
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  

  

  

  

  

  

  

 و رد يهـا نامه به استناد با )ع( یعل امام يسو از هیمعاو عزل ای ،ابقاء یخیتار یبررس

  شده بدل

 
  دکترمحمد رستمی نجف آبادي  

  آباد،گروه تاریخ، واحد نجف

  آبادـ ایراندانشگاه پیام نور، نجف
  

  چکیده

علیرغم توصیه  -، با نوشتن اولین نامه خود به معاویه پس از به خالفت رسیدن )ع(امام علی 

از وي خواست تا با آن حضرت بیعت  -نان داشت بعضی از نزدیکان که نشان از سادگی آ

، ، اما او که به واقعبسپارد  -ف یحنبنسهل –را به والی انتصابی خود نموده و حکومت شام 

ي سفید به آن حضرت اعالن جنگ ایدن چنین روزي بود با نوشتن نامهمنتظر قتل عثمان و رس

  .داد

 ، صحبت از ابقاء معاویه توسط آنمنسوب به امام هاییارائه نامه ، بادر بعضی از منابع تاریخی

  در هر حال،  .اندگر این نظر را قاطعانه رد نمودهی، اما منابع معتبر تاریخی دحضرت شده

دنبال ه حضرت همچنان ب مام در برخورد با معاویه همچنان ادامه پیدا نمود و آنا طلبیصلح

، ن عبداهللا بحلی، به عنوان پیک ویژه خودبا فرستادن جریرب و جنگ بود و راهی به جز پیکار

ا براي عدم تحقق جنگ حضرت بود آخرین تالش خود ر که حامل پیام شفاهی و کتبی آن

ه طور رسمی به حضرت گرفته بود و ب ، اما معاویه تصمیم خود را براي جنگ با آنانجام دادند

  . امام اعالن جنگ داد

  حرکت اصحاب جمل را که  شد که خبرآماده می معاویه ناچار براي رویارویی باه امام ب 

پس از سرکوبی  )ع(آن حضرت. ه نبود شنید و به سوي بصره شتافتتاثیر از تحریکات معاویبی
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ند در دعوت معاویه بر بیعت هایی چد کوفه گردید و از آنجا نیز نامهمندانه وارشورشیان پیروز

هاي آن حضرت پاسخ رویارویی و جنگ امهپاسخ معاویه به تمام ن. و صلح، به معاویه نگاشت

، ها قبلهایی داشت که سال، که ریشه در سیاستنجام این مواضع نابخردانه معاویهبود و سرا

  .، به جنگی سخت در منطقه صفین انجامیدشده بود توسط دیگران تعیین

  .، معاویه، خالفت، بیعت)ع(امام علی : کلید واژگان

   

  مقدمه

سى تاریخى از اقدام قاطع امام در برخورد با معاویه و برکناري فوري او، ، یک برراین نوشتار

میان مسلمانان  یآوردن اولین جنگ داخل ودتالش معاویه در بوج به محض رسیدن به خالفت و

دلیل انتخاب موضوع فوق نیز این نکته است که معاویه پرده و حجاب منافقان و دشمنان . است

او، راه را براي شناخت چهره واقعی دشمنان اسالم و منافقان قبل از او اسالم بوده و افشاي چهره 

معاویه دروازه شناخت معاندان و حسودان و مغرضان نسبت به نبی مکرم . تسهیل خواهد نمود

، به دروغ اسالم آوردند و البته در زمان رکدام به هوي و هوس و اهدافی خاصاسالم است که ه

  . یز به اسالم راستین وارد آوردندمناسب ضربه مقتضی خود را ن

. توانی قطع کنی ببوسدستی را که نمی: المثل معروف انگلیسی است کهمعاویه نماد این ضرب

البته توسط .... و!! آنان که به قصد آزار و کشتن پیامبر حرکت کرده بودند و سرانجام مسلمان شدند 

 .ها وارد آوردندراف از اصول و آرماننحبه سهمگین خود را بر اسالم در اپسر هند جگرخوار ضر

حضرت در اولین اقدام نسبت به عزل کسی اقدام نمود که مدعی بود بر  ، آن)ع(با خالفت امام 

گمارده عمر و عثمان است و چون خلیفه دوم همه والیان خود را عوض کرده ولی او را عوض 

د بلکه تمام شامات را ه تنها او را عوض ننموننمود و عثمان نیز همه والیان عمر را برکنار نمود اما ن

  .باشدبه او سپرد، پس  علی را حق برکناري او نمی

، اما آنچه که ضرورت اریخی موجود استاسناد و مدارک حاوي این اقدام در کتب معتبر ت

، بعضی از اخبار ضد و نقیضی است ه این مدارک را ایجاب نموده استتر بتوجه و نگاهی عمیق

هاي رد و بدل شده به دست ما رسیده و معاویه با تکیه بر نامه )ع(آعازین روابط امام علی که از 

به محض رسیدن به خالفت  )ع(ها بیانگر ابقاي معاویه از سوي امام علی نامهبعضی از این . است

  .دهندحضرت گزارش می ، برکناري او را از سوي آناین در حالی است که بیشتر اسناد بوده و
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ها و اسناد آن در کتب معتبر تاریخ پرداخته شده و مقاله با دقت به محتوای این نامهر این د

 ، اوالًهای منسوب به ایشانت بر خالف نامههای صحیح آن حضرتالش گردیده است با ارائه نامه

، ثابت و سپس تالش معاویه در به راه انداختن اولین و )ع(برکناری معاویه توسط امام علی 

گذاری اولین فتنه بزرگ انان مشخص و نقش مخرب او در پایهرگترین جنگ داخلی میان مسلمبز

  .جامعه اسالمی تبیین گردد 

  

    )ع( آغاز خالفت امام علی

مردم  1هجرى الحجه سال سی و پنجشدن عثمان، در روز جمعه هجدهم ذیپس از کشته 

ویش به دنبال جانشین برای خلیفه مدینه سرگردان و مضطرب و انقالبیون هراسناک در کار خ

بود و سرانجام قریب به اتفاق  )ع(علی غالب نظرها به سوی حضرت . گردیدندعثمان می مقتول،

  2.بیعت نمودند )ع(مسلمین اعم از مهاجر و انصار با امام  على

د آن حضرت پذیرفتن ،3گان نبرد بدر،که مورد تاکید امام بودکنندبا بیعت مردم مدینه و شرکت

  پذیرشی که به قول . تا زمام امور مسلمانان را به عنوان خلیفه مسلمانان در دست بگیرند

پس ازآن تصمیم گرفتند تا حکام و  )ع(آن حضرت  4.حنبل، سبب آبروی خالفت گردیدبنداحم

گمارند و این به سال سی و شش موده و بجاى آنها اشخاص دیگری برعمال عثمان را عزل ن

   5.هجری قمری بود

عامر عامل به جای عبداهللا. مختلف فرستادند هایو حکام و عمال خود را به شهرستانامام امراء 

عباس را و به جای بنامیه بر یمن،  عبیداهللابنلیحنیف و به جای یعبنعثمان بر بصره، عثمان

حکومت کوفه شهاب را به بنبر گماشته و عمارۀ سعد رابنسرح بر مصر،  قیسابیبنعبداهللا

  6.منصوب نمودند

عزیمت شام  )ع(المومنین  اعثم بیان داشته اینکه امیر مورد شام هم بر اساس آنچه که ابندر 

، اما ابوایوب ه صالح باشد در کار او انجام دهدیابد و آنچند و معاویه را درنمود تا آن والیت را ببی

رأی و  نیز  )ع(ینه بماند و آن حضرت انصاری از امام خواست تا قوام یافتن کار خالفت در مد

   7.نظر وی را پذیرفته و حرکت به جانب شام را فسخ نمودند
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  ؟ معاویه، ابقاء یا برکناري

و آن حضرت  ؟رخورد امام با معاویه چگونه بودهسوالی که در اینجا مطرح است اینکه اولین ب

 ب و قاطع و همچنین انبوه شواهد برنظر غال اند؟ه والیت او بر شام چه نظری داشتهدر مورد ادام

این امر بوده که امام هرگز تداوم حکومت او را بر شام حتی برای یک روز هم صالح ندانسته و 

البته در این مورد . تدا نسبت به عزل او اقدام نمودندعلیرغم مخالفت بعضی از اصحاب در همان اب

و بیانگر این مطلب است که امام در ابتدای  این باره ارائه شده در دو خبر متفاوت از سایر اخبار

  . را درحکومت بر شام ابقاء نمودند خالفت خود معاویه

ن که مورد بررسی قرار ، حتی با سایر اخبارشاتناقض، در بیانی مقتیبه دینوری و بالذریابن

 در همان آغاز خالفت  )ع(، صحبت از اعطای حکومت شام به معاویه از سوی امام خواهد گرفت

  .اندنموده

  : گیری حکومت به معاویه نوشت پس از به دست )ع(علیکند که قتیبه، بیان میمیان آنان ابن از

  الرَّحیم الرَّحمنِ اهللاِ بِسمِ

 
و  بیعت کن ،ری والیت دادم، پس از طرف افرادت داآنچه از حکومت و ثروت در اختیار من تو را بر  ،اما بعد

 8 .سپس به همراه یک هزار نفر از اهل شام به سوی من بیا

: ت طومار نموده و در آن چنین نوشت، درخواسبه دست معاویه رسید )ع(هنگامی که نامه علی

   9.ها نخواهد بودزدن گردن و هاو میان قیس چیزی جز ضربه نیزه منمیان 

این جواب را از معاویه دریافت داشته و بر مضمون آن مطلع گردید  )ع(چون حضرت علی

  10.رفتند ناراحت شده و از جای برخاسته به منزل

کشته شد و  مانهنگامی که عث: کندکیسان بیان میبنن مورخ دیگر، بالذری از قول صالحهمچنی

  : ای بدین مضمون به معاویه نوشتبا علی بیعت گردید، نامه

  الرَّحیم الرَّحمنِ اهللاِ ِبسمِ

 فاعمـلْ  ، علَیه أنت ما یعل أمرْتُک قَد و اَصلُک یفإن وصلُک کانَ إنْ و عمک، ابنُ فأنا عمک ابنُ عثمانُ کانَ إنْ«

یهقُّ یبِالَّذ فحک یلَیع«. 
 و کنمیم یکین تو به هم من کرد یکین تو به او اگر و توام یعمو پسر هم من است تو یعمو پسر عثمان اگر

  11.بپرداز فهیوظ انجام به است ستهیشا تو بر که آنچه بر و کنمیم ابقاء یهست آنچه بر را تو من و
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ای ی را خواست که در آن نوشتهطومار ،به معاویه رسید )ع(دهد که چون نامه علیاو ادامه می

، قرار داد از معاویه به علی پسر ابوطالب: ارا پیچاند و عنوانش ر الرحیم نبود وآنالرحمناهللاجز بسم

و رسید و گفت امانم بده  )ع(حر سپرد و او به حضور علیبه دست مردی از عبس به نام یزیدبن و

داد و هنگامی که در آن نظر تحویل  )ع(ه علی، سپس نامه را بعلی به او امان داد مگر به خون

  12.، دانست که معاویه با او بیعت نخواهد کردافکند

ردد اینکه امام حاضر به پذیرش حاکمیت معاویه بر شام  گآنچه که از این دو نامه استنباط می

عالن و به آن حضرت اجویی امام بهایی نداده این حاکم شام بوده که به مسالمت ، امابوده است

  .جنگ داده است

 مقالهادامه  آنچه که مشخص است اینکه اعالن جنگ از سوی معاویه انجام شده است که در

عاویه بر والیت شام ها از قول امام مبنی بر ابقای مگیرد، اماآنچه در این نامهمورد بررسی قرار می

آن ذکر خواهد شد و ز انبوه شواهدی که بخشی ا ، زیراتواند صحت داشته باشدبیان شده نمی

های ملتمسانه معاویه در و درخواست )ع( های آن حضرتهای دیگر امام و خطبههمچنین نامه

  .دهندت شام به او خالف آن را گواهی مینبرد صفین مبنی بر واگذاری امار

مغیره که به زیرک عرب شهرت  .شعبه با امام استبناز جمله این شواهد گفتگوی مغیره

تقاضا « :حضرت آمده و اظهار داشت به نزد آن )ع(همان روزهای اول خالفت امام در ،13داشت

  اگر خواستی   ،تا آن زمان که اوضاع سامان یافت معاویه را بر سر کارش ابقاء کن فعالً  ،دارم که

  :درجوابش فرمود )ع(امام  14توانی او را برکنار کنی و دیگری را به جایش بگذاری؛می

  15.ل او را به والیت نخواهم گماشتهرگز او و امثا

مغیره چون با مخالفت امام روبرو گردید به آن حضرت پیشنهاد نمود که ال اقل براى مدت یک 

  :این پیشنهاد فرمود در برابر )ع(اما على .سال، او را بر سر کار نگاه دار

  16.به خدا سوگند که در دین خود دورویى نکنم و در کارحکومت خود ریا نورزم

در ابقاء معاویه، حجت با تو است ، زیرا عمر، خلیفه دوم او را بر تمام : او باز اصرار نمود که

  : نپذیرفت و فرمود که )ع( اما امام همچنان 17.شام والیت بخشید

  18.هرگز معاویه را براى دو روز هم ابقاء نخواهم نمود! نه، به خدا سوگند

حکایت  )ع(نگرى علىگری مغیره و همچنین ژرفهاین پیشنهاد و پاسخ، به خوبى از عمق حیل

خواهد و پیش از آن که از دسترسى به دانست که معاویه امارت را براى همیشه مىداشت، او مى

  .، به هیچ بیعتی تن در نخواهد داداین هدف مطمئن شود
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معاویه  ، بالذری برخالف سخن قبلی خود مبنی بر ابقای شاهد دیگربر عدم ابقای معاویه اینکه

مخرمۀ زهری را به سوی معاویه کند که امام مسورۀ بندر سخنی دیگراز قول ابو مخنف بیان می

  : بیعت فرستاد و به او  چنین نوشت برای گرفتن

  الرَّحیم الرَّحمنِ اهللاِ بِسمِ

نْ  یلـ  بـایعوا  و یِمنّ مشْوِرۀٍ غَیرِ عنْ عثمانَ قَتَلوا قَد الناس إنَّ« ۀٍ  عـشْـوِرم  مـنْهم مـاعٍ  وتاج ،  فَبـایِع  ـکمحاهللا ر 

 .» الشامِ أهلِ أشراف یف یإلَ فد و موفَقاً
 ،کـن  عـت یب پـس   ، اجتمـاع  و مشـورت  سـر  از مـن  بـا  نمودنـد  بیعـت  و کشتند را عثمان من مشورت بدون مردم

  19. شام اهل بزرگان از یگروه در کن حرکت من یسو به و کند موفق داشته رحمت را تو دخداون

کند که امام هیچ والیت و حکومتی برای معاویه قرار نداد و هنگامی که می او در دنبال نامه ذکر

خودداری نموده و نافرمانی  )ع(از بیعت با علی نامه امام به معاویه رسید و از متن آن آگاه شد،

چیزی در آن ننوشته بود و مهری هم نداشت  خود را آشکار نمود و مردی را با نامه سفید که هیچ

، برای امام از معاویه به علی پسر ابوطالب بود: اند که مهر داشته و عنوان آنو بعضی هم گفته

، ، جواب دادرا مشاهده کرد و علت آن را از سفیر معاویه پرسید آن )ع(فرستاد و هنگامی که علی

آن نکشند راضی  را به قصاصو ای و تا تان را کشتهآیم که معتقدند تو عثممن از نزد قومی می

  : خطاب به مردم مدینه فرمود )ع(نخواهند شد و علی

اهند جنگید به سویتان خواهند ای مردم مدینه به خدا قسم یا باید بجنگید و یا کسانی که با شما خو

  20.آمد

ه نشوید او به سراغتان اویسخن امام به مردم مدینه مبنی بر اینکه اگر شما هم آماده نبرد با مع

برای نبرد با آن حضرت گرفته  ، بیانگر این نکته است که حاکم شام تصمیم خود را خواهد آمد

  .بود

، امااز ابقای وی نیز بر والیت ننموده ای به برکناری معاویهاگر چه محتوای نامه بالذری اشاره

قاى او بر امارت شام، دارای ابعاد زیرا چنانچه بیان شد اب. شودشام هیچ عالمتی مشاهده نمی

، او همچنان از پذیرش معاویه یخطرناکی بود واین احتمال وجود داشت که در صورت ابقا

از  سرباز زند وحاضر نشود که با آن حضرت  بیعت کند، آخر تضاد معاویه با على، )ع(خالفت امام

ط امام و معاویه در پیشینه رواب 21.ممکن است، که جمع آنان غیرنوع تضاد سیاهى با سپیدى بود

، که باعث و نیای معاویه به دست آن حضرت یی، همچون کشته شدن برادر، دانکاتی وجود داشت

  22.شد هرگز معاویه زیر بار بیعت با امام نرودمی
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در حقیقت . جامعه اسالمی نسبت به معاویه بودنکته دیگر در عدم ابقای معاویه افکار عمومی 

، مسئلۀ ا و کارهای عثمان که به آن اعتراض شد و به کشته شدن عثمان منجر شدهیکی از بدعت

، معاویه را به ، عمر پیش از عثمانعذر عثمان این بود که چون. حکومت معاویه بر شام بود

، مسلمانان این عذر را ولی. عمر نباید معاویه را برکنار کند ، او به احترامحکومت گماشته است

  .واستار برکناری او شدند و شد آنچه شدخو قانع نشدند و  نپذیرفتند

هم از کسانی بود که بارها نارضایتی خود را نسبت به حکومت معاویه به  )ع(خود امام علی

حال، اگر آن . برنفاق و فساد معاویه آگاه بود آن حضرت بیشتر از همگان،. عثمان بیان داشته بود

، درآن کردـت و ابقـای معـاویه بر حکومت شام آغـاز میحضرت آغاز خالفت خود را با تثبی

خرید که جز به عزل معاویه رضایت صورت خشم و نارضایتی مردم و انقالبیونی را بر خود می

  23.امام هرگز در ابقای معاویه نبود دادند و حتی از لحاظ ظاهر هم صالح کارنمی

نامه  رضی اولینسید. ه از سیدرضی استهد دیگر سخن بر عدم ابقای معاویه، نامه نقل شدشا

  :داندامام را به معاویه چنین می

  الرَّحیم الرَّحمنِ اهللاِ بِسمِ

 حتَّى عنْکُم إِعرَاضی و فیکُم إِعذَارِی علمت فَقَد بعد أَما سفْیانَ أَِبی بنِ معاوِیۀَ إَِلى اَلْمؤْمنینَ أَمیرِ علی اَللَّه عبد منْ

 و قبلَـک  منْ فَبایِع أَقْبلَ ما أَقْبلَ و أَدبرَ ما أَدبرَ قَد و کَثیرٌ اَلْکَالَم و طَوِیلٌ اَلْحدیثُ و لَه دفْع الَ و منْه بد الَ ما کَانَ

 .»اَلسالَم و أَصحابِک منْ وفْد فی إَِلی أَقْبِلْ
 از و معـذورم  شـما  باره در من که دانى مى ، بعد اما:  سفیان ابو پسر معاویه به ، مؤمنان امیر على ، خدا بنده از

 و است دراز داستان.  نمود نمى ممکن آن بازداشتن و بود باید آنچه شد تا. دور به و رویگردان داد رخ آنچه

 سـر  بـه  تـو  نـزد  کـه  آنـان  از ، پـس . ناچـار  بـه  ، آمد نمود روى آنچه و  گذشت ، گذشت آنچه.  بسیار سخن

  24.  بیا من نزد خود یاران از گروهى با و گیر بیعت برند مى

  . آورده شده است )ع(های امامالبالغه به عنوان نامۀ هفتاد و پنج از نامهاین نامه در نهج 

» اول ما بویع له فی«و با عبارت  25اهللا علیه آن را از کتاب جمل واقدی نقل نمودهرضی رحمتسید

  26.بوده است )ع(حضرت  ذکر نموده که این نامه اولین نامه آن

مه بیانگر این نا 27.باشدامیه میالحدید معتقد است که نامه خطاب به معاویه و تمام بنیابیابن

ی از کشته شدن وی به دست انقالبیون و عدم در جهت هدایت عثمان و جلوگیر )ع(تالش امام

. ربوط به آن واقـعه ذکر شده استباشد که در بیشتر کتب تاریخی ماین قتل می شرکت وی در

  :ه از خـطاب به معاویه این است کهدر نام )ع(منظور امام 
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بلکه شورش بر علیه عثمان یـک  . کنندگان بر قتل عثمان نبودمدانید من از جمله تحریکشـما می 

انـد یـا هیچگونـه    مشارکت مستقیم در آن داشته حرکت عمومی بوده که اکثریت مهاجر و انصار یا

اند طوری کـه خـود   دانستهاند چرا که او را مقصر میگیری به نفع عثمان از خود نشان ندادهموضع

عثمان هم امیدی به مردم مدینه برای حمایت از خود نداشت و تنها امیدش به مردم شام بود و برای 

العاص سرزمین مدینه را ابیبنحکمبنیحی 28.دادندترجیح می ، عثمانیه همیشه شام را بر مدینههمین

  29.خواندارض خبیثه و شام را ارض مقدسه می

آنچه مشخص است اینکه امام در این نامه هیچ والیت و حکومتی را برای معاویه قرار نداد و 

فه دوم او را برای ، اما چگونه بیعت خواهد کرد در حالی که خلیخواهد تا بیعت کندتنها از او می

  .چنین روزی آماده نموده بود

، بحدی نیرومند شده ، والی مناطق شام و اردن شده بود و در زمان عمرمعاویه در زمان عمر

، داشتتوزی نسبت به یکدیگر بر حذر می، که خلیفۀ دوم اعضای شورا را از اختالف و کینهبود

، چون عمر پیش از وفاتش آن را به زبان آورده بود و 30مبادا در امر خالفت مغلوب معاویه شوند

، و رسیدن آن خبر به گوش معاویه. پس تردیدی نیست که این سخن به گوش معاویه رسیده بود

خود کافی بود که هر چه بیشتر به خالفت چشم طمع بدوزد و او را به فکر روزی اندازد که بتواند 

  .رداز دست بزرگان صحابه بیرون بب خالفت را

خالفت عثمان به معاویه امکان داد تا به نیرویی که در زمان خلیفۀ دوم داشت چندین برابر   

یکصد هزار . ، صاحب بزرگترین نیروی ضربتی در جهان اسالم بوداو در اواخر عهد عثمان. بیفزاید

مسلمانان در  المالنفر به همراه فرزندان و بردگانشان مقرری سالیانه خود را بطور مداوم از بیت

حتى در زمان عثمان، با آن که خلیفه، خود یک اموى بود، این معاویه بود . کردندیافت میشام در

، از سال اینک با گذشت زمانى دراز از امارت معاویه بر شام 31.آمدکه زعیم امویان به شمار مى

که در یکى از آخرین  ق او در اندیشه توسعه قلمرو خود بود و او بود .ـهجدهم تا سی و شش ه

پیش از جنگ صفین خواستار آن شد که به جز شام، امارت مصر نیز از آن او  )ع(هایش به علىنامه

  32.باشد

حنیفه دینوری گزارش ابو ،، بر عدم ابقای معاویه از سوی اماماز جمله شواهد فراوان دیگر

د را به این مضمون توسط گیری حکومت اولین نامه خوپس از به دست )ع(حضرت  است که آن

  :غزیه انصاری برای معاویه نگاشتندبنحجاج
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  الرَّحیم الرَّحمنِ اهللاِ بِسمِ

 فـی  فأدخُـلْ  لـی،  ومبـایعتهِم  عَلی النّاسِ واجتماعِ عنْه، اهللا رضی عثمانَ مصابِ منْ کانَ الذی بَلغَک فَقَد بعد، أما «

  .»بحرْبٍ ائْذنْ أوِ الْسلْمِ

 ای شده آگاه ایشان هماهنگی و اتفاق و من با بیعت برای مردم شدن جمع و عثمان شدن کشته داستان از بعد اما

  33. باش جنگ آماده یا بپذیر بیعت و شو تسلیم یا اکنون

چون پیش معاویه رسید و نامه  غزیه انصاری فرستاد، و اوبناین نامه را همراه حجاج )ع(علی

 34. بدون مهر به امام اعالن جنگ نمود، با فرستادن نامه سفید داد و چون برخواند مام را به اوا

عدم بیعت معاویه و فرستادن نامه سفید بدون مهر برای آن حضرت و تهدید به جنگ نکته 

  .هاستحائز اهمیت و مشترک این نامه

، از معاویه در اوج نبرد صفین ، درخواست ذلیالنهدیگر شاهد بر عزل معاویه از حکومت شام

های برتری سپاه امام بر شام آشکار شده او به هنگامی که نشانه. باشدواگذاری شام به او می امام بر

بنگارد و شام را از او درخواست  )ع(ای به علیخواهد نامهبیان داشت که می بود به عمروعاص

گرداند الوقوع او را از وی بر میت که گزند قریباین نخستین چیزی اس چرا که به اعتقاد او 35.کند

شود با عاص خندید و گفت که نمیعمروبن .آوردو در ضمیر او خلجانی از شک و تردید پدید می

و عمروعاص جواب داد که  علی نیرنگ باخت و او پرسید که آیا ما فرزندان عبد مناف نیستیم؟

نگاری کنی، ای نباشد، اما اگر بخواهی نامهاز آن بهرهمان نبوت است و تو را ، ولی آنان را دودچرا

عتبه نام بندست مردی از قبیله سکاسک که عبداهللا ای نوشته و آن را بهمعاویه هم نامه. بنویس

  :رت برساند و در آن نوشته بود کهحض داشت تا به آن

ته من سـرباز زدیـد و   واسپیش از این از شما خواستم که ایالت شام را بمن واگذار ولى شما از خ

  واهى مگـر آنچـه را کـه مـن     اکنون نیز همان خواسته پیش را خواهانم که تو از بقـا نخـ   نپذیرفتید،

  36. خواهممی

معاویه از امام درخواست کرده که وی را بر فرماندهی شام ثابت بدارد و این درخواست را با 

از مرگ یکسان هستیم، با نوعی  ترس دوی ما درامیدواری درماندن به دنیا و گفتن اینکه هر

  :دهد کهامام ضمن رد ادعای معاویه به او پاسخ می 37.نمایی بیان کرده است شجاعت

ا واَم کطَلَب نِّی  الشّاماَُکن لَم فَا یکما اُعط نَعتُکس ماَم ،  ا وواؤنا اَمتی اسف فالخُو و الرَّجاء  لـی  اَمضـی  فَلسـتع 

الشَّک لی نیمین عق38.الی  

 تـو  دیروز که را آنچه توه ب بدهم امروز که نیستم کسى من که همانا  اى کرده طلب من از را شام  اینکه أما

 در  اى گفته آنکه أما. است باقى حال آن بر هم امروز و ینداشت آن استحقاق دیروز در چه بازداشتم آن از را
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 و علـم  بـه  کـه  مـن  از تر گذرانده و استوارتر خود کار در تردید و شک به تو چه نیست درست  دیام و ترس

  .نیستى یقینم

معاویه به  39.الهریر نگاشته شده استچنان که ظاهر است دو یا سه روز قبل از لیله این نامه آن

ک  یحضرت در پاسخ او به یک و در شرافت و فضیلت اشاره کرده بودیکسان بودن خودش 

طلیق است و لصیق و مراد  که اوو به این نکته اشاره نموده امیه پرداخته با بنی هاشمهای بنیتفاوت

  40.لصیق این است که از ترس برق شمشیرها اسالم آورده باشد ، همان آزاد شده و ازاز طلیق

  : به معاویه رسید و آن را برای عمروعاص خواند به معاویه گفت )ع(زمانی که نامۀ علی

نپذیرفتی والجرم در جواب تـو نوشـت   . بدار )ع(ه دست از نامه نوشتن به علیبارها به تو گفتم ک

معاویه درخشم شده و پرسید همین دیروز نبود که تو بواسطه کشف عورت ازدست . آنچه نوشت

عمرو خندید و جواب داد که هر کس به هر نـوع کـه در میـدان جنـگ از دسـت      . او نجات یافتی

  تو برتری، قدم پیش گذار تا ببینیم چگونه از دسـت او رهـایی    باز گردد عیب نیست واگر )ع(علی

  :ین مورد شعری به این مضمون  سرودیابی و در امی

ای پـدر   !تو را چنـین دسـتورها دهنـد    ، شگفتا از تو ای پسر هند و شگفتا از آنان کهزهی خدا را

معنی و بـرگ و  کالمی بی پایه ومایه و سست، سخنی بیایناشناخته، آیا به فریفتن علی طمع بسته

  41.گفتی، که شام را به تو واگذاردریشه گسیخته بدو 

. عباس با آن حضرت استابن ، گفتگویهشاهد دیگر مخالفت امام بر ادامه حکمرانی معاوی

عباس خواست که براى بن، ابتدا از عبداهللاپس از به خالفت رسیدن )ع(اند که امامن نوشتهمورخی

  بیان داشت که معاویه از  نمود و عباس از پذیرش این امر خودداریاما ابن امارت روانه شود

باشد و با رسیدن او به شام یا گردن او عثمان و برکشیده او در شام می امیه بوده و پسر عمویبنی

  42.را خواهد زد و یا با گروگان گرفتن او بر آن حضرت فشار خواهد آورد

  :نمود تا معاویه را همچنان در کار خود ابقاء کند و گفتعباس  از امام تقاضا سپس ابن

م کنآن گاه اگر با تو بیعت کرد، تضمین می. کنم که معاویه را بر کار نگاه دارىمن تو را نصیحت مى

   43.که او را از جایگاهش فرود آورم

  : در پاسخ فرمود )ع(اما امیرمؤمنان 

نخواهم گمارد و اگر پذیرفت کنار برود که نیکوست و  هرگز مانند او را بر کار! نه، به خدا سوگند

   44.جز شمشیر چیزى به او نخواهم داداگر طغیان نمود به 

  :سپس امام به شعر ذیل تمثیل کرد

اگر من بدون زبونى بمیرم و جان من کوشش خود را کرده باشد، چنـین مرگـى ننـگ نخواهـد      ...

   45.بود
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عباس بر ابقاء معاویه رت باز با اصرار ابنضح نمود و آنعباس را قانع نپاسخ قاطع امام ابن

  :مواجه شد که

  . ، فریب  استاما آیا رسول خدا نفرمود که جنگ تو مرد دلیری هستى،! اى امیرمؤمنان

که  ،توانم مرد فاسد و گمراهی را به یاری خود بگیرمولی من چگونه می« .آرى: فرمود )ع(امام 

! به خدا سوگند« :عباس بیان داشتابن» .أس کار مسلمانان باقی بمانددر ر حتی یک روز هم نباید

، ، از بین خواهم برد، مخالفان را پس از استقرار اوضاعاگر رأى مرا بپذیرى، با سیاست و فریب

 :پاسخ فرمودند در )ع(امام 46.»بدون آن که مسئولیت آن متوجه تو شود و کار ناروایى بر تو باشد

را مامور به والیت  48حنیفبنو پس از آن  سهل 47».های تو و معاویه به دور هستممن از نیرنگ«

  .49شام نمودند

گرفت و این در حالى شد و به عنوان والی جدید در جاى معاویه قرار مىاو باید عازم شام مى

. ته بودافبود که معاویه با حاکمیت بیست ساله خود بر منطقه شام، بر اوضاع آن جا تسلّط کامل ی

در آن سال، معاویه از سوى خلیفه دوم . گشتسابقه حکومت معاویه به سال هجدهم قمری باز مى

آنگاه از زمان خالفت عثمان، او بر تمام منطقه شام فرمان و  50به امارت شهر دمشق گماشته شد،

  51.حکومت یافت

ه بر او گرفتند و گفتند که حنیف که عازم شام بود، سپاهیان شامى رابنبه هر حال در برابر سهل

 صورت باید باز گردد و او نیز پذیرند و در غیر این، میاگر عثمان او را به عنوان والی شام فرستاده

   52.از میانه راه تبوک به مدینه بازگشت

ویانه از جدر پرهیز از جنگ و اقناع معاویه در برکناری مسالمت )ع(اقدامات مثبت امام علی

طبری نیز در دنباله ذکر حوادث آغاز سال سی و شش هجری . ورخین ذکر گردیدسوی بعضی از م

به معاویه  )ع(و بعد از بازگرداندن سهل از نیمه راه تبوک توسط سپاه معاویه نوشته است که امام

ها ذکری به میان نیاورده ، اما از متن نامهوالی شام و ابوموسی اشعری والی کوفه نامه نوشت

  53.است

جهنی مدینه به همراه سفیری به نام سبرۀ در به معاویه را )ع(گزارش ارسال نامه امامطبری 

 )ع(دانسته و از متن نامه ارسالی امام به معاویه چیزی ننوشته و به این اکتفا نموده که نماینده امام

 خواند که به کشته شدن عثمان ونمود او اشعاری میهر زمان که از معاویه تقاضای جواب می

، تا ماه سوم کشته شدن عثمان رسید و آنگاه یکی از گفتاو بیش از آن نمی 54.جنگ اشاره داشت
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رواحه بود و قبیصه نام داشت پیش خواند و طوماری مهر زده به او عبس را که از تیره بنیمردم بنی

  55».الخ......از معاویه به علی«ن بود داد که عنوان آن چنی

جهنی به معاویه را سبرۀ )ع(قعه را نقل نموده و مانند طبری سفیر امامجوزی هم عین آن واابن

  56.دانسته است

  :قتیبه دینوری نیز نوشته است کهابن

به مدت چهار ماه در مدینه در انتظار پاسخ معاویه درنگ کرد، تا اینکه سرانجام معاویه  )ع(علی

  57.داد )ع(اش پاسخ ناشایستی به علیدرنامه

تصمیم گرفت  حضرت نیز ، آنیطی که برای امام راهی جز جنگ باقی نمانده بوددر چنین شرا

که بدون از دست دادن زمان، آهنگ شام کند و با ارسال نامه به کارگزاران خود در مناطق مصر، 

دعوت از  امام در 58.کوفه و بصره از آنان خواست تا مردم را براى حرکت به سوى شام برانگیزند

اکراه، فرمان او را اطاعت  راى جنگ با شامیان از ایشان خواست که بدون سستى واهالى مدینه ب

  59.خواهد داشت گرنه خداوند قدرت و فرمانروایى اسالم را از آنان بازکنند و

، به سوی معاویه جراحعمروبنبنآن حضرت سرانجام سپاهی جنگجو، به پیشاهنگی أبالیلی

تصمیم امام در برخورد با مخالفت  60.ینه جانشین خود قرار دادعباس را در مدبنگسیل کرد و قثم

معاویه را به  اما در اینجا یک حادثه عظیم، جنگ آن حضرت با معاویه بسیار قاطع و کوبنده بود،

را شکستند و همراه با  )ع(حادثه این چنین بود که طلحه و زبیر بیعت خود با على .تأخیر افکند

  61.در پیش روى آن حضرت قرار دادنداى جدید را عایشه، جبهه

به هر حال، جنگ جمل برجنگ صفین پیشى گرفت، و به عنوان نخستین جنگ داخلى گسترده 

با استعدادی که در مدینه برای نبرد با معاویه فراهم  )ع(امام علی .در میان مسلمانان، رقم خورد

ق .ـاالول سال سی و شش هبیعنموده بود رهسپار نبرد با اصحاب جمل گردید و این واقعه در ر

  62.بود

 پس از تمام شدن غائله جمل، چندی در بصره مانده و در روز دوشنبه دوازده یا )ع(امام 

عباس به عنوان حاکم بصره، عازم بناهللاپس از نصب عبد شانزده رجب سال سی و شش هجری،

  63.اد شده استورود آن حضرت به کوفه، در روز دوشنبه دوازدهم ماه رجب ی .کوفه شد
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  استقرار امام در کوفه

پس از سرکوب اصحاب جمل، ابتدا در شهر بصره با پیشنهاد عمار یاسر و مالک  )ع(امیرمؤمنان

  برای انجام چنین کاری امام ابتدا  64.دامه مسیر به سوى شام مواجه شداشتر مبنى بر ا

و پس از  65ا نگاشت و برای کوفیان ارسالرافع را خواسته و نامه فتح و پیروزی خود رابیبنعبداهللا

 سکونت امام در کوفه تا .عازم شهر کوفه گردید 66عباس به عنوان والی خود در بصرهتعیین ابن

هدف اساسی امام پس از سرکوبی شورش جملیان، برخورد با . هادت آن حضرت ادامه یافتش

 67.کی شام قرار داشت ممکن نبودعراق که در نزدی چنین کاری بدون حضور امام در. معاویه بود

 آنان در. از میان قبایل یمنی طرفداران فراوانی داشت که حقیقتا فدایی امام بودند افزون بر اینها، امام

تـمامی  زمانی که امام به خالفت رسید، نقش مهمی داشتند و تا به آخر نیز بسیاری از آنها در

در روز دوشنبه دوازدهم رجب سال سی و  آن حضرت  سرانجام. های جنگ حضور یافتند صحنه

   68.شش  هجری، وارد این شهر گردید

و با شادمانی ورود  69 مردم کوفه، به عنوان مردمى پیروز در بصره، استقبال شایانى از امام کردند

مد گفتند و همگی برجنگ با معاویه و هجوم براو پیش از آنکه به حرکت آضرت را خوشح آن

 )ع(شعرى امام قیس درعبدبناى که امام به کوفه درآمد، شن درهمان لحظه 70.ددرآید هم رأی شدن

  :عرضه داشت )ع(اشتر نیز به امیر مؤمنان مالک 71.را به نبرد با معاویه تحریض نمود

  72. ...اگر با این سپاه به سوى شام بروى هرگز با مانند آن، مواجه نخواهى شد... 

ای پیرامون مشروعیت طلبی خود ادامه داده و باز برای معاویه نامهدر کوفه نیز به صلح )ع(امام

دامه مورد بررسی قرار خواهد بیعت مردم مدینه به هنگام مرگ عثمان نوشته و در این نامه که در ا

، پیام شفاهی نیز برای معاویه نامه کتبی او را به بیعت خویش دعوت نمودند و همراه با ،گرفت

  73.ارسال نمودند

اى بود تا به همراه نامه ارسالى، پیام شفاهى او را نیز به در پى پیک ویژه )ع(بار امیرمؤمنان  این

 ، که در دوران خالفت عثمان، والى همدان بود وبجلىعبداهللاجریربن در این هنگام،. معاویه برساند

بفرست چه او  د معاویهمرا نز :ایستاد و گفت حال براى اعالم بیعت و طاعت به کوفه آمده بود،

خواهم که به اطاعت تو روم و از او میمن دوستی دارد، نزدش می هنوز با پذیرد وسخن مرا می

کند فرمانداری از از قرآن پیروی می ، به این شرط که تا وقتی سر به فرمان خدا دارد وگردن نهد

  74.باشد فرمانداران و کارگزاری از کارگزاران تو
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رود و از عرضه داشت که نزد معاویه مى )ع(سخن اینکه جریر به امامنکته قابل توجه در این 

خواهد که به اطاعت آن حضرت گردن نهد، به این شرط که تا وقتى معاویه سر به فرمان خدا او مى

هرگز حاضر به  )ع(، اما امام75حضرت باشد کند، یکى از کارگزاران آندارد واز قرآن پیروى مى

ده و در موقع اعزام وی صریحاً به او این چنین مأموریت داد که معاویه پذیرش پیشنهاد جریر نش

چه مابقی مسلمانان دعوت شدند فرابخواند و به او بفهماند که نه امام و نه سایر مسلمانان بدان را

  : باشند و فرمودندحاضر به پذیرش امارت او می

هم چون دیگر مسلمانان به راه آمد، چه بهتر، و گرنه او را از نتیجه  نامه مرا به معاویه برسان، اگر او

شکنى و گردنکشى آگاه کن و هشدار ده و به او بفهمان که نه من راضـیم او فرمانـدار   وخیم پیمان

  76.دهندباشد و نه توده مردم به خالفت او تن مى

به معاویه  )ع(از جانب على بر این اساس، جریر مأمور شد تا یک پیام شفاهى و یک پیام کتبى

البته در پیام شفاهى، سخن از این است که معاویه به کلى از امارت کناره گیرد و این خود، . برساند

  .کردشرطى را که جریر مطرح کرده بود ملغى مى

به گفتگو با  )ع(اما گویا پس از ورود به دمشق، جریر تنها در محور پیام کتبى امیرمؤمنان 

زیرا در شام، با انحراف . کنارى معاویه پیش نیاورداخت، و اساساً سخنى از ابقا و یا برمعاویه پرد

  توانست این انحراف را خنثى کند، خواهى عثمان، آنچه که مىافکار عمومى به سوى خون

  .نیز انطباق داشت  )ع(خواهى از معاویه و شامیان بود که برمفاد نامه علىبیعت

  

  

  )ع(نامه امام علی

اند براى تو نیز که درشام اقامت دارى الزامى است  اما بعد، همانا بیعتى که مردم در مدینه با من کرده

بکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودند و بر همان پایه و روشى که با ایشان چه همان کسان که با ابو

نیست مگر آنکه اختیار اى  حاضر را چاره) هیچ فرد(اند، ازین رو  بیعت شده بود، با من بیعت کرده

شورى فقط حق مهـاجران و  . غایب را راهى نیست که آن را مردود شمارد) هیچ فرد(بیعت کند و 

انصار است، و هنگامى که شورایى از مهاجران و انصار تشکیل شد و بر رهبرى مردى اتفاق کردند 

-ب مخالفت و عیبو او را امام خواندند این همان گزینش مورد رضاى خداست، اگر کسى به سب

جویى از آن پیشوا یا به علت دلبستگى به دیگرى و یا هر بویه و مـراد دیگـر از امـر قاطبـه امـت      

سرپیچد و ازین دایره پا بیرون نهد، او را به حدودى که از آن بیرون شده باز گرداننـد و بـه جـاى    

ده با او بجنگند و خداوند او خود نشانند، و اگر امتناع کند از آن رو که راهى خالف راه مؤمنان پیمو
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اى در پیش گرفتـه بـه مؤاخـذه گیـرد و بـه دوزخـش در آرد، و        را به سبب آنکه خود راه جداگانه

  طلحـه و زبیـر بـا مــن بیعـت کردنـد و سـپس بیعـت مـرا شکسـتند و ایــن          . عـاقبتش تبـاه شـود   

گیدم تا آنکه حق در شکنى آنان در حکم ارتداد بود و من بدین سبب با ایشان در افتادم و جنبیعت

پس تو نیز به راه دیگر مسلمانان در آى . رسید و در حالى که آنها خوش نداشتند امر خدا غالب آمد

تر چیزى نزد من براى تو عافیت است مگـر آنکـه خـود    زیرا من طالب سالمت تو هستم و خوش

من با تو بجنگم ) هىو به سرکشى ادامه د(اگر خود را دچار بال سازى . خویشتن را عرضه بال کنى

اى، نخست بـدان راهـى کـه     درباره قاتالن عثمان سخن بسیار گفته. و از خدا بر ضدت یارى گیرم

تو ) در میان شما داورى کنم و(پیمایند درآى و سپس با آنان به محاکمه نزد من آى تا  مسلمانان مى

در پى آنـى بـه از شـیر گـرفتن      که تو) پندار(اما این . کتاب خدا وادارم) قبول حکم(و آنان را بر 

به جان خودم اگر به عقل خویش مراجعه کنى و به . اى پر از نیرنگ نیست کودکان ماند و جز بهانه

ترین فرد قریش هستم و بکلى از  گناه دانى که من در خون عثمان بى دور از هواى نفس بنگرى مى

سیران آزاد شده سـزاوار خالفـت و   و بدان که تو در شمارآزادشدگان جنگى هستى و ا. آن برکنارم

اینک من جریر بن عبد اهللا را که از مؤمنان و مهاجران است، نـزد تـو و   . شرکت در شورى نیستند

نیسـت نیرویـى مگـر بـه     (پس بیـعت کـن، و ال قـوۀ الّـا باللّـه    . آنان که پیرامونت هستند فرستادم

  77).خداوند

  

  نامهاسناد

مورخین دیگر نیز آن را با  78.اسدی نقل نموده استسعدربنمزاحم این نامه را از عمنصربن

. رضی به عنوان نامۀ ششم ذکرگردیده استالبالغۀ سیدهایی از یکدیگر ذکر نموده ودر نهجتفاوت

به سوی معاویه است که او را دعوت به بیعت خویش  )ع(حضرت خوئی این اولین نامۀ آن از نظر

البالغه این نامه و نامه ششم و نامه هفتاد و پنج و هفتم نهج ماالًاو معتقد است که احت 79.کندمی

   80.اندیک نامه بوده و بعد از آن از هم جدا شده

  :گویدکند این است که دینوری پس از ذکر نامه چنین میاز نظر اوآنچه که این نکته را تأیید می

: نوشت با عنوان )ع(ای به علیهمعاویه مردی را از عبس که دارای بیان بود انتخاب کرد و نام

، و هنگامی که ، بسم اهللا الرّحمن الرّحیم بدون هیچ مطلب دیگرمن معاویه الی علی و داخل آن

خواهد جنگید و جواب  او دانست که معاویه با او تقدیم کرد، )ع(فرستادۀ معاویه نامه را به علی

  81.»وی را بر آنچه که او مایل است نخواهد داد
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 82.دینوری پس از ذکر واقعه ارسال جریر به سوی معاویه نامه امام را بیان نموده استحنیفهابو 

االنوار و در کتاب بحار 83ربه نیز این نامه را متفاوت در الفاظ و بعضی عبارات ارائه نمودهعبدابن

  84.نیز ذکر گردیده است

به معاویه را همان نامه  )ع(الی امامنامه ارس قتیبه دینوری پس از ذکر ماجرای سفارت جریر،ابن

کتاب (در آن با عنوان  شده در کتاب صفین با اندکی تفاوت در بعضی عبارات ذکر نموده و ذکر

مین نامه آن دهنده این است که دوذکر نموده که از نظر وی نشان) علیٍ الی معاویۀَ مرۀً ثانیۀ

قتیبه  درست باشد باید پذیرفت که از اولین نامه  اگر این گفته ابن و 85 باشدحضرت به معاویه می

  .  باشدامام به معاویه اثری در کتب مورخین نمی

الحدید ابیرا به همان شیوه ابن آن عساکر نیزو ابن 86 الحدید نیز این نامه را ذکر نمودهابیابن

   87.بیان نموده است

، به هنگام ذکر این واقعه تاریخی است کهآخرین شاهد این نوشتار بر عدم ابقای معاویه  ادامه 

  :گویدچنین می ، معاویه به جریرامورود جریر به عنوان سفیر ویژه امام به ش

نامه بنویس که اگر در زمان حیاتش، مصر و شام را براى او قرار دهد و پس از وفاتش  )ع(به علی

خالفت را به على واگذارد و با  بیعت هیچ کس را بر گردن او قرار ندهد، آنگاه وى حاضر است امر

  88.ارسال نامه  به طور مکتوب، و نه به طور حضورى خالفتش را بپذیرد

خواهى داد که خوناین سخن معاویه، در واقع بیانگر اهداف اصلى او بود و به خوبى نشان مى

ه آن تا اى بیش نیست، و او در موقعیت فعلى در پى حفظ امارت خود در شام و توسععثمان بهانه

به  -)ع(پس از وفات على ـقلمرو مصر است و نیز حکایت از آن داشت که معاویه در آینده 

، او مدعى )ع(این دقیقاً بدان معنا بود که پس از على. پذیرش خالفت هیچ کس تن در نخواهد داد

  . هاى معاویه در سطح کالن بودها خواستهاین. خالفت خواهد شد

  میان عرب،  است معاویه از امام مبنی بر واگذاری شام به او دربا افشا شدن این درخو

ذیل را جهت  او حد شراب جاری کرده بود اشعار مومنان برعقبه برادر مادری عثمان که امیربنولید

  :تحریک معاویه به جنگ با امام برای وی فرستاد که

در آن . آوردرگی برایت به بار میهای بزای بالای که از روی طمع نوشتهای پسر حرب بیگمان نامه

واهی آورد و اگر هم به دست آری شبی چند بیش خنامه از علی چیزی خواستی که هرگز به دست ن

آرزوهای بسیار بر  ، پس باهی خورد که از آن پس بقایت نباشدای خوانپاید و به زودی از او لطمه

ای باید ، آنچه از پیش بارها آزمودهوردخ، به نیرنگ تو فریب میعلی آیا کسی چون. خود دل مبند

  89 .تو را عبرتی کافی باشد
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شد، آیا در آن صورت، ها و شروط پذیرفته مىحال، سخن در این است که اگر این خواسته

رسید، آن حضرت دانست که  )ع(کرد؟ هنگامى که نامه معاویه به علىبیعت مى )ع(معاویه با على

این احتمال وجود داشت که معاویه حتى پس از برآورده شدن  چرا که 90.این یک نیرنگ است

  91.خوددارى کند )ع(هایش، همچنان از بیعت با علىخواسته

گزارشی به دست نیامده و تنها به این اکتفا  )ع(متن نامه درخواستی معاویه به امام در منابع از

ست اعطای حکومت شام از سوی مبنی بر رد درخوا اى به جریراند که امام با ارسال نامهنموده

  92.تر تکلیف جنگ یا صلح را مشخص بنمایدمعاویه، از وی خواست تا هر چه سریع

گذرانی این است تا همچنین به او بیان داشت که اگر منظور معاویه از این همه مماطله و وقت

  ن هم ، به راه خطا رفته و پیش از ایآن حضرت حکومت شام را به معاویه واگذار نماید

شعبه از وی خواسته بود تا حکومت شام را برای او قرار دهد، اما او هرگز ستمکاران را بنمغیرۀ

  :پشتیبان خود قرار نخواهد داد

شعبه پیش از این به مشورت با من گفته بود که معاویه را بر شام بگمارم بنبه راستی مغیرۀاما بعد، 

زنهار مباد آنکه خداوند ببیند  .ن کار خود داری کردمو خود بر مدینه حکومت رانم ولی من از ای

 و بیعت سپرد چه نکوترمرد به وسیلۀ ت اگرآن .گرفته باشم خود من گمراهان را دست و دستیار

  93.وگرنه بازگرد

  ت بر تداوم حکومت معاویه متن نامه امام به جریر به صراحت گویای مخالفت آن حضر

دانست که معاویه امارت حکایت داشت، او مى )ع(نگرى علىرف، به خوبى از ژاین نامه. باشدمی

به هیچ مسالمتى خواهد و پیش از آن که از دسترسى به این هدف مطمئن شود، را براى همیشه مى

جریر دیری نزد معاویه بماند تا آنجا که مردم او را متهم به گرایش و سازش با  .تن در نخواهد داد

  :تگف )ع(معاویه کردند و علی

آنکه فریب  ، مگرمن برای سفیر خود مهلتی تعیین کردم که پس از انقضای آن نباید درنگ کند

  94.وی نا امید شد ولی او چندان تأخیر کرد که امام از !خورده یا نافرمان باشد

که بدنبال  )ع(اما امام. خواستند تا اعالم جنگ بدهدام میمردم کوفه آماده جنگ بودند و از ام

  :یانه مسئله بود جواب دادلمت جوبرای حل مسا راهی

بندد و کار را برای گفتگو می در حالی که جریر در نزد اهل شام است، ،اگر برای جنگ آماده شوم

    95.شود، آن راه بسته میاگر اهل شام خواهان آشتی باشند

  : به جریر نوشت )ع(پس از آن علی
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را قاطعانه به حجت گیر و  ، معاویه را به روشنگوئی وادار و اوسدچون این نامۀ من به تو ر ،اما بعد

گزید به پیمان ، اگر جنگ را برآور مخیرش گردانسپس میان جنگی ویرانگر و صلحی سعادت

  96. شکنی هشدارش ده و اگر صلح را اختیار کرد بیعتش را بستان

معاویه پاسخ قطعی را به . زیندجریر نیز از معاویه خواست که یا بیعت کند و یا جنگ را برگ

مجلس بعدی موکول نمود و سرانجام چون مردم شام با وی بیعت کردند و او آنان را در این 

الیت ریر به موای ج«: گیری ارزیابی نمود و قابل توجه دید در نخستین دیدار به جریر گفت بیعت

نگ قطعی از جانب اعالن ج 97و بیست روز از ارسال جریر و سرانجام پس از یکصد »ملحق شو

  .  معاویه انجام شد

  

  نتیجه

حضرت در برکناری فوری و بالدرنگ  ما شاهد اقدام قاطع آن )ع(در آغاز خالفت امام علی

، انبوه شواهد دیگر گر ابقاء او بر حکومت شام هستندمعاویه هستیم که برخالف دو روایت که بیان

کومت شام از سوی امام به او نه او بر واگذاری حهای ذلیالبه عزل فوری او علیرغم در خواست

  .دارد

های رد و بدل شده مشهود است این اخبار که درآغازین روابط امام علی با معاویه که در نامه

  :  بیان گردید بیانگر نتایج خالصه شده زیر است

، نسبت به ، علیرغم توصیه نزدیکان بر ابقای معاویهامام علی به محض رسیدن به خالفت) 1

حضرت  آن. نگری امام داشتعزل او اقدام و این عمل نشان از فسق و فجور معاویه و عمق ژرف

پس از  )ع(اینکه امام. نمود که در رأس کار مسلمانان باشدمعاویه را برای یک روز هم تحمل نمی

ت از وی خواستند ، تمام والیان عثمان را بر کنار نمود و هرچه نزدیکان آن حضررسیدن به خالفت

، با فرمودن این جمله که هرگز ظالمین را به عنوان تا حداقل نسبت به ابقای معاویه اقدام کند

که در اصل به مخالفت با سیره و عمل خلفای قبلی ، نشان داد بازوی خود به کار نخواهد گمارد

  .خود برخاسته است و روش چند ساله آنان را با سؤاالت بسیاری روبرو نمود

، یک ادعـای دروغـین بـود و او در اصـل منتظـر      ادعای خونخواهی عثمان از سوی معاویه) 2

رسیدن چنین روزی بود و این بهترین فرصت برای رسیدن او به حکومت مسلمانان بود که از قبل 

 ، او یقینـاً شـان بـه معاویـه بـود    هرگاه امام حاضر به واگذاری حکومت. برای او آماده نموده بودند
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ادعای خونخواهی عثمان را فراموش می نمود و این نکته از درخواستهای ملتمسانه و نامـه هـایش   

  .  به امام مشهود است ، که البته آنحضرت هرگز با درخواست وی موافقت ننمود 

بود که با مخالفت نسـبت بـه خلیفـه     انمعاویه آغازگر بزرگترین جنگ داخلی میان مسلمان  ) 3

، جـز  معاویه بود که جواب اولین نامه امام را با عنوان اینکـه بـین مـن و تـو     این. شرعی برخاست

ایـن  . جنگی سخت چیزی نخواهد بود داد و باعث آن همه مصائب بزرگ برای امت اسالم گردید

، کما اینکه خود خلـفای گذشته هم به حق شرعی آن حضرت بود که نسبت به عزل او اقدام نمود

، اما معاویه این حـق  نمودندبسیاری از والیان قبلـی خود را برکنـار میمحض به خــالفت رسیدن 

  .    ، کسی را یارای برکناری او نیسترا برای خود قائل بود که چون بر گمارده عمر و عثمان است

. و نبرد صفین ریشه در حوادث گذشـته تـاریخ داشـت    )ع(مخالفت معاویه با حکومت امام) 4

نبرد صفین . ، تضاد سیاهی و سپیدی بود که سازش میان آنان امکان نداشتاویهتضاد امام علی و مع

، تـازه بـا   سازی دیگران بوده است که اگر روزی علی به حکومت برسـد حاصل تمهیدات و مقدمه

،  امری که با مرگ عثمان تحقق مخالفت معاویه روبرو گردد و حکومت او هرگز قوام الزم را نیابد

  . پیدا نمود
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  پی نوشت

، تحقیق، سهیل زکاروریاض زرکلی ،  2احمدبن یحیی بن جابر، انساب االشراف ،ج ،بالذری – 1

 .205ه ق ، ص 1417بیروت ، دارالفکر،

ه ق  ، ص  1424،  بیروت ، دار و مکتبۀ الهالل ،  3طبری ، محمدبن جریر ، تاریخ طبری ، ج  - 2

825 . 

لیس ذلک إلیکم، « :که خواهان بیعت با آن حضرت بودنددر جواب شورشیان بر عثمان ) ع(امام -3

إنما هو الهل الشورى وأهل بدر، فمن رضی به أهل الشورى وأهل بدر فهو الخلیفۀ، فنجتمع وننظر 

، تحقیق ، علی شیری  1ابن قتیبه دینوری ،ابو محمد عبداهللا بن مسلم ،االمامۀ و السیاسۀ ، ج. »فی هذا 

 . 65ه ق ، ص  1410، بیروت ، داراالضواء ،

،   5بن جوزی ،ابو الفرج عبد الرحمن  بن علی بن محمد، المنتظم فی تاریخ االمم و الملوک ، جا -4

ه ق ،  1412محمد عبد القادر عطا و مصطفی عبد القادرعطا،  بیروت ، دار الکتب العلمیۀ ، .تحقیق 

 . 63ص 

، 2، جالکامل فی التاریخ ، انی الجزریابن اثیر، ابو الحسن علی بن محمد بن عبد الکریم شیب -5

 .198ص  ،ق  1385  ،دار صادر  ،بیروت 

 .201، ص  3، ج  همان -6

 1411 ،داراالضواء  ،بیروت  ،علی شیری ،تحقیق، 2ج ،الفتوح ،ابن أعثم الکوفی ،أبو محمد أحمد -7

 .447ق ، ص  ـه

 . 68،ص 1ج  االمامه و السیاسه ، ابن قتیبه دینوری ، -8

االمامه و ابن قتیبه دینوری ، .  غیر طعن الکلى وضرب الرقاب. یس بینی وبین قیس عتاب ل -9

  . 68،ص 1ج   السیاسه ،

 .68،ص 1ج  االمامه و السیاسه ،ابن قتیبه دینوری ، - 10

 .  212، ص  2انساب االشراف ، ج  بالذری ،  - 11

 .   212، ص  2، ج  همان  - 12

 .472ص ، 4ج ،معرفۀ الصحابهابن اثیر، اسدالغابه فی   - 13

اسعد  ، تحقیق،  2ج  ،مروج الذهب و معادن الجوهر، علی بن الحسین مسعودی ، ابو الحسن - 14

 .   356ه ق ، ص 1409، دارالهجرۀ  ،قم ، داغر

تاریخ الطبری طبری ،  ؛ 71،ص5المنتظم،جابن جوزی ،(» الولیت هؤالء أبداً وال مثلهم یولى  «   - 15

  ).446، ص  2الفتوح ، جابن اعثم ، ؛  830، ص  3، ج 
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). 356، ص 2مروج الذهب، ج مسعودی ، .( واهللا ال آداهن فی دینی ، وال أعطی الریاء فی امری - 16

هن فی دینی وال أعطی الدنی فی أمری اداواهللا ال : را چنین بیان نموده که فرمود  )ع(طبری پاسخ امام 

تاریخ الطبری ، طبری ، . (و در کار خویش زبونی روا نمی دارم؛ به خدا در کار دین تساهل نمی کنم 

 ).441، ص  4ج 

به  )ع(طبری پاسخ امام. 356، ص 2مروج الذهب ،  ج مسعودی ، ؛ 142اخبار الطوال، ص  - 17

واهللا لو کان ساعۀ من نهار الجتهدت فیها رأیی وال ولیت هؤالء وال : مغیره را چنین بیان می دارد که 

ى ؛ به خدا اگر فقط لختی از روز بباشم به رأی خویش کار می کنم و این جمع و امثال آن مثلهم یول

  ).439، ص  4تاریخ الطبری ، جطبری ، . (ها را به کار نمی گمارم

 ).356، ص 2مروج الذهب ،  ج مسعودی ، (بدا االواهللا الأستعمل معاویه بومین  - 18

  .  211، ص  2انساب االشراف ، ج بالذری ،   - 19

 .  212، ص  2انساب االشراف ، ج ذری ، بال - 20

 .233ـ  232، ص 10شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید، ج  - 21

 .233ـ  232، ص 10، ج همان - 22

 . 194ص ، هجری 1376  ،نجف االشرف  ،  2جمحدث قمی ، الکنی و االلقاب ،  - 23

 . 468ص  8بحار االنوار ج   ؛252ص  3منهاج البراعۀ فی شرح نهج البالغه ،  ج   -24

از دانشمندان بزرگ شیعه ، از مردم مدینه منوره . ه  207ابو عبد اللّه محمد بن واقدى ، متوفى  - 25

است که بعدها به بغداد رفته و در همانجا زندگى را بدرود گفته است ، واقد نام جد وى بوده است 

ابن میثم بحرانی ، کمال الدین میثم  ،شرح . فتندگ به دلیل شهرت زیادش ، فرزندان او را واقدى مى

  .   233ص  1362انتشارات النصر ، چاپ دفتر اسالمی ،  ، فم ،  5المصباح ، ج 

  .  75نهج البالغه ، نامه  - 26

 67ص  18شرح  نهج البالغۀ ابن ابی الحدید ، ج ابن ابی الحدید ،  - 27

تقدیم و  ،  15ج ،  المصنف فی االحادیث و االثار ، ابو بکر عبد اهللا بن محمد،  ابن ابی شیبه  - 28

 . 212.  205.  204ه ق ،   ص  1409ضبط کمال یو سف الحوت ، بیروت ، دار التاج ، 

مصر ، ورزارۀ الثقافۀ و االرشاد الفومی ، المؤسسۀ ،   16ابو الفرج االصفهانی ،  االغانی ، ج  - 29

 .  334ص ، م 1963المصریۀ العامۀ ، 

 . 62، ص  1شرح نهج البالغۀ ابن ابی الحدید ، ج  - 30

   دارالعلم للمالیین، چاپ هفتم،  ،عمر فّروخ، تاریخ صدراالسالم و الدولۀ االمویۀ ،  بیروت - 31

  .113، ص  م 1986

 .91، ص 62،  ج دمشقتاریخ  ابن عساکر ،  - 32
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 .  140ص . اخبار الطوال  ابو حنیفه دینوری ، - 33

 .140ص. همان - 34

 . 137،ص 1االمامه و السیاسه،ج، ابن قتیبه دینوری   - 35

 . 472ص . منقری ، وقعه صفین زاحم نصر بن م  - 36

 . 472ص . منقری ، وقعه صفین زاحم نصر بن م - 37

 1المامۀ و السیاسۀ ج  ، ا ؛ اابن قتیبه دینوری79و  471نصر بن مزاحم منقری ، وقعه صفین ص  - 38

 .154ص  3ج  ابن اعثم کوفی،؛ 14ص  3مروج الذهب ج  مسعودی ،؛ ؛ 138،  ص 

 .  472منقری ، وقعه صفین ، ص زاحم نصر بن م - 39

 119ص  15شرح نهج البالغۀ ابن ابی الحدید ، ج  - 40

 .   155، ص  3،الفتوح، ج ابن اعثم  - 41

 .198ص  ، 3ج ، الصحابهفۀ  اسدالغابه فی معر ابن اثیر، - 42

  .441، ص  4بری ، جتاریخ الط ،طبری  - 43

( » واهللا ال أولی منهم أحداً أبداً؛ فإن أقبلوا فذلک خیرٌ لهم، وإن أدبروا بذلت لهم السیف   «  - 44

؛ تاریخ 356،ص 2؛ مروج الذهب ، ج 539، ص  3؛ تاریخ االسالم ذهبی ، ج72،ص 5المنتظم،ج

 ).440، ص  4الطبری ، ج

، ص  4تاریخ الطبری ،ج ،طبری ( 0»إذا ما غالت النفس غولها بعار ... ما میتۀ إن متها غیر عاجز   - 45

441 .( 

 .441، ص  4، تاریخ الطبری ، ج طبری  ؛ 71، ص  5المنتظم ، جابن جوزی ،   - 46

تاریخ االسالم (،حتی یغلب الباطل آعطیه إالالسیف ، وال لست من مکرک ومکره فی شیء - 47

 . 357، ص  2؛ مروج الذهب ، ج 101، ص  3کامل ، ج ابن اثیر ، ال ؛ 539،ص 3ذهبی،ج

و ساکن  اوس قبیله و از عمر بن عوف از طایفه بن حنیف عثمان سهل بن حنیف انصاری، برادر - 48

که به  بود ابوبکر پیامبر، سهل انصاری از جمله مخالفان خالفت پس از رحلت. بود درمدینه قبا محله

از نخستین  عثمان قتل او بعد از. با ابوبکر داد سخن دادهمراه یازده تن از صحابه به مخالفت از بیعت 

، ابن سعد ، محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البصری (گروندگان به امیر المؤمنین علیه السالم بود 

ه ق ، ص  1410،دار الکتب العلمیه ،  بیروت  ،تحقیق محمد عبد القادر عطا ،  3، جالطبقات الکبری

371 (. 

عبدالمنعم عامرمراجعه جمال الدین : تحقیق ، االخبار الطوال ،نیفه احمد بن داود ابوح،دینوری  - 49

 .141، ص ش1368 ،رضی انتشارات ،قم  ،شیال

  .172، ص 2الکامل فى التاریخ، ج ابن اثیر ،  - 50
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تحقیق ابى عبداللّه على عاشور  ، 62،جتاریخ دمشق الکبیر ،على بن الحسن ، ابن عساکر   - 51

 .  81، ص  ق 1421داراحیاء التراث العربى، ،  بیروت، الجنوبى

ابو حنیفه  ؛202، ص 3الکامل فی التاریخ، ج ابن اثیر ،  ؛ 442، ص 4تاریخ الطبرى، ج طبری ،  - 52

 .72، ص5المنتظم، ج  ابن جوزی ، ؛ 140اخبار الطوال، ص  دینوری ، 

 .  202، ص 3امل فی التاریخ، جالک ابن اثیر ،  ؛443، ص  4تاریخ الطبری ، ج  طبری ،  - 53

  . 443، ص  4تاریخ الطبری، ج  طبری ،  - 54

به او چنین گفت که وقتی به مدینه رسیدی پائین طومار را بگیر و انگاه فرستاده علی را نیز به  - 55

همراه سفیر خود به مدینه فرستاد و آنان در غره ماه ربیع االول به مدینه رسیدند و وارد شهر شدند ، 

رد عبسی چنانکه معاویه دستور داده بود طومار را بلند کرد و مردم برون شدند و او را می نگریستند م

رسید و طومار را به او  )ع(مرد عبسی همچنان برفت تا پیش علی.و دانستند که معاویه مخالف است

شد و پرسید که  امام از فرستاده جویای خبر. دادکه امام مهر از آن برگرفت و نوشته ای در آن نبود 

گفت خبر اینست که » آری ، فرستادگان در امانند و کشته نشوند« :آیا در امان است و امام  فرمود

از خود تو و «:امام پرسید از کی ؟جواب داد» .قومی بجا گذاشتم که جز به قصاص رضایت ندهند

ن را برای آنها نصب شصت هزار پیر را به جای نهادم که زیر پیراهن عثمان می گریستند که پیراه

خون عثمان را از من می خواهند ؟ مگر من « :فرمود  )ع(امام. »کرده اند و بر منبر دمشق کشیده اند

مانند عثمان خون باخته نیستم ، خدایا در پیشگاه تو از خون عثمان بیزاری می کنم ، به خدا قاتالن 

کاری را اراده کند آنرا به انجام می عثمان از دسترس بدورند مگر خدا بخواهد که وقتی او عزوجل 

 ) .443، ص  4تاریخ الطبری ، ج طبری ، . (برد، برو

 .76،ص5المنتظم،جابن جوزی ،   - 56

 . 74، ص  1االمامه و السیاسه ، ج ابن قتیبه دینوری ، - 57

 . 445، ص  4تاریخ الطبری ، ج طبری ،   - 58

 .444، ص  4طبری ، تاریخ الطبری ، ج  - 59

تحقیق محمد عبد  ،3،جالطبقات الکبری، بن سعد ، محمد بن سعد بن منیع الهاشمی البصری ا  - 60

 .ه ق  1410،دار الکتب العلمیه ، بیروت  ،القادر عطا

؛ ابو حنیفه دینوری ، 224، ص  2؛ انساب االشراف ،ج 445، ص  4تاریخ الطبری ، ج طبری ،  - 61

 .144اخبار الطوال ، ص 

 .  222، ص 3امل فی التاریخ ، ج الکابن اثیر ،  - 62
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 ؛ بالذری ،  152اخبار الطوال، ص  ابو حنیفه دینوری ، ،374، ص 2الفتوح، ج   بن اعثم ،ا - 63

نامه امام برای خبر فتح به قرظه بن کعب حاکم  ، گفتنی است که273، ص 2انساب االشراف، ج 

 .404الجمل، ص : نک .کوفه، در رجب همین سال نوشته شده است

 .  490، ص  2الفتوح ، ج ابن اعثم ، - 64

تصحیح سید  ،17، ج منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه  ، خوئی ، میرزا حبیب اهللا هاشم  - 65

 .  251ص  ،چ چهارم  ، ه ش 1358 ،انتشارات مکتبۀ االسالمیه  ،تهران  ،ابراهیم میانجی 

 .  152اخبار الطوال ، ص  ه دینوری ،ابو حنیف ؛ 271، ص  2انساب االشراف ، ج بالذری ، - 66

 ،بیروت  ، تحقیق فواز ، تاریخ خلیفه ، خلیفه بن خیاط ، ابو عمرو بن ابی هبیرۀ اللیثی العصفری - 67

 . 184ص  ،ه ق   1415دار الکتب العلمیۀ ، 

 ؛ بالذری در138، ص 1الفتوح ، ج  ابن اعثم ،؛  153اخبار الطوال ، ص  ابو حنیفه دینوری ، - 68

به کوفه در رمضان سال  )ع(گزارسی دیگر که مشخص نمی کند از کیست بیان نموده که ورود علی

 ). 273، ص 2انساب االشراف ، ج . (سی و شش هجری بوده است 

 . 490، ص 2الفتوح، ج   ابن اعثم ، ؛ 109، ص  1ج  االمامه و السیاسه ،ابن قتیبه دینوری ، - 69

 .  7صفین ، ص  عۀوق نصر بن مزاحم منقری ،  - 70

 . .8وقعۀ صفین، ص  نصر بن مزاحم منقری ،  - 71

 .490، ص 2الفتوح، ج  ابن اعثم ، - 72

 .همان - 73

 ،2ج ،الیعقوبى تاریخ ،یعقوبی ، احمد بن أبى یعقوب بن جعفر بن وهب واضح الکاتب العباسى  - 74

بین من و او دوستی : آمده است در البدایۀ و النهایه این متن  ؛184ص  ،بی تا  ،دار صادر،  بیروت

 ). 253، ص  7البدایۀ و النهایۀ ، ج. ( است و من از او برایت بیعت خواهم گرفت 

 .27وقعه صفین ، ص نصر بن مزاحم منقری ،  نصر بن مزاحم منقری ،  - 75

و  االمامه  ؛ 500 ، ص  2الفتوح ، ج   ابن اعثم ، ؛27وقعه صفین ، ص نصر بن مزاحم منقری ،  - 76

 .113، ص  1ج  السیاسه ،

  . 50ص  پیکار صفین، نصر بن مزاحم منقری ،  - 77

 . 28وقعه صفین  ص  نصر بن مزاحم منقری ،  - 78

 196، ص  17منهاج البراعۀ فی شرح نهج  البالغه ، ج خوئی ،  - 79

   198، ص همان - 80

  . 82،  ص  17ج   ،منهاج البراعۀ فی شرح نهج البالغه ،خوئی  - 81

 .   157اخبار الطوال ، ص  ابو حنیفه دینوری ، - 82
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دار  ،بیروت ،2ج ، عقد الفرید ،ابن عبد ربه األندلسی ، شهاب الدین ابوعمرو احمدبن محمد  - 83

 .  110ص  ،ه ق  1404 ،الکتب العلمیه 

 . 368ص  ،ه ق  1404،مؤسسۀ الوفاء   ،بیروت ،  32،  جبحا راالنوار، مجلسی ، محمد باقر - 84

 .  113،ص 1ج . االمامۀ و السیاسۀ ابن قتیبه دینوری ، - 85

 . 247، ص  14شرح نهج البالغه ، ج  ، ابن ابی الحدید - 86

  .  128، ص  52تاریخ دمشق ، جابن عساکر ،  - 87

خواست که شام  )ع(؛ بنابر گزارشى دیگر، معاویه از على 540، ص   3تاریخ االسالم ذهبی ، ج  - 88

ابن قتیبه ؛  81نصر بن مزاحم منقرى، همان، ص . ار او مقرر کندزسپارد و مصر را خراجگرا به او ب

 .115، ص 1اإلمامۀ و السیاسۀ ج دینوری ،

   . 53ص   ، وقعۀ صفین ، نصر بن مزاحم منقرى - 89

  ,115، ص 1ج، اإلمامۀ و السیاسۀ ابن قتیبه دینوری ،  - 90

  232، ص 10ید،  ج شرح ابن ابى الحدابن ابی الحدید ،  - 91

؛ نصر بن مزاحم منقرى ،  وقعۀ صفین ، ص  116،  ص  1اإلمامه و السیاسه ،ج  دینوری، قتیبهابن - 92

 . 80، ص  3عقد الفرید ، ج ابن عبد ربه ، ؛  392، ص  2الفتوح ، ج ابن اعثم ، ؛  52

عۀ و أن یختار من أمره ما أحب ، و ما بعد فإنّ معاویۀ إنّما أراد بما طلب أالّ یکون لی فی عنقه بیا - 93

قد کان المغیرۀ بن شعبۀ أشار علی و أنا بالمدینۀ أن أستعمله على الشام فأبیت ذلک علیه و لم یکن 

االمامه و ابن قتیبه دینوری ، (›› اللَّه لیرانی أتّخذ المضلّین عضدا ، فإن بایعک الرّجل و إالّ فأقبل 

 ).  116، ص  1السیاسه ، ج

یعنی هم قلبا دوست عثمان . مان ، به نظر می رسد هر دو مطلب در باره جریر درست باشد ه - 94

 . بوده و می خواست اهل شام تقویت بشوند و هم معاویه او را اغفال کرده و نگه داشته بود 

 .  322ص .  2ج . شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ابن ابی الحدید ،  - 95

،  پیکار صفین  ، ترجمه پرویز اتابکى ، تهران ، انتشارات و آموزش نصر بن مزاحم منقرى  - 96

  . 86ه ش ، ص  1370انقالب اسالمى، چ دوم، 

  .171، ص 1الفتوح،  ج   ابن اعثم ، - 97
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