 شود:از اين گزارش استفاده مي
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است خطر ايجاد كنند، جايز و  . كار اطالعاتي براي كنترل اسامي افرادي كه ممكن1
 كرده است. رواست و امام علي از اين شيوه بهره برده و نام واردان به كوفه را كنترل مي

ملجم اين است كه او را بكشند، اما حضرت ي ابنشده دربارهجا پيشنهاد مطرح. در اين2
جازات براي كاري پذيرد؛ زيرا وي هنوز كار خالفي انجام نداده است و امكان مآن را نمي

شود كه وي در آغاز ورود به كوفه، كه انجام نگرفته، درست نيست. از نقلي استفاده مي
 .)217 : 1(ذاكري، جكرده است بسيار اظهار عالقه به اميرالمؤمنين مي

. كنترل اسامي واردين به كوفه ممكن است براي آگاهي از ورود جاسوسان معاويه به 3
 ي حضرت در شام جلوگيري كنند.خوردههاي دشمن قسمتا از توطئهآن شهر هم بوده باشد 

ي دشمنان مطلع كه از توطئهبا اين (ع)ميان آن است كه امام عليي مهم در ايننكته
گيري و كيفر را داد و هرگونه مجازات و يا سختالعمل نشان نميبود، در برابر آن عكس

تر حاكمي مانند آن اي است كه كمين نكتهكرد. اگران محول ميبه بعد از عمل توطئه
 كند.عمل كرده است. حضرت اين نوع برخورد را نشان عدالت معرفي مي

 افراد مشكوكبا كنترل  . اشراف اطالعاتي4
ها كرد و يا به آندر آغاز خالفت، وقتي كه كارگزاران خود را اعزام مي (ع)امام علي

گير كرد نسبت به افراد مريب و مشكوك سخت نوشت، در موارد خاصي توصيه مي نامه مي
آيد و معناي آن مي "ريب". اين واژه از )92ق: 1400(عسكري، باشند. مريب يعني مشكوك 

تناسب موضوع متفاوت است. فرد مريب در گواهي عادل، يعني كسي كه وضعيت وي به
 شَهادةُ يجوز لَا«مشخص نيست و برابر روايات، شهادت وي در قضاوت مردود است: 

. اهل ريب در )378: 27 ج ، ق1409عاملي،  حر ؛242: 6 ق، ج1407طوسي،  ؛40: 3 ق، ج1404(صدوق، »  الْمرِيب
 ي وي همراه با بدعت در دين است. حضرتمسائل عقيدتي، يعني كسي كه انديشه

. )521: 1 ق، ج1404(صدوق، » و خُذُوا علَى يد الْمرِيبِ؛ مانع افراد مشكوك شويد«فرمايد: مي
 شرح در اول، مجلسي مرحوم. است عقيده فساد داراي كه انددانسته كسي را چنين مريبهم

 كردن زندان با شويد؛ آنان يشبهه ايجاد و مشكوك افراد تالش مانع: نويسدمي حديث
. هرگاه )770: 2 ج ق،1406مجلسي اول، (آنان  هايافكنيشبه برابر در قاطع دالئل يارائه يا هاآن

 كساني با چنين افرادي نشست و برخاست داشته باشند، مريب و مشكوك محسوب
فرمايد: افراد منافق مي (ع)شدند و از هرگونه همكاري با آنان نهي شده است. امام عليمي

 رو هر منافقي مشكوك است.. از اين)529 : 4ش، ج1366(خوانسارى، نيز مريب هستند 
نمايد و منافقانه عمل ي خود عمل نميوظيفهيعني كسي كه بهمريب در مسائل سياسي، 

شود كه وي كند. كسي كه وظيفه دارد با حاكم بيعت كند؛ عدم بيعت وي باعث ميمي
صورت كنترل و مشكوك و مريب و منافق باشد و جزو مخالفان محسوب شود. در اين
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د، محارب و مخالف نظام چه چنين فردي شبانه سالح حمل كنمراقبت وي الزم است. چنان
؛ 157: 6 ق، ج1407؛ طوسي، 68: 4 ق، ج1404؛ صدوق، 246: 7 ق، ج1407(كليني، شود اسالمي محسوب مي

 .)134: 10همان، ج
در كالم آن حضرت، معموالً چنين افراد مشكوكي مطرح هستند. بناي حاكم بايد بر 

ها دورو نيستند و نسبت به آن كنند وي خود عمل ميي مردم برابر وظيفهاين باشد كه همه
امير و حاكم هرگاه ترديد و شك نسبت به شك نداشته باشد. از پيامبر نقل شده است: 

در چند موردي كه  (ع). اميرالمؤمنين)272 : 4(ابوداود، ج كندمردم را برگزيند، مردم را فاسد مي
حاكم و كارگزار مطمئن بودند افراد مريب و مشكوك و منافق در آن منطقه هستند، از 

گيري نمايد و تكليف حاكميت را با آنان مشخص نمايد و ها سختاند به آنخود خواسته
 آنان بايد بيعت كنند.

 : نامه به كارگزار مدائنالف

دهد نسبت به افراد دستور مي -حذيفه بن يمان  -در نامه به مردم مدائن و ابقاي استاندار 
ام كه به و به او دستور داده«كند: براي مردم بيان مي گير باشد و اين نكته رامريب سخت

نيكان شما احسان و نيكى نمايد و نسبت به افراد مشكوك با شدت برخورد نمايد و در 
اي كه به خود حذيفه اما در نامه. »ندكحال نسبت به تمام افراد مردم، رفق و مدارا عين

جاي آن معاند ذكر يب عدول كرده و بهكند، از تعبير مرنوشته و وظايف او را مشخص مي
مخالف، معاند و خواهم كه به افراد نيكوكار نيكى نموده، بر افراد و از تو مى«اند: كرده

 )321 :2 ج ق،1412(ديلمي، » سخت بگيرى

چه بر مردم خوانده نويسند، با آناي كه حضرت به حذيفه ميشايد علت تفاوت در نامه
نمودند؛ استفاده احتمالي باشد كه ممكن است برخي از آن ميشود، جلوگيري از سوء مي

ي چراكه در مدائن افراد غيرمسلمان زياد بودند. شاهد بر اين تفسير، سخن حضرت درباره
ي خواست مردي را به منطقهمردم سواد عراق است كه غيرمسلمان بودند. وقتي حضرت مي

طور ها را بهدم به او فرمود: خراج آنعكبرا براي گردآوري خراج اعزام كند، در جمع مر
كامل دريافت كن و در تو ناتواني و سستي نباشد. هنگامي كه آن كارگزار نزد حضرت 

مفيد،  ؛24: 2 ج ق،1423؛ صدوق، 540: 3ق، ج1407(كليني، گيري نمايد رفت به او فرمود: نبايد سخت

 .)257 ق:1410

 مصر : توصيه برخورد با افراد مشكوك به كارگزارب

كارگزار جديد مصر در هنگام اعزام وي  "سعد بن   قيس"به  (ع)اميرالمؤمنين علي
به نيكوكاران نيكويي كن و بر اشخاص مشكوك و ، هرگاه به مصر وارد شدي فرمود:
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زيرا مدارا، ميمون و مبارك  ؛مريب، سخت بگير و با تمام افراد خاص و عام مهربان باش
 .)44: 2، ج1391(ذاكري،  است

ها معرفي ي دومي كه همراه قيس براي مردم مصر نوشت و قيس را به آنايشان در نامه
 شود:نكته متذكر ميكرد، وظايفي را كه براي وي تعيين كرده بيان نموده و به اين

ام كه به نيكان شما خوبي نموده و به افراد مشكوك از و به او دستور داده«
افرادى  يهام شما مدارا نمايد. او از جملسخت بگيرد و با افراد خاص و ع ،شما

» ش مورد رضايت من و اميد به صالح و خيرخواهى او دارمااست كه روش
 .)44: 2، ج1391(ذاكري، 

بيعت نكردند و  (ع)منظور از افراد مشكوك و مريب در مصر كساني بودند كه با علي
شان اين بود كه آنان بايد سكونت داشتند. نظر حضرت و مشاوران اي "خرِبتا"ي در منطقه

بيعت كنند و اگر بيعت نكنند، تحت فشار قرار گيرند. قيس معتقد بود اكنون كه آنان 
گيري بود. چون ها كاري نداشته باشد؛ اما نظر حضرت سختكنند، با آنمخالفتي ابراز نمي

 اي مخالف در مصر كه در همسايگي معاويه و شام بود، بسيار خطرناكوجود هسته
ي معاويه در جعل نامه از قول قيس و خواندن آن در منبر نمود. اين موضوع و توطئهيم

هاي نيروهاي اطالعاتي حضرت در شام، باعث شد كه امام مسجد شام، برابر گزارش
جا اعزام نمايد را به آن "ابوبكر محمد بن "را از مصر عزل، و  "سعد بن   قيس" (ع)علي

 .)134 ق: 1410(ثقفي، 
گيري و مراقبت از افراد بندي اين دسته از روايات بايد گفت كه سختمعدر ج

هاي حضرت به مردم مصر، به مشكوك و منافق كاري الزم است؛ اين امر در نامه
ها در سطح درگيري و جنگ وقتي سعد و مردم مدائن آمده است. اما برخورد آن بن  قيس 

 ها به مخالفت و عصيان دست زنند.است كه آن

 : مبارزه با افراد مريب و مشكوكج

اند. آنان همان مخالفان در موارد ديگر نيز امام از افراد مشكوك تعبير به مريب كرده
 داخلي هستند كه بايد بر آنان اشراف اطالعاتي داشت. گاهي اينان درگيري را آغاز

 فرمايد:كنند. حضرت ميمي
حق پشت ني كه بهبا كسا ،حق روي آورندو لكن من با كساني كه به«
كنندگان مطيع، عصيان يكنم و توسط افراد شنوندهمبارزه مي ،اندكرده

 .)6ق: خطبه 1414(سيد رضي،  »نمايممشكوك را هميشه سركوب مي
 فرمايد:آن حضرت در سخني ديگر مي
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د نشان بايد از تو ايمن باشنگناها و بى ؛شانبرپادار مردم را بر روش و دين«
و سر حدات و اطراف شهرهاى  ؛م هست از تو بيمناك باشدو كسى كه متّه

 .)215: 2 ، ج1366(آمدي،  »ايشان را بازرسى كن
نمود هاي را به تمام كارگزاران ميگويد: علي اين توصيهخوانساري در شرح غرر مي

 .)215(همان:  "افراد مشكوك بايد از تو بترسند"كه در آن آمده 
شود كه چگونه حضرت نسبت به طلحه و زبير و خريت، مقام سوال ممكن است در اين

خواهند بر افراد مريب سخت بگيرند!  سعد مي بن   كاري انجام ندادند، ولي از حذيفه و قيس
اند نيز، مدارا كردن قيس با افراد مريب، يكي از علل چه مورخان ذكر كردهبرابر آن

 بركناري قيس بوده است. 
ر هر سه مورد، آنان مدعي بودند مخالفتي با حضرت ندارند. در پاسخ بايد گفت: اوالً، د

كردند؛ اما در مصر ملجم چنين نظري ابراز ميهم طلحه و زبير و هم خريت و هم ابن
گروهي بودند كه رسماً بيعت نكرده بودند. ثانياً، اينان در مدينه و كوفه مخالفتي با حضرت 

نوعي مخالفت نكردن در مصر بهدر مصر با بيعتكه افراد حاضر ابراز نكرده بودند؛ در حالي
خود را ابراز كرده بودند. ثالثاً، مصر در كنار شام قرار داشت كه امكان همكاري با معاويه 

ي حساسيت حضرت نسبت به مخالفان در مصر در آن وجود داشت و اين موضوع نشانه
دينه با حضرت بيعت نكردند افرادي كه در م (ع)بينيم امام عليجهت ميهمينبوده است. به

با آنان كاري نداشت و فقط  -عمر  بن  مانند سعد وقاص، عبداهللا  -و يا همراه ايشان نشدند 
 )39ق: 1409و كشي،  521ق: 1414(سيد رضي، المال محروم كرد آنان را از دريافت سهم از بيت

نياز، آماده دفاع از  المال براي افرادي است كه در خدمت اسالم بوده و در هنگامچون بيت
 اسالم باشند.

 هاي داخليها و منابع اطالعاتي براي كشف توطئهراه
هايي از آن را ذكر كرديم، بر اشراف اطالعاتي مستقيم كه نمونهافزون (ع)اميرالمؤمنين

ها براي ي آنهايي داشتند كه از همههاي مخالفان داخلي، منابع و راهبراي اشراف بر توطئه
هاي مختلف براي تعبير ديگر، آن حضرت از ظرفيتكردند. بهضوع استفاده مياين مو

 ها عبارت بودند از:بردند. اين منابع و ظرفيتكسب اطالعات بهره مي

 . كارگزاران1

گران داخلي، توسط كارگزاران ي كشف توطئهبخشي از اطالعات حضرت درباره
 كنيم.د نمونه از اين موارد اشاره ميرسيد. در ادامه به چناطالع ايشان ميحضرت به
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 ي فرار از مدينهالف) توطئه

 كارگزار مدينه بود به اطالع حضرت رساند كه جمعي از "سهل بن حنيف"وقتي 
 روند. فرار آنان قبل از جنگ صفين بود. حضرتاميه، مدينه را ترك و به شام ميبني
، (سيد رضيپيوندند كنند و به عدل نمياي به سهل نوشته و فرمود: آنان از حق فرار مينامه

 .)70 ينامهق، 1414

 ب) شناسايي جاسوس دشمن

مسئول نيروي  "مالك بن حبيب"به مقصد صفين،  (ع)قبل از حركت اميرالمؤمنين
را متهم به جاسوسي براي معاويه كرد و به آن  "حنظله بن ربيع تميمي"انتظامي كوفه، 

ن خبر رسيده، اين حنظله با معاويه مكاتبه دارد؛ او را در محضرت گفت: اي اميرالمؤمنين! به
اختيار ما قرار ده تا او را زنداني كنيم تا زماني كه جنگ تو به پايان رسد. حضرت اين نظر 

 96ق: 1404(منقري، سوي معاويه فرار كرد را نپذيرفت و حنظله منكر جاسوسي شد؛ اما شبانه به

 .)136: 1370و اتابكي، 

 در تعيين جاسوس براي شناساييامه نبخش. 2

اي براي تعقيب وي به در بخشنامه (ع)از كوفه، امام علي "خريت بن راشد"بعد از فرار 
 ما نزد از اند، كرده بيعت ما با كه مردم از گروهى بعد؛ اما«كارگزاران خود چنين نوشت: 

 در و كن سوال هاآن يهدربار خود بالد اهل از. اند شده بصره رهسپار پنداريم اند. گريخته
» نما گزارش منبه شنيدى هرچه. بگمار گرانگزارش و جاسوسان قلمروت از ناحيه هر

 .)122: 1374؛ آيتي، 407 :33 ج ق،1403مجلسي،  ؛130: 3 ج ق،1404 الحديد،أبي ابن ؛225ق: 1410(ثقفي، 
ير حركت آنان كند كه جاسوساني بر آنان بگمارند تا مسنامه حضرت توصيه ميدر اين

را مشخص نمايند. اين نامه يكي از دالئل لزوم نيروي اطالعاتي و اشراف اطالعاتي بر 
پردازند، از مهارت تعقيب مخالف ميمخالفان داخلي است. بديهي است بايد افرادي كه به

 ي خود برخوردار باشند كه توسط دشمن شناسائي و دستگير نشوند.كافي در انجام وظيفه

 افرو ع انقب .3

هاي مردم و حكومت بودند. نقبا جمع نقيب است. جصاص گويد: نقبا و عرفا رابط 
جهت به نقيب، نقيب معني شكاف وسيع است. از آناصل نقيب از نقب گرفته شده و به

ها مطلع. اند كه بر احوال قوم خود آگاه است و از ضمير پنهان آنان و اسرار آنقوم گفته
. رسول خدا در )40: 4ق، ج1405(جصاص، جهت نقيب ناميده شده است نپس رئيس نقبا به اي

مردم تازه مسلمان مدينه داد كه داراي سازماني منسجم بيعت عقبه دستور تعيين نقيب را به
 .)223: 36 ق، ج1403و مجلسي،  240: 1 ق، ج1417 (بالذري،باشند. آنان دوازده نفر نقيب داشتند 
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بن اثير براي عريف دو معني ذكر كرده است. كسي است عرفا نيز جمع عريف است. ا
كه مسئول و قيم امور قبيله است و گروهي كه مسئول امور مردم هستند. عريف مسئول 

(ابن اثير، شناسد  امور قبيله يا جماعتي از مردم است. امير وضعيت اقوام را از طريق وي مي

 .)218: 3 ، ج1367
ق، 1412؛ طبري، 113: 5، ج1367(ابن اثير، اند عريف شمردهياران شمار زيادي منكب را دست

كه البته  )158: 10ق، ج1421(ازهري، اند رئيس عرفا را منكب دانسته "ليث". برخي مانند )148: 6ج
 نويسد:ي عرفا ميدرباره "جرجي زيدان"شود. كمتر استعمال مي
ز سپاهي نظارت عريف زير نظر امير و فرمانده بود و هر عريفي بر ده تن ا«

 .)135: 1356( »ها تا صد فزوني يافتي عريفكرد و شمارهمي
در زمان حكومت علوي، تمام قبائل شهر كوفه به هفت گروه تقسيم شده بود و هر 

گفتند. گانه) ميها مسئولي داشت كه به آنان رؤساي اسباع (رئيسان هفتيك از اين گروه
شد و آنان المال به آنان داده ميف بود. اموال بيتعنوان عريتحت نظر هر يك، افرادي به
. عرفا موظف بودند هرگونه خبر )617و  609: 3(ذاكري، جكردند بين مردم افراد قبيله تقسيم مي

ي قبائل آنان رخ داده، به اطالع حاكم برسانند. ماوردي وظائف جديدي را كه در محدوده
 عرفا را در سه چيز دانسته است:

ي جديد را بداند و در ديوان ثبت كند. ت فرزندان تولديافتهاول؛ وضعي«
دوم؛ از حال درگذشتگان مطلع باشد و نام آنان را از دفتر حذف كند. سوم؛ از 
ورود افراد غريب، مسافر و مقيم به قبيله مطلع شود و نام آنان را در ديوان 

 .)331: 14ق، ج1414(ماوردي،  »مربوط به خود ثبت نمايد
ها هم هست، نظرداشتن آنمعني تحتواردها به قبائل بهست كنترل اسامي تازهبديهي ا

 ي آنان تصميم الزم گرفته شود.كه اگر افراد ناشناس و مشكوك بودند، درباره
معني مسئول است. عرفا و نقبا اثير ذكر شد، عريف بهگونه كه در تعريف دوم ابنهمان

ي اشته و مانع جاسوسي نيروهاي دشمن در حوزهعهده دكار يك سازمان اطالعاتي را به
طريق نهاد بوده است و از اينشدند. اين نوعي سازمان و تشكيالت مردماسالمي مي

 السالم اشراف اطالعاتي بر حوادث داخلي داشته است.اميرالمؤمنين علي

 . افراد قبيله4

از افراد قبيله آنان  وفادار بودند و اگر يكي (ع)تر قبايل كوفه به اميرالمؤمنينبيش
 قائد"ويژه اگر همكاري با دشمن داشتند. دادند؛ بهكرد، به حضرت گزارش ميخيانت مي

 خبر مااميرالمؤمنين! به اي: گفتند امام علي به عبس بني از "ربيعه بن عياش" و "بكير بن
 ؛)كندمي اسوسيج و( دارد مكاتبه معاويه با "معتم بن عبداهللا" ما اي قبيلههم اين كه رسيده
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. برگردي و يابد پايان هايتجنگ تا بده، را او نمودن زنداني اجازه مابه يا فرما زنداني را او
 با. بود، نپذيرفت جاسوسي به كه متهم معتمابن دستگيري در را دواين نظر (ع)امام علي
 فكربه و دانديشمي شما نفعبه كه است كسي پاداش اين: گفتند عبسي مرد دوآن ناراحتي
: كه ناراحت شدند، فرمود دوآن به علي. دهدمي نظر شما دشمن بين و شما بين درست

نمايم و به حمايت الهي بر خداوند بين من و شما قضاوت كند و شما را به خدا واگذار مي
 .)317 : 1تا، جزكي صفوت، بي و 96  ق:1404(منقري، » خواهيد، برويدشوم؛ هرجا ميآنان پيروز مي

 دشمنهاي و توطئهعملكرد و اشراف برگفتار دوم: تجسس 
دشمن خارجي است؛ كساني كه در سرزمين ديگري  -جا در اين -منظور ما از دشمن 

ها گاهي نظامي و در حين جنگ كنند. اين تالش قرار دارند و براي نابودي ملتي تالش مي
شمنان يك كشور، در دو ي دجهت تجسس دربارههميناست و گاهي در زمان صلح. به

ترين حجم جاسوسي در صدر مقطع قابل تصور است؛ مقطع صلح و مقطع جنگ. بيش
هايي از آن در اسالم، مربوط به دوران جنگ و درگيري نظامي است كه در ادامه، به نمونه

 كنيم.اشاره مي )ع(و امام علي (ص)ي پيامبرسيره
به نيروي اطالعاتي در برابر دشمن  (ع)ينشود اميرالمؤمناز منابع مختلف استفاده مي

توجه بسيار داشت. نيروهاي اطالعاتي در زمان حضرت با زمان رسول خدا تفاوت داشت. 
پيامبر در برابر دشمنان كافر قرار داشت و ده سال با آنان درگير بود؛ اما حكومت امام علي، 

ن بوده است. بخشي از هاي ايشان با نيروهاي مسلماكمتر از پنج سال بوده و درگيري
مخالفان، داخلي بودند كه در قبل اشاره شد و جمعي نيز مسلمانان خارج از قلمرو حضرت 

 صورتكه معاويه و مردم شام بودند. نيروي اطالعاتي در هنگام جنگ با دشمن، به
شدند و نسبت به دشمن خارج از قلمرو خود، يعني شاميان، نيروي  داران سپاه ارسال ميطاليه

شده است. نيروهاي اطالعاتي حضرت در ويژه براي جاسوسي به آن سرزمين ارسال مي
شدند. تعيين دهي ميارتباط با معاويه كه در شام بود، با دو هدف و براي دو جهت سازمان

جاسوس در مركز حكومت معاويه در شام؛ تعيين جاسوس قبل از نبردها براي كسب اطالع 
 ران در اين مورد.از دشمن و توصيه به كارگزا

 بان در نبردهاتعيين جاسوس و ديدهاول: 
رود، بايد اشراف اطالعاتي دقيقي از توان و مقدار وقتي سپاهي به جنگ دشمن مي

دهي كند. نيروي دشمن داشته باشد، تا بتواند با آگاهي كامل، نيروهاي خودي را سازمان
رساندن به رقيب خود، سيبي ديگر اين است كه گاهي ممكن است دشمن براي آنكته

ي اصلي، نيروي مخالف خود را دچار تزلزل كرده و كمين گذاشته و قبل از نبرد در صحنه



 

 

41 

 سياست متعاليه

  پنجمسال 
  هجدهمشماره 
  96پاييز 

 يسيره
 اشراف اطالعاتي
 اميرالمؤمنين(ع)
 هادر كشف توطئه

 )48تا  27( 

سوي دشمن رو در چنين نبردي، حركت بهي شكست سريع آن را فراهم سازد. از اينزمينه
ن جهت هميبايد بسيار آگاهانه و همراه با احتياط كامل باشد. نيروي پيش قراول سپاه به

هايي جداگانه، عهده داشت. اميرالمؤمنين در نامهشد و وظايف خاصي را بهزودتر ارسال مي
ي عده و توان دهند. اگرچه در گذشته اين اطالعات دربارهاين نكات مهم را تذكر مي

دشمن و مقصد آنان بوده است، اما امروز آگاهي از نوع تسليحات آنان و توان كار 
 براي اشراف اطالعاتي، امري الزم است. الكترونيك آنان

 سپاه ي. توصيه به مقدمه1

ي سپاه خود در صفين عنوان مقدمهرا به "نضر زياد بن "وقتي كه  (ع)اميرالمؤمنين علي
اي به وي، بر ارسال نيروي جاسوس و اطالعاتي پيشاپيش سپاه تأكيد ارسال كرد، در نامه

باره وران در ايناي ديگر نيز بر اهميت ديده. در نامه)186: 1376و اتابكي، 191 ق: 1404(حرّاني، كرد 
 .)374: 2 ، ج1380و حكيمي،  11ق: نامه1414 (سيد رضي،تأكيد نمود 

 اطالعاتي حضرت از نيروي كمكي دشمن ي. خبر نيرو2

حضرت در هنگام جنگ، نيروي اطالعاتي و جاسوس داشت كه اطالعات خاص را به 
دادند  كرد، به حضرت گزارش مياگر شخصي با دشمن ارتباط برقرار ميرساندند. ايشان مي

ي نبرد صفين به اند در هنگامهنمود. از جمله نوشتهباره تحقيق ميو ايشان نيز در اين
فَأَخْبرَتْه  يعل  و جاءت عيونُ«آيد: حضرت خبر رسيد كه براي معاويه نيروي كمكي مي

ق: 1404(منقري، » چه را گذشت به آن حضرت گزارش دادندسوسان على آنبِما قَد كَانَ؛ جا

هاي مختلفي اعزام دهد آن حضرت جاسوس. اين عبارت نشان مي)494: 1370و اتابكي،  360
 كرده است.

 بكر در تعيين جاسوس براي نبرد با عمرو عاص دستور به ابن ابي. 3

اي به صدد تصرف مصر است، نامهدر "عمرو بن عاص"وقتي اميرالمؤمنين مطلع شد 
و استاندار مصر نوشت و دستوراتي خاص راجع به انتخاب جاسوس داد و نوشت:  "محمد"

(إذْكاء  دقت در ارسال نيروهاي اطالعاتيكند و او را بهاو را به حفاظت و پاسداري امر مي
تعبير  "إذكاء العيون". )401 : 2ق، ج1394(بالذري،  نمايدو گردآوري پيروانش توصيه مي الْعيونِ)

اي از جا نشانهمعني برافروختن آتش و چراغ است و در اينبسيار زيبايي است. إذكاء به
سوي دشمن دارد؛ كه گاه براي كسب اطالعات است و ارسال نيروهاي جاسوسي توانمند به

 الحديد گويد: گاه براي نفوذ در جمع دشمنان. ابن ابي
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رسيان آمده كه پادشاهي پرسيد كدام يك از هاي فادر برخي كتاب«
هاي جنگ استوارتر است؟ گفتند: فرستادن جاسوسان و آگاهي از نيرنگ
 .)97 : 15 ق، ج1404( »اخبار

 )قلمرو دشمنشام (تعيين نيروي اطالعاتي منسجم در  دوم:
ي اجازهكه استانداري را به شام اعزام كرد و طرفداران معاويه از زماني (ع)اميرالمؤمنين

رهبري معاويه به بيعت با و شاميان به )201: 3 ج ق،1385 اثير، (ابنورود به شام را به او ندادند 
اي دانست منطقه شام را منطقه )231: 1 ق، ج1404 الحديد،أبي (ابنرهبر مسلمين پاسخ منفي دادند 

علوي داشته اي عليه حكومت نوپاي كه در اختيار دشمن است و هر روز ممكن است توطئه
نظر باشد و نبايد از آن غفلت جا تحتباشد؛ در نتيجه الزم بود تمام تحركات دشمن در آن

شود اميرالمؤمنين نيروهاي اطالعاتي خاص خود را هاي تاريخي استفاده ميكرد. از گزارش
درپي براي از آغاز خالفت به شام گسيل داشته است. آنان اطالعات گوناگوني را پي

مسيب فزاري  بن  عبدالرحمان  –كردند. برابر گزارشي، جاسوس حضرت سال ميحضرت ار
هايي از . نمونه)91: 6 ج ق،1404الحديد، أبي (ابنخوابيد  در شام هميشه هوشيار بود و شب نمي -

اند و در هاي نيروهاي اطالعاتي اميرالمؤمنين را كه از شام به كوفه ارسال كردهگزارش
 كنيم.اس يافته، نقل ميمنابع تاريخي انعك

 در شام "قيس بن سعد". اخبار مربوط به 1

جزو اولين گروه كارگزاران اعزامي اميرالمؤمنين از مدينه  "قيس بن سعد بن عباده"
جا جمعي بودند كه با حضرت بيعت . در آن)201: 3 ج، ق1385 اثير، (ابنبود كه به مصر رفت 

ن به بيعت ملزم شوند. قيس عقيده داشت چون نكرده بودند؛ نظر حضرت اين بود كه آنا
آفرين نيستند، الزم نيست با آنان برخوردي صورت گيرد. از سوي ديگر، معاويه مشكل

 رو تالش كرد او را جذب نمايد وديد؛ از اينضرر خود ميحضور قيس را در مصر به
 اد. اما معاويهاي به قيس نوشته و قيس بن سعد پاسخي ماليم به وي دجهت نامههمينبه

تواند هاي ديگري به قيس نگاشت و قيس به او پاسخي صريح داد. معاويه كه ديد نمينامه
اي از قول قيس خود متمايل كند، از راه ديگري وارد شد و نامهبا تهديد و تطميع قيس را به

بين  جعل كرد كه خواهان مصالحه با معاويه است و نامه را باالي منبر مسجد شام خواند و
در كوفه بود.  (ع)مردم شايعه شد كه قيس با معاويه مصالحه كرده است. در اين زمان علي

خبر اين شايعه از طريق جاسوسان علي در شام به كوفه رسيد. گروهي از مردم عليه قيس 
را به مصر فرستاد و قيس عزل شد.  "بكر ابي محمد بن "ناچار در كوفه سخن گفتند. علي به

 نويسد:مي "اتالغار"كتاب 
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»أَتَت ونُ  وييٍ  علطالب براي وي  ابي بن اين خبر را جاسوسان علي...؛   ع
 الحديد،أبي (ابن »آوردند و علي آن را عظيم و بزرگ دانسته و از آن تعجب فرمود

 .)217 : 1 ق، ج1410؛ ثقفي،  538 : 33 ق، ج1403؛ مجلسي،  62 : 6 ق، ج1404
ي شود كه حضرت جاسوسان متعددي در شام داشته است و همهمي از اين تعبير استفاده

دانست  اند. معاويه ميآنان اين خبر را كه در شام شايع شده بود، براي ايشان ارسال كرده
علي در شام جاسوساني دارد كه اين خبر را به كوفه گزارش خواهند كرد؛ گرچه آنان را 

 شناخت.نمي

 ت در مكهكارگزار حضر "قثم ". نامه به2

كارگزار خود در مكه و طائف نوشتند  "قثم بن عباس"اي به در نامه (ع)اميرالمؤمنين
اند كه در مراسم ايمان را دادهكه جاسوس من در مغرب، يعني شام، خبر ورود جمعي بي

 حج شركت خواهند كرد:
من ه ر مغرب (شام) باما بعد، جاسوس من د ؛...  بِالْمغْرِبِ  أَما بعد، فَإِنَّ عيني«

مكه نموده  يهاى از شاميان را براى روزهاى حج روان نوشته است كه دسته
هاشان در شنيدن سخن حق ناشنواست و است؛ مردمى كوردل كه گوش

طلبند، و با  هاشان در ديدن حق نابينا. كسانى كه حق را از راه باطل مى ديده
(سيد  »پيمايند نى آفريننده و خدا را مىها و مردم، راه نافرمافرمانبردارى آفريده

 .)308 : 1369و شهيدى،  407ق: 1414 رضي،
 "بسر بن ارطات"ي برابر نقل بالذري اين گزارش را جاسوس امام علي در شام درباره

، اما اين گزارش دقيق نيست؛ )455 : 2ق، ج1394(بالذري، براي حضرت از شام ارسال كرده بود 
ختلف حمله كرد و تنها قصد مكه را نداشت. بلكه اشاره به حمله به مناطق م "بسر"چون 

 "قثم"به مكه آمد و اجازه نداد  39است كه براي مراسم حج سال  "يزيد بن شجره رهاوي"
ي حضرت هم به اين نكته اشاره شده كه براي . در نامه)349ق: 1410(ثقفي،  حج را برگزار كند

 موسم حج آمده است.

 "بكرمد بن ابيمح". خبر شهادت 3

در  (ع)در مصر به علي "بكرمحمد بن ابي"با  "عمرو عاص"وقتي كه خبر جنگ 
كوفه رسيد، آن حضرت نيروهايي براي كمك وي اعزام كرد. هنوز آنان از كوفه دور 

بكر را نشده بودند كه جاسوس امام علي در شام به كوفه آمد و خبر شهادت محمد بن ابي
. )243 : 2و ذاكري، ج 194: 1410(ثقفي، نيروهاي كمكي پيام داد، برگردند  به حضرت داد. ايشان به

 رسد نيروي اطالعاتي حضرت در شام با سرعت زيادي براي رساندن اين خبرنظر ميبه
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اي روشن از داشتن نيروي اطالعاتي متعدد ها نشانهسوي كوفه آمده است. اين گزارشبه
عاويه در شام و آگاهي از وضعيت اجتماعي و سياسي هاي مبراي آگاهي و اشراف بر توطئه

 آن منطقه است.

 گيرينتيجه
 شود:چه ذكر شد نكات مهمي استفاده مياز آن

هاي مخالفان در داخل داشت. مانند آگاهي از . حضرت امير اشراف كاملي بر توطئه1
د ناجي. ي طلحه و زبير در سفر به مكه و آگاهي از احتمال شورش خريت بن راشتوطئه

شده است، كه پيشنهاد دستگيري اين دسته افراد مطرح ميحضرت در چنين مواردي با اين
 اما با آنان كاري نداشتند تا عمل خالفي از سوي آنان سرزند.

 ي افراد مشكوك كه با تعبير مريب از آنان يادنسبت به توطئه (ع). اميرالمؤمنين2
ي روشن خواست به آنان سخت بگيرند. نمونه يكرد، حساس بود و از كارگزاران خود ممي

جهت كارگزار مصر است. قيس به "حذيفه و قيس بن سعد"ي حضرت به اين مطلب، نامه
 توجهي به اين فرمان، بركنار شده است. بي

 ي مخالفانمنابع اطالعاتي مختلفي داشتند و از طرق مختلف بر توطئه (ع). امام علي3
 كرد. مانند كارگزاران، صدور بخشنامه به كارگزاران،ا ميو دشمنان داخلي اشراف پيد

 هاي اطالعاتي خاص را به حضرت نقبا و عرفا و گاهي افراد قبائل مختلف كه گزارش
 رساندند. مي

. تجسس از دشمنان خارج از قلمرو حكومت حضرت، در دو محور تبيين شد. كسب 4
مام حضرت به نيروي اطالعاتي را اطالعات براي آگاهي از وضعيت نيروهاي دشمن كه اهت

 دهد؛ و در مواردي دستور به عمل، بعد از اطالع از وضعيت دشمن.نشان مي
 از آغاز مخالفت معاويه با حضرت، نيروي اطالعاتي يا عين به (ع). اميرالمؤمنين5

 هاي مختلفي اعزام شده باشند. مورخان رسد كه گروهنظر ميشام اعزام كردند. چنين به
اند كه در اين هاي متعددي از عملكرد اين نيروهاي اطالعاتي در شام نقل كردهگزارش

ي همكاري قيس با معاويه در شام، نامه به قثم و ي روشن اشاره شد. شايعهمقاله به سه نمونه
 خبر يورش يزيد بن شجره به مكه، و خبر شهات محمد بن ابوبكر در مصر و سقوط آن

 دست عمرو عاص.به
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 منابع
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قرآن كريم.
الدين محمد خوانساري.  دررالكلم. ترجمه و شرح: جمال و غررالحكم ).1366عبدالواحد ( آمدى، .1

 .تهران (چ چهارم) دانشگاه انتشارات تهران:
 و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ سازمان تهران: الغارات. ترجمه ).1371عبدالمحمد ( آيتي، .2

 اسالمي. رشادا
 مكتبة قم: ابراهيم. ابوالفضل محمد تحقيق: البالغه. نهج شرح ق).1404( عبدالحميد الحديد، ابى ابن .3

 مرعشي. اهللاآية
بيروت:  جلدي).13التاريخ ( فى الكامل ق).1385( عبدالواحد بن على ابوالحسن جزرى، اثير ابن .4

 دارالفكر.
 مؤسسه قم: االثر. و الحديث غريب فى النهاية ).1367( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .5

 .چهارم) اسماعيليان (چ مطبوعاتى
 لمـروت: دارالعـبي اللغه. جمهرة .)م1988( أزدي حسن بن محمد رـأبوبك دريد، ابن .6

 للماليين.
 تحقيق: طالب.ابي آل مناقب ق).1379مازندرانى ( على بن محمد رشيدالدين شهرآشوب، ابن .7

 عالمه. اراتانتش رسولي. قم:
 صادر. دار العرب. بيروت: لسان  ق).1414الدين (جمال منظور، ابن .8
 عبدالحميد. الدينمحيي محمد تحقيق: السنن. .)تابي( أزدي سجستاني األشعث بن سليمان أبوداود، .9

 .دارالفكر بيروت:
 فرزان پژوهش و تهران: نشر العقول.تحف خرد؛ ترجمه رهاورد ).1376( پرويز اتابكي، .10

 روز.
 آموزش و انتشارات تهران: سازمان صفّين. وقعة ترجمه صفّين؛ پيكار ).1370( ـــــــــــ .11

 اسالمى.
 قم: دارالحديث. .)جلدى چهار( الرسول مكاتيب ق).1419(  على ميانجى، احمدي .12
 دار بيروت: مرعب. عوض محمد تحقيق: اللغه. تهذيب ق).1421احمد ( بن محمد أزهري، .13

 بي.العر إحياءالتراث
 سخن. تهران: انتشارات سخن. بزرگ فرهنگ ).1381حسن ( انوري، .14
 المعارف مؤسسة عشر. قم: اإلثني األئمة معاجز مدينة ق).1413سليمان ( بن هاشم سيد بحرانى، .15

 اإلسالميه.
 انتشارات و چاپ تهران: مؤسسه سنت. و كتاب در امنيت و اطالعات .)1393( عبداهللا بخشي، .16

 اطالعات. دانشكده
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 محمدباقر تحقيق: ).2األشراف (ج أنساب ق).1394جابر ( بن عيسى بن احمد ابوالحسن ذُرى،بال .17
 اعلمى. بيروت: مؤسسه محمودى.

 جلدي). 11األشراف ( أنساب من جمل ق).1417( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .18
 دارالفكر. زكار. بيروت: سهيل تحقيق:

 بيروت: حسينى. عبدالزهراء تحقيق: الغارات. ق).1410محمد ( بن ابراهيم ابواسحاق ثقفى، .19
 داراالضواء.

 تهران: كالم. جواهر على نگارش: و ترجمه اسالم. تمدن تاريخ ).1356زيدان ( جرجى .20
 اميركبير.

 قمحاوى. محمدصادق تحقيق: القرآن. ق). أحكام 1405رازى ( على بن احمد ابوبكر جصاص، .21
 العربى. التراث احياء بيروت: دار

عطار.  عبدالغفور بن تحقيق: احمد اللغه. صحاح ق).1407جوهرى ( حماد بن اسماعيل هري،جو .22
 للماليين. بيروت: دارالعلم

 البيت.آل مؤسسه نشر و تحقيق الشيعه. قم: ق). وسائل1409حسن ( بن محمد عاملى، حر .23
اسالمى  نشر همؤسس غفّارى. قم: اكبرعلى تحقيق: العقول. تحف ق).1404شعبه ( بن حسن حرّانى، .24

 . (چ دوم)
آرام. تهران: دفتر نشر  احمد ترجمه: الحياة. ).1380محمد و علي حكيمي ( ،محمدرضا حكيمي، .25

 فرهنگ اسالمي.
السالم (جلد  عليه اميرالمؤمنين طالب ابى بن على كارگزاران سيماى ).1386اكبر ( على ذاكرى، .26

 .اول). قم: بوستان كتاب قم (چ پنجم)
السالم (جلد  عليه اميرالمؤمنين طالب ابى بن على كارگزاران سيماى ).1391( ـــــــــــــ .27

 .دوم). قم: بوستان كتاب قم (چ چهارم)
السالم (جلد  عليه اميرالمؤمنين طالب ابى بن على كارگزاران سيماى ).1385( ـــــــــــــ .28

 .سوم). قم: بوستان كتاب قم (چ اول)
دكتر عمر  تحقيق: االسالم. تاريخ ق).1413عثمان ( بن احمد بن محمد ابوعبداللّه ذهبى، .29

 تدمري. بيروت: دارالكتاب العربي(چ دوم). عبدالسالم
 صفوان تحقيق: القرآن. غريب فى المفردات ق).1412محمد ( بن حسين ابوالقاسم اصفهانى، راغب .30

 الدارالشامية. -دارالقلم دمشق:، -عدنان. بيروت
 قيق: صبحى صالح. قم: هجرت.البالغه. تح ق). نهج1414سيدرضي ( .31
البالغه. ترجمه: دكتر سيد جعفر شهيدى. تهران: شركت انتشارات علمى و ). نهج1369( ـــــــ .32

 فرهنگى (چ پانزدهم).
صدا؛ درك دنياي اطالعات. ترجمه معاونت پژوهشي دانشكده ). نبرد بي1394شولسكي، ابرام ( .33

 ه اطالعات (چ هفتم).اطالعات. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشكد
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 علي تحقيق: القاموس. جواهر من  العروس تاج .)ق1414( محمد بن محمد، مرتضى زبيدي .34
 دارالفكر. بيروت: شيري.

 العلميه. المكتبة قاهره: العرب. خطب جمهرة .)تابي( احمد صفوت، زكي .35
 رالكتبدا الحديث. بيروت: غريب فى الفائق .)ق1417( عمر بن محمود أبوالقاسم زمخشري، .36

 العلميه.
 مؤسسة غفارى. قم: اكبرعلى تحقيق: الخصال. .)1362(بابويه  بن على بن محمد ابوجعفر صدوق، .37

 اإلسالمى. النشر
غفّارى.  اكبرعلى تحقيق: الفقيه. اليحضره من .)ق1404( ــــــــــــــــــــــــــــــــــ .38

 .دوم) اسالمى (چ نشر مؤسسه قم:
 دارالمعرفه. القرآن. بيروت: تفسير في البيان جامع ق).1412( جرير بن محمد طبري، .39
 سيدحسن تحقيق: االحكام. تهذيب  ق).1407 حسن ( بن محمد جعفر ابو  الطائفه شيخ طوسى، .40

 .چهارم) (چ  اإلسالميه دار الكتب تهران: خرسان. موسوى
 : دار اآلفاقبيروت اللغه. في الفروق ). ق1400سهل ( بن اهللا عبد بن حسن أبوهالل عسكري، .41

 الجديده.
 . قم: دارالهجره (چ دوم). العين ق).1409 احمد ( بن خليل فراهيدي، .42
الهجره  دار للرافعى. قم: الكبير الشرح غريب فى المنير المصباح ق).1414محمد ( بن أحمد فيومي، .43

 .دوم) (چ
 على بن آصف تحقيق: االسالم. دعائم  ق).1385تميمى ( محمد بن نعمان ابوحنيفه نعمان، قاضى .44

 .البيت (چ دوم)قم: مؤسسه آل فيضى. اصغر
االسالميه  دارالكتب غفّارى. تهران: اكبرعلى تحقيق الكافى. ق).1407( يعقوب بن محمد كليني، .45

  .(چ چهارم)
 محمدعلى تحقيق: الكبير. الحاوى  ق).1414( حبيب بن محمد بن على ابوالحسن ماوردي، .46

 .العلميه دارالكتب معوض. بيروت:
 .دوم) العربي (چ التراث احياء دار بيروت: بحاراألنوار. ق).1403( محمدباقر مجلسي، .47
 فرهنگي مؤسسه الفقيه. قم: اليحضره من شرح في المتقين روضة ق).1406( محمدتقي مجلسي، .48

  كوشانپور (چ دوم). اسالمي
 .دوم) االسالمى (چ النشر مؤسسة المقنعه. قم: ق).1410محمد ( بن محمد مفيد، .49
 قم: ميرشريفى. سيدعلى تحقيق: العتره. لسيد النصرة و . الجمل)ق1413( ـــــــــــــــــــ .50

 اسالمى. دفترتبليغات
هاي اطالعاتي و سياست خارجي، چارچوبي براي  سازمان). «1390ميرمحمدي، مهدي ( .51

 .53فصلنامه مطالعات راهبردي، شماره ». تحليل
 العظمىاللّهآية كتابخانه هارون. قم: محمد تحقيق: فّين.ص وقعة .)ق1404مزاحم ( بن نصر منقرى، .52

 .نجفى (چ دوم)
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