
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، علوينامة  پژوهش
  138 -  119، 1393 پاييز و زمستان، دومشمارة ، پنجمسال 

  دربارة مردم كوفه) ع( بررسي علل تفاوت گفتار اميرالمؤمنين

  *زاده فاطمه هاشمي

  **تبار حميدرضا فهيمي

  چكيده
از آنجا . هجري كوفه را مركز خالفت خود قرار دادند 35در سال ) ع( اميرالمؤمنين

كه اين شهر نوپا و مهاجرنشين مواضع سياسي، اجتماعي و فرهنگي مردم ساير بالد 
) ع( اي از موقعيـت اميرالمـؤمنين   ، تحوالت اين شهر، هم نمايهكرد ميرا نمايندگي 

بنـابراين، مطالعـة   . ي دارددر آن دوره است و هم در فهم كالم ايشـان نقـش كليـد   
عنـوان بسـتر اجتمـاعي و     بـه ) ع( اوضاع اين شهر در زمان حاكميت اميرالمـؤمنين 

، ما را به اسباب صدور سخنان متفاوت ايشان دربـارة مـردم   )ع( فرهنگي كالم امام
  .سازد ميو زمينة فهم بهتر كالم ايشان را فراهم كند  ميكوفه رهنمون 

 )ع( مردم اين شهر از زبان امام عليهاي  ويژگيدر  محور اين نوشتار، جستاري
از موارد، اي  پارهحضرت در مواردي مردم كوفه را مدح و در . است البالغه نهجدر 

گيـري   موضـع تعارض ظاهري اين دو گونه بيـان، بـه   . آنان را نكوهش كرده است
در . گـردد  بـازمي ) ع( متفاوت مردم در قبال تحوالت دوران حاكميت اميرالمـؤمنين 

مقالة حاضر تالش شده است بـا تكيـه بـر بررسـي اوضـاع اجتمـاعي، سياسـي و        
 .فرهنگي مردم كوفه، علل تفاوت كالم حضرت روشن شود

  .، جمل، صفين، نهروانالبالغه نهج، مردم كوفه، )ع( اميرالمؤمنين :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
كـه سـيد   ) ع( كلمات قصار اميرالمـؤمنين و ها  نامه، ها خطبهگفت، همگي توان  نميهرچند 

                                                                                                 

  hashemifz8051@yahoo.com )نويسندة مسئول(دانشگاه كاشان  ،البالغه ارشد نهج كارشناس *
  h_fahimitabar@yahoo.com دانشگاه كاشان ،علوم قرآن و حديثاستاديار  **

  20/11/1393: تاريخ پذيرش ،25/8/1393: تاريخ دريافت



 دربارة مردم كوفه) ع(بررسي علل تفاوت گفتار اميرالمؤمنين    120

  

سالة حضـرت   گردآوري كرده، در دوران حاكميت پنجالبالغه  نهج، با عنوان )ه406م ( رضي
متنـي، بخـش بزرگـي از ايـن سـخنان،       متني و برون ايراد شده است، باتوجه به قراين درون

عـة خـود را در   مربوط به دوراني است كه وي زمام امور سياسي و اجتمـاعي جام ترديد  بي
  .دست گرفته است
بود به » مدينه« هجري مركز خالفت را كه تا آن زمان شهر 35در سال ) ع( اميرالمؤمنين

رو شناخت سـخنان ايشـان، بـه فهـم درسـت بسـتر اجتمـاعي و          از اين. منتقل كرد» كوفه«
 .كانون اصلي و محور اين بستر، شهر كوفـه اسـت  . فرهنگي صدور آن سخنان وابسته است

ما را در رسيدن به تفـاوت كـالم   تواند  ميحوادث قبل از خالفت و اتفاقات دوران خالفت 
. ويژه سخناني كه در نگاه اول بـا يكـديگر تعـارض دارنـد     ياري رساند؛ به) ع( اميرالمؤمنين

دست نيست، گاهي با سخناني تند و تيز، مردم كوفه را بـه   يك البالغه نهجوصف كوفيان در 
و يـا از  سـتايد   مـي گيرد و زماني با كالمي درخـور توجـه، عمـوم آنـان را      باد نكوهش مي

و براي درك درست كـالم او بايـد در   كند  ميكوفي همراه خود، به نيكي ياد هاي  شخصيت
مردم كوفـه  هاي  ويژگيدر ) ع( چون و چرايي سخنان او كنكاش كرد تا راز چندگويي امام

  :دان فرمودهگونه كه خود  آشكار شود؛ همان
ـ    يقولنّفال شجون ذو الحديث انّ اال . متنـاقض النّ الكـالم عـارض    يقـائلكم انّ كـالم عل
  )98 ح، 720 :1407 يه،بابو ابن(

گوناگون دارد؛ پس كسي نگويد كه كالم علـي  هاي  حالتو ها  شاخهنيد كه سخن، بدا
  .گوناگون استهاي  حالتتأثير  متناقض است؛ چون كالم تحت

تاريخ كوفـه را مـرور كنـيم، آنگـاه سـخنان       ،)ع( راستاي فهم كالم امامبايسته است در 
كوفيان ايراد شده است، شرح دهيم و سـپس راز تفـاوت   هاي  ويژگيرا كه دربارة ) ع(  امام

  .را دريابيم) ع( گفتار حضرت
  

  مروري بر تاريخ كوفه. 2
 آمـده  حـديثي  و تـاريخي  منابع از اي پاره در سخناني كوفه ممتاز جايگاه دربارة هرچند
 ثقفـي ؛ 39: 1356 قمـي، ؛ 181 /1: 1361 مقدسـي، ؛ 32: 1381 ي،نجفـ  يبراق ←( است
 ؛51/ 2: 1378 خـوافي، ؛ 257: 1371 اثير، ابن؛ 29: تا بيطاووس،  ؛ ابن228: 1373 ي،كوف

 ازسـوي  و عمـر  دسـتور  به 1هجري17 سال در كوفه كه است مسلّم ،)441: 1374 مقدسي،
 حـوزة  در فتوحـات  ادامة و حفظ براي و مسلمانان نظامي پايگاه عنوان به وقاص، ابي سعدبن
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 رو،  اين از). 36: 1364 بالذري،( شد مسلمانان دائمي سكونت محل بعدها و انتخاب ايران،
 عربسـتان،  مختلـف  نقاط از بعد، به هجري 17 سال از كه بودند مهاجراني اغلب كوفه مردم
 كه طوري به) 134: 1364 محمدجعفري،( بودند كرده كوچ منطقه اين به مدينه و مكه ويژه به
 گرفتـه  درنظر نظامي پايگاه عنوان به كه شهر اين در سپاهيهزار 40 كوفه، تأسيس ابتداي در

 بايد نيز را ايرانيان اعراب، گروه اين به). 491 /4: 1995 ي،حمو( بودند شده جمع بود، شده
  ).137: 1378 دواني، رجبي( اسواران و ديلم حمراء موالي،: از بودند عبارت كه افزود

 كه بودند كساني اولين كوفه اهالي عثمان، خالفت روزهاي در مدينه، تحوالت از بعد
 هجري 35 سال در) ع( اميرالمؤمنين با نخعي اشتر مالك هدايت به هجري 35 سال در

و  يامبرپ ةاز صحاب ياديز حضور جمع). 710 /1: 1374 ي،مسعود( كردند بيعت
 370 شود مي گفته كه طوري بهكرده بود،  يزبالد متما يةشهر را از بق ينآنها، ا يدگانبرگز
 سال در تن 80 و كوفه تأسيس ابتداي در عمر دستور به و وقاص ابي بن سعد همراه نفر،
 كه آنجا تا بودند، شده كوفه وارد) ع( نفر بعد از جنگ جمل، همراه امام 400و يهجر18
 بودند) ع( امام همراه كوفه، مقيم) ص( خدا رسول صحابة از تن 2800 صفين جنگ در
؛ 271 /2: 1375 دامغاني، مهدوي؛ 134: 1364 محمدجعفري،؛ 36/ 2: 1371 يعقوبي، ←(

  ).709 و 703/ 1: 1374 مسعودي،
 تر مهم و حجاز قبايل افراد از بسياري ازجمله عرب، سرشناسان حضور ديگر، سوي از

 يتداشتند، موقع يرينهد ييآشنا) ع( اميرالمؤمنين با كه كوفه، مقيم يمني قبايل آنها از
. گرفت يدهشهر را ناد ينا ياييجغراف موقعيت توان نميالبته . كوفه داده بود به اي ويژه

 يت،موقع ينقرار داشت؛ ا يرهحجاز، مصر و جز يران،ا يگيسو در همسا يككوفه از 
كوفه از حجاز به شام . كرد مي يسربه شرق و غرب و شمال و جنوب را م يدسترس
كوفه  يقشده بود، ازطر يانامو ياصل يگاهنظارت بر شام كه پا رو  اين از بود، تر نزديك
كه  يميغنا و ها خراجخاطر مركز  شهر به ينا). 194: 1378 ي،دوان يرجب( نمود مي تر آسان

 هاي زمين و ها باغ ها، نخلستانخاطر وجود  به و شد مي آوري جمع مفتوحه هاي سرزميناز 
 يتي،جمع ـ جغرافيايي هاي ويژگيباتوجه به . داشت يتوجه قابل يتفراوان، موقع يكشاورز

 در). 161 /1: 1361 ي،مقدس( نمود مي يعيطب يامر ي،عنوان مركز حكومت انتخاب كوفه به
 مركز عنوان به هرچند مدينه، و مكه كه داشت توجه بايد كوفه، مثبت هاي ويژگيكنار 
 ويژه به او، خاندان به) ص( پيامبر رحلت از بعد آن مردم بود، مطرح اسالم مهد و تولد

 عوامل ازجمله عوامل اين. بودند ندادهنشان  يخوش ي، رو)ع( اميرالمؤمنين
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؛ 195 :1378 ي،دوان يرجب ←( است كوفه به مدينه از حكومت مركز انتقال در شده شناخته
  ).1 نامة ،البالغه نهج، 271 /2: 1375 دامغاني، مهدوي

  
  )ع( مردم كوفه در كالم اميرالمؤمنين. 3

در وصف مردم كوفه دو گونه سخن گفته است؛ در مواردي آنان را نكـوهش   )ع( امام علي
آمـده اسـت،    البالغـه  نهجباتوجه به آنچه در كتاب شريف . كرده و در مواردي ستوده است

هاي ايشان، كمتر است كه در اينجا  از مردم كوفه درمقايسه با نكوهش) ع( حضرتستايش 
  .شود مياز آنها در دو بخش اشاره اي  پارهبه 

  
  ستايش مردم كوفه 1.3

رعوا  ... الْعـرب   الْكوفة، جبهة الْأنْصار وسنام نْ عبداهللا علي أميرالْمؤْمنين إلي أهلم. 1- 1- 2 فأسـ
  )1 /107، 6 /124 هاي خطبه ←، 1 ةنام ،البالغه نهج. (ا جهاد عدوكمإلي أميركم، وبادرو

بلنـدپايگان  ) يا(، و يشـتاز ياران پ) يا: (كوفه مردمبه  )ع( منان عليؤخدا اميرم ةاز بند
  .خود بشتابيد و به جهاد دشمنان خويش مبادرت ورزيد ةسوي امير و فرماند هب! ... عرب

. اسـت » پيشـاني «معنـاي   به» جبهه«. تشبيه كرده است» جبهه«، كوفيان را به )ع( حضرت
آنـان را بـه    ،)ع( امـام . گويا مردم كوفه درمقايسه بـا بقيـة انصـار، هماننـد پيشـاني هسـتند      

كـه  دانـيم   مياست و » كوهان شتر«معناي  به» سنام«واژة . نيز تشبيه كرده است» العرب سنام«
ن او، محلـي بـراي ذخيـرة غـذايي و     كوهان شتر بلندترين قسمت و ماية شرافت تمامي بد

كوفيان را براي عرب، ماية حيات ، )ع( گويا امام. حقيقت، ماية حيات و سالمتي او است در
  .و قوت دانسته است

كردن توجه كوفيان به جايگاه خطير آنـان در دفـاع از    مراد از آوردن اين تعبيرات، جلب
تا به آنها بگويـد از  كند  ميتشبيه » نامجبهه و س«حكومت علوي است؛ از اين رو، آنان را به 

متعلـق بـه حكومـت علـوي بـه كوفـه اسـت؛        هـاي   سرزميناين زمان، چشم تمامي مردم 
است؛ به اين معنا كه اگر دشـمن بخواهـد   ) ع( كه كوفه مورد توجه دشمنان امامگونه  همان

و مغلـوب   كوفه را هدف قرار دهـد كند  ميرا به خطر بيندازد، سعي  )ع( حكومت امام علي
از . پايدار بماند، بايد مردم كوفه پايداري كنند )ع( سازد و اگر قرار باشد نظام حكومت علي

سـتايد و از آنـان    ، آنـان را مـي  »العـرب  سنام«و » االنصار جبهة«با دو صفت ) ع( اين رو، امام
  .سرعت به ياري اميرشان بشتابند و با دشمنان مبارزه كنند بهخواهد  مي
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العاملين بطاعته،والشّاكرين   بيت نبيكم أحسن ما يجزي اهللا من أهل مصر عن أهل وجزاكم. 2- 1- 2
  )2 نامة :همان( .لنعمته، فقد سمعتم وأطعتم، ودعيتم فأجبتم
بهتـرين   ،بيت پيامبرتان جزا و پـاداش دهـد   اهل ةخداوند به شما اهل اين شهر از ناحي

شنيديد و  زيرا ؛كند هايش عطا مي سپاسگزاران نعمتان خود و عپاداشي كه به عامالن و مطي
  .اطاعت كرديد، دعوت شديد و اجابت نموديد

 )ع( بيت ضمن دعا در حقّ مردم كوفه، ياري خود را ياري اهل) ع( در اين قسمت، امام
را بـه مـردم يـادآوري     )ع( بيت دربارة اهل )ص( گويا سفارشات رسول خدا. شمرده است

؛ و در »بيت پيامبر، شما را پـاداش دهـد   خاطر اهل خداوند به«: فرمايد ميبراي همين . كند مي
 )ع( ادامه، مردم را مطيع خداوند و شاكر نعمت او دانسته است، زيرا آنان بـه آنچـه از امـام   

  .اند گفتهاند، عمل كرده و دعوت ايشان را لبيك  شنيده
 مالبأس، والبطانة دونالنّاس، بكـ  والجنن يومالدين،  الحقّ، واإلخوان في م األنصار علينتأ. 3- 1- 2

فـو اهللا   ؛الغش، سليمةمن الرّيـب  المدبر، وأرجو طاعة المقبل، فأعينوني بمناصحةخلية من أضرب
  )118 خطبة: همان( !ي النّاس بالنّاسولإنّي أل

شما ياوران حقيد و برادران ديني، سپرهاي روز گرفتاري و پيكـار و رازداران دربرابـر   
كـوبم، و بـه كمـك شـما بـه       كنندگان به حق را مي كنندگان اسرار، با نيروي شما پشتافشا

مرا به خيرخواهي خالصانه و سالم از هرگونـه شـك و    .آوران به حق اميدوارم اطاعت روي
  .من به مردم از خودشان سزاوارترم ،به خدا سوگند !ترديد ياري كنيد

آنان را ياوران حق و برادران ديني خود دانسته و از اينكه در زمـرة اهـل ديـن     ،)ع( امام
هستند، آنان را ستوده، سپس استقامتشان را تحسين كرده و آنان را به سپرهاي مقاوم تشـبيه  

ابزار جنگي اسـت و از انسـان دربرابـر    ترين  مقاومگونه كه سپر،  همان: كرده و فرموده است
ها  سختي، آنان نيز در استقامت و پايداري زبانزدند، دربرابر كند يمحمالت دشمن محافظت 

  .بار آوردند و مشكالت نبرد مقاومت كردند، حمالت دشمن را دفع كردند و پيروزي به
كـه آنهـا از   دارد  مـي ، سـپس اعـالم   كنـد  مياز شجاعت و دالوري آنها تمجيد ) ع( امام

پذيري موافقان، به آنـان اعتمـاد    ن و فرمانخاصان و برگزيدگان اويند كه در سركوب مخالفا
كند و با ياري آنها،  كامل دارد و با كمك آنان، كساني را كه از حق رويگردانند، سركوب مي

  .كند مي، ولي آگاهي كافي ندارند، تربيت آورند ميكساني را كه به حق روي 
التّيهـان؟ وأيـن    ار؟ وأين ابنالحقّ؟ أين عم أين إخواني الّذين ركبواالطّريق، ومضوا علي. 4- 1- 2

الفجـرة؟   المنية، وأبرد برؤوسهم إلـي  ذوالشّهادتين؟ وأين نظراؤهم من إخوانهم الّذين تعاقدوا علي
أوه علي إخواني : المالس البكاء، ثم قال عليه الشريفةالكريمة، فأطال ثم ضرب بيده إلي لحيته: قال



 دربارة مردم كوفه) ع(بررسي علل تفاوت گفتار اميرالمؤمنين    124

  

نّة، وأماتواالبدعـة، دعـوا للجهـاد      وتدبرواالفرض فأقاموه، أحيواالقرآن فأحكموه،  الّذين تلوا السـ
  )4 /121، 32- 28 /182 هاي خطبه :همان. (فأجابوا، ووثقوا بالقائد فاتّبعوا

افتادنـد و در راه حـق قـدم     هـا كـه سـواره بـه راه مـي      كجا هستند برادران من؟ همان
؟ و كجاينـد  )ذوالشهادتين( كجاست؟ و )تيهان ابن( ؟ كجاست)عمار( كجاست .داشتند برمي

مانند آنان از برادرانشان كه پيمان بر جانبازي بستند، و سرهاي آنها براي ستمگران فرسـتاده  
آه : پس از آن فرمـود  ؛مدتي بس طوالني گريست ،آنگاه دست به محاسن شريف زد! شد؟

ض دقـت  يدر فـرا بسـتند،   كـار مـي   كردنـد و بـه   را تالوت مي قرآنكه ها  همان !بر برادرانم
دعوت به جهاد را . راندند را ميها  بدعتها را زنده و  داشتند، سنت پا مي هكردند و آن را ب مي
  .كردند پذيرفتند و به رهبر خود اطمينان داشتند و صميمانه از او پيروي مي مي

ق را و از آنان كه راه حكند  ميدر اين خطبه، از پند و اندرز ياران باوفايش ياد  ،)ع( امام
برگزيدند و بر اين طريق درگذشتند و همراه و همگـام حضـرت بودنـد، بـا حسـرت يـاد       

آنان كه تا . برد مينام » انصاري ثابت خذيمةبن«تيهان و ذوالشهادتين  از عمارياسر، ابن. كند مي
بودنـد و جانانـه جنگيدنـد و بـه      )ع( آخرين لحظه در جنگ صفين در ركاب اميرالمؤمنين

كـه در  دارد  مـي را زنده ) ص( نفر از ياران و اصحاب پيامبرها  دهد و نيز ياد شهادت رسيدن
  .كنار ايشان در جنگ صفين بودند و شربت شهادت نوشيدند

 گريـد  مي طوالني مدتي براي كه شود مي متأثر چنان آنباوفا،  ياران يناز فقدان ا )ع( امام
و فهم مقاصـد و   قرآنبودند كه به تالوت  يآنان مردمان: كند ميآنها را ذكر  يلو سپس فضا

درك هـدف و توجـه بـه     ي،تفكـر در واجبـات الهـ    ،قرآنعمل به  و پرداختند ميآن  يمعان
. دادند ميخاطر آنها واجب و برپا داشته شده است را مورد توجه قرار  كه عبادات به ياسرار
 يـن، د ييبرپـا  يبرا كردند، مي مبارزه ها بدعتبا  و كردند ميرا زنده  )ص( پيامبر سنت آنان

خـود اعتمـاد كامـل داشـتند و از او      يشوايآنها به پ كردند؛ ميجهاد را اجابت  يبرا دعوت
  )719/ 3: 1375 ي،بحران( .كردند مي يرويپ

  
  نكوهش مردم كوفه 2.3

  :مردم كوفه را مدح و در مواردي نكوهش كرده است، ازجمله ،)ع( اميرالمؤمنين
إلي جهاد عدوكم دارت أعيـنكم، كـأنّكم مـن المـوت فـي غمـرة، و       إذا دعوتكم . 2-2-1
 .الذّهول في سكرة، يرتج عليكم حواري فتعمهون،فكأنّ قلوبكم مألوسة، فأنتم التعقلـون  من

  )1 /3 خطبة ،البالغه نهج(
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چشمتان از ترس در جام ديده دور  ،كنم هرگاه شما را به جهاد با دشمن دعوت مي
زند، گويا ترس از مرگ عقلتان را ربـوده، و همچـون مسـتاني كـه قـادر بـه پاسـخ         مي

ايد و  هاي خود را از دست داده ايد و گويا عقل شدهخود و سرگردان  نيستند، از خود بي
  .كنيد درك نمي

در  يانسـان  ، حالت ترس و وحشت آنان دربرابر جهاد بـا دشـمنان را بـه   )ع( حضرت
بـه چـرخش و دوران    يو سرگردان يرتكرده است كه چشمانش براثر ح يهحال مرگ تشب

. شود مي سرگرم است، شده دچار آن به كه دردي به دهد، مي دست از را عقلش و افتد مي
  )169/ 2: 1375 ي،بحران(

  :زير اقتباس شده استآية از ) ع( كالم امام
 ...إليك تدور أعينهم كالّذي يغشى عليـه مـن المـوت     خوف رأيتهم ينظرونالفإذا جاء ... 

  )19: احزاب(
كه مانند كسي كه مرگ او را فرا گرفتـه اسـت،   بيني  ميچون خطر فرا رسد، آنان را ... 

  ...نگرد  سوي تو مي و بهچرخد  ميچشمانش در حدقه 

 از تـرس  خـاطر  به هم و) ع( حضرت دعوت با مخالفت از ترسشان دليل به هم كوفيان،
  )169/ 2: 1375 ي،بحران. (شدند تزلزل و سرگرداني دچار مرگ،

الْأسرّ، وتثاقلْتم تثاقاللْنّضْو الْأدبر، ثم  دعوتكم إلي نصر إخْوانكم فجرْجرْتمجرْجرةالْجمل. 2- 2- 2
ضعيف متذائب دجني منْكم 1 /69، 3 /39 يها خطبه :البالغه نهج( .خرج إلي(  

آه و نالـه سـر    ،برادرانتان دعوت كردم، همانند شتري كـه از درد بنالـد  شما را به ياري 
سوي من  تنها گروه كمي به ؛كندي كرديد ،داديد، و يا همانند حيواني كه پشتش زخم باشد

  .ها نيز افراد مضطرب و ناتواني بودندنا آام ؛شتافتند

در اين عبارات، آنان را به شتري تشبيه كرده است، كـه از درد سـينه بـه خـود      )ع( امام
كه مخصوص صداي شتر » جرجرة«، فعل )ع( حضرت. پيچيد و صدايش در گلو مينالد  مي

. گفتند ميو از سختي جهاد سخن كردند  ميآنها آه و ناله . است را براي كوفيان آورده است
هنگـام درد، از ديگـر شـتران بيشـتر      ه است؛ زيرا شتر نر بهرا مثال زد» جمل«از بين شتران، 

كردن آنها را از زير بـار جهـاد، بـه شـتراني تشـبيه كـرده كـه         زند و نيز شانه خالي فرياد مي
: فرمايـد  مـي در ادامـه  . كوهانشان براثر بار گران زخم شده و او را از حركت باز داشته است

. »اجابت كردند، با پريشـاني بـه مـن پيوسـتند     حتي گروه اندكي كه دعوت مرا براي جهاد«
معناي مضطرب و  به» متذائب«. كار برده است را به» متذائب«در وصف مردم، كلمة  ،)ع(  امام
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رفـتن، بـه ايـن طـرف و آن      هنگام راه ؛ زيرا بهگويد مي» ذئب«عرب به گرگ . پريشان است
اد را به حالت اضطراب گـرگ  هنگام جه حالت اضطراب آنها به )ع( امام. كند ميطرف نگاه 

مراد حضرت، اين است كه حتي حركت تعداد اندكي از . رفتن، تشبيه كرده است هنگام راه به
پيدا است كه چنـين نيروهـايي، چـه سرنوشـتي     . شما نيز با شك و ترديد و دلواپسي است

  .خواهند داشت
  ) 27/13خطبة : همان( .الحجالحلوم الْأطْفال، وعقول ربات ! ا أشْباه الرّجال والرجالي. 3- 2- 2

و اي ! خـرد  صـفتان بـي   اي كـودك ! ولي مـرد نيسـتيد   مانيد اي كساني كه به مردان مي
  )!انديشيد كه جز عيش و نوش به چيزي نمي! (نشين حجلهعروسان 

شان تشبيه كرده  به كودكان با آمال و آرزوهاي كودكانهخردي  كمكوفيان را در  ،)ع( امام
. بندنـد  ميكنند و چشم بر خطر  و دل خوش ميخورند  مياست كه با مختصر چيزي فريب 
كه ظـاهراً  زند  ميگاهي كارهايي از آنها سر . اند، نه بالفعل كودكان و خردساالن، بالقوه عاقل
دريافت كه از روحيـة كودكانـة آنـان سرچشـمه     توان  ميعقالني است؛ ولي با اندك تأملي 

انـد و در   خيـال  براي مثال، آنها در مسائل مهمي كه بايد خشـمناك شـوند، بـي   . گرفته است
اگـر بـه   . ؛ زيرا قدرت درك ندارنـد شوند ميپاافتاده، تحمل ندارند و خشمگين  مسائل پيش

بدون اينكه بـه سـود و    ،كنند ميآوردن آن پافشاري  دست چيزي احساس نياز كنند، براي به
كودكـان  . كننـد  مـي زيان آن توجهي داشته باشـند و از دسـتيابي بـه آن احسـاس رضـايت      

آنها . تأثير ظاهربيني آنها قرار دارد اند و داوري آنها تحت نگر از پيامدهاي رفتار غافل سطحي
. نهنـد  نمـي و به تذكر و تجارب ديگران وقعـي  بندند  نميبه فرمان احساس جز به ظاهر دل 

كـه  كردنـد   مي، به چيزي عمل گرفتند ميرا براي جهاد ناديده  )ع( كوفيان نيز دستورات امام
صفت را  اين كوفيان ظاهربين كودك )ع( امام. پنداشتند ميو درست ديدند  ميخود مصلحت 

عروساني كه تعقل، تدبر و تفكرشان متأثر از هلهلـه و شـادي   . به عروسان تشبيه كرده است
  .كوبد مياش را در هم  و نگراني از آيندة مبهم، قدرت انديشهبازد  مياطرافيان رنگ 

 .والغائبـة عـنهم عقـولهم    المتشتّتة، الشّاهدة أبدانهم، المختلفة، والقلوب يتهاالنّفوسأ. 2-2-4
  )7 و 4 /97، 1 /29، 1 /131هاي  خطبه: همان(

هايتان  هايتان حاضر و عقل شما كه بدن! پراكندههاي  قلبو اي ! اي پراختالفه اي روح
  .تپنهان اس
پريشان است؛ هركـدام  هايشان  دلپراكنده و هايشان  انديشهكوفيان،  ،)ع( بنا به تعبير امام

. هاي خود هستند و به مسائل و حوادث اطراف خود توجهي ندارند خواستهدنبال هواها و  به
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هسـتند و در اجتماعـات   اعتنـا   بـي ، اند شدهآنان به مصالح خود و هدفي كه براي آن آفريده 
ا  دهنـد  مـي حضورشان شايان توجه است؛ ظاهراً متحدند و جمعيت بزرگي را تشـكيل   امـ ،

امروز به جنگ برويم و ديگري فردا را گويد  مييكي . كوبند ميدرحقيقت، بر طبل اختالف 
. دانـد  مـي در كوفـه بمـانيم و ديگـري رفـتن را مصـلحت      گويـد   مـي ؛ يكي كند ميپيشنهاد 

آنـان راه  . برنـد  مـي سـر   خبري به انديشي، عقلشان را ضايع كرده است و در غفلت و بي كج
آنهـا را   )ع( از ايـن رو امـام  . نـد كن نميبه آنها نشان داده است، درك  )ع( درستي را كه امام

  :فرمايد ميكند و  گونه خطاب مي اين
: همـان ( .جمعـت مـن جانـب تفرّقـت مـن آخـر       ؛كلّمـا ! اإلبل غاب عنها رعاتهـا  يا أشباه
  )3 /34، 10 /97هاي  خطبه

از  ،كه هرگاه از يـك سـو جمعشـان كننـد    مانيد  ميسارباني  شما به شتران بي !اي مردم
  .شوند ميطرف ديگر پراكنده 

كه  يهيتشب. كرده است يهعبارات، مردم كوفه را به گل شتر تشب يندر ا )ع( اميرالمؤمنين
مكـارم  ( اسـت  آنان انضباط عدم و جهل از روشني تعبير برده، كار به آنها براي) ع(حضرت 
 يدارد؛ با او زنـدگ  يو ممتاز يژهو يگاهشتر در فرهنگ عرب، جا). 307/ 4: 1381 شيرازي،

خـود بارهـا    يهاتدر تشـب  )ع( امام. دارد آن هاي ويژگي ةدربار يكرده است و شناخت كامل
 يـا و  يزتكـي قرار داده؛ اما بر آن نبوده اسـت كـه مركـب خـود را در ت     يهشتر را طرف تشب

، شتر را مشبه به آورده و هر بار )ع( موارد، حضرت يكند؛ بلكه در تمام يهتشب... و ياستوار
كـرده   يجـاد ا يهدو طرف تشب ميان اي هنرمندانه ةاوت را در نظر داشته و رابطمتف يوجه شبه

 يـن بارز ا ياماستفاده كرده و پ ينهزم ينعرب در ا مشهور هاي المثل ضربعالوه، از  به. است
 يهتشـب  سـاربان  بي شتري گلة به را مردم نيز اينجا در. است كرده بيان واضح طور به را ها مثل

  .شوند ميپراكنده  يگركرده كه از هر طرف آنها را جمع كنند، از طرف د
كنـد، جـز شـتران كـه      يتبتوانـد هـدا   يرا هركسـ  يگرد ياهل حيوانات رسد مي نظر به
خـود   كـه  رونـد  مـي  يآنها دشوار است و اگر ساربان نباشـد، هركـدام بـه راهـ     يآور جمع
 يواحد بـه راهـ   اي يشهو اند يعدم اطاعت از رهبر و نداشتن رأ يلدل به يانكوف. شناسند مي
و افكـار و   يشـه انـد، و اند  نـاتوان  گيري، يمآنها در تصم. بود يحبه نظرشان صح كه رفتند مي
كه وضع آنها را در دو جهان نظام بخشد، اجتمـاع   يبر مصلحت يراشان پراكنده است؛ ز اراده
 و است حكمفرما انسان بر اندكي آگاهي خصلتي، نچني داشتن با كه است روشن. كنند نمي

  )171/ 2: 1375 ي،بحران. (دارد فاصله هدايت راه از نادان و است ناداني نشانة خرد، نقصان
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كيـت  : المجـالس  تقولـون فـي  ! األعداء الصالب وفعلكم يطمع فيكم الصم كالمكم يوهي. 5- 2- 2
  )1 /29، خطبة البالغه نهج( !حيدي حياد: القتال قلتم ، فإذا جاءيتوك

شكند، ولي اعمال سست شما دشمنانتان  هاي سخت را درهم مي سخنان داغ شما سنگ
گوييـد   مـي ) خوانيـد  و رجز مـي دهيد  ميداد سخن (در مجالس خود . اندازد مي را به طمع

  !از ما دور شو! اي جنگ: زنيد اما هنگام جنگ فرياد ميچنين و چنان خواهيم كرد، 

سخنان يارانش را در تيزي و كوبندگي به آب روان پرتالطم كه با سرعت زياد  )ع( امام
هـاي   سـنگ هاي  ويژگيرا كه از » صالب«و » صم«در حركت است، تشبيه كرده و دو واژة 

  .، آورده استشوند ميكه از شنيدن اين سخنان ضعيف هايي  دلسخت است، براي 
 مصدر از »يوهي«است؛ اما فعل  يامدهن )ع( امام كالم در به مشبهعنوان  به» آب«لفظ  البته

 هاي ويژگي از همگي كه است شكستن و كردن نرم كردن، سست و شكافتن معناي به »وهي«
در  يآب جـار  كـه  گونـه  همـان ). 93 و 92: 1384خـواه،   چمـن ( است پرتالطم جاري آب

 يرو تـأث  كند يم نفوذ ها دل ترين  باارادهدر  يزكالم نافذ آنها ن يابد، يم راه ها سنگ ينتر سخت
آورده، ) ع( حضرت كه تشبيهي اين. شود نمي يدهد ياثر يچاما در عمل ه گذارد؛ ميخود را 

  :فرمايد مياقتباس از كالم خداوند است كه 
74: بقره( ... ذالك بعد من قلوبكم قست ثم(  

  ...شما بعد از اين واقعه سخت شد هاي  دلسپس 

دشمنان ما توان دستيابي به ما را ندارند و ما نسبت به : گفتند ميكوفيان در اجتماعاتشان 
؛ كردنـد  ميكنيم و از شجاعت و شهامت و تصميم و ارادة قاطع بحث  آنها چنين و چنان مي

؛ زيرا به هنگام ورود به ميدان مبارزه، شد مياما گويي تمامي قدرت آنها در زبانشان خالصه 
اي جنگ، از مـا دور  «: زدند ميكه گويي فرياد دادند  يمچنان ضعف و سستي از خود نشان 

هـاي   بهانـه درحقيقت، از ورود در ميدان نبـرد وحشـت داشـتند و بـا     . 2»!شو و فاصله بگير
  .كردند مختلف از آن فرار مي

 ،»الحـق  علـي  االنصـار « ،»االنصـار  جبهة« ،»العرب سنام« را كوفه مردم سو يك از) ع( امام
اسـت و از خداونـد    يـده نام» النـاس  دون نـة البطـا « و »البـأس  يوم جنن« ،»الدين في االخوان«

 الهـي  مطيعـان  جـزاي  و كنـد  عنايـت  الهـي  هاي نعمت شاكران پاداش آنان به تا خواهد مي
 عقـل  تـرس،  كه نامد مي جهاد از فراري و ترسو مردمي را آنان ديگر، سوي از ولي ببخشد،

 را آنـان  كـه  او. نالنـد  مـي  نبـرد  شيپور شنيدن از دردمند شتر همچون و است؛ ربوده را آنان
 ،»الرجـال  اشـباه « اوصـاف  بـا  را آنهـا  اكنون بود، ناميده »الحق علي االنصار« و »االنصار جبهة«
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 قـوي  سـپرهاي  به را آنان جايي در. كند مي نكوهش »الحجال ربات عقول« و »االطفال حلوم«
 و »المختلفـة النفـوس « ماننـد  هـايي  عبـارت  بـا  ديگـر  جايي در و كند مي تشبيه نبرد روز در
  .كند مي سرزنش »المتشتتة القلوب«

نيست كه چـون  اي  فرماندهاحساسي و هيجاني هاي  داورياين اوصاف متعارض، نتيجة 
بر اريكة قدرت و پيروزي قرار گرفت، در خالل رجزهاي آتشـين خـود، گـاهي مسـتانه از     

هـاي   نكـوهش . قـدرت او را سـاختند  هـاي   پلـه خويش هاي  استخوانكساني ياد كند كه با 
كـردن نيروهـايش نتوانسـته اسـت      خـاطر پشـت   ، فوران خشم اميري نيست كه بـه )ع(  امام

اين سخنان، حـرف دل امـام معصـومي    . آرزوهاي خود را در گسترش قدرت تحقق بخشد
از ايـن رو فلسـفة ايـن    . باشـد هـا   كـالم است كه در اعتقاد اماميه بايد معروض عليـه همـة   

؛ يعني منابع تاريخي، و از راه شناخت ها خطبههاي مقامي  گويي را بايد ازطريق قرينه دوگونه
  .جغرافياي سخن شناسايي كرد

  
  )ع( راز تفاوت در كالم اميرالمؤمنين. 4

  :است و متكلم، پنهان و باطن زبان خويش است 3كالم، تجلّي متكلم
  )148 ، حكمتالبالغه نهج( .مرء مخبوء تحت لسانهلا

  .انسان، زير زبان خود پنهان است

تجلي كرده است؛ اما پيدا است كه  البالغه نهج در) ع( بر اين پايه بايد گفت اميرالمؤمنين
تجلّي تمامي آن وجود بيكران نيست، بلكـه بايـد آن را نيمـي از دريـاي علـوي       البالغه نهج

  .كند ميدانست كه بر زبان بشري سنگيني 
 و) 135 /1: 1384 ي،آملـ  يجواد( است محمدي رسالت بخش تداوم علوي كالم كه آنجا از

 يـز ن) ع(  اميرالمؤمنين كالم ندارد، راه تعارضي هيچ) ع( معصومين و) ص( اسالم پيامبر سخن در
  .كنيم ميعلل بروز آنها را مرور  و ها تفاوتراستا، فهم  يندر هم. داشته باشد تباين تواند نمي

 صـدق  اجتمـاع  يمتنع وجه علي الدليلين تكاذب«: اند آورده» تعارض« يدر معنا اصوليون
ـ  ( )187 /2: 1405مظفـر،  ( »اآلخر صدق مع احدهما  يجـاد ا يدو گـزاره، وقتـ   ينتعـارض ب

 جمـع «: انـد  گفتـه رفـت از تعـارض    ؛ و در بـرون )دو گزاره محال باشـد  يدرست كه شود مي
 بهتـر  آن رهاكردن از متعارض دو بينجمع ( )200 /2 :همان( »الطرح من اولي المتعارضين بين

  )191 و 190: 1388 پاكتچي،( )است
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و در  ييدآنها گرا ياخبار متعارض، به جمع جبر يدر كنار جمع عرف يطوس شيخ
 كرد يانب ياتمرجحات خود را در انتخاب روا ،التهذيبو  االستبصاردو كتاب  ةمقدم

با الهام از ). 4 و 3 /1: 1407 و 3 و 2 /1: 1390 ي،طوس ←؛ 393: 1385معارف، (
 يتاهم ياربس ياتدو موضوع در تعارض روا گفت توان ميمحدثان سلف،  يكردرو

 عالج و حلّ هاي راه يگريتعارض و د يدايشكشف علل و عوامل پ يكي: دارد
: از است عبارت روايات، تعارض علل ترين مهم). 148: 1383 حسيني، يدلبر( تعارض
 به نقل تزوير، و جعل و وضع كتمان، و تقيه احاديث، به جهل و نادرست برداشت

 اختالف معصومان، قضايي و تبليغي حكومتي، احكام حديث، در راويان تصرف و معنا
 مكلفان، گوناگون اوضاع و شرايط رعايت سهو، و نسيان جهل، نظر از راويان مراتب
 ظرفيت حكم، در تخيير احاديث، تقطيع مكاني، و زماني شرايط و حوادث اختالف
 يطشرا«آنها، با  يان؛ كه از م)165و  164 :همان( ... و نسخ با احكام تغيير و راوي
 را كوفه مردم دربارة) ع(  علي امام سخن در تفاوت فلسفة توان مي »يو مكان يزمان
) يو مراد جد يمراد استعمال( تصديقي و تصوري به كالم ظهور تقسيم با كرد، تبيين
 كرد، تحليل معصومين براي را جدي و استعمالي مراد دو هميشگي تطابق عدم توان مي
 »تقيه« وجود به توان مي اجتماعي و سياسي خاص شرايط در ائمه موقعيت به باتوجه و

 حاكميت دوران سياسي شرايط به باتوجه ولي؛ )268 /1: تا بيصدر، ( كرد اشارت
مراد ما . استصادر شده  يهمقام تقدر ) ع( امام سخن گفت توان نمي) ع( اميرالمؤمنين
و  يزمان يطبلكه مقصود ما از شرا يست،ن »يهتق« ينجادر ا يو مكان ياز عامل زمان

 »يثاسباب و جهت ورود حد«از آن به  پژوهان يثاست كه حد يزيهمان چ ي،مكان
  ).بعد به 127: 1381 ي،مسعود( اند كرده ياد

، معناي هر متني در گرو فهم شرايط گيرد نمياز آنجا كه هيچ سخني در خأل شكل 
از ايـن رو،  . اجتماعي، تاريخي و فضايي است كـه سـخن در آن شـكل گرفتـه اسـت     

هـاي   قرينهمقامي و عناصر غيرزباني اثر شگرفي بر فهم كالم دارد و بايد اين هاي  قرينه
مـردم كوفـه   هـاي   ويژگـي متني كه دربردارنـدة  . مقامي را در منابع ناظر به متن جست

كـه در  دانيم  مي. است) ع( ست، در گرو درك شرايط اجتماعي و فرهنگي معاصر اماما
وقوع پيوست  سه جنگ داخلي جمل، صفين و نهروان به) ع(  مدت كوتاه حاكميت امام

اجمـال   كه در فراز و نشيب هر سه جنگ، كوفيان نقش كليدي داشتند كه در اينجـا بـه  
  .شود دربارة آنها بحث مي
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  جنگ جملكوفيان و  1.4
تـرين   و شايسـته تـرين   عـالي عنـوان   به ،)ع( شدن عثمان و انتخاب اميرالمؤمنين بعد از كشته

) ص( به مخالفت با حضرت برخاستند كه در رأس آنها عايشه همسر پيامبراي  عدهقدرت، 
آنها بـه بهانـة خونخـواهي عثمـان، در طليعـة خالفـت نوبنيـاد امـام         . و طلحه و زبير بودند

از تشكيل كاروان ناكثين با همراهـي  ) ع( چون حضرت. را به راه انداختنداي  فتنه، )ع(  علي
كـردن بصـريان آگـاه شـد،      سوي بصـره بـراي همـراه    و حركتشان بهاميه  بنيو تدارك مالي 

توقف » ذي قار«از اين رو در . سرعت حركت كرد تا آنها را بازگرداند؛ ولي به آنها نرسيد به
  .مقابله با آنها ياري طلبيدكرد و از كوفيان براي 

 دربارة مشورت براي كردند، بيعت) ع( علي با كه بودند كساني نخستين جزو كه كوفيان
 يابوموسـ . ـ حاكم وقـت كوفـه ـ رفتنـد      ياشعر ينزد ابوموس) ع( اميرالمؤمنين به پيوستن

خبـر   يوقتـ . بـاز دارد ) ع(بـا امـام    يرا از همكـار  يـان كوف واهـي  هـاي  بهانـه كرد با  يسع
 سـوي  بـه  مردم و كرد عزل كوفه حكومت از را او رسيد،) ع( امام به ابوموسي هاي مخالفت

  )2399- 2401 /6: 1362 ي،طبر. (كردند حركت) ع( امام
 اي خطبهآنها  يبرا) ع( حضرت شدند، ملحق) ع( امام به قار ذي در كوفه سپاه وقتي
 شما سهم. هستيد مسلمانان ترين پسنديده و ترين گرامي از شما! كوفيان اي«: فرمود و خواند

 مودت )ص( پيامبر به نسبت همه از و است مشهور شما نسب و اصل و بسيار اسالم در
 را خود جان كه كردم انتخاب نظر از را شما خدا، به توكل از پس من. داريد بيشتري
 اشعري، ابوموسي سوء تلقينات رغم به زيرا ؛)161: 1367 نعمان، ابن( ايد نهاده من دراختيار
 از) ع( امام سپاه نظامي آرايش در كه توضيح اين با بودند، كوفيان از امام سپاه نيروهاي عمدة
). 182: 1371 دينوري،( بودند حجاز مردم از دسته يك و كوفي آن دستة هفت دسته، هشت
 پرور اشراف شهري در آنها. دادند نشان رشادت و مجاهدت خود از جمل جنگ در كوفيان

 به اين، وجود با ولي كردند؛ مي زندگي بود، حاكم آن بر ابوسفيان آل سلطة كه خيز فتنه و
مردانه  يخ،تار ةتوطئ ينتر بزرگش بر سخت يروزيشتافتند و او را در پ) ع( امام ياري
 و جهاد افتخار مدال و ستود را آنان هاي مجاهدت) ع( امام كه اي گونه بهكردند؛  يتحما

 آنها به را) ص( پيامبر جانشين از عارفانه حمايت و حق شناخت در پيشتازي و شهادت
 )ع(  امام هاي ستايش و تمجيدها از زيادي بخش بنابراين، ).173: 1380 يخواه،معاد( بخشيد

 اين  به .دادند ياري ناكثين دربرابر را ايشان كوفه مردم كه است زماني در كوفيان، حقّ در
 خوانده، »العرب سنام« و »االنصارجبهة« را كوفه مردم آن در )ع( امام كه كالمي ترتيب،
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 نامة ،البالغه نهج( نوشتند كوفه مردم به بصره راه در) ع( حضرت كه است اي نامه به مربوط
 فرمودند تشويق ناكثين عليه جهاد براي را آنان و) 1 /107 ،6 /124 هاي خطبه ← و 1
 و) 2 نامة ،البالغه نهج( كوفه مردم حقّ در )ع( امام دعاي و) 574/ 4: 1375 بحراني،(

 از بخشي كه است زماني به مربوط حق، ياوران و مقاوم سپرهاي عنوان به آنها از او ستايش
 كه ديگري رويداد). 118 خطبة :همان( دادند ياري جمل جنگ در را حضرت كوفه، مردم

  .است صفين جنگ كند، مي تبيين را )ع( امام كالم جغرافياي
  
  كوفيان و جنگ صفين 2.4
 از را معاويه عزل فرمان خود، حكومتي اقدام اولين در خالفت، به رسيدن از پس )ع( امام

 يد،رسـ  يدسـت و  بـه  يـه بـر عـزل معاو   يمبنـ ) ع( امـام  نامة وقتي. كرد صادر شام امارت
كـه خـود    يخون يآلود عثمان را به مردم نشان داد و به خونخواه خون يراهنبرآشفت و پ

خواسـتار  ) ع( امـام  نامة پاسخ در وي. كرد همراه خود با را اي عدهبود، برخاست و  يختهر
. بودنـد  ياسرو عمار بكر يمالك اشتر، محمدبن اب ي،قاتالن عثمان شد كه از نظر و يلتحو

) ع( علـي  امـام  بر خالفت امر در كه كرد  ميخام خود، ادعا  يالدر خ يهمعاو ين،عالوه بر ا
) ع( امـام . فرسـتاد  حضـرت  براي جنگ براي آمادگي بر مبني اي نامه بنابراين،. دارد برتري

. كـرد  حركـت  شام سمت به هجري 36 سال رجب در و كرد صادر را قوا يجفرمان بس يزن
  )28، 20 ،19/ 2: 1375 ي،دامغان يمهدو(

 سازماندهي. پذيرفتند را) ع( امام با حركت مردم، بيشتر ،)ع( امام اليق سرداران همت به
تحـت   يـل، قبا يـن كه هركدام از ا بود اي قبيله گروه 25 شامل صفين جنگ در) ع( امام سپاه
 آنهـا . بودنـد  جداگانـه  اي دسته يزگروه قراء ن. كرد مي ييدبود كه گروه آن را تأ يكس يرهبر

 جنگ در اين، وجود با اما بودند؛ ناراضي باشند،) ع( امام هواداران زمرة در اينكه از نخست
  )205: 1370 منقري،. (داشتند شركت نبرد در آنها از تعدادي كم دست و شدند حاضر

 بودند،) ع( امام طرفدار كه كوفه سپاه جمل، در بود؛ دشوارتر جمل از صفين درگيري
 يك مردم كه بود چنان صفين، در اما داشت؛ قرار بودند، عثماني كه بصره سپاه دربرابر
 طبيعي. جنگيدند مي يكديگر با و معاويه سپاه در نيمي و) ع( علي كنار در نيمي قبيله،
 كردند، مي مبارزه خود پيمان هم با چون باشد؛ ناخوشايند آنان براي جنگ اين كه است
 اين درك انيكوف. شد مي كاسته كار دشواري از جنگند مي چرا كه دانستند مي اگر باز

 جز جنگ از آنان. است ضروري نيز داخلي سركشان كردن سركوب كه نداشتند را مسئله
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 .نيافتند خوش را آن بازماندند، غنايم از جمل از پس چون دانستند، نمي چيزي غنيمت
  )132 و 127: 1387 شهيدي،(

عرب بود كه مانع وحدت قدرت در  جامعة اي قبيلهخاطر ساخت  به يانكوف ناخشنودي
درآورده بود؛  يصورت قبل را دوباره به يلهنقش قب ي،جاهل يها سنت يايجامعه شده و اح

كرده بودند و  يداپ يشتريقدرت و نفوذ ب اي، قبيلهخصوص در زمان عثمان، رهبران  به
مسائل به نفع خود  يتدنبال هدا به و كردند مي ينقش باز سياسي هاي درگيريدر  يارانههوش

 در مهمي نقش نيز آن از پس و فينص جنگ طول در امر اين. آمدند برميخود  يلةو قوم و قب
 با همواره را) ع(امام  ـ اي قبيله ـ عامل اين و داشت) ع( امام ارتش فروپاشي يا و پيشرفت
 ابتدا كوفه، قبايل رهبران از بعضي). 129 و 128: 1379 خاكرند،( ساخت مي مواجه مشكل
 اين به گرفتند؛ طرفي بي حالت چندي از پس ولي كردند، اعالم) ع( علي از را خود حمايت

 جزو نيز قراء كه رهبران همين و نداشتند تمايل معاويه با جنگ به آنان از يك هيچ كه معنا
 قدمي يك در) ع( امام سپاه كه آنگاه و كردند تحميل) ع( امام بر را حكميت بودند، آنان

 ها، قرآن كردن نيزه بر ازطريق معاويه و عمروعاص نيرنگ واسطة به داشت، قرار پيروزي
  .دادند تشكيل را خوارج گروه بودند، رأيشان هم كه قاريان از گروهي با و خوردند فريب

 در خللي شد، صادر خالفت از) ع( امام خلع بر مبني حكمين ماجراي در كه حكمي
 قراء گروه اما بودند؛ جنگ توقف خواستار تنها آنان زيرا نكرد؛ ايجاد قبايل رهبران نظر
 و شود، عمل نيز خدا كتاب به اميرالمؤمنين، عنوان به) ع( علي تصديق بر عالوه خواستند مي
 »االهللا الحكم« شعار با) ع( امام با مخالف آن، نتيجة كه شد حوادثي بروز باعث خود اين
 نيز آنان و كرد رد را معاويه با جنگ و آنها شكني پيمان پيشنهاد) ع( علي چراكه بود؛

  )710: 1370 ي،منقر. (شدند جدا امام از و خواندند گمراهي را حكميت
 مالي و جاني هاي خسارتعالوه بر  ي،اسالم ةجنگ در جامع ينا يامدهايپ ينتر مهم از
 حكومت قلمروي درون به معاويه نفوذ خوارج، گروه پيدايش و جنگ طرف دو هر براي
 را خود قدرت هاي پايه حكميت، جريان در ابوموسي فريب با توانست او. بود) ع( امام

 كرد اندازي دست بود،) ع( امام قلمرو در كه هايي سرزمين از برخي به موذيانه و كند تثبيت
 و رعب منازل، تخريب و غارت و قتل با او. آورد فشار) ع( امام بر آنها كردن ناامن با و

 را خود سپاه از هايي گروه مردم، از دفاع براي) ع( امام. كرد ايجاد مردم ميان در وحشت
 شود مرتفع معاويه فتنة كه شد مياز آن  مانع وي، ياران سستي ولي داشت؛ مي گسيل

 و نالد ميمردم كوفه  يو سست همتي يب از) ع( امام كه آنجا). 223- 221/ 9: 1382 ي،جعفر(
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 است؛ داده روي صفين جنگ كه است اي دورهمربوط به  گيرد، ميآنان را به باد نكوهش 
 كفة او، نيروهاي رواني و فرهنگي تزلزل و) ع( امام سپاه در شكاف خاطر به كه جنگي
 ةادام براي) ع( اصرار امام. يدانجام يانامو يروزيشد و به پ ينسنگ يهمعاو ياسيو س ينظام
 اصلي علت او، همراهي از كوفيان زدن باز سر و حكمين ةقضي از پس معاويه با نبرد

 جهاد تداوم به كوفه مردم دعوت ها، سخن گونه اين سوي و سمت. است) ع( امام سرزنش
 /34 هاي خطبه :البالغه نهج( است جهادگريز و اراده سست مردمي عنوان به ها آن سرزنش و
 و خرد بي كودكان چون كه هستند مرداني شبه) ع( كه به قول امام )1 /69 ،3 /39 ،1

 با را نهاآ كند مي آرزو) ع( امام و) 13 /27 خطبة :همان( كنند مي عمل نشين حجله عروسان
 يتو درنها) 208، 7 /180، 6- 8 /97 هاي خطبه :همان( كند معاوضه شام نيروهاي

 :همان( داند مي يانكوف يرا پراكندگ آن علت و گويد ميسخن  يانشام يروزيصراحت از پ به
 جنگ در كه است گروهي به مربوط) ع( امام سخنان از اي پاره همچنين). 2- 4 /25 خطبة
 مشهور »خوارج به تاريخ در و كردند جدا ايشان از را خود راه حكميت خاطر به صفين
  .كردند اقدام) ع( اميرالمؤمنين عليه نظامي رويارويي به »نهروان منطقة در و شدند
  
  كوفيان و جنگ نهروان 3.4

 رسـيدن  از قبل صفين، از بازگشت در كه بودند قاريان از نفري هزار12 گروه يك »خوارج«
. رفتنـد  كوفـه،  هـاي  دهكـده از  يكـي ، »حـروراء « ةجدا شدند و به منطق) ع( امام از كوفه به

حضور خوارج در كوفه شكننده و . وگو، آنها را به كوفه باز گرداند توانست با گفت) ع(  علي
 بـا  جنـگ  بـراي  تـا  خوانـد  فـرا  را آنها) ع( امام. بود انفعالي و احساسي هاي واكنشتوأم با 
را   برگشـته اسـت و آن   يـت نظـرش از حكم ) ع( امـام  كردند گمان آنان. شوند مهيا معاويه
 و خواندنـد  كـافر  را وي شـدند،  مواجـه ) ع( امـام  مخالفـت با  يوقت يول داند، مي يگمراه

 منطقـة  در آنها. كردند خروج) ع( امام عليه و انتخاب رياست به را »راسبي وهب بن عبداهللا«
. جنگيـد  خواهنـد  او بـا  نكنـد،  توبه اگر كه كردند اعالم) ع( امام به و شدند جمع »نهروان«
 )2600/ 6: 1362 ي،طبر(

تر  را مهم يهجنگ با معاو يرافراخواند؛ ز يهجنگ با معاو به را آنها ديگر بار) ع( امام
 اطالع خوارج هاي جنايتمنظور عازم شام شد كه در راه از  ينرو به ا يناز ا دانست؛ مي

 با و بدانند تر بزرگ بسي را خوارج خطر كوفيان تا شد دستاويزي خوارج عمل اين. يافت
 معاويه با جنگ به سپس و درآورد پاي از را خوارج ابتدا تا خواستند) ع( امام از اصرار
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 جمع از را اي عده توانست سخنراني با و كرد حركت نهروان سوي به) ع( امام. بروند
 نماند باقي خوارج از نفر ده جز درگرفت، آنها بين كه جنگي درنتيجة و كند جدا خوارج

 داد فرمان يارانش به) ع( جنگ، امام ةپس از خاتم ).764 و 763 /1: 1374 مسعودي،(
 بهانه را قوا تجديد و خستگي كوفيان ولي ؛شوند آماده معاويه با پيكار براي درنگ بدون
توانست با  يهفاصله، معاو يندر ا). 257: 1371 ينوري،د( بازگشتند كوفه به و كردند
 روي او به تا كند جلب خود به را قبايل رهبران نظر فراوان، هاي بخشش و بذل و ها وعده

 اين از نيز معاويه). 383 /2: 1417 بالذري،( كردند سستي) ع( امام همراهي در و آوردند
. داد قرار تاز و تاخت مورد را) ع( امام حكومت تحت نواحي و كرد استفاده فرصت
 به و آوردند روي خوارج به كه است مردمي به مربوط) ع( امام هاي سرزنش از بخشي
 هاي خطبه :البالغه نهج( نهادند گام گمراهي وادي در و كردند سد را حق راه ،)ع( امام قول
 توصيف مردم شرورترين به ،)ع( اميرالمؤمنين زبان در و) 323 حكمت ،8 /121 ،2 /181
 خطبة :همان( گرفتند لقب سر سبك و لجوج فكراني كوته و) 8- 5 /127 خطبة :همان( شدند

  ).4 /25 ،4 /34 ،9 /125 هاي خطبه :همان( كرد اعتماد آنها به توان نمي كه) 2 /36
  

  گيري نتيجه. 5
بـه  ) ع( حضـرت  گاهي. است شده ذكر كوفه مردم از متفاوتي هاي ويژگي ،البالغه نهج در

 يـن تفـاوت ا  يـل كـه دل  كنـد  يآنان را نكوهش مـ  يو زمان گشايد يمدح مردم كوفه زبان م
 مـردم  متغيـر  سياسـي  و فرهنگـي  اجتمـاعي،  شـرايط  در بايد را منفي و مثبت هاي ويژگي
 خـود  زماني ظرف در كه است اي حكيمانه كالم، )ع( حضرت كالم زيرا كرد؛ وجو جست
عنـوان   در آن صـادر شـده اسـت، بـه    ) ع( امام كالم كه فضايي در دقت. است گرفته شكل

 را كوفـه  مـردم  دربـارة  حضرت سخنان در موجود هاي تفاوت راز تواند مي »يمقام ينةقر«
است كـه پـا    يناظر به كسان اند، كرده يانمردم كوفه ب يشآنچه در ستا) ع( امام. كند آشكار
نـاظر بـه    او، هـاي  سـرزنش مقاومت كردند و  ينو قاسط ينمارق ين،او درمقابل ناكث يبه پا
 و هـا  نكـوهش از نظر دور داشت كـه   يدنبا يزاو بازماندند؛ و ن ياست كه از همراه يكسان

 كوفيـان،  كـه  زمـاني  است؛ گوناگون شرايط دو در بينانه واقع سخناني حضرت، هاي ستايش
كه او را تنها گذاشتند، آنان را سـرزنش   يآنها را ستوده و زمان) ع( امام دادند، ياري را ايشان

 يـاتي آ خداونـد در  يگـاه . اسـت  كـريم  قـرآن حضـرت برگرفتـه از    يوةش ينا. كرده است
) ص( پيـامبر  و خدا دعوت كه را كساني آن، از بعد و كرد؛ ميمسلمانان را به جهاد دعوت 
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 مؤاخـذه  شـدت  بـه  كردنـد،  مي يچيو آنان را كه سرپ كرد يم يشتشو كردند، ميرا اجابت 
  ).47- 40: توبه ←( كرد مي

  
  ها نوشت پي

آن را  البلدان،در  يعقوبي: وجود دارد، ازجمله يمختلف ياتكوفه روا يبنا يختار درخصوص. 1
ـ )6: 1356 يعقـوبي، ( نوشته است ه17 بصره در سال يهمزمان با بنا خـود   يخدر تـار  ي؛ ول

 هـا  نقشـه و  يـد به كوفه بازگشت و آنجا اقامت گز وقاص ياب سعدبن ه20 سال در: نويسد مي
 آغـاز  در ديگـر،  روايتـي  بـه ). 43 /2: 1371 يعقوبي،( ساخت ها محلهو  ها خانه و كرد طرح
 يبنا يخرا تار ه15 سال مسعودي،). 676 /5: 1362 ي،طبر( شد اقامت محلّ كوفه ،ه18 سال

آن شـك   يبنـا  يخدر تار يگر،د يدر جا ي؛ ول)676 /1: 1374 ي،مسعود( كوفه نوشته است
آن  يبنا ةدربار. شهر بزرگ بود كه توسط مسلمانان بنا شد ينكوفه دوم: كرده و نوشته است
بـر   يگـران و د يبوده كه واقد 17 سال در بصره، مانند نيز آن اند، گفته ياختالف است؛ بعض

 بـوده  غساني بقيله بن عبدالمسيح راهنمايي به 15 سال به آن بناي اند گفته يبرخ و اند رفتهآن 
همان سال كه بصره  يعني ،ه17 سال در را آن بناي نيز ياقوت). 341: 1381 ي،مسعود( است

 سـال  در و بصـره  از بعـد  سـال  دو كوفه اند گفته اي عده: نويسد ميشهر شد، دانسته است و 
  ).491/ 4: 1995 ي،حمو( هم گفته شده است ه18شهر شد و سال  ه19

كـار   را كه عرب، هنگـام فـرار از كـار بـه     »يادح يديح« ةحالت آنها جمل ينا يانب يبرا )ع( امام .2
  )106/ 2: 1375ي،بحران( .است آورده كنايه صورت به برد، مي

 خطبـة  :البالغه نهج( »رأوه يكونوا أن غير من كتابه في سبحانه لهم فتجلّى«: )ع( اميرالمؤمنين قال. 3
 را او آنكـه  بـى  شـد،  آشكار و كرد تجلّى بندگان بر خويش كتاب در سبحان خداوند( )2 /147
  ).داد نشان آنان به كه بود قدرتش آيات وسيلة به تجلى اين بلكه ببينند،

  
  منابع
  .دفتر مطالعات تاريخ و معارف اسالمي: ، تهران2 چ). ش1377( ، ترجمة محمدمهدي فوالدوندقرآن
ترجمة محمدجعفر امامي و محمدرضا آشتياني، زير نظـر ناصـر   ). ش1387( )ع( طالب ابي بن ، عليالبالغه نهج

  .)ع( ابيطالب بن علي: ، قم5 مكارم شيرازي، چ
مؤسسـة  : ، ترجمة ابوالقاسم حالت و عباس خليلي، تهرانالتاريخ الكامل في). ش1371( ، عزالدين علياثير ابن

  .مطبوعات علمي
ـ  علـي  محمـدبن  ابـوجعفر  قمي، بابويه ابن : قـم  االولـي، طبعـة  ،االمـالي ). ق1407) (صـدوق  يخشـ ( حسـين  نب

  .سسةالبعثةمؤ
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  .رضي :قم الغري،حةفر). تا بي( ، سيدعبدالكريمطاووس ابن
، ترجمه و حاشية دكتر محمود مهدوي نبرد جمل ).ش1367( )شيخ مفيد(محمد  محمدبنابوعبداهللا  ،نعمان ابن

  .ني: ، تهران1 دامغاني، چ
  .ني: ، تهران1 ، چو مردم كوفه )ع( شناسي قيام امام حسين جامعه). ش1379( باقي، عمادالدين

اصـغر نـوايي    ، ترجمة قربانعلي محمدي مقدم و عليالبالغه نهجشرح ). ش1375( ميثم بن علي بن بحراني، ميثم
  .اسالمي آستان قدس رضويهاي  پژوهشبنياد : ، مشهد1 زاده، چ يحيي

  .آستان قدس رضوي: ، ترجمة سعيد راد رحيمي، مشهدتاريخ كوفه). ش1381( براقي نجفي، سيدحسين
: ، بيـروت 2 تحقيـق سـهيل زكـار و ريـاض زركلـي، چ      ،االشـراف  انساب). ق1417( يحيي بالذري، احمدبن

  .دارالفكر
  .سروش: ، تهران2، ترجمة آذرتاش آذرنوش، چ البلدان فتوح، )ش1364( يحيي بالذري، احمدبن
انجمن علمي دانشـجويي الهيـات دانشـگاه امـام     : ، تهران2 ، چتاريخ حديث). ش1388( پاكتچي، احمد

  .)ع( صادق
  .عطارد: جا بي، ترجمة عزيزاهللا عطاردي، الغارات .)ش1373( محمد بن ثقفي كوفي، ابواسحاق ابراهيم

ارشـاد  سازمان چاپ و نشـر، وزارت  : ، تهران1، چ البالغه نهجآموزش ). ش1380( جعفري، سيدمحمدمهدي
  .اسالمي

فرهنـگ  : ، تهران9 اكبر رشاد، ج زير نظر علي ،)ع( دانشنامة امام علي، »قاسطين«). ش1382( ، يعقوبجعفري
  .اسالميانديشة و 

  .اسراء: ، قم5 ، چتفسير تسنيم). ش1384( جوادي آملي، عبداهللا
 نويد شيراز،: ، شيرازفارسيالبالغه و تجلي آن در ادب  صور خيال در نهج). ش1384( خواه، عبدالرسول چمن

  .چاول
  .دارالصادر: ، بيروت2 ، چالبلدان معجم). م1995(عبداهللا  بن ياقوتابوعبداهللا الدين  شهابحموي، 
 خلفـاي  دورة در) ردهرهبـران  ( اي قبيلـه  اشـراف  يـابي  موقعيت«، )ش1379و زمستان  ييزپا(شكراهللا  خاكرند

 علـوم  و ادبيـات  دانشكدة فصلنامة ،»)ع( علي حكومت در كندي قيس بن اشعث نقش بر تكيه با راشدين
  .23 و 22 ش ،اصفهان دانشگاه انساني

  .آينة ميراث: ، تهران1 ، چجغرافياي حافظ ابرو). ش1378( )حافظ ابرو( الدين خوافي، شهاب
 فقهـي الهيـات و  هـاي   آموزه ، فصلنامة»شناسي فهم روايات آسيب«، )ش1383بهار ( دلبري حسيني، سيدعلي

  .11، شحقوق
  .ني: ، تهران4 ، ترجمة محمود مهدوي دامغاني، چاخبارالطوال). ش1371( داوود دينوري، ابوحنيفه احمدبن

 ،»)ع( علـي  امام عيدين و جمعه هاي خطبه ةدربار پژوهشي«). ش1389تابستان ( مهدي مهريزي، و حجت فر، ذبيحي
  .56 ش، 15 سال ،يثعلوم حد مجلة

مؤسسة چاپ : ، تهران1 ، چكوفه و نقش آن در قرون نخستين اسالمي). ش1378( رجبي دواني، محمدحسين
  .و انتشارات
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  .24 و 23 ، شالبالغه نهج ، فصلنامة»)ع( مردم كوفه از زبان اميرالمؤمنين«). ش1387دي( سيدجعفر شهيدي،
  .اللبناني دارالكتب: ، بيروت2 چ االصول، دروس في علم). تا بي( صدر، محمدباقر
  .اساطير: جا بي، 2 ترجمة ابوالقاسم پاينده، چ ،تاريخ طبري). ش1362( جرير طبري، محمدبن

ــدبن  ــي، محم ــن طوس ــار ).ش1390( الحس ــن االستبص ــق حس ــان، چ  ، تحقي ــوي خرس ــران1 الموس  :، ته
  .االسالمية دارالكتب

: ، تهــران4 الموســوي خرســان، چ ، تحقيــق حســناالحكــام التهــذيب). ق1407( الحســن طوســي، محمــدبن
  .االسالمية دارالكتب

  .مرتضويه: ، نجفالزيارات كامل). ق1356( قولويه قمي، ابن
: جـا  ، بـي 3 اللهي، چ ، ترجمة سيدمحمدتقي آيتتشيع در مسير تاريخ). ش1364( محمدجعفري، سيدحسين

  .دفتر نشر فرهنگ اسالمي
: ، تهـران 3 ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده، چ   ، التنبيـه واالشـراف  ). ش1381(الحسين  بن عليمسعودي، ابوالحسن 

  .انتشارات علمي فرهنگي
، 5 ، ترجمة ابوالقاسم پاينـده، چ الجوهر الذهب و معادن مروج). ش1374( الحسين بن مسعودي، ابوالحسن علي

  .انتشارات علمي فرهنگي: تهران
  .سمت: ، تهران4 ، چروش فهم حديث). ش1387( مسعودي، عبدالهادي

  .دانش اسالمي: جا بي، اصول فقه). ق1405( مظفر، محمدرضا
  .نشر معارف: ، قم1 ، چالبالغه نهجنخستين نيم قرن از تاريخ اسالم، در آينة ). ش1380( معاديخواه، عبدالمجيد

  .كوير: ، تهران6 ، چتاريخ عمومي حديث). ش1385( معارف، مجيد
، 1 نقي منـزوي، چ  ، ترجمة علياالقاليم معرفةالتقاسيم في  احسن). ش1361( احمد مقدسي، ابوعبداهللا محمدبن

  .شركت مؤلفان و مترجمان ايران: تهران
  .آگه: ، تهران1 ، ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، چالبدء والتاريخ). ش1374( طاهر مقدسي، مطهربن

: تهـران ، چ اول، 2 ، جالبالغـه  پيـام امـام، شـرح تـازه و جـامعي بـر نهـج       ). ش1375( مكارم شيرازي، ناصر
  .االسالميه دارالكتب

: ، چ اول، تهـران 4 ، جالبالغـه  پيـام امـام، شـرح تـازه و جـامعي بـر نهـج       ). ش1381( مكارم شيرازي، ناصر
  .االسالميه دارالكتب
انتشارات آموزش انقالب : ، ترجمة پرويز اتابكي، چ دوم، تهرانوقعه صفين). ش1370( مزاحم منقري، نصربن
  .اسالمي

  .ني: ، چ دوم، تهرانالحديد ابي ابنالبالغه  نهجتاريخ در شرح هاي  جلوه). ش1375( محمودمهدوي دامغاني، 
بنگاه ترجمـه و  : ، ترجمة محمدابراهيم آيتي، تهرانالبلدان). ش1356( واضح يعقوب ابن يعقوبي، احمدبن ابي

  .نشر كتاب
: محمدابراهيم آيتي، چ ششم، تهـران ، ترجمة تاريخ يعقوبي ).ش1371( واضح يعقوب ابن ابي يعقوبي، احمدبن

  .انتشارات علمي فرهنگي


