
 

 

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


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  اسالم پژوهي 
  19ـ 41، صص 1385شماره دوم، بهار و تابستان   

   
   ∗)ع(حكومت امام علياوضاع 

  )اهداف حكومتي خود با چه مشكالتي مواجه بود؟ د ربدر پيش )ع(امام علي(
  

   **عبدالرّحيم قنوات
  

  چكيده
بر اجراي آن ثير أو ت )ع(حكومت امام علياوضاع و شرايط به بررسي  اين مقاله

در بينش و روش پيش آمده هاي  دگرگوني. پردازد ميهاي آن حضرت  برنامه
مسلمين، اوضاع آشفته اجتماعي ناشي از شورش عمومي عليه خليفه سوم و قتل 
او، تضعيف نهاد خالفت به دنبال دو خليفه كشي متوالي، اختالفات ناشي از 

عت نكردن اطا  دار ميان قبايل قريش، هاي ريشه عثمان، وجود دشمني خواهيخون
ياران و  ننبودكافي شهرها و مناطق مهم دنياي اسالم از حكومت امام و 

را براي حكومت امام و اوضاع كه  واملي استترين ع مهماز  ،كارگزاران همراه
 .هاي ايشان دشوار و آن را با ناكامي قرين كرد پيش برد برنامه

  
  .، حكومت)ع(امام علياصالحات،  :واژگان كليدي

  

                                                 
دانشگاهي واحد  است كه در جهاد» )ع(حات در دوران حكومت امام علياصال«اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي  ∗

 .مشهد و با حمايت مالي معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي اجرا شده است
  ghanavat@noavar.com                                                          استاديار دانشگاه فردوسي مشهد  ∗∗
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                                                                     1385هي، شمارة دوم، بهار و تابستان اسالم پژو / 20
 

  مقدمه
عنصري از يك وضعيت ، نابر نظر جامعه شناسان عامل يك كنش يا حادثه اجتماعيب
. شود كه به علت موجوديت يا كاركردش، موجب وقوع آن كنش يا حادثه مي است معين

از نظر . شده استها يا حوادث اجتماعي نيز توجه  به شرايط كنش  در كنار اين مفهوم،
ند كه ا آيند و عناصري از يك وضعيت خاص يايشان، شرايط، مكمل عوامل به شمار م

به اين معني كه در عملي شدن آثار عوامل . سازند نقش عوامل را مناسب يا نامناسب مي
گيري، وسعت و دامنه حوادث  كنند و آهنگ، سرعت، جهت نقش مثبت يا منفي ايفا مي

  ). 28ـ 30 ،روشه(دهند  را تحت تاثير قرار مي
اقتصادي، اخالقي، اداري   اجتماعي، سياسي، وضعيتررسي بر اين اساس و بر اساس ب

از پس  توان ادعا كرد كه مي) نيمه دهه چهارم هجري(در آغاز حكومت امام علي ... و 
، يشانهاي ا امام علي و تحقق اهداف و برنامه حكومتهيچ زماني براي  درگذشت پيامبر

   :اي امام عبارت بود ازه برنامه ترين همم. ه استتر از اين زمان نبود نامناسب
  .تغيير نگرش مسلمانان نسبت به دنيا و آخرت .1
   .تغيير سيماي حكومت و كارگزاران آن در چشم مسلمين .2
   .اصالحات اقتصادي گسترده .3
   .تغيير كارگزاران حكومتي .4
  . رفع تبعيض نسبت به موالي .5
   .ن حكومتاهاي برخورد با مخالف تغيير شيوه .6
   .ام و مقررات فقهي و حقوقياحكاز در برخي  ايجاد تغيير .7

دشوار ادامه يافت  اوضاعياي نامناسب آغاز شد، در  اما حكومت امام در زمانه و زمينه
امكان  سان نيبدها به سرآمد و  و سرانجام در ميان انواع و اقسام مشكالت و نابساماني

اين . قرين شدهاي امام در اين عرصه، با ناكامي  ها از ميان رفت و تالش وقوع اين برنامه
  .شود ها در ادامه بررسي مي دشواري
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  21   / ...)ع(اوضاع حكومت امام علي

  بينش و روش نادرست مسلمين 
عقيده و عمل سياسي، اقتصادي، ديني و اخالقي امت اسالمي در نيمه دهه سي 

به . هجري، ارتباط چشمگيري با آنچه در قرآن و سنت نبوي مطرح شده بود، نداشت
ابه خاص او نيز وفادار نمانده بودند، تا آنچه پيامبر خدا آورد و بر امت عرضه كرد، صح
و اكنون از مشي و مرام صحابه او الگو  چه رسد به تازه مسلماناني كه پيامبر را نديده

قدرت و مالي كه به   دنيا و مظاهرش سرلوحه كار مسلمانان قرار گرفته بود،. گرفتند مي
و به سوي دنيا معطوف  كف آورده بودند، بالي جان آنان شده بود، چشم از دين برداشته

اين جامعه را  )ع(امام علي. گردانيده بودند، اخالقشان نيز به انحطاط كشيده شده بود
  : چنين توصيف كرده است

در ميان اين مردم، انجام كارهاي قبيح زياد شده به حدي كه حيا رنگ 
توان اعتماد  اي رايج شده كه به كمتر كسي مي دروغ به گونه. باخته است

حق گويان . آيند ولي از اهل خير نشاني نيست اهل شر به چشم مي. كرد
علما . جوانان بدخوي و پيران گنهكارند. اندك و مالزم حق ذليل است

خردان بزرگان را احترام نكنند و اغنيا . اند و قاريان از دين برگشته منافق
 مردم از شيوه پيامبر پيروي و به عمل وصي. فقيران را دستگيري ننمايند

 نه به غيب ايمان دارند و نه از عيب و خطا در. كنند او اقتدا نمي
شناسند و به آن تمايل دارند و  معروف همان است كه خود مي. گذرند مي

در معضالت به خود پناه  .دارند منكر همان است كه آن را خوش نمي
كنند و هركس امام خويش  برند و در مبهمات به راي خود عمل مي مي

  ). 1298ـ 9، 1297، 1305/ 2، آمدي( ...است 
زده و دور از اخالق و معنويت، انديشه و  اي چنين دنيا روشن است كه در جامعه

گرايانه حاكمي مانند امام علي، شانسي براي موفقيت ندارد و اين عناصر  رفتار آخرت
  . گردند جملگي مانع پيشرفت كار او مي
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  اوضاع آشفته اجتماعي
انقالبيون بعد از يكسره كردن كار عثمان،  1.از يك انقالب ساده بوددولت امام برآمده 

انديشيدند كه در صورت  آنان مي. اي تعيين كنند احساس كردند بايد هرچه زودتر خليفه
و افتد عدم تعيين خليفه و بازگشت آنان به شهرهاي خويش، خون عثمان به گردنشان 

اين گروه به ). 7/227 ،كثير ؛ ابن293/ 1 ،مسكويه( وندآنان متهم به برهم زدن اوضاع ش
اي كه در قتل خليفه به كار بسته بودند و اينكه  دليل محقّ دانستن خود و درستي شيوه

هاي  در صورت لزوم باز هم به شيوه  دادند، به هرحال گروه پيروز بودند، به خود اجازه مي
به كاري شتابزده شد  در چنين فضايي انتخاب خليفه تبديل. آميز متوسل شوند خشونت

، )ع( علي: كه با نوعي تهديد آميخته بود؛ انقالبيون وقتي از مراجعات خود به افرادي مانند
اي نگرفتند و اين افراد، خود  طلحه، زبير و سعدبن ابي وقاص براي پذيرش خالفت نتيجه

ه را تهديد مردم مدين) 7/227 ،؛ ابن كثير1/171، ابوالفداء(را از كار آنان كنار كشيدند 
دادند و گفتند در غير اين صورت، اين افراد  كردند و براي انتخاب خليفه سه روز مهلت

). 1/293 ،مسكويه  ؛455ـ  6، 434ـ4/5 ،طبري(را همراه گروهي ديگر خواهند كشت 
بيعت با امام در چنين وضعيتي آشفته و در حالي كه او خود احساس امنيت جاني 

، ابن قتيبه دينوري(دانست  ريزي داخلي را محتمل ميكرد و حتي وقوع خون نمي
پرتنش، در شهري به حكومت رسيد كه  وضيعتيدر  يشانصورت پذيرفت و ا) 1/134

) عراقيان، مصريان و طبقات فرودست مدينه(مقدرات آن به دست انقالبيوني تندرو 
، ابومخنف(كه خود نيز راضي به آن نبود  وضعيتي). 295ـ  1/6 ،مسكويه(افتاده بود 

 داشت در اين آشوب و تشتت،اوضاع او بر اساس ارزيابي درستي كه از ). 118ـ 1/19
با اين . بارها مردم را از خود راند ،به همين دليل ظاهراً. ديد راهي براي موفقيت نمي

استدالل كه آنچه پيش روي ايشان است، چنان دشوار و پيچيده است كه دلها و 
او به همين ). العقول القلوب و ال تثبت له التقوم له(را ندارند ها تاب تحمل آن  انديشه

                                                 
به جاي  هاي جامعه ها يا بخش برخي ارزش نشين كردنبي است كه سعي آن معطوف به جاانقالب ساده، انقال. 1

شناسان، انقالبي را  جامعه. مانند ها دست نخورده باقي مي است، در حالي كه بقيه بخش هاي ديگر ها يا بخش ارزش
  ).163 ،واگو .ك. ر(نامند  انقالب تام مي  كه در پي بازسازي كل جامعه است،
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  23   / ...)ع(اوضاع حكومت امام علي

 4/5 ،طبري(ديد  دليل افق حوادث را تيره و تار و راه برون رفت از اين وضع را مبهم مي
و شانسي براي  2/110؛ ابن شهرآشوب، 2/304ن اثير ب؛ ا293ـ 4/ 1،؛ مسكويه434ـ 

  .موفقيت خود قائل نبود
  

  ضعف نهاد خالفت
اي كه تا آن روز اداره امور مسلمانان را به دست گرفته بودند، دو  ميان سه خليفهاز 

ق ناشي  23بن خطّاب در واپسين روزهاي سال  البته قتل عمر. تن به قتل رسيده بودند
توان نماينده جبهه يا گروهي خاص از مسلمانان  را نمي) فيروز(از هرچه بود، قاتل او 

اما قتل . نبايد به نارضايتي گسترده از حكومت عمر نسبت داددانست و اقدام او را نيز 
خليفه سوم كه مسبوق به شورشي عمومي بود، صورتي ديگر داشت و اين تفاوت را از 

انگيزه و هدف دو . توان دريافت تأثيرات متفاوت قتل عثمان در مقايسه با قتل عمر مي
اين احساس و باور . الفت بودچه بود، نتيجه آن تضعيف نهاد خ كشي متوالي هر خليفه

توان تحت فشار قرار داد و حتي به قتلش رساند، به  كه متصدي نهاد خالفت را مي
 وضعيتاين . صورت طبيعي از شأن و منزلت اين مقام در چشم دوست و دشمن كاست

زيرا متصدي منصبي شده بود كه به دليل پيش . افزود نيز بر سختي كار امام علي مي
ن ويژه خود را در گذر زمان تا حد زيادي از دست داده و فاقد قدرت أه و شگفته، جايگا

در مقام تشبيه دارد و  شگفت امام در اين باره سخن و تمثيلي. و منزلت اوليه بود
كه همراه  كند بيان ميوضعيت خود و عثمان، داستان سه گاو سياه و سرخ و سفيد را 

گاو سرخ و سياه را فريفت تا اينكه آن دو،  شير دو. كردند شيري در علفزاري زندگي مي
سپس نوبت به گاو سياه رسيد؛ . گاو سفيد را رها كردند و شير فرصت يافت كه او را بدرد

در آخر نوبت . دوست سياه خود را رها كرد و شير او را نيز دريد  گاو سرخ به اغواي شير،
ار او شد، اما گاو سرخ پيش از شير آماده شك. به گاو سرخ رسيد كه اكنون تنها مانده بود

من همان روز خورده شدم كه «شكار شدن، مهلت خواست و سه بار بانگ برداشت كه 
» اال اني وهنت يوم قتل عثمان«: گويد ميامام در ادامه و . »گاو سفيد خورده شد

تأثير قتل  يشانچنين ا اين). 122ـ3، بن جوزي سبط ؛2/184 ،بالذري، انساب االشراف(

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                                                                     1385هي، شمارة دوم، بهار و تابستان اسالم پژو / 24
 

سوم را در تضعيف موقعيت نهاد خالفت و خود، به عنوان خليفه بعد از وي، بيان  خليفه
  . كرده است

  
  اختالف ناشي از خون عثمان 

اين . ريخت، اهميتي خاص قائل بود عرب در جاهليت براي خوني كه بر زمين مي
 هاي ديگر نيز وجود داشته و دارد، ولي در ميان در ميان اقوام و ملت هر چنداحساس 

بود، جلوه بيشتري ) نهادي متكي بر همخوني(قومي كه كانون مركزي اجتماعش قبيله 
ريخت، نبايد فراموش  بر همين اساس به نظر اعراب، خوني كه بر زمين مي. داشت

قانون ثار كه در ميان اين قوم جاري بود، گرفتن انتقام خون بر زمين ريخته . شد مي
اسالم كه آمد، از تعصبات جاهلي كاست و ديگر ). 38، بالشر(كرد  شده را ضمانت مي

كسي اجازه نداشت به جاي قاتل، كسي ديگر را به قتل برساند، ولي خون مسلمان حرام 
اين در  بنابر 1.شد گرچه عفو و گذشت نيز توصيه مي. بود و فرد قاتل مستوجب قصاص

  .آمد م به شمار مياي مه جاهليت و اسالم، در ميان اعراب، قتل نفس و ريختن خون، واقعه
چه بود، حادثه  ها، عوامل، ماهيت، هدف و نتيجه شورش عليه خليفه سوم، هر انگيزه

اين درست است كه . مهمي كه در جريان آن به وقوع پيوست، ريختن خون عثمان بود
امكان تفاهم و اصالح ميان انقالبيون و خليفه از بين رفته بود و در اين موضوع، تقصير و 

قصور خليفه نقشي قابل توجه داشت، ولي در چشم شمار قابل توجهي از  يا حداقل
توانست دليلي براي ريختن  صحابه و تابعين و مردم شهرها و نواحي مختلف، اين نمي

ها بعد، خون  ها و حتي قرن از همان روز، تا سال دليلبه همين . خون عثمان باشد
اين واقعه، گروههاي مختلف پيرامون  مقارن. دار گرديد اي دامنه عثمان موضوع منازعه

. آن، مواضع گوناگوني اتخاذ كردند و بر اساس آن، با هم به منازعه برخاستند
  :كه بر اين اساس در جامعه اسالمي رخ داد، از اين قرار بود اي بندي جبهه
آنان كار خود را درست و گاه حتي موجب . عثمان بودند نتالاكه ق انقالبيون. 1

  ). 1/431ـ2، اعثم ابن(كردند  داوند معرفي ميكسب رضاي خ
                                                 

  ).45 :مائده...(فمن تصدق به فهو كفاره له... تبنا عليهم فيها انّ النّفس بالنّفسو ك.  1
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  25   / ...)ع(اوضاع حكومت امام علي

هاي قبيلگي، مدعي خون او  خويشاوندان نزديك عثمان، شايد بيشتر بر اساس سنت. 2
ن او را نوعي وظيفه خويشاوندي قلمداد شدند و چه بسا كوشش براي تعيين و مجازات قاتال

  . عاص از آن جمله بودندوليدبن عقبه و سعيدبن   بن حكم، افرادي مانند مروان. كردند مي
حرمتي كه خون مسلمان دارد، به اين قتل دليل تنها به  نيزكساني ديگر چه بسا . 3

دانستند كه مسببان آن  آنان ريختن خون عثمان را گناهي بزرگ مي .معترض بودند
به دليل عدم توانايي بر اين كار،  اينان كساني بودند كه ظاهراً. مستوجب قصاص بودند

ودند بايد خود را از اين صحنه پرآشوب كنار كشيد و برخي نيز به اين كار دست معتقد ب
 و بن زيد اسامه  توان به كساني مانند محمدبن مسلمه، از جمله اين افراد مي. زدند

  . ابوموسي اشعري اشاره كرد
ن عثمان و حتي از تحريك كنندگان عليه او بودند، ولي اگروهي ديگر از مخالف. 4

از آن . اي اينكه انگشت اتهام متوجه آنان نشود، مدعي خون عثمان شده بودنداكنون بر
ن سرسخت اتوان به عايشه و طلحه و زبير اشاره كرد كه بدون شك، از مخالف جمله مي

  . شعار خونخواهي عثمان سر دادند و از تحريك كنندگان عليه او بودند، ولي بعداً عثمان
هاي سياسي  ي عثمان سر داده بودند، ولي انگيزهنيز شعار خونخواه كسان ديگري. 5

عمرو بن . دو شخصيت سرشناس اين جريان معاويه و عمرو بن عاص بودند. داشتند
عاص در اواخر كار عثمان رابطه خوبي با او نداشت و عثمان او را از امارت مصر عزل 

هاي  با انگيزهدو اما اين معاويه نيز در ايام محاصره عثمان، مددي به او نرساند، . كرد
انديشيد تنها به اين  شايد معاويه مي. كردند سياسي، خود را خونخواه عثمان معرفي مي

و از دست دادن  شدن عزلرهايي از توان وضع را آشفته كرد و ضمن  وسيله است كه مي
  . ، مشروعيت بخشيداستاي كه عليه او  دولت امام را نيز تضعيف كرد و به كار جبهه، شام

مشخص است كه امام هيچ گاه موافق  .ي داشتمام علي در اين باره موضع ديگرا. 6
ياسر  با وجود اين، حضور فعال شماري از ياران نزديك او از جمله عمار. قتل عثمان نبود

بن ابي  ، محمد)1/284، ؛ مسكويه1/408ـ2 ،؛ ابن اعثم5/51 ،بالذري، انساب االشراف(
، عمرو بن حمق )1/425ـ2، ابن اعثم(، مالك اشتر )14، ؛ قمي1/411ـ2 ،اعثم ابن(بكر 

و زيدبن ) 5/45بالذري، انساب االشراف، (بن زياد  ، كميل)2/352، مسعودي( خزاعي
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عثمان، و نيز پذيرش دعوت  نتالان و قادر ميان مخالف) 3/283، ري شهري(صوحان 
ديگر درگير  امام، او را به نحوي از سويانقالبيون و به عهده گرفتن منصب خالفت 

به اين صورت كه او از يك سو به كوتاهي در حمايت از عثمان . موضوع خون عثمان كرد
و از طرف ديگر ) 5/81 ،؛ بالذري، انساب االشراف1/49، قتيبه دينوري ابن(متهم شد 

آغاز امام در . ن عثمان اقدام كندتحت فشار قرار گرفت كه نسبت به قصاص قاتال
ن ن كار برآمد و حتي با نائله همسر عثمان در باره شناسايي قاتالدر پي انجام اي حكومت

زودي دريافت كه بيرون كشيدن چند تن، از ميان جمعيتي ه ب او سخن گفت، ولي ظاهراً
به همين دليل در اين باره به كساني كه . كثير و ملتهب و مجازات آنان ميسر نيست

تل مشخصي را براي عثمان سراغ ندارد او قا گفت كه اوالً خواستار اين كار بودند، مي
و از طرف ديگر توانايي اين كار را ندارد، زيرا اين انقالبيون هستند كه بر ) 2/281 ،وهم(

، ؛ ابن كثير437ـ  4/8، طبري(دهند  اند و هر كاري بخواهند انجام مي اوضاع مسلط
در جريان كه  د؛ وقتيامكاني براي اين كار پيدا نكر ظاهرا امام بعدها نيز عمالً). 7/228

جنگ صفين، ابودرداء و ابوهريره به نمايندگي از معاويه نزد او آمدند تا در مورد مجازات 
ن را طلب ن عثمان سخن بگويند، از آنان خواست، به سراغ لشكريان بروند و قاتالقاتال
تن از سپاهيان پيش آمدند كه  10000آنان چنين كردند، اما ناگهان بيش از . كنند

با وجود اين، بايد توجه داشت كه ). 96/ 1 ،ابن قتيبه دينوري(» نحن قتلنا عثمان«
هواداران دولت اموي نيز در شهرها و  عموم مردم به چنين جزئياتي آگاه نبودند و طبيعتاً

  .كردند مناطق مختلف، مردم را در اين باره تحريك مي
كه شايسته است به  گونه توان آن روشن است كه در چنين محيط پركشمكشي نمي

، بيش از اينكه اراده يمتالطم وضعيتاداره كردن و اصالح امور پرداخت، زيرا در چنين 
  . گردد مي اوضاعرهبر دولت، حاكم بر امور باشد، او خود محكوم 

  
  دار قريش هاي ريشه دشمني

الب  بن از زمان فرزندان قصيار و عبدمناف(كهاي مختلف ، در ميان تيره)عبدالد 
شد و در همين باره ميان آنان  قريش  بر سر رياست اين قوم گاه و بيگاه منازعه برپا مي
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بني  پيمان ميان(االحالف  ترين آنها حلف شد كه مهم هايي منعقد مي ها و پيمان حلف
 پيمان ميان(المطيبين  و حلف) عبدالدار، بني مخزوم، بني سهم، بني جمح و بني عدي

 ،ابن هشام(بود ) يم و بني حارث بن فهرمت د، بني زهره، بنياس بني عبدمناف، بني
ها نيز تجديد  هاي ديگر اين تيره نسل از سوي ها، اين پيمان). 19ـ20 ،؛ بغدادي1/131

  . شد و اين وضع تا ظهور اسالم ادامه داشت
اي جديد بود، ولي اين حادثه مهم، حداقل از چشم مخالفان و  بعثت پيامبر آغاز دوره

. هاشم بود پيامبر از بني. داشت نيز ارتباط برخي موافقانش، بيش و كم با گذشته شايد
از   ها سيادت بر مكه، اي از قريش كه به رغم فضل و شرف رهبرانش، پس از سال تيره

به بعد، در موضعي ضعيف قرار گرفته بود و ديگر از نظر ) عام الفيل 8(مرگ عبدالمطّلب 
هاي بني عبد  در برابر، تيره. آمد اول مكه به شمار نمي ثروت و از نظر قدرت، قبيله

شمس، بني نوفل و بني مخزوم سر برآورده و بخش مهمي از قدرت و ثروت مكه را در 
سيادت خاندان  زبير بن عبدالمطّلب نتوانست). 4/83، عليجواد (دست گرفته بودند 
ل بود كه كوششي براي ترين اقدام او ترتيب دادن حلف الفضو مهم. خود را تجديد كند

هاشم به  پس از او، رياست بني). 105 ،عبدالكريم(ايجاد نوعي تعادل قدرت در مكه بود 
ابن (اش و نيز تنگدستي خويش  ضعيف قبيله موقعيت ابوطالب رسيد، اما او نيز به دليل

  . هاشم را احيا كند نتوانست موقعيت پيشين بني) 15/319 ،ابي الحديد
از آن . و علني شدن دعوت او، بزرگان قريش به مخالفت برخاستندبا بعثت پيامبر 

به رهبري ابوطالب،  1هاشم در حالي كه تعداد اندكي از ايشان اسالم آورده بودند سو بني
توان به موارد مختلفي اشاره  در مورد انگيزه هردو گروه مي. پرداختند به حمايت از او 

ت بزرگان قريش با پيامبر، و از آن سو حمايت كرد، ولي يك نكته مهم در انگيزه مخالف
ن ااز نظر مخالف ؛هاشم در اين منازعات بود هاشم از وي، توجه به موقعيت جديد بني بني

پذيرفتند، الجرم  شد و مردم نبوت او را مي چنانچه دعوت پيامبر با موفقيت همراه مي
نفوذ آنان، بار ديگر  در اين صورت، قدرت و. نهادند بايد رهبري او را نيز گردن مي

به اين مطلب توجه  هاشم نيز احتماالً از آن سو بني. گرفت هاشم قرار مي الشعاع بني تحت

                                                 
  240ـ1/262 ،ابن هشام .اولين مسلمانان ركفهرست ديدن براي .  1
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نتيجه . داشتند و فرصت را براي تجديد موقعيت پيشين مناسب تشخيص داده بودند
اسالم و دعوت پيامبر، امري فراتر از مسائل قومي و قبيلگي قريش بود و  هر چندآنكه، 
اي بستاند و به قومي  وند پيامبر خود را نفرستاده بود تا سيادت را از دست قبيلهخدا

ديگر برگرداند، در جامعه جاهلي مكه، اين دعوت از طرف شماري از مخالفان و موافقان، 
شد و همين فهم مبناي عمل آنان  يدهخصوص بزرگان قوم، در اين چهارچوب فهمه ب

قريش با وضع جديد را حسادت اين قوم نسبت به ريشه دشمني  )ع( علي. قرار گرفت
واهللا ما تنقم منّا قريش اال انّ اهللا « :هاشم دانسته است برگزيده شدن پيامبر از ميان بني

  ).132 ،االرشاد  ؛ مفيد، 33البالغه، خطبه  نهج(» اختارنا عليهم
؛ 254ـ  5/ 1، هشام ابن .رك(مبر اترين مخالفان پي نگاهي به اسامي و آمار سرسخت

 ،به بعد؛ آيتي 1/350 ،هشام ابن(هاشم  محاصره بني ن، عامال)108ـ  12، 127ـ  9 ،آيتي
هاي  هان سپاه قريش در جنگ ، فرماند)2/480 ،ابن هشام(مبر اقتل پي گران ، توطئه)155

خصوص بدنه لشكر مكه در جنگ بدر، ه ب) 282، 307، 313، 379، 389، آيتي(مختلف 
 ،هشام ابن(، مولفه قلوبهم )147ـ 1/52، واقدي(ي اين جنگ مهم نيز كشتگان و اسرا

كه اكثريت كارگزاران اصلي اين حوادث، از قبايل  دهد نشان مي ...و ) 494ـ  4/6
مخزوم، بني جمح و بني سهم بودند كه از رقباي قديم  عبدشمس، بني عبدالدار، بني بني
  . آمدند االحالف به شمار مي هاشم و اعضاي حلف بني

هجري،  8قريش تا حد ممكن در برابر پيامبر مقاومت كردند و سرانجام در سال 
هاي تاريخي مكرر، عدم رسوخ ايمان در قلوب  گزارش. مرعوب قدرت او، اسالم آوردند

به همين دليل پيامبر در جريان . كند قريش و اسالم آوردن مصلحتي آنان را تأييد مي
سعي در ) مؤلفه قلوبهم(به اين تازه مسلمانان  يجنگ حنين، با بخشيدن اموال بيشتر

  .به سر آمد )ص(در چنين اوضاع و احوالي، عمر پيامبر. هاي آنان كرد جذب دل
خصوص در ايام بيماري ايشان، ه اين نكته قطعي است كه در اواخر عمر پيامبر و ب

جانشيني  و انصار و نيز تازه مسلمانان قريش، به موضوع بسياري از بزرگان از مهاجر
در چشم . پرداختند انديشيدند و چه بسا در اين خصوص به تبادل نظر مي پيامبر مي

آنان نبوت و رهبري . داشت مسلمانان اوليه، پيامبر كاريزمايي منحصر به فرداز برخي 
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همچنين . دانستند هاشم جدا مي پيامبر را پذيرفته بودند، ولي حساب او را از حساب بني
نفسه داراي اهميتي  ه نزد ايشان حفظ قدرت اسالم و دولت اسالمي فيرسد ك به نظر مي

به سابقه اين  ريشه چنين تفكري احتماالً. بايد آن را ناديده گرفت خاص بود كه نمي
زيرا شماري از ايشان، پيش از اسالم مشاركت در قدرت را تجربه كرده  ؛گشت افراد برمي

له ئمرعوب قدرت پيامبر شده بودند، به اين مس اما نگاه تازه مسلمانان قريش كه 1.بودند
دانستند كه آنان را ناگزير  اي مي آنان احتماال ظهور اسالم و پيامبر را حادثه .متفاوت بود

ها عدوات و دشمني، به رغم ميل قلبي، اسالم آورند،  پس از سالتا به اينجا كشانده بود 
چنين بار  ب را گردن نهند و اينرهبري ديني و دنيوي محمدبن عبداهللا بن عبدالمطّل

آنان  اما ظاهراً. هاشم قرار گيرند الشعاع قدرت و معنويت مردي از بني ديگر تحت
هاشم  پيامبر را پايان اين جريان يا حداقل خاتمه سيادت مجدد بني درگذشت

به همين دليل مايل نبودند اجازه دهند رقيب ديرينه، كه از نظر آنان خون . دانستند مي
. اري از عزيزان و بزرگانشان را نيز به گردن داشت، اقتدار تازه خود را استمرار بخشدبسي

هايي  ، به رغم تفاوت)سابقين و متأخرين در اسالم(اين گونه بود كه دو گروه از قريش 
كه در انديشه و عملشان وجود داشت، در خصوص رهبري بعد از پيامبر به نوعي اشتراك 

عمر يك بار به ابن عباس گفت كه او از تمايل : اند ع شيعي آوردهبرخي مناب. نظر رسيدند
پيامبر به جانشيني علي خبر داشته است، ولي مانع از آن شده كه پيامبر در بستر 

او خود در اين باره توضيحاتي داد كه پرده از ). 46/ 2 ،اربلي(بيماري آن را اعالم كند 
عمر گفت كه قريش سر تسليم در برابر  .دارد كار مسلمانان جديد و قديم قريش برمي

در صورتي كه عالوه بر نبوت، افتخار  ،كردند علي را نداشتند، به اين دليل كه تصور مي
بود  رقابت با ايشان نخواهد اي قادر به هاشم شود، ديگر هيچ قبيله خالفت نيز نصيب بني

انديشيدند كه در  مي بر اساس نظر عمر، او و گروه يارانش نيز اين گونه). 40،مادلونگ(
شد  نيز گرد او جمع نخواهنداعراب صورت امتناع قريش از پذيرفتن رهبري علي، ساير 

گاه دولت  آن). 3/70، ؛ ري شهري2/46 ،اربلي) (خشينا أن ال تجتمع عليه العرب(
بر اساس سخن عمر، . اسالمي مضمحل و اسالم نيز در معرض تهديد قرار خواهد گرفت

                                                 
  ).119، عبدالكريم .رك(در جاهليت، ابوبكر متصدي منصب اشناق و عمر سفير قريش بود .  1
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مسلمانان با سابقه كه در انديشه حفظ اسالم و دولت آن بودند، به اين گروه اول يعني 
هاي كنار زدن علي را فراهم آوردند تا  دليل تن به اين خواست قريش دادند و زمينه

چنين بود كه اين  اين. هاي اسالم را سست نكند منازعه بر سر رياست و رهبري، پايه
لت اسالمي و نيز نگه داشتن آن در گروه بر خالفت دست انداختند و ضمن حفظ دو

هاشم را به حاشيه راندند و مانع استمرار قدرت در  اختيار قريش، رقيب ديرين يعني بني
ن قريش ابه اين وسيله آنان تسليم ديدگاهي شدند كه مشرك. ميان اين قبيله شدند

اين روند . هاي متمادي بر اساس آن، با پيامبر به منازعه و مخالفت پرداخته بودند سال
) از بني عدي(يم بود، خالفت را  به عمر مابوبكر كه از بني ت .بعدها هم ادامه پيدا كرد

  . قرار داد) از بني اميه(بخشيد و او با تدبيري خاص آن را در اختيار عثمان 
اما در آغاز خالفت امام علي، همه قرائن حاكي از اين بود كه اين داستان قديمي 

شايد به همين دليل بود كه مرد . شمني همچنان پابرجاستفراموش نشده و اين د
گاه كه در مدينه برخاست تا براي جلب حمايت مردم از علي  آگاهي مانند عمار ياسر، آن

). 1/97، ابومخنف(سخن بگويد، به جاي قريش، انصار را مخاطب سخنان خود قرار داد 
م، سعيد بن عاص و وليد بن بن حك وقتي در همان روزهاي اول خالفت امام علي، مروان
هاي پيشين  گو كنند، به دشمنيو  عقبه نزد او آمدند، تا در باره موضع خود با او گفت

مردم مكه كه شهر قريش بود، اولين كساني بودند كه ). 2/362، مسعودي(اشاره كردند 
ابي العاص خالد بن  ،از بيعت با علي سرباز زدند و نامه اي را كه او براي فرماندار اين شهر

شهر قريش كانون اولين گروه ). 210ـ2/11 ،بالذري، انساب االشراف(نوشته بود، دريدند 
دشمني اين . شد و هسته اوليه سپاه جمل در آنجا شكل گرفت) ناكثين(دشمنان امام 

. ناگوار را براي او فراهم آورد وضعيتيقوم با امام علي، در سراسر خالفت او ادامه يافت و 
دشمني در نبرد صفين جلوه گر شد كه در حقيقت جنگ بزرگان قريش با اوج اين 

در جريان همين جنگ عبداهللا بن بديل بن ورقاء خزاعي كه شخصيتي آگاه . بود )ع(علي
هايي كه از  نسبت به روابط و مناسبات سياسي بود، به امام گفت قريش به دليل كينه

شدن پدرانشان به دست اوست، تسليم قديم نسبت به وي در دل دارند و ناشي از كشته 
عبيداهللا بن عمر نيز با لحني دشمنانه خطاب به امام ). 102 ،منقري( وي نخواهند شد
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  31   / ...)ع(اوضاع حكومت امام علي

پدرت به تمامي قريش ستم كرد و آنان نيز با او «شد كه  حسن همين نكته را يادآور مي
  : كرد امام شكوه مي وضعيتيدر چنين ). 297 همان،( »به دشمني برخاستند

آنان . خواهم كه در برابر قريش و حاميانشان مرا ياري دهي يا از تو ميخدا
اند  گرد آمده. اند اند و كاسه مرا سرنگون كرده پيوند خويشاوندي مرا بريده

تا با من ستيزه كنند و حقي را كه از آن من است و من از ديگران بدان 
  ).208البالغه، خطبه  نهج( سزاوارترم از من بگيرند

  
  امام  ازمكين شهرها و مناطق مهم تعدم 

ها چند شهر و منطقه مهم در قلمرو دولت اسالمي وجود داشت كه  مقارن اين سال
مردم و نيروهاي موجود در آنها، نقشي تعيين كننده در حوادث سياسي و اجتماعي ايفا 

  .مكه، مدينه، شام، بصره و كوفه: اين مناطق عبارت بودند از. كردند مي
  دينهمكه و م .1

تر سخن گفتيم، اما مردم  پيش )ع(با علي) قريش(  مكه و داليل مخالفت مكيان دربارة
معاويه از يك سو و (ثير مخالفت قريش أتحت ت احتماالً) انصار و فرزندان آنها(مدينه 

باري  با امام و نيز مشاهده اقدامات تند و خشونت) طلحه و زبير و عايشه از سوي ديگر
بي در جريان محاصره و قتل عثمان و حوادث بعد از آن سرزده بود، كه از عناصر انقال

داشتن ضمن اينكه آنان به دليل . دادند خود را از اين حوادث كنار بكشند ترجيح مي 
مندي از ثروتي كه به دليل  شرف سبقت در اسالم و صحابي پيامبر بودن و نيز بهره

موجود چندان ناراضي نبودند كه  از وضع همين منزلت به دست آورده بودند، اصوالً
شايد به اين داليل دعوت امام را براي . بخواهند براي تغيير آن با امام همراهي كنند

پيوستن به او و رفتن به مقابله با سپاه جمل، به سردي پاسخ دادند و حاضر به همراهي 
شهر سرانجام  از مردم ايننفر  700تنها ). 2/323، اثير ؛ ابن4/446، طبري( با او نشدند

  ). 1/382 ،تميمي المغربي( همراه او به عراق رفتند
مردم مدينه در سرتاسر حكومت امام علي، خود را از تمامي حوادث كنار كشيدند و 

روشن . هيچ گاه در حمايت از او اقدام نكردند همانند قريش عليه او نجنگيدند،هر چند 
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نام ) مدينه النبي( شهر پيامبر است كه عدم حمايت مردم پايتخت دولت اسالمي كه
گرفته بود، از قدر حكومت امام در چشم مسلماناني كه در گوشه و كنار دنياي اسالم، 
. چشم به رفتار مردم اين شهر دوخته بودند، كاست و اين نيز كار را بر امام دشوار كرد

كه تربيت  امام را واداشت به مردمي پناه ببرد دار عدم حمايت مسلمانان اصيل و سابقه
  .اسالمي قابل توجهي نداشتند و سرانجام او را در طوفان حوادث تنها گذاشتند

  شام . 2
شام حدود بيست سال به دست پسران . روشن بود وضعيت شام از همان آغاز كامالً

اداره شده بود و مردم آن وفاداري قابل توجهي به اين خانواده ) يزيد و معاويه(ابوسفيان 
. اي را تسليم امام نخواهند كرد بود كه معاويه و هواداران او، چنين منطقه آشكار. داشتند

شاميان سرانجام به جنگ امام آمدند و بيشترين نقش را در تضعيف حكومت او و به بن 
  . هايش ايفا كردند بست كشاندن برنامه

  بصره . 3
و بعدها نيز بصريان با سپاه جمل همراه و مدعي خون عثمان شدند، بر امام شوريدند 

  . به ضديت با او و تمايل به جبهه مخالف او شهره گشتند
  كوفه . 4

اين شهر كه يكي از پايگاههاي اصلي انقالبيون مخالف . ي داشتكوفه حكايت ديگر
عثمان بود، بسيار زود و به صورتي گسترده، از امام و دولت او حمايت كرد و به همين 

ولي به همان سرعت و   مام علي برگزيده شد،دولت نوپاي ا دليل به عنوان پايتخت
درك درست اين اتفاق، بدون شناخت سابقه . گستردگي نيز دست از حمايت او كشيد

  .سياسي، اجتماعي كوفه ميسر نيست
  نظامي  پادگاني  عنوان  به) 374 ،البلدان بالذري، فتوح(هجري  17  در سال  كوفه

  گذاشته  بنيان  حيره  و روبروي  مرز ايران  جاورتم ، در عرب  فاتح  سربازان  سكونت  جهت
ه ها، ب سال  مشهور آن  نبردهاي  را جنگجويان  آن  ساكنان  و اولين) 6 ،ماسينيون(شد 

  اولين. شدند مي  والقادسيه خوانده  االيام  اهل  دادند كه مي  تشكيل  نبرد قادسيه  خصوص
 12000، )127 ،جعفري(دادند  شكيل ميت  عرب 20000تا  15  را بين  كوفه  ساكنان
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  هم  از ايرانيان  نفره 4000  گروه  يك  ، ولي)132 ان،هم(شمالي   از اعراب 8000و   يمني
 ،البلدن بالذري، فتوح(ديالمه يا الحمراء مشهور شدند   به  پيوستند كه  جمعيت  اين  به

از   هايي و گروه  يافت  يريچشمگ  افزايش  زوديه ب  كوفه  جمعيت). 11 ،؛ ماسينيون276
 اين). 139ـ 41 ،جعفري(شدند   شهر ساكن  در اين  و نيز ايرانياني بسيار  ساير اعراب

رسيد  نفر 100000حدود   به  جمعيت آن شهر،  عمر اين  اول  دهه  در پايان  چنين
  ). 137 ،انهم(

به  .سنت اجتماعي واحدي نداشت و اين جمعيت بزرگ، يكدست و منسجم نبود
اي  نظامي بودن شهر نيز روحيه. توانست دست به كار مشتركي بزند همين دليل نمي

خاص به مردم آن بخشيده بود؛ آنان مردمي بودند با آستانه تحريك پايين كه به سرعت 
اي، اتحاد خود را  ترين حادثه آمدند، ولي به محض بروز كوچك بر سر موضوعي گرد مي

همين آستانه تحريك پايين آنان را مرتب بر . گرفتند مي وامي نهادند و سر كار خويش
اي كه اين شهر در دوران خالفت عمر و عثمان،  شوراند، به گونه فرماندارانشان مي

  . فرمانداران متعددي را به خود ديد
نكته ديگري كه بايد در باره مردم اين شهر در نظر گرفت، تربيت اسالمي ناقص آنان 

بلكه اصحاب او را ديده  ،كساني كه پيامبر را نديده(ان زندگي تابعين مك بود؛ كوفه عمدتاً
وضعيتي  آنان با چنين طبيعتاً. بود )تازه مسلمانان غيرعرب(و موالي  )بودند
توانستند با انديشه و اعمال امام علي كه خود آن را هماهنگ با الگوي اسالم اوليه  نمي

  . مان شد كه بسيار زود از گرد او پراكنده شدندنتيجه ه. كرد، همراهي نشان دهند معرفي مي
  : كنيم براي شناخت بهتر كوفه و روحيه كوفيان، تنها به ذكر يك مورد بسنده مي

امام مردم را براي رفتن به جنگ با معاويه دعوت كرد، مردي كه يك بار، وقتي 
طر تو آنان را مان ببري تا به خا خواهي ما را به سوي برادران شامي مي«: برخاست و گفت
آنان را به خاطر تو  ومان بردي  گونه كه ما را به سراغ برادران بصري بكشيم؟ همان

اين مرد البته قرباني صراحت خود شد و بالفاصله به دست جمعيتي خشمگين . »كشتيم
 ،ابومخنف(كه به تعقيب او پرداخته بودند، در بازار كوفه، به وضعي فجيع به قتل رسيد 

 العمل اي؛ سخنان اين مرد و عكس رخ دادن چنين حادثه ولي تنها تصور ،)153ـ  1/4
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  . سازد جمعيت خشمگين، روحيه و رفتار مردم اين شهر را به وضوح آشكار مي
مبر متمايز اها بود كه به گفته امام اين مردم را از صحابه پي وجود همين ويژگي

چگونه بود كه مردم با تو راه : وقتي در اواخر خالفت او، مردي پرسيد چنان كه. كرد مي
اختالف در پيش گرفتند، اما با ابوبكر و عمر اختالف پيدا نكردند؟ به بهترين، شكل 

به خاطر اينكه «: تفاوت موجود ميان اين مردم و نسل اول اسالم را بيان كرد و پاسخ داد
ال تو كردند، اما من امروز بر امث ابوبكر و عمر بر افرادي همانند من حكومت مي

  ). 196 ،خلدون ابن(» فرمانروايم
از همان ) )ع(حسنامام عبداهللا بن عباس و (نكته جالب اينكه دو تن از نزديكان امام 

عبداهللا بن . داشتند آغاز نسبت به كوفيان بدبين بودند و امام را از ايشان برحذر مي
عرب و قبايل هاي بزرگ  عباس در پاسخ امام كه اين شهر را منزلگاه رجال و شخصيت

زيرا  ،، گفت كه چنين نيست)ان الكوفه فيها رجال العرب و بيوتاتهم(آنها دانسته بود 
ان (كوفه تنها خيمه گاهي است كه بعضي از مردان مشهور عرب در آن حضور دارند 

). 2/316 ،ابن اثير(و اين موجب نگراني است ) الكوفه فسطاط فيه اعالم من اعالم العرب
پس از اولين ديدارهايش با مردم كوفه كه پيش از جنگ جمل رخ داد، امام حسن نيز 

آنان را اهل غدر و نيرنگ و پيمان شكني معرفي كرد و جالب اينكه امام نيز اين سخن او 
  ). 1/49، قتيبه دينوري ابن(را انكار نكرد 

ن مطابق واقعيت بود، زيرا كوفيا )ع(بن عباس و امام حسن به هر حال تشخيص عبداهللا
به رغم حمايت اوليه از امام، در مواردي در برابر او و تصميماتش از خود تمكين نشان 

 اي بود كه گاه امام را از انجام تصميمات خود باز اين شهر به گونه اوضاعدادند و  نمي
امام شريح قاضي را از منصب قضاوت عزل كرد، مردم با اين كار كه وقتي  .داشت مي

ار بازگشت او شدند و امام پس از هفتاد و پنج روز، زير فشار مخالفت كردند و خواست
او تصميم گرفته بود ). 58 ،مجلسي، تذكره االئمه(مردم مجبور شد او را به كار برگرداند 

هاي كشاورزي منطقه سواد را بين مردم تقسيم كند، ولي بيم از نزاع داخلي مردم  زمين
؛ بالذري، فتوح 44ـ  5، آدم بن يحيي(شت بر سر اين موضوع، او را از اين كار بازدا

  ). 226 ،البلدان

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  35   / ...)ع(اوضاع حكومت امام علي

اش  لياقتي ميانه حوادثي عظيم، امام را تنها نهادند، متهم به بي كوفيان سرانجام در
و ) 99 ،صباغ ابن  ؛182 ،؛ اسكافي529ـ  30،؛ منقري209ـ  1/10 ،ابومخنف(كردند 
ترين كاري كه از جانب اين مردم  هماما م. ها و اقدامات او را به شكست كشاندند انديشه
دشوار كرد، خروج جمعيت قابل توجهي از آنان عليه امام بود  كار امام را كامالً سرزد و

ناشي از خصوصيات پيش گفته در  ظهور خوارج دقيقاً. نام گرفتند) خوارج(كه حروريه 
فهم ناقص  نداشتن تربيت اجتماعي، فقدان بينش ديني درست،: ميان مردم اين شهر بود

چنين گروهي از  اين سياسي و داشتن آستانه تحريك پايين، دست به دست هم دادند و
توان او را به خود مشغول داشتند و با  ؛مردم كوفه، جبهه جديدي عليه امام گشودند

درانداختن جنگي داخلي، نفاقي عظيم را در اين شهر و منطقه ايجاد كردند و سرانجام 
 اين. رساندند به شهادتكردند و او را  امام حملهبه كه  سيدربه جايي  شان دشمني
  .بلكه به دست دوستان و ياران سابقش به پايان رسيد كار امام نه به دست دشمنان، ،چنين

  نبود ياران و كارگزاران همراه  
اليق و همسو با  گزارانهاي يك دولت، داشتن كار يكي از شرايط موفقيت برنامه

كارگزاران هر حكومت به صورت طبيعي بيش از سايرين به  .است هاي آن دولت سياست
نگاهها و توجهات به سوي آنان است و به نحوي گروه مرجع  .اند رهبر حكومت نزديك

واقعيت اين است كه در دولت امام علي، شمار چنين افراد . آيند به شمار ميديگران 
مورد اعتماد امام بودند و  مالًافرادي كه كااز برخي . اليق و وفادار بسيار اندك بود

هاي امام چندان موافقتي نشان  توانستند تكيه گاه او به شمار آيند، با اهداف و برنامه مي
هايي به آنان داد، به  وليتئامام به آنان اعتماد كرد و مقام و مسكه حتي وقتي . دادند نمي

ران امام ـ بجز شماري كارگزا. هايش خيانت كردند جاي ابراز وفاداري، به او و آرمان
اندك ـ با انديشه و رفتار امام همراهي نشان ندادند و نه تنها باري از او برنداشتند، بلكه 

ابوموسي اشعري كه امام او را در سمت : خود به مانعي بر سر راه او تبديل شدند
كرد  يفرمانداري كوفه ابقا كرده بود، مردم را با اصرار و تأكيد از پيوستن به او منع م

؛ 499ـ  4/500 ،؛ طبري230، 2/234 ،انساب االشراف  ، ؛ بالذري111ـ  1/12 ،ابومخنف(
جالب اينكه همين فرد ). 236ـ  7/7 ،كثير ؛ ابن73 ،؛ ابن صباغ376ـ  2/8 ،مسعودي
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بعدها وقتي تحت فشار كوفيان، به عنوان نماينده امام در حكميت حضور يافت، به جاي 
عبداهللا بجلّي سفير امام نزد   جرير بن. عزل او از خالفت داد حمايت از وي، حكم به

او مدتي تسليم دفع الوقت معاويه شد و بعدها تمايل خود را به معاويه نشان . معاويه بود
، سپس )105ـ  2/6 ،يعقوبي(مصقله بن هبيره در اموال اردشيرخوره خيانت كرد . داد

يزيد بن قيس ارحبي در ارسال ). 242ـ  1/3ـ 2 ،ابن اعثم(گريخت و به معاويه پيوست 
منذر بن جارود كه عامل استخر بود، دست در ) 103ـ  2/4 ،يعقوبي(كرد  خراج تعلل مي

 ،ثقفي كوفي(اي كه امام مجبور شد او را عزل و زنداني كند  به گونه ؛اموال عمومي گشود
رس بود، در خراجي ابيه كه عامل فا زياد بن). 2/163 ،؛ بالذري، انساب االشراف2/522

نعمان ). 2/109 ،يعقوبي(كه از اكراد گرفت، خيانت كرد و كوشيد موضوع مخفي بماند 
يزيد بن ). 104ـ  2/5 ،همان(ال بحرين را به يغما برد و به معاويه پيوست وما عجالن  بن

عامر تميمي كه عامل ري و دستبي بود، بخشي از خراج را برداشت و نزد   حجيه بن
راشد از بني ناجيه را بر   امام خريت بن). 315البلدان  بالذري، فتوح(گريخت معاويه 

اش شورش كرد  برخي نواحي اهواز امارت داد، اما وي همراه چند صد تن از مردان قبيله
). 1/240ـ  2 ،؛ ابن اعثم2/96 ،يعقوبي(و در قلمرو حكومت او دست به قتل و غارت زد 

ن نظر به جايي رسيد كه او ديگر قادر به اعتماد كردن به كار امام و فرماندارانش از اي
   :يك بار در اين باره مردم كوفه را مخاطب قرار داد كه. هيچ كس نبود

واهللا لقد بعثت فالنا فخان و غدر و اخذ المال و بعثت فالنا فخان و غدر و 
 بعثت فالنا فخان و غدر و اخذ المال فذهب به الي معاويه واهللا لو ائتمنت

  ). 148؛ مفيد، االرشاد 2/38 ،كوفي(» احدكم علي قدح لخفت علي عالقته
به خدا سوگند فالني را فرستادم، خيانت ورزيد و غدر كرد و اموال را براي 

فالني را . فالني را فرستادم، خيانت ورزيد و غدر كرد. خود برداشت
به . يه بردفرستادم، خيانت ورزيد و غدر كرد و اموال را برداشت و نزد معاو

اي را به دستش  خدا سوگند اگر به كسي از شما اعتماد كنم و كاسه
  . بدهم، بيم آن دارم كه بند آن را ببرد

هايش  ترين ياران امام نيز با او و شيوه عجيب اينكه گاه حتي شماري از نزديك
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 بن عباس، سياست او در خصوص عزل پسر عموي امام، عبداهللا: دادند همراهي نشان نمي
، با عقيده او در باره )7/229 ،كثير ابن(پسنديد  خصوص معاويه نميه فرمانداران عثمان ب

تابيد  نمي هاي او را بر و برخي شيوه) 316/ 2 ،اثير ابن(شهر و مردم كوفه موافق نبود 
المال را برداشت و راهي مكه  سرانجام نيز اموال زيادي از بيت). 142ـ 3 ،الجمل  مفيد،(

آميز جواب داد، سخنان او  مام از وي بازخواست كرد، نامه او را با لحني كنايهشد و چون ا
را كه در آن از حق خدا و مردم سخن گفته بود، افسانه خواند و تهديد كرد كه به معاويه 
خواهد پيوست و اين اموال را در اختيار او قرار خواهد داد كه عليه او به كار گيرد 

تابيد و  نمي مالك اشتر نخعي نيز گاه برخي اقدامات امام را برحتي ). 83ـ 4/ 2 ،باعوني(
  .)492/4طبري، . ك.ر(پرداخت  به طرح انتقاداتي صريح مي

از آن . ها و حوادث  از دست او رفتند شماري از ياران وفادار امام نيز در جريان جنگ
و نيز محمد توان به عمار ياسر اشاره كرد كه در نبرد صفين به شهادت رسيد  جمله مي

  .بن ابي بكر كه در مصر كشته شد و مالك اشتر كه در راه رفتن به مصر، مسموم شد
  
  گيري نتيجه

بينش و روش جامعه معاصر امام نسبت به دنيا و آخرت، با انديشه و منش امام در 
گرايي بود  جامعه راه دنيا در پيش گرفته بود و امام داعي آخرت. اين باره يكسان نبود

ـ 2/7 ،؛ مسعودي2/114 ،يعقوبي( »من ابناء اآلخره و ال تكونوا من ابناء الدنيا كونوا«
حكومتي  او اصالحات و اقدامات) 1/307 ،؛ باعوني363 ،؛ خوارزمي55 ،؛ مفيد، االمالي436

هاي گسترده دنياخواهي در ميان مردم  داد ولي به دليل ريشه خود را بر اين اساس سامان مي
توان ادعا كرد كه  به طور مشخص مي. منويات او با مشكل مواجه گرديدنش، تحقق او مخاطب

اي بود كه در  هاي آن حضرت، همين روحيه دنياگرايانه يكي از عوامل مهم عدم تحقق برنامه
  .اجتماع مسلمين رواج داشت و همدلي و همراهي امام و جامعه را از بين برد

هايي  ها و مخالفت ه پا شد و موافقتآشوبي كه قبل و بعد از قتل عثمان در جامعه ب
اي كشته شد و دو  خليفه. ، اتحاد و انسجام اجتماعي را از هم گسستبه وجود آمدكه 

مانع انسجام اجتماع و نيل  اوضاعيچنين . رخ داد) جمل و صفّين(جنگ بزرگ خانگي 
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 راستي چگونه ممكن بود كه امامه به اهداف و وسايل واحدي در سطح جامعه بود؛ ب
ميان مردم آرامش طلب حجاز، عثمانيه بصره، حاميان معاويه در شام و كوفياني كه هر 

آمدند، اتحادي برقرار كند و آنان را براي رسيدن به هدفي واحد  مي روز به رنگي در
بسيج كند؟ تشتت آرا و عمل در سطح جامعه، توان امام را فرسود و شيرازه اجتماع را از 

نهاد خالفت به دليل قتل پي در پي دو خليفه، قدرت و نفوذ كه در حالي . هم پاشيد
هاي خود را  اوليه خود را از دست داده بود و حتي امكان تحقق قهرآميز منويات و برنامه

در اين ميان قبيله مهم قريش نيز كه به طور سنتي پايگاه و حافظ و حامي . نداشتنيز 
دار سابق، عليه امام به كار  ي ريشهها آمدند، به دليل دشمني اين نهاد به شمار مي

در اين . ت مخالفت دادئديگران جربه اين وضع، هم از قدرت امام كاست و هم . افتادند
قريش : بود ـ تحقق يافتبيان كرده بيني عمر ـ كه بيست و پنج سال پيش  پيش اوضاع

از ). 46/ 2 ،اربلي .ك.ر(امام را نپذيرفتند و ساير قبايل عرب نيز گرد او جمع نشدند 
گروهي به جنگ او برخاستند و گروهي ديگر از همراهي با او سر باز زدند،  ،حجازيان

، شاميان )جمل(حمايت كردند و به جنگ او آمدند ) ناكثين(بصريان از اولين دشمنان او 
و كوفيان نيز در ميانه اين ) صفّين(نبردي بزرگ و هولناك عليه او به راه انداختند 

او را وانهادند و سرانجام گروهي از آنان جنگي كامال خانگي را به او  حوادث سهمگين
هاي مهم اجتماع اسالمي  همه پايگاه وضعيتيدر چنين ). جنگ نهروان(تحميل كردند 

  . از دست امام خارج شد
ها بتوانند به رغم كثرت مشكالت، با تكيه بر ياران و كارگزاران اليق  چه بسا حكومت

ها را كنترل كنند، ولي امام از داشتن چنين  ع مسلط شوند و بحرانو همراه، بر اوضا
هاي او  عوامل و كارگزاراني نيز محروم بود و آنان كه بايد بازو و عامل اصلي تحقق برنامه

هر  بنابر اين. شان به جبهه دشمن پيوستند بودند، اغلب رهايش كردند و بسياري مي
 اوضاعكار حكومت امام در اين . از بين رفتهاي آن حضرت  امكاني براي تحقق برنامه

طلبانه او با شكست و بن  تمامي منويات و اهداف اصالح دشوار سامان نيافت و تقريباً
اي دشوار، به دست مردي از ياران  بست مواجه شد و سرانجام در ميان چنين عرصه

  .سابقش به شهادت رسيد
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