
 .6/5/1389: تاريخ تأييد نهايي. 26/4/1389: تاريخ وصول مقاله

  )ع(دوران خالفت امام عليبررسي و تحليل مواضع مخالفان در برابر اصالحات سياسي 
  *محمدعلي چلونگر

  
  چكيده
ترين برنامه خويش را اجراي اصـالحات بـراي بازگشـت     ترين و اصلي بعد از رسيدن به خالفت، مهم) ع(امام علي

ها و تحوالت بعد از رحلت رسـول   رسوبات باقيمانده از جاهليت و سنّت. جامعه به سنّت و جامعه نبوي قرار داد
هاي متعددي داشت كه بخشي به جامعه  اين موانع مؤلّفه. مانعي بر سر راه امام براي تحقق اصالحات بود، )ص(اهللا

بـاز  ) ع(هاي حاكم در جامعه و بخشي ديگر مجموعه تحـوالت دوران خلفـاي قبـل از امـام علـي      قبايلي و نگرش
  .ها بررسي و تحليل ميشود در مقالة حاضر، اين مؤلّفه. گشت مي

  .هاي منزلتي، سياست علوي ، اصالحات علوي، موانع اصالحات، گروه)ع(امام علي :ها كليدواژه
  

  مقدمه
. اي ارزشمند بـراي طالبـان عـدالت و اصـالح اسـت      الگويي براي بشريت و گنجينه) ع(عليدوران حكومت كوتاه امام 

تي حكومت را به دسـت  ام در وضعيام. آيد به شمار مي حاكميت امامدوران از مباحث بسيار مهم در مسئلة اصالحات، 
ها را پشـت   سنّتها و تغيير  ها، كژي بحران) ص(بعد از رسول اهللا ةگرفتند كه جامعه اسالمي در دوران بيست و پنج سال

ي عصـر  هـا  ارزش هاي نبوي را فراموش كرده و براي احيـاء  سنّتاي بسياري از  از ديد امام چنين جامعه. بود سر گذاشته
امام شرط پـذيرش  . بودنيازمند الحات اساسي در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نظامي به اص ،نبوي

بـه اجـراي    ،حكومت را پذيرش اصالحات مورد نظرش توسط جامعه مطرح كـرد و بعـد از بـه دسـت گيـري قـدرت      
هـا و اهـداف    آرمـان  ،هـا  هبـر ديـدگا   ،هاي اصالحي خويش از همان روز نخست همت گماشت و تا لحظه شهادت طرح

  .مرتبط استاش  با پافشاري امام بر اهداف اصالحي ،شهادت ايشان .اصالحي خويش پاي فشرد
ي صرف اجراي اصالحاتت خود را اميرمؤمنان همكرد تا آنچه در نظر و انديشه به آن معتقـد بـود   به حد،  در حـد 

هـاي   تفـاوت ) ص(دوران رسـول اهللا و زمـان، در مقايسـه بـا    طبيعت جامعه . ارائه نمايدمقدور و ميسور در صحنه عمل 
امـام   بودتي اتفاق افتاده كه جامعه را دگرگون كرده تحوالتغييرات و ) ص(در جامعه بعد از رسول اهللا. بسياري يافته بود

وجـود  ي بـر سـر راه اصـالحات    ا هولي مشكالت گسترده و عديد ،ديد ميين وظيفه خويش تر مهماصالح وضع موجود را 
از اوضـاع و احـوال آن روزگـار و     ،بسياري از موانع در راه اصالحات. ساخت ميداشت كه اين حركت را دچار مشكل 

  .شد ناشي ميت ناشي از تركيب يك جامعه بسيط و تحوالهاي اذهان، تغيير و  زمينه رسوبات برجاي مانده در پس
دوران، در خطبـة نهـج البالغـه بـه وجـوه مختلـف آن اشـاره         يابي مشكالت و موانع اصالحات اين در ريشه) ع(امام علي

در مقابـل  ) ع(به يقين آنچه در حكومت امام علي). 136: 1967سيد رضي، (» فانّا مستقبلون امراً له وجوه و الوان«: كند مي
  .شته استاي را با خود به همراه دا هاي پيچيده فاكتوري نبوده و مؤلّفه اي تك اصالحات وي قد علم كرد، مسئله

  :يي كه اين پژوهش در پي پاسخ به آنهاست عبارتند ازها پرسش
 در چه مسائلي نهفته است؟) ع(ريشة موانع اصالحات امام عليـ 

                                                 
 .عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه اصفهان *



 ايجاد كرده بود؟) ع(چه موانعي بر سر راه اصالحات امام علي ) ص(ساله بعد از رحلت رسول اهللا 25تحوالت ـ 
 چگونه بود؟) ع(لينگرش مردم نسبت به اصالحات امام عـ 
  بودند؟) ع(هايي مانع تحقّق اصالحات امام علي چه گروهـ 

  رسوبات بر جاي مانده از جاهليت
از مـوانعي   هـاي آن  و بازگشت به ارزش جاهليتت روح حاكمي ،و به تعبير ديگر جاهليترسوبات بر جاي مانده از 

   .هاي اصالحي امام شد و مانع انديشه كردكه بر سر راه اصالحات مهم قد علم بود 
كنـد و   موقعيت خويش را در راه اجراي اصالحات، همانند آغاز بعثت پيامبر و پيكار با جاهليت معرفـي مـي  ) ع(امام

ت و بازگشـت بـه          معتقد است كه وراي ظاهر ديني مخالفان اصـالحات مثـل نـاكثين، قاسـطين و مـارقين، روح جاهليـ
» .د كه وضعيت امروز شما همانند روزي است كه خداوند پيامبرش را مبعوث كردآگاه باشي«: هاي آن نهفته است ارزش

  : فرمايد در جاي ديگر مي) 57: همان(
شديد و بعد از وحـدت دو مرتبـه   ) به لحاظ ديدگاه(و بدانيد كه شما بعد از آني كه هجرت كرديد دو مرتبه اعرابي 

و شناختتان نسبت به ايمان جـز بـه ظـاهر نيسـت و شـما بنـد        تان با اسالم جز به اسم نيست شما رابطه. متفرق شديد
  ).13/197: ق1385الحديد،  ابن ابي(اسالم را گسستيد و حدود الهي را تعطيل كرديد و احكام او را از بين برديد 

الفـت  ها صرفاً معلول مخ كند كه اين قيام ثابت مي) ع(هاي دوران خالفت امام علي وقوع قيام مونتگمري واتبه عقيدة 
نشـيني و تمايـل اعـراب بـه      او روحية باديه. هاي عام ناشي شده است با حكومت امام نبوده است، بلكه از برخي ويژگي

داند كه  هاي آن دوران مي ها و اعتقادات جاهلي و باورهاي كاريزمايشان را از داليل بروز برخي بحران بازگشت به سنّت
-21: 1370وات، (كنـد   اي نمونه مونتگمري وات به قيام خوارج اشاره ميبر. سد محكمي در برابر اصالحات امام بود

22.(  
  تقابل قريش ـ عرب

آشكارا بـه زيـان    ،اين تقابل. انجاميدقريش ـ عرب   ةبه تقابل دوگان ،ت سياسي، اجتماعي و اقتصادي دوران خلفاتحوال
  .گرديد و يكي از موانع اصالحات امام تمام شد شدر دوران حكومت) ع(امام علي
بازگشت به منطـق قبيلـه   . اي انجام گرفته بود هاي قبيله هاي دولت اسالمي در دو دهة گذشته، بر پاشنة مالك سياست

براسـاس ايـن سياسـت، ثـروت در     . در آن دوران، به سرعت انجام گرفت و هيچ كس را ياراي مقاومت در برابر آن نبود
اساس بر انباشت سريع و ناگهاني ثروت در مركز . نگي را به دنبال آوردمدينه انباشته شد و شكاف طبقاتي و انفجار فره

بر قـريش   عمرهاي  گيري در چنين شرايطي، سخت. خالفت استوار شد كه از توزيع نابرابر غنايم و خراج حاصل شده بود
تـوان در   اند، مـي  كردهنه تنها كارساز نبود، بلكه نتايج معكوس داشت و چنان كه برخي روايات و محقّقان معاصر اشاره 

  ).138: 1383شهيدي، (بن شعبه، دستان اشراف قريش را جستجو كرد  هًْوراي خنجر ابولؤلؤ، غالم ايراني مغير
اي و حمايت اشراف به قدرت رسيده بـود، سياسـت اقتصـادي عمـر را در توزيـع       هاي قبيله كه با توجه به سنّت عثمان

هاي ويـژه بـه خويشـان، روي آورد و دسـت اشـراف قـريش را در        بر آن، به بخشش المال، ادامه داد و عالوه نابرابر بيت
هاي خـوش آب و هـوا    و ديگر سرزمين قيصرو  كسريهاي سلطنتي  اندوزي باز گذاشت و خود پيشتاز خريد زمين ثروت

يش، سهم انصار و ديگر قبايـل عـرب نسـبت بـه قـر     . )2132-5/2130: 1362طبري، (توسط قريش و صحابه گرديد 



: 1968كانـدهلوي،  (نتيجـه در مسـاجد و محـالت مدينـه، چـارة ديگـري نداشـتند         هاي بي ناچيز بود و آنان جز شكوه
1/354-356(.  

ها و باغات وسيعي را در عـراق، شـام، مصـر و     بدين ترتيب، اشراف قريش با تبديل سهم غنايم و خراج به زمين، دشت
سـاالنه بـه مدينـه    آمد،  به شمار ميه ملك خصوصي اشراف قريش كها  مينايران به دست آوردند و درآمد ساالنه اين ز

  .ن، اخالق و فرهنگ جديد خلق نمودمعي يدر دستان جماعت ،ثروت در مدينه تراكم. شد ميسرازير 
 ،ايـن شـكاف   بـروز بـا  . ت موجب شكاف وسيع طبقاتي بين قريش و ديگر قبايل و دستجات عرب شدتحوالاين سلسله 
ت را بنـا بـه نقـل بعضـي     عمر ده سـال قبـل، ايـن وضـعي    . عثمان و قتل خليفه فراهم گرديد بر ضدش عمومي اسباب شور

بيني كرده بود خان پيشمور:   
. رود ام كه به سن كامل شده است و مگر از كامل جـز كاسـتن انتظـار مـي     بدانيد كه من اسالم را چونان شتري گرفته

مـن جلـوي   . شـود  بدانيد تا پسر خطاب زنده است نمـي . را خاص خويش كنند خواهند مال خدا بدانيد كه قريشيان مي
: 1362طبـري،  (گيـرم كـه بـه جهـنم نرونـد       ايسـتم و گلـوي قريشـيان را و بنـد شلوارشـان را مـي       گذرگاه حره مي

6/2290.(  
قشـات در خالفـت   تقابل دوگانه عرب ـ قريش كه در نتيجة تحوالت دوران خلفاي پيشين زاده شده بود، بستر همة منا 

نشـين فراگيـر شـده بـود و بـدين       شورش بر ضد عثمان و قريش در اكثر شهرهاي عرب. واقع شد) ع(پرتالطم اميرمؤمنان
اعتراضات قبايل بر ضد قريش، در نهايـت بـه   . اند جهت، برخي مورخان، اين حادثه را انقالب عرب بر ضد قريش دانسته

  ).به بعد 478: 1372ن عثم كوفي، ؛ اب2275/ 6: همان(قتل عثمان انجاميد 
بـا شـرايط بيعـت بـا خلفـاي       ،در حالي به خالفت رسيد كه اوضاع مدينه از هر لحاظ ،پس از قتل عثمان) ع(امام علي

گرفت و آنان بـه رغـم اختالفـات     قريش انجام مي ةشراف همه جانببيعت با سه خليفه قبلي، تحت ا. بودمتفاوت پيشين 
نـان ديگـر مردمـان نيـز اعـم از      آرسيدند و با بيعت  سرانجام به اجماع نظر مي ،كرد ي ميز تجلّدروني كه در خالفت ني

در شـرايطي بـه   ) ع(علياما بيعت با امام  ،كردند اق مينان اتفّآبرخاسته از قريش و تحت حمايت  ةخليف باانصار و غيره 
. ت احوالي پراكنـده داشـت  ن موقعيآد و قريش در هاي معترضان كوفه، بصره و مصر بو مدينه زير گام. ي متفاوت بودكلّ

بكر با معترضان همكاري داشت و برخي به بهانـه حـج بـه مكـه      چون محمد بن ابي بسياري در خانه ماندند و برخي هم
اقي فاجماع و اتّ) ع(خالفت امام علي ةدر ميان قريشيان دربار ،در اين بين. رفتند و برخي به نزد معاويه در شام پناه بردند

كـرده  نگذشته بود كه آن دسته از رهبران قريش مثل طلحه و زبير نيز كه با امـام بيعـت    )ع(تي از خالفت اماممد. نبود
 دو جنـگ . قـريش ـ عـرب را كامـل كردنـد      ةايستادند و تقابل دوگان حضرتمخالفان  ةاز او گسستند و در جبه بودند،

تقابل قريش ـ   ،شد و با مرگ طلحه و زبير و پايان نبرد جمل يت ميبه دست قريش ساخته و هدا ،جمل و صفين از بنياد
فرمايد اميرمؤمنان در توصيف اين تقابل و رفتار قريش مي. ن يافتعرب در امام و معاويه تعي:  

خواهم كه پيوند خويشاونديم را بريدند و كار را بر من واژگون گردانيدند و بـراي   بار خدايا از تو بر قريش ياري مي
تيز با من فراهم گرديدند در حقي ـ كه از آنِ من بود، نه آنان ـ و بدان سزاوارتر بودم از ديگـران، و گفتنـد حـق را      س

پس كنون شكيبا باش افسرده، يا بمير به حسرت مرده، و نگريسـتم  . تواني به دست آورد و توانند تو را از آن منع كرد
پـس خـار غـم در    . جز كسانم، كه دريغ آمدم به كام مرگشان برانم و ديدم نه مرا ياري است، نه مدافعي و مددكاري

ديده خليده، چشم پوشيدم و ـ گلو از استخوان ـ غصـه ـ تاسـيده ـ آب دهـان را جرعـه جرعـه نوشـيدم و شـكيبايي            
  ).251-250: 1368سيد رضي، (آورتر  تر بود و دل را از تيغ برنده، درد ورزيدم در خوردن خشمي كه از حنظل تلخ



اين نكته را امـام و  . و سدي در راه اصالحات بود) ع(تقابل قريش ـ عرب با توجه به منطق قبيله، آشكارا به زيان امام 
در جواب معاويه، به همـين مطلـب    حجاج بن خزيمه. ديدند مخالفان او به ويژه معاويه و بسياري از ناظران به عيان مي

اند، ولـي كـار    و اعيان حجاز و اكابر يمن و معارف مصر با او بيعت كرده كند كه گرچه جملة مهاجر و انصار اشاره مي
: 1372ابن اعـثم،  (» او هنوز چنان منتظم نگشته است و مهمات او استحكامي نپذيرفته كه از مدينه تواند جنبيد«لشكر 
ز قبايـل متفـرّق و متخـالف    پيـروان امـام بيشـتر ا   . فاقد انسجام و يكپارچگي لشكر شام بود) ع(در واقع سپاه امام) 400

ها و ضعفاي مهاجر و انصار بودند؛ در حالي كه سپاه معاويه به ويژه در سطوح فرماندهي، همگي از قريش و  ربيعه، يمني
امروز لشكري كه «رساند  ادامه بيان حجاج اين مطلب را به وضوح مي. از عصبيت و يكپارچگي خاصي برخوردار بودند

. لشكر يكدل و موافق، اگرچه به عدد اندك باشد، بر لشكر فراوان كه موافق نباشد غلبه كنـد . ندتو داري همه موافق تواَ
  : كند بر اين اساس به معاويه توصيه مي» .فكيف لشكر تو خود زيادت از لشكر اوست و همه موافق و مطيعند

ازد، بايد بر سـر او رفـت و كـار او    مخالفتي كرد و پيش از آنكه او قوتي گيرد و عدت س) ع(وقت آن است كه با علي
چون كار او نظمي و نظامي يابد، يقين است كه شام را با تو نگذارد و به حجاز و عراق، بـي شـام راضـي    . بايد ساخت

  )همانجا(شود و تو را اگر حجاز و عراق نباشد كه شام در دست تو باشد، راضي باشي؟ 
-400: همـان (معاويه را مدتي در شام باقي گذارد ) ع(كند كه امام مي بن شعبه با اشاره به همين مطلب، توصيه هًْمغير
401.(  

ـ    ؛در پاسخ به مغيره )ع(جالب اين است كه امام اي و  منطـق قبيلـه   ةسخن او را رد نكرد و اذعان كرد كـه اگـر از زاوي
ـ ولـي اگـر از    ،گويـد  مـي مطلب همان است كه مغيـره   ،نگريسته شود مسئلهتقابل قريش ـ عرب به   منطـق قـرآن    ةزاوي

ـ  ) ع(بـراي امـام  به صورت ديگر است و معاويه حتي بـراي يـك لحظـه هـم      مسئله ،نگريسته شود ل نيسـت قابـل تحم .
   :فرمود) ع(اميرالمؤمنين

بايد داشت، اما فرمان باري تعـالي   دانم كه مرا جانب معاويه مي اين نصايح، سخت نيكو گفتي و من نيك مي! اي مغيره
مرا از جانب معاويه منع » و ما كُنت متَّخذَ الْمضلّينَ عضُداً«نازل شده است ـ عزّ من قائل ـ   ) ص(تكه به حضرت رسال

خواهم كه او را فرا سر مسـلمانان، اميـر كـنم و بـر هـيچ       ام، نمي كند و نيز حال ظلم و اسراف معاويه معلوم كرده مي
دهم و او را به اطاعت و متابعت  عت مسلمانان او را خبر مينويسم و از متاب واليت عمل دهم؛ مع ذلك بدو چيزي مي

رد      . خود خوانم اگر رشد خويش بازيابد و بيعت كند، در رعايت جانب او هيچ سخن نباشـد، واال كـه ابـا نمايـد و گـ
  ).401: همان(نگرم تا خود چگونه باشد  منازعت و مخالفت گردد، حكم كار او با خداي سبحانه اندازم و مي

در جملـة امـور غـرضِ    «: دهد نگرد، پاسخ مي ه از نگرش حاكم بر جامعه، يعني تقابل عرب ـ قريش به مسئله مي مغير
فرمايـد، بايـد دانسـت كـه بـا       بر اين منوال مي) ع(چون اميرالمؤمنين. طراوات كار خالفت و رونق مهم امامت تو داشتم

  ).همانجا( معاويه اين جنس درنگيرد و كار، ميان شما دور و دراز كشد
ت خالفـت در دوران امـام و   تحوال ،شرايط عيني طرفين منازعه است رهاي ناظران در مدينه و شام كه ناظر ب ارزيابي

  . دهد اطمينان معاويه از نتايج مخالفت با امام را به وضوح نشان مي
انجاميـد در تقابـل قـريش ـ     ) ع(آنچه در جنگ صفين پيش آمد و منجر به حكميت و به دنبال آن فروپاشي سپاه امام

اشـعث  دهـد،   را پيشنهاد مي عباس ابنكند و  مخالفت مي ابوموسي اشعريبا انتخاب ) ع(وقتي امام. عرب بايد ارزيابي شود
هـر دو مضَـري و از قـريش     عمرو بن عاصعباس و  دارد كه چون ابن ، رئيس قبايل يمني، ضمن مخالفت اظهار ميبن قيس

  ).500: 1370منقري، (كرد كه در يك چنين حكميتي هر دو نماينده از يك قبيله باشند توان قبول  هستند، نمي
آنان كه عملكرد گذشـتة قـريش را   . ، برگرفته از تقابل قريش ـ عرب بود )ع(نارضايتي اشعث و كوفيان از خواست علي



. نگريستند را از زاوية تقابل مينبودند و نظر حضرت ) ع(نسبت به قبايل يمني ديده بودند، راضي به پذيرش خواست علي
وي كه عميقاً بر اين باور بـود  . نگران است كه ابوموسي اشعري از عمرو عاص فريب بخورد) ع(به اشعث گفتند كه امام

به خدا حتي اگر داوران در بعضي موارد به ضرر ما حكم كنند، اما يكـي از  : كه قريش آنان را بازي داده است، پاسخ داد
باشـند  ) قـريش (شد، بسيار بر من گواراتر است از اينكه كامالً به نفع ما حكـم كننـد ولـي هـر دو از مضَـر      آنها يمني با

  . تأثير نبود پس از آن مسئلة تقابل عرب ـ قريش در جريان پيدايش خوارج هم بي). همانجا(
  فقدان كارگزاران شايسته و كافي

بـا   تـا حكومـت  اسـت   هاي اصالحي،  ميت و پيشبرد انديشهعامل كليدي در موفقيت نهاد حاك ،مدآوجود عناصر كار
عملـي   ،را در جامعهخود هاي بلند و سترگ  نها بتواند به تفسير مطلوب ساختارهاي اجتماعي بپردازد و آرمانآتكيه بر 

ـ   ،به دليل فقـدان همـين عناصـر    ،كاركردي ةمدي ذاتي، در مقولآغنا و از كار ةحكومت علوي با هم. سازد ه نتوانسـت ب
بينانه از  تصويري واقع ةكارشناسي و ارائ ةدر حوز ؛ زيراكارآمد است )ع(حكومت امام. دست يابد هاي واالي خود آرمان
وضعيق و كامالً كارآمدي دارد ولي همين امر، با فقدان عناصر موفّ ةبرنام ،ت مراد و هدايت عمليت حقيقي و فهم وضعي

 الزم اسـت تي حاصـل كنـد و   قيتواند موفّ نمي ،كارآمدي حكومت صرفت كه در تاريخ ناكام ماند و روشن اس ،كارآمد
  .هم در صحنه باشندو كاردان عناصري كارآمد 

تـا مـد بـود   آوجود كارگزاران و افراد شايسته و كار )ع(هاي اصالحي امام مات عملي شدن انديشهيكي از لوازم و مقد 
ت اين است كه تعداد چنين افرادي در كنـار  ولي واقعي. ق سازندمحقّ ،را در كنار او حضرتهاي اصالحي  افكار و انديشه

، افتادن در دام )ع(الزم، نداشتن فرمانبري الزم از امام ةكارآيي و تجرب فقدانسستي در انجام وظايف، . اندك بود )ع(امام
. انـد  مواجـه بـا آن  حكومـت علـوي   اي است كه كـارگزاران   از جمله مشكالت عمده ؛با تطميع و تهديد ،نيرنگ دشمن

  .كنند حكايت مي ،اين مشكالت ، ازهايي كه حضرت با كارگزاران خود دارد ها و خطابه نامه ،روايات مختلف تاريخي
هايي كه به  اند؛ به ويژه در مأموريت در اعزام نيرو، با كمبود روبه رو بوده) ع(بينيم كه گويي امام هايي را مي گاه نشانه

چه كسي را به شام اعزام كند ) ع(براي مثال، امام. اند بست بوده از بوده است، آن حضرت، در مرز بنافراد بسيار معتمد ني
سيد رضي، (بينيم  مي عثمان بن حنيفآنچه در پيوند با توبيخ شخصيت بزرگي چون . هاي معاويه نلغزد كه در برابر تطميع

ترين يـاران خـويش بـر سـر سـفره       از لغزش پاك) ع(بيش از هر چيز، گوياي احساس خطر امام). 416-420: 1967
 .اشراف است

نيـز در صـحنة    بكر محمد بن ابيو  مالك، عمار بن ياسرعالوه بر اين، تعدادي از عناصر باوفا و همراه حضرت، مانند 
  .نبرد با دشمن، يا در راه انجام وظيفه يا به داليل ديگر از دست رفتند

گاه او به شمار آيند، با اهـداف   توانستند تكيه كامالً مورد اعتماد امام بودند و مياز طرف ديگر، برخي از اين افراد كه 
، پسر عمـوي  عبداهللا بن عباس. كردند دادند و گاه، اين مخالفت را ابراز مي هاي امام، چندان موافقتي نشان نمي و استراتژي

ابـن عبـاس   . رش موافـق و همـراه امـام نبـود    و از همراهان ايشان در دوران حاكميت، در بعضي از حوادث، نظـ ) ع(امام
) 3/205: 1966ابن كثيـر،  (پسنديد  را در خصوص عزل كارگزاران عثمان، به خصوص معاويه نمي) ع(سياست امام علي

  . تابيد هاي امام را بر نمي و برخي شيوه) 3/205: ق1385ابن اثير، (با عقيدة امام دربارة شهر و مردم كوفه موافق نبود 
از جمله . شود هايي كه حضرت به آنان نوشته روشن مي برخي ديگر از واليان و كارگزاران نيز به طور خاص از نامهوضعيت 

كميل بـن  ) 415: همان(بن هبيره  هًْمصـقل ، )366: همان(اشعث بن قيس ) 462-461: 1967سيد رضي، ( منذر بن جارود عبدي
ل، ناتواني يا سستي در انجام وظيفه مورد سرزنش امام قرار گرفته است، نه البته در نامه به كمي). 451-450: همان(زياد نخعي 



  .دهندة وضعيت و فضاي حاكم بر رفتار و همراهي كارگزاران حكومت علوي است اين موارد نشان. خيانت يا موارد مشابه آن
  فاصله رهبري با اصحاب و پيروانش

پيروان وجود فاصله بين رهبري اصالحات و ياران و  ،شناسان معههاي اصالحات از ديد جا يكي از داليل ناكامي برنامه
شـود كـه او    موجـب مـي   ،هاي اصالحي برنامه وهاي موجود در جامعه  شرايط و ويژگي از آگاهي دقيق رهبر. آن است

كـردن   از طريق آموزش پيروان، سـعي در پـر  رهبر الزم است  ،در اين مواقع. باشد پيشروترافراد جامعه، ساير نسبت به 
هاي اصـالحات بـه وجـود     مشكالت را در برنامه ،قيت در اين زمينهعدم موفّ. افراد جامعه كند ةميان خود و بقي ةفاصل

  .خواهد آورد
شود كه بين امـام و اصـحاب و    آشكار مي مسئلهاين  ،در دوران حكومتش) ع(هاي اصالحي امام علي برنامه ةدر مطالع

  .ين يارانش وجود داشته استتر اين فاصله حتي بين امام نزديك. ه استد داشتاي قابل توجه وجو فاصلهوي  ياران
) ع(تر اشاره شد كه عبداهللا بن عباس، از ياران و اصحاب خاص امام، در برخي موارد، ديدگاهي مغاير با امـام  پيش
دانسـت و   نمـي متفاوت ابن عباس پاسخ مثبت امام به شورشيان و پذيرش خالفت را به ايـن صـورت صـحيح    . داشت

مانـد تـا مـردم بعـد از      رفت و در آنجـا مـي   معتقد بود كه حضرت الزم بود به خانه يا به ملك خويش در ينبع مي
مبني بر اينكه به شام رود ) ع(ابن عباس در پاسخ به پيشنهاد امام. آمدند درماندن در كار تعيين خليفه، به سراغ او مي

معاويه، فردي از بني اميه، پسـر عمـوي عثمـان و    . اين رأي محكم نيست: دو واليت آنجا را بر عهده گيرد مدعي بو
كمترين كـارش ايـن اسـت كـه مـرا      . واليتدار او در شام است، يقين ندارم كه به قصاص خون عثمان گردنم را نزند

: گويـد  ؟ مـي كه چرا معاويه بايد چنين كند) ع(ابن عباس در پاسخ به اين پرسش امام. زنداني كند و بر من چيره شود
ليكن بـه معاويـه بنـويس بـر او     . به سبب خويشاوندي ميان من و تو، آنچه به گردن تو نهند به گردن من هم نهند«

: 1984مسـعودي،  (» سـوگند بـه خـدا هرگـز چنـين نخواهـد شـد       «: فرمود) ع(علي» .منّت گذار و به او وعده بده
  )439-4/400: 1983؛ طبري، 2/363

ابـن عبـاس   . دهـد  نشان مي ،مشاور نزديك امام ،با ابن عباس را) ع(امامديدگاه  ةوت و فاصلت متفااين روايات شخصي
هـاي قدرتمنـدان و    طلبـي  هـا و فرصـت   با عمر داشت، انگيـزه  يسياسي بود و چون ارتباط نزديك ةفردي تيزبين در صحن

حاضر نبود به خاطر مصالح  و قين داشتبه حق و رسالت ديني خود كامالً ي) ع(اما امام. گرفت طلبان را زير نظر مي جاه
  .ي غالب اجتماعي بودها مبارزه با نابرابري ةاو آماد. سياسي، اصول خويش را به مخاطره افكند

در جنـگ  . دهـد  در دوران حكومتش با اصحاب و ياران نشان از فاصلة رهبري با ايان مـي ) ع(برخوردهاي متعدد امام
هر كس تسليم شد او را نكشند و مجروحي را از بين . داد تا كسي را تعقيب نكنند جمل، بعد از پايان جنگ، امام دستور

ايـن امـر بـراي    . برده، اجازة برداشتن اموال شخصي مردم را ندارند نبرند و به جز آنچه دشمن در جنگيدن از آن بهره مي
آور بود و بر اثر ايـن فاصـلة    شگفتآوردند،  افرادي كه تا كنون، پس از پيروزي در هر جنگ غنايم فراواني به دست مي

اگرچه، امام به آنان پاسخ داد كه اگر بنا به تقسـيم امـوال باشـد، عايشـه     . كردند اعتراض مي) ع(ديدگاه و هدف، به امام
انديش اصحاب امام باقي ماند  سهم كدام يك از شما خواهد بود، و آنان را شرمنده كرد، ولي اين مشكل براي اذهان ساده

  ).151: 1967ابن قتيبه دينوري، ! (اما برداشتن اموالشان نهه ممكن است ريختن خون قومي روا باشد، كه چگون
. ين يار و همـراهش مالـك اشـتر بـود    تر با نزديك) ع(در ديدگاه و عملكرد بين امام ها و فاصله هابعضي اختالف نظر

ايستاد و سرانجام جانش را در راه و آرمان  )ع(هاي آن دوران در كنار علي تي است كه در حوادث و جنگمالك شخصي
  .داد) ع(امام



انـد، مجبـور    اي از بيعت با امام خودداري كردند، مالك از امام خواست كساني كه از بيعت خودداري كرده وقتي عده
بـه حـال    امام با اين نظر مخالفت كرد و فرمـود آنهـا را  . كنند كه ضمانت بياورند كه خالف نمي به بيعت كند، مگر اين

  ).143: همان(خودشان رها كن و ادامه داد كه من خود، ضامن آنها هستم 
. هـاي اجرايـي بـود    هـا و پسـت   ليتمسـئو برخاسته از دو نگرش در واگـذاري   ،ها بين امام و مالك بخشي از اختالف

كرد  ميق شرايط زير بروز با تحقّ) ع(ت الزم براي زمامداري در ديدگاه امام عليشخصي  
  .در ايمان و ديانت يشتازپي. 1
  .برخورداري از فضائل اخالقي و صفاتي همچون امامت. 2
  .دور بودن از صفات ناپسند اخالقي. 3
  .اطاعت صحيح و كامل از فرامين الهي. 4
  )426: 1967سيد رضي، (علم و آگاهي الزم براي زمامداري . 5

بعضي از فرمانداران امام . ارانش بيش از اين موارد استفاصله و اختالف ديدگاه و عمل ميان امام و نزديكان و كارگز
از درك درست و انديشه و تبعيت از رفتـار امـام بـاز ماندنـد و نـه تنهـا بـه كمـك او نشـتافتند و بـاري از دوش وي           

اردشـيرخُرّه،   بن هبيره، فرماندار امام در هًْمصقل. هاي امام تبديل شدند برنداشتند، بلكه خود به مانعي بر سر راه و برنامه
فـزاري، فرمانـده    هًْنجبـ مسيب بن ). 2/419: 1984مسعودي، (بعد از خيانت به امام، به سوي معاويه در شام گريخت 

بود كه براي مقابله با فرمانده سپاه معاويه، عبداهللا بن مسعده فزاري كه براي غارت بـه شـهرهاي مدينـه و    ) ع(سپاه امام
ب، عبداهللا را شكست داد، عبـداهللا بـا او وارد مـذاكره شـد و خويشاونديشـان را بـه او       مكه آمده بود؛ پس از آنكه مسي

: تـا  يعقـوبي، بـي  (هاي قبيلگي، راه او را گشود و او به شام فـرار كـرد    يادآور شد، مسيب نيز تحت تأثير خوي و خصلت
2/98-99.(  

و مردم عامي به مراتـب فاصـلة بيشـتر    ) ع(بين امامو اصحاب خاصش وجود داشته باشد، ) ع(اي بين امام وقتي چنين فاصله
) ع(علـي . توان به برخورد امام و مردم همراهش با مغلوبان و غنايم جنگ جمل اشاره كـرد  از اين نوع فاصله، مي. بوده است

ا غـارت  اي را نكشيد و هيچ مـالي ر  كس را تعقيب نكنيد و هيچ زخمي هيچ: فرمود زد و مي در اين جنگ، بر ياران بانگ مي
كـه ايـن برخـورد حضـرت را     ) ع(ياران امـام . نكنيد و هر كس بر زمين سالح گذارد و در خانه بماند، در امان خواهد بود

: گفتنـد  ديدند و پس از پيروزي در فكر غنايم بودند، بـه امـام مـي    ها مي تافتند و اين جنگ را نيز همچون ساير جنگ برنمي
  .اسير گرفتن آنان بر ما ناروا و حرام است چگونه كشتن ايشان رواست ولي اموال و

تـوان بـه غنيمـت بـرد،      توان به اسارت گرفت و اموال ايشان را نمي يكتاپرستان را نمي: فرمود به آنان مي) ع(امام
دانيد رها كنيد و به آنچه فرمان داده  توان تصرّف كرد، آنچه را كه نمي اند مي فقط آنچه را در جنگ به كار برده

  ).151: 1967دينوري، (عمل كنيد  شويد مي
برخـي  . تـوان ديـد   مـي  )ع(ي پايـاني عمـر شـريف امـام    هـا  و ماه ها رهبري و مردم همراهش را در سال بيناوج فاصله 

) ع(روزهاي حيـات امـام    ق به واپسينمتعلّ ،ها اين گفتارها و خطبه. كند حكايت مياين فاصله از  ،نهج البالغه گفتارهاي
  .است

  : آن حضرت از گفتارهاي
اي شما غافالن از خود بيگانه كه آني مـورد غفلـت نباشـيد و اي رهـا شـدگان كـه از همـة كارهاتـان بازخواسـت          

بينيم؟ گويي شما نـه   آوران مي گردان و به غير او روي پذير است كه شما را از خداي روي شويد، اين چگونه توجيه مي
فرهنـگ مـردم ايـن    ! به چراگاهي وبازده و آبشخوري آلوده بـرده اسـت  شان  ايد كه شبان اراده انسان كه چارپاياني بي



سـيد رضـي،   ( اش دهند و خود نداند كه چه سرنوشـتي را چشـم دارد؟   جامعه به رفتار دامي زبان بسته ماند كه علوفه
1967 :250.(  

  : كند چنين بيان مي اش زمانهرا با مردم  خوددر گفتاري ديگر فاصله ) ع(امام
بـرآنم كـه   . ايد و خردهاتان را همراه نداريد ها در صحنه هاي پراكنده كه با تن هاي ناهماهنگ و دل جانبا شمايم اي 

هيهـات كـه بـا چـون     . يابنـد  رميد، چنان كه بزغالگاني را هراسان از غرش شيران مـي  با حقيقت آشناتان كنم و شما مي
: 1380؛ معـاديخواه،  189-188: همـان (راسـت كـنم   هاي حق را  شماياني بتوانم از چهرة عدالت پرده برگيرم يا كژي

338.(  
آنان . نمود ميچندان هم دور از ذهن ن ،و مردم وجود داشت، وقوع آنچه رخ داد )ع(زيادي كه ميان امام ةبا چنين فاصل

افكار خود  انديشه و رفتار امام را در چارچوب ،به همين دليل. امام باها و اهدافي متفاوت  مردمي بودند با افكار، ارزش
  .تيره كردرا با امام  رابطة آنهادك اندك منفي شد و نموضعي كه ا. گرفتند آن موضع مي در برابركردند و  تحليل مي

  تفاوت امام و مردم در نگرش به اصالحات
ز اكثريتي كه او را به خالفت رسانده بودنـد، ا  ،با حمايت گسترده مردم به خالفت رسيد و پس از چندي) ع(امام علي

تفـاوت نگـرش امـام بـا ايـن       گيـري،  كنارهعلت اين . گيري كردند و او را در اجراي اصالحاتش تنها گذاردند كناره وي
قيت نزديك شود كه رهبر اصـالحات و  تواند به موفّ ميجامعه وقتي  هراصالحات در . اكثريت در اهداف اصالحي بود

  .هدف و مقصود واحدي را دنبال كنند ،طلب مردم اصالح
  :كردبايد از دو زاويه بررسي را فاوت ديدگاه امام و مردم در اصالحات ت
  مسائل مربوط به قبايل و محورهاي قدرتمند جامعه) الف

در آن جامعه، قدرت تنها از آن قريش بود و ديگران با توجه به نفوذ و قدرت قريش تـوان تشـكيل دولـت فراگيـر را     
عـدي و يـك    تميم و بني دو خاندان كوچك قريشي بني) ص(حلت رسول اهللانداشتند، در طول بيست و پنج سال بعد از ر

پس . در پايان بيست و پنج سال، شاخه قريش حاكم شكست خورد. اميه، يعني عثمان بن عفان حكومت كردند نفر از بني
يشِ سياسـي  طالب نامزد جناح ديگر قريش كه مخـالف قـر   ، علي بن ابي)هاشم قريش منهاي بني(از شكست قريشِ سياسي 

سـابقة  . بود، با كمك قبايل مخالف قريش كه در دوران حاكميت قريش كمتر سهمي در قدرت داشـتند، روي كـار آمـد   
هاي مخالف قريش به حضرت  ، و همراهي نكردن و درنياميختن او با خلفاي پيشين، موجب شد تا گروه)ع(درخشان امام
: ك.ر(مندان امام مثل عمار بن ياسر و مالك اشتر اشاره نمـود   ن و عالقهدر كنار آن بايد به نقش فعال شيعيا. توجه كنند
پس از عثمان، تـا حـدود زيـادي بـه معنـاي غلبـة       ) ع(پيروزي امام علي). 143: 1368؛ دينوري، 2/179: تا يعقوبي، بي

همراهي انصـار و   اين مخالفان از حمايت قبايل عراق و مهاجران مصري و همدلي و. مخالفان قريش و خط ضد اموي بود
  .مند بودند مردم بومي مدينه بهره

ار ايـن افـراد،   نـ در ك. آمدنـد  س آنان عمار بن ياسر بود، جزو اين گروه به حساب ميأتعدادي از مهاجران نيز كه در ر
طلحـه   .امويان، در كنار مخالفان قرار داشتند بهش عثمان به آنان و توجه خاص توجهي بيگروهي از خود قريش، به دليل 

  .فاصله گرفته است) ص(رسول اهللا سنّتعي بودند كه عثمان از اينان مد ةهم. بودنددر رأس اين گروه و زبير 
دست به  )ع(ضد امامبر  ،هاي ديگر قريش ، جناحبيعت كردندو با او  رساندندبه خالفت  را) ع(اماممردم پس از آنكه 

فعحاد نخستين قبايـل عـراق كـه در حمايـت از امـام بـه       وردند و اتّي جمل و صفين را به وجود آها ت زدند و جنگالي



ق شـد كـه   حاد موفّاين اتّ. حاد جديدي از قبايل شام و حتي عراق بر ضد امام پديد آوردندوجود آمد، در هم شكستند و اتّ
ها از  ر اين جنگقبايل عراقي د .را درگير اين جنگ كند )ع(ياران امام ةماند به وجود آورد و باقي يجنگ داخلي ديگر

قـريش   ةخـورد  حاد جديدي به نمايندگي از جناح شكستمعاويه اتّ. قرار گرفته بودند )ع(در كنار امام ،منافع قبيله ةزاوي
ي تحـول چنـين  . شد اين حركت مي ةاو برند موقعيتيآمد و در چنين  ميبه سوي قدرت پيش قدم به قدم ايجاد كرده بود و 

  .اي بسيار اهميت داشت بود كه قبايل نقش بسيار مهمي داشتند و منافع قبيلهدر آن جامعه بر اين اساس 
بـر ايـن   . ت بـود تحـوال مسير اين  ةكنند تعيين ،سه عنصر قريش، مواضع ساير قبايل و در نهايت اسالم و گرايش اسالمي

ـ  اي  بهانـه سالم نيز سياسي بودند و ا ط بود و ساير قبايل اهرم روي كار آمدن قريشِاساس، قريش بر امور مسلّ ةبـراي عام 
ـ     در مقابل اين جناح،. گيري در قدرت بود مردم و قريش براي سهم  ،ديـد ايشـان بـه مسـائل     ةامام قـرار داشـت كـه زاوي

ـ را مسـائل   ةبـر خـالف جنـاح سياسـي قـريش كـه همـ       ) ع(امـام . متفاوت از جناح قريش بـود  اي  منـافع قبيلـه   ةاز زواي
هـاي   اين چيـزي بـود كـه گـروه     نبوي ببيند و سنّتاسالم، شامل كتاب و  ةز را از زاويكوشيد همه چي ، ميندنگريست مي

كه  اي خود قبيله منافعديگر حتي قبايل عراقي مخالف قريش جز در حد يك بهانه به آن توجهي نداشتند و جز در قالب 
  .گريستند اساس آن دفاع از منافع اشراف بود، به آن نمي

اسـالم خـواه   ) ع(امـام . شكار بين نوع نگرش و اهداف ايشان در اصالحات با مردم وجود داردتفاوتي آ) ع(از نظر امام
خواسـتند   به همين دليل، مردم در زمينة اصالحات، امامي را مي. اي هستند است و مردم، خودخواه و خواهان منافع قبيله

خواسـت   امام، مردمي را در مسير اصالحات مـي  اي آنان را تأمين كند؛ در حالي كه كه به درد آنها بخورد و منافع قبيله
در خطبـة  ) ع(امـام . كه به درد اسالم بخورند و دغدغة آنان در مسير اصالحات، بازگشت به اسالم و سنّت نبـوي باشـد  

ليس امـري و امـركم واحـدا، انّـي اريـدكم هللا و انـتم تريـدونني        «: كند نهج البالغه به وضوح اين مسئله را بيان مي 136
سيدرضـي،  (خواهيـد   خواهم و شما مرا بـراي خـود مـي    من شما را براي خدا مي. كار من و شما يكسان نيست: »كمالنفس

1967 :194 .(  
 ديـد الهي و ديني بود، در حالي كه  نگاهيامام،  نگاه. اختالف اساسي با نگرش مردم داشت ،به اصالحات )ع(امامنگاه 
ت خويش را در برابـر شـام و   مركزي ،كه عراق انتظار داشتندمردم . شد ميشان محدود  اي چارچوب منافع قبيلهبه  ،مردم
كه قريش سهم آنـان   هاي قبل دورهمراكز قدرت حفظ كند، غنائم بيشتري از فتوحات از مرزها برسد و بر خالف  ديگر

 ،در پنـاه آن آرامـش  تـا بتواننـد    ،آرامـش بيشـتري داشـته باشـند     و ق گيـرد گرفت، سهم بيشتري به آنها تعلّ را ناديده مي
بـراي مـوالي و    ،سهم آنان از بيت المال همانند قريش قرار داده شود ولـي در مقابـل  . همراه با رفاه داشته باشند اي زندگي
تا عوام مردم را داشته باشـند و   تعلّق گيرداي  منافع ويژه نيزاشراف  ؛ همچنين بهها سهم مساوي در نظر گرفته نشود عجم
به البته در كنار اينها . به معاويه دست اتحاد بدهند و عليه امام شورش كنند ،تي منافعشان اقتضا كندممكن است وق گرنه

ي بپردازنداحكام عبادي مثل نماز و روزه و اعمال مستحب.  
  مسائل بيست و پنج سال گذشته) ب

بيست و  طيحوادثي كه  الزم است رويدادها و ،اصالحات درو مردم ) ع(اختالف نگرش امام براي مشخص شدن دليل
  .رخ داده است، مورد تحليل و بررسي قرار گيرد) ص(رسول اهللا بعد از رحلتپنج سال 

اي خاص، در سقيفه به قدرت رسيد و به دنبال آن، از افراد جامعه بيعت گرفته  ابوبكر با يك حركت سريع و با شيوه
: 1384؛ ابن عبدربـه،  56-7/75: 1977؛ اميني، 6/40: ق1385الحديد،  ابن ابي(شد و مخالفان بيعت سركوب شدند 

قـدم بعـدي، فتوحـات در مرزهـاي     . و از كساني كه راضي به بيعت با خليفه نبودند به زور بيعت گرفتـه شـد  ) 2/253



. العرب بود كه اين فتوحات، پيروزي و سرازير شدن غنائم گسترده به مركز خالفت راه به همراه داشـت   هًْبيروني جزير
هـا بـا    جملة اين جنـگ . ت و غنائم گستردة آن، وضع مسلمانان و جامعة نوپاي اسالمي را به شدت دگرگون كردفتوحا

  .كفار بود، نه با اهل قبله، و مسلمانان همگي به دنبال فتوحات و غنائم آن بودند و اختالفي ميان خود آنها نبود
حكومت اسالمي و تقسـيم براسـاس سـوابق صـحابه      حد و حصر مناطق فتح شده و سرازير شدن آن به مركز ثروت بي

بـرداري آن   گيري عمر در بهـره  رغم خشونت و سخت علي) 12/214: 1385الحديد،  ؛ ابن ابي200: ق1406ماوردي، (
آاليـش اقتصـادي آن    برداري از ثروت به دست آمـده، ناچـار جامعـة بـي     اي مدون براي بهره از يك سو و نداشتن برنامه

  .وش نوعي اقتصاد طبقاتي نمودروزگار را دستخ
اين وضعيبه رشـد و تكـوين    ز،حكومت در جامعه آن رو ةگون گيري عدالت جهتت در برابر ت در كنار اصالت امني

ي مغـاير بـا   تحـول  ةي عمـر در جلـوگيري از تبعـات آن، جامعـه را در آسـتان     هـا  رغم تـالش  انجاميد كه علي» اي همؤلّف«
از درون جامعه و با اتكا بر نخبگان آن  ،كه بيشتر تحولاين . ران پيامبر و ابوبكر قرار دادي پذيرفته شده در دوها ارزش
ت بـه شـد   ،بقاي ظواهر دين رغم علي، در دوران عثمان به خوبي خود را نمايان ساخت و نسبت دين و سياست را رخ داد

  .تغيير داد ،هاي ديگر فرهنگ اي از ارهپ ةاي و غلب ي جاهلي و قبيلهها به نفع سياست عرفي و برگرفته از ارزش
تـر شـد و    دست قريش ماند و روز به روز تا روزگـار خالفـت عثمـان، دولـت قريشـي نيـز حتـي امـوي         درحكومت 

ـ  ديد منافع قبيله و باخواست  ميهمه چيز را براي خود اي پديد آمد كه  م شاهيِ گستردهاريستوكراسي و نظا ب اي و تعص
 ةت به خاندان اموي آن هم بـا سـابق  منافع حاكمي ةاختصاص هم. كرد ميوري عظيم را اداره تامپرا عربي و دور از اسالم،

بـه مخالفـت و شـورش     ،ديدنـد  سبب شد تا ساير قبايل كه سهم خويش را غارت شـده مـي   ،در دوران نبوي هاتاريك آن
  .بپردازند

و اهميت خاص قائل شدن به يك جريان قومي افراط عثمان و كارگزاران او در برخورد با مردم در ادارة جامعه 
؛ امينـي،  1/199: ق1385الحديـد،   ؛ ابـن ابـي  4/267: ق1384ابن عبدربه، : ك.ر(هاي جاهلي بود  كه مبلغ ارزش

حكومـت وقـت را بـا نـوعي     ). 7/152: 1966؛ ابـن كثيـر،   2/212: ق1378؛ راغب اصفهاني، 8/268: 1977
هاي اعتقادي هنوز نقش فعالي در مشروعيت حاكميـت   عة ديني كه ارزشدر جام. رو ساخت بحران مشروعيت روبه

دارند به دليل بر هم خوردن نسبت دين و دولت و اقدامات خالف و يا غيرديني حكومت و به دليل آنكه حاكم نيز 
شخصي  هاي كاريزمايي و منزلت خاص ديني برخوردار نيست، به راحتي بحران به دولت مركزي و آستانة از ويژگي

  .زنند پوشي از استعفا يا قتل خليفه دم مي تا آنجا كه مخالفان و شورشيان بدون پرده. شود خليفه كشيده مي
هاي قـريش بـر ضـد     ها، سبب شد تا پس از شورش بر عثمان كه نتيجه اقدام ساير جناح مجموعة اين مسائل و دشواري

گـري باشـند كـه اوضـاع را      م قريش بود، مردم در پي اصالحعثمان و خاندانش و نيز شورش قبايل عراق عليه جناح حاك
براي اين كار اولي ) ع(با توجه به سوابق، موقعيت علمي و به ويژه زهد، كسي جز علي. سامان دهد و همه را شريك كند

خالف بر خورد، طبيعي بود كه نمايندة گروه م به عالوه اكنون كه عثمان به عنوان نمايندة حزب قريش، شكست مي. نبود
توانسـت باشـد    كه از آغـاز بـا خـط حـاكم از در مخالفـت درآمـده بـود، نمـي        ) ع(سر كار آيد و او كسي جز امام علي

  ).227: 1374جعفريان، (
مـردم در پـي آن    اكثـر . بـود  نيز  )ع(دغدغه اماماين امر احياي اسالم بود كه  ،شمار اندكي از ناراضياندرخواست اما 

  .يم شود و البته اشراف و خواص امتيازهاي خود را داشته باشندبودند كه آنچه هست، تقس
حكومت و ق شودآن بود كه فساد از بين برود، عدالت اجتماعي در جامعه محقّ ،ش از اصالحهدف امام و ياران خاص، 



  .ه باشدق اخالق در جامعمين انديشه و تحقّأبلكه به فكر ت ،آوري غنائم از طريق فتوحات نباشد تنها در فكر جمع
در . كارش را در ايـن چـارچوب آغـاز كـرد    امام نبوي بود و  سنّتاحياي  ،در پذيرش حكومت )ع(امام  خواست اصلي

بر آن شد تا دست ظالمان را كوتاه  ،داين تعه ةبر پاي )ع(اميرمؤمنان. د همكاري دادندمردم حاضر بودند و تعه ،آغاز كار
  .را پايين بياورد و حقوق طبقات پايين را بدهد صدرنشينان ؛كند و حق مظلومان را بستاند

چنـدان ميـان مـردم     ،اسالم مورد نظر امام كه در پي اصالح آن بـود . بودند) ع(مخالف خواست اماماما اكثريت مردم 
جايگاه قبيله كـه پـيش از   . صورت نگرفته بودكار فرهنگي و تربيتي الزم گذشته، بيست و پنج سال  يدر ط. استوار نبود

سـخت   ،تقاصعه به اين وضعي ةدر خطب دليلبه همين  ؛ت بودامام نگران اين وضعي. تر شد استحكام داشت، مستحكم آن
  .تازد مي

هاي جاهليت را براندازيد كه ايـن حميـت در    هاتان نهفته است خاموش سازيد و كينه پس آتش عصبيت را كه در دل
از ! بترسـيد ! هـان بترسـيد  ... هاي او ها و افسون دميدن او و برآغاليدنهاي  هاي شيطان است و نازيدن مسلمانان از آفت

پيروي مهتران و بزرگانتان كه به گوهر خود نازيدند و نژاد خويش را برتر ديدند و نسبت آن عيب را بـر پروردگـار   
هـاي   ن بر نعمـت خود پسنديدند و بر نعمت خدا در حق خويش انكار ورزيدند، به ستيزيدن برابر قضاي او و برآغاليد

-212: 1368سيد رضـي،  (هاي فتنه و شمشيرهاي نازش ـ به خوي ـ جاهليت    هاي عصبيتند و ستون پايهپس آنان . او
213.(  

مردم نه ديـن  . جا افتاده بود ،در بين مردم سنّت،ي به كار گرفته شده در طول بيست و پنج به عنوان ها ها و روش شيوه
آنهـا غنـائم   . تي كه به خاطر آن از كيان عراق در برابـر شـام دفـاع كننـد    د كند و نه حميحدرستي داشتند كه آنان را متّ

  .خواستند چيزي كه به آن عادت كرده بودند مي
وري ايـران و روم شـرقي، غنـائم و    تفتوحات گسترده در قلمرو دو امپرا .جامعه منحرف شده بودامام، خالفت پيش از 

شورش قبايل عراق بر عثمان، به ايـن دليـل بـود    . آورده بود ارمغانفراوان براي آنان به هاي  بردهو و كنيز  شمار بي  ثروت
  .دهند اند و به ديگران نمي اميه برداشته يز را بنيچكه چرا همه 

از اصـالح و  ) ع(كردنـد؛ در حـالي تعريـف امـام     طلب مـي ) ع(قبايل عراقي، اصالح و عدالت مورد نظر خود را از امام
براي بسياري از قبايل عراقي، اصالح وضعيت دورة عثمان اصل بود، نه بازگشت به سيرة رسـول  . ي بودعدالت چيز ديگر

به آن اهتمام داشتند امام از همان روز نخست، هدف خويش را بازگشت به سيرة نبوي اعـالم  ) ع(كه مورد امام) ص(اهللا
در چنين وضعيتي، اصرار امـام بـر   ). 7/36: ق1385الحديد،  ؛ ابن ابي1044-3/1043: ق1410ابن شبه نميري، (كرد 

گفتند كه به سيرة منتخبـان رفتـار    مي) ع(برخي از مردم آشكارا به امام. بازگشت به سيرة نبوي چندان طرفداري نداشت
شان بر ديگران ترجيح دهـد و سياسـت بنـا نهـاده شـده از       كند؛ يعني اشراف و بزرگان مهاجر و انصار را به دليل سابقه

كرد  به اصالح دعوت مي) ع(هر چه امام. خليفة دوم را در مورد عرب و عجم كه بر تبعيض مبتني بود، ادامه دهد دوران
همـان افـرادي كـه امـام را بـه      . گرفتنـد  زد، اطرافيان او كه با اين هدف آمده بودند، از وي فاصله مي و فرياد اصالح مي

) ع(ديدنـد، از امـام  ) ص(نان را بر بازگشت به سـيرة رسـول اهللا  پذيرش خالفت دعوت كرده بودند، وقتي اصرار اميرمؤم
  :كند الحديد نقل مي ابن ابي. ناراضي شدند و مردم را بر ايشان شوراندند

چرا تو سنّت عمر را ترك كـردي  : از طلحه و زبير پرسيد كه چرا از شيوة او كراهت دارند، پاسخ دادند) ع(وقتي علي
چنـين  ) ص(مـا همـه ديـديم كـه پيـامبر     : پاسخ داد) ع(مساوي برخورد كردي؟ امام و با ما همچون ديگران به صورت

  ).7/41: ق1385الحديد،  ابن ابي(حكم كرد 



همان طور كه خداوند در قـرآن  . كردند كرد، مردم بيشتر فرار مي در آن جامعه هر چه امام فرياد اصالح را بلندتر مي
كـه گـاه، قـرآن خوانـدن بـر       )17/41اسـراء،  ( »كّروا و ما يزيدهم اال نفوزاو لقد صرّفنا في هذا القرآن ليذّ«: فرمايد مي

مقصود از اين آيه، اين نيست كه قرآن سبب ضاللت اسـت، بلكـه مقصـود؛ آن    . كند كسي، بيشتر او را از دين گريزان مي
وت بـه حـق، بيشـتر در    است كه انساني كه فساد را دوست دارد و زمينة گرايش به فساد در او وجود دارد، از نفسِ دعـ 

دهند و بر  در چنين مواقعي، هر چه افراد بيشتر به هدايت دعوت شوند، كمتر پاسخ مثبت و مساعد مي. رود باطل فرو مي
: 1380جعفريـان،  (شـوند   كننده قصد اصالح دارد، بيشتر فراري مي شوند كه دعوت وقتي متوجه مي. كنند عكس عمل مي

232.(  
  ان هاي اخالقي كوفي ويژگي

. خصوصيات اخالقي مردمان كوفـه اسـت  ) ع(يكي از موانع اصالحات و ناپايداري و به سامان نرسيدن حكومت علوي
رفـت از ابتـدا تـا انتهـا بـازوي       هاي حضرت از اين مردم ـ كه انتظار مي  ها و سرزنش اين معنا بيش از هر چيز، از شكوه

البته نه همه كوفيان . و استقرار حكومت علوي باشند ـ آشكار است تواناي ايشان در از ميان بردن موانع عمدة اصالحات 
در اوايل خالفـت، كوفـه را    ).348-343: همان(اند  اند و نه در همة مقاطع تاريخي، برخورد يكساني داشته مذموم بوده

يـاري در برابـر    دانستند و بيشـترين اميـد را بـراي    ترين مكان براي مركز خالفت مي در بين مراكز مهم اسالمي، مناسب
ت، كارسـاز و      . مخالفان از اين شهر داشت چنان كه ياري آنها در جنگ جمل و حتي صفين تـا قبـل از مـاجراي حكميـ

  . ساز بود، اما تفرقه و تشتّت، بعد از حكميت به اوج خود رسيد سرنوشت
به تعريف و تمجيد آنـان  ) ع(ام عليهمكاري و همياري غالب كوفيان در ابتدا چنان بود كه بنا به نقل متون تاريخي، ام

تـرين بـه راه مسـتقيم،     يافتـه   تـرين مسـلمانان، راه   گرامـي : در اين مقطع، كوفيان را با صفاتي چون) ع(امام. پرداخته است
ستوده اسـت  ) ع(و دوستان اهل بيت) ص(ترين در رفتار، صاحب برترين سهم در اسالم و بهترين دوستان پيامبر اكرم عادل

  ).1/211: ق1385الحديد،  ابن ابي(
ـ  ةدر قضـي . باقي نماند) ع(زبان همراه و همگام امام رنگ و يك اما كوفه تا آخر يك ن آت وحـدت و همـدلي   حكمي

ال ؤايـن سـ  . شـد ) ع(در برابر اصالحات و اقدامات اصالحي امـام  عظيمي سد مسئلهو اين  متزلزل گرديد) ع(مردم با امام
 چـه بـود  ) ع(تغيير رفتار كوفيان نسبت به امـام  ؟ عواملشود از مردم كوفه ديده مي ت كه چرا چنين عملكرديسمطرح ا

   ناكام ماند؟ در اصالحات مورد نظرش شد تا حضرتآنان موجب نكردي كه همراهي 
آمدنـد، زبـان و    جسـور بـه نظـر مـي     ،آمد تا موقعي كه خطر پيش نمي و گرم بودند خونكوفيان مردمي پر احساس و 

تاريخ به خـوبي شـاهد ايـن مطلـب     . بود آكنده از فريبهاي آنان  اما دل ،ظاهرشان خوب و دلفريب. ا بودشان دو ت عمل
  .است

ثر سريع آنان مـؤ ضع وشهر بر اين تغيير م اي اين قبيلهتركيب . مردم اين شهر در مقاطع مختلف، مواضع متفاوتي داشتند
منطقـي  تصـميمي  اي  حادثـه ديدن هـر  به طوري كه با  ؛كرده بود خشنآنها را گرفتار روحي  ،اي هاي قبيله تاسيحس. بود
امـر يكپـارچگي كوفيـان را بـا مشـكل مواجـه       اي آنان بود و ايـن   اين تصميمات عمدتاً در جهت منافع قبيله. گرفتند مي
  . اميه بارها از آن بهره گرفتند چيزي كه بني كرد؛ مي

 مسـئله ايـن  . هـاي ديگـر آنـان بـود     از ويژگي ،يروي مخالفروحيه ترس و وحشت از دشمن و خود باختن در مقابل ن
  . ها اثر مهمي داشته است ها و مغلوب شدن هميشه در شكست



آنـي،   پـذيري  تحريـك دسـتخوش احساسـات تنـد شـدن،     : توان به اين صفات اشاره كـرد  از ديگر خصايص كوفيان مي
ـ  ،، اخذ تصميم سريع و پشيماني از تصميم گرفته شـده نگري سطحي ناپـذيري، دنيـاطلبي، تنـاقض در رفتـار،      نظـام  ،بذتذب

   .واليان از فرماند فريبكاري، تمرّ
خواست و آنچـه را كـه بـه     بيني و خيرخواهي برمي سخني بود كه از واقع ،رفت آنچه به گوش اين مردم كمتر فرو مي

  .كرد ميخريدند، گفتاري بود كه عاطفه و احساس را تحريك  گوش جان مي
هر گاه حاكمي ستمكار و بـا  . خالفت عثمان تا زمان انتقال مركز خالفت به بغداد و حتي بعد از آن، آرام ننشستكوفه از پايان 

بنـدي و توطئـه و سـرانجام     شد، به دسته خزيدند و هر گاه ضعف حكومت بر آنان آشكار مي ها مي اقتدار بر سر آنان بود، در خانه
بـر آن   حجـاج بـن يوسـف ثقفـي    يا  عبيداهللايا فرزندش  زيادگرفت كه افرادي چون  يكوفه تنها زماني آرام م. خاستند شورش برمي
كردند؛ بنـابراين، تنهـا اسـتبداد موجـب      هاشان را در سينه خفه مي كردند كه با سياست خشن و وحشتناك خود، نفس حكومت مي
  . هاي سياسي اين شهر بود فروكش تنش

  هاي مانع اصالحات گروه

  هاي ديني گروه) الف
ايـن گـروه از   . هاي ديني بودنـد  كردند، داراي انگيزه مقاومت مي) ع(بخشي از كساني كه در مقابل اصالحات امام علي

گيـري   موضـع  )ع(در مقابل امـام ) ص(بودند كه به استناد سخنان رسول اهللا ،)ص(برجسته رسول اهللا ةبعضاً از صحاب ،افراد
هاي پيش آمده كنار كشيدند و قائل بـه ارجـاء    را از حوادث و آشوب آنان نخستين كساني بودند كه پاي خود. كردند مي

  .جستند ك ميشنيده بودند، تمس) ص(يد مواضع خود، به احاديث فراواني كه از پيامبرأيه براي تاين عد. شدند
از ايـن  . شـتند را در مقابـل معاويـه واگذا  ) ع(سر باز زدند و علي) ع(هاي سياسي زمان امام اين عده از ورود به درگيري

بـن زيـد بـن     هًْماسـا ، سعد بن ابـي وقـاص  ، محمد بن مسلمه انصاري، اهبان بن صيفي غفاري، عبداهللا بن عمرتوان  افراد مي
  .نام برد حارثه

شمشـيري را بـرايم بياوريـد كـه     «: گفت جنگد، مي نمي) ع(وقاص در پاسخ به اينكه چرا به حمايت از علي سعد بن ابي
  : محمد بن مسلمه گفت). 144-3/143: ق1405ابن سعد، (» زشناسدمؤمن را از كافر با

در آن هنگام، تو شمشيرت را به احد بياور آن را بـر آن  . به زودي فتنه و اختالفي پديد خواهد آمد: پيامبر فرمود
ي يا مـرگ طبيعـ  ] تو را به ستم بكشد[كوه بزن و در خانة خود بمان تا آنكه دستي خطاكار به سويت دراز شود 

  ). 3/445: همان(فرموده بود ) ص(اين رويداد رخ نمود و من همان كردم كه رسول اهللا. تو را فرا رسد
 ).4/69: همـان (جـنگم   االاهللا هرگـز نمـي   من بـا گوينـدة الالـه   : اسامه در مقابل دعوت براي جنگيدن با معاويه گفت

ايشان را سالم برسان و بگو در كام شـير بـودي هـر     فرستاد و گفت) ع(اسامه مرا نزد علي«: گويد مي حرمله غالم اسامه
  ).4/71: همان(» آينه دوست داشتم كه من نيز به كامش درآيم، اما در اين پيشامد با تو همراهي نخواهم كرد

هـاي   ترين سد راه برنامه برخاستند و بزرگ) ع(اي بودند كه با عناوين ديني به مخالفت با امام علي خوارج دومين دسته
. هايي از مفاهم ديني و قرآنـي بـود   براساس برداشت) ع(آغاز خروج آنان در مخالفت با امام علي. حي حضرت شدنداصال

تـوان گفـت كـه آنـان، از      در واقع مي. تعداد اين افراد و تأثيرگذاري آنان نسبت به گروه اول به مراتب بيشتر بوده است
؛ 1/225: 1999ابومخنـف،  : ك.ر(گفتنـد   هميشه از دين سخن ميآنها . عوامل مهم عدم پيشرفت اصالحات امام بودند



. خواندند و مخالفان، آيات قرآن را شاهد درستيِ عملِ خويش مي) ع(در برخورد با امام علي). 1/372: 1918مسكويه، 
قـرار داد  آنان، شعار انحصار حكومت به خدا را سر داده بودند و معتقد بودند كه نبايـد مـردم را در كتـاب خـدا داور     

  ).190: 1368؛ دينوري، 479: 1370منقري، (
ساز پيدايش خوارج در جنگ صفين شد و فرصتي طاليي در تاريخ اصالحات امام را در مرز پيروزي حـق   آنچه زمينه

  . انديشي بود اي از نفاق و ساده آميزه ،اي سهمگين كشانيد و عدالت به فاجعه
 ةهـاي فتنـ   چون بـا نگـاه فرهنگـي بنگـريم، زمينـه     . است تصادي و فرهنگيدر گرو نگاهي سياسي، اق ،تحليل آن فتنه

ينـد  آبر. روزگار عثمان بوده است وضعيتدر پيوند با  ،دوم ةعصر خليف متناقضمعلول شرايط  ،بيش از هر چيز ،خوارج
 ،معاويـه چون ي همگريزي انجاميد كه افراد به نوعي تعادل ،كرد ها كه در بستر خشونت رشد ها و تناقض افراط و تفريط

شـكل   ،هاي فزون از دو دهـه  خوارج را چون نهالي بپنداريم كه با افراط و تفريط ةاگر فتن. از آن كوشيدند كشيِ به بهره
هاي آنـان از   سازي اسطوره. اند در آبياري آن سهم و نقش مهمي داشته ،پردازان وابسته به جناح قاسطين گرفته است، دروغ

اگـر در عصـر   . نبـوده اسـت   تـأثير  بيانديشي خوارج  شايد در مطلق ،خطاكاران رهاي او ب يريگ زهد خليفة دوم و سخت
جناح براي شد، هرگز  جغرافيايي و يك سويه نمي ةهمه چيز قرباني توسع ،انديشيدند خالفت به رشد متوازن جامعه مي

چنين اسـت كـه   . باوران تحميل كند دين اي را بر جمعي از گرايانه كه چنان نگاه مطلق شد نميقاسطين اين فرصت فراهم 
 به اطرافيانگذرانيد،  د ميبينيم كه امام چون صوت خوش يكي از خوارج را شنيدند كه شب را به تعب در نهج البالغه مي

هاي رشد نـاموزون   برد، نشانه آنچه آن حضرت از آن رنج مي. بهتر از نماز با شك است ،كه خواب با يقين نديادآور شد
ب هاي فرهنگي و اخالقي آلوده بـه جهـل و    هاي صوري، با ضعف اي از غرور ناشي از عبادت آينده. وازن بودو نامت تعصـ ،
  .ساختباوران جاهل را به غرور و خودبيني دچار  اي را براي جناح قاسطين فراهم كرد كه جمعي از دين زمينه

آنان جنـگ  . به شمار آورد) ع(هاي اصالحي امام برنامههاي مخالف مانع  ترين و مؤثّرترين گروه خوارج را بايد از مهم
صفين را در لحظة پيروزي متوقّف ساختند و انشعابي بزرگ در جبهة امام ايجاد كردند و نبـردي كـامالً خـانگي را بـه     

تـر   لحتي پس از شكست در نهروان نيز با تأثيراتي كه باقي گذاشتند كار امام را روز به روز، مشـك . امام تحميل نمودند
آخـرين اقـدام سـهمگين آنـان در     . پس از واقعة نهروان بود كه گروه چشمگيري، از اطراف امام پراكنده شـدند . كردند

  ).213: 1368دينوري، (طرّاحي توطئة شهادت او و عملي كردن آن بود ) ع(مخالفت با امام
  هاي منزلتي  گروه) ب

منزلـت اجتمـاعي    ،)ع(ق اصالحات مورد نظر امام عليدند تحقّكر كه احساس ميشدند  ها افرادي را شامل مي اين گروه
طلبي  به مخالفت با جريان اصالح ،براي حفظ پايگاه اجتماعي خود ،به همين دليل. شان را از بين خواهد برد آنان و طبقه

  . پيدا كرده بودندبراي خويش جايگاه خاصي ، ها در دوران قبل اين افراد و گروه. برخاستند) ع(امام
. توان مانند صحابه دانست كه بـه عنـوان افـراد آبرومنـد و محتـرم مطـرح بودنـد        هاي منزلتي دوران خلفا را مي گروه

العرب فراتر رفت و در ميان روميان، ايرانيان و مصريان گسـترش پيـدا     هًْصحابه، زماني اهميت يافتند كه اسالم از جزير
روي آوردند به آموزش و تربيت دينـي نيـاز داشـتند و وظيفـة تعلـيم و       وقتي افراد غير عرب، دسته دسته به اسالم. كرد

  . و تفسير و تبيين دين، آزاد بودند) ص(آموزش آنها، بر عهدة صحابه بود؛ زيرا صحابه در نقل احاديث رسول اهللا
مسـلمانان را  شـد و بيشـتر    تعداد صحابه كمتـر مـي   ،دوم به تدريج و با مسلمانان شدن افراد غير عرب ةدر زمان خليف

ت و برتـري  هاي اجتماعي بر محور اشرافي در زمان خلفا ارزش. را نديده بودند) ص(دادند كه رسول اهللا كساني تشكيل مي
قـريش   ،بين اين سه گروه منزلتـي . شم، قريش و اعضاي آن نام بردها هاي منزلتي بني توان از گروه زد و مي صحابه دور مي



دانسـت و ديگـران نيـز     قريش قبل از اسالم خود را سرور و بـزرگ عـرب مـي    ةقبيل. بودي براي خود قائل جايگاه خاص
  . احترام اين قبيله را داشتند

براي خود امتيازهـاي  ) ص(انتساب نژادي به پيامبر دليلبه ) ص(اين قبيله بعد از اسالم به ويژه بعد از رحلت رسول اهللا
  . كردند در فضيلت قريش نقل مي) ص(راي قائل بودند و حتي احاديثي را از پيامب ويژه

العرب توانست برتري خـود را تثبيـت     هًْو موقعيت سابق در جزير) ص(گيري از قرابت قومي با رسول اهللا قريش با بهره
خلفـا،  . انـد  در تبديل قريش به يك گروه منزلتي در جامعه اسالمي نقش بسـزايي داشـته  ) ع(خلفاي قبل از امام علي. كند

) ص(عمر، ابوبكر و ابوعبيده با اين استدالل كه پيامبر. كردند و فرماندهان نظامي را از ميان قريش انتخاب مي كارگزاران
ابـن قتيبـه،   (پـذيرد   را در غيـر قـريش نمـي   ) ص(از قبيله قريش بود و خالفت بايد در قريش باشد و عرب خالفت پيامبر

جامعة اسـالمي را در ميـان قـريش نهادينـه كردنـد و      قدرت سياسي ). 344-3/316: ق1405؛ ابن سعد، 1/6: 1967
  . داد نحوة استدالل آنان، منزلت قريش را نزد اعراب نشان مي

دوم عمدتاً در قالب صـحابه تشـكيل و    ةاي بود كه در زمان خليف هاي منزلتي از اقدامات عثمان، تقويت و تجديد گروه
بندي آنها، در سلسله مراتبي قرار  تقسيم ةدر حالي كه ريش ؛ه بودندويژه و متمايز پيدا كردة نسبت به مسلمانان ديگر جلو

  . داشت كه عمر براي مسلمانان ايجاد كرده بود
ي را از او گرفـت سياست عمر اعالم نمود و چارچوب كلّ همگامي خود را با ،د خود در شوراي خالفتعثمان با تعه، 

ولي در عمل حتي از حدامـا   ،هـاي منزلتـي، صـحابه بودنـد     گروه ،از ديد عمر .تجاوز كرد ن كرده بود نيزي كه عمر معي
  . معيط بودند اميه و بني هاي او و يا از بني كساني را برتري داد كه موافق سياست ،عثمان در ميان صحابه

 كردنـد و خـود را بـا ديگـران برابـر و      هاي منزلتي در ميان مسلمانان احساس برتري و حتي اولويت مـي  اعضاي گروه
اميـه   اين سخن او ريشه در احساس بني. »سواد، بستان قريش است«: گفت در كوفه مي سعيد بن العاص. دانستند همسان نمي

  . و قريش در جامعه اسالمي داشت، احساسي كه تبديل به ارزش و آرمان اصلي آنان شده بود
و منزلـت مخصوصـي قائـل     شركت در شوراي شش نفره عمر موجب شد كه بخشي از صحابه بـراي خـويش جايگـاه   

بـه نظـر عمـر،    . يكي از آثار جانبي شورا آن بود كه كساني را كه در شورا بودند به هوس خالفـت انـداخت  . شوند، بود
يك بـار زبيـر در   . كرد افراد شورا، اين امتياز را داشتند كه هر كدام به خالفت برسند و او اين توقع را در آنان ايجاد مي

توانيم خليفه باشيم، چـون از نظـر قريشـي بـودن و سـوابق،       وقتي تو به خالفت برسي، ما نيز مي«: حضور عمر بدو گفت
دليـل   بي. طبيعي بود كه اين شورا توقع بيشتر را در آنان ايجاد كند). 1/185: ق1385الحديد،  ابن ابي(» كمتر از تو نيستم

نتيجة چنين توقعي، ايجاد . ود را در اين جمع وارد كنندبن شعبه در تالش بودند كه تا خ هًْنبود كه عمرو بن عاص و مغير
در مورد سعد بن  شيخ مفيد. پيش آمد) ع(هايي بود كه با عثمان و سپس در برابر امام علي هاي بعدي و نيز مخالفت آشوب

شـش نفـره وارد   بداند اما از موقعي كه در شوراي ) ع(او شخصاً فردي نبود كه خود را برابر امام علي: گويد ابي وقاص مي
شـيخ مفيـد،   (شد، اين احساس در او ايجاد شد كه اهليت خالفت دارد و همين بود كه ديـن و دنيـاي او را خـراب كـرد     

كند كه هر يك از اعضاي شورا در درون خود چنين احساسي پيـدا   الحديد از استاد خويش نقل مي ابن ابي  ).97: 1339
ين امر، آنان را همچنان به خود مشغول داشت تا كـار بـه اختالفـات بعـدي     كردند كه زمينة خالفت و ملك را دارند ا

گفت از خالفت كناره گيـر تـا    مي) ع(در جنگ جمل، طلحه به امام علي). 29-9/28: ق1385الحديد،  ابن ابي(رسيد 
. ما نيز سه نفر هسـتيم خواستند  اند كه تو را نمي ما هم در شورا بوديم اكنون دو تن فوت كرده. كار را به شورا واگذاريم

ابـن قتيبـه دينـوري،    (ايد بايد وفادار بمانيـد   اما اكنون كه بيعت كرده: گفتي امام پاسخ داد كه بايد پيش از بيعت چنين مي
1967 :1/95.(  



عامل ديگري كه شأن و موقعيت خاص براي طلحه و زبير ايجاد كرده بود كه چشم به خالفت بدوزند، ارتباط نزديك آنـان  
دانسـتند   هـاي بـالقوه مـي    بسياري از مردم به اين دليل، طلحه و زبير را خليفه).  1/233: ق1385الحديد،  ابن ابي(عايشه بود با 
  ).29-2/28: همان(

عايشه و طلحه و زبير حركـت كردنـد و   : رسيد، امام فرمود) ع(وقتي خبر حركت عايشه و طلحه و زبير از مكه به امام علي
كند، مگر از آن روي كـه   طلحه ادعاي خالفت نمي. خواهند و نه همراهش زبير حكومت را براي خود مي هر كدام از طلحه و

  ).1/233: همان( پسر عموي عايشه است و زبير مدعي آن نيست، مگر از آن روي كه داماد پدر اوست
به آنان با وجـود تمـايلي كـه     امام جايگاه و منزلتي راكه طلحه و زبير براي خويش قائل بودند به رسميت نشناخت و

آنان در برابر اين عملكرد امام، واكنش نشان دادند . داشتند، مقامي واگذار نكرد و سهمي بيشتر از بيت المال به آنان نداد
شـيخ مفيـد،   (اند يكسـان نگريسـته شـويم     براي ما قابل تحمل نيست كه با كساني كه با شمشير ما اسالم آورده: و گفتند
آنان وقتـي دريافتنـد كـه نـه تنهـا بهـرة       . براي توجيه و قانع كردن آنان به جايي نرسيد) ع(تالش امام). 1/233: 1339

نخواهند برد، بلكه جايگاه پيشين خود را نيز از دسـت خواهنـد داد، مدينـه را تـرك     ) ع(خاصي از خالفت اميرمؤمنان
  . آرايي نمودند كردند و در مقابل امام صف

علت دشمني معاويـه  . توان به معاويه اشاره كرد نگران منزلت خود بود مي) ع(با اصالحات اماماز ديگر افرادي كه 
ها قبل از آنكه امام به خالفـت برسـد، شـام بـه امويـان       سال. شد و عدم تمكين در برابر امام از همين مسئله ناشي مي

كـرد و او هـيچ گونـه تغييـري دربـارة       يكشي عمر از كارگزارانش، با معاويه مماشات م با وجود حساب. تعلّق داشت
او در . با آمدن عثمان، موقعيت معاويه به طور كامل تثبيـت شـد  . معاويه در شام انجام نداد و حتي انتقادي از او نكرد

هـا، بـا    معاويه طي سـال . كرد كه روزي از آنجا عزل شود كرد و اساساً تصور نمي اين دوره، شام را ملك خود تلقي مي
وقتي امام به خالفت رسيد، معاويـه را عـزل كـرد و توصـية     . كرد خواست اداره مي از، شام را آن گونه كه ميدستي ب

اين حركت امام، ريشه و انگيزة مخالفت و دشـمني معاويـه بـا    . افراد مختلف، مبني بر بقاي موقعيت وي را نپذيرفت
پيشـنهاد  . بـه ايـن مخالفـت و تمـرّد مشـروعيت بخشـد      اي بيش نبود تا  امام شد و موضوعاتي مانند خون عثمان، بهانه
بـه  «: معاويه به جرير بن عبداهللا كـه از طـرف امـام آمـده بـود گفـت      . معاويه براي حل مشكل، شاهد اين مدعاست

در . بنويس كه شام و مصر را براي من قرار دهد و زماني كه وفات يافت، بيعت كسي را بر عهدة مـن نگـذارد  ) ع(علي
امـا امـام ايـن    ). 323: 1977امينـي،  (شناسـم   و او را به عنـوان خليفـه مـي   . گذارم كار را به او وامي اين صورت من

شناخت و وقتي جرير، مطلب معاويه را براي او نوشت، در پاسـخ   جايگاه را براي معاويه به هيچ وجه به رسميت نمي
خداونـد  » لم يكن اهللا ليراني اتخذ المضلين عضدا«. مغيره در مدينه به من اين پيشنهاد را كرد و من قبول نكردم: فرمود

؛ ابـن اعـثم   52: 1370منقـري،  (اي نخواهد ديد كه گمراه كنندگان را به عنوان بازوي خود استفاده كنم  مرا به گونه
  ).2/392: ق1406كوفي، 

واتي كه امام بين اشراف مسا. اي داشت دشمني و عذر و نفاقي كه اشراف و بزرگان عرب با امام ورزيدند، چنين انگيزه
و ديگر طبقات برقرار كرده بود و نپذيرفتن جايگاهي كه در دوران عثمان براي آنان در نظر گرفتـه شـده بـود، موجـب     

شـأن و منزلـت اجتمـاعي خـويش بودنـد،        رؤساي قبايل و اشراف عرب چون نگران. واكنش و مخالفت آنان با امام شد
اي بود كه تعدادي از يـاران اميرمؤمنـان    اين نكته. هاي اصالحي او به مخالفت برخاستند آشكار و پنهان با امام و برنامه

. نيز متوجه شدند و به همين سبب به امام پيشنهاد كردند به اين دسته امتيازاتي بدهد و بر سـاير طبقـات برتـري بخشـد    
و حاضر نشد شأن و منزلت پيشـين آنـان را    شايد كه آنان دست از دشمني امام بردارند ولي امام اين پيشنهاد را نپذيرفت

و  40/321: 1362؛ مجلسـي،  145-140: 1364؛ شـيخ مفيـد،   77-1/75: 1355ثقفي كوفي، (به رسميت بشناسد 



41/108-109.(  
تعدادي از اشراف كه احساس كردند با اجراي اصالحات، جايگاه و منزلت آنان از دسـت خواهـد رفـت، بـه جبهـه      

  .بن شعبه نام برد هًْتوان از عبيداهللا بن عمر و مغير از اين افراد مي. معاويه پيوستند يعني) ع(مخالفان امام
را به قصاص قتل پدرش به دست ابولؤلؤ به قتل ) هرمزان، جفينه و دختر فيروز(گناه  عبيداهللا بن عمر چند نفر ايراني بي

بـا  ) ع(امـام . ودن، از قصاص عبيداهللا خودداري كردعثمان بدون عذر شرعي، به دليل شأن و جايگاه فرزند خليفه ب. رساند
اگر روزي بر عبيداهللا دست يابد، او را : اين عمل عثمان مخالفت كرد و عبيداهللا را مستوجب قصاص دانست و اعالم كرد

اش از مجـازات در   عبيداهللا در طول خالفت عثمان به دليـل منزلـت ويـژه   . گناهان، قصاص خواهد كرد در برابر خون بي
به معاويه پيوست و او را در برابر امام ياري ) ع(امان ماند ولي وقتي امام به خالفت رسيد، از ترس قصاص به دست امام

  . انگيزه او از اين اقدام چيزي جز دشمني با امام نبود). 2/388: 1984؛ مسعودي، 1/92ابن اعثم كوفي، (معاويه كرد 
  هاي صاحبان منافع اقتصادي گروه) ج

هـايي بودندكـه بـا تغييـرات و اصـالحات امـام منـافع         گروه) ع(ترين موانع اصالحات در دوران امام علي مهميكي از 
بـا  ) ع(هـا بـا شـيوه و روش امـام     بخش عمدة مخالفت. شد اقتصادي و آنچه بيشتر نصيب آنان شده بود با خطر مواجه مي

آكد االسباب كان في تقاعد العـرب عـن اميرالمـؤمنين    «: گفته است فضيل بن جعدتا جايي كه . هاي مالي توأم بود انگيزه
  . گيري اعراب از اميرالمؤمنين موضوع مال و ثروت بود ترين علّت گوشه مهم) 49/132: 1362مجلسي، (» امر المال

عمر ديوان را بر اساس سوابق اسالمي افراد و تركيـب قبايـل   . ، مشكل رعايت عدالت اقتصادي بود)ع(اولين مشكل امام
اين وضعيت در زمان عثمان نيـز ادامـه   . گرفتند كساني از صحابه كه زودتر اسالم آورده بودند، سهم بيشتري مي. رار دادق

هاي  او بذل و بخشش). 2/56: تا ؛ يعقوبي، بي97-1/95: ق1385الحديد،  ؛ ابن ابي8/286: 1977اميني، : ك.ر(داشت 
همة اموال مربوط به خمـس  . ميان طبقة غني و فقير جامعه بيشتر شود اين امر سبب شد تا فاصلة. خود را نيز آغاز كرد
زماني كـه  . هاي مفتوحه و نيز به صورت سرانه گرفته شده و متعلّق به مردم بود اي بود كه از زمين غنايم، خراج و جزيه

  . امام بر سر كار آمد، تقسيم اين اموال را به صورت مساوي مطرح كرد
  : اي اعالم داشت خطبه طي ،در دومين روز بيعت خود، در مدينه) ع(ام عليام ،به روايت ابن عباس

حق قـديم را هـيچ   . به بيت المال باز گردانده خواهد شد. هر آن چه عثمان از اموال خدا، به اقطاع داده و يا بخشيده است
، آنها را به حال خويش باز خـواهم  كند و اگر اين اموال به كابين زنان رفته و يا در شهرها پخش شده باشد چيز باطل نمي

  . گرداند
امـا اقـدام عملـي امـام در بازگردانـدن       ؛كـرد  ماند مشكلي ايجاد نمي يك شعار باقي مي در حد )ع(شايد اگر سخن امام

دليـل امـام   . ق ايـن شـعار بـود   ي او براي تحقّنشان از عزم جد ،به بيت المال ،خليفه بود ةبرخي اموال عمومي كه در خان
با اشاره به اين نكته  ،ين سخنرانياولدر ) ع(امام. چنين عمل كرده است) ص(رسول اهللا سيرةآن بود  ،براي اين كار) ع(علي

بـر  را عمل خواهد كرد، به سياست مالي خود اشاره كرده و فضـل مهـاجر و انصـار    ) ص(كه او تنها به سيره رسول خدا
  . بوده و پاداش آن نزد خداستديگران برتري معنوي خواند كه نزد خداوند محفوظ 

ابـن  (» طالـب حقوقنـا   حرّمنـا علـي بـن ابـي    «: مبادا فـردا كسـي بگويـد   : امام در ادامه با تأكيد بر سياست خود فرمود
هر كس آمد سـه دينـار   : دستور داد رافع عبيداهللا بن ابيفرداي آن روز به ) ع(امام علي). 37-7/36: ق1385الحديد،  ابي

همه سه : امام فرمود. اين شخص غالم من بوده است كه ديروز او را آزاد كردم: گفت سهل بن حنيف همانجا. به او بدهد



اميه و نيـز طلحـه و زبيـر     گان، از بني گروهي از نخبه. دينار خواهند گرفت و ما كسي را بر ديگري برتري نخواهيم داد
شماري ديگر، نزد امام آمد و با اشاره به قتل پدرش  فرداي آن روز، وليد بن عقبه همراه. براي گرفتن سهم خويش نيامدند

در احد و قتل پدر سعد بن عاص در آنجا تحقير پدر مروان نزد عثمان و امور ديگر، از امام خواست تـا  ) ع(به دست علي
) ع(امـام . بـه عـالوه قـاتالن عثمـان نيـز قصـاص شـوند       . كم آنچه از اموال به آنها داده شده، باز پس گرفتـه نشـود   دست

: 1374جعفريـان،  (هاي او را رد كرد و آنان، نفاق خويش را آشكار كرده و زمزمة مخالفت را آغاز كردند  درخواست
242 .(  

چـه كـاري از كارهـاي مـرا نـاخوش داشـتيد كـه        : به طلحه و زبير گفـت ) ع(كند كه امام علي الحديد نقل مي ابن ابي
ا عمر بن خطاب در چگونگي تقسيم اموال كه تـو حـق مـا را همچـون     مخالفت تو ب: گفتند. ايد مخالفت با مرا انديشيده

خداونـد ايـن امـوال را در پنـاه     . شوند، تساوي برقرار كـردي  ديگران قرار دادي و ميان ما و كساني كه با ما سنجيده نمي
و بـا زور و  هاي ما و زحمت بسيار سواران و پيادگان ما فراهم ساخت و دعـوت مـا را پيـروز فرمـود      شمشيرها و نيزه

. اند يكسان باشـيم  ها و اموال را به دست آورديم و نبايد با كساني كه با كراهت به اسالم معتقد شده زحمت آن سرزمين
. ام در مورد اموال و اين روش قسمت، من در آن مورد، از جانب خود حكم و عملـي نكـرده  : در پاسخ فرمود) ع(امام علي

همين گونه حكم و رفتار فرمود، وانگهي كتاب خدا در اين مورد گوياسـت  ) ص(خدا ايم كه پيامبر من و شما شاهد بوده
  ).42-7/41: ق1385الحديد،  ابن ابي(و آن كتابي است كه آن را باطل از پيش روي و از پشت سرش فرو نخواهد برد 

و به معاويه بپيوندند را رها كنند ) ع(پرداخت حقوق برابر، موجب شد كه برخي از اشراف و بزرگان كوفه امام علي
آنان كه مانده بودند نيز . داد آميز بود و در آن، مقام و منزلت افراد را مالك قرار مي كه شيوة پرداخت عطايايش تبعيض

و سرانجام اكثريت ايشان در حوادث ) 549-545: 1355ثقفي كوفي، (ورزيدند  ناراضي از وضع موجود، با او نفاق مي
او . از پيش آمدن اين وضع به مالك اشتر شـكايت كـرد  ) ع(وقتي امام. تند و به وي خيانت كردندمهم، امام را تنها گذاش

در پاسخ گفت كه عدالت و مساوات امام و نگاه برابر او به شريف و وضيع، باعث به وجود آمدن اين وضع شده است و 
  .ر از سايرين قرار دهدتلويحاً به امام پيشنهاد داد كه بزرگان و اشراف را در دريافت حقوق، برت

اين مشكل را تعداد ديگري از ياران نزديك امام نيز دريافت و آنان نيز به او پيشنهادي مشابه دادند، مبني بر اينكه يـا  
رود او را رهـا كننـد و بـه معاويـه      بزرگان و اشراف را بر موالي عجم، برتري دهد و يا حداقل كساني را كه بيم آن مـي 

اموال بيشتري بخشد، ولي امام اين كار را كسب پيروزي از طريق ظلم و جور شمرد و فرمود كه دست  بپيوندند، عطايا و
  ).41/133: 1362مجلسي، (به چنين عملي نخواهد زد 

نيز راه خيانت در پيش گرفتند و مشكالت متعددي ) ع(در منابع تاريخي بيان شده است كه تعدادي از كارگزاران امام
آنان نه تنها كوششي براي پيش برد اصالحات مورد نظر امام انجام ندادند، بلكه با خيانت بـه  . كردندبراي ايشان درست 

بررسي كامل آنچه در اين باره رخ داد، نشاندهندة اين مسـئله  . اش شدند او، مانعي مهم در راه تحقّق اهداف اصالح طلبانه
در  بن هبيـره  هًْمصقل. بوده است) ع(طلبانة امام شيوة مساوات ها نيز اقتصاد و ثروت و است كه ريشه و انگيزة اين خيانت

: 1355؛ ثقفـي كـوفي،   124: 1368سيدرضـي،  (اموال اردشير خُرّه خيانت و آن را به اين و آن بـذل و بخشـش كـرد    
و چون امام از او حساب كشيد، شـبانه گريخـت   ). 40/321: 1362؛ مجلسي، 105-104: 1364؛ شيخ مفيد، 2/75

كه عامل استخر بود، دست در اموال عمومي گشود به صورتي كه امام مجبـور شـد    منذر بن جارود. ويه پيوستو به معا
  ).206-2/205: تا يعقوبي، بي(او را عزل و زنداني كند 
استعملت منكم رجاال فخانوا و غدروا و لقد جمع بعضهم ما ائتمنته عليه من فـيء  «: فرمايد ها مي امام در يكي از خطبه

: 1355ثقفـي كـوفي،   (» ...علـي الـرحمن   هًْسلمين فحمله الي معاويه و آخر حمله الـي منزلـه تهاونـاً بـالقرآن و جـرأ     الم



2/522.(  
اموال عمومي مسلمانان را كـه  ها برخي از آن. كردند و نيرنگ زدند اي از شما را بر كارها گماردم پس خيانت من عده

اعتنايي به قرآن و سرپيچي  ردند و نزد معاويه بردند و برخي ديگر از روي بيها را بر آن ايمن پنداشته بودم گرد آومن آن
  . از امر خداي سبحان امول را به خانه خود بردند

كـار حكومـت   . را نيز گرفت و موجب خيانت آنان شد) ع(اين چنين مال دوستي و ثروت طلبي، دامن كارگزاران امام
  . رسيد مقدور به نظر نمي ،اصالحات مورد نظر امامق بسيار دشوار گرديد و تحقّ ،در اين شرايط

  نتيجه
در مقابـل  ) ع(آنچه در حكومت امـام علـي   شك بي. موانعي مسير اصالحي امام را كند و در مواردي دچار توقف كرد

آغـاز  در . دي در اين زمينه دخيل بوده استي متعدها همؤلّف ، بلكهاي تك فاكتوري نبود مسئلهاصالحات او قد علم كرد، 
قدرت عمل يافتـه  ) ص(رسول اهللا رحلتت در بين جامعه بود كه بعد از مانده از جاهلي ين موانع، رسوبات برجايتر عمده
 25ت تحـوال . از جمله اين موانع بـود  ،و اعتقادات جاهلي ها سنّتنشيني و تمايل آنان به بازگشت به  روحيه باديه. بودند

در جامعـه   سـنّت يي را به عنوان ها و روش ها ي بود، شيوها هي قبيلها مالك ةبر پاي كه عمدتاً) ص(بعد از رسول اهللا ةسال
اين شـيوه براسـاس منطـق    . همراهي و مطابقت نداشت ،در مديريت جامعه) ع(گذاري كرده بود كه با نگاه امام علي پايه
  .ي در مقابل اصالحات او بودو سد ،اي بود و آشكارا به زيان امام قبيله

اش او را همراهي كند، به تعداد كافي  ي اصالحيها كارگزاران و بازوهاي قدرتمندي كه در عملي شدن انديشه) ع(امام 
يقيناً با اهداف و استراتژي  ،كردند ميرا ياري ) ع(امام علي ،در اختيار نداشت، آن تعداد كارگزاري هم كه از روي اعتقاد

  .تنهاي تنها بود ،مسيراين دادند و امام در  ميامام چندان همراهي نشان ن
اصالحات در . نگاه امام به اصالحات با مردمي كه او را براي اجراي اصالحات به خالفت رسانده بودند، متفاوت بود

طلـب هـدف واحـدي را دنبـال كننـد و       ت برسد كه رهبر اصالحات و مـردم اصـالح  قيتواند به موفّ ميجامعه وقتي  هر
بود، در حـالي كـه مـردم هدفشـان      ياسالم احكاماجراي  ،هدف امام از اصالحات. شديكي با ،مقصودشان از اصالحات

بـا   هـا  ايـن گـروه  . راه اصـالحات بودنـد   ذ و قدرتمندي سـد ي متنفّها و گروه ها جريان. ي بودا هق منافع فردي و قبيلتحقّ
اين دسته چـون  . ي ديني بودندها زهبخشي داراي انگي. كردند ميي مختلف در مقابل مسير اصالحي امام مقاومت ها انگيزه

) ع(ق اصالحات امامكردند تحقّ ميگروهي ديگر احساس . شتنداز سران صحابه بودند، جايگاه مذهبي بااليي در جامعه دا
. ت اجتماعيشان به مخالفت با جريان اصـالحي امـام  پرداختنـد   كند و براي موقعي ميدار  منزلت اجتماعي آنان را خدشه

يي كـه از دوران  هـا  شـيوه  ،اين دسـته . شد مي مواجها تغييرات و اصالحات امام، منافع اقتصاديشان با خطر بخشي ديگر، ب
دائمـي پذيرفتـه و    سنّتعنوان  يك اصل ثابت و ه عمر و عثمان مبناي عملكرد اقتصادي و توزيع بيت المال شده بود را ب

نبـوي   سـنّت و اهداف آنان با  ها عملكرد اين گروه ،ديد امام از. هم در پي اجرايي كردن آن بودند) ع(در دوران امام علي
بسيار محكمي بر سر راه اصالحات امـام   سد ها مقاومت اين گروه. اينان اصالح شود ةبايست شيو ميهمخواني نداشت و 
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 . جميعه المعارف: ، مصرمحاضرات االدبا و محاورات الشعرا و البلغاء .ق1378 حسين بن محمدراغب اصفهاني، 

  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ، ترجمه سيد جعفر شهيدي، تهراننهج البالغه .1368  سيد رضي
  .و فرهنگي، مركز نشر دانشگاهي علمي: ، تهراناز آغاز تا نيمة نخست سدة چهارم: تاريخ تحليلي اسالم .1383 شهيدي، سيد جعفر

  .بصيرتي: ، قماالختصاص، قدم له السيد محمد مهدي السيد حسن الخرسان .1339  شيخ مفيد، محمد بن محمد بن النعمان
علمـي  روائـع التـراث العربـي و مؤسسـه اال    : ، تحقيق ابراهيم محمد ابوالفضـل، بيـروت  تاريخ االمم و الملوك .1983 طبري، ابوجعفر محمد بن جرير

  .للمطبوعات
  .اساطير: ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهرانتاريخ طبري .1362 ـــــــــــــ 

  .دارالقلم: ، با مقدمه علي الحسني الفدوي، بيروتالصحابه هًْحيا .1968 كاندهلوي، محمد يوسف
  .كتب االعالم االسالميم: ، قماالحكام السلطانيه و الواليات الدينيه .ق1406  ماوردي، ابوالحسن علي بن محمد

  .دارالكتب االسالميه: ، تهرانبحاراالنوار .1362  مجلسي، محمدباقر
  .دارالمعرفه: الدين عبدالحميد، بيروت ، تحقيق محمد محييمروج الذهب و معادن الجوهر .1984 مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين

  .دارالمعرفه: بيروت، تحقيق ابوالقاسم امامي، تجارب االمم .1987 مسكويه، ابوعلي
  .دفتر نشر و بخش معارف: ، قمنخستين نيم قرن از تاريخ اسالم در آيينة نهج البالغه .1380  معاديخواه، عبدالحميد
  .، قم، تحقيق و شرح عبدالسالم محمد هارون، كتابخانه آيت اله مرعشيصفين هًْوقع .1370 منقري، نصر بن مزاحم
  .علمي و فرهنگي: ، ترجمة ابوالفضل عزّتي، تهرانفه و كالم اسالميفلس .1370 وات، ويليام مونتگمري
  .دار صادر: ، بيروتتاريخ اليعقوبي .1960 يعقوبي، احمد بن اسحاق

  
 


