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چکیده
بررسی اینکه چه کسانی در حکومت حضرت علی علیه السالم با وی بیعت کردند و چه کسانی سرباز زدند از این جهت اهمیت دارد که
پژوهشگر با فضای عصر حکومت آن حضرت بیشتر آشنا می شود و می تواند چالش ها و مسائلی که حضرت با آن روبرو بودند را به خوبی
درک کند و اینکه بیعت کردن یک فرد سرشناس چقدر در پیشبرد اهداف حضرت موثر بوده است و بالعکس بیعت نکردن چنین افرادی
وابراز مخالفت چه هزینههائی را به حکومت حضرت تحمیل کرده است و بر این اساس میزان رسیدن حضرت به اهدافی که برای حکومت
خود داشتند را میتوان سنجید اینکه چه کسانی باحضرت بیعت کردند؟ چه کسانی از ابتدا بیعت نکردند؟ چه کسانی ازبیعت خود منصرف
شدند؟ دالیل آنها چه مسائلی بوده است؟ را اینگونه می توان جواب داد که به طور کلی حضرت امام علی علیه السالم در طی حکومت خود
با دو دسته افراد مخالف و غیر همسو با خود رو به رو بود .اول کسانی که از ابتداء با او بیعت نکردند که برای این دسته می توان گروه
قاعدین را مثال زد که با حضرت بیعت نکردند و در هیچ کدام از جنگ ها حضرت را یاری نکردند ،دوم کسانی بودند که ابتدا با حضرت
بیعت کردند ،اما به دالیل مختلف بیعت خود را شکستند .که این دسته هم به دو گروه مارقین و ناکثین تقسیم می شوند.این دو گروه
دالیل و بهانههایی برای مخالفت و بیعت شکنی خود با حضرت داشتند .دالیل عبارت بود از دنیا طلبی ،ریاست خواهی ،کینه های پنهان و
جهل و نادانی بهانه ها هم عبارت بوداز :قتل عثمان،همگانی نبودن بیعت و ادعای اجباری بودن بیعت،گروه هایی که با حکومت حضرت
مخالف بودند متاسفانه با اقدامات خرابکارانه خود نظر حضرت را به جا ی این که صرف حکومت و مردم و امور دینی شود به مقابله با خود
معطوف کردند و جنگهایی از قبیل صفین ،نهروان و جمل را به حکومت نو پای حضرت علی علیه السالم تحمیل کردند و باعث ضربات
مادی و معنوی زیادی شدند .روش کار در این تحقیق کتاب خانهای و تحلیل محتوا بوده است .از این پژوهش میتوان نتیجه که مخالفتها
چه از اول در قالب عدم بیعت وچه در اثنای حکومت در قالب بیعت شکنی حضرت را ازرسیدن به اهداف حکومتیاش بازداشت و توان
حکومت اسالمی را به جای رسیدگی به امور دینی صرف جنگ و احتجاج با مخالفان و متخلفین از بیعت کرد.

واژههای كلیدی :امام علی علیه السالم ،بیعت ،بهانه جویی ،مخالفان -متخلفین ،نقد و بررسی
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مقدمه
رفتار حضرت علی علیه السالم جلوه ی کامل اطاعت پذیری از خداوند منان است ،چه در زمانی که سکوت میکنند و چه در
زمانی که زمام حکومت را دست گیرند .حضرت که تحت تاثیر آموزههای پیامبر گرامی اسالم قرار داشت و تربیت شده پیامبر
بود قطعا در زمان حکومت خود اسالم را همانطور که خدا و پیامبر فرموده اند اجرا کرد و مطمئنا ذرهای از رعایت حق و عدالت
فروگذار نخواهد کرد .همانطور که در ماجرای برادرش عقیل که سهم بیشتری از بیت المال طلب کرده بود این مساله را اثبات
کرد .حکومت حضرت که در آن قطعا با کوچکترین ناحقی هم برخورد میشد با ذائقه خیلی از افراد که انگیزه های مادی و
دنیایی دارشتند و به دنبال سودجویی بودند قطعا خوش نمیآید .افرادی که شناخت کامل از حضرت داشتند و دچار همین
انگیزه ها بودند از بیعت با حضرت سرپیچی کردند و به مخالفان حضرت مشهور شدند .اما عدهای ابتدا با حضرت بیعت کردند
ولی بعد که دیدند شیوه حکومت داری امام آنها را به هدفشان نمی رساند بیعت خود را شکستند و به متخلفین از بیعت مشهور
شدند و یا عدهای دیگر که شاید در ظاهر انگیزههای مادی و دنیایی نداشتند ،ولی به دلیل جمود فکری بیعت خود را شکستند
و حضرت را گناه کار دانسته و به توبه فراخواندند.
 .1جریانهای عصر امام علی علیه السالم
به طور کلی چهار گروه در طول حکومت حضرت علی علیه السالم با حضرت همسو نبودند که به دو دسته مخالف و متخلف
تقسیم می شوند .هر کدام از سویی بر اصالحات حکومت علوی میتاختند و حضرت را به جای رسیدگی به امور حکومت
مشغول سودجویی و کینه ورزی های خود می کردند.هر گروه از تعدادی افراد سرشناس بهره می برد که اکثرا از صحابه رسول
خدا بودند و با استدالل های مختلف به مخالفت و بیعت شکنی با حضرت علی علیه -السالم میپرداختند:

 .1-1دسته اول
دسته اول مخالفان با حکومت علی علیه اسالم هستند که از همان ابتدا با حضرت علی علیه السالم بیعت نکردند و حضرت را
در جنگها و موارد دیگر تنها گذاشتند .دسته اول خود به دو گروه تقسیم می شوند:
 .1-1-1قاعدین
اولین گروه مخالف با حضرت حضرت علی علیه السالم که میتوان آنان را پیشاهنگ مخالفت با حضرت هم گفت گروه اندکی از
مهاجرین و انصار بودند که از پیوستن به جماعت و تن دادن به بیعت با حضرت خودداری کردند .افراد سرشناس این گروه
عبارتند از:
 .1-1-1-1سعد بن ابی وقاص
تاریخ دقیق والدت سعد بن ابی وقاص معلوم نیست .اهل سنت سعد را جزء عشره مبشره یعنی ده نفری که پیامبر به آنها وعده
بهشت داده است میدانند .سعد بن ابی وقاص اولین کسی بود که کوفه را بنا کرد (ابن حجر1372،ق ،ج ،3ص )419سعد در
جنگ بدر و احد حضور داشت و در غزوات خندق ،خیبر و فتح مکه شرکت کرد .سعد با تمام سابقهای که داشت از بیعت با
حضرت علی علیه السالم سرپیچی کرد و گفت" :شمشیری به من بدهید که حق و باطل را از هم تشخیص دهد (ابن
اثیر1342،ش ،ج ،2ص .)309فرزند او عمر بن سعد ابی وقاص در ماجرای کربال در قتل امام حسین علیه السالم نقش
داشت.وفات سعد بن ابی وقاص را در سال  73هجری می دانند.که به دستور حجاج به قتل رسید و در قبرستان بقیع دفن شد.
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 .1-1-1-2حسان بن ثابت
حسان از شاعران دوره جاهلیت و اوایل اسالم بود او را در شمار صحابه آورده اند در حالی که در هیچ کدام از جنگ ها همراه
پیامبر حاضر به نبرد نشد ولی در شعرهایش از نبرد و دالوری خود سخن می گفت.بر اساس گزارشات تاریخی حسان بن ثابت
با حضرت علی علیه السالم بیعت نکرد .شیخ مفید در کتاب االرشاد خود جلد  1صفحه  237مینویسد گروهی که از بیعت با
حضرت علی علیه السالم سر باز زدند حسان بن ثابت هم جزء آنها بوده است.
 .1-1-1-3زید بن ثابت
زید را از ص حابه پیامبر و از کاتبان وحی دانسته اند اما زید در زمان هجرت فقط یازده سال سن داشته است افرادی همچون
مسعودی و عالمه حلی نقل کرده اند که زید بن ثابت با حضرت علی علیه السالم بیعت نکرد (جعفریان ،1372 ،ص .)230از
واقدی نقل شده است زید بن ثابت در سال  45هجری وفات یافته در حالی که  56سال داشته و مروان بن حکم بر او نماز
گذارده است.
 .1-1-1-4اسامه بن زید
اسامه سابقه زیادی در زمان رسول خدا دارد تا جایی که رسول خدا اورا در سن نوزده سالگی به عنوان فرماندهی لشکر اسالم
برگ زید و افرادی مثل ابوبکر را به اطاعت از او فراخواند .اسامه هنگام وفات پیامبر نوزده ساله بود که با این حساب میباید در
سال چهارم هجری متولد شده باشد .واقدی او را از کسانی می داند که با حضرت علی علیه السالم بیعت نکرد و امام در خطبه
ایی از تخلف او یاد میکند (مفید ،1413 ،صص )243-144چون حضرت علی علیه السالم عزم جنگ جمل کرد اسامه در
جواب دعوت گفت" :سوگند یاد کردم که با هیچ گوینده ال اله اال اهلل جنگ نکنم و از جنگ کناره گیری کرد" (مفید ،بی تا،
صص )96-95گفته اند که اسامه در سال  52یا  54هجری درگذشته است .از امام صادق علیه السالم روایت شده است که امام
حسن علیه الیالم او را کفن کرده است (محمدبن عمربن عبدالعزیز1382 ،ش ،ص.)30
 .1-1-1-5محمد بن مسلمه
در بسیاری از غزوات رسول خدا شرکت کرد اما بعد از وفات پیامبر از مسیر منحرف شد و با حضرت علی علیه السالم بیعت
نکرد .ابن اب ی الحدید وی را در زمره کسانی می داند که به همراه عمر در ماجرای اتش زدن و هجوم به خانه زهرای مرضیه
حضور داشته است .او در جنگهای فراوانی شرکت کرد و بازرس ویژه عمر خلیفه دوم بوده است.وفات محمد بن مسلمه را در
سال  46یا  47قمری دانستند (شوشتری1410 ،ق ،ج ،9ص586؛ قمی1416 ،ق ،ج ،2ص.)418
 .1-1-1-6كعب بن مالک
والدت او را در حدود سال  25هجری میدانند .کعب بن مالک را هم جز عدهای میدانند که از بیعت با حضرت علی علیه
السالم سر باز زد و در جنگها به حضرت علی علیه السالم کمک نکرد.
 .1-1-1-7عبداهلل بن سالم
وی از نخستین یه ودیانی بود که بعد از هجرت پیامبر به مدینه اسالم آورده بود .عبداهلل بن سالم از بیعت با حضرت علی علیه
السالم سرپیچی کرد و حتی با خروج حضرت از مدینه به بصره و عراق مخالف بود و در هیچ یک از جنگها حضرت علی علیه
السالم را یاری نکرد (مفید ،ج ،1ص243؛ طبری ،ج ،3ص453؛ ابن اثیر ،ج ،2ص .)303افرادی که در باال به آنها اشاره شد
بیشتر در زمره کسانی هستند که حضرت علی علیه السالم در مورد آنها فرمود« :خذلو الحق و لم ینصروا الباطل» حق را رها
کردند و باطل را هم یار نشدند (نهج البالغه ،حکمت .)18برخی بر این باور هستند که بیعت امام یک بیعت عمومی بود و هیچ
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کس با ان مخالفت نکرد بر این اساس این گروه همانند دیگران حکومت حضرت علی علیه السالم را به رسمیت شناختند اما از
همراهی با وی در جنگها خودداری کردند (حاکم النیشابوری ،ج  ،3ص 127-124؛ ابن ابی الحدید ،ج 4ص  .)9به هر حال این
افراد هر چند خطری جدی برای حکومت حضرت علی علیه السالم به شمار نمی آمدند ولی کناره گیری آنان که از صحابه
مشهور پیامبر هم بودند دستاویزی برای سایر مخالفان گردید .امام بر خالف خلفای پیشین کسی را مجبور به بیعت نکرد و با
برخی افراد درباره دالیل قعودشان گفتگو کرد (طبری ،ج ،3ص451؛ بالذری ،ج ،3صص9-8؛ ابن ابی الحدید ،ج ،4صص)9-8
حضرت علی علیه السالم به مخالفت افرادی همچون حسان بن ثابت و عبداهلل بن سالم اعتنایی نکرد وقتی کسانی از حضرت
خواستند تا آنهارا به بیعت فراخواند حضرت فرمود :ال حاجه لنا فیمن ال حاجه له فینا – ما به کسی که نیازی به ما ندارد
احتیاجی نداریم (ابن ابی الحدید ،ج ،2ص.)90
 .1-1-2قاسطین
گروه دومی که با حضرت علی علیه السالم مخالف بودند و با حضرت بیعت نکردند معاویه بن ابی سفیان و یاران او بودند که به
گروه قاسطین (ستمگران) مشهور شدند.آنان از همان آغاز حکومت حضرت علی علیه السالم را به رسمیت نشناختند و جنگ
پر حادثه و طوالنی صفین را به راه انداختند و باعث لطمات سنگینی بر بدنه حکومت شدند .جنگ صفین  4ماه پس از واقعه
جمل رخ داد (مسعودی ،ج ،2ص386؛ ابن مزاحم ،ص131؛ ابن اثیر ،ج ،2ص .)306نبرد صفین به کشته شدن شمار زیادی از
سپاهیان دو طرف منجر شد .آورده اند که بیست و پنج هزار تن از سپاه حضرت علی علیه السالم به شهادت رسیدند و چهل
پنج هزار تن از سپاه معاویه کشته شدند (ابن عبدربه ،ج ،4ص .)319در حالی که ساعاتی تا پیروزی سپاه امام باقی نمانده بود
جنگ صفین با حیله گری عمرو عاص و سا ده لوحی و خیانت لشکریان امام به سود معاویه به پایان رسید و با پدید آوردن
ماجرای حکمیت سرآغاز فتنه ی بزرگی شد که بعد ها جنگ نهروان را پدید آورد و باعث جدایی عده ی زیادی از سپاه امام
شد .افراد سرشناس این گروه عبارتند از:
 .1-1-2-1معاویه بن ابی سفیان
معاویه اولین خلیفه امویان است که سال تولد او را سال  15قبل از هجرت و مرگ او را  60هجری ذکر کرده اند معاویه از
ابتدای حکومت حضرت علی علیه السالم مخالفت های خود را با آن حضرت شروع کرد و با حضرت علی علیه السالم بیعت نکرد
حضرت  ،معاویه را از حکومت شام بر کنار کرد اما معاویه با عدم تمکین به دستور حضرت مردم شام را بر علیه حضرت علی
علیه السالم تحریک کرد و با تحمیل جنگ صفین به حضرت امیرمومنان باعث وارد شدن صدمات مادی و معنوی فراوانی به
حکومت اسالمی شد و بعد ها آن صلح کذایی را به حضرت امام حسن علیه السالم تحمیل کرد و بر خالف سایرین فرزند بی
لیاقت و فاسد خود را جانشین خود کرد.
 .1-1-2-2عمروبن عاص
پدرش عاص بن وائل و از قبیله ی بی سهم قریش بود و یکی از دشمنان سرسخت رسول خدا به شمار می آمد او بر علیه پیامبر
شعرهایی می سرود بعد پیامبر هم در مورد او فرموده بود در برابر هر شعری که او سروده در شان من نیست که جواب او را
بدهم اما برای هر بیتش هزار بار لعنتش کنید .کسی که مامور برگرداندن مسلمانان از حبشه بود و موفق نشد عمرو بن عاص
بود  .در عناد او همین بس که جز افرادی بود که شکمبه شتری را در مسجد الحرام بر سر رسول خدا انداخت و بعد از فتح مکه
مسلمان شد و نزدیک ترین افراد به ابوبکر و عمر بود و پس از قتل عثمان به معاویه پیوست وبا حضرت علی علیه السالم بیعت
نکرد پس از شهادت محمد بن ابی ابکر از طرف معاویه حاکم مصر شد و در سال 43هجری در گذشت (ابن سعد ،ج،4
ص.)254
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 .1-1-2-3عبیداهلل بن عمر
از فرز ندان عمر و صحابی رسول اهلل بود و پس از هجرت و در سال نامعلومی به دنیا آمد و قبل از پدرش به مدینه مهاجرت
کرد.خواهان شرکت در جنگ بدر و احد بود اما پیامبر بخاطر صغر سنی به او اجازه ندادند  .عبیداهلل بعد از اجماع مردم با خلفا
بیعت کرداما در مورد حضرت علی علیه السالم گفت چون اجماع امت نیست با او بیعت نمی کنم وبا محقق نشدن اجماع
برحضرت علی علیه السالم بهانه جوئی کرد و موضع بی طرفانه گرفت  .عبیداهلل در ابتدای که معاویه برای فرزنش یزید بیعت
می گرفت با او بیعت نکرد اما بعدها بایزید بیعت کرد.عبیداهلل درسال 73هجری براثرتوطئه یکی از سربازان حجاج زخمی شد و
پس ازآن در گذشت.
 .1-1-2-4عبد الرحمن بن خالد بن ولید
عبدالرحمن زمان پیامبر رادرک کرد اما از پیامبر روایتی نشنید ویا حفظ نکرد.عبدالرحمن درسپاه معاویه در صفین به همراه
معاویه حاضر شد در حالی که برادرش در سپاه حضرت علی علیه السالم بود(ابن عبدالبر ،ج ،2ص .)829عبیداهلل در جنگ
صفین پرچمدار معاویه بود و سرانجام درحال بازگشت از حمص دربین راه مسموم شد و درگذشت.
 .1-1-2-5عبداهلل بن عمروبن عاص
از فرماندهان لشکر معاویه بود و مشهوراست که اسرائیلیات زیادی را به روایات وارد کرده است او باحضرت علی علیه السالم
بیعت نکرد و عالوه بر آن به مقابله با حضرت علی علیه السالم پردا خت این مطلب را میتوان از این بیت شعر که منصوب به
اوست فهمید« :فقالوا لنا نری ان تبایعوا /علیا فقلنا ،بل نری ان تضاربوا» به ما گفتند نظرمان آن است که باعلی بیعت کنید اما
نظر ما آن است که شما را بکشیم (هیثمی ،ج  ،7ص.)240
 .1-1-2-6معاویه بن حدیج
معاویه بن حدیج هم مانند بقیه از این گروه از بیعت با امام علی (ع) سر پیچی کرد وی از صحابه رسول خدا (ص) بود ،دوست
دار عثمان بود و دشمن امیر المومنان علی علیه السالم :او یکی از سرشناسان سپاه معاویه بود و در جنگ صفین حضور داشت
(نصر بن مزاحم ،ص )455از کسانی بود که امام علی (ع) را دشنام می داد (طبرانی ،ج ،3ص )91وی در سال  52هجری در
گذشت.
 .1-1-2-7ضحاک بن قیس
در مورد والدت او اختالف است ،بعضی والدت او را هفت سال قبل از وفات پیامبر می دانند و در صحابی بودن او اختالف است
(ابن ابی حاتم رازی ،ج ،4ص )457ضحاک در عصر خلفا حضور فعالی در حکومت داشت و زمانی که حضرت علی علیه السالم
به خالفت رسید با حضرت بیعت نکرد بلکه بیعت او با معاویه بود .ضحاک از سوی معاویه به حکومت جزیره در شمال عراق
منصوب شد و شهر های حران ،رقه ،رها و قسیسا را زیر فرمان گرفت ولی بعد از خالفت حضرت علی علیه السالم ،حضرت او را
عزل کرد و مالک را به جای او به آن دیار فرستاد ،بعد از جنگ سختی که بین مالک و ضحاک در گرفت ضحاک شکست خورد
و گریخت (ابن اعثم کوفی ،ج ،2ص )493ضحاک سرانجام در سال  64هجری در گذشت.
 .1-1-2-8بسر بن ارطاه
مورخانی مانند واقدی تاریخ والدت او را دو یا سه سال پیش از وفات رسول خدا ذکر کردند و به همین دلیل در صحابی بودن او
شبهه است (ابن معین ،ج ،2ص )58در ابتداء حکومت حضرت علی علیه السالم بسر در شمار بزرگان عرب ساکن در خربتا (از
کوره های مصر) بود بسر هوا خواه معاویه و در مسلک عثمانی بود .در آستانه جنگ صفین به سپاه معاویه پیوست و از
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فرماندهان سپاه معاویه شد (ابن اعثم ،ج ،2ص.)518آورده اند که وی در نبرد تن به تن با حضرت علی علیه السالم با آشکار
کردن عورت ،خود را از مرگ حتمی نجات داد .او بعدها در موقعیتهای مختلف با نهایت توان دست به کشتار شیعیان حضرت
علی علیه السالم زد .منابع مرگ او را به اختالف آورده اند ،ذهبی گفته او تا به آخر سال  70هجری زنده بود و واقدی مرگ او
رادر آخر حکومت معاویه میداند (ابن عساکر ،ج ،10ص.)156
 .1-1-2-9ابواالعور سلمی
او در زمان جاهلیت زیست و تا نبرد حنین در صف مشرکان بود و پس از آن اسالم آورد.شیخ صدوق او را از دست اندر کاران
در قتل پیامبر می داند (صدوق ،ج ،2ص )499وی با حضرت علی علیه السالم بیعت نکرد و به سپاه معاویه پیوست و گویند
وی محور جنگ صفین بود (قرطبی ،ج ،3ص  )261و اولین فرمان حمله را او صادر کرد .ابواالعور یاران حضرت علی علیه
السالم ،علی الخصوص مالک را متهم در همدستی در قتل عثمان کرد و در ماجرای قتل عثمان با قرار گرفتن پشت سر معاویه
موجب گم راهی عده ی زیادی شد و بعد ها در مقابل محمد ابن ابوبکر پرچم جنگ را برافراشت .فرجام کار او دقیقا مشخص
نیست ،بر پایه روایاتی ضعیف وی در سال  65هجری به همراه مروان بن حکم به مصر رفت (ابن عساکر ،ج ،6ص.)56
 .1-1-2-10حبیب بن مسلم فهری
از تاریخ والدت او اطالعی نیست،به روایت واقدی هنکام وفات پیامبر دو ساله بود.پس در صحابی بودن او تردید است(ابن حجر،
ج ،2ص )166حبیب در زمان خلفاء فعالیت زیادی داشت ولی در زمان حکومت حضرت علی علیه السالم با حضرت بیعت نکرد
و به بهانه خون خواهی عثمان به همراه عده ای دیگر نزد حضرت رفتند و با پاسخ تند امام مواجه شدند و با گستاخی تمام با
حضرت سخن گفت (طبری،تاریخ بیروت ،ج 5ص  .)7سپس در جنگ صفین معاویه را همراهی کرد و در مقابل حضرت
جنگید.سال وفات و محل دفن وی جای بحث دارد و دقیقا مشخص نیست.

 .1-2دسته دوم
متخلفین از بیعت یا بعیت شکنان هستند که به دو گروه تقسیم می شوند:
 .1-2-1ناكثین
دسته اول از کسانی که بیعت خود را با حضرت علی علیه السالم شکستند ناکثین بودند که به رهبری طلحه،زبیر وهمراهی
عایشه نخستین جنگ داخلی را بر علیه جدید التاسیس و نوپای حضرت علی علیه السالم به راه انداختند.این گروه اصحاب
جمل هم خوانده شدند .این گروه ابتدا خالفت حضرت علی علیه السالم را پذیرفتند و با حضرت بیعت کردند اما پس از مدت
کوتاهی با انگیزه های مختلف پیمان خود را از حضرت برداشتن و راه منازعه را باامام در پیش گرفتند .به همین دلیل انها را
ناکثین یا پیمان شکنان می گویند .این گروه حرکت خود را از مکه آغاز کردند و پس مدتی به بصره یورش بردند و عثمان بن
حنیف استاندار بصره را که منصوب حضرت علی علیه السالم بود به طرز فجیعی بیرون کردند و بدین شکل پس از گذشت
تقریبا شش ماه از خالفت حضرت علی علیه السالم دست به قیام مسلحانه علیه حکومت زدند(.دینوری ،صص145-144؛
عصفری ،ص .)108جنگ جمل بیش از یک روز به طول نیانجامید ولی زیانهای مادی و معنوی فراوانی را بر جای گذاشت.
دست کم پنج هزار نفر از سپاه امام به شهادت رسید و بیش از یک سوم سپاه جمل کشته شدند (ابن کثیر ،ج ،7ص .)273البته
در برافروختن اتش این جنگ دسیسه کاری و فریب کاری های معاویه را نباید بی اثر دانست چون وی با فرستادن نامه های
جداگانه به طلحه و زبیر به انان وعده خالفت داد و حتی به انها نوشت که از مردم شام برای انها بیعت گرفته است (ابن ابی
الحدید شرح نهج البالغه ،ج ،1ص .)231حضرت علی علیه السالم به این توطئه اشاره فرموده اند :شگفتا که انان به خالفت
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ابوبکر و عمر تن دادند اما بر من ستم روا داشتند در حالی که می دانستند من از ان دو کمتر نیستم ...معاویه از شام برای انان
نامه نوشت و فریبشان داد اما انها این مساله را پنهان داشتند و با شعار خونخواهی عثمان سبک مغزان را فریفتند(.مفید،
مصنفات ،ج ،1ص268؛ مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،32ص .)63سران ناکثین عبارت اند از:
 .1-2-1-1طلحه بن عبیداهلل
صحابی مشهور پیامبر بود از نظر اهل سنت جزء اولین کسانی بود که اسالم اورد و او را جزء عشره مبشره یعنی ده نفری که
پیامبر وعده بهشت را به آنها داده می دانند .طلحه جزء گروهی بود که به دلیل مشورت نکردن ابوبکر با حضرت علی علیه
السالم با تاخیر و بعد از گذشتن چند رو ز با ابوبکر بیعت کرد پس از ماجرای قتل عثمان به همراه عده ای دیگری به مکه
گریخت و به عایشه پیوست و حضرت علی علیه السالم را مسئول خون عثمان دانست و با جمع آوری سپاهی برای گرفتن
حامیان بیشتر به بصره رفت .طلحه سرانجام در جنگ جمل کشته شد و قاتل او مروان بن حکم داماد عثمان بود.
 .1-2-1-2زبیر بن عوام
از صحابه رسول خدا (ص) و برادر زاده حضرت خدیجه (س) همسر پیامبر که در سن  8سالگی اسالم اورد و همواره در کنار
پیامبر بود .پس از پیامبر زبیر حکم شورای سقیفه را نپذیرفت و از خالفت حضرت علی علیه السالم دفاع کرد و با عمر بن
خطاب بحث های بسیاری کرد .او جزء اعضای شش نفره ی منتخب خلیفه ی دوم بود که در ان شورا نیز به نفع حضرت علی
علیه السالم رای داد اما در همان اوایل خالفت حضرت علی علیه السالم به همرامی طلحه و عایشه و برخی دیگر که ناکثین
شهر یافتند جنگ جمل را علیه حضرت علی علیه السالم سامان داد و در همین جنگ به هالکت رسید.
 .1-2-1-3عایشه
متولد سال  9پیش از هجرت در مکه و دختر ابوبکر خلیفه اول بود  .عایشه همسر سوم پیامبر بود .عایشه پس از وفات رسول
خدا نقشی در روابط اجتماعی ایفا نکرد چه در زمان خالفت پدرش و چه در زمان خالفت عمر اما زمانی که مخالفان عثمان
زیاد شدند عایشه نقش افرینی خود را اغاز کرد ولی ظاهرا نه با شورشیان موافق بود و نه با طرفداران حضرت علی علیه السالم .
عایشه اشکارا مخالفت خود را با قتل عثمان اعالم کرد و بعد به قصد زیارت خانه ی خدا مدینه را ترک کرد ولی حدود چهار ماه
بعد عایشه مکه را هم با حدود هزار مرد قریشی به قصد انتقام خون عثمان ترک کرد و طلحه و زبیر هم با پیوستن به او جنبش
مخالفان حضرت علی علیه السالم را تشکیل دادند و جنگ جمل را به راه انداختند ولی در جنگ شکست خورده و بعد از
کشته شدن طلحه و زبیر عایشه اجازه یافت در مدینه زندگی کند سر انجام در سال  57هجری قمری درگذشت.
 .1-2-2مارقین
خوارج دومین گروهی بودند که در برابر حکومت حضرت علی علیه السالم با بیعت شکنی خود صف ارایی کردند و به دلیل
خروج خود از بیعت با حضرت علی علیه السالم به مارقین یعنی خارج شدگان مشهور شدند.این گروه تا روز های اخر جنگ
صفین از سپاهیان حضرت علی علیه السالم بودند که در مقابل سپاهیان معاویه می جنگیدند ولی بر اثر ساده لوحی در دام
عمروعاص گرفتار شده و امام را به پذیرش صلح وادار کردند .این گروه بعد از اینکه به اشتباه خود پی بردند به جای عبرت
گرفتن از حوادث گذشته و اعتماد کردن به حضرت علی علیه السالم بر لغزش های خود افزوده و سرانجام بر علیه حضرت علی
علیه السالم قیام کردند و با کشتن مردم بی گناه و ایجاد رعب و وحشت امنیت جامعه را مختل کردند .شمار خوارج در آغاز به
دوازده هزار نفر می رسید (ابن اعثم ،ص .)742اما روشن گری و نصایح امام علی علیه السالم دسته کم دو سوم آن ها را از صف
مخالفان و خوارج بیرون کشید (یعقوبی ،ج ،2ص193؛ مسعودی ،ص )256و گروه باقیمانده جز شمار اندکی از آن ها در ساعات
آغازین جنگ جمل به هالکت رسیدند (تاریخ طبری ،ج ،4ص .)64نبرد با خوارج توان نظامی و مادی چندانی نمی خواست ولی
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به لحاظ معنوی نیروی فراوانی میخواست و یکی از حساس ترین جنگ های حضرت علی علیه السالم به شمار می رفت چون
گروه خوارج غالبا از قاریان ق رآن بودند و پیشانی های پینه بسته ی آن ها حکایت از تعبد و شب زنده داری می کرد.حضرت
علی علیه السالم در این مورد می فرمایند  :من فتنه را نشاندم و کسی جز من دلیری این کار را نداشت،از آن پس که موج
تاریکی آن ها برخواسته بود و گزند آن ها همه جا را فراگرفته بود (نهج البالغه ،خطبه  .)93افراد سر شناس گروه مارقین
عبارت اند از :
 .1-2-2-1ذو الخویصره
او پیشوای خوارج بود رسول خدا (ص) در باره او و خوارج فرموده ،خوارج گروهى مارق هستند که از دین ،خارج خواهند شد
که اول پیشواى آنان ذو الخویصره و آخر آنان ذو الثدیه است(حسینى همدانى ،ج ،2ص .)254ابو سعید خدرى میگوید:
هنگامى که حضرت خاتم النبیین (ص) اموال را قسمت می کردند و ما هم در خدمت او بودیم ،ناگهان ذو الخویصره تمیمى
پیدا شد و گفت :یا رسول اللَّه! در تقسیم اموال جانب عدالت را مراعات کن ،حضرت فرمود :واى بر تو اگر من عدالت نداشته
باشم پس کدام کس عادل خواهد بود ،تو در اظهار این مطلب مرتکب زیان و ضرر شدى که این نسبت ناروا را به من دادى .عمر
بن خطاب عرض کرد :یا رسول اللَّه! اجازه فرما گردن این مرد را بزنیم پیغمبر (ص) فرمود :او را به حال خود واگذارید این مرد
اصحاب و رفقائى دا رد که در اداء نماز و داشتن روزه کوشش دارند ،و شما نماز و روزه خود را در مقابل نماز و روزه آنان به
حساب نخواهید آورد ،این گروه قرآن را زیاد خواهند خواند ،ولى از گردنهاى آنها تجاوز نخواهد کرد ،این جماعت از اسالم
بیرون میروند همچنان که تیر از کمان خارج می گردد (حسینى واسطى ،ج  ،6ص .)347
 .1-2-2-2عبداهلل بن وهب راسبی
از بزرگان گروه خوارج بود و به علت سجدههای زیادش ،ملقب به ذوالثفنات (دارنده پینه بر پیشانی) شده بود .در سال 37
هجری  ،خوارج پس از آنکه از حضرت علی علیه السالم جدا شدند ،وی را به خالفت منصوب کردند .وی در همان سال در
جنگ نهروان کشته شد .او کسى است که خوارج با او بیعت کردند و سرکردگى ایشان را به عهده گرفت ،و در واقعه نهروان به
قتل رسید (محمد وحید ،ص .)92او را ذو الثفنات مىگفتند ،ثفنه پینه زانو و پا و سینه شتر است که از نشستن بر زمین
حاصل مىشود و در اینجا داغ پیشانى مىباشد که از فزونى سجود و شدّت عبادت پدید مىآید (ابن منظور ،ج  ،13ص )79در
مورد انتخاب عبد اهلل بن وهب به امامت خوارج آمده است که پس ،از یزید بن حصین که از پارسایان ایشان بود خواستند که
امارت را بپذیرد ،او از قبول آن امتناع کرد ،پس از آن از ابن أبى أوفى عبسى تقاضاى قبول امارت کردند ،وى نیز امتناع کرد.
پس ،این کار را بر عبد اهلل بن وهب راسبى عرضه کردند ،گفت :مى پذیرم و به خدا سوگند که این امر را نه براى عالقه به دنیا یا
فرار از مرگ مىپذیرم ،بلکه به سبب اجر عظیمى که انتظار آن را دارم ،این کار را قبول مىکنم (ابن اعثم ،ص.)1039
 .1-2-2-3عبداهلل بن كواء
ابن کواء ،ابو عمر و عبداهلل بن عمرو از قبیله بنی یشکر بن بکر از پیشوایان و سران خوارج درحروراء بود .گفته اند عمرو از آن
رو که دردوران جاهلیت با داغ مداوا شد ،به کوّاء شهرت یافت .از تاریخ تولد و مرگ و از زندگی ابن کواء جزئیات بعضی حوادث
بزرگ اطالعی در دست نیست .طبری در وقایع سال  33قمری ،نام او را در زمره افراد سرشناسی از کوفه مانند مالک اشتر،
کمیل بن زیاد ،صعصعه بن سوهان آورده است که به سعیدبن عاص ،حاکم کوفه شوریدند .ابن کواء در جنگ صفین در سپاه
امام علی علیه السالم بود اما هنگامی که کار به تحکیم کشید دست به مخالفت با حضرت زد .وی سخنگوی خوارج بود که ابو
موسی اشعری را به حکمیت برگزیدند ،و با رأی امیرالمومنین نسبت به انتخاب عبداهلل بن عباس به عنوان حکم مخالفت کرده،
و نظرخود را بر اّن حضرت تحمیل کردند .ابن کوّاء به همراه خوارج در باز گشت از صفین با علی علیه السالم وارد کوفه نشد و
به حروراء ،دهکده ای نیم فرسخی کوفه وترد شد و از امام علی کنار گرفت .در هنگام اقامت خوارج در حروراء ابن کوّاء «امام
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جماعت» و شبث بن ربعی فرمانده لشگر» آنان بود .از تاریخ چنین بر می آید که پس از گفتگوی امام علی علیه السالم با ابن
کوّاء ،او و سایر خوارج به کوفه بازگشتند .و مدتی در آن جا ماندند؛ اما همچنان با علی علیه السالم در مساله تحکیم پا می
فشردند .پیشوایی ابن کوّاء بر خوارج هفت ماه به درازا کشید ،بعد ًا جای او را عبداهلل بن وهب راسبی گرفت .او در این مدت گاه
در مسجد و مجلس از امیر المومنین علیه السالم آیات مشکله و مسائل معما آمیزی می پرسید و گاه نیز جسارت می نمود از
جمله گویند وقتی علی علیه السالم نماز می خواند او با صدای بلند این آیه را می خواند (و لقدا اوحی الیک والی الذین من
قبلک لئن اشرکت لیحبطنّ عملک و لتکوننّ من الخاسرین) یعنی با کنایة آن حضرت را مشرک قلمداد کرد .حضرت دوباره
سکوت فرمود و چون ابن کوّاء برای سومین بار آیه را خواند .حضرت در جوابش این آیه را فرمودفاصبرانّ وعداهلل حق و
الیستخفتک الذین ال یوقنوا بنابر بعضی از روایات ابن کوّاء پیش از نهروان از خوارج جدا شد .برخی نیز گفته اند که در روز
نبرد نهروان پس از برافراشته شدن پرچم امان به امام علی علیه السالم پیوست .تاریخ فوت او معلوم نیست.
 .1-2-2-4ابن ملجم مرادی
از زندگى ابن ملجم اطالع روشنى در دست نیست ،زیرا نامش تنها در آخرین روزهای زندگى و در نتیجة به شهادت رساندن
على بن ابىطالب علیه السالم زبانزد شد .قدر مسلم این است که ابن ملجم از پیروان حضرت على علیه السالم بود که پس از
ماجرای حکمیت در جنگ صفین به خوارج پیوست (ابن حجر ،ج ،3ص )100گوید که او جاهلیت را درک کرده است؛ همو
(لسان المیزان ،ج ،3ص )440از قول ابوسعید ابن یونس در تاریخ مصر ،آورده است که ابن ملجم در گشودن مصر شرکت
داشت .عمروبن عاص ،فرمانروای مصر ،وی را که از سواران و قاربان بود و قرائت قرآن را از معاذبن جبل آموخته بود ،از مقربان و
همراهان خود قرار داد .گفتهاند هنگامى که عمروبن عاص از خلیفه عمر دربارة مشکالت قرآن یاری خواست ،عمر طى نامهای به
وی فرمان داد که عبدالرحمان ابن ملجم را در کنار مسجد جای دهد تا او قرآن و فقه به مردم بیاموزد .عمرو خانهای را در کنار
خانة ابن عدیس به ابن ملجم اختصاص داد (همانجا) .اگر این دو روایت ابن حجر درست باشد ،باید پذیرفت که ابن ملجم هنگام
مرگ چندان جوان نبوده است .نیز روشن مىگردد که وی در قرائت قرآن و معارف دینى آن روزگار چندان مهارت داشت که
خلیفة مسلمانان و عمروبن عاص او را رسماً به کار تعلیم قرآن گماردند (ابن سعد ،ج ،3ص.)40

 .2انگیزه مخالفان و بیعت شکنان
در ادامه به انگیزه این مخالفت ها خواهیم پرداخت:

 .2-1دنیا طلبی
امام علىعلیه السالم در یک تحلیل کلى ،انگیزه مشترک مخالفان خود را دنیاطلبى دانسته ،مىفرماید :چون به کار برخاستم
گروهى پیمان بسته شکستند ،و گروهى از جمع دینداران بیرون جسته و گروهى دیگر با ستمکارى دلم را خستند .گویا هرگز
کالم پروردگار را نشنیدند ـ یا شنیدند و کار نبستند که مىفرماید « :سراى آن جهان از آن کسانى است که برترى نمىجویند و
راه تبه کارى نمىپویند ،و پایان کار ،ویژه پرهیزگاران است» آرى به خدا دانستند ،لیکن دنیا در دیده آنان زیبا بود ،و زیور آن
در چشمهایشان خوش نما .دنیاطلبى ،هر چند عنوان عامى است عام که دوستى جاه و مقام و دیگر انگیزههاى نفسانى را در بر
مىگیرد؛ اما آنچه در اینجا بیش تر مورد تأکید است ،گرایش به ثروت و زراندوزى است .امیر مؤمنان هنگامى زمام حکومت را
به دست گرفت که ارزشهاى اصیلى چون زهد و ساده زیستى ،از جامعه اسالمى رخت بربسته و جاى خود را به انباشت
سرمایه هاى هنگفت و زندگى اشرافى داده بود .صحابه پرآوازه پیامبر نیز از این آسیب در امان نمانده بودند و برخى از آنان با
همین انگیزه از حکومت علوى کناره گرفته ،یا بر آن شوریدند .قاعدین ،نخستین گروه مخالف امام علىعلیه السالم ،دالیل
گوناگونى را براى مخالفت خود برشمردند؛ (ر.ک :ری شهرى ،ج ،4صص80ـ )103اما نقش دنیاطلبى را ،دستکم درباره برخى
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از آنان ،نمى توان نادیده گرفت؛ چنان که برخى از مورخان ،علت خوددارى زیدبن ثابت و کعببن مالک را از بیعت با امام
علىعلیه السالم همین مسئله دانستهاند( .ر .ک :تاریخالطبرى ج  ،3ص  )452بهراستى کسى که سرمایه او به اندازهاى باشد که
شمشهاى طال و نقرهاش را با تبر پاره کنند( ،مسعودى ،مروجالذهب ،ج  ،2ص  )342.چگونه مىتواند با حکومت عدل علوى
کنار آید؟ نگاهى به کارنامه اقتصادى سران فتنه جمل نیز بهخوبى نشان مىدهد که دنیاطلبى و اشرافى گرى نقش عمدهاى در
برافروختن آتش این جنگ داشته است .طلحةبن عبیداهلل در سایه بخششها و عنایات خلیفه سوم به چنان ثروتى دست یافته
بود که یکى از بزرگترین سرمایهداران آن روزگار به شمار مىآمد( .ر.ک :ابن شبه ،تاریخ المدینة المنورة ،ج  ،3ص  1020ـ
1021؛ ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،9ص 35؛ امینى ،عبدالحسین ،الغدیر ،ج  ،8ص  )283.هدایاى دریافتى وى از
خلیفه ،افزون بر درهمها ،شمشهاى طال و باغها و زمینهاى پردرآمدى همچون نشاستج ،دویست هزار دینار بوده است
(بالذرى ،احمد ،انساب االشراف ،ج  ،6ص .)108زبیربن عوا م نه تنها در مدینه داراى زندگى تجملى و اشرافى بود ،در شهرهاى
مختلف جهان اسالم مانند مصر ،اسکندریة ،کوفه و بصره ،نیز زمینها و خانههایى داشت (ابن سعد ،الطبقات الکبرى ،ج  ،3ص
 )110.امام علىعلیه السالم از همان آغاز خالفت خویش بهصراحت اعالم داشت:آنچه عثمان تیول برخى کرده و اموالى که به
ناحق بخشیده است ،به بیتالمال باز خواهد گرداند (ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،1ص )269کسانى چون طلحه و زبیر
آن گاه به جدى بودن این هشدار پى بردند که در عمل دیدند امام علیه السالم میان آنان و دیگران فرقى نمىگذارد و همگان را
به یکسان در بیت المال سهیم مىکند .اینان که در زمان خلفا با شیوهاى دیگر خو گرفته و به بهانه مجاهدتهاى خود در صدر
اسالم به امتیازهاى ویژهاى دست یافته بودند ،به سیره عمر استناد مىکردند و مىگفتند :عمر در تقسیم بیتالمال این گونه
عمل نمىکرد .امام علىعلیه السالم در پاسخ ،با یادآورى سنت رسول خداصلى اهلل علیه وآله فرمود :آیا باید سنت رسول خدا را
واگذاریم و سیره عمر را در پیش گیریم؟ (ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابىطالب ،ج  ،1ص 378؛ مجلسى ،بحار االنوار ،ج ،41
ص )116دنیاطلبى گروه قاسطین نیز بىنیاز از بیان است .در ابتداى حکومت امام علىعلیه السالم ،عمروبن عاص در نامهاى به
معاویه نوشت« :هر کار که مىتوانى انجام ده؛ زیرا فرزند ابوطالب ،چنان که چوب را پوست مىکنند ،تو را از هر مال و سرمایهاى
که دارى ،جدا خواهد کرد( ».ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،1ص )270خود عمروبن عاص نیز در پاسخ به دعوت معاویه
براى همکارى با وى اعالم داشت که دین خود را جز به بهاى دنیایى آباد نمىفروشد؛ چنان که امام علىعلیه السالم در این باره
مىفرماید :او با معاویه بیعت نکرد ،مگر بدان شرط که او را پاداشى رساند و در مقابل ترک دین خویش لقمهاى بدو خوراند (نهج
البالغه ،خطبه  )83یاران آگاه و با بصیرت امام علىعلیه السالم نیز به خوبى از انگیزههاى دنیوى معاویه و لشکریانش آگاهى
داشتند؛ چنان که یکى از آنان در جنگ صفین مى گوید :اى امیر مؤمنان ،این مردم اگر خدا را مىخواستند ،یا براى خشنودى
او کار مىکردند ،با ما مخالفت نمى ورزیدند؛ ولى اینان براى فرار از برابرى و از سر خودخواهى و انحصارطلبى ،و به دلیل
ناخشنودى از جدا شدن از دنیایى که در دست دارند ...با ما مىجنگند (ابن مزاحم ،نصر ،وقعة صفین ،ص )102درباره خوارج
نهروان نیز نمىتوان تأثیر این عامل ـ در معناى گسترده آن ـ را نادیده گرفت .دنیاطلبى هر چند با شبزنده دارى و نماز و روزه
طوالنى ناسازگار مى نماید ،بسیارند کسانى که دین را پلى براى رسیدن به دنیا مىسازند و از عبادت و پرستش ،نصیبى جز رنج
و فرسایش تن نمىبرند .مالک اشتر چه زیبا به این نکته اشاره کرده و پرده از ریاکارى خوارج برداشته است؛ آنجا که مىگوید:
اى گروه پیشانىسیاه! گمان مىکردیم نماز شما از سر بى رغبتى به دنیا و شوق به لقاء اهلل است؛ در حالى که اکنون مىبینیم از
مرگ گریزان و به سوى دنیا شتابانید (همان ،ص )491در واقع ،خوارج نهروان را مىتوان از آن دسته مردمانى شمرد که امیر
مؤمنان درباره آنان فرمود :با اعمال آخرت ،دنیا مىطلبند ،و با اعمال دنیا در پى کسب مقامهاى معنوى نیستند  .خود را
کوچک و متواضع جلوه مىدهند ،گام ها را ریاکارانه کوتاه برمى دارند ،دامن خود را جمع کرده ،خود را همانند مؤمنان واقعى
مىآرایند ،و پوشش الهى را وسیله نفاق و دورویى و دنیاطلبى مىسازند (نهجالبالغه ،خطبه .)32
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 .2-2ریاستخواهى
دوستى جاه و مقام ،یکى دیگر از علل مخالفت با حکومت امام علىعلیه السالم بود .بهویژه در جنگهاى جمل و صفین .شوراى
تعیینشده از سوى عمر ،سبب گردید تا کسانى مانند طلحه و زبیر چشم طمع به خالفت بدوزند و خود را همسنگ امام
علىعلیه السالم بپندارند( .ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،9ص  28و ر.ک :ابن قتیبة ،االمامة والسیاسة ،ج  ،1ص  )75.جز
آن ،عوامل دیگرى نیز وجود داشت که امید آن دو را براى دستیابى به خالفت تقویت مىکرد؛ عواملى همچون ارتباط نزدیک با
عایشه( ،ر.ک :مفید ،االرشاد ،ج  ،1ص 246؛ ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،1ص )233.یکى از سرسختترین و
پرنفوذترین منتقدان عثمان؛ ناآگاهى نسل جدید مسلمانان از احادیث نبوى در شأن امام علىعلیه السالم؛ انزواى سیاسى امام و
پیروانش در دوران بیست و پنج ساله حکومت خلفا ،و پیشینه درخشان طلحه و زبیر در صدر اسالم( .ر.ک :تاریخ الطبرى ،ج ،3
ص 472؛ ابن االثیر ،الکامل فى التاریخ ،ج  ،2ص  )315.این عوامل و نیز نقش کلیدى طلحه و زبیر در فراخوانى معترضان
سیاسى از گوشه و کنار جهان اسالم براى شورش علیه عثمان( ،ر.ک :ابن شبه ،تاریخ المدینة المنورة ،ج  ،4ص 1169؛ ابن
قتیبة ،االمامة والسیاسة ،ج  ،1ص 35؛ ابن عبد ربه ،العقد الفرید ،ج  ،4ص 280؛ بالذرى ،انساب االشراف ،ج  ،6ص ) 201.
سبب شده بود که هم خود و هم بسیارى از مردم آنان را خلیفههاى بالقوه بدانند( .ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،9
صص 28ـ  ) 29.با این همه ،پس از قتل عثمان ،اوضاع بر وفق مراد آنان پیش نرفت و در کمال ناباورى مشاهده کردند که
تقریبا همه انقالبیون و مردم مدینه به سوى امام علىعلیه السالم مىگرایند و سند خالفت را برازنده او مىدانند .از این رو ،براى
آن که به کلى از صحنه سیاسى طرد نگردند و در حکومت جدید نیز جایگاه ویژهاى بهدست آورند ،خود را پیشقدم کرده ـ به
اتفاق مورخان ـ نخستین کسانى بودند که با امام علىعلیه السالم ،خلیفه جدید بیعت کرد (ر.ک :ابن االثیر ،الکامل فىالتاریخ،
ج  ،2ص 302؛ تاریخالطبرى ،ج  ،3ص 451؛ ابن کثیر ،اسماعیل ،البدایة والنهایة ،ج  ،7ص 253؛ مصنفات الشیخ المفید ،ج 1
(الجمل) ص 130؛ ابن قتیبة ،االمامة والسیاسة ،ج  ،1ص 47؛ ابن عبد ربه ،العقد الفرید ،ج  ،4ص 290؛ الخوارزمى ،الموفقبن
احمد ،المناقب ،ص 49؛ ابناالثیر ،اسدالغابة ،ج  ،3ص  ) 610.پس از آن که مراسم بیعت به پایان رسید ،طلحه و زبیر نزد امام
آمده ،خواستار مشارکت در امر حکومت شدند (تاریخالیعقوبى ،ج ،2صص )180-179و چنین ادعا کردند که بیعت آنان از آغاز
به همین انگیزه بوده است( ،ابن قتیبة ،االمامة والسیاسة ،ج ،1ص )51و باید در امور حکومتى با آنان رایزنى کند (نهج البالغه،
خطبه 205؛ مجلسى ،بحاراالنوار ،ج ،32ص .)50اما پاسخهاى منطقى امیر مؤمنان ،این مقصود را براى آنان دستنایافتنى
مىنمود .از این رو ،از امام خواستند تا دستکم برخى از مناطق ،همچون بصره و کوفه (بالذرى ،احمد ،انساب االشراف ،ج ،3
ص 18؛ ر.ک :مفید ،مصنفات ،ج ،1ص ) 164را به آنان واگذارد و ستمى را که در زمان عثمان بر آنان رفته است جبران نماید
(ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،1ص )231امام علیه السالم در برابر این پیشنهاد ،یادآور شد که تنها کسانى را به زمامدارى
بر مىگزیند که به دینباورى و امانتدارىشان اطمینان یابد  .این سخنان ،بذر نومیدى را در دل طلحه و زبیر پاشید و اندیشه
براندازى حکومت نوپاى امام علىعلیه السالم را در ذهن آنان پرورانید (ر.ک :ابن قتیبة ،االمامة والسیاسة ،ج ،1صص 51ـ 52؛
مفید ،مصنفات ،ج ،1ص ) 164هر چند طلحه و زبیر در دشمنى با امام علىعلیه السالم همداستان بودند ،ریاستطلبى آنان به
اندازهاى بود که یکدیگر را نیز بر نمىتابیدند و حتى بر سر امامت جماعت نیز با یکدیگر درگیر مىشدند (طبری ،تاریخالطبرى،
ج  ،3ص 473؛ ابن االثیر ،الکامل فىالتاریخ ،ج ،2صص  314ـ 315؛ مصنفات الشیخ المفید ،ج  ،1صص 281ـ 282؛ یعقوبی،
تاریخالیعقوبى ،ج  ،2ص 181؛ مسعودى ،مروجالذهب ،ج ،2ص .)367چنان که امیر مؤمنان رفتار آن دو را با یکدیگر چنین
پیشگویى کرد :هر یک از دو تن کار را براى خود امید مىدارد ،دیده بدان دوخته و رفیقش را به حساب نمىآرد .نه پیوندى با
خدا دارند و نه با وسیلتى روى بدو مى آرند .هر یک کینه دیگرى را در دل دارد ،و زودا که پرده از آن بردارد .به خدا اگر بدانچه
مى خواهند برسند ،این ،جان آن را از تن بیرون سازد و آن ،این را از پا دراندازد( .نهجالبالغه ،خطبه  )148در سرپیچى معاویه از
پذیرش خالفت امام علىعلیه السالم نیز نقش حب ریاست نمودى روشنتر از آفتاب دارد .معاویه که در طى دو دهه ،پایههاى
حکومت خود را در شام استوار کرده بود ،نیک مىدانست که بیعت با امیر مؤمنان ،معنایى جز کنارهگیرى از حکومت شام
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نخواهد داشت .از این رو ،با اعتراف به شایستگى امام علىعلیه السالم براى خالفت ،مسئله حکومت را فراتر از چنین داورىهاى
ارزشمدارانه مىشمرد (ر.ک :مجلسى ،بحاراالنوار ،ج  ،33صص 49ـ  )50او که بارها انگیزههاى نفسانى خود را آشکار ساخته
بود ،سالها بعد در خطابه اى رسما اعالم کرد که جنگ وى با علویان نه براى روزه و نماز و حج و زکات ،که به طمع حکومت و
ریاست بوده است (شمس الدین الذهبى ،سیر اعالم النبالء ،ج ،3صص 146ـ.)147

 .2-3كینههاى پنهان
یکى از جدىترین عوامل مخالفت برخى از افراد و گروهها با امام علىعلیه السالم ،بغضها و کینههاى درونى آنان بود؛ یعنى
همان عاملى که در سقیفه موجب کنار گذاش تن امام شد .بیست و پنج سال پس از آن نیز نه تنها از میان نرفت که عمیقتر
شده بود .امیر مؤمنان ،خود ،در این باره مى فرماید :مرا چه با قریش ـ اگر با من به جنگ برآید ـ به خدا سوگند ،آن روز که
کافر بودند با آنان پیکار نمودم و اکنون که فریب خوردهاند آماده کارزارم .من دیروز هماورد آنان بودم و امروز هم پى پس
نمى گذارم .به خدا قریش از ما کینه نکشید ،جز براى آن که خدا ما را بر آنان گزید .آنان را ـ پروردیم ـ و در زمره خود
درآوردیم (ر.ک :مجلسى ،بحاراالنوار ،ج  ،32ص  ) 76.بسیارى از محققان بر این نکته تأکید دارند که دشمنى عایشه با امام
علىعلیه السالم نیز ریشه در کینههایى دارد که از زمان پیامبرصلى اهلل علیه وآله در دل خود مىپرورانید (ر.ک :عبدالمقصود،
امام علىبن ابىطالبعلیه السالم ،ج ،2صص 403ـ 406؛ شلى ،موسوعة التاریخ االسالمى ،ج ،1صص  636ـ  )643وى که خود
از سرسختتری ن مخالفان عثمان بود ،با شنیدن خبر قتل عثمان و بیعت مردم مدینه با امام علىعلیه السالم ،از نیمه راه به مکه
بازگشت و علم مخالفت با امام را در کنار حجر اسماعیل برافراشت( ،ر.ک :ابن االثیر ،الکامل فىالتاریخ ،ج ،2صص 312ـ313؛
بالذرى ،انساب االشراف ،ج ،6صص 212ـ 213؛ یعقوبی ،تاریخالیعقوبى ،ج ،2ص .)180با سخنرانىهاى احساسى و عاطفى خود
مردم را براى انتقام خون خلیفه مظلوم! بسیج کرد ،و بدین ترتیب ،مکه پایگاهى شد براى تجهیز نیروهاى مخالف امام.
کینههاى درونى بنىامیه نسبت به امامعلیه السالم نیز زبانزد همگان است و یکى از دالیل اصلى دشمنىها و جنگافروزىهاى
آنان؛ چنان که کسانى همچون مروانبن حکم ،سعیدبن عاص و ولیدبن عقبه بهصراحت ،کشته شدن پدران و خویشاوندانشان را
به دست امام علىعلیه السالم دلیل ناخشنودى خود از آن حضرت قلمداد کردند( .یعقوبی ،تاریخالیعقوبى ،ج ،2ص178؛ ابن
ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،7صص38ـ )39معاویه نیز که برادر ،دایى و جدش به دست امیر مؤمنانعلیه السالم کشته شده
بودند ،بهخونخواهى از آنان (ر.ک :ابن مزاحم ،وقعة صفین ،صص 102و 417؛ ابوجعفر االسکافى ،المعیار و الموازنة ،ص )128نه
تنها امامعلیه السالم بلکه اصل اسالم را آماج کینهورزىهاى خود قرار داد و در پى زدودن نام پیامبر اکرمصلى اهلل علیه وآله از
جامعه بود .بر این اساس ،امیر مؤمنان ،جنگ صفین را مولود کینههاى بدر و احد و دشمنىهاى زمان جاهلیت خوانده است
(ر.ک :مجلسى ،بحار االنوار ،ج ،32ص.)587

 .2-4جهل و نادانى
یکى از بنیادىترین دالیل مخالفت با امام علىعلیه السالم ،ناآشنایى مردم با آموزههاى دینى ،فقر فرهنگى و تحجر و
قشرىگرى بود که بخش عمدهاى از آن ،ریشه در سیاستهاى نادرست خلفاى پیشین داشت .وقتى هدف اصلى حکومت،
افزایش کمى جمعیت مسلمانان و توسعه جغرافیایى جهان اسالم باشد و اقدامات فرهنگى شایستهاى براى افزایش آگاهىهاى
دینى مردم صورت نگیرد ،بلکه باالتر از آن ،کتابت و ترویج احادیث پیامبر نیز ممنوع شود ،نتیجهاى جز سر برآوردن افراد و
گروههاى سطحىنگر و ظاهرگرا را نمىتوان انتظار داشت .امیر مؤمنانعلی ه السالم از همان آغاز ،با توجه به این وضعیت و اشاره
به این نکته ،از مردم مى خواهد که او را واگذارند و حکومت را به دیگرى سپارند .مرا بگذارید و دیگرى را به دست آرید ،که ما
پیشاپیش کارى مىرویم که آن را به رویهها است و گونهگون رنگها است .دلها برابر آن بر جاى نمىماند و خردها بر پاى.
همانا کران تا کران را ابر فتنه پوشیده است و راه راست ناشناسا گردیده( .نهجالبالغه ،خطبه  )92امام علىعلیه السالم در زمانى
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حکومت اسالمى را به دست گرفت که بسیارى از مسلمانان تصور درستى از تعالیم اسالمى نداشتند و حقیقتجویى ،جاى خود
را به شخصیتبینى داده بود .قشرى گرى و تحجر به جایى رسیده بود که برخى از بزرگان صحابه از بیم این که مبادا مجبور
شوند رویاروى برادران مسلمان خود قرار گیرند ،از بیعت با امامعلیه السالم تن زدند( .ر.ک :ابن مزاحم ،وقعة صفین ،ص  551ـ
552؛ مفید ،مصنفات ،ج ،1صص 95ـ )96.شخصیتبینى و حقیقتناشناسى در آن حد بود که در جنگ جمل ،برخى از یاران
امام على علیه السالم وقتى در سپاه مقابل خود ،افراد خوشسابقه اى مانند طلحه و زبیر و شخصیتى چون عایشه ،همسر پیامبر
را دیدند ،در حقانیت جنگ با آنان به تردیدى جدى گرفتار آمدند؛ (ر.ک :یعقوبی ،تاریخالیعقوبى ،ج ،2ص210؛ طوسى ،االمالى،
ص134؛ بالذرى ،انساب االشراف ،ج ،3ص64؛ ابن حجر العسقالنى ،فتح البارى ،ج ،13ص )47بهگونهاى که صحابى جلیل
القدرى چون خزیمةبن ثابت ،هرچند به صحنه نبرد آمد ،شمشیر خود را از نیام بیرون نیاورد! (ابنسعد ،الطبقات الکبرى ،ج ،3
ص 259؛ ابن االثیر ،اسدالغابة ،ج ،3ص )632در جنگ صفین نیز سطحىنگرى و ظاهربینى ،بسیارى از یاران امام علىعلیه
السالم را به تردید کشانده بود .آنان از این که مىدیدند هر دو گروه به یک گونه و به یک سو نماز مىخوانند ،به وحدانیت خدا
و رسالت پیامبر اسالم گواهى مىدهند و کتاب آسمانى یکسانى را مىخوانند ،سخت بهکام شک و اضطراب غلتیده بودند .اگر
حضور شخصیتى مانند عمار ـ که پیامبر اکرم خطاب به او فرموده بود :تقتلک الفئة الباغیة؛ (ر.ک :صحیح مسلم ،ج،4
ص2235؛ صحیح البخارى ،ج ،1ص254؛ حاکم النیشابورى ،المستدرک على الصحیحین ،ج  ،3ص 435؛ شمس الدین الذهبى،
تاریخ االسالم ،ج ،3ص571؛ ابن عبدالبر ،االستیعاب ،ج ،3ص )231تو را گروه ستمگر خواهند کشت» ـ در سپاه امام علىعلیه
السالم نمىبود ،به یقین گروهى از این افراد ،از همان آغاز دست از حمایت امام بر مىداشتند .وقتى شخصیتى همچون خزیمه
در حقانیت مبارزه با قاسطین تردید مىکند و منتظر سرنوشت عمار مىماند تا پس از آن ،گروه طغیانگر را بشناسد( ،ر.ک :ابن
سعد ،الطبقات الکبرى ،ج  ،3ص 259؛ ابن عبد ربه ،العقد الفرید ،ج  ،4ص  )318.از افرادى که پیامبر را ندیده و در بدر و احد
و حنین نجنگیدهاند ،چه انتظارى مىرفت؟ .از سوى دیگر ،از یاران ناآگاه امام که بگذریم ،در میان مخالفان آن حضرت نیز،
بهصورتى برجستهتر ،با ویژگىهایى همچون ظاهرپرستى ،سطحىنگرى و تقلید کورکورانه غوغا مىکرد  .براى نمونه ،گروهى از
اصحاب جمل ،در اطراف شتر عایشه طواف مىکردند و فضوالتش را به دست گرفته ،مىبوییدند و مىگفتند:از سرگین شتر
مادرمان ،بوى مشک برمىخیزد (تاریخالطبرى ،ج  ،3ص 530؛ ابن االثیر ،الکامل فىالتاریخ ،ج  ،2ص  )340.همچنین مردم
شام ،سادگى و نادانى را به آن جا رساندند که حاضر شدند نماز جمعه را روز چهارشنبه بهجا آرند! (المسعودى ،علىبن الحسین،
مروجالذهب ،ج  ،3ص  )41.معاویه ،خود ،نمونهاى از جهالت و نادانى پیروانش را به رخ امام علىعلیه السالم مىکشد و به او
هشدار مى دهد که با چنین کسانى به نبرد با وى خواهد آمد( .همان ).جاى شگفتى نیست که چنین مردمى بر اثر تبلیغات
زهرآگین معاویه به این باور برسند که على و یارانش مسلمان نیستند و نماز بهجا نمىآورند (تاریخالطبرى ،ج  ،4ص  30ـ 31؛
ابن مزاحم ،نصر ،وقعة صفین ،ص  353ـ  ) 355.و نیز قاتل واقعى عمار ،على است که او را به جنگ آورده ،نه معاویه! (ابن
االثیر ،الکامل فى التاریخ ،ج  ،2ص 382؛ ابن کثیر ،اسماعیل ،البدایة و النهایة ،ج  ،7ص  )270.امام علىعلیه السالم چه زیبا به
وصف مردم شام مىپردازد؛ آن جا که مىفرماید[ :مردم شام ،مردمىاند] که بایستى احکام دینشان اندوزند و ادبشان بیاموزند و
تعلیمشان دهند و کارآزمودهشان کنند .و بر آنان سرپرست گمارند ،و دستشان گیرند و ـ آزادشان نگذارند  .نه از مهاجرانند و نه
از انصار ،و نه از آنان که در خانه ماندند ،در ایمان استوار( .نهجالبالغه ،خطبه  ،238ص  )267.درباره خوارج نهروان نیز تردیدى
نیست که نادانى ،سطحىنگرى ،نداشتن تحلیل درست سیاسى و ناآگاهى از حقایق و معارف اسالمى ،اصلىترین دالیل مخالفت
آنان با امام علىعلیه السالم بوده است( .ر.ک :الکلینى ،محمدبن یعقوب ،الکافى ،ج  ،2ص 405؛ الشیخ الطوسى ،تهذیب
االحکام ،ج  ،2ص 368؛ الشیخ الصدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج  ،1ص  257ـ  )258.این ویژگىها باعث گردید که آنان
بهآسانى در دام حیلههاى معاویه و عمروعاص گرفتار آیند و به تعبیر امام علىعلیه السالم آلت دست شیطان شوند( .ر.ک:
نهجالبالغه ،خطبه  ،127ص  )125.تنگنظرى و تحجر خوارج به جایى رسیده بود که با اندکبهانهاى ،مخالفان خود را به ارتداد
متهم کرده ،به قتل آنان فتوا مىدادند .از این رو ،عبداهللبن خباب را به جرم حمایت از امام علىعلیه السالم بهگونهاى فجیع به
شهادت رساندند و شکم همسر باردار او را دریدند .با این حال ،وقتى یکى از آنان خرمایى را از روى زمین برمىدارد ،او را
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سرزنش مىکنند که چرا در اموال مردم بدون اجازه تصرف مىکند! (تاریخالطبرى ،ج  ،4ص  60ـ 61؛ ابن االثیر ،الکامل
فىالتاریخ ،ج  ،2ص 403؛ البالذرى ،احمد ،انساب االشراف ،ج  ،3ص  141ـ 142؛ ابن قتیبة ،االمامة والسیاسة،ج  ،1ص  146ـ
)147.

 .2-5عدالتگریزى
عدالتگریزى صاحبان قدرت و وابستگان آنان ،یکى دیگر از ویژگىهاى جامعه در عهد امام علىعلیه السالم بود .این در حالى
است که امام علیه السالم عدالت اجتماعى را در سرلوحه اهداف خویش قرار داده بود و مى کوشید تا ابعاد گوناگون آن را به اجرا
درآورد .در این جا به برخى از این ابعاد اشاره مىکنیم:
 .2-5-1الغاى امتیازات طبقاتى
از زمان خلیفه دوم ،شیوه تقسیم غنایم بر پایه برترى قریش بر غیر قریش ،مهاجر بر انصار و عرب بر عجم استوار بود .هر کس
از منظر خلفا سابقه طوالنىتر و درخشانترى در اسالم داشت ،از مواهب و عطایاى بیشترى برخوردار مىشد .این ،خود شکاف
عظیم طبق اتى و راه تبعیض نژادى را در جامعه اسالمى گشود .طبیعى است که امیر مؤمنانعلیه السالم براساس پایبندى به
آموزههاى اسالمى و بر پایه تعهدى که به بیعتکنندگان سپرده بود ،نمىتوانست با این سیاستها کنار آید .از این رو ،از همان
آغاز ،مبارزه با این آفت اجتماعى را در دستور کار خویش قرار داد و در دومین روز پس از بیعت ،در اجتماع بزرگ مدینه فرمود:
اى مردم ،هر گاه من کسانى از شما را که در دنیا فرو رفته ،براى خود زمینهاى آباد و جویبارها فراهم ساختهاند و بر اسبهاى
راهوار سوار مىشوند و کنیزان زیبارو به خدمت مىگیرند ...از این کار باز دارم و به حقوق شرعىشان آشنا سازم ،مبادا بر من
خرده گیرند و بگویند که فرزند ابوطالب ما را از حقوق خویش محروم ساخت .هر کس که مىپندارد به دلیل همراهى و
مصاحبت با پیامبر بر دیگران برترى دارد ،باید بداند که برترى حقیقى و مزد و پاداش آن نزد خداوند است .هر انسانى که به
نداى خدا و فرستاده او پاسخ مثبت داده و اسالم را برگزیده باشد و رو به قبله ما آورد ،در حقوق و حدود اسالمى همسان
دیگران است .شما بندگان خدا هستید و مال نیز مال او است .پارسایان را در پیشگاه خداوند نیکوترین پاداش و برترین ثوابها
است و خداوند دنیا را اجر و پاداش آنان قرار نداده است( .ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،7ص 37؛ مجلسى ،بحاراالنوار،
ج ،32صص 17ـ )18از همان روز نخستین نغمههاى شوم مخالفت از گوشه و کنار برخاست .طلحه ،زبیر ،عبداهللبن عمر،
سعیدبن عاص ،مروانبن حکم و شمارى دیگر از اشراف و سرمایهداران مدینه هنگام تقسیم بیتالمال حاضر نشدند (ابن
ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،7ص38؛ مجلسى ،بحار االنوار ،ج ،32ص )18آنان چگونه مىتوانستند بپذیرند که سهم آنان با
سهم بردگان دیروزشان یکسان است؟ واکنش برخى از شیعیان و نزدیکان امام علىعلیه السالم در برابر این تصمیم ،بهخوبى
نمایانگر آن است که سیاست تبعیض نژادى و طبقاتى خلفاى پیشین تا چه اندازه در عمق جان مردم رسوخ کرده و تحمل
عدالت و برابرى را دشوار ساخته بود .چنان که ام هانى ،خواهر امام علىعلیه السالم ،از این که میان او و کنیز عجمىاش در
تقسیم بیت المال تفاوتى گذاشته نشده است ،به شگفتى درآمد و زبان به اعتراض گشود( .الشیخ المفید ،االختصاص ،ص )151.
شبیه این اعتراض از زبان زنان دیگرى نیز شنیده شد .اما پاسخ قاطع امام در برابر همه این گونه اعتراضها آن بود که در
تقسیم بیتالمال ،به اندازه پر مگسى عرب را بر عجم برترى نمىدهد( .ر.ک :بالذرى ،احمد ،انساب االشراف ،ج ،2صص376
ـ377؛ ابن هالل الثقفى ،الغارات ،ص 46؛ ابن حسامالدین الهندى ،کنز العمال ،ج  ،6ص  610ـ )611گروهى از شیعیان ،از سر
خیرخواهى نزد امیر مؤمنان آمدند و از وى خواستند تا بهطور موقت ،بزرگان و اشراف را بر دیگران برترى دهد و پس از آن که
پایه هاى حکومتش استوار گردید ،به شیوه عدل و دادگرى رفتار کند .امامعلیه السالم در پاسخ فرمود :مرا فرمان مىدهید تا
پیروزى را بجویم به ستم کردن درباره آن که والى اویم؟ به خدا که نپذیرم تا جهان سرآید ،و ستارهاى در آسمان پى ستارهاى
برآید .اگر مال از آن من بود ،همگان را برابر مىداشتم ،تا چه رسد که مال ،مال خدا است (نهجالبالغه ،خطبه  )126به هر حال،
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پافشارى امام بر اجراى عدالت ،گروهى از زیاده خواهان را از گرد ایشان پراکنده کرد و به سوى دربار معاویه کشاند .خود آن
حضرت در نامهاى به سهلبن حنیف ،استاندار مدینه ،از او مىخواهد که از دشمنى عدالتگریزان ،غمگین نشود و دریغ نخورد.
دریغ مخور که شمار مردانت کاسته مىگردد و کمکشان گسسته ...آنان مردم دنیایند؛ روى بدان نهاده و شتابان در پىاش
افتاده .عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به گوش کشیدند .و دانستند مردم به میزان عدالت در حق یکسانند ،پس
گریختند تا تنها خود را به نوایى برسانند( .همان ،نامه  ،70صص 354ـ355؛ ر.ک :بالذرى ،احمد ،انساب االشراف ،ج ،2ص
 )386ب .مصادره ثروتهاى نامشروع :نکته دیگرى که امام علىعلیه السالم بر آن پاى مىفشارد ،مصادره اموال نامشروع و غیر
قانونى است .براساس فرمان امام ،همه موالى که در گذشته به ناحق بذل و بخشش شدهاند ،حتى اگر به کابین زنان رفته باشد،
مىبایست به بیتالمال باز گردد:به خدا اگر ببینم که به مهر زنان یا بهاى کنیزکان رفته باشد ،آن را باز مىگردانم؛ که در
عدالت گشایش است و آن که عدالت را بر نتابد ،ستم را سختتر یابد (نهجالبالغه ،خطبه  ،15ص 16؛ ابن شهر آشوب ،مناقب
آل ابىطالب ،ج  ،1ص  ،377و ر .ک :ابوحنیفة المغربى ،النعمان ،شرح االخبار ،ج  ،1ص 373؛ ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه،
ج ،1صص 269ـ ) 270در واکنش به این تصمیم ،برخى از کسانى که در زمان عثمان به نان و نوایى رسیده بودند ،به تکاپو
افتاده ،از امام خواستند که گذشته را نادیده انگارد و از مصادره اموالى که در زمان خلفا براى آنان فراهم آمده است ،در گذرد.
اینان بهصراحت اعالم داشتند:ما امروز به شرطى با تو بیعت مىکنیم که اموالى را که در زمان عثمان بهدست آوردهایم ،براى ما
بگذارى( .ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،7ص )39اما پاسخ امام به آنان این بود:گذشت زمان حقوق الهى را از میان
نمىبرد فان الحق القدیم الیبطله شىء( .همان ،ج  ،1ص 269؛ ابوحنیفه المغربى ،النعمان ،شرح االخبار ،ج ،1ص )373ج.
اجراى احکام و حدود الهى :یکى دیگر از عوامل مخالفت با امام علىعلیه السالم ،اجراى دقیق و بىمجامله حدود الهى به دست
ایشان بود .شواهد نشان مىدهد که بر اثر سیاستهاى نادرست خلفاى پیشین ،برخى چنین پنداشتند که خلیفه اسالمى
مى تواند به صالحدید خود حدود الهى را تعطیل کند یا از اجراى آن حق افراد خاصى درگذرد؛ چنان که عثمان از قصاص فرزند
خلیفه دوم خوددارى ورزید و فشار افکار عمومى و درخواست صحابه بزرگ پیامبر را در این باره نادیده گرفت .عبیداهللبن عمر
که چند نفر ر ا بدون آن که نقش آنان در کشتن عمر اثبات شده باشد ،به قتل رسانده بود ،نه تنها از دام مجازات رهایى یافت،
بلکه خلیفه وقت زمین بزرگ و حاصل خیزى را در اطراف کوفه بدو بخشید که به کوفه کوچک ابن عمر مشهورگشت(.ر.ک:
الحموى ،یاقوت ،معجم البلدان ،ج  ،4ص 496؛ ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،3ص )61.امام علىعلیه السالم از همان
زمان اعالم کرد که اگر بر وى دست یابد ،او را قصاص خواهد کرد( .البالذرى ،احمد ،انساب االشراف ،ج  ،6ص 103ابن سعد،
الطبقات الکبرى ،ج  ،5ص  )17.از این رو ،پس از بیعت مردم مدینه با امامعلیه السالم ،عبیداهلل بىدرنگ به سوى شام گریخت
و یکى از فرماندهان سپاه معاویه شد( .ابن مزاحم ،نصر ،وقعة صفین ،ص  )206.معاویه نیز نیک مىدانست که آنچه عبیداهلل را
به سوى او کشانده ،چیزى جز فرار از مجازات نبوده است( .همان ،ص  82ـ 83؛ ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،3ص
101؛ المجلسى ،محمد باقر ،بحاراالنوار ،ج  ،32ص  ) 383.نجاشى نیز یکى دیگر از کسانى است که پافشارى امام بر اجراى
حدود الهى ،او را به سپاه معاویه ملحق کرد .وى در جنگ صفین از یاران امام بود و با اشعار حماسى خود روحیه مجاهدان را
تقویت مىکرد .پس از بازگشت به کوفه ،لب به شراب گشود و به فرمان امیر مؤمنانعلیه السالم ،حد شرعى درباره او جارى
گشت .این مسئله موجب شد که وى و برخى دیگر از یمنىهاى مقیم کوفه بهخشم آمده ،دست از امام بشویند و رو سوى
معاویه کنند( .ابن هالل الثقفى ،الغارات ،ص  366ـ 369؛ ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،4ص  87ـ  )92.آنان چنین
مىپنداشتند که به دلیل خدمات نجاشى به اسالم ،نباید حکم الهى درباره او به اجرا درآید!
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 .3بهانه مخالفان براى رویارویى با امام علیه السالم
مخالفان سیاسى امام علىعلیه السالم انگیزههاى نفسانى خود را در زیر پردههاى عقل و شرع مىپوشاندند و به ترفندها و
بهانههاى گوناگونى توسل مى جستند تا شاید بتوانند مشروعیت حکومت علوى را نقض ،و مخالفت خود را با امام توجیه کنند.
در اینجا به مهمترین بهانههاى آنان اشاره مىکنیم.

 .3-1قتل عثمان
هرچند بیشتر مسلمانان از حکومت عثمان ناراضى بودند و او را شایسته خالفت نمىدانستند ،کمتر کسى به کشتن او
مىاندیشید ،و بر همین اساس بود که انقالبیون در آغاز کار ،با میانجىگرى امیر مؤمنان دست از شورش کشیدند و راه شهرهاى
خود را در پیش گرفتند؛ اما پس از آن که در نیمه راه از توطئه دستگاه حکومت براى کشتن آنان آگاه شدند ،به مدینه
بازگشته ،کار عثمان را یکسره کردند( .ابن اعثم ،الفتوح ،ص  363ـ 367؛ ابن قتیبة ،االمامة والسیاسة ،ج  ،1ص  36ـ 40؛ ابن
شبه ،تاریخ المدینة المنورة ،ج  ،4ص  1158ـ 1161؛ الشیخ الطوسى ،االمالى ،ص  712ـ  )714مخالفان امام علىعلیه السالم
با این بهانه که اگر على در قتل عثمان نقشى نداشته ،چرا قاتالن خلیفه را پناه داده است ،توانستند افکار عمومى را منحرف
سازند ( .امیر مؤمنان ،اگرچه با کشتن عثمان موافق نبود و از هیچ کوششى براى جلوگیرى از خلیفهکشى خوددارى نکرد،
نمىتوانست مردمى را که ازستمهاى خلیفه بهجان آمده و دست به شورش زدهاند ،از خود براند؛ هرچند چگونگى برخورد آنان
را با عثمان نمىپسندید و مىفرمود :او به خودکامگى پرداخت و کارها را تباه ساخت .شما نیز با او به سر نبردید و کار را از اندازه
به در بردید(.نهجالبالغه ،خطبه  )30البته روشن است که «هدف اصلى ،نه مطالبه خون خلیفه مظلوم ،که برکنارى جانشین او
از مقام خود ...بود عایشه ،که خود از سرسختترین دشمنان عثمان بود و آرزوى مرگ او را در سر داشت( ،ر .ک :تاریخالیعقوبى،
ج  ،2ص  ) 176.وقتى خبر قتل عثمان و بیعت مردم را با امام علىعلیه السالم شنید ،آشکارا و بىدرنگ موضع خویش را تغییر
داد و از قتل خلیفه دستاویزى براى رویارویى با امام ساخت .وى که به دلیل انتساب به پیامبر ،جایگاه ویژهاى در جامعه اسالمى
داشت و بهسادگى مىتوانست توده مردم را به فرمان خود درآورد (چنان که امام علىعلیه السالم عایشه را اطوع الناس فى
الناس مىخواند .ر .ک :ابن عبدالبر ،االستیعاب ،ج  ،2ص 318؛ ابن االثیر ،اسد الغابة ،ج  ،2ص  . )470.طلحه و زبیر نیز از این
بهانه ناجوانمردانه بهره فراوان بردند و در حالى که خود از جدىترین مخالفان عثمان بودند ،خود را منتقم خون خلیفه
مظلوم(!) معرفى مىکردند .این مسئله شگفتى همگان را برانگیخت؛ بهگونهاى که سران سپاه جمل در مسیر حرکت خود ،بارها
با این اعتراض روبهرو مىشدند که قاتل عثمان کسى جز شما نیست( .ر .ک :تاریخالطبرى ،ج  ،3ص  479و 492؛ ابن االثیر،
الکامل فىالتاریخ ،ج  ،2ص  316ـ 322؛ ابن عبد ربه ،العقد الفرید ،ج  ،4االجمل ،ص 233؛ البالذرى ،احمد ،انساب االشراف ،ج
 ،3ص  25ـ  )26امام علىعلیه السالم نیز درباره طلحه مىفرماید :به خدا طلحه بدین کار نپرداخت ،و خونخواهى عثمان را بهانه
نساخت ،جز از بیم آن که خون عثمان را از او خواهند ،که در این باره متهم مىنمود و در میان مردم آزمندتر از او به کشتن
عثمان نبود( .نهجالبالغه ،خطبه  )174همین سخن را درباره عایشه و زبیر نیز فرمودهاند :آنان بهدنبال خونى هستند که خود
ریختهاند( ».نهجالبالغه ،خطبه 22؛ ابن عبدالبر ،االستیعاب ،ج  ،2ص 318؛ الشیخ المفید ،االرشاد ،ج  ،1ص 251؛ ابن
ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،1ص )310معاویه نیز از پیراهن خونآلود عثمان و انگشتان قطعشده نائله ،همسر وى ،بهره
بسیار برد .او یک سال تمام ،پیراهن خلیفه مقتول را بر منبر آویخت و گاه نیز آن را بر تن مىکرد و با یادآورى مظلومیت
خلیفه ،اشک مردم را در مىآورد( .ابن االثیر ،الکامل فىالتاریخ ،ج  ،2ص 359؛ ابن مزاحم ،نصر ،وقعة صفین ،صص 127ـ
 )128معاویه آن قدر با احساسات عمومى مردم بازى کرد که گروهى از مردم شام با خود عهد کردند تا وقتى قاتالن خلیفه را
بهسزاى خود نرساندهاند ،از همسران خود کناره بگیرند و آسایش و راحتى را بر خود حرام کنند( .ابن االثیر ،الکامل فىالتاریخ،
ج  ،2ص  )359.شواهد نشان مىدهد که معاویه از همان زمان که مخالفتهاى عمومى علیه عثمان اوج مىگرفت ،به این
مسئله مىاندیشید .وى که مىدانست صحابه پیامبر و مهاجرین و انصار هیچ گاه او را براى خالفت برنمىگزینند ،خونخواهى
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عثمان را بهترین بهانه براى رسیدن به آرزوى دیرینه خود مىدید .این نکته از دید عثمان نیز مخفى نبود؛ از این رو ،وقتى
امتناع و کوتاهى معاویه را در یارى رساندن به خود دید ،او را مورد خطاب قرار داده ،گفت« :تو مىخواهى من کشته شوم و
سپس به خونخواهى من برخیزى( .تاریخالیعقوبى ،ج  ،2ص  )175.معاویه با متهم کردن امام علىعلیه السالم به قتل عثمان،
دستکم دو هدف را دنبال مى کرد  :نخست این که وانمود کند حضرت براى خالفت ،صالحیت ندارد و حکومتش کودتایى و
غیر شورایى است .دیگر آن که افکار عمومى را براى جنگ با امام آماده سازد( .ر .ک .الریشهرى ،محمد ،موسوعةاالمام علىعلیه
السالم ،ج  ،6ص  37ـ  ) 38.بسیار روشن بود که مجازات قاتالن عثمان براى معاویه اهمیتى ندارد و از همین رو پس از آن که
به طور کامل ،قدرت را به دست گرفت ،هیچ سخنى در این باره ب ه میان نیاورد و حتى در پاسخ به دختر عثمان که مجازات
قاتالن پدرش را مىخواست ،گفت:این کار نشدنى است و تو به همین راضى باش که دختر عموى خلیفه مسلمینى( .ر .ک:
سبحانى ،فروغ والیت ،ص. )361

 .3-2همگانى نبودن بیعت
انتخاب امام علىعلیه السالم براى خالفت ،مردمىترین نوع انتخاب بود؛ به ویژه در مقایسه با نمونههاى پیشین .دستیابى ابوبکر
به خالفت بیش تر به یک کودتا و توطئه شباهت داشت؛ عمر براساس وصیت ابوبکر و بدون توجه به آراى عمومى به خالفت
رسید ،و عثمان از سوى شورایى محدود و انتصابى ،انتخاب شد .این در حالى بود که در انتخاب امام علىعلیه السالم ،افزون بر
همه مهاجرین و انصار ـ جز تعدادى انگشت شمار ـ نمایندگان مردم مصر و عراق نیز حضور داشتند و همگان با اصرار فراوان،
امام را به پذیرش حکومت وادار ساختند .براساس سنت معمول آن زمان ،همه مسلمانان به رأى مهاجرین و انصار گردن
مى نهادند و حضور مردم شهرهاى دیگر را در مراسم بیعت با خلیفه الزم نمىشمردند؛ با این حال ،در بیعت با امیرمؤمنانعلیه
السالم ،رأى مردم مصر و عراق ،جنبه عمومى و مردمى بیعت را باال برد و به آن ،ویژگى خاصى بخشید (جعفریان ،تاریخ خلفا،
ص )233با این همه ،کسانى همچون معاویه در جنگ تبلیغاتى خود علیه امام علىعلیه السالم ،غیبت مردم شام را در کار
انتخاب ،نشانه عدم مشروعیت حکومت علوى مىشمردند و از امام مىخواستند تا با کنارهگیرى از حکومت ،تعیین خلیفه را به
شوراى مسلمانان واگذارد( .ر .ک :ابن مزاحم ،وقعة صفین ،صص197ـ200؛ ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج  ،14ص 42؛
مجلسى ،بحاراالنوار ،ج ،33ص .)78امام على علیه السالم در پاسخ به معاویه به جدال احسن روى مىآورد و با استناد به شیوه
بیعت با سه خلیفه پیشین ،مى فرماید :مردمى که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند ،هم بدانسان بیعت مرا پذیرفتند .پس
کسى که حاضر است ،نتواند دیگرى را خلیفه گیرد و آن که غایب است نتواند کرده حاضران را نپذیرد .شورا از آن مهاجران
است و انصار .پس اگر گرد مردى فراهم گردیدند و او را امام خود نامیدند ،خشنودى خدا را خریدند .اگر کسى کار آنان را عیب
گذارد ،یا بدعت ى پدید آرد ،او را به جمعى که از آن برون شده ،باز گردانند ،و اگر سر باز زد ،با وى پیکار رانند ـ که راهى دیگر
را پذیرفته ـ و به راه جز مسلمانان رفته و خدا در گردن او درآرد آن را که بر خود الزم دارد( .نهجالبالغه ،نامه .)6

 .3-3اجبارى بودن بیعت
ادعاى گزاف بر خى از مخالفان ،به ویژه طلحه و زبیر ،این بود که در بیعت با امام ،آزادى الزم را نداشته و از روى ترس و اجبار
تن به این کار دادهاند .پیش از آغاز جنگ جمل ،امام على علیه السالم در مالقات با طلحه ،او را به دلیل پیمانشکنى سرزنش
مىکند .وى در پاسخ ،بیعت خود را از بیم شمشیر قلمداد مىکند و آن را بیرون از اختیار خود مىخواند ( .ابن قتیبه ،االمامة
والسیاسة ،ج ،1صص74ـ ) 75این در حالى است که به گفته مورخان ،طلحه و زبیر در بیعت با امام بر همگان پیشى گرفتند و
نه تنها امیر مؤمنان آن دو را وادار به بیعت نکرد ،بلکه آنان خود به زور دستان امام را گشودند و دیگران را نیز به بیعت با او فرا
خواندند( .ر .ک :مفید ،االرشاد ،ج  ،1ص  244ـ 245؛ طبرسى ،االحتجاج ،ج ،1ص375؛ مفید ،مصنفات ،ج ،1ص)267
بنابراین ،اگر بتوان کسى را در این رویداد مجبور دانست ،بىگمان آن شخص ،کسى جز امام علىعلیه السالم نخواهد بود؛ چنان
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که خود در این باره مىفرمود :به خدا که مرا به خالفت رغبتى نبود و به حکومت حاجتى نه؛ لیکن شما مرا بدان واداشتید و آن
وظیفه را به عهدهام گذاشتید( .نهجالبالغه ،خطبه 205؛ خطبه  54و  45و نامه  )1پیش از این نیز یادآور شدیم که امامعلیه
السالم پس از گفتو گو با برخى از کسانى که از بیعت با وى سرباز مى زدند ،آنان را به خود واگذاشت و با برخى دیگر از آنان ـ
که از آغاز ،امیدى به هدایتشان نبود ـ از گفت و گو نیز پرهیز کرد و بىنیازى خود را از آنان اعالم داشت :الحاجة لنا فیمن
الحاجة له فینا( .ابن ابىالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،4ص9؛ ر .ک :ابن اعثم ،الفتوح ،ص )395بر این اساس ،امامعلیه السالم در
پاسخ به ادعاى طلحه ،به خوددارى قاعدین از بیعت اشاره کرده ،فرمود :اگر قرار بر اکراه بود ،کسانى مانند سعدبن ابى وقاص،
عبداهللبن عمر و محمدبن مسلمه را که از من کناره گرفتند ،وادار به بیعت مىکردم(.ابن قتیبة ،االمامة والسیاسة ،ج ،1ص)75
درباره زبیر نیز فرمود :پندارد که با دستش بیعت کرده است ،نه با دلش؛ پس بدانچه به دستش کرده ،اعتراف مىکند و به آنچه
به دلش بوده ادعا .پس بر آنچه ادعا کند دلیلى روشن باید ،یا در آنچه بود و از آن بیرون رفت ،درآید (نهجالبالغه ،خطبه ،8
ص.)14

نتیجه گیری
بدین ترتیب در عصر حضرت علی علیه السالم جریانهایی پدید آمد که سبب شد بیعت شکنی اتفاق بیفتد .دسته اول
جریانهای قاعدین و قاسطین بودند و دسته دوم جریانهای ناکثین و مارقین بودند که با انگیزه مختلف ایجاد شدند .انگیزه
اصلی مخالفان و بیعت شکنان مسائلی چون دنیاطلبی ،ریاست خواهی ،کینه جویی ،جهل ،عدالت گریزی و امثالهم بوده است .و
برخی مخالفان به بهانه قتل عثمان ،همگانی نبودن بیعت ،اجباری بودن بیعت و امثالهم بیعت شکنی نمودند.

فهرست منابع و مآخذ:


قرآن كریم

ابراهیم ابن هالل الثقفى ،الغارات ،تهران ،ناشر انجمن آثار ملی.1353 ،
ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ترجمه غالمرضاالیقی ،تهران ،نشر کتاب نیستان.1388 ،
ابن ابی حاتم رازی ،الجرح والتعدیل ،بیروت ،داراالمم.1371 ،
ابن اثیر ،الکامل فی تاریخ ،بیروت ،نشردارصادر.1982 ،
ابن اعثم کوفی ،الفتوح ،ترجمه محمدمستفوی هروی ،تهران.1373 ،
ابن االثیر ،اسد الغابه فی معرفه الصحابه ،تهران.1342 ،
ابن حجر العسقالنى ،فتح البارى ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی.1402 ،
ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابىطالب،بیروت ،دار االضواء.1412 ،
ابن عساکر ،تاریخ مدینه دمشق ،بیروت ،موسسه الرساله.1413 ،
ابن کثیر ،اسماعیل ،البدایة والنهایة ،بیروت ،دارعالم الکتب.1424 ،
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ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،بیروت ،دارصادر.1997 ،
احمدبن علی ابن حجرعسقالنی ،تهذیب التهذیب ،بیروت ،داراالحیا.1327 ،
اسکافى ،محمدبن عبداهلل ،المعیار و الموازنة ،بیروت ،موسسه محمودی.1403 ،
امینى ،عبدالحسین ،الغدیر ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیة.1365 ،
بالذری ،احمدبن یحیی ،انساب االشراف ،به کوشش سهیل زکار و ریاض زرکلی ،بیروت.1417 ،
جعفریان ،رسول ،تاریخ سیاسی اسالم ،تهران ،نشر دلیل ما.1392 ،
حاکم النیشابوری ،محمد ،المستدرک علی الصحیحین ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.1390 ،
حسینى واسطى ،سید مرتضى ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت ،دار مکتبة الحیاة.1306 ،
دینوری ،احمد ،االخبارالطوال ،تحقیق عبدالمنعم عامر ،قم ،شریف رضى.1409 ،
دینوری ،عبداهلل ابن قتیبة ،االمامة والسیاسة ،قم ،شریف رضی.1363،
رى شهری ،محمد ،موسوعةاالمام علىعلیه السالم ،قم ،دار الحدیث.1412 ،
سبحانى ،جعفر ،فروغ والیت ،تهران ،موسسه امام صادق(ع).1389 ،
سید الرضى ،خصائص االئمه علیهم السالم ،بی جا ،بی نا.1406 ،
شریف الرضى ،خصائص االئمة علیهم السالم ،تحقیق محمد هادى االمینى ،مشهد ،مجمع البحوث االسالمیة.1406 ،
شمس الدین الذهبى ،محمد ،سیر اعالم النبالء ،بیروت،موسسه الرساله.1417 ،
شوشتری ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،تهران ،موسسه نشر اسالمی.1410 ،
صدوق ،ابوجعفر ،الخصال ،قم ،جامعه مدرسین حوزه علمیه.1403 ،
صدوق ،من الیحضره الفقیه ،نجف ،دارالکتب االسالمیه.1377،
طبرانی ،سلیمان بن احمد،المعجم الکبیر ،قاهره ،مکتبه ابن تیمیه.1398،
طبری ،محمدبن جریر ،تاریخ طبری ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،نشراساطیر.1352 ،
طوسى ،محمد بن حسن ،االمالى ،قم ،دار الثقافة.1414 ،
عبدالفتاح عبدالمقصود ،امام علىبن ابىطالبعلیه السالم ،ترجمه سید محمود طالقانى ،تهران ،شرکت سهامى انتشار.1371 ،
عبدالمقصود ،عبدالفتاح ،امام علىبن ابىطالبعلیه السالم ،بی جا ،بی تا.
عسقالنی ،ابن حجر ،االصابة فی تمییزالصحابه ،مصر ،المطبعه السعاده.1328،
عسقالنی ،ابن حجر ،لسان المیزان ،بیروت ،موسسه االعلمی للمطبوعات.1971،
عصفری ،خلیفه بن خیاط ،تاریخ خلیفه بن خیاط ،بیروت ،دارالفکر.2001 ،
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علىبن الحسین المسعودى ،التنبیه واالشراف .تصحیح عبداهلل اسماعیل الصاوى ،بغداد المکتبة العصریة.1357 ،
قاضی النعمان بن حیون تمیمی ،شرح االخبار،قمفموسسه نشراسالمی.1413 ،
قرطبی،ابن عبدالبر،االستیعاب فی معرفه االصحاب ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.1422،
قمی ،عباس ،سفینه البحار ،بی جا ،داراالسوه للطباعه النشر.1416 ،
قمی،محمدحسین،کتاب الصالة ،باب التعاون فى بناء المسجد،قم ،نشر اسالمی.1345،
الکلینى ،محمدبن یعقوب ،الکافى,تهران،دارالکتب االسالمیه.1362 ،
متقی الهندى ،کنز العمال ،بیروت ،مکتبه التراث االسالمی.1389 ،
مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1413 ،
محمدبن عمربن عبدالعزیز،رجال کشی ،تهران ،وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.1382 ،
مسعودی ،علی بن حسین ،الشافعی (مروج الذهب ومعادن الجوهر) داراالندلس للطباعة و النشر :بیروت.1985 ،
مصطفوی،حسن ،کتاب الفتن ،قم ،مرکزنشرکتاب.1310،
مفید ،محمد ،االرشاد،قم ،کنگره جهانی هزاره شیخ مفید.1413 ،
مفید ،محمد ،الجمل ،قم ،مکتبه داوری ،بی تا.
مفید ،محمد ،مصنفات ،قم ،حوزه علمیه قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،مرکز انتشارات.1413 ،
مفید ،محمد ،االختصاص ،قم ،حوزه علمیه قم ،دفتر تبلیغات اسالمی ،مرکز انتشارات.1413 ،
نصر بن مزاحم ،وقعه صفین ،قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی نجفی.1403 ،
نمیری بصری ،ابن شبه ،تاریخ المدینة المنورة ،بیروت ،الدار اإلسالمیة.1990 ،
واقدی ،محمدبن سعد ،الطبقات کبری ،ترجمه دکترمحمودمهدوی ،تهران انتشارات فرهنگ واندیشه.1382 ،
هیثمی ،علی بن ابی بکر ،مجمع الزوائد ،بیروت دارالکتب العلمیه.1406 ،
یعقوبی ،احمد ،تاریخ یعقوبی ،قم ،المکتبه الحیدریه.1383 ،
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