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  )ع(نقش كوفيان در حكومت امام علي
ين شاهرخيسيد عالء الد*  

  
  چكيده

مسئلة اساسـي  . نقش مهمي در تاريخ خالفت اسالمي ايفا نمودند) ع(مردم كوفه در طول خالفت اميرالمؤمنين علي
هـايي از   در برهـه ) ع(اليل حمايت اهل كوفـه از امـام  كه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفته است شناخت د
سـؤاالت پـژوهش عبارتنـد    . هايي از مردم اين شهر است خالفت وي و بررسي عوامل تداوم نيافتن آن توسط گروه

  :از
  ، ريشه در چه عواملي داشت؟)ع(تداوم نيافتن حمايت از امام -1
  ود، هماهنگي داشت؟اقتصادي موج –آيا عدالت امام با مناسبات اجتماعي  -2
  نقش رهبران شيعه و متقابالً اشراف كوفه در روابط اهل كوفه با امام چه بود؟ -3

مدعاي اساسي مقاله در اين نكته است كه تداوم نظـام اجتمـاعي جـاهلي قبايـل، تكيـه بـر رهبـري اشـراف،         
هـاي   موجـب شـد تـا تـالش    توجهي به واليت و رهبري امام و نبود انسجام الزم در شهر كوفه، در نهايـت   بي

  . اميرالمؤمنين و يارانش در كوفه با مشكالت متعددي مواجه شود و اين روند، منتهي به شهادت امام شود
  .، اشراف القبائل)ص(اهل كوفه، خالفت، واليت، خاندان پيامبر: ها كليدواژه

  مقدمه 
ايـن  . اند تري بوده حتي در حد وسيعت و گاه اي در سرنوشت يك ملّ برخي شهرها در طول تاريخ، داراي جايگاه ويژه

يابد كه محقّق براي دسـتيابي بـه شـناخت الزم از تـاريخ تحـوالت آن دوره،       موضوع در برخي ايام چنان عينيت مي
مردم كوفه در قرن نخست هجري در برخي حوادث مهم . نيازمند مطالعاتي دقيق و اساسي در مورد آن جامعه است

) ع(م، نقشي انكارناپذير و برجسته ايفا نمودند كه اوج آن در دوران خالفـت اميرالمـؤمنين علـي   تاريخي جهان اسال
اين شهر را براي نخستين بار به عنوان مركز خالفت اسالمي برگزيد و در تماس نزديك ) ع(بنابر داليلي، امام. است

  . با مردم آن سرزمين قرار گرفت
در دو دورة قبل و بعد از خالفـت ايشـان   ) ع(ه مناسباتي بين كوفيان و علي نكتة اساسي در اين پژوهش آن است كه چ

چگونه بود؟ وجود اقشار مختلفي در كوفـه، اعـم   ) ع(وجود داشته است؟ ديگر آنكه عملكرد آنها در دوران خالفت امام
تلف و حمايتي كه از جانب از اقوام عرب و غير عرب، به ويژه تعداد قابل توجه ايرانيان و همچنين معتقدان به اديان مخ

توان  در اين پژوهش مي. افزايد ابراز گرديد، بر اهميت و ضرورت اين پژوهش مي) ع(ها نسبت به امام برخي از اين گروه
از جانب ديگر، اشخاص . در تمامي مراحل حمايت نمودند) ع(هايي از اميرالمؤمنين علي دريافت كه چه اشخاص و گروه

بتدا حمايت كرده و سپس راه نافرماني در پيش گرفتند و يا از همـان آغـاز خالفـت ايشـان بـا وي      هايي كه در ا  و گروه
  . گيرند مخالفت نمودند مورد مطالعه قرار مي

هـا و   ها در ذهن برخي مخاطبان شود مالحظة باالترين وفـاداري  آنچه ممكن است گاه موجب برخي ابهامات و ترديد
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اگرچه معموالً خيانت كوفيان، بر اذهـان  . است) ع(ا از طرف مردم كوفه نسبت به امام ه در نقطة مقابل بيشترين دشمني
تحليـل  . هـاي وفـاداران بـه امـام نيـز توجـه الزم مبـذول گـردد         سايه افكنده است، اما ضـروري اسـت تـا بـه حمايـت     

ز حقـايق مربـوط بـه روابـط     هايي ا تواند بخش شناختي قبايل و اقوام مختلفي كه به اين شهر مهاجرت نمودند، مي جامعه
  . مردم كوفه با امام را تبيين كند

در . اين موضوع با توجه به اهميت و جايگاهي كه ميان مسلمانان دارد مورد توجه برخي محققان قـرار گرفتـه اسـت   
. فته اسـت هايي انجام گر وفايي و خيانت كوفيان شده و در اين باره تحليل بيشتر موارد، اين توجه، معطوف به موضوع بي

هـا پـيش    از سال) ع(ها، گرايش برخي از كوفيان به امام در اين پژوهش، اهتمام بر آن است تا با پرهيز از تكرار آن گفته
الجيشي كوفه كه در انتخـاب ايـن شـهر بـه عنـوان مركـز        عالوه بر موقعيت سوق. از خالفتش، مورد ارزيابي قرار گيرد

يروي انساني موجود، چه قابليتي را براي كوفه در ايـن انتخـاب خـود قائـل بـوده      خالفت، نقش داشت، امام با توجه به ن
هاي مناسب موجود چه عواملي موجب گرديد تا تهديـدها در كوفـه    است؟ سرانجام اينكه با وجود استعدادها و فرصت

  گسترش يابد؟ 
  كوفه مولود فتوحات اسالمي 

اي  زي سپاهيان اسالم در جنگ قادسيه و تالش براي يـافتن منطقـه  گيري و تأسيس كوفه، در تاريخ اسالم به پيرو شكل
كوفـه در سـمت راسـت     بـالذري به گفتـة  . گردد مناسب با طبيعت خوب براي اقامت آنان در سال هفدهم هجري برمي

يـد  اي كه سورستان مأخوذ از نام فارسي شورستان يعني صحرا بـود، بنـا گرد   فرات و در شمال شرقي شهر حيره در ناحيه
  .)275: تا بالذري، بي(

كوفـه   ياقوت حمويبه گفتة . هاي مختلفي وجود دارد در مورد اينكه چرا به اين سرزمين نام كوفه اطالق شد، ديدگاه
گروهـي نيـز   . اي از سـرزميني  از كوفان اخذ شده و كوفان يعني در بال و شر بودن و گفته شده است كوفه، يعنـي قطعـه  

ياقوت (اند  تعدادي آن را كوفه الجند نيز ناميده. زار بود، كوفه نام گرفت داراي خاك و شنمعتقدند كه چون آن منطقه 
  .)7/296: ق1376حموي، 

تأسيس كوفه در پي فتوحات مسلمين در مرزهاي غربي امپراتوري ساسـاني و لـزوم ايجـاد پايگـاه و اردوگـاهي بـراي       
خليفة دوم تمايلي بـه اقامـت اعـراب مسـلمان در شـهرهاي      . اقامت سپاهيان در مكاني مناسب با طبعشان انجام پذيرفت

سعد ابـن  ايراني و آميخته شدن آنان با ايرانيان نداشت، لذا پس از اينكه از بيماري سربازان آگاهي يافت، طي دستوري از 
ن مركزي بـراي  و همچني) دار الهجره(، فرماندة سپاهش، درخواست نمود تا براي مسلمين، محلّي براي مهاجرت وقّاص ابي

  .)2/477: ق1408طبري، (انتخاب كند ) دار الجهاد(ادارة جنگ 
توان دريافت كه در انديشة خالفت، كوفه در ابتدا به منزلة اردوگاهي نظامي طراحي گرديـد   هاي مورخين مي از گفته
ز آنهـا اسـتفاده شـود، از    هاي مختلف در آن اقامت كنند، هميشه در حال آمادگي كامل باشند و بـا دقـت الزم ا   تا گروه

  . رو اولين ساكنين كوفه، كساني بودند كه در جنگ قادسيه شركت داشتند اين
  ساكنان ناهمگون

بندي اجتماعي اعراب و تنوع اقوام و مللي كه به تدريج در كوفه سكني گزيدند، از نكات بسيار مهمي اسـت كـه    گروه
كـه فاتحـان جنـگ     پـس از ايـن  . حتي تاريخ خالفت اسالمي ايفا نمـود  هاي بعد، نقش مهمي در تاريخ اين شهر و در دهه

هاي ديگـري از اعـراب قبايـل مختلـف و غيـر اعـراب        قادسيه با زنان و فرزندان خود در اين شهر اقامت گزيدند، گروه



فـر از اصـحاب   تـوان بـه هفتـاد ن    از اولين ساكنان كوفه، مي. همچنين مسلمانان و غيرمسلمانان به كوفه مهاجرت نمودند
كساني كه بـا پيـامبر بيعـت مجـدد نمودنـد      ـ كه در جنگ بدر حاضر بودند و سيصد نفر از اصحاب شجره ) ص(پيامبر

  . )164: 1302فقيه همداني،  ابن(اشاره كرد  ـ) بيعت رضوان(
هـا و روابـط    نكتة مهم در زندگي اجتماعي اعراب، تا زمان فتوحات اسالمي، انتخاب محل زندگي بر مبناي وابسـتگي 

فتوحـات اسـالمي و بنـاي    . نگريسـتند  سببي بود؛ لذا آنان حتي به اعرابي كه از قبيلة خودشان نبودند، به چشم بيگانه مي
نبايـد از ايـن نكتـه    . توان در كوفه مالحظه نمود اوج اين تنوع اقوام و ملل را مي. شهرهاي جديد، اين قاعده را بر هم زد

گيري وقايع در اين ناحيه و نحوة حضور مردم اين ناحيه در ايـن حـوادث، بسـيار     روند شكلغافل شد كه اين موضوع بر 
  . مؤثّر بوده است

حضور قبايـل متعـددي از اعـراب شـمالي     . ها نامتجانس و پيچيده بود تركيب عنصر عرب در كوفه، بيش از ديگر شهر
هـاي   اين جمعيت نامتجانس، متشكّل از دسـته . استشاهدي بر اين مدعا ) قحطاني(و به خصوص اعراب جنوبي ) عدناني(

هـاي خـود در كوفـه     تعدادي از اين افراد، بدون خانواده. كردند اي بود كه به عنوان جنگاوران آمادة نبرد، عمل مي نظامي
  . اقامت گزيدند كه طبعاً كنترل آنها تا حدودي دشوار بود
. تالش نمود تا اين معضل را رفع نمايد سعد. ساز بود ت آنان مسئلهناهمگوني اعراب در شهر كوفه، از همان ابتداي اقام

وي هـر كـدام از ايـن دو    . را پيشـنهاد كـرد  ) اعراب جنوبي(و يمني ) اعراب شمالي(تر نزاري  بندي وسيع او از جمله طبقه
شـرق كوفـه جـاي داد     ها را در ها را در غرب و يمني سان كه نزاري بدين. گروه را در محل خاصي در كوفه مستقر نمود

بنديِ جمعيتي، با موفقيت همراه نبود؛ زيرا اين قبايلِ مختلف نزاري و يمني  اين تقسيم. )4/322: ق1376ياقوت حموي، (
  . از طرف ديگر اين تركيب موجب بروز برخوردهايي بين آنها شد. با يكديگر وحدت و انسجام نيافتند

در ايـن ميـان،   . هاي مسلمان و حتـي غيـر مسـلمان واقـع شـد      ه ديگر گروهدر مدت زمان كوتاهي، اين شهر مورد توج
نفـري معـروف بـه ديالمـه      4000اولين گـروه ايرانـيِ سـاكن كوفـه، دسـتة      . تر بود چشمگير) ايرانيان(حضور پارسيان 

ورود تعـداد   .بود كه در جنگ قادسيه وارد جنگ با مسلمانان نشده و پس از پايان جنگ، بـه آنهـا پيوسـتند   ) ديلميان(
همچنـين  . ها اسير شده بودند، عامل ديگر ورود ايرانيان به اين شهر بود قابل توجهي از مردان و زنان ايراني كه در جنگ

وران و ديگـر   موقعيت جغرافيايي كوفه كه در مرز عراق ساساني قرار گرفته بـود، محـل مناسـبي بـراي كاسـبان، پيشـه      
  . جديد، دوباره زندگي خود را سر و سامان دهند هاي ايراني بود، تا در شرايط گروه

هـاي سـاكن اطـراف حيـره و نجـف،       عالوه بر فاتحين مسلمان و ايرانياني كه در كوفـه مسـتقر شـده بودنـد، سـرياني     
همچنـين  . هاي ميان كوفه و بصره نيز به اين شهر روي آوردند و ساكنين بيابان) 58: 1961اصطخري، (هاي يمن  نجراني

تعدادي از نبطيان كـه  . هاي كوچكي از طوايف در اين شهر سكني گزيدند قشار ديگري از مردم به صورت گروهقبايل و ا
هجـري   20آنها ابتدا در سال . يهوديان هم به كوفه وارد شدند. زيستند به كوفه آمدند هاي بين كوفه و بصره مي در بيابان

انـد   يحيان نسـطوري و يعقـوبي  نيـز در كوفـه مسـتقر بـوده      دو گـروه مسـ  . وارد كوفه شدند و جمعيتشان افزايش يافـت 
  .)25: 1939ماسينيون، (

  كوفه بستر تضادها و ناماليمات
اي و  آنچه در ميان اعراب ساكن كوفه همچون پدران خود در ادوار پيشين وجود داشته است، پيونـدهاي عشـيره  

اي سازمان يافتـه بـود و در    ر پاية بنيادهاي قبيلهدر واقع، اين جامعه ب. ارتباطات مستحكم خوني و نژادي بوده است
بـه  . ترين جنبة حيات اجتماعي بـود   مهم) عصبيت قومي(اي  هاي اجتماعي روحية گروهي و پيوند عشيره همة گروه



اي واقعي يا غير واقعي بر يك نياي مشترك قرار داشت كه  نامه اي براساس نسب ، نظام قبيلهابوالفرج اصفهانيگفتة 
بنابراين، علم و آگـاهي بـر نيـاي مشـترك، نقطـة اصـلي       . گرديد ن، وضع اجتماعي و اخالقي هر قبيله تعيين مياز آ

ابـوالفرج اصـفهاني،   (گرفت  وجدان اجتماعي بود و عزّت و افتخار يك قبيله با قبيلة ديگر از اجداد ايشان ريشه مي
  ). 1/45: تا بي

كوفـه گذشـت، بـدون شـناخت كـافي از وضـعيت درونـي و مناسـبات         و اهل ) ع(در واقع درك آنچه ميان امام علي 
هـاي متمـادي    در حالي كه ايـن مـردم، نسـل   . اجتماعي موجود در اين شهر، موجب سردرگمي و تحليل اشتباه خواهد شد

 توانسـتند تحـت يـك    وابسته به تصميمات و ارادة شيوخ و بزرگان خود بر مبناي تعصبات قومي بودند، تا چه ميزان مـي 
ارادة واحد قرار گيرند؟ از جانب ديگر چنانچه خواست شيوخ و اشراف القبائل، در تضاد با خواسـت رهبـري همچـون    

  گزيدند؟ گرفت، آنان كداميك را بر مي قرار مي) ع(اميرالمؤمنين علي
زيستند، آنها  در كوفه مي) ع(و اميرالمؤمنين علي) ص(درست است كه برخي از برگزيدگان و ياران باوفاي پيامبر اعظم

در . و خاندانش از خود نشان دادند ولي آنان تنها بخشـي از مـردم كوفـه بودنـد    ) ص(بيشترين وفاداري را نسبت به پيامبر
  . واقع خواست آنان در كوفه عموميت نداشت

. گشـت  هاي پنهان و آشـكار ميـان قبايـل عـرب بـاز مـي       بخش ديگري از تضادهاي موجود در جامعة كوفه به رقابت
ت داشـتند، امـا عمـالً قـدرت،       دي تشكيل شده بود و با اينكه اعراب يماني اكثريـجمعيت كوفه از قبايل مختلف و متعد

در حوادث و وقـايع پـيش از خالفـت اميرالمـؤمنين، نيـز صـداهاي       . كدام بر ديگري مسلّط نبود پراكنده شده بود و هيچ
. نيز بارها نسـبت بـه كوفيـان ابـراز نـاراحتي نمودنـد      ) ع(ل از امامخلفاي قب. شد متفاوت و گاه متضاد از كوفه شنيده مي

هـايي از مـردم بـا حـاكم      البته هر بار گروه. بهترين گواه اين مطلب، تعويض سريع حكّام كوفه از جانب خليفة دوم بود
ان والـي كـنم او   از مردم كوفه به كه پناه برم؟ چون مردي قدرتمند بر ايش: روزي خليفه گفت. كردند جديد مخالفت مي

  ).287: تا بالذري، بي(را به فسق و فجور نسبت دهند و چون ضعيفي را به واليت فرستم، حقيرش دارند 
  پيش از خالفتش) ع(اهالي كوفه و علي
بر عموم صحابه و تابعين آشكار بود هر چند اين موضـوع بـراي برخـي از ايـن     ) ع(نظير امام علي سوابق درخشان و بي

با وجود اين بعضي از مردم كـه تعـداد قابـل تـوجهي از     . تفاوت بودند يند و برخي ديگر نسبت به آن بياشخاص، ناخوشا
شور و شـوق برخـي از ايـن    . است) ص(وصي و جانشين پيامبر) ع(آنان در كوفه حضور داشتند بر اين باور بودند كه علي
  . كردند ه ميابراز عالق) ع(افراد چنان بود كه در هر شرايطي به خاندان اهل بيت

در كوفه بيمار بود كه خبر بيعـت مـردم    ـ) ص(صحابي پيامبرـ بن يمان  هًْحذيفبه گفتة مسعودي، در سال سي و ششم، 
حمد و ثناي . او را روي منبر گذاشتند. شنيد، گفت مرا بيرون ببريد و مردم را به نماز جماعت دعوت كنيد) ع(را با علي

اند از خدا بترسـيد   ايها النّاس، مردم با علي بيعت كرده: آنگاه گفت. نش صلوات فرستادخدا را گفت و بر پيغمبر و خاندا
انـد و تـا    و علي را ياري كنيد كه به خدا از اول تا آخر بر حق بوده است و پس از پيغمبر شما از همة كساني كـه رفتـه  

خدايا شاهد باش كه من بـا علـي   : گفت آنگاه دست راست خود را بر دست چپ نهاد و. قيامت خواهند بود، بهتر است
هاي بسيار خواهـد بـود    سپس به دو پسر خود صفوان و سعد گفت مرا ببريد شما با علي باشيد زيرا جنگ... بيعت كردم

كه در اثتاي آن مردم بسيار كشته خواهد شد بكوشيد تا در حضور وي شهادت يابيد كه خدا بـر حـق اسـت و هـر كـه      
  ).1/425: ق1409مسعودي، (است  مخالفت او كند بر باطل

بيـانگر ارادت خالصـانة    حذيفههاي  همچون گفته) ع(سخنان برخي از بزرگان كوفه هنگام بيعت با اميرالمؤمنين علي



  :آنان به امام است، به گفتة يعقوبي
تـو را  به خدا سوگند اي اميرالمؤمنين كه تو خالفـت را آراسـتي و آن،   : بن صوحان به پاخاست و گفت هًْصعصع

سـپس مالـك بـن    . تر است تا تـو بـه آن   و آن به تو نيازمند. نياراست و تو مقام آن را باال بردي، نه آن مقام تو را
بـس  ) در راه خـدا (اي مردم، اين اسـت وصـي اوصـياء و وارث علـم انبيـاء، آآآنكـه       : حارث اشتر ايستاد و گفت

ايمان گواهي داد و پيـامبرش بـه بهشـت رضـوان،      به  آنكه براي او كتاب خدا. گرفتاري كشيد و نيك امتحان داد
يعقـوبي،  ... (اواخـر شـك دارنـد و نـه اوائـل      كسي كه فضائل در او به كمال رسيده و در سابقه علم و برتريش نه 

  ). 2/179: ق1373
است، البته  هايي از مردم كوفه نسبت به امام اين سخنان بيانگر عمق ارادت تعدادي از بزرگان كوفه و به تبع آن بخش

نبودند، بلكه به تدريج با تأثيرپذيري از عوامل ) ع(با وجود اين، اكثر مردم كوفه از همان ابتدا مخالف امام. نه همة مردم
ايـن قبيـل افـراد تـا پـيش از خالفـت امـام،        . مختلف، تحت تأثير اشراف القبايل و منافع دنيوي، از ايشان فاصله گرفتنـد 

  . نداشتندگيري خاصي عليه وي  موضع
  )ع(علل حمايت مردم كوفه از اميرالمؤمنين علي 

از  دانست در اين مدت جامعـة اسـالمي    وي كه به خوبي مي. داشته شده بود سال از خالفت دور نگه 25امام به مدت 
هـاي   مخالفـت  فاصله گرفته است و در صورت اجراي قوانين و عدالت اسـالمي،  ) ص(مسير اساسي اسالم و سنّت پيامبر 

اما اصرار مردم و . جدي بروز خواهد كرد؛ لذا ابتدا در برابر درخواست مردم براي پذيرفتن مقام خالفت، مقاومت نمود
  : كنند گونه بيان مي ايشان ماجرا را اين. مسئوليت خطير رهبري، آن حضرت را مجبور به پذيرش خالفت نمود

از هر طرف مرا احاطه كردند تا آنكه نزديك بـود حسـن   . بود هاي پر پشت كفتار روز بيعت فراواني مردم چون يال
سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفريد؛ اگـر  ... و حسين لگدمال گردند و رداي من از دو طرف پاره شد

ن كردنـد و اگـر خداونـد از علمـا عهـد و پيمـا       كنندگان نبود و ياران، حجت را بر من تمام نمـي  حضور فراوان بيعت
بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خالفت را بر كوهـان آن   نگرفته بود كه در برابر شكم

  ). 41: ش1385سيد رضي، (ساختم  انداخته، رهايش مي
بنـدي   عمـدتاً در سـه گـروه دسـته    ) ع(مخالفان علـي  . هاي مخالف امام شكل گرفتند و وارد عمل شدند به زودي گروه

اي علي پـس از مـن بـا نـاكثين،     «:  آن حضرت فرمود. انجام شده است) ص(بندي به وسيلة رسول خدا  اين دسته. شوند مي
اي  حضور برخي اشخاص كـه از جايگـاه ويـژه   . )1/201: ق1378الحديد،  ابن ابي(» قاسطين و مارقين نبرد خواهي كرد

هاي مخالف حضرت و نيز حمايـت مـالي    در بين گروهبرخوردار بودند، يا سوابق درخشاني در پيشينة آنان وجود داشت 
همتايي  ايجاد نمود كه اين خليفة جديد كه از مقام بي) ع(اميه از مخالفان، چنان جوي عليه امام اشراف و به خصوص بني

. سـال نشـد  ها نيروي كمكي و يا سپاه برايش ار اي تا مدت برخوردار بود، مظلومانه در تنهايي به سر برده و از هيچ ناحيه
، سپاه كوفه تنها سپاهي بـود كـه بـراي كمـك بـه      )شكنان پيمان(در اين شرايط و در آستانة جنگ جمل يا سپاه ناكثين 

  . در ميدان نبرد حاضر شد) ع(امام
  وجود روحية جهاد در تعدادي از مردم كوفه  -1

بـود، چيرگـي روحيـة    در آغـاز حكومـت خـود بـا آن مواجـه      ) ع(ترين معضالتي كه حضرت علـي  يكي از مهم



و بعضاً شركت ) ص(پرستي برخي از خواص و افرادي بود كه سابقة مصاحبت و همنشيني با پيامبر زراندوزي و مقام
عامة مردم نيز به تبعيت از اين افراد و فضاي نـامطلوب جامعـه، بـه دنبـال     . ها در ركاب ايشان را داشتند در جنگ
  . رسيد اما در كوفه صداهاي ديگري نيز به گوش ميهاي دنيوي و معيشتي خود بودند،  خواسته

بـا شـدت بيشـتري برخـورد     هاي جنگ، معموالً در برابر برخـي انحرافـات،    ها نبرد در ميدان اين مردم به سبب سال
ها در زمان خليفة سوم، كوفيان بارها در برابر استانداران نـااليق وي،   كردند؛ لذا با وجود سكوت برخي از ايالت مي
، برادر مادري خليفة سوم، كـه در زمـان او مسـئوليت كوفـه را بـر      وليد بن عقبهراض كردند از جمله نسبت به اعت

خليفـه بـه   . وي مرتكب تخلّفات متعددي شد؛ از جمله نماز صبح را در حال مستي چهار ركت خواند. عهده گرفت
اموي از جانـب خليفـة    سعيد بن عاصوليد، پس از . هاي مكرّر برخي از مردم كوفه، وي را عزل نمود علّت اعتراض

  . سوم به عنوان امير كوفه وارد آن شهر شد
گفت وليد، نجس و پليد بوده است، اما مـدتي كـه از    سعيد در ابتدا فرمان داد تا محراب و منبر را تطهير كنند، وي مي

مسـعودي،  (اي خودسـرانه كـرد   هـ  حكومت وي گذشت، كارهاي ناپسندي از او مشاهده گرديد و در بيت المال دخالت
اي كـه برخـي از بزرگـان كوفـه در آن حضـور داشـتند        او حتي به اين امر بسنده نكرد و در جلسه. )2/346: ق1409
كني سوادي كه خدا آن را با زور شمشير بـه   گمان مي: مالك اشتر در پاسخ وي گفت. سواد كوفه باغ قريش است: گفت

سعيد در مكاتبه با خليفة سوم، نارضايتي خود را از اين قبيل اشخاص اعالم نمود و به  ما داده است، مال تو و قوم توست؟
سـر انجـام در   . بودند، به شام تبعيد نمـود ) ع(هاي درخشان شيعه و طرفداران علي  دستور خليفه، اين عده را كه از چهره

سـيوطي،  (رضـايت دادنـد    سـي اشـعري  ابوموق مردم كوفه سعيد بن عاص را از اين شهر اخراج و به حكومـت   34سال 
  .)124: ق1408
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دادند كه تعدادي از آنها، آشكارا به اهـل   به طور كلّي بخش قابل توجهي از جمعيت كوفه را اعراب جنوبي تشكيل مي

بـه وجـود   ) ص(اليت برخي از بزرگان و صحابة پيامبراين عالقه بر اثر شناخت شخصي، و يا فع. گرايش داشتند) ع(بيت
بن صوحان نقل گرديد؛ همچنين ديگر بزرگاني كه اين  هًْصعصعبن يمان و  هًْحذيفتر از مالك اشتر،  آنچه پيش. آمده بود

  . در اين شهر شد) ع(عدالتي موجود در جامعه، موجب رشد ارادت به امام عقايد را داشتند در كنار بي
جهاد در راه خدا، داشتن صـفات نيـك و دوري از   ) ص(ل اشخاص، عموماً سوابق درخشاني در اسالم، مصاحبت پيامبر اين قبي

برخي از آنان در بيان عقايد خود، شهامت داشـته و  . رذائل داشتند؛ لذا در ميان مردم و قوم خود از كالم نافذي برخوردار بودند
هاشـم  معـروف بـه    وقـاص  هاشم بن عتبه ابـي توان به اقدام  در اين باره مي. قل نمودنداز اين طريق، آگاهي الزم را به جامعه منت

، بـه نـزد وي رفتـه و پـس از     )ع(وي پس از مالحظة سستي ابوموسي اشعري در اخذ بيعت مردم كوفه با علـي . اشاره كرد مرقال
ترسي كه اگر با علـي بيعـت كنـي     از آن مي. دان مردم، عثمان را كشتند و خاص و عام انصار با علي بيعت كرده: سرزنش او گفت

: عثمان از آن جهان باز آيد و تو را مالمت كند؟ هاشم پس از اين سخنان با دست راست، دست چـپ خـود را گرفـت و گفـت    
پس از اينكـه  . با او بيعت كردم و به خالفتش راضي شدم. است) ع(دست چپ از آن من و دست راستم از آن اميرالمؤمنين علي 

شم مرقال به اين صورت بيعت كرد، براي ابوموسي عذري باقي نماند، برخاست و بيعت كرد و بعد از او بزرگـان و معـاريف   ها
  ). 2/438: ق1411ابن اعثم كوفي، (بيعت كردند ) ع(كوفه نيز با علي 



  انتخاب كوفه به عنوان مركز خالفت اسالمي
بار، شـهري بـه جـز مدينـه را بـه عنـوان        نگشت و براي نخستينپس از پايان جنگ جمل، ديگر به مدينه باز ) ع(امام

هاي درون  حضرت در سخناني با مردم كوفه، با صراحت اين انتخاب را به علّت درگيري. مركز خالفت اسالمي قرار داد
  . كند خالفت اسالمي و حمايت آنان از خود ذكر مي

  گسترش مرزهاي جغرافيايي جهان اسالم  -1
گذشـت، امـا در طـول ايـن مـدت خالفـت        سال مـي  25نزديك به ) ع(تا خالفت امام) ص(ت پيامبر اعظمبا اينكه از رحل

كـرد در   ايـن امـر، اقتضـا مـي    . جزيرة عربستان به طرف دو امپراتوري ساساني و روم گسترش يافته بود اسالمي از محدودة شبه
دليل جايگـاه و سـابقة ارزشـمند شـهر مدينـه بـه        خصوص مكان مركز خالفت اسالم تغييراتي صورت گيرد؛ با وجود اين به

جزيـرة عربسـتان    مدينه در شبه. اين ضرورت ناديده انگاشته شد) ص(عنوان اولين شهر اسالمي و سپس مركز حكومت پيامبر 
ـ   توانست نقش يك مركز را ايفا نمايد، اما پس از فتوحات اسالمي در جنوب غربي خالفـت و بـا فاصـله    مي ن اي طـوالني از اي

  . ها قرار داشت، در مقابل، كوفه تقريباً در قلب جهان اسالم واقع شده بود سرزمين
  ) ع(حمايت اهل كوفه از اميرالمؤمنين علي  -2

جزيره به مناطق جديـد و   با آغاز فتوحات اسالمي بسياري از افراد دالور و با نفوذ، از مدينه، مكه و ديگر مناطق شبه
اشخاصي كه هنوز در مكه و مدينه اقامت داشتند، بعضاً نظر مساعدي به امام نداشـتند؛   .خصوصاً كوفه مهاجرت نمودند

اميه كه پس از خليفة سـوم در امـور سياسـي و اقتصـادي نفـوذ بسـيار يافتنـد كـامًال بـا وي مخالفـت            به عنوان مثال بني
  .كفر بودند به قتل رسانده بوداميه را كه سردمداران  بزرگان بني) ص(در كنار پيامبر ) ع(كردند؛ زيرا علي مي

جزيره براي امام ارسال نشد، بلكه بار اصـلي بـر عهـدة     در جريان جنگ جمل، صفين و نهروان كمك چنداني از شبه
طلـب نيـز    تفاوت و فرصـت  ترديدي وجود ندارد كه در كوفه نيز افراد مخالف و به خصوص بي. مردم كوفه قرار داشت

  . كردند يت خود را براساس شرايط و منافعشان تنظيم ميحضور داشتند و آنها نيز فعال
  گيري شرايط نوين  تغيير اوضاع و شكل -3

موجب ايجاد شرايط جديـدي در درون  ) ع(خلع معاويه از استانداري شام و سرپيچي معاويه از اين دستور اميرالمؤمنين
مالً خليفة اسالم بـه دور از منـاطق وسـيع جهـان     شد تا ع فاصلة طوالني ميان مدينه و شام باعث مي. خالفت اسالمي شد

بـرد و ديگـر منـاطق را بـا زر و زور      اسالم باشد و معاويه كه بر شام تسلّط داشت از اين شرايط، بيشترين استفاده را مي
  . نمود تسليم خود مي

انه در ايـن شـهر   متأسف. مجموعة اين عوامل، موجب شد تا امام، كوفه را به عنوان مركز خالفت اسالمي برگزيند
طلب، پس از جنگ صفّين، اذهان بسياري را مشوش كرده و شـبهات و ايـرادات خـود را     نيز افراد سودجو و عافيت

در . هاي مخالفت در كوفـه گسـترش يافـت    در نتيجه، عصيان، سرپيچي و زمزمه. نمودند آزادانه در جامعه پخش مي
عمدتاً بر عهـدة مـردم كوفـه بـود؛ لـذا حضـرت آنهـا را از همـة         ) ع(اين شرايط باز هم حمايت و پشتيباني از امام

  ).2/625: 1355ثقفي كوفي، (خواند  تر مي مسلمانان برتر و برگزيده



  ها و تهديدها در كوفه  فرصت
هاي نخستين خالفت اميرالمؤمنين به وقوع پيوست و در نهايت منجر به جنـگ جمـل در بصـره     با اتّفاقاتي كه در ماه

در اين شهر بـا توجـه   . كوفه با حمايت از خليفه، شرايط نويني براي خود در جهان اسالم به وجود آوردند گرديد، مردم
توانسـت نـام    هاي باتقوا و انقالبي در صورت دفع تهديدها، مي هايي كه بيان شد از جمله وجود برخي از چهره به قابليت

پژوهشگري كه تاريخ اسالم در قرن اول هجـري را مطالعـه    در واقع، هر. كوفه به شكل ديگري در تاريخ، ماندگار شود
، بلكه در چندين واقعة بسيار مهم ديگـر از قبيـل قيـام عاشـورا،     )ع(كند، نه فقط در دوران خالفت اميرالمؤمنين علي مي

وهلة نخسـت  يابد كه در تمام موارد مذكور در  نهضت توابين، قيام مختار ثقفي، شورش دير جماجِم و ديگر موارد درمي
شـد، بهتـرين فرصـت بـراي پيـروزي       اي كه تصور مـي  يابند به گونه كوفيان با شور و اشتياق خاصي در صحنه حضور مي

شد، ناپديد گشت و بـه تهديـدي بـراي نهضـت بـدل       نهضت فراهم آمده است، اما به زودي تمام آنچه فرصت قلمداد مي
  . شدند 

آيند در مورد اهل كوفه نقل شده است، حال آنكـه   كه بعضاً متضاد به نظر ميها  اي از مدح و ذم بر اين اساس مجموعه
اند؛ بـه كـالم    هاي ديگري سزاوار مذمت بوده برخي از آنان در شرايطي شايستة مدح و متقابالًً تعدادي ديگر در موقعيت

آفرين بر : از ورود به كوفه فرموددر آغ) ع(از جمله علي . ديگر، مصاديق آنها با يكديگر متفاوتند و تضادي وجود ندارد
رود و هـر   رود به سوي گنـاه مـي   كسي كه از تو بيرون مي. هوايت چه خوش و خاكت چه پر بركت است! تو اي كوفه

  ).189: ق1409دينوري، (آيد  شود به سوي رحمت مي كه بر تو وارد مي
از ). 6/7: 1957ابن سـعد،  (اعراب هستند  آنها نيزة خدا، ذخيرة ايمان و جمجمة":خليفة دوم در مورد كوفيان گفت

روزي آيد كه همة مؤمنان در آن منزل گزينند . كوفه گنبد اسالم است«: در اين مورد چنين نقل شده است سلمان فارسي
هاي بسياري نيز در اين خصـوص نقـل    در مقابل، نكوهش) 2/192: ق1409مسعودي، (» يا هواي آن به سر داشته باشند

الكـوفي  «شـد؛ ماننـد    وفايي مردم كوفه چنان اشتهار يافت كه از آن به عنوان ضرب المثل استفاده مـي  بيشده است، حتي 
مردم ) ع(علي) ذيل كوفي: 1361دهخدا، ( وفا و زنهارخوار است  يعني اهل كوفه وفا ندارد يا مثل اهل كوفه بي: »اليوفي

مفيد، (شوند  يك سو گرد هم آيند، از سوي ديگر پراكنده ميكند كه هر گاه از  سرپرستي تشبيه مي كوفه را به شتران بي
  ).135: ق1387

  رشد تزلزل و خيانت در كوفه 
امام پس از پيروزي قاطع در جنگ جمل، از بصره به كوفه آمد و ايـن شـهر را مركـز خالفـت خـود قـرار داد، امـا        

ات قدم داشـتند تـا آخـرين لحظـه از وي حمايـت      رغم اين موفّقيت، تنها كساني كه در باورهايشان نسبت به امام ثب علي
تفاوت به علل مختلف از جمله عـدالت امـام، رعايـت حقـوق غيـر اعـراب بـه خصـوص          نيروهاي مخالف و بي. نمودند

فهمان و برخي عوامل ديگر به تدريج  ايرانيان، جلوگيري از ريخت و پاش در بيت المال، با طرح شبهات توسط برخي كج
  . ها پس از جنگ صفّين شدت يافت هاي ضد خليفه حضور يافتند، اين فعاليت فعاليت به طور آشكار در

  طلبي  منفعت پرستي و فرصت -1
اي آني نبود، بلكه  تجلّي پيدا كرد، حادثه) ع(آنچه در جريان حكميت در جنگ صفّين به شكل مخالفت صريح با امام

. نيز از آن اطّـالع داشـته و حتـي در تحقّـق آن مسـاعدت كردنـد      داري بود كه معاويه و همراهانش  جريان فكري ريشه



در تمـام امـور   ) ع(دانست كه برخي از رهبران قبايل و اشراف كوفه دير يا زود در برابر عدالت علي معاويه به خوبي مي
بل تـوجهي از  هاي قا اي خود، بخش گيري خواهند نمود و براساس پايگاه قبيله از جمله عدالت اقتصادي و اجتماعي موضع

  . چون و چرا خواهند كرد مردم كوفه از آنان حمايت بي
در اواخـر حيـات   . شـد  وي از بزرگان يمن محسـوب مـي  . بود اشعث بن قيسيكي از سردمداران اين جريان در كوفه، 

ورود  امام پـس از . مرتد گرديد و به اسارت مسلمانان درآمد) ص(مسلمان شد، اما پس از رحلت پيامبر) ص(رسول اكرم
) ع(اشعث پس از دريافت نامة امـام . تقوايي وي، او را عزل و خواهان رسيدگي به اموالش گرديد به كوفه با آگاهي از بي

تصميم داشت مانند برخي ديگر از اشراف عراق به نزد معاويه پناه گيـرد، امـا وجـود امـالك و بسـتگانش در عـراق و       
ظاهراً از ايـن زمـان بـه    . اين تصميم منحرف شده و رهسپار كوفه شود مخالفت برخي از اطرافيان وي، موجب شد تا از
  ).3/80: تا بالذري، بي(بعد، بين اشعث و معاويه مكاتبه برقرار گرديد 

وقتي امام او را از قبايل يمني بر كنار نمود، موجب نخستين . اشعث در نبرد صفين رياست قبيلة كنده را بر عهده داشت
زمـاني كـه سـپاه معاويـه     . رديد كه ماجرا با گماردن وي بر قسمت چپ سپاه عراق خاتمه يافـت اختالف در اين سپاه گ

بايد در پي مالك اشتر بفرستي تا از جنـگ بـاز   «: شرمي به امام گفت ها آويختند، اشعث بن قيس با بي ها را بر نيزه قرآن
  ).3/174: ق1411ابن اعثم كوفي، (» ايستد در غير اين صورت، چنانكه عثمان را كشتيم تو را نيز خواهيم كشت

هايش به ظاهر در سپاه امام بودند، اما پس از اينكه منافع خود را در خطر ديدنـد، از هـر    اين شخص و ديگر همپالكي
كردنـد؛   آنها همواره در كوفه عليه خليفة اسالم تحريك مـي . استفاده كردند) ع(فرصتي براي ضربه زدن به خالفت امام

  . و حتي داور را بر امام تحميل نمودند چنانكه حكميت
  عدم شناخت مقام واليت و امامت  -2

 هًْخزيمـ ، عدي بن حاتم، هاشم مرقال، حجر بن عدي، مالك اشتر، عمار ياسربرخي از بزرگان و مشاهير كوفه از قبيل 
باور داشتند بسـياري از  ) ص(بررا به عنوان ولي خدا و وصي پيام) ع(بن صوحان و امثالهم، علي هًْصعصع، بن ثابت انصاري

براساس همـين بـاور بـه دسـت      كميل بن زيادو  ميثم تمار، رشيد هجري، مسيب بن نجبهاين افراد يا دوستانشان همچون 
هـايي از   آنان تا حدودي نسبت بـه جنبـه  . اما همراهي سايرين با امام براساس اين اعتقاد نبود. اميه به شهادت رسيدند بني

اي بود كه مال و جانشان  برتري آن حضرت نسبت به ديگران اطّالع داشتند، ولي حمايتشان از وي تا اندازهفضايل امام و 
  . اي ديگر عمل نمايند دادند به گونه صورت ترجيح مي آسيب نبيند در غير اين

  گرايي  گروه -3
هاي متعـدد   ده است، وجود گروهمورد توجه پژوهشگران واقع نش) ع(آنچه معموالً در بررسي كوفه در عصر امام علي 

ها  غير رسمي است كه معموالً در قالب پوشش قبايل مختلف قرار داشتند و بعدها جريان خوارج نيز از داخل همين گروه
هـا، عـدم    نقطـة مشـترك ايـن گـروه    . شكل گرفت و چهرة خشن و معاند خود را در مقابل خالفت امام نمايان ساخت

در ايـن خصـوص، شـواهد    . هاي شخصي خود از مسائل و وضعيت موجـود بـود   به برداشت شناخت مقام امامت و استناد
  . شود متعددي وجود دارد كه تنها به دو مورد آن اشاره مي

اميرالمؤمنين پس از ارسال پيك، براي قانع كردن معاويه به اطاعت و اطّالع يافتن از پاسخ منفـي وي و آمـاده شـدنش    
اي كه به شام اعزام  فرستاده: پس از آن، به منبر رفته و فرمود. ردم را در مسجد حاضر كنندبراي جنگ، فرمان داد كه م

چـه بايـد كـرد؟    نظر شما چيست و . آيد ام به من خبر داده است كه معاويه با اهل شام به سرعت به سوي عراق مي داشته



كه همانند اطاعت شاميان از معاويـه، مـردم كوفـه     آيا حاضريد به مقابلة او برويد؟ در چنين شرايطي حداقل انتظار اين بود
كرد و بـين   اما هر دسته و گروهي سخن خود را تكرار مي. امام را با آن سابقه و جايگاه درخشان، مورد حمايت قرار دهند

ر بـرد، از  انا هللا و انا اليه راجعون، خالفت را پسر هنـد جگـر خـوا   «: فرمود كه مي امام در حالي. آنان جرّ و بحث آغاز شد
  ). 95/ 4: ق1378الحديد،  ابن ابي(» منبر پايين آمد

اي از ياران عبداهللا بـن مسـعود ماننـد عبيـده      در هنگام اعزام نيروها به خارج از كوفه، براي جنگ با معاويه نيز عده
  :سلماني و ربيع بن خثيم همراه چهارصد تن از قاريان كوفه به حضور خليفه رسيده و گفتند

از آنجـا كـه شـما و مسـلمانان بـه      . ه به برتري شما معترف هستيم، در مورد اين جنگ شك و ترديـد داريـم  با اينك
براي نگهـداري يكـي از    ـبه جاي عزيمت به جنگ با معاويه   ـگروهي نياز داريد كه با مشركان جنگ كنند ما را  

  ).205 :ق1409دينوري، (» مرزهاي مملكت اسالمي اعزام كن تا در آنجا جهاد كنيم
  . امام نيز طبق درخواست آنان اقدام نمود

  عدالت اجتماعي  -4
به تدريج عدالت اقتصادي از ميان مسلمانان رخت بربست و اشـرافيت جديـدي شـكل    ) ص(پس از رحلت پيامبر اعظم

عـرب از  در جامعه نيز ظلم و اجحاف به اقـوام غيـر   . هاي شاهان بود گرفت كه به نوعي احياءكنندة اشرافيت حكومت
  ). 3/413: ق1372ابن عبدربه، (گرديد  جمله ايرانيان، امري عادي قلمداد مي

بديهي است ايـن  . رسيد، با مهرباني رفتار نمود كه تعدادشان در كوفه به هزاران تن مي) ايرانيان(امام نسبت به پارسيان 
آنهـا  . ا به شدت خشـمگين و آزرده سـازد  آميز و بزرگوارانه برخي از اشراف و رهبران قبايل متعصب ر برخورد محبت

بـيش  ) ايرانيان(گفتند اگر به موالي  بارها به اين رفتار حضرت اعتراض نمودند و برخي از آنان، امام را تهديد كرده و مي
  ). 24: 1355ثقفي كوفي، (از اين رو نمايي و آنان را بركشي به نزد معاويه خواهيم رفت 

اشعث ابن قيس چهرة شاخص آنان در ميان حاضران در مسـجد  . اف كوفه قرار داشتنددر رأس اين تعصب جاهلي، اشر
بر ما اعراب، در نزديكي به تو غلبه كردنـد و  ) موالي(اين گروه سرخ پوستان : كوفه، در مقابل آن حضرت ايستاد و گفت

هـاي بيفايـده    گنـده  يـن شـكم  كيست كه عذر مـرا نـزد ا  «: آن حضرت در پاسخ ناراحت شده و فرمود... مقرّبان تو شدند
دارد كـه دورشـان كـنم و از سـتمكاران باشـم       خورند براي ذكر خدا، حال او مرا وامي و مردمي هم آفتاب مي... بخواهد

  : گويد يعقوبي نيز در اين خصوص مي). 25: همان(
ا داد كه عرب اصـيل را و  مردم را در عطا برابر نهاد و كسي را بر كسي ديگر برتري نداد و موالي را چنان عط) ع(علي

پس در حالي كه چوبي از زمين برداشت و آن را در ميان دو انگشت خود نهاد و گفت، . در اين باب با او سخن گفتند
يعقـوبي،  (تمام قرآن را تالوت كردم و براي فرزندان اسماعيل بر فرزندان اسحاق به اندازة ايـن چـوب برتـري نيـافتم     

  ). 2/82: ق1373

  ) ع(گاه جاذبه و دافعة علي كوفه تجلّي
. انـد  اي آنها را همراهي نموده و برخي با آنها مخالفت كـرده  اند، عده هاي نامدار كه نقشي در تاريخ داشته معموالً انسان

جاذبـه و دافعـة   . از مرداني است كه هم جاذبه دارد و هم دافعه) ع(علي. به گفته مطهري، اين افراد جاذبه و دافعه دارند
پيـدا نكنـيم   ) ع(اي به نيرومندي جاذبه و دافعة علي شايد در تمام قرون و اعصار، جاذبه و دافعه. نيرومند است او سخت



  ). 31: 1366مطهري، (
هاي كوفيـان سـخن بـه ميـان      ها از نبردهاي امام و خيانت نيازي نيست كه در اين پژوهش مانند آنچه در برخي كتاب

توان اوج محبت و  رو با صرف نظر از بيان و يا تكرار حوادث تاريخي، مي از اين. نيمآمده است، وقايع را مجدداً تكرار ك
تحليل اين موضوع، كار بسيار دشواري نيست؛ زيرا كوفه همان گونه كـه  . نهايت دشمني با امام را در كوفه مشاهده نمود
. گذشت سال بيشتر از تشكيل آن نمي 20و  ها، اقوام و نژادهاي مختلف بود بيان كرديم، داراي جمعيتي ناهمگون از گروه

زيستند و كساني نيز بودند كه جنـگ بـا غيـر     در نتيجه افراد با ايمان مشتاق شهادت براي جهاد في سبيل اهللا در آنجا مي
  . اي براي غارت و يا كسب غنائم بود مسلمانان برايشان تنها وسيله

شـمرد   را ايمان مي) ع(دوست داشتن علي) ص(پيامبر اعظم . گردد ز ميرمز جاذبة اميرالمؤمنين به پيوند ايشان با خدا با
ابـن  (خوشا به حال كسي كه تو را دوست بدارد و در دوستي راستين باشد : فرمود همچنين مي) 2/86: ق1378صدوق، (

ب خـود  در خداوند ذوب شده بود، لـذا اشخاصـي كـه بـه حـق اتّصـال داشـتند وي را محبـو        ) ع(علي) 4/23: تا اثير، بي
آنها در ابتداي . بودند و به منافع شخصي و قومي اعتنايي نداشتند) ع(اين گروه از كوفيان معتقد به واليت علي . دانستند مي

بيعت با ايشان، دو بار بيعت كردند يك بار بيعت عمومي همراه همة مردم و بار ديگر بيعت خاص، با اين شرط كـه بـا   
تر به سخنان چند تن از ايـن ايشـان اشـاره     پيش )2/696: ق1408طبري، (ن باشند دوستان او دوست و با دشمنانش دشم

  .شد كه به روشني ارادت خاص خود را به امام ابراز داشتند
  : گويد مندان و دشمنان خود چنين مي در توصيف عالقه) ع(اميرالمؤمنين علي

د و اگر همـة جهـان را بـر منـافق ريـزم تـا مـرا        اگر بدين شمشير بر بيني مرد با ايمان زنم كه مرا دشمن گيرد، نگير
اي : دوست بدارد، وي نپذيرد و اين بدان سبب است كه قضا جاري گشت و بر زبان پيامبر گرامي گذشت كـه فرمـود  

  ). 1/394: ق1401اربلي، (علي، مؤمن تو را دشمن نگيرد و منافق دوستي تو را نپذيرد 
هـا در ايـن شـهر نيـز وجـود       شدند، اما همان جريان خارج كوفه رهبري مي با وجود اينكه ظاهراً ناكثين و قاسطين در

از جانب ديگر كسـاني كـه بـه    . اي به ظاهر با امام بيعت كردند، اما به سبب منافع، در مقابل او ايستادند داشتند، لذا عده
همچنين . ني با امام برخاستندطلبانه بودند، به پيروي از قاسطين شام به دشم طلبي، حكومت و سياست فرصت دنبال قدرت

هـاي   ايـن نـادان  . اي براي تحقّق اميـال اشـراف تبـديل شـدند     نما به وسيله مارقين يا گروه خوارج، به عنوان جاهالن عالم
نما خطري بيش از دو گروه ديگر داشتند و شهادت امام نيز به دست يكـي از آنـان، ولـي بـا هـدايت و پشـتيباني        مقدس

  . شعث بن قيس انجام پذيرفتاشراف و به خصوص ا
  گيري نتيجه

آيد، تنها مطلبي كه بـه اذهـان خطـور     به ميان مي) ص(يا اهل بيت پيامبر) ع(معموالً هر گاه سخن از اهل كوفه و علي
اين نگاه شايد از يك بعد درست به نظر آيد، اما نبايد از اين نكته غافـل بـود كـه در مـوارد     . كند، خيانت آنان است مي

ي برخاسته بود نيز همـين كوفـه   ) ع(دي تنها شهري كه از آنجا صداي حمايت از اهل بيتمتعدبه صورت گسترده و جد
پيش از خالفتش در كوفه، امري انكارناپذير است سخنان برخي از ) ع(وجود عاليق گسترده و آشكار نسبت به علي. بود

  . پايداري بر اين باورها، بيانگر نهايت صداقت آنان استو ) ع(ها در هنگام بيعت با امام رهبران و بزرگان اين گروه
گذشت و مهاجرين از  در واقع، كوفه شهري بود كه در زمان خالفت امام، تنها نزديك به بيست سال از تأسيس آن مي

اقوام، ملل و نژادهاي مختلف در آن مسكون بودند عدم وحـدت فكـري، قـومي و نـژادي در طـول قـرن اول هجـري از        



شـد كـه عمـدتاً     هاي بارز كوفه است كه گاه منجر به بروز رفتارهاي متناقض در مدتي كوتاه توسط كساني مـي  مشخصه
شـد،   در كوفه سر داده مي) ع(آنان هرگاه شعارهايي به طرفداري از اهل بيت. طرف يا بدون آرمان كوفه بودند جامعة بي

دادنـد   كردند، اما به مجـرّد احسـاس خطـر، تـرجيح مـي      همراهي ميبا آگاهي نسبي از حقّانيت اين خاندان، با انقالبيون 
  . ميدان مبارزه را ترك گويند

) ع(هاي قـومي خـود، بـه تنظـيم روابـط بـا اميرالمـؤمنين علـي          هاي مختلف و وابستگي مردم كوفه با توجه به آرمان
امـام ضـمن   . ضرت، از آنان نمايان گشـت ها در طول مدت خالفت آن ح ها و متقابالً خيانت باالترين فداكاري. پرداختند

. استفاده از توان نيروهاي مؤثّر و مفيد كوفه، سعي وافر نمود تا نيروهاي ميانه و حتي ناهمراه با خالفت را ارشـاد نمايـد  
فهم، در نهايت شـهادت امـام را    اشرافيت كوفه با نارضايتي از عدالت اجتماعي و اقتصادي امام و با تحريك متعصبان كج

ت علـي    . موجب شدند را فرامـوش  ) ع(هر چند پس از آن و در اوج ديكتاتوري معاويه، باز هم برخـي از كوفيـان حقّانيـ
  . نكردند
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