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 (2) البالغه نهج درعلیه السالم  یعل با یدشمن یشناس انیجر

 یواسع رضایعل دیّس: آورنده دیپد

 بااز  دورگاان   هم یسو از راعلیه السالم  یعل امام با یدشمن که را ییها زهیانگ و انهایجر گذشته شماره در

 .میا داد نشان نهروان و نیصفّ ،جمل: یداخل نبرد سه در را آن ییدایپ و شدن آشکار و مینگاشت ،شکافت یم

 .مینینش یم پژوه  به را آن شرح اکنون .آمد دهیبر و کوتاه صورت به بحث ریاخ بخ 

 ،حضارت  آن اتیا ح از یا برهاه  در ،باود  شاده  آغاز  یپ اریبس یها دوره از کهعلیه السالم  یعل با یدشمن

 باه  خدا رسول توجه و یدوست و رمه امّا ،داشت وجود یدشمن نیا چند هر( ص)امبریپ زمان در .شد نمودار

 در .سااخت  یم ناممکن ،آشکار گونه به را یورز یدشمن هرگونه ،اش جانبه همه یهایبانیپشت و حضرت آن

 ییخودنماا  نیآغااز  .دهد نشان یخود و ابدیب یمجال تا رفت یم آهسته آهسته ،دهیسرپوش یها نهیک ،جهینت

 یپا  در ،خادا  رسول گفته برابر یشمار ،چون .است فهیلخ ن یگز انیجر در ،(ص)امبریپ رحلت پَسِ در آن

 از خاانواده  کیا  در نبوت و خالفت نشدن جمع شعار ،برآمدند خالفت یکرس بهعلیه السالم  یعل برنشاندن

 کاه  سخن نیا .رفت ینم یانتظار ،یاسالم پرچم و ینید تیّحم از دفاع جز آنان از که آمد رونیب یآنان زبان

 ن یگاز  از پاس  .گشاود  را ییها عقده امّا ؛بود ینید ییمبنا چیه یب ،نهاد یجا بر را ودخ اثر و رد ،گمان یب

علیه  یعل بر ،یروشن به ،یاقتصاد و یاجتماع یاسیس گوناگون یفشارها ،خالفت طرح افتنی سامان و فهیخل

 .نماند دهیپوش آن پنهان یدستها یکس بر گرید که یا گونه به ،آمد واردالسالم 

 شمرده بانیرق از یشمار یروزیپ ،یاسیس یتالشها از امام یریگ کناره و فهیخل سه خالفت سال وپنج ستیب

 نیچنا  گذشات  حضارت  آن باه  ،فترت دوره نیا در آنچه .دیبخش امیالت را آنان آالم و دردها از یاندک و شد

 :است یشمردن

 (:ع)یعل امام ارانی از یا دسته کشاندن کژراهه به .1

 ،آماد  وجاود  باه  یگونااگون  یفرودهاا  و فاراز  .نباود  کوتااه  چندان ،یانسان اتیح ریس رد ،فهیخل سه دوران

 ده خالفات  دوره در ژهیبو ،اخالق و مقام ،مال: آزمون سه ،آنها نیتر مهم که آورد  یپ را یاریبس یآزمونها

 .دندیگرد جدا قتیحق از و شدند کشانده راههیب به که یاصحاب چه ؛بود یسوّم ساله
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 :امام ارانی جمع نپراکند .2

علیاه الساالم    یعل با ،دل و جان با که را( ص)امبریپ ارانی و اصحاب از یشمار ،زمان درگذر ،عتیطب دست

 آن ،یاسا یس پارکن  چشام  یهاا  جاذبه برابر در ،گرید یا دسته امّا ،ستین یا خرده نیا بر و ربود در ،بودند

 باه  چناد  هار  ،(ع)اماام  تار   باه  رینااگز  ،دهایتهد آماج در گرفتن قرار خاطر به ای و کردند رها را حضرت

 .شدند ،یظاهر صورت

 :یاخالق و یاعتقاد یها گزاره با امام کردن ریدرگ .3

 کیا  در و فرهنگها ،باورها از ییدستاوردها بلکه ،نبود رفته دست از زمان تنها ،گذشت سال 22 نیا در آنچه

 در ،هاییکشورگشاا  از پاس  کاه  ییهایدگرگون .گرفت قرار استیس نیماش گران چرخ ریز در ،زین سنت ،کالم

 مسااعد  نهیزم با ،گرید که بود یاخالق و ینید یمبان یدگرگون از ینمود ،شد داریپد مسلمانان یجمع یزندگ

 کاه  باود  رو روباه  ییهاا یگرفتار و هایدشاوار  همان باعلیه السالم  امام و بود دگرسان سخت( ص)امبریپ زمان

 .بعثت هنگام به خدا رسول

 :یبعد یاسیس یتالشها عرصه کردن تنگ .4

 ساه  دوره در ،یاسا یس یهاا  صاحنه  در ،رفتاه یپذ چندان نه یروهاین یریکارگ به ،است آمده خیتار در آنچه

 یاساالم  نیسارزم  و باورهاا  پنهاان  هیتجز به ناخواسته ،نانهیب خوش دید با که ،بود دوم فهیخل ژهیبو ،فهیخل

 فرماناداران  از یشامار  گمااردن  در دوم فهیخل عمل .شد مسلمانان جامعه رد یپراکندگ سبب زین و ،دیانجام

 کاه  یکساان  درآوردن خالفات  یشاورا  عضاو  به ،آن از تر مهم و یاسالم ینهایسرزم و شهرها در ستیناشا

 ن یگاز  در یسوّم از آنچه نیهمچن و بود ینید یگر استیس لرزان یگامها …و نداشتند را الزم یهایژگیو

 بار  را یسات یناشا سانّت  هام  و شد تمام جان  دادن دست از یبها به هم که زد سر مدستان ه و مشاوران

 .نهاد یجا

 .میکن یم اشاره بدان مباحث ضمن در که آمد  یپ زین یگرید یها گزاره ،شد انیب آنچه از گذشته

 خواساته  ،نجامسارا  و آمد ناتوان ،حق شکوه برابر در ،استیس مرموز یدستها و پنهان یتالشها ،یرو هر به

 .نشاند خالفت گاهیجا بر راعلیه السالم  یعل امام ،یهمگان و یعموم
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 .داشت ازین او به که بود خالفت نیا و دیبخش نتیز را خالفت که بودعلیه السالم  یعل نیا اما

 :گفت حضرت آن به و برخاست صوحان بن صعصعةعلیه السالم  یعل با عتیب روز در

 (1« ).هایال منک أحوج کیال یوله ،ومارفعتک ورفعتها ومازانتک الخالفة نتیّز لقد ،نیرالمؤمنیام ای واللّه»

 را تو آن و را آن یبرد باال تو و .اراستین را تو آن و یآراست را خالفت تو که ،رمؤمنانیام یا سوگند خدا به

 .آن به تو تا ،است ازمندترین تو به آن و نبرد باال

 :گفت او به عرب یحکما از یکی ،آمد کوفه به امام یوقت و

 (2« ).است ازمندترین تو به آن و یبرد باال را خالفت مقام ،تو واللّه! یعل یا»

 گشاوده  یدشامن  بااب  همچناان  و ننشااند  یجا بر را اخواهانیدن و بدخواهان ،هرگز نگاه و خواسته نیا اما

 .دندیآفر نق لسالم علیه ا یعل جانب از خالفت رشیپذ در خود که آنان یسو از یحت ،ماند

 (ع)یعل خالفت

 ،داشات  نقا   آن ییبرپاا  در خود که یشورش دنبال به ،نهیمد در یهجر 32 سال حجه یذ در ،سوم فهیخل

 در .دانساتند  آن ساته یشا فارد  تنهاا  را او و افتااد  راهعلیه الساالم   یعل یسو به ،تیجمع لیس (3) .شد کشته

علیاه الساالم    یعلا  با که بود کس نینخست ،داهللیعب بن طلحة ،ندا گفته .بودند ریزب و طلحه ،همگان  یشاپیپ

 ،خادا  رساول  اصاحاب  گار ید و عوام بن ریزب ،او از پس .شد متعهد زین را مهاجران عتیب یحت و کرد عتیب

 (4).کردند درازعلیه السالم  یعل یسو به عتیب و یهمراه دست

 از چناد  هار  ،کردناد  عات یب و رفتهیپذ را امام فتخال ،اند  یشمار جز ،انصار و مهاجر گرید ،عتیب نیا با

 و (6)یخیتاار  یهاا  داده گرید امّا (2).اریاخت نه ،شدند اجبار یرو از عتیب یمدّع که شده ذکر ریزب و طلحه

 .رساند یم را نیا ریغ ،البالغه نهج در امام سخن زین

 :دیگو یم دو آن به خطاب در امام

 خاود  دست .دیبرآورد! عتیب! عتیب ادیفر و دیآورد رو من به ،آرد یرو خود طفل به که ،شتر ماده همچون»

 (7« ).دیدیبرگردان خود به دمیکش دستتان از ،دیدیکش را آن ،بردم پس باز را
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 بناد  در یگرفتاار  و یناادان  سار  از تار   یب،زدناد  سربازعلیه السالم  یعل با عتیب از که یاندک شمار آن البته

 :پرسند یم امام از جهت نیهم به .بود ،ساله 22 دوران یامدهایپ

 کردند؟ تخلّف عتیب از یکسان چه

 (8« ).نکردند یاری زین را باطل و نشستند حق از نانیا«: دیگو یم

 هیا عل ،ساتم  به و آغاز مخالفتها که نگذشت یزیچ .شد استوار ،مسلمانان یهمراه باعلیه السالم  امام خالفت

 باه  آشکارا که یکسان اول .نبود دهیپوش یکس بر ،آن رمز و راز که ،شد دهیچ ترفندها و دستانها ،حضرت آن

 و یشاکن  عتیب به دو آن یدشمن .خواندند عتیب یبرا را امام اصرار به که بودند ییدو همان ،برخاستند زیست

 .افتی شهرت جمل به که دیانجام ینبرد یطراح به سرانجام

 جمل جنگ

 :فشرد یپا اصل دو بر ،دیرس خالفت بهلیه السالم ع یعل چون ،یخیتار اخبار و اتیروا براساس

 .یاسالم احکام یاجرا و( ص)امبریپ سنّت یایاح .الف

 .یاجتماع عدالت ییبرپا .ب

 یابوموسا  جاز  به نیشیپ فهیخل کارگزاران کردن برکنار کار از ،داد انجام که ییکارها نینخست از ،منظور نیبد

 .بود ستگانیشا گماردن کار به و یاشعر

 :گفتند ،آمده یو نزد به ریزب و حهطل

 (9« )!امر  یف فاشترکنا ،جفْوة اللّه رسول بعد نالتنا قد انّه»

 .کن کیشر خود کار در را ما اکنون ،شد جفا ما بر ،خدا رسول از پس

 :فرمود پاسخ در امام

 (11« ).واألود العجز یعل یعونا و واالستقامة القوّة یف یکایشر أنتما»

 .من اوری دو یگرانبار و یناتوان بر و دیمن کیشر دو یراست و یدرومنین در شما
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 ،حضارت  آن خالفات  دساتگاه  در که افتندیدر ،دندیشنعلیه السالم  امام از یپاسخ نیچن دو آن که آن از پس

 .گزارند عمره ،دهد اجازه که خواستند امام از ،یرو نیا از .افتی نخواهند ییجا

 :گفتعلیه السالم  امام

 (11« ).الغدره ارادا ولکنّهما العمرة ارادا ما هواللّ»

 .آنهاست اراده یشکن مانیپ بلکه ،اند نکرده اراده عمره دو آن

علیاه الساالم    یعلا  بود دهیشن چون که( ص)امبریپ همسر ،شهیعا با و رفتند مکه یسو به دو آن ،حال هر به

 خاون  باه  تاا  خواستند او از و کردند دارید ،دبو بازگشته مکه به راه انیم از ،دهیرس خالفت به عثمان از پس

 .شد همراه آنان با زین شهیعا .زدیبرخ عثمان یخواه

 عاامر  بان  عبداللّاه  امّاا  .رناد یگ  یپا  را یکاار  هیمعاو یهمدست با و رفته شام به تا شدند آن بر ،تن سه نیا

 یصدا و دیرس الحوأب ماء به شهیعا یوقت ،راه انیم در (12).ساخت متوجه بصره به را آنان و زد را شانیرأ

 خواسات  شاه یعا .باود  داده زیا پره آن از را یو کاه  افتااد ( ص)امبریا پ از یسخن ادی به ،دیشن را آنجا سگان

 به آنان .افتی ادامه حرکت گونه نیبد .ستین الحوأب ماء جا نیا که آوردند گواه چهل همراهان که ،برگردد

  یا ر ،کردناد  بناد  در و فتاه یفر یا لاه یح به را فیحن بن عثمانم علیه السال یعل امام کارگزار و رفته بصره

 خاارج  ناه یمد از ،دیرسا  امام به خبر چون .بردند غارت به را المال تیب و کندند را ابروان  و ها مژه ،لیسب

 رو آناان  باا  .ق.ها 36 سال اآلخر یجماد در و کرد حرکت بصره یسو به ،گرانید از یخواه کمک با و شد

 دسات  باه  طلحاه  ،سارانجام  .نشد امّا ،وادارد صلح و یهمراه به را آنان تا دیکوشعلیه السالم  ماما شد رو به

 از کاه  برگاردد  خواسات  و شد مانیپشعلیه السالم  یعل با ییوگو گفت در ریزب و شد کشته حکم بن مروان

 را شاه یعا کاه  نیا ا جارم  باه  را او یمیتم جرموز بن عمرو ،سرانجام و شد متهم ییترسو به فرزندش یسو

 انیا روزپا 12 در نفار  هازار  13 کشاتار  باا  جمل جنگ گونه نیبد (13).کُشت ،زدیگر یم خود و ختیبرانگ

 (14) .افتی

 :کند یم میترس نیچن را جمل جنگعلیه السالم  امام

 گجن به را مردم و شکستند را عتمیب و کردند ستم من بر ؛گسستند مرا وندیپ ا ریزب و طلحه ا دو آن! ایخدا»

 را آنچاه  ینافرجاام  و مفرماا  داریا پا ،اند کرده محکم را آنچه و! بگشا ،بستند را آنچه پس .آوردند فراهم من
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 جناگ  باه  دسات  تاا  خواساتم  دو آن از ،کشاتار  آغااز  از  یپ .بنما آنان به ،دادند انجام آنچه و کردند آرزو

 شده شان بینص که را ینعمت لکن ،بردم رانتظا ،روداریگ هنگام به و ا ندیدرآ مسلمانان جمع به و ا ندینگشا

 (12« ).گرداندند باز را تیعاف و رفتندینپذ ،بود

 :دیگو یم گرید ییجا در و

 یفا  نسااءَهما  فَحَبسا ،البصرة یال بها نیمتوجّه شرائها عند االمةُ تجرّ کما ،اللّه رسول حرمة جرونی فخرجوا»

 یاعطان وقد االّ رجل منهم ما  یج یف رهمایولغ لهما ،وآله هیعل اللّه یصلّ ،اللّه رسول سیحب ابرزا و وتهمایب

 مان  رهمیا وغ نیالمسالم  الماال  تیب خُزَّان و بها یعامل یعل فقدّموا ،مکره ریغ طائعاً عةیبالب یل وسمع الطاعة

 (16« ).غدْراً وطائفةً صبْراً طائفة فقتلوا .اهلها

 دیا خر هنگاام  باه  را یزکا یکن چنانکاه  ،کشاندند سو آن و سو نیا خود با را خدا رسول حرم و شدند رونیب

 خاناه  در خادا  رساول  کاه  را آن .نشااندند  خاناه  در را  یخاو  زناان  و بردند بصره به خود با را او کشانند

 کاه  نباود  آنان از تن کی که یلشکر با ؛اندندینما آن و نیا به ،بازداشته آنان جز و آنان از و ،بود نگاهداشته

 .تاختناد  آناان  جاز  یمردما  و ،مسلمانان داران خزانه و بصره در من گزار فرمان بر سپ .نباشد من طاعت در

 .ساختند کشتن دستخوش رنگین به را یبعض و ،کشتند و بازداشتند را یبعض

 امّاا  ؛افات ی انیا پا آنان شکست به ،بودعلیه السالم  یعل دشمنان و بانیرق آشکار زیست نینخست که جمل نبرد

 .دارد پژوه  یجا ،بود شده رکتح نیا موجب که آنچه

 جمل اهل ییجو زهیست و یعهدشکن یها زهیانگ و سببها

علیه السالم  یعل با گرانید و ،ریزب و طلحه یدشمن رمز و راز  یوب کم ،آمد گفته جمل نبرد باب در آنچه از

 :شود روشن بهتر خیتار از فراز نیا تا ،میشکاف یم را آن یایزوا اکنون و شد آشکار

 :نبرد یاصل طراح دو ،ریزب و طلحه یپرواز بلند .1

 :دیگو یمعلیه السالم  امام

 (17) «.دونَه فوقصوا ،أهلَه کونوای لم امرٍ یال اعناقهم أتلعوا لقد»



7 

 

 .داشتند باز دست ،شکسته گردنهاشان ناچار افراشتند گردن ،نبودند آن خور در که یکار یبرا آنان

 مناد  ارج یمقاام  و گااه یجا از خادا  رساول  اصاحاب  عناوان  باه  نیشیپ فهیخل سه دوره در که ریزب و طلحه

 آن باا  ،برناد  یما  بهاره  یمنزلتا  نیچنا  از زینعلیه السالم  یعل امام دوره در که نیا گمان به ،بودند برخوردار

 .داشات  یاسیس یدادوستد توان ینم او با که افتندیدر خالفت یروزها نیآغاز در امّا ،کردند عتیب حضرت

 گوناه  باه  کاه  بود آن کار چاره ،نمود ینم ممکن شانیبراعلیه السالم  امام با یهمراه و حضور ادامه ،نیبنابرا

 نیا از ؛نشوند متّهم ،بود نکوه  مورد سخت رمسلمانیغ عربان نزد یحت که ،یعهدشکن به تا کنند عمل یا

 دییتأ به زین را( ص)امبریپ همسر و جستند تمسّک ،بود ینید ظاهر به یامر که ،عثمان یخواه خون به ،یرو

 .کردند همراه خود با ، یخو رفتار

 :جمل اهل یاخواهیدن وعلیه السالم  یعل یورز عدالت .2

 یحتا  و دانسات  یم برابر بخش  در را همگان و فشرد یم یپا یاجتماع عدالت اصل بر کهعلیه السالم  امام

 اندوختاه  یثروت و مال ،عثمان دوره در ژهیبو هک آنان یبرا ،داد یم قرار یسهم لیاص عرب چون یموال یبرا

 نیا در حضرت آن با یروز یحت ،نبود یرفتنیپذ ،خواستند یم تر فزون  یخو یبرا همچنان و (18) بودند

 را قارآن  تمام: گفت و نهاد خود انگشت دو انیم را آن و برداشت نیزم از یچوب امام .کردند وگو گفت باب

 (19) .افتمین یبرتر چوب نیا اندازه به اسحاق فرزندان بر لیاسماع فرزندان یبرا و کردم تالوت

 :گردانند باز  یپ زمان به را انهایجر تا بودند آن یپ در و ،بود تلخ یاریبس کام به ،سخن و عمل نیا

 (21) «.ادبارها یعل االمور رد فأرادوا ،هیعل اللّه افاءها لمن حسداً ایالدّن هذه طلبوا وانّما»

 را کاار  خواهند یم .دندیورز حسد داشته یارزان بدو را آن خدا که کس آن بر چون .دندیطلب را ایدن نیا آنان

 .برانند حکم از را ما گرید بار و بازگردانند گذشته به

 و کند یم ادی شرح بهعلیه السالم  امام عادالنه میتقس به را ریزب و طلحه یریگ خرده یماجرا ،دیالحد یاب ابن

 :سدینو یم

 دوران بارخال   و دیبخشا  ناار ید ساه  ،کیا  هار  یبارا  و کرد میتقس مسلمانان انیم در را المال تیب ،یعل»

 باه  ،ریا زب و طلحاه  .داد قرار کسانی و برابر ،عجم و عرب از ،را مسلمانان همه ،یعل ،عثمان و عمر خالفت
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 لیا تحو را خاود  ساهم  و دناد یورز تخلاف  ،عادالناه  میتقسا  نیا ا از ،یعل مساوات روش به اعتراض عنوان

 .نگرفتند

 مان  از و دیا آمد مان   یپا  باه  شاما  که نبود نیا مگر ،خدا به را شما: گفت و خواند خود نزد را آنان ،یعل

 داشتم؟ اکراه و ابا آن رفتنیپذ از من که یصورت در ،رمیبگ دست به را خالفت زمام که دیخواست

 .یآر: گفتند

 زعامات  و خالفات  اماور  و دیا نکرد عات یب من با ،خود اریاخت با و اکراه و اجبار بدون شما مگر: گفت یعل

 د؟ینکرد واگذار و میتسل من بر را مسلمانان

 .یآر: گفتند

 یما   یپا  در را مان  باا  مخالفت و اعتراض راه که دیا نموده مشاهده من در یخالفکار چه پس: گفت یعل

 د؟یریگ

 باا  ماا  و میهست لتیفض و سابقه یدارا ،لمانانمس ریسا به نسبت ما که یدان یم بهتر خود تو! یعل ای: گفتند

 در و کارد  ینخاواه  اقدام یمملکت امور و مهم یکارها به ،ما مشورت بدون که مینمود عتیب دیام نیا به ،تو

 اقادام  مهم یکارها به ،ما مشورت بدون مینیب یم حاال یول ،داد یخواه قرار خود مشاور را ما ،مهم یکارها

 .یینما یم میتقس یمساو طور به را المال تیب ،ام اطالع بدون و یکن یم

 یما  یپوش چشم مهم مصالح از و دیکن یم یریگ خورده ،کوچک یکارها در شما! ریزب و طلحه: گفت یعل

 خادا  یساو  باه  ،دیکن یم خود یشخص مصالح یفدا را یاسالم امت سرنوشت و یاجتماع مصالح و دیینما

 .دریبپذ را شما توبه خدا دیشا ،دیکن توبه

 ام؟ داشته شما بر یستم ،ساخته محروم تان مسلّم حق از را شما من ایآ که دییبگو من به! ریزب و طلحه

 .سربزند یستم تو از که اللّه معاذ: گفتند

 .ام برداشته یتر  یب سهم و ام داده اختصاص خودم بر یقسمت ،المال تیب و ثروت نیا از ایآ: گفت یعل

 .است نزده سر تو از یعمل نینچ ،سوگند خدا به .نه: گفتند
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 در ایا  و ؛ام باوده  جاهال  آن حکم به من که است نموده یآمد  یپ ،مسلمانان از یفرد یبرا ایآ: گفت یعل

 ام؟ داده نشان خود از یسست و ضعف ،حکم آن یاجرا

 .سوگند خدا به نه: گفتند

 برکناار  مسلمانان اجتماع از ار خود و دییمایپ یم مخالفت راه که دیدید چه من حکومت در پس: گفت یعل

 .دیساز یم

 روش باا  تاو  مخالفات  ،است ساخته نیبدب تو حکومت به و ،خاطر دهیرنج تو از را ما که یزیچ تنها: گفتند

 یما  نظار  در را آناان  لتیفضا  و افاراد  سابقه ،المال تیب میتقس در که ،باشد یم خطاب بن عمر ،دوم فهیخل

 قارار  یمسااو  را مسالمانان  هماه  ،تو امّا ؛داد یم یسهم ،مقام  و تیموقع مناسبت به یکس هر به و گرفت

 یهاا یجانباز و تهاا یفعال اثر در و ما یرهایشمش با ،ثروتها نیا که یصورت در ،یگرفت دهیناد را ما ازیامت و داده

 باا  ،اناد  رفتهیپذ ما یرهایشمش ترس از و اجبار به را اسالم که آنان ،سزاست چگونه ،است آمده دست به ما

 باشند؟ برابر و کسانی ما

 یرغبتا  و عالقاه  خالفات  باه  کاه  مان  ،خالفات  اماور  در شما با یفکر هم و مشورت مسأله امّا: گفت یعل

 و اخاتال   از زیا ن من و دینشاند خالفت مسند بر اجبار با و دیخواند آن یسو به مرا که دیبود شما ،نداشتم

 کتاب به ،گرفتم عهده به را تیمسؤول نیا هم یوقت .رفتمیذپ را تیمسؤول نیا .کردم میب ،مسلمانان یدگیپاش

 دسات  باه  آنهاا  از را مسأله و موضوع هر حکم و کردم مراجعه( ص)اکرم امبریپ روش و سنت و قرآن ،خدا

 و قرآن همان و کنم استمداد خالفت امور در شما فکر از تا ،نداشتم شما مشورت و هینظر به یازین و آوردم

 .نمود یمستغن گرانید از کردن مداداست از مرا ،سنت

 مشاورت  محتااج  را خاود  و نشاود  دایپ سنت و قرآن در آن حکم که ،دیایب  یپ یمهم امر یروز اگر ،یآر

 .نمود خواهم مشورت ،شما با ،نمیبب

 ،نباود  من یاختصاص روش ،زین نیا: دادم قرار مسلمانان انیم در که یمساوات و المال تیب میتقس مسأله امّا و

 و میباود ( ص)خادا  رساول  زماان  در ،شما و من .باشم گرفته  یپ را رفتار نیا که ستمین یکس نیاول من و

 نیا ا در یازیا امت نیتار  کوچاک  و کرد یم میتقس یمساو طور به را المال تیب شهیهم که میدید را او روش

 .دیگرد ینم قائل یکس بر ،باب
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 ازاتیامت و دعوت یبرابر و مساوات به را ما که است دهآم زین خدا کتاب در ،مسأله نیا حکم ،نیا بر عالوه

 کوچاک  و اسات  یشگیهم ،دستورات  و شماست یرو  یپ در که است قرآن نیا .دینما یم لغو را جا یب

 .داشت نخواهد راه آن بر ناروا و باطل سخن نیتر

 ،لحاا   نیباد  دیا با و دهآم دست به شما یرهایشمش لهیوس به المال تیب نیا: که دییگو یم شما آنچه امّا و

 یغنائم و نمودند یاری اسالم به مال و جان با که بودند یکسان زین گذشته در .دیگرد قائل شما یبرا یازیامت

 و دیا نگرد قائال  یازیامت ،زین آنان یبرا ،المال تیب میتقس در( ص)خدا رسول ،حال نیا با ،آوردند دست به

 .آرند دست به یتر  یب سهم که بودن نیا باعث ،آنان تیفعال و اسالم در سبقت

 پااداش  باه  جازا  روز در ،باوده  نظار  مورد ،خداوند شگاهیپ در حتما ،آنان ستهیشا عمل و یجانباز نیا ،یآر

 .دیرس خواهند شان کین عمل

 (21)«.دانم ینم خود بر یا فهیوظ نیا جز ،مسلمانان ریسا و شما به نسبت من که داند یم یخدا

 ،گاران ید یهمدست با و گرفتند کار به را  یخو تالش یتمام و شده ناخشنود امام رتاما از ،جهت نیهم به

 یزنادگ  باه  توانستند یم که بود صورت نیا در تنها که کشند ریز به خالفت یکرس از را یو تا شدند آن بر

 .دهند ادامه  یخو انهیجو کام

 یعنا ی .اسات  من یزمامدار از یناخشنود تنها ،نانیا وندیپ و یهمبستگ: دیگو یم ،زهیانگ نیا افتیدر با ،امام

 زیا چ ناه  ،اسات علیاه الساالم    یعل حکومت به گفتن «نه» است داده وندیپ هم به را جمل اهل که یزیچ تنها

 یم امام یرو نیا از ؛لرزاند را یاسالم نظام یها هیپا امّا .شود یم دهید یشخص امر چند هر هیقض نیا .گرید

 :دیفرما

  یپا  را سسات  یرأ نیا ا آناان  اگر چه ؛نترسم شما تیجمع یپراکندگ از چندانکه ،رزمو یم ییبایشک من»

 (22) «.بگسلد هم از مسلمانان کار رسته ،برند

 :اصول بر امام فشردن یپا .3

 االمار  وإنّ المغدفاه  والشابهة  والحمة الحما هایف هیالباغ لَلفئة وإنَّها یَّعل واللُبِسَ لَبَسْتُ ما یرتیلبص یمع وان»

 (23) «.شَغَبِه عن لسانه وانقطع نصابه عن الباطل زاح وقد لواضح
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 رهیت یال چون ا انباریز درون رهیت ا ستمکار هستند یگروه نانیا .است همراه من با ،من ینیب قتیحق همانا

 و رانده آن میحر از باطل و است داریپد قتیحق که یحال ،گرفتار رهیت شب چون یشبهت در .جرّار عقرب و

 .مانده کام در و دهیبر ادیفر از ن زبا

 بِاه  و عادالت  یاجارا  یبارا  که دارد اصرار و رود یم  یپ ، یخو یاله معرفت و ینید ن یب براساس امام

 :کند یم اعالم منظور نیا به و ستدیا ینم باز تالش چیه از ،جامعه یسامان

 فاالجور  العدل هیعل ضاقَ ومن سعةً العدل یف انّف لَرددتهُ االماءَ به وملک النساء به تزوّج قد وجدته لو واللّه»

 (24) «.قیاض هیعل

 و است  یگشا عدالت در که گردانم یم باز را آن ،باشد رفته زکانیکن یبها ای ،زنان مَهر که نمیب اگر خدا به

 .ابدی تر سخت را ستم ،برنتابد را عدالت که آن

 افتاه ی یقادرت  و آماده  دانیا م باه  عثماان  خالفت دوران به که یافراد یبرا ،آن بر یداریپا و امام نگرش نیا

 از را یو ،عثماان  کشاتن  باه  حضرت آن ساختن متهم با تا دندیکوش یم نیبنابرا .نبود ندیخوشا (22) بودند

 .بازدارند تالش ادامه

 و دیا گو یما  ساخن  یدیا ترد چیه یب ،عثمان کشتن یافترا برابر در ،ترفند نیا کشف با زینعلیه السالم  امام

 عثمان خون در خود آنان: کند یم انیب یرسم گونه به و هراسد ینم «جمل اهل» آنان یزهایدستاو از هرگز

 .کردند یکوتاه او از تیحما در که چرا ،کندیشر

 دسات  در را اماور  زماام  طلحاه  ،باود  محاصاره  در عثمان که یروز چهل مدت در که است جالب نکته نیا

 ارشیا اخت در ،ملات  خزاناه  کاه  افات ی سالطه  اوضااع  بار  چنان آن یتح و گزارد یم نماز مردم بر و داشت

 است یزیچ آن ریغ درعلیه السالم  یعل با گرانید و او یدشمن که دارد آن از تیحکا نیا و (26).قرارگرفت

 .کنند یم ادعا که

 حضارت   تیشخصا  بیا تخر در ممکان  هرگوناه  باه  و شادند  وارد یستمگر به یعل با ییارویرو در آنان

 طانیشا  زشیا انگ باه  را نانیا عمل ،امام .نبود آنان ندیخوشا ،ارزشها و اصول بر او یپافشار که چرا ؛دبرآمدن

 :دینما یم ناممکن یعمل نیچن بروز خردمند مسلمان از چون داند یم
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 (27) «.فکوهس هم ودماءً ترکوه هم حقاً لَتطلِبُون وانّهم نصفاً نهمیوب ینیب والجعلوا مُنکَراً یّعل أنکروا ما واللّه»

 یما  را یحقا  ،آناان  .نبساتند  کاار  را انصا  ،خود و من انیم و ،نتوانستند آلودن گناه به مرا دامن که خدا به

 .ختندیر شتنیخو که ندیجو یم را یخون و ختندیگر و واگذاردند خود که خواهند

 :سدینو یم یبالذر

 از ،یو .دیرسا  ینما  طلحه یپا به ،نعثما با زهیست و مخالفت نظر از( ص)خدا رسول اصحاب از کی چیه»

 (28) «.برسد جا آن به یدنیآشام آب گذاشت ینم و کرد یم یریجلوگ عثمان خانه به آب دنیرس

 عثماان  یخاواه  خون هرگز ،امام با جمل اهل مخالفت زهیانگ که ماند ینم یباق یگمان چیه یجا انیب نیا با

 ساخت  آنها به پوشاندن عمل جامه در راعلیه السالم  یعل که بود ییزهایچ از هراس بلکه ،نبود یطلب حق و

 .دانستند یم بند یپا

 :قدرت به یابیدست در رقابت .4

 باا  کاه  ،ریا زب و طلحاه  .بود کارگر ،جمل نبرد ساختن ور شعله در یگرید زیچ هر از  یب دیشا ،عنصر نیا

 باه  ،حضارت  آن زماان  در و ودندب افتهی یاجتماع و ینید یگاهیجا خدا رسول زمان از ،اسالم در یشاهنگیپ

 در گارفتن  قارار  باا  ،داشاتند  یتیمحاور  زیا ن ابوبکر زمان در و شدند یم شمرده محترم ،او به کانینزد عنوان

 ساته یشاعلیه الساالم   یعل وجود با هرگز که آمدند در یا عرصه به ،عمر یسو از خالفت نفره ش  یشورا

 .نبودند آن

 هار ! دارند را خالفت یستگیشا ،شورا یاعضا از تن ش  کم دست که دش وانمود گونه نیا ،فهیخل کار نیا

 اوج شادت  باه  ،اعضاا  گرید توقع امّا ؛بود خواهد کس دو نیب تنها یجد رقابت که بود روشن  یپ از چند

 هستند یمقام در ،دوم فهیخل دهیبرگز یاعضا یتمام که آمد  یپ یپندار نیچن زین گرانید دهید در و گرفت

 هراسانا   و مناا  یب ساخت  را ساوم  فهیخل ،نگاه نیا .شوند مطرح مسلمانان فهیخل عنوان به ندتوان یم که

 دو آن در قدرت هیداع که ،ریزب و طلحه به ژهیبو ،آنان از یشمار به خالفت از پس ،یرو نیا از ؛بود ساخته

 نازد  در کاه  یگااه یجا از دهاستفا با ،دو نیا ،خیتار شهادت به که داد یم ژهیو یازهایامت ،بود گرانید از  یب

 یبرقا  و پارزرق  یزندگ و انباشتند ثروتها و آوردند گرد نارهاید و درهمها ،داشتند یسوّم جمله از ،فگانیخل

 (29) .دادند سامان خود یبرا
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 داشات  نظار  در با و یاسیس و یغیتبل جوّ به توجه یب ،خالفت گرفتن دست به و آمدن کار یرو از پس امام

 یازیا امت ،یاجتماع مقام در کس چیه یبرا و پرداخت یگر عدالت به ،یاله احکام و( ص)خدا رسول سنّت

 رشیپاذ  خور در ،بودند گرفته قرار مسلمانان گرید فیرد در که ،ریزب و طلحه یبرا امر نیا .نشد لیقا ،ژهیو

 یحقا  از ،عثماان  زماان  همچاون علیه السالم  یعل خالفت دستگاه در که بودند باور نیا بر آنان که چرا ؛نبود

 گذشاته  هام علیاه الساالم    یعلا  باا  زیست و یدشمن با که بود آن چاره راه تنها نیبنابرا ،شوند برخوردار ژهیو

 .بکاهند حضرت آن یریگ سخت از هم و کنند هیتوج را  یخو

 :سدینو یم طلحه ییجو یبرتر در یطبر

 :راند بانز بر را معرو  مَثَل نیا ،شد دیناام یازیامت هرگونه از او چون

 دنیسا یل از ساگ  کاه  اسات  یا بهره اندازه به ،کار نیا از ما بهره .انفه الکلب کلحسة اال االمر هذا من لنا ما»

 (31) «.برد یم دماغ 

 آن .داشات  وجود زین خودشان نیب یحت که ،امام با دو آن انیم تنها نه ،قدرت در رقابت و ییجو مقام حس

 جا آن تا ،پرداختند جدال و رقابت به گرید کی با نماز امامت سر بر ،رفتند بصره به شهیعا اتفاق به یوقت دو

 .انجامدیب زهیست به رفت یم که

 :سدینو یم یعقوبیی

 ،محمّاد  اصاحاب  یا نماز زدند ادیفر مردم و رفت دست از نماز وقت تا دیکش یم را یگرید جامه کی هر»

 (31) «.بخواند نماز ریزب بن عبداللّه یروز و طلحه بن محمد یروز: گفت شهیعا

 .ختیبرانگعلیه السالم  امام با یدشمن به را آنان ،ییاقتدارجو و ییخودنما در کشمک  نیا

 عادالت  و حاق  هیا عل ،ثاروت  و قدرت انیمدع از یشمار یدشمن و خشم دهییزا جمل جنگ که آن خالصه

 کاارزار  به ،(32) بود فرموده بدو( ص)امبریپ چنانکه ،ینید فیتکل و فهیوظ حکم به زینعلیه السالم  یعل .بود

 :کرد اعالم یروشن به و پرداخت آنان با
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 ؛را دل باد  نافرماان  ،کدلی فرمانبردار با و زنم یم را آن از گردان یرو ،حقّ ندهیجو یاری به ،ام زنده تا من»

 مقدم من بر ار یگرید و اند بازداشته مرا حق وستهیپ ،امروز تا( ص)رسول رحلت از پس ،سوگند خدا به که

 (33) «.اند داشته

 را عارب  ،همه از  یب آنچه .بود یگرید یها زهیست آغاز ،بدخواهان از یا دسته یسرکوب و جمل نبرد انیپا

 ،نهاد افول به رو یزمان اند  ،اسالم ظهور از پس که بود یا لهیقب و یقوم یرقابتها ،داشت یم وا یدشمن به

 شاام  در ،یامو عنصر به وابسته ،قدرت یمدّع نیتر بزرگ نکیا هم .ردسربرآو دوباره که نگذشت یزیچ امّا

 را خاود  هرگاز  کاه  هیا معاو .کند رونیب دانیم از ،است «هاشم» رهیت از که را خود بیرق تا است کرده نیکم

 ییهاا  حرباه  ،جمل نبرد زین و عثمان شدن کشته از پس ،دانست ینمعلیه السالم  یعل امام با همسان و برابر

 .بکشاندعلیه السالم  یعل با مبارزه به را ناآگاه یا توده توانست یم آن با که افتی

 :شمرد یم بر نیچن را جمل جنگ یامدهایپ ،یعسکر عالمه

 واقاع  در نیصافّ  جناگ  رایا ز ؛بود نیصفّ جنگ آت  گشتن ور شعله جمل جنگ تلخ یها وهیم از یکی .1»

 و بصاره  کناار  در آن یابتدا که یمحکم نخ با ،جنگ دو نیا .است آن شوم آثار از یکی و جمل جنگ دنباله

 .بود وستهیپ هم به ،باشد نیصفّ در  یانتها

 انیا م در را خالفات  هیا معاو کاه  شاد  موجاب  ،ریوزب طلحه ،شهیعا طر  از عثمان یخواه خون به امیق .2

 .سازد ناممکن گرید خاندان به را آن انتقال و کند یموروث خود خاندان

 ،نیبادب  مردم روح در ،نیصفّ سپس و جمل جنگ چون است نهروان جنگ ییدایپ ،آن گرید ارناگو جهینت .3

 «.ساتند ینگر یما  ریا تکف و عاداوت  دهیا د به گرانید به که یطور به گذاشت یبد آثار فکر کوته و نظر تنگ

(34) 

 نیصفّ جنگ

 دآوردنیا پد یپا  در ، یپا  از کاه  یو .سااخت  فاراهم  هیا معاو یبارا  یمناساب  نهیزم ،آمده وجود به یایقضا

 ینا ید ظااهر  به یا بهانه ،جمل نبرد و عثمان شدن کشته با ،بود تکاپو و تالش در ،خالفت کنار در یحکومت

 خاون  یساتگ یبا و عثماان  یدگیساتمد  طرح با او .بپردازد مردم یها توده زشیانگ به تا ،بود افتهی مشروع و
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 چنانکاه  ،رساانند  یاریا  امار  نیا در را او تا واستخ زین بزرگان و سران از و پرداخت یزنیرا به ،او یخواه

 :نوشت نیچن یو به ،وقاص یاب بن سعد ختنیبرانگ یبرا

 را او و سااختند  داریپا را او حق که همانا ،اند  یقر از یشور اهل ،عثمان یاری به مردم نیسزاوارتر همانا»

 رینظ اسالم در و تو کیشر یشور در آن و نمودند یاری را او ریزب و طلحه که یراست و ،دندیبرگز او جز بر

 مادار  ناخوش ،اند دهیپسند را آنچه توهم اکنون .دیورز شتاب غیدر یب کار نیا یبرا هم نیالمؤمن امّ .اند تو

 (32) «.مکن رد اند رفتهیپذ را آنچه و

 :نوشت و گفت سخن انصا  به یاندک یو پاسخ در سعد چند هر

 از ماا  از کادام  چیها  پاس  .باشد روا را او خالفت که را یکس مگر ،کردن وارد یشور در عمر همانا ،بعد امّا»

 .میکن اتفاق او بر که نیا به مگر ،نبود آن به سزاوارتر یگرید

 خاناه  در اگار  پس ریزب و طلحه امّا .نبود ما در ،بود او در آنچه و بود او در بود ما در چه هر یعل که آن جز

 (32) «.امرزدیب هم را نیالمؤمن امّ خدا و ودب بهتر دو آن یبرا ،بودند مانده خود

 هیا معاو امّاا  بازدارد ،داشت نظر در را آن یاجرا که یا نقشه و طرح از را هیمعاو تا شد آن بر گونه نیا به و

 را یرانگار یو و شاوم  نقشاه  عثماان  آلاود  خاون  راهنیپ کردن عَلَم با و داد ادامه  یخو حرکت به همچنان

 و واداشات  یزار و هیگر به دمشق مسجد در را دیسف  یر یرمردانیپ ،مردم ختنیبرانگ یبرا او .کرد یطراح

 ،ترفناد  نیا با و راه نیا از و کرد آماده یخواه خون یبرا را افراد ،دَمْ یول عنوان به خود اعالم و یسخنران با

 .کرد حرکت ،حضرت آن با جنگ یبرا و امام یسو به و ساخت فراهم انیشام از یسپاه

 .کارد  حرکت شام یسو به ،ییارویرو یبرا و داد سازمان را یسپاه ،افتی یآگاه انیشام توطئه از نچو امام

 .شدند ارویرو نیصفّ منطقه در ،(37) یهجر37 سال صفر در ای (36) یهجر 36 سال االول عیرب در سپاه دو

 و بساته  کاار  به که یترفند با هیمعاو دانست یم چون ،کرد همراه خود با بزرگ یلشکر ،نبرد نیا یبرا امام

 در نبارد  نیا ا نیهمچن ،ستین آسان آنان با مقابله که دارد  یخو با را یگروه ،است داده انجام که یغاتیتبل

 باه  ناماه  در چنانکه ،است آنان کردن کن شهیر ،آن چاره راه تنها که است ستمگران با یکاریپ ،حضرت نگاه

 :سدینو یم نیبحر در  یخو کارگزار
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 از که یهست یکسان از تو چه ،یباش من با تو داشتم دوست و بروم شام ستمکاران وقت رس خواهم یم من»

 (38) «.برپادارند را نید ستون ،شانیبد و خواهند یاری ،دشمن با جهاد در آنان

 براسااس علیاه الساالم    اماام  .شاوند  یما  رو باه  رو گار ید کیا  با لشکر دو ،فرات کنار در نیصفّ نبردگاه در

 کاه  یزماان  تاا  دهاد  یم فرمان خود لشکر به و زدیپره یم ،جنگ شروع در یتاز  یپ از ،یاسالم دستورات

 بهاره  و ابدی یم دست فرات آب بر دشمن که یزمان یحت و نباشند جنگ آغازگر ،ننهادند دانیم به یپا آنان

 امّاا  ،ابدی یم دست آب بر ،اوست چون ژهیو که یکیتاکت با حضرت آن ،بندد یم امام سپاه بر را آن از یریگ

 :سدینو یم هیمعاو به یا نامه در امام .کند ینم رفتار ،آنان بسان هرگز

 یبرا آب .دیبردار آب و دییایب ،میبرابر آب از استفاده در شما و ما .میده ینم فریک یبد به را تو بد عمل ما»

 (39) «.است همگان استفاده

 هیا معاو امّاا  .افتادناد  در یگمراها  و غفلات  باه  که است آنان یگر روشن صدد در ،رفتارها گونه نیا با امام

 یما  هیا معاو از ،کشاتار  و یزیر خون از یریجلوگ یبرا امام .فشارد یم پا جنگ کردن ور شعله بر همچنان

 :کنند سره کی را کار فیتکل تن به تن ینبرد در تا خواهد

 قلباه  یعل نیالمر نایّا لتعلم الالقت من نیقیالفر واعف یّال واخرج جانباً الحرب فدع ،الحرب یال دعوت وقد»

 (41) «.بصره یعل یوالمغطّ

! دار معاا   بزرگ کشتار از را سپاه دو و! آر من به رو خود و بگذار سو کی به را مردم پس ؟یجنگ خواهان

 .دهیپوش یکس چه دهید و است دهیکش ما از کی کدام دلِ بر کیتار پرده یبدان تا

 زهیا انگ باه  کاه  هیا معاو امّاا  ؛دیا نما یما  را  یخو یپاک و مانیا و وصخل و شنهادیپ نیا باعلیه السالم  یعل

 یپا  در ،درناگ  و جناگ  انداختن واپس با همچنان امام و زد باز سر تن به تن نبرد از ،آمده دانیم به یگرید

 (41) .بتاباند آنان دل در را قتیحق نور ،راه نیا از دیشا تا است آنان اصالح و مردم آگاهاندن

 مسالمانان  کاار  انساجام  و قوام جنگ با و بپردازند درمان و ییجو چاره به آرام  در تا کند یم شنهادیپ امام

 دیا گرد داریپا و درگرفت جنگ» جهینت در .دانستند زیست و نبرد را راه تنها ،اران ی و هیمعاو امّا ؛ابدین یسست

 (42) «.دیسرکش و برافروخت آن آت  و
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 جنگ (43).دندیرس شهادت به نبرد نیا در امام دوستان نیبهتر از یشمار و داشت ادامه جنگ نیا ییروزها

 برافراشاتن  باا  و دیشا یاند یا لاه یح عمروعااص  که ابدی انیپاعلیه السالم  یعل حضرت سود به که رفت یم

 تناگ  اماام  بار  را عرصاه  و دهیکشا  دست جنگ از مردم .خواندند آن براساس یداور به را امام لشکر ،قرآن

 .دهند انیپا را هیقض ،نیحکم ن یگز با و ردیبپذ را صلح ،تندخواس او از و گرفتند

 نشاان  حل راه تنها را یداور رشیپذ که داشتند حضور هیمعاو جاسوسان از یشمارعلیه السالم  یعل سپاه در

 .اند کرده دعوت حق به را مردم آنان بود یمدع که بود آنان جمله از یکند سیق بن اشعث .دادند یم

 :گفت امام

 دیا با ساوگند  خادا  باه : گفات  اشاعث  .بازدارند خود از را شما خواستند و کردند یکار بیفر شما با اننیا»

 (44) «.میکن یم میتسل آنان به را تو ای یریبپذ را شانیا شنهادیپ

 .داد تن تیّحکم به امام گونه نیبد

 لاه یح و پنهان یدستها امّا ؛ندیبرگز را اشتر مالک ای عباس بن عبداللّه تا بود آن بر امام ،داور انتخاب باب در

 ناامزد  ،داشات  یدشامن  او باا  که را یابوموس تنها و برآمد امام ارانی از یگروه نیآست از ،هیمعاو دستگاه گر

 .رفتیپذ ناچار به زین حضرت آن و کرد یداور

 یرأ امات  دربااره  اَزْرُح در ساال  سار  کاه  نوشاتند  یماان یپ دو آن .آمد دانیم به عمروعاص هیمعاو یسو از

 اماام  و الفت و یروزیپ احساس با هیمعاو که یحال در ،شدند پراکنده مردم گونه نیبد .کنند اعالم را  یخو

 .بود همراه ارانی یتینارضا و اختال  با

 :دیگو یم خود چنانکه ،دانست یم (ص)یمحمّد سنت حفظ راه تنها را هیمعاو با نبرد امام

 هیعل اللّه یصلّ ،محمد به جاء بما الجحود او قتالهم االّ یسعنی یوجدتن فما ،وظهره بطنه االمر هذا قَلَّبْتُ وقد»

 «.اآلخاره  موتاات  مان  یّعلا  اهاون  ،ایالدن موتات و العقاب معالجة من یّعل اهون القتال معالجة فکانت ،وآله

(42) 
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  یپا  را آناان  باا  جنگ که[ مرا ستین یراه] ستمین یره نیا جز ،دمید و ستمینگر را کار نیا یرو و پشت

 آسان فریک تحمل از را کاریپ پس .رمینپذ ،است آورده من یبرا ،وآله هیعل اللّه یصلّ ،محمد را آنچه ای ،رمیگ

 .دمیبرگز جهان آن فریک بر را جهان نیا رنج و دمید ،تر

 .وستینپ قتیحق به ،بود آن یپ در امام آنچه ،داد رخ که یترفند و فتنه با چند هر

 ،بودناد  بساته  کاه  یمانیپ براساس خدا رسول اصحاب از یجمع و ،عمروعاص و یعراش یابوموس ،داور دو

 ،وگوهاا  گفات  طاول  در کاه  عمروعااص  .کنند اعالم را  یخو نظر تا ،گردآمده ازرح در 38سال شعبان در

 :گفت زین جا نیا در ،داشت یم  یپ سنّ در یبرتر بهانه به را یابوموس ،شهیهم

 «.یبرتر من از ،سنّ و هجرت نظر از تو چون ،گرفت نخواهم یشیپ تو بر هرگز ،من»

 :گفت ،خدا سپاس و حمد از پس و رفت فراز منبر به یابوموس گونه نیبد

 کاه  سات ین آن از تار  بخا   امیا الت و کارساازتر  زیا چ چیه میدید و میستینگر امت نیا کار در ما! مردم یا»

 را هیا معاو و یعلا  کاه  گرفت قرار نیا بر ،عمرو ،میهمتا و من یرأ ،نیبنابرا .نکشد اختال  به امّت یکارها

 تیا وال باه  دارناد  خاوش  را کس هر که میبسپار مسلمانان از ییشورا به را امر نیا ندهیآ نییتع و میکن خلع

 .گمارند  یخو امور

 یما  ساته یشا را کاس  هر و دیریگ دست به را  یخو کار ،خود شما .کردم خلع را هیمعاو و یعل ،من نکیا

 .نشست و رفت یکنار به پس .دیگمار خود بر تیوال به ،دیدان

 :گفت سپس و کرد  یستا و سپاس را خدا و ستادیا او یجا در ،عاص عمروبن ،گاه آن

 خلاع  را یو ،او کاه  همچنان ،را او یموال ،زین من .کرد خلع را خود یموال و بگفت ،دیدیشن آنچه ،مرد نیا

 عثماان  دوستدار و نشانده دست ،یو .دارم یم استوار[ خالفت بر] را هیمعاو ،خود یموال و کردم خلع ،کرد

 .است مقام نیبد مردم نیتر ستهیشا و ،او خون انتقام خواستار و

 باه  مَثَال  در یراست به ،یدیورز فجور و یکرد یمانیناپ غَدْر به که نکند کامروا تیخدا: گفت او به یابوموس

 :که یمان سگ

 «.لهَثْیَ تترُکه او لهثی هیعل تحمل ان»
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 .کند پارس ،یخودگذار حال به ای و یکن بیتعق را او اگر

 :یمان درازگوش به مَثَل در تو که را یراست: گفت بدو عمرو پس

 «.االسفار حملی الحمار»

 (46) «.کشد پُشت بر چند یکتاب که یدرازگوش

 آورده دسات  باه  یا جاه ینت کاه  آنکاه  یب ،شدند جدا گریکدی از دشنام و یناراحت با همراهانشان و حکم دو

 .قرارگرفت فگانیخل فیرد در هیمعاو که نیا جز ،باشند

 تاا  ،بود جنگ آن از ییشما تنها ،شد انیب آنچه .ستین ما هد  ،نیصفّ جنگ جزء جزء انیب ،نوشتار نیا در

 ارائاه علیاه الساالم    یعلا  هیا عل همراهان  و هیمعاو نبرد و یدشمن یها زهیانگ از یلیتحل آن براساس میبتوان

 ییارویرو در خوارج انیجر ،یرأ اعالم زمان تا نیحکم ن یگز فاصله در که است الزم نکته نیا ذکر .میده

 یما  بادان  نیا ا از پس و است اسفنا  و زیانگ عبرت ،سخت یا مقوله خود که آمد  یپعلیه السالم  یعل با

 .میپرداز

 نیصفّ جنگ یها زهیانگ و سببها

 باا  امّا ،دارد کینزد یشباهت ،میا آورده جمل نبرد باب در آنچه با ،شود یم شمرده جا نیا در آنچه ،گمان یب

 .ستین دهیفا از یخال مستقل گونه به آن یبررس ،حال نیا

 :است نیچن دهیانجام نیصفّ نبرد به کهعلیه السالم  یعل امام با یدشمن یها زهیانگ

 :هیمعاو یطلب قدرت .1

 شاام  لشاکر  یفرماناده  و حکومت به ،یهجر18 سال ،دیزی ادرشبر مرگ از پس و عمر زمان از که هیمعاو

 یاریاخت ارید آن در یو ،عثمان خالفت زمان در و پرداخت  یخو اقتدار رهیدا توسعه به (47) .شد گمارده

 در عثماان  کارگزار که نیا با هیمعاو (48) .کرد پا به یاشراف و یجاهل یحکومت ،نیرید عادت به و افتی تام

 .دهاد  شاکل  را یحکاومت  که بود آن یپ در و کرد یم عمل خودکامه و مستقل گونه به مّاا ،بود شام نیسرزم

 حاضار  ،یرو نیا از .بنامد فهیخل یرسم صورت به را خود بتواند تا ،بود اوضاع رییتغ نیکم در منظور نیبد
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 خیتار یبالذر چنانکه افتی ینم  یخو یسرکش یبرا یا بهانه ،او وجود با چون ،(49) نشد عثمان یاری به

 :سدینو یم یهجر سوم قرن نگار

 یادعاا  ،یعماوزادگ  ناام  باه  سپس و شود کشته روداریگ آن در یو تا دیورز درنگ عثمان یاری در ،هیمعاو»

 (21) «.کند حکومت و خالفت سپس و یخواه خون

 منداناه هنر و قیا دق ،هیا معاو زهیا انگ انیب و ینگار چهره در و یدنیشن زین کند یم نقل یعقوبی که داستان نیا

 :سدینو یم یو .است

 باه  ماا : گفات  و نشسات  مشاورت  به عمروعاص با ،شد مصممعلیه السالم  یعل با زیست یبرا هیمعاو یوقت»

 .میجنگ یم یعل با عثمان خون

 .تو و منم نبرد را عثمان نام که آن به مردم نیسزاوارتر که یراست! ییرسوا چه: گفت عمرو

 چرا؟ ،تو بر یوا: گفت هیمعاو

 یبجلا  اساد  بان  دیا ز از کاه  آن تاا  ،یبازداشات  او یاریا  از دست شام مردم داشتن همراه با که تو امّا :گفت

 (21) «.ختمیگر نیفلسط به و گذاشتم را او آشکارا که من امّا و رفت یو نزد او و خواست یادرسیفر

 او کاه  باود  یا بناده یفر راهکاار  تنها و نبود  یب یا بهانه هیمعاو یسو از عثمان یخواه خون اعالم نیبنابرا

 .ابدیبعلیه السالم  یعل با ییارویرو در شتنیخو یبرا یزیدستاو و یا بهانه توانست

 فاراهم  یمناساب  ناه یزم ،دیا انجام او قتال  باه  که خالفت  یانیپا یرخدادها ژهیبو ،عثمان از پس ،حال هر به

 ریا جر توسا  علیه الساالم   یعل امام یوقت ،رو نیا از .کند یفراز گردن  یپ از  یب بتواند هیمعاو تا ساخت

 :گفت پاسخ در ،کند عتیب تا خواست و فرستاد نامه او یبرا

 خاراج  و دهاد  قرار من ولیت در را مصر و شام ،که آن نخست: رمیبپذ را یعل عتیب تا حاضرم شرط دو به»

 (22) «.نگذارد عتیب من گردن به یکس یبرا ،مرگ  از پس گرید دو و باشد من آن از نیسرزم دو آن

 یدار نیا د زهیانگ به نه ،او .دیآ یم بر ،آن به یو اقیاشت و ذوق و هیمعاو یطلب قدرت آشکارا عبارت نیا از

 آرماان  کاه  آن توساعه  و قادرت  باه  یابیدست یبرا تنها که ،یخواه خون و یطلب عدالت ای و یخواه نید و

 باا  ییارویا رو یارایا  دانست یم چون و نهاد یهماورد دانیم به یپا ،بود هیام یبن خاندان یخیتار و نهیرید
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 آن گوناه  نیباد  بتواناد  دیشاا  تاا  ،شاد  وارد معاملاه  و مصاالحه  دَرِ از ،ندارد حق و انتید عرصه در را یعل

 ییاساتها یس نیچن به تن هرگز امام که است روشن امّا .دهد نشان مدارا اهل زین را خود و بدیبفر را حضرت

 .شود سوار مردم گردن بر تا دهد ینم گسترده یامارت ،داردن الزم یستگیشا که را یفرد و دهد ینم

 ییجاو  زهیسات  یپا  در ،زناد  هیتک شام قدرت کهیار بر یریام به همچنان تواند ینم که افتیدر یوقت ،هیمعاو

 .داشت پا به را نیصفّ نبرد و برآمد

 :ینژاد و یقوم رقابت .2

 هیا ام یبن و هاشم یبن رهیت دو نهیشیپ در آنچه .میا گفته سخن باب نیا در شرح به ،نوشتار نخست بخ  در

 ییدایا پ و اساالم  ظهاور  با .واداشت ییارویرو به مکنت و استیر یهماورد دانیم در را آنان ،بود آمده  یپ

 هاشم یبن از که( ص)امبریپ یقدس وجهه هم و باخت رنگ یجاهل یرقابتها آن هم ،یامبریپ و بعثت انیجر

 انیا امو نهفته یآرزوها هرگز امّا ؛داشت دور بانیرق دسترس از و آورد برفراز ابترق دور از را خاندان  ،بود

 ینادگ یپو همچناان  بلکاه  ؛افات ین زیا ن ینا ید یجهت و نرفت نیب از ،مقام و استیر ،قدرت به یابی دست در

 هبا  را آناان  ،داشات  انیامو ژهیبو ،انیشیقر به نسبت که ییخو نرم با  یخو خالفت دوره در عثمان .داشت

 :داشت گشاده کارها در را آنان دست و گماشت کار

 .منال و مال خود تیب اهل به و داد ایعطا شان یخو و کان ینزد به و نوشت مروان یبرا را هیقیافر خمس»

 تیا ب اهال  و کانینزد حق آنچه عمر و ابوبکر: گفت و کرد لیتأو ،بود کرده امر خداوند را آنچه باب نیا در

 (23) «.کردم میتقس کانینزد و شانیخو نیب در و گرفتم را آنها من و کردند تر  بود

 روش امّاا  ،باود  انیا امو از خاود  چند هر ،عثمان که چرا ؛بود یامو قوم رقابت انیجر یرسم ندهینما هیمعاو

 امّاا  ؛کارد  میترسا  ینژاد ریغ یجهت او یبرا شد یم ،یرو نیا از ،بود افتهی ینید یا وجهه ،او کارآمدن یرو

 یبارا  ،ییارویا رو نیا ا و پرداخات  یهاشام علیه الساالم   یعل امام با ییارویرو به ینید رنگ چیه یب هیمعاو

 را  یخاو  گذشاتگان  افتخارات همه توانست یم رهگذر نیا از که بود تیجاهل دوران به یبازگشت ،هیمعاو

 باا  زیسات  و یازگارناسا  به ،یاجتماع یارزشها و ینید اصول به توجه یب ،یرو نیا از .کند ایاح و بازپرورده

 بر ،قوم و نژاد کی افتنی یبرتر تنها ،یروزیپ نیا که داستیپ البته .برآمد قدرت گرفتن دست به یبرا فهیخل

 باه  شار   و کفار  نمااد ( ص)امبریا پ زمان در و اسالم ظهور از پس ،انیامو چون بلکه ،گرنبودید قوم و نژاد
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 هماان  یروزیا پ ،آناان  یروزیا پ زمان نیا در ،نکردند عمل نیا جز گاه چیه زین آن از پس و آمدند یم شمار

علیاه الساالم    یعلا  اماام  جهات  نیهم به .بود کننده نگران یامیپ و یاسالم یدستاوردها بر نگرش و شهیاند

 انکاار  باه  ،آن وساتن ینپ قتیحق به و دنینپوش عمل جامه که داند یم یضرورت را اران ی و هیمعاو با مبارزه

 .نجامدا یم رسالت یدستاوردها

 :یبندوبار یب .3

 .نباود  ساازگار  ،بود آن یوجو جست درعلیه السالم  یعل آنچه با …و یمال و یاسیس ،یاخالق یبندوبار یب

 باه  آناان  نباودن  بناد  یپا ،دیآ یم بر خاص گونه به هیمعاو و عام طور به یامو خاندان درباره خیتار از آنچه

 و ماال  جماع  زین و نابجا یبخششها و بذل ،او یها خدعه و دیک ،هیمعاو شاهانه رفتار .است اصول و یمبان

 شاکوه  و فاتیتشار  داستان .دارد تیحکا او یباورها ینااستوار از یهمگ ،کارها بر ستیناشا افراد گماردن

 :ادعاست نیا یایگو یروشن به ،داشته عمر با که ییوگو گفت و او یماد

 فاتیتشار  و میعظ موکب با هیمعاو .شد دمشق وارد ،مصر قصد به ،عمر ،شام بر هیمعاو حکومت دوران در»

 پرشاکوه  و میعظا  موکب نیا صاحب تو ایآ: گفت عمر ،شد کینزد هیمعاو یوقت .رفت او استقبال به ،اریبس

 ؟یهست

 .نیرالمؤمنیام ای یبل: گفت

 ستند؟یا یم هاساعت ات خانه در بر و آورند یم یرو تو دربار به ازمندانین که اند داده خبر من به: گفت عمر

 .است حیصح: گفت هیمعاو

 ؟یکن یم نیچن چرا: گفت عمر

 در رعاب  جااد یا یبرا است الزم ،ارندیبس آن در ،انیروم ،دشمن جاسوسان که میهست ینیسرزم در ما: گفت

 (24) «.فتندیب هراس به آنها تا میکن آشکار را  یخو قدرت و شکوه و یبزرگ آنها دل

 نیچنا  نیبناابرا  (22) .کناد  یما  اشااره  هیا معاو یبندوبار یب از گرید یبخش به ،دمشق خیتار در ،عساکر ابن

 یا فاه یخل .کند سازگار ،است یاله حدود و احکام یاجرا تالش  تمام که یکس با را خود تواند ینم یفرد
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 کاه  است نقل پدرش از یمیتم انیح ابن از .است ازمندین تن  لباس یبرا گاه که ورزد یم زهد چنان آن که

 :گفت یم که دمید منبر بر را طالبیاب بن یعل

 «.ازار ثمن سلفک: فقال رجل هیال فقام ،مابعته ازار ثمن یعند کان فلو هذا؟ یفیس یمنّ یشتری من»

 برخاسات  یمرد سپس .فروختم ینم را نیا ،داشتم یازار پول اگر بخرد؟ را رمیشمش نیا که است یکس چه

 .دهم یم تو به سلف صورت به را ازار وجه من: گفت و

 در یاساالم  ینهایسرزم گرید ،شام جز ،گفت نیچنعلیه السالم  یعل که روز آن: دیگو یم ادامه در عبدالرزاق

 (26) .بود دست 

 عمل یشکل هر به کارگزاران  شمارد ینم روا هرگز ،کند یم یزندگ گونه نیا خود که یانسان است روشن

 تواناد  یما  ماؤمن  تنهاا  راعلیه الساالم   یعل رایز ؛بود ناممکن گمان یب هیمعاو یبرا وضع نیا تحمل و کنند

 (27) .دیجو یم یدور او از منافق تنها چنانکه ،برتابد

 آنها ییدایپ عوامل و خوارج

 انیا جر از پاس  نانیا .افتندی شهرت هیّحرور ای خوارج به خیتار در که برآمدند یا دسته ،نیصفّ جنگ دل از

 :گفتندعلیه السالم  یعل امام به اعتراض در و سربرآوردند تیّحکم

 (28) «.للّه اال الحکم ان ،قولی یتعال واهلل اهلل نید یف الرجال حکّمت»

 .خداست آن از حکم تنها: دیگو یم خداوند که یدرحال ،ینهاد داور را مردان خدا نید در تو

 یزیا چ و فکندناد ا فتنه و تفرقه مسلمانان انیم در و شد افزون زانیانگ فتنه و رانیگ خرده ،ناسازگاران جمع

 و یزیا ر خاون  به و ماندند حروراء در نیصفّ از بازگشت هنگام به و برافراشتند مخالفت پرچم که نگذشت

 عاده  و ،کارد  انیا ب شانیبرا را حق و نشست وگو گفت به آنان باعلیه السالم  امام چند هر .پرداختند یراهزن

 خبّااب  بان  عبداللّه و رفتند نهروان به قدم ثابت گرید یگروه امّا ؛دیکش خود یسو به و بازگرداند را یادیز

 :اند گفته سبب نیبد .کشتند را ارتّ بن
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 .اسات  نیالمسلم امام و نیرالمؤمنیام یعل: گفت او ،دندیپرسعلیه السالم  یعل امام درباره را عبداللّه نظر آنان»

 هار  باه  راه طاول  در نیهمچنا  .درساندن قتل به ،بود باردار که ،را همسرش و او ،آمده خشم به پاسخ نیا از

 «.کشاتند  یما  را او ،نباود  موافق آنها با اگر ،کردند یم سؤال تیّحکم درباره را او یرأ ،خوردند یم بر یکس

(29) 

 ،داشات  عهاده  باه  را آنان یرهبر که هیذوالثد جمله از شترشانیب .دیکش لشکر آنان یسو به امام سبب نیبد

 (61) .(38 سال در) شدند کشته

 :بود کرده انیب  یپ از را خوارج ظهور( ص)امبریپ

 قارءون ی .هیّا البر ریا خ قاول  من قولونی ،االحالم سفهاء ،االسنان احداث یامّت من قوم ،الزمان آخر یف خرجی»

 (61) «.…هیالرّم من السهم مرقی کما نیالد من مرقونی حناجرهم جاوزیال ،القرآن

 ینما  در آناان  یها حنجره از امّا خوانند یم آنقر و ندیگو یم سخن کین یانسانها گفتار روش به یا دسته

 .رود یم رونیب کمان از ریت چنانکه ،شوند یم خارج نید از ،گذرد

 :است آمده هیذوالثد به اشاره در( ص)امبریپ از گرید یتیدرروا

 چاون  ناان یا و ،شمارد یم کوچک آنان مقابل در را اش روزه و نماز ،شما از کی هر که است یارانی را یو»

 زناان  پساتان  چاون  ،اش نهیسا  دو از یکا ی کاه  است یمرد رهبرشان و روند یم رونیب نید از ،کمان از ریت

 (62) «.است برآمده

 بان  عبداهلل ،امام یوقت جهت نیهم به .بودند خشک و متعصب ،دان قرآن و دار نید ظاهر به یافراد ،خوارج

 باه  قارآن  چاون  نکناد  تمساک  قرآن به آنان با که کند یم سفارش ،فرستد یم آنان با مجادله یبرا را عباس

 باه  آناان  با دیبا پس .گفت خواهند یزیچ ،شود گفته چه هر و است حمل درخور یگوناگون وجوه و یمعان

 .ابندین یزیگر راه تا ،شود احتجاج سنت

 واجاد ی لان  فاانّهم  بالسنّة حاججهم ولکن قولونیو تقولون ،وجوه ذو حمّال القرآن فان ،بالقرآن التخاصمهم»

 (63)«.صاًیمح عنها
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 خصام  و ،ییگو یم یا هیآ از یزیچ تو .دارد گون گونه یهایمعن تاب قرآن که ،اوریم حجت آنان بر قرآن به

 .آن رفتنیپذ جز ،نبود یراه را شانیا که کن وگو گفت آنان با سنت به کنیل .گرید هیآ از یزیچ ،تو

 (:ع)یعل به خوارج یاشکالها

 .دارد نظر آن ینف به ،(64) قرآن هیآ حیصر که یحال در ،داد تن انسانها یداور به! قرآن برخال  امام چرا .1

 :یحلّ و ینقض ،دیگو یم پاسخ دو آنان به پاسخ درعلیه السالم  امام

 حاق  ،دییا جو یم استناد بدان که یکالم .است قرآن مقصود خال  ،دیا کرده برداشت هیآ از شما آنچه .الف

 نیا ا یکسا  و سات ین خداوناد  حکام  جز یحکم یآر .است باطل و خطا ،دیدار آن از که یا اراده امّا ،است

 اداماه  در امام .ستین خدا یبرا جز یامارت که است آن ،ندیگو یم خوارج آنچه یول ،کند ینم انکار را سخن

 :دیگو یم

 (62) «.الکافر هایف ستمتعیو المؤمن امرته یف عملی ،فاجر او برٍّ ریام من للنّاس البدّ وانّه»

 ،کاافر  و کند  یخو کار ،مانیا با مرد او درحکومت تا ،کار تبه ای ،کوکردارین ،دیبا یحاکم را مردم که ییجا

 .برد خود بهره

 .اند کرده اراده را آن خوارج که است یزیچ ریغ ،هیآ مراد ،نیبنابرا

 .بود شما خود اصرار به تیّحکم رشیپذ که نیا .ب

 سالطان  وال ربّکام  مان  نةیّب ریغ یعل ،الغائ  هذا وباهضام ،النّهر هذا اءباثن یصرع تصبحوا ان لکم رینذ فانّا»

 ابااء  یعلا  تمیفااب  الحکوماة  هاذه  عان  تکمینه کنت وقد المقدار واحتبلکم الدّار بکم طوّحت قد .معکم نیمب

 ،ابااکم ال آت ولام  االحالم سفهاء ،الهام اخفّاء معاشر وانتم هواکم یال ییرأ صرفت یحتّ ،نیالمنابذ نیالمخالف

 (66) «.ضرّاً لکم اردت وال بجرا

 .افکناده  مغاا   نیا یهایبلند و پست در و ،دیباش افتاده ،رود نیا کرانه در کُشته که ترسانم یم آن از را شما

 .قضاگرفتار دام به و ،ارید و خانه آواره ،آشکار یحجت نه و ،دیباش داشته پروردگار از روشن یبرهان نه
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 خاود  یرأ کاه  چندان .دیدیورز مخالفت و دیافتاد در من با .دیزد سرباز و ،بازداشتم ،تیّحَکَم کار از را شما

 آوردم شما یبرا ییبال نه من! ناکسان یا ،نادان خردان یب یا ،سبکسران یا شما .کردم شما یهوا کار در را

 .خواستم تانیبرا یانیز نه و

 ،باود  آناان  خود خواسته تر  یب ،داد رخ آنچه هک دهد یم نشان ،نانهیاندوهگ و آلود خشم پاسخ نیا در امام

 خاوارج  در پاساخ  دو نیا از کی چیه چند هر .باشد یتند و بازخواست سزاوار تا یشخص یریگ میتصم نه

 .فتادین کارگر

 زماان  چاون  کاه  حیتوضا  نیا با! نیرالمؤمنیام لقب حذ  به شانیا دادن در تن ،امام .خوارج گرید اشکال .2

 و برخاساتند  نزاع به ،نیرالمؤمنیام به او دنینام ای یعل نام داشتن مقدم از طر  دو ،بود هدیرس مانیپ نگارش

 را نکتاه  نیا ا ، یخاو  یهاا  بهاناه  در خاوارج  (67) .افتی انیپا هیقض ،امام خود یگر یانجیم با ،سرانجام

( ص)امبریا پ عمل به ،آنها به پاسخ در امام داد؟ تیرضا  یخو لقب حذ  به حضرت آن چرا که گنجاندند

 لقاب  چیها  یبا  را پادرش  و ناام  تا: فرمود ، یقر ندهینما اعتراض در حضرت آن که کرد اشاره هیّبیحد در

 (68) .داد نشان را  یخو یرویپ امام ،گونه نیبد ،بنگارند

 را  یخاو  تیوصاا  تیّا حکم رشیپذ با چرا که بود آن ،ساختند وارد حضرت بر که یگرید مهم اشکال .3

 نیا ا باه  ،اماام ! سازد تباه را تیوص ،یداور به دادن تن با ستیبا ینم ،بود یوص اگر یعنی .است کرده انکار

 و خطاا  مرتکاب  خاود  ،بردارند او یهمراه و تیوصا از دست اگر که فهماند آنان به و گفت پاسخ زین نکته

 (69) .(ع)یعل نه ،اند ه شد گناه

 بار  یروزیا پ از پس امام عمل از خوارج :دیگو یم یو آورد یم انیم به سخن ،یچهارم اشکال از یبالذر .4

 مسالمان  ،جمال  اهال  اگار  نکرد؟ میتقس را آنان میغنا حضرت آن چرا که داشتند پرس  زین( جمل) نیناکث

 (71) نبود؟ حالل اموالشان گرفتن چرا ،بود روا آنان با دنیجنگ اگر و دیجنگ آنان با چرا ؛بودند

 باه  ناچاار  باه علیه الساالم   امام که دادند یم نشان موجه ار خود یرانسانیغ شورش و حرکت ،ها بهانه نیا با

 دچاار  آناان  که چرا ،نکشند را خوارج ،او از پس که کرد سفارش گرانید به چند هر ،پرداخت آنان یسرکوب

 (71) .اند حق شناخت در یگمراه
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 (ع)یعل با یدشمن در خوارج یها زهیانگ

 خاود  ساخنان  از را آنان زهیانگ نیتر مهم بتوان دیشا .دیآ یم دست به شد انیب آنچه از خوارج ییجو زهیست

 وجاو  جسات علیه السالم  امام قتل به بجره بن بیشب ختنیانگ یبرا یمراد ملجم ابن استدالل از ژهیبو و آنان

 .کرد

 :نید یژرفا به جهل و ینگر یسطح .1

 نیهم .نداشتند را الزم ن یب که یندارانید امّا ،اند شناسانده انتید و نید اهل ییانسانها ،خیتار در را خوارج

 ،قارآن  و نیا د از او یدایا پ ناکران و ژر  شناخت و یآگاه ،کشاندعلیه السالم  یعل با یدشمن به را آنان امر

 :دیفرما یم ،ندیب یم عبادت در را یخارج یفرد یوقتعلیه السالم  امام .بود همگان زبانزد

 (72) «.شک یف صالة من ریخ نیقی یعل نوم»

 .گزاردن نماز ،یدل دو با که بِه خفتن نیقی به

 یبارا  کاه  یتیّوص در یحت و دینما یم موجّه ، یخو با یدشمن در را آنان عذر یا گونه به امام سخن نیا با

 یایا جو یگروها  را خاوارج  ،حضارت  آن کاه  داستیپ یروشن به ،کند یم آنان با ییارویرو در خود از پس

 .داند یم گمراه و رو راههیب یول ،حق

 فرماان  را آناان  با قتال ،حضرت آن ،حال نیع در و بود آمده خوارج ینگر یسطح زین( ص)امبریپ سخن در

 .شکند یم درهم را نید یها هیپا ،نید به یرواقعیغ و انهیعام نگرش گونه نیا که چرا ؛بود داده

 :کند یم نقل یخدر دیابوسع

 هماراه  به ،میدیپرس حضرت آن از ما و بود داده مانفر نیمارق و نیقاسط ،نیناکث با قتال به را ما( ص)امبریپ»

 (73) «.طالب یاب بن یعل با: فرمود م؟یکن کاریپ نیچن یکس چه
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 :خدا نید در انسان دادن قرار داور .2

 از و گرفت تماس بجره بن بیشب با کوفه در ،افتی تیمأمورعلیه السالم  یعل امام کشتن یبرا که ملجم ابن

 تن یکار به یعل: گفت پاسخ ،دیپرس را آن علت بیشب چون .کند یهمراه کار نیا در را یو تا خواست او

 .بود خدا حکم برخال  که داد در

 انجاام  را  یخاو  یرانساان یغ عمل یوقت که بود افتهی یجا یخارج ملجم ابن درون در چنان آن نگرش نیا

 :برآورد ادیفر ،آورد وارد امام بر یضربت و داد

 «.الصحابک وال کالل یعل ای للّه الحکم»

 .بود نید از شانیا نادرست فهم درعلیه السالم  یعل با آنان یدشمن راز ،نیبنابرا

 . ادعای قتل مسلمانان3

 باه  ملجام  ابن سخن در باز که است مسلمانان قتل یادعا ،کشاند یم یدشمن به را انیخارج که یجهت گرید

 :است آمده بیشب

 (74) «.است تنکش ،یفرد نیچن یسزا و است کشته را ما صالح برادران ،یعل»

 صاحنه  از گااه  چیها  ،ناان یا روانیا پ و کردند یرو خشونت و خشم به ،یباور نیچن با ،خوارج ،حال هر به

 وجاود  ناادان  مغز خشک ندارانید و متعصّب ،فهم کج یانسانها شهیهم که چرا ؛نشدند دیناپد ،اسالم خیتار

 هالکات  باه  یهمگا  خاوارج : فات گ کاه  یکسا  به پاسخ درعلیه السالم  یعل امام سخن دیشا .داشت خواهد

 :باشد مضمون نیهم به ناظر ،دندیرس

 آخارهم  کاون ی یحتا  ،قُطِاعَ  قرن منهم نجم کلّما ،النِّساء قرارات و الرّجال اصالب یف نُطفٌ اِنّهم ،واللّه کالً»

 (72) «.نیسالّب لُصُوصاً

  یپاا  از ،سربرآرد آنان از ،یمهتر هرگاه .مادران یزهدانها و مردان یپشتها در ندیها نطفه که خدا به! هرگز

 .ازندی یدزد به دست و ندیربا مردم مالِ کار آخرِ که چندان ،اندازند در
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 سخن فرجام

 که همو ،بودعلیه السالم  یعل با یدشمن رمز و راز به ژر  چندان نه ینگاه ،آمد نوشته از بخ  دو در آنچه

 انسانها مانیا مال  و اریمع را یو( ص)امبریپ که چرا ؛ورزد یدشمن او با ستیبا ینم یکس ،ظاهر حسب به

 .مسلمان هر فهیوظ را او با یدوست و بود داده قرار

 .«اللّاه  یآذ فقاد  یآذان ومن یاذان فقد اًیّعل یاذ ومن ،یابغضن فقد اًیّعل ابغض ومن یاحبّن فقد اًیّعل احبّ من»

(76) 

 :بود فرموده زین او قاتل درباره و

 اند؟ یکسان چه ،انینیپس نیتر یشق و انینیشیپ نیتر یشق یندا یمعلیه السالم  یعل ای»

 .داناترند رسول  و خدا: کرد عرض امام

 بار  که است یکس ،انینیپس نیتر یشق و است صالح شتر کننده یپ ،انینیشیپ نیتر یشق»: فرمود( ص)امبریپ

 (77) .«زند یم ریشمش تو فرق

 .دیطلب یم یکاو ژر  یاندک ،شد انیب که ییهایدشمن اندنینما ،همه نیا با

 :نوشتها یپ

 .روتیب ،صادر دار ،179/2ج ،یعقوبیال واضح بن محمد بن احمد ،«یعقوبیال خیتار» .1

 .117/3ج ،«اسدالغابه» .2

 .1221/4ج ،«المنوره نهیالمد خیتار» .3

 .178/2ج ،«یعقوبیال خیتار» .4

 .22/3ج ،سعد ابن ،«یالکبر طبقات» .2

 .117/4ج ،«اسدالغابه» .6
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 آماوزش  و انتشاارات  ساازمان  ،132/137خطبه ،یدیشه جعفر دکتر ترجمه ،صالح یصبح ،«البالغه نهج» .7

 .یاسالم انقالب

 .117/4ج ،«اسدالغابه» .8

 .181/2ج ،«یعقوبیال خیتار» .9

 .64 نامه ،«البالغه نهج» .11

 .181/2ج ،«یعقوبیال خیتار» .11

 ./218بهیقت ابن ،«المعار » .12

 .183/2ج ،«یعقوبیال خیتار» .13

 .23 ا 22/3ج ،سعد ابن ،«یالکبر طبقات» .14

 .137 خطبه ،«البالغه نهج» .12

 .172خطبه ،همان .16

 .219 خطبه ،همان .17

 .333 ا 332/2ج ،یمسعود ،«الذهب مروج» .18

 .183/2ج ،«یعقوبیال خیتار .19

 .169 خطبه ،«البالغه نهج» .21

 اا  37/2ج …و ایسردارن محمد عطا ترجمه ،یعسکر یمرتض دیس عالمه «اسالم خیتار در شهیعا نق » .21

 .41 ا 39/7ج ،دیالحد یاب ابن ،«البالغه نهج شرح» نقل به ،ریمن یانتشارات یفرهنگ مرکز ،41

 .176/16خطبه ،«البالغه نهج» .22

 .134/137 خطبه ،همان .23
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 .16/12 خطبه ،همان .24

 ./126یوطیس ،«الخلفا خیتار» .22

 .117/2ج ،یطبر ریجر ،«والملو  االمم خیتار» .26

 .22 خطبه ،«البالغه نهج» .27

 .91 ا 81/2ج ،«االشرا  انساب» .28

 .333 ا 332/2ج ،«الذهب مروج» .29

 .23/2ج ،«والملو  االمم خیتار» .31

 .یفرهنگ و یعلم ،79/2ج ،یتیآ میابراه محمد ترجمه ،«یعقوبی خیتار» .31

 .341/8ج ،«بغداد خیتار» .32

 .6 خطبه ،«البالغه نهج» .33

 .234 ا 233/2ج ،«اسالم خیتار در شهیعا نق » .34

 .یفرهنگ و یعلم ،78/2ج ،یتیآ میابراه محمد ترجمه ،«یعقوبی خیتار» .32

 .88 ا/ 78همان .36

 .23/3ج ،«یالکبر طبقات» .37

 .42 نامه ،«البالغه نهج» .38

 ./193مزاحم ابن ،«نیصفّ وقعه» .39

 .11 نامه ،«البالغه نهج» .41

 .22 خطبه ،همان .41

 .28 نامه ،همان .42
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 .182 خطبه ،همان .43

 . 91/  2ج ،یتیآ میمحمدابراه ترجمه ،«یعقوبی خیتار» . 44

 .24 خطبه ،همان .42

 اا / 119الطاوال  اخباار » ؛تهران ،یفرهنگ و یعلم ،/726یاتابک زیپرو ترجمه ،249 ا/ 246 «نیصفّ وقعه» .46

121. 

 .237/1ج ،«النبالء اعالم ریس» ؛212/4ج ،یطبر ریجر ،«والملو  االمم خیتار» .47

 .261/2ج ،«االصابه» .48

 .41/2ج ،«االشرا  انساب» .49

 .همان .21

 .تهران ،یفرهنگ و یعلم .86/2 ،یتیآ میابراه محمد ترجمه ،186/2ج ،«یعقوبیال خیتار» .21

 ./127یمِنقَر مزاحم ابن ،«نیصفّ وقعه» .22

 ./126یوطیس ،«الخلفاء خیتار» .23

 .413/3ج ،االصابه .24

 .212 ا/ 211 8ج ،«دمشق خیتار بیتهذ» .22

 .212/3 «عابیاست» .26

 .417/8 «بغداد خیتار» ؛116/8 ،«یینسا سنن» .27

 .217/3ج ،«عابیاست» .28

 ./216«الطوال اخبار» .29

 .24/3ج ،«طبقات» .61
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 .212/11ج ،«کنزالعمّال» .61

 .نشر و چاپ مؤسسه ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت ،326/33ج ،یمجلس عالمه ،«بحاراالنوار» .62

 .77 نامه ،«البالغه نهج» .63

 .24 هیآ ،«انعام» سوره .64

 .41 خطبه ،«البالغه نهج» .62

 .36 خطبه ،همان .66
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