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Abstract:
Jamal was the name of the first civil conflict occuring among the Muslims and 
one of the most daunting challenges during Imam Ali’s (AS) reign. Research-
ers have attributed the cause of this conflict to historical, cultural and political 
backgrounds, however, they have failed to address the cognitive backgrounds 
emenating from the general ideological atmosphere of the historical epoch. 
The current study adopt a descriptive-analytical approach utilizing library re-
sources and seeks to shed insight on contentious ideologies between Sunnis 
and Shias and their role in the start of Jamal conflict. The findings of the cur-
rent research indicates that the unfavorable circumstances after the demise 
of the holy prophet was conducive to the formation of distorted beliefs in the 
society giving way to some divisions among Muslims ultimately resulting 
in Jamal conflict. Some of these beliefs are as follows: equating the status of 
Imam with worldly posessions, obviating the necessity of infallability and re-
ligious jurisprudence for Imams, disregarding superiority and transendence 
of Imam, not differentiating between Imam Ali (AS) and other companions, 
attributing a prominent position for Aisha as the mother of believers, and for 
companions as a just , unexceptionable figure. 

Key word: Jamal conflict, roots and backgrounds, Imam Ali (AS), the require-
ments of Imam, justness of companions, mother of believers (Um al-momenin)
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دراسة دور المعتقدات الخالفية 
وتمهيدها إلشعال فتيل حرب الجمل

إبراهيم رضائي كليري1/ سيد محمد سلطاني2

الخالصة

مّثلــت واقعــة الجمــل أول نــزاع داخلــي شــامل فــي صفــوف األمــة اإلســامية، واعتبــرت التحــدي 
األكبــر لحكومــة اإلمــام علــي؟ع؟. ومــع أّن الباحثيــن رصــدوا العوامــل المؤديــة إلــى هــذه الواقعــة 
علــى الصعيــد التاريخــي والثقافــي والسياســي، لكّنهــم أغفلــوا دور المناشــئ المعرفيــة المعّبــرة عــن 
الحالــة الفكريــة للمجتمــع اإلســامي فــي تلــك الحقبــة؛ ومــن هنــا أخــذت هــذه المقالــة علــى عاتقهــا 
 علــى 

ً
بحــث دور المعتقــدات التــي اختلــف فيهــا الفريقــان فــي إشــعال فتيــل حــرب الجمــل اعتمــادا

المصــادر المكتبيــة والمنهــج التوصيفــي_ التحليلــي، وخلــص هــذا البحــث فــي النتائــج التــي توصــل 
ــة مناســبة لنشــوء معتقــدات  ــل النبــي؟ص؟ أوجــدت أرضي ــى أّن الظــروف التــي أعقبــت رحي إليهــا إل
خاطئــة فــي المجتمــع اإلســامي، بحيــث ينبغــي البحــث عــن بعــض أســباب انــدالع حــرب الجمــل 
فــي تلــك المعتقــدات، وهــي مــن قبيــل: المســاواة بيــن منزلــة اإلمامــة واإلمــارة الدنيويــة، وعــدم 
اشــتراط أمــور كالعصمــة والتديــن والتنصيــص واألفضليــة فــي اإلمــام، وعــدم القــول بأفضليــة اإلمــام 
 للمؤمنيــن، والقول 

ً
علــى ســائر الصحابــة، والذهــاب إلــى اتصــاف عائشــة بمنزلــة خاصة باعتبارهــا أّما

بعدالــة الصحابــة وعــدم إمــكان انتقادهــم.

الكلمــات المفتاحيــة: حــرب الجمــل، العوامــل واألســباب، اإلمــام علــي؟ع؟، شــروط اإلمامــة، 
عدالــة الصحابــة، أّم المؤمنيــن.
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 واکاوی نقش باورهای اختالفی 
و زمينه های آن در شکل گريی جنگ مجل

هژرهعی» رضاعی رلیری1/سید محمد سلأايی2

چکیده
گیر در میان امت اسامی و از بزرگ ترین چالش های   جنگ جمل نخستین نزاع داخلی فرا
یخـی،  حکومـت امـام علـی؟ع؟ بـود. پژوهشـگران عوامـل ایـن رخـداد را در زمینه هـای تار
کـی  حا شـناختی  خاسـتگاه های  نقـش  بـه  توجهـی  و  دیده انـد  آن  سیاسـی  و  فرهنگـی 
کمـک  از وضعیـت فکـری جامعـۀ اسـامی در آن دوره نشـده اسـت. نوشـتار پیـش  رو بـه 
فریقیـن  اختـاف  مـورد  باورهـای  نقـش  تحلیلـی   _ توصیفـی  روش  و  کتابخانـه ای  منابـع 
ایـن پژوهـش نشـان می دهـد،  نتایـج  را بررسـی نمـوده  اسـت.  نبـرد جمـل  در شـکل گیری 
شـرایط پـس از رحلـت پیامبـر؟لص؟ زمینـۀ مسـاعدی بـرای شـکل گیری باورهـای ناصوابـی 
یشـه های شـکل گیری جنـگ جمـل را بایـد در میـان  کـه برخـی از ر کـرد  در جامعـه ایجـاد 
دنیـوی  امـارت  بـا  امامـت  جایـگاه  یکسان دانسـتن  چـون  باورهایـی  ُجسـت؛  باورهـا  ایـن 
امـام،  در  افضلیـت  و  تنصیـص  دیـن،  دانـش  عصمـت،  چـون  شـرایطی  الزم ندانسـتن  و 
عـدم برتـری امـام علـی؟ع؟ بـر سـایر صحابـه، وجـود جایگاهـی ویـژه بـرای عایشـه بـه عنوان 

افـرادی عـادل و غیر قابل انتقـاد. بـه عنـوان  بـرای صحابـه  ام المؤمنیـن و 

 کليدواژه هـــا: جنـــگ جمـــل، عوامل و زمینه ها، امـــام علی؟ع؟، شـــرایط امامت، عدالت 

صحابه، ام المؤمنین.

یخ پذیرش: 1400/03/10. یافت: 1399/11/26؛ تار یخ در * تار
یسندۀ مسئول(. 1. دانش پژوه سطح چهار شیعه شناسی، حوزۀ علمیۀ قم، قم، ایران )نو

e.r181359@gmail.com      
s.mohammad.soltani@gmail.com .2. دکتری تاریخ اسالم، دانشگاه باقرالعلوم؟ع؟، قم، ایران

واکاوی نقش باورهای اختافی و زمینه های آن در شکل گیری جنگ جمل

 مــقـــــــــالــۀ پـــژوهـشـــــــــــی  
دو فصلنامۀ علمــی _  پژوهشی
 امامت پژوهی، ســـال یازدهــم
شمـارۀ اول، شمـارۀ پیاپی29
بهـــــــــار  و تابسـتــــــــــــــــان 400 
صفحــــــــــــــــــــــۀ  415 -  443
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مقدمه
خاسـتگاه های  اجتماعـی،  رخـداد  هـر  در  بررسـی  مـورد  عناصـر  مهم تریـن  از  یکـی 

گیر در میان امت  شکل گیری آن است. جنگ جمل به عنوان نخستین نزاع داخلی فرا

کـه تأثیـرات عمیقی نیز  اسـام، از بزرگ تریـن چالش هـای حکومـت امـام علـی؟ع؟ بـود 

گذاشـت. پژوهشـگران عوامـل و انگیزه هـای وقـوع ایـن نبـرد را عمدتـًا مرتبـط بـا  بـه  جـا 

یخـی، فرهنگـی و سیاسـی آن دیده انـد و توجهـی بـه نقـش باورهـا _ چـه  زمینه هـای تار

در سـطح رهبران و چه در سـطح تودۀ مردم _ در این زمینه نشـده اسـت. این در حالی 

کمـک  کشـف و تحلیـل خاسـتگاه های شـناختِی شـکل گیری ایـن جنـگ،  کـه  اسـت 

شـایانی بـه تحلیـل هرچه دقیق تـر ایـن رخـداد و شـناخت بهتـر وضعیـت فکـری جامعۀ 

اسـامی در دورۀ خافـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ خواهـد نمـود.

کتابخانـه ای و بـا  کمـک منابـع  نوشـتار پیـش  رو پـس از مـروری بـر رخـداد جمـل، بـه 

بهره گیـری از روش توصیفـی _ تحلیلـی در پـی پاسـخ بـه این پرسـش اسـت که باورهای 

مـورد اختـاف فریقیـن ماننـد جایـگاه امامـت و امـام، فضائـل امـام علـی؟ع؟، جایـگاه 

عایشـه بـه عنـوان ام المؤمنیـن، فقیـه و... و نیـز جایـگاه و عدالت صحابه چـه تأثیری بر 

شـکل گیری جنـگ جمـل داشـته اسـت؟

 پیشینۀ پژوهش
کشـف و بررسـی خاسـتگاه های شـکل گیری جنـگ جمـل از دیربـاز توجـه پژوهشـگران 

کـرده اسـت؛ امـا آنـان عمدتـًا بـه اشـاراتی مختصـر و بیـان آشـکارترین  را بـه خـود جلـب 

عوامـل بسـنده نموده انـد. از مهم تریـن پژوهش هـا در ایـن زمینـه می تـوان مـوارد زیـر را 

برشـمرد:

 •  ابن قتیبة )م 276 ق( در »المامة و السیاسة«1 و شیخ مفید )م 413 ق( در »الجمل«2 

انگیزه های مالی و جاه طلبی رهبران سپاه جمل را ذکر نموده اند.

 • مؤلف »موسوعة المام علي بن ابي  طالب في الکتاب و السنة و التاریخ«، برتری جویی،

1.  ابن  قتیبة دینوری، عبداهلل ، اإلمامة و السیاسة، 51/1.
2. مفید، محمد  بن محمد، الجمل، ص 284.
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کینـه، حسـادت، حـرص، طمـع و نادانـی را بـه عنـوان مهم تریـن اسـباب ایـن جنـگ   
اسـت.1 برشـمرده  

کثیـن« که در جلد نهم دانشـنامۀ امام علی؟ع؟ به  • علـی ملکـی میانجـی در مقالـۀ  »نا

کامی طلحه  چـاپ رسـیده، بـه مـواردی چون حسـادت و کینه از امیرالمؤمنیـن؟ع؟، نا

 و زبیر در به دست گرفتن حکومت، نقش فعال بنی امیه و پافشاری عایشه برای رسیدن 
کرده است.2 یشه های جنگ جمل اشاره  به مطامع خود، به عنوان ر

• مقالـۀ »امـام علـی؟ع؟ و مخالفـان« در جلـد ششـم دانشـنامۀ امام علی؟ع؟، نگاشـتۀ 

حسـن یوسـفیان و احمد حسـین شـریفی نیـز تنهـا دربردارنـدۀ عواملی چـون دنیاطلبی، 
کینه هـای پنهـان، جهـل و عدالت گریزی اسـت.3 یاسـت طلبی،  ر

کـــه خاســـتگاه های جنـــگ جمـــل را کانون توجه خـــود قرار  • در میـــان پژوهش هایـــی 

داده انـــد، از مقالۀ »انگیزه هـــای مخالفت با حکومـــت علوی« اثر نبـــی اهلل ابراهیم زاده 

کارشناسی ارشـــد بـــا عنـــوان »علـــل و زمینه هـــای جنـــگ  آملـــی4 و پایان نامـــه مقطـــع 

کـــه البته جز مواردی  جمـــل و پیامدهای آن« نوشـــتۀ مهدی رضا خادملو5 باید نام برد 

چـــون سیاســـت های عدالت خواهانـــۀ امام علـــی؟ع؟، بهانـــۀ خون خواهـــی عثمان، 

یاســـت طلبی طلحه و زبیر، مورد توجه نویســـندگان قرار   فزون طلبـــی، امتیازخواهی و ر

نگرفته است.

یخی،   بنابراین روشن است که پژوهش های پیشین، خود را به چارچوب انگیزه های تار

فرهنگی و سیاسی محدود نموده و به نقش باورهای اختافی نپرداخته اند.

1. ری شهری، محمد، موسوعة اإلمام علي  بن ابي  طالب؟ع؟، 42-29/5.
2. رشاد، علی اکبر، دانشنامۀ امام علی؟ع؟، 56-47/9.

3. همان، 230-220/6.
4. ابراهیــم زاده آملــی، نبــی اهلل، »انگیزه هــای مخالفــت بــا حکومــت علــوی«، حکومــت اســالمی، 

.336-311/18
5. خادملـــو، مهدی رضـــا، »علـــل و زمینه هـــای جنـــگ جمـــل و پیامدهـــای آن«، اســـتاد راهنما: 
ر: حســـین مفتخـــری، دانشـــگاه تربیـــت معلـــم تهـــران،  محمدتقـــی مختـــاری، اســـتاد مشـــاو

دانشـــکدۀ ادبیـــات و علـــوم انســـانی، 1384ش.
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مروری بر جنگ جمل

 سیاست های انحصارطلبانۀ عثمان  بن عفان، قومّیت گرایی، حیف و میل بیت المال 

 و جز آن، در نهایت منجر به شورشی همگانی و قتل او در سال 35 قمری و به حکومت 

گردیـــد.1 طلحه   رســـیدن حضرت علـــی؟ع؟ با موافقـــت و بیعـــت عمومی مســـلمانان 

کـــه خـــود از نخســـتین بیعت کنندگان بودنـــد،2 از همـــان ابتدا به شـــیوۀ عادالنۀ  و زبیـــر 

تقســـیم بیت المـــال اعتـــراض داشـــتند و برای خود ســـهم بیشـــتر و جایـــگاه  حکومتی 

ویـــژه طلـــب می کردند.3 آنـــان حدود چهار مـــاه در انتظـــار تغییر سیاســـت های مالی و 

سیاســـی آن حضـــرت ماندنـــد. طلحه و زبیـــر به بهانۀ به جـــا آوردن عمره از امام کســـب 

اجـــازه نمودنـــد و به مکه رفتنـــد و در آن جا توانســـتند گروهی منســـجم از مخالفان امام 

علـــی؟ع؟ متشـــکل از عایشـــه، بنی امیـــه و فرمانداران معزولـــی چون عبداهلل  بـــن عامر و 
یعلی  بـــن منیه تشـــکیل دهند.4

بصـــره به عنـــوان محل شـــورش انتخاب شـــد.5 امام علـــی؟ع؟ همراه با هفتصـــد تن از 

چهره هـــای شـــاخص مهاجـــر و انصار6 و کســـانی که ســـابقه ای در اســـام داشـــتند، در 

آخریـــن روزهـــای مـــاه ربیع الثانی ســـال 36 با ســـرعت از مدینـــه حرکت کرد و شـــتابان 

بـــه راه خـــود ادامـــه داد تـــا بتوانـــد در ربـــذه جلوی لشـــکر جمل را بگیـــرد و ســـران فتنه را 

کنـــد و به این آشـــوب پایـــان دهد. ولـــی وقتی به ربذه رســـید، لشـــکر جمل از  دســـتگیر 
گذشـــته بود.7 آن جا 

یخ، 303/2. 1. طبری، محمد  بن جریر، تار
رنده(، نهج البالغة، 342/1. 2. سید رضی، محمد بن حسین )گردآو

 3. ر.ک:  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبة اهلل، شرح نهج البالغة، 231/1، 39/7؛ قطب الدین 
راوندی، سعید، الخرائج و الجرائح، 186/1.

 4. مفید، محمد  بن محمد، الجمل، ص 166؛ طبری، محمد  بن جریر، همان، 7/3؛ ابومخنف،
 لوط  بن یحیی، أخبار الجمل، ص 21.
5. طبری، محمد  بن جریر، همان، 9/3.

6. مفید، محمد  بن محمد ، همان، ص 240.
7. طبری، محمد  بن جریر، همان، 10/3.
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تاش هـای فـراوان امـام بـرای منصرف شـدن طلحه و زبیر از جنگ، سـودی نبخشـید.1 

گرفتنـد2 و قیـام حکیـم  بـن جبلـه عبـدى نیـز جـز  اصحـاب جمـل بصـره را بـه دسـت 
شـهادت او و سـیصد نفر از یارانش و اخراج قبیله ربیعه از بصره نتیجه ای نداشـت.3

ابوموسی  کارشکنی های  و  و علی رغم مخالفت ها  فراوان  با تاش  حضرت علی؟ع؟ 

کند.4  بصره  راهی  کوفه  از  نفری   12000 حدود  لشکری  توانست  کوفه،  کم  حا اشعری، 

و  به حضور رهبران سپاه جمل  نماینده  و  نامه  مانند فرستادن  امام  اقدامات سه روزۀ 

مردم بصره برای برقراری صلح، سودی نبخشید. سرانجام در پانزدهم جمادی الثانیة در 
ُخریبه جنگ جمل به وقوع پیوست و با شکست سنگین لشکر جمل به پایان رسید.5

طلحه در نخسـتین سـاعات جنگ به دسـت مروان کشـته شـد.6 زبیر پس از شکسـت 

کـرد و بـه دسـت  ابن جرمـوز بـه قتـل رسـید.7 مـروان بـا امـام بیعـت  بـه سـوی مدینـه فـرار 

گریخـت.8 امـام علـی؟ع؟ عایشـه را بـا احتـرام بـه همـراه  یـه  کـرد و سـپس بـه سـوی معاو

بهتریـن تجهیـزات و گروهـی از زنـان در پوشـش مردانـه بـه مدینه برگرداند و مـال فراوانی 
بـه او عطـا نمود.9

1.  ابن ابی الحدیــد، عبدالحمیــد  بــن هبــة اهلل، همــان، 313/9؛  ابن عبد ربــه، احمــد  بــن محمــد، 
العقــد الفریــد، 319/4.

2. مفید، محمد  بن محمد، همان، ص 284؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 54/5.
هبــة اهلل،  مفیــد، محمــد  بــن محمــد ، همــان، ص 283؛  ابن ابی الحدیــد، عبدالحمیــد  بــن   .3

.322/9 همــان، 
4. طبــری، محمــد  بــن جریــر، همــان، 34/2؛ ابن ابی الحدیــد، عبدالحمیــد  بــن هبــة اهلل، همــان، 

.21/14
5.  ابن  قتیبــة دینــوری، عبــداهلل ، اإلمامــة و السیاســة، 70/1؛ مفیــد، محمــد  بن محمــد، همان، ص 
 333؛ طبــری، محمــد  بــن جریــر، همــان، 36/3؛  ابن شهر آشــوب، محمــد  بــن علــی، مناقــب،

کوفی، احمد، الفتوح، 468/1.  152/3؛  ابن اعثم 
6. همان، 484/1؛ مفید، محمد  بن محمد، همان، ص 383.

7. مسعودی، علی  بن حسین، مروج الذهب، 401/2.
8. مفید، محمد  بن محمد، همان، ص 416؛ طبری، محمد  بن جریر، همان، 58/3.

یخ، 183/2؛  9. همــان، 41/3؛  مفیــد، محمــد  بــن محمــد، همــان، ص 415؛ یعقوبی، احمــد، تار
مســعودی، علــی  بن حســین، همان.
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یخـی و تحلیـل وضعیـت فکـری جامعۀ اسـامی در دورۀ  گزارش هـای تار بررسـی دقیـق 

یخـی،  کنـار عوامـل مختلـف تار کـه در  خافـت پـس از پیامبـر؟لص؟ نشـان می دهـد 

اختافـی  باورهـای  مهم تریـن  عنـوان  بـه  می تـوان  را  زیـر  مـوارد  سیاسـی،  و  فرهنگـی 

برشـمرد: ایـن جنـگ  زمینه سـاز 

1- فروکاستن جایگاه امامت

که در اصطاح، »امامت« خوانده می شود، قدرتی   خافت و جانشـــینی پیامبر؟لص؟ 

کرم؟لص؟ در شـــئون مختلف  که به نیابت از پیامبر ا مطلق بر جامعۀ اســـامی اســـت 

دینـــی و دنیـــوی اعمال می گـــردد.1 اهمیت واالی این جایگاه ســـبب شـــده اســـت تا 

کـــه عهده دار این جایگاه می شـــود، شـــرایط  اندیشـــمندان مســـلمان، برای شـــخصی 

 متعددی برشـــمارند؛ برای نمونه ســـیف الدین آُمدی چهارده شـــرط زیـــر را بیان نموده

 اســـت: 1. مجتهد بـــودن در احـــکام شـــرع؛ 2. بصیر بـــودن نســـبت بـــه امـــور جنگـــی و 

 آماده ســـازی لشـــکر و حفـــظ مرزها؛ 3. قدرت داشـــتن بـــر اجرای حقـــوق و گرفتن حق 

 مظلومین؛ 4. عاقل، عادل، موثق، مســـلمان و اهل شـــرع بودن در ظاهر؛ 5. بالغ بودن؛

 6. مرد بودن؛ 7. آزاد بودن؛ 8. مطاع و نافذ بودن اوامر او در محل والیت؛ 9. قرشی بودن؛

  10. هاشـــمی بودن؛ 11. عالم بودن به جمیع مســـائل دیـــن؛ 12. افضلیت از همۀ مردم؛
کرامت؛ 14. برخورداری از عصمت.2  13. داشتن 

شـش شـرط اخیر مورد اختاف میان اندیشـمندان شـیعه و اهل  سـنت اسـت و چنین 

نیـز داشـته  بـارز در صـدر اسـام  نمـودی  کـه همیـن اختاف عقیـده  نظـر می رسـد  بـه 

اسـت. در ادامـه بـه نقـش عـدم بـاور بـه مهم تریـن ایـن شـروط پرداختـه می شـود.

1- 1. عصمت

پس از رحلت رســـول خدا؟لص؟ نزاع بر ســـر جانشـــینی آن حضرت عامل شکل گیری 

گردید.  مهم تریـــن اختاف در امت اســـامی و ایجاد دو مذهب شـــیعه و اهل ســـنت 

1. سبحانی، جعفر، الهیات، 8/4.
2. آمدی، سیف الدین، أبکار األفکار،  191/5.
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شـــکل گیری ســـقیفه و انتخـــاب ابوبکر به عنـــوان نخســـتین خلیفه، روشـــن ترین نمود 

کـــه از مهم ترین آنها، شـــرط عصمت  چشم پوشـــی از بســـیاری از شـــروط خلیفـــه بـــود 

که دربارۀ میزان شـــیوع این بـــاور در میان  اســـت. صرف نظـــر از دیدگاه های متفاوتـــی 

کلیـــدی در  مســـلمانان نخســـتین وجـــود دارد، بی شـــک عـــدم التـــزام بـــه آن، نقشـــی 

به حاشیه رانده شـــدن حضـــرت علی؟ع؟ داشـــت.

ابوبکـر آشـکارا بـه خطـا و اشـتباهات خـود اعتـراف داشـت.1 انـکار نصـوص پیامبـر بـر 

جانشـینی حضـرت علـی؟ع؟، سـخت گیری بـر حضـرت علـی؟ع؟ بـرای بیعـت، رفتـار 

ناشایسـت در قبـال حضـرت زهـرا؟اهع؟ و غصـب فـدک و میـراث او، اهانـت بـه خانـدان 

پیامبـر2 و قطـع حقـوق طرفـداران حضـرت علـی؟ع؟ از بیت المال3 از جملـۀ خطاهای 

مرتکـب  آن،  از  پـس  چـه  و  خافـت  از  پیـش  چـه  نیـز،  دوم  خلیفـۀ  اسـت.  او  بـزرگ 

و  پیامبـر  امـر  بـا  پیامبـر،4 مخالفـت  بـه  اعتـراض  مکـّرر  ماننـد  فراوانـی شـد؛  خطاهـای 

توهیـن بـه آن حضـرت در ماجـرای قلـم و دوات5 و هجـوم بـه خانـۀ فاطمـۀ زهـرا؟اهع؟.6 

خلیفـۀ سـوم نیـز مرتکـب کردارهـای ناصوابـی چـون انتخـاب اسـتانداران ناشایسـت،7 

بـذل و بخشـش و اسـراف بیت المـال،8 ثروت انـدوزی خـود و اطرافیانـش،9 رفتارهـای 

کـرم؟لص؟ و مخالفـت بـا سـیرۀ رسـول خـدا؟لص؟10 شـد. ناشایسـت بـا صحابـۀ پیامبـر ا

1. ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 212/3.
2.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، شرح نهج البالغة، 215/16.

ئل اإلمامة، ص 39. 3. طبری، محمد  بن رستم، دال
4. بخــاری، محمــد  بــن اســماعیل، همــان، ص 257، ح 126 و ص 554، ح 2731؛ نیشــابوری، 
مســلم  بن حجاج، صحیح، ص 804 - 805، ح 4408؛ ابو داود سجســتانی، ســلیمان ، ســنن، 

ص 513، ح 4440.
5. بخاری، محمد  بن اسماعیل، صحیح، ص 619، ح 3053.

6. بالذری، احمد، أنساب األشراف، 268/2.
کم نیشابوری، محمد، المستدرك علی الصحیحین، 47/3. 7. حا

8. بالذری، احمد، همان، 137/6.
9. ابن سعد، محمد ، همان، 76/3.

10. منقری، نصر  بن مزاحم، وقعة صفین، ص 319.
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کـه شـاهد همـۀ ایـن امـور بـود، لیاقـت خلیفـه را برای داشـتن مقام   امـا جامعـۀ اسـامی 

کثـر از او تقاضـای توبـه داشـت. ایـن بـاور تـا بـه  خافـت مـورد تردیـد قـرار نـداد و حدا

ظالـم،  فـرد  امامـت  حتـی  برخـی  دارد.1  وجـود  اهل سـنت  از  بسـیاری  میـان  در  امـروز 

کفـر، تـرک نمـاز و دعـوت بـه آن، غصـب امـوال،  غاصـب و دزد را نیـز جایـز می داننـد و 

قتـل نفـوس محترمـه، تضییـع حقـوق و تعطیـل حـدود الهـی را سـبب خلـع و مجـوزی 

بـرای خـروج بـر او نمی داننـد و بـه وعـظ، تخویـف و تـرک طاعتش در معصیـت خداوند 
نموده انـد.2 کتفـا  ا

1- 2. دانش دین و ادارۀ جامعۀ اسالمی

تبییـن  در  حتـی  و  نبودنـد  برخـوردار  ویـژه ای  علمـی  جایـگاه  از  نخسـت  خلیفـۀ  سـه 

معنـای برخـی از کلمـات قـرآن اظهار عجز می نمودند.3 عمر سـؤال کردن از متشـابهات 

کـرده بـود و پرسـش کننده را حبـس و تنبیـه می کـرد.4 او همـۀ مـردم را از  قـرآن را ممنـوع 

خـود فقیه تـر می دانسـت.5 عامـه امینـی مـوارد فراوانـی از بی اطاعـی عمـر  بـن خطـاب 

نیـز در خافـت خـود  کـرده اسـت.6 عثمـان  گـردآوری  را  بـه مسـائل مختلـف  نسـبت 
دچـار قضاوت هـای اشـتباه و متضـاد بـا قـرآن و سـنت شـد.7

امـا ایـن  امـور سـبب نشـد جامعـۀ اسـامی آنـان را شایسـتۀ مقـام خافـت ندانـد. ایـن 

کـه خافـت و امامـت  امـر نشـان از رواج ایـن بـاور ناصـواب پـس از پیامبـر؟لص؟ دارد 

کـه  کامـل و پیامبرگونـه نسـبت بـه همـۀ امـور نـدارد. از ایـن رو اسـت  تازمـی بـا دانـش 

شــرح  محمــد،  بــن  علــی  جرجانــی،  249/5؛  المقاصــد،  شــرح  عمــر،  بــن  مســعود   تفتازانــی،   .1
.350/8 المواقــف، 

2. باقالنی، محمد  بن طیب، تمهید األوائل، ص 478.
3.  ابن ابی شیبة، عبداهلل بن محمد، المصنف، 180/7، ح 9.

4. دارمی، عبداهلل  بن عبدالرحمن، سنن، 66/1.
5. هیثمی، علی ، مجمع الزوائد، 283/4.

6. ر.ک: امینی، عبدالحسین، الغدیر، 83/6.
 7. ر.ک: ســیوطی، عبدالرحمــن، الــدر المنثــور، 382/7؛ بخــاری، محمــد  بــن اســماعیل، همان، 

ص 53، ح 179 و ص 73، ح 291 و ص 317، ح 1563.
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ماننـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  اصحـاب  توسـط  بیعـت  آغـاز  در  ایراد شـده  خطبه هـای  در 

خزیمـة بـن ثابـت، ابوالهیثـم بـن تیهـان، رفاعـة بـن رافـع، مالـک بـن عجـان،1 ثابـت بن 

قیـس )خطیـب انصـار(2 و مالـک اشـتر3 و حتـی در مراحـل پیش از جنـگ جمل مانند 

کوفـه توسـط امـام حسـن؟ع؟4 و عمـار بـن یاسـر5 و پیـش از آغـاز جمـل  جـذب نیـرو در 

کیـد فراوانـی بـر برتـری علمـی حضـرت بر  صغـری ماننـد خطبـۀ عثمـان بـن حنیـف،6 تأ

کیـدات را می تـوان شـاهدی  تمامـی امـت به ویـژه خلفـای پیشـین شـده اسـت. ایـن تأ

هم چنیـن  و  دوره  آن  اسـامی  جامعـۀ  توسـط  ویژگـی  ایـن  بـه  توجـه  عـدم  یـا  انـکار  بـر 

اصحـاب جمـل دانسـت.

1- 3. تنصیص

از دیگر ویژگی هـای امـام، منصوص بـودن، یعنـی انتخـاب او بـه امـر خـدا اسـت. بـاور 

کـه نصـی از سـوی خداونـد و رسـول او دربـارۀ جانشـینی  اصحـاب جمـل بـر ایـن بـود 

وجـود نـدارد و خلیفـه بایـد بـه انتخـاب مـردم و به واسـطۀ بیعـت، یـا وصیـت امـام قبلی 

و یـا از طریـق شـورا تعییـن گـردد. نشـانه های روشـنی بـر تاش طلحه و زبیـر برای تثبیت 

و بهره بـرداری از ایـن بـاور وجـود دارد. ایـن دو پـس از ورود بـه مکـه از عایشـه بـرای خروج 

کردنـد و از او خواسـتند تـا مـردم را نسـبت بـه قتـل عثمـان  بـر امـام علـی؟ع؟ دعـوت 

کـرد7  کنـد. او نیـز چنیـن  حسـاس نمایـد و تعیـن خلیفـه را وظیفـۀ شـورای عمـر معرفـی 

یـادی را بـا خـود همـراه سـازد. بنابرایـن نه تنهـا در اذهـان مـردم بـاور بـه  و توانسـت افـراد ز

تنصیصی بـودن امـام وجـود نداشـت، بلکـه حتـی بیعـت همگانی بـا امام را قابل فسـخ 

بـا شـورای عمـر می دانسـتند.

کوفی، احمد، الفتوح، 431/1. 1.  ابن اعثم 
یخ، 179/2. 2. یعقوبی، احمد، تار

3. همان، 179/2.
4.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، شرح نهج البالغة، 11/14.

5. مفید، محمد  بن محمد، الجمل، ص 262.
6. ابن  قتیبة دینوری، عبداهلل ، اإلمامة و السیاسة، 63/1.

7. بالذری، احمد، أنساب األشراف، 23/3.
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1-4. افضلیت

برتـری  پیامبـر؟لص؟،  از رحلـت  پـس  رواج یافتـه در سـال های  باورهـای  از  یکـی دیگـر 

ابوبکـر، عمـر و عثمـان بـر سـایر مـردم اسـت؛ بـرای نمونـه از عبـداهلل بـن عمـر بـن خطـاب 

ی اند1 و در نتیجه  روایت شـده اسـت که پس از این سـه نفر، همۀ مردم با یکدیگر مسـاو

امـام علـی؟ع؟ بـر دیگـران افضلیتـی نـدارد. عایشـه می گفـت: »بـه خـدا قسـم یـک بنـد 

ی اسـت!«2  انگشـت عثمـان یـا یـک شـب از عمـر عثمـان بـا تمـام عمـر علی؟ع؟ مسـاو

طلحـه و زبیـر نیـز پـس از قرار گرفتـن در شـورای شـش نفره توسـط عمـر  بـن خطـاب خـود 

کمتـر از حضـرت علـی؟ع؟ نمی دانسـتند3 و بـه همیـن علـت، حاضـر نبودنـد تحـت  را 
فرمـان آن حضـرت باشـند.4

کـه تن نـدادن بسـیاری از بـزرگان، به ویژه  گزارش هـا پـرده از ایـن واقعیـت برمـی دارد  ایـن 

اندیشـۀ  از  برخاسـته  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  سیاسـی  رهبـری  بـه  جمـل،  اصحـاب  سـران 

همسـان پنداری منزلـت آن حضـرت بـا دیگـران بـوده اسـت.

2- انکار فضایل امام علی؟ع؟

تخریـــب جایـــگاه امـــام علـــی؟ع؟ از زمـــان رســـول خـــدا؟لص؟ یکـــی از راهبردهـــای 

مخالفـــان امـــام بـــود؛ بـــرای نمونـــه می تـــوان بـــه ماجـــرای برگزیـــدن بخشـــی از غنائـــم ســـپاه 

گـــزارش ایـــن ماجرا  کـــه خالـــد  بـــن ولیـــد از بریـــده خواســـت بـــا  کـــرد  یمـــن توســـط امـــام اشـــاره 

بـــرای رســـول خـــدا؟لص؟ موجـــب تنقیـــص امـــام شـــود.5 نمونـــۀ دیگـــر در ماجـــرای جنـــگ 

ـــان  ـــر منافق ـــاس و خط ـــرایط حس ـــه ش ـــه ب ـــا توج ـــدا؟لص؟ ب ـــول خ ـــد. رس ـــان ش ـــوک نمای تب

مدینـــه از امـــام علـــی؟ع؟ خواســـت در مدینـــه بمانـــد. عـــّده اى از منافقان  گفتنـــد: 

1. ابن حنبــل، احمــد  بــن محمــد، مســند، 14/2؛ طبرانــی، ســلیمان، المعجــم الکبیــر، 265/12، 
ح 13301.

2. بالذری، احمد، همان، 213/6.
3. مفید، محمد  بن محمد، همان، ص 314.

یــخ، 41/3؛  ابن اعثــم  4.  ابن  قتیبــة دینــوری، عبــداهلل ، همــان، 71/1؛ طبــری، محمــد  بــن جریــر، تار
کوفــی، احمد، همــان، 468/1.

5. طبرانی، سلیمان، المعجم األوسط، 162/6؛ هیثمی، علی، مجمع الزوائد، 128/9.
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کنـــار خـــود ناخشـــنود اســـت!  کـــرم؟لص؟ از حضـــور حضـــرت علـــی؟ع؟ در  پیامبـــر ا

ـــود:  ـــهور فرم ـــی مش ـــرت در حدیث ـــود و آن حض ـــل نم ـــر منتق ـــه پیامب ـــخن را ب ـــن س ـــام ای ام

کـــه بـــراى مـــن ماننـــد هـــارون بـــراى موســـی باشـــی، جـــز آن کـــه  »آیـــا خشـــنود نمی شـــوى 
 تو پیامبر نیستی؟«1

پـس از رحلـت رسـول خـدا؟لص؟ خلفـا همـواره جایـگاه واقعـی اهل بیت را بـه زبان و در 

عمـل انـکار می کردنـد و آنـان را به سـطح مـردم عادی تنزل می دادند. ماجرای سـقیفه و 

غصب خافت، انکار نصوص پیامبر بر جانشـینی حضرت علی؟ع؟، فشـار بر ایشـان 

بـرای بیعـت، رفتـار ناشایسـت در قبـال حضـرت زهـرا؟اهع؟ و غصـب فـدک و میـراث او، 

اهانـت بـه خانـدان پیامبـر2 و قطـع حقـوق طرفـداران حضـرت علـی؟ع؟ از بیت المال3 

بـه  حریص بـودن  چـون  ناروایـی  تهمت هـای  اسـت.  سیاسـت  ایـن  از  نمونه هایـی 

کاری، خود رأیـی،  یـا حکومـت،4 شـوخ طبعی،5 قومّیت گرایـی و خویشاوند سـاالری،6 ر

کم تجربگـی و خرده گیـری از مـردم7 نسـبت بـه امـام مطـرح می شـد؛ به ویـژه عثمـان از 
هیـچ بی حرمتـی ای نسـبت بـه امـام علـی؟ع؟ خـودداری نمی کـرد.8

جلوگیـری از نقـل و تدویـن حدیـث بـه صورت هـای مختلـف در دوران هـر سـه خلیفـۀ 

از مهم تریـن  از نشـر مناقـب اهل بیـت؟مهع؟  کـه جلوگیـری  نخسـت صـورت پذیرفـت9 
علـل ایـن اقـدام بـوده اسـت.10

یــة،  1. ابن ســعد، محمــد ، الطبقــات الکبــری، 24/3-25؛  ابن هشــام، عبدالملــک، الســیرة النبو
.946/4

2.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، شرح نهج البالغة، 215/16.
ئل اإلمامة، ص 39. 3. طبری، محمد  بن رستم، دال

4.  ابن  قتیبة دینوری، عبداهلل ، اإلمامة و السیاسة، 29/1.
5.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، همان، 82/12.

6. همان.
یخ، 158/2. 7. یعقوبی، احمد ، تار

کوفی، احمد، الفتوح، 377/1. 8.  ابن اعثم 
9. ذهبی، محمد، تذکرة الحفاظ، 3/1؛ ابن سعد، محمد، همان، 140/5 و 336/2 و 206/6.

ین حدیث، ص 139. 10. شهرستانی، جواد، منع تدو
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مجموعۀ این اقدامات سـبب شـد مردم تمایلی به شـنیدن فضایل حضرت علی؟ع؟ 

نداشـته باشـند1 و شـاید طلحـه شـرایط مسـاعدتری نسـبت بـه حضرت علـی؟ع؟ برای 
به دسـت گرفتن خافـت پـس از قتل عثمان داشـته باشـد.2

ایـن گزارش هـا به روشـنی از تـاش اصحـاب جمـل بـرای انـکار فضایل امـام علی؟ع؟ و 

نگه داشـتن مـردم در جهـل و بی خبـری نسـبت بـه جایـگاه آن حضـرت پـرده برمـی دارد 

و حکمـت اسـتفادۀ حضـرت علـی؟ع؟ از هـر فرصتـی _ حتـی در میانـۀ جنـگ جمـل _ 

بـراى معرفـی جایـگاه خویـش را روشـن می سـازد.3 یـاران آن حضـرت ماننـد عثمـان  بـن 

حنیـف نیـز در طـول جنـگ، فضایـل آن حضرت را برای مردم تبیین می کردند تا شـاید 
بتواننـد بدین وسـیله از ایجـاد جنـگ جلوگیـری کننـد.4

از  ایشـان  شـناخت  عـدم  می تـوان  به روشـنی  جمـل،  لشـکریان  رجزهـای  میـان  در 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را مشـاهده نمـود: »...علـی بدتریـن جایگزیـن  بـرای عثمـان اسـت و 

گـر می خواهیـد او را هم مرتبـه بـا بـزرگ مـا بدانیـد، هرگـز بـا او برابـر نیسـت!«5 اصحـاب  ا

حضـرت علـی؟ع؟ نیـز در پاسـخ، مناقـب امـام را یـادآور می شـدند.6 تخریـب جایـگاه 

حضـرت علـی؟ع؟ در ذهـن مـردم سـبب شـد برخـی بـه  دنبـال عمـار، به عنـوان معیـار 
تشـخیص حـق از باطـل باشـند.7

3- بنیان سازی جایگاهی ویژه برای عایشه

یــژه در  خلفــا در راستـــای تقـــویت بنیـــان های مشروعیـــت خافـــت خویش، تاشـــی و

1.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، همان، 58/9.
2. همان، 28/9.

3.  ابن  قتیبــة دینــوری، عبــداهلل، همــان، 71/1؛ هاللــی، ســلیم  بــن قیــس، کتــاب ســلیم بــن قیــس، 
.171/2

4.  ابن  قتیبة دینوری، عبداهلل، همان، 63/1.
5.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، همان، 254/1.

6. همان، 147/1.
یــخ دمشــق الکبیــر،  کر، علــی  بــن حســن، تار یــخ، 42/3؛  ابن عســا 7. طبــری، محمــد  بــن جریــر، تار

300/20؛  ابن عبدالبــر، یوســف  بــن عبــداهلل، اإلســتیعاب، 229/3.
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برجسته ساختن جایگاه طرفداران خود داشتند. یکی از این افراد عایشه بود که از شرایط 

مناسبی چون همسری پیامبر؟لص؟ و دختری خلیفۀ نخست نیز برخوردار بود. عمر  بن 

خطاب حقوق زنان پیامبر را 10000 سکه تعیین کرد، ولی عایشه را بر آنان مقدم ساخت و 

گانه ای نیز برای عایشه در  کرد.1 او گاهی عطایای جدا برای او 12000 سکه مقرری تعیین 

نظر می گرفت.2 عمر خانۀ عایشه را به عنوان مکان تعیین خلیفه پس از خود تعیین کرد3 
و برای دفن شدن در کنار پیامبر خدا و ابوبکر، از عایشه اجازه خواست.4

عایشـه نیـز در مقابـل ایـن تکریـم، از خلفـا حمایـت می کـرد و روایاتـی در تأییـد و تثبیت 

حکومـت، نقـل می کـرد.5 حمایـت عایشـه از عثمـان نیـز تـا زمانـی کـه عثمـان مقـرری او 

از بیت المـال را بـه انـدازۀ سـایر همسـران پیامبـر؟لص؟ کاهش نداده بـود، ادامه یافت،6 

ولـی از آن پـس هـر گاه عثمـان بـراى نمـاز از خانـه بیـرون می آمـد، پیراهـن رسـول خـدا را 

یـده و سـنت  بلنـد می کـرد و می گفـت: »عثمـان بـا صاحـب ایـن پیراهـن مخالفـت ورز
او را رهـا سـاخته اسـت«.7

کـه عثمـان از او بـرای مقابلـه بـا مخالفـان و  عایشـه آن  چنـان جایـگاه ویـژه ای یافتـه بـود 

مهاجمـان بـه خانـه اش، یـاری می طلبیـد.8 عایشـه حتـی قـدرت داشـت فتـوای قتـل 
کنـد.9 عثمـان را صـادر 

گر چـه نمی تـوان بـه یقیـن تمامـی روایـات فضائـل عایشـه را مجعـوالت دورۀ پیـش از  ا

یخـی به جا مانده از رخدادهای این جنگ نشـان  جنـگ جمـل دانسـت، اما شـواهد تار

کــم نیشــابوری، محمــد، المســتدرك علــی  1. ابن ســعد، محمــد ، الطبقــات الکبــری، 67/8؛ حا
الصحیحیــن، 9/4، ح 6723.

2. همان، 9/4، ح 6725.
3. ابن عبد ربه، احمد  بن محمد، العقد الفرید، 276/4.

4. بخاری، محمد  بن اسماعیل، صحیح، ص 281.
یخ اسالم، 119/1. 5. عسکری، مرتضی، نقش عایشه در تار

یخ، 175/2. 6. یعقوبی، احمد ، تار
7. مفید، محمد  بن محمد، امالی، ص 125، ح 3.

8. بالذری، احمد ، أنساب األشراف، 193/6.
9. طبری، محمد  بن جریر، همان، 12/3.
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که الاقل بخشـی از این فضایل در آن دوره توسـط دسـتگاه تبلیغاتی خافت  می دهد 

کـرده بـود و بدین وسـیله بنیان هـای بـاور ویـژه ای نسـبت بـه  در میـان مـردم رواج پیـدا 

کـه بهره هـای علمـی و معرفتـی  عایشـه بـه عنـوان اّم المؤمنیـن و شـخصیتی با فضیلـت 

فراوانـی از پیامبـر؟لص؟ بـرده اسـت، در اذهـان مـردم پی ریـزی شـده بـود. ایـن واقعیت، 

داشـت.  مـردم  تـودۀ  سـوی  از  جمـل  جنـگ  در  او  رهبـری  پذیـرش  در  مهمـی  نقـش 

نمونه هایـی از نقش آفرینی هـای جایـگاه عایشـه در ایـن جنـگ عبارت انـد از:

بیـر: طلحـه و زبیـر بـا مشـاهدۀ مخالفـت  الـف( طـرح فضایـل عایشـه توسـط طلحـه و ز

کردند  اولیۀ عایشـه با خروج بر امام علی؟ع؟ مسـئلۀ اّم المؤمنین بودن عایشـه را مطرح 

و از او خواسـتند تـا مصلحـت فرزندانـش را در نظـر بگیـرد.1 آن دو، همراهـی عایشـه بـا 

کـرده و بـه ایـن  خـود را نشـانۀ صـدق و راسـتی دعوتشـان در جنـگ بـا علـی؟ع؟ عنـوان 

گاه شـدن از حرکـت  وسـیله مـردم را بـه سـوی خـود جـذب می کردنـد.2 طلحـه پـس از آ

سپاه حضرت علی؟ع؟، در سخنرانی خود در بصره می گفت: 

نـزد  او چـه منزلتـی  کـه  کـرده و می  دانیـد  را همـراه شـما  خداونـد عایشـه 

چـه  او  پـدر  کـه  می  دانیـد  هم چنیـن  اسـت.  داشـته  خـدا؟لص؟  رسـول 
اسـت.3 داشـته  اسـام  در  جایگاهـی 

گفت: ی در هنگام شروع درگیری دو سپاه نیز  و

اى مـردم بصـره! همانـا خداونـد خیـرى را بـراى شـما پیش آورده اسـت که 

بـه هیـچ قومـی عنایـت نکرده اسـت؛ مادرتـان و حریم پیامبرتـان... همراه 

شما است. ای مردم! علی آمده است تا خون مسلمانان را بریزد. نگویید 

و  خـدا؟لص؟  همسر رسـول  شـما  همـراه  اسـت!  پیامبـر  پسـر عموی  او  کـه 

کـه پـدرش دوست  داشـتنی ترین مردم  دختـر ابوبکـر صدیـق اسـت؛ کسـی 
نزد پیامبـر بود.4

1. ابومخنف، لوط  بن یحیی، أخبار الجمل، ص 21.
2. مفید، محمد  بن محمد، الجمل، ص 314.

3. همان، ص 304.

4. همان، ص 305.



429

مو
 ج

و
جن

ی 
هیر

و 
شم

آر 
ن 

ی د
 عا

نه
رمی

ی ل 
يا

خر
ی ه

رعا
ژاا

و 
 يق

ی
راا

له

jep.emamat.ir

ب( فضایـل عایشـه، ابـزار تبلیغاتـی جارچیـان: بنـا بـر نقـل طبـری، جارچیـان در مکـه 

کیـد بـر »ُام المؤمنین« بـودن عایشـه، مـردم را بـه جنـگ بـا امـام علـی؟ع؟ دعـوت  بـا تأ
کردنـد.1 آمادگـی  نفـر اعـام  می کردنـد و در نهایـت 2000 

ج( طـرح فضایـل عایشـه توسـط خـود او: عایشـه نیـز به خوبـی بـر ایـن نکتـه واقـف بـود و 

در جنـگ جمـل بهره بـرداری فراوانـی از آن می کـرد. او لقـب »ام المؤمنیـن« را در صـدر 

یـد  بـن صوحـان،2 نامـه بـه اهـل یمامـه و دعـوت از آنـان بـرای جنـگ،3 نامـه بـه  نامـه بـه ز

مـردم مدینـه4 و همراه سـاختن کعـب  بـن سـور، قاضـی بصره5 به کار بـرد. او در بحبوحۀ 

کـه مـن  کنیـد  جنـگ نیـز بـه یارانـش می گفـت: »اى فرزندانـم، هجـوم ببریـد و پایـدارى 
بـراى شـما بهشـت را ضمانـت می کنـم!«6

کنده از ذکر  کـه آ د( بازتـاب فضایـل عایشـه در رجزهـا: رجزهـای سـپاهیان جنگ جمل 

فضائـل و جایـگاه عایشـه اسـت، به روشـنی حکایتگـر میـزان تأثیـر ایـن بـاور و رسـوخ آن 

در دل  سـپاهیان جمل اسـت.7 در بخشـی از این اشـعار آمده اسـت: 

که او  کنیـــد  گـــروه ازد، از مـــادر خـــود یعنی عایشـــه ســـخت مواظبت  ای 

همچون نماز و روزۀ شـــما اســـت. او بزرگ شـــما اســـت و حرمتش بر شما 

کار  کنیـــد و اندیشـــه های توانایتـــان را به   واجـــب اســـت. در راه او تـــاش 
8 ید. گیر

کـه در جنـگ جمـل در سـپاه عایشـه حضـور  هــ( تقدیـس شـتر عایشـه: قبایـل مختلفـی 

یخ، 8/3. 1. طبری، محمد  بن جریر، تار
2.  ابن اثیــر، علــی بــن محمــد، الکامــل، 216/3؛  ابن کثیــر، اســماعیل بــن عمــر، البدایــة و النهایــة، 

.261/7
3. مفید، محمد  بن محمد، همان، ص 300.

4. همان، ص 299.
اإلســالم،  یــخ  تار محمــد،  ذهبــی،  359/3؛  المنتظــم،  علــی،  عبدالرحمــن  بــن  5.  ابن جــوزی، 

.485/3
6. مفید، محمد  بن محمد، همان، ص 347؛ طبری، محمد  بن جریر، همان، 45/3.

7. مفید، محمد  بن محمد، همان، ص 345.
8.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، شرح نهج البالغة، 254/1.
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داشـتند، شـتر عایشـه را همچون یک بت می پرسـتیدند. این شـتر در واقع پرچم سـپاه 

 جمـل محسـوب می شـد و آنـان خـود را موظـف به حفاظـت از آن می دیدنـد.1 بنا بر نقل 

کوفی مردم سرگین شتر عایشه را می بوییدند و به یکدیگر می گفتند:   طبری و ابن اعثم 

»سـرگین شـتر ام المؤمنیـن خوشـبوتر از مشـک اسـت«.2 از ایـن رو علـی؟ع؟ دسـتور داد 

کـرده و آتـش زدنـد3 و سـپس آن حضـرت ایـن آیـه را قرائـت نمـود:  شـتر را پـی 

که پیوسته آن را پرستش می کردی! و ببین  کنون[ بنگر به این معبودت   ]ا
یا می پاشیم.4 ما آن را نخست می سوزانیم سپس ذّرات آن را به در

کردند.5 گفته می شود هشتصد نفر برای محافظت از شتر عایشه جان خود را فدا 

گـزارش شـیخ مفیـد، مـردم بصـره بـا شـنیدن حضور  و( بصریـان و فضائـل عایشـه: بنـا بـر 

 عایشه در این جنگ، خداوند را سپاس گفتند و جان خود را به طلحه و زبیر پیشکش 

کردنـد. سـپس بـا حضـور نـزد عایشـه، بـه او سـام دادنـد و خـروج او را فقط بـرای اصاح 

امـت، حفـظ جـان مسـلمانان، خاموش کـردن آتـش فتنـه و ایجاد الفت بین مسـلمانان 

کردنـد.6 بصـره شـهری دور از مدینـه  دانسـتند و بـرای قتـال بـا مخالفیـن اظهـار آمادگـی 

بـود و مـردم از نزدیـک عایشـه را نمی شـناختند. بنابرایـن  آن چـه آنـان از او می دانسـتند، 

کـرده بودند. کـه دیگـران دربـاره اش نقل  فقـط شـنیده هایی بـود 

یخی  ز( ایجـــاد تردید در ســـپاهیان امام علـــی؟ع؟: نکته ای که در میـــان گزارش های تار

کـــه حتی اصحاب حضـــرت علی؟ع؟ نیـــز از خروج  جلـــب توجه می کند این اســـت 

عایشـــه بیشـــتر نگـــران بودنـــد تـــا خروج طلحـــه و زبیـــر. قیس  بن ســـعد، یکـــی از یاران 

حضـــرت علـــی؟ع؟ علت ایـــن نگرانـــی را شـــیوع باور مـــردم به مقام عایشـــه دانســـته 

1. همان، 240/1.
کوفــی، احمــد، الفتــوح، 483/1؛  ابن اثیــر،  2. طبــری، محمــد  بــن جریــر، همــان، 48/2؛  ابن اعثــم 

علــی بــن محمــد، همــان، 340/2.
3.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، همان، 228/6.

4. همان، 266/1.
5. ابن شهر آشوب، محمد  بن علی، مناقب، 158/3.

6. مفید، محمد  بن محمد، الجمل، ص 304.
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اســـت.1 ایـــن باور حتی در برخی از یاران حضرت علی؟ع؟ وجود داشـــت.2 ســـخنان 

ی و عامۀ مســـلمانان دارد:  قیس  بن ســـعد به امام داللتی روشـــن بر نفوذ این باور در و

بـراى عایشـه بیشـتر  انـدوه مـا  و  بـه خـدا سـوگند! غـم  ای امیرالمؤمنیـن، 

اسـت تـا بـراى طلحـه و زبیـر؛ چـون طلحـه و زبیـر بـه خاطـر بیعت شـکنی 

خونشـان حال اسـت؛ اما عایشـه، هر کسـی جایگاه و مقام او را در اسام  
و موقعیـت او را نسـبت بـه رسـول خـدا؟لص؟ می دانـد.3

تحلیـل عثمـان  بن حنیف، اسـتاندار امیرالمؤمنیـن؟ع؟، احنف  بن قیس و حکیم  بن 

گرایـش فـراوان مـردم بـه سـوی اصحـاب جمـل بـه خاطـر حضور همسـر  َجَبلـه عبـدى از 
گزارش فوق است.4  پیامبر در میان جملیان نیز تأیید دیگری بر صحت 

بنابرایـن بنیان سـازی باورهایـی مهـم دربـارۀ عایشـه، بـر تأثیـر اجتماعـی او در حـوادث 

کاریزماتیـک در جنـگ جمـل، تأثیـر بسـزایی  مختلـف، به ویـژه یافتـن جایـگاه رهبـری 

داشـته اسـت. در ادامـه بـه مهم تریـن ایـن باورهـا و شـکل گیری آنهـا اشـاره شـده  اسـت.

3- 1. جایگاه ویژۀ »اّم المؤمنین«

در دوران حیـات رسـول خـدا؟لص؟ نشـانه ای از اهتمـام آن حضـرت در جهـت ایجـاد 

عنوانـی ویـژه بـرای همسـری خود وجود ندارد و همسـران ایشـان مانند بقیـۀ زنان زندگی 

بـرای  متمایـز  جایگاهـی  ایجـاد  بـرای  دسـتاویزی  کریـم  قـرآن  از  آیـه ای  امـا  می کردنـد. 

گردیـد. در ایـن آیـه، همسـران پیامبـر بـه عنـوان مـادر  برخـی از همسـران پیامبـر؟لص؟ 

مؤمنـان معرفـی شـده اند: 
ها�قُُهْم<5 ّمَ

أُ
ُه ا ُ وا�ج رضْ

أَ
ِسِهْم َو ا �ضُ ںضْ

أَ
�ضَ ِم�ضْ ا �ي ِم�ض ُموأْ

ْ
ال ْول�ي  ںجِ

أَ
ُّ ا �ي �جِ

>ال�ضَّ

1.  ابن  قتیبة دینوری، عبداهلل ، اإلمامة و السیاسة، 62/1.
کــم نیشــابوری، محمــد، المســتدرك علــی الصحیحیــن، 134/3، ح 4628؛ ابن مغازلــی،  2. حا
علــی  بــن محمــد، مناقــب، ص 117، ح 144؛ خوارزمــی، موفــق  بــن احمــد، مناقــب، ص 176، 

ح 214؛ هیثمــی، علــی ، مجمــع الزوائــد، 134/9.
3.  ابن  قتیبة دینوری، عبداهلل ، اإلمامة و السیاسة، 62/1.

4.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، شرح نهج البالغة، 311/9.
5. احزاب: 6.
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پیامبر نسـبت به مؤمنان از خودشـان سـزاوارتر اسـت و همسـران او مادران 

آنان اند.

کـه یکـی از اصحـاب رسـول خـدا )طلحـه(  گفتـه شـده اسـت  در شـأن نـزول ایـن آیـه 

گفتـه بـود: 

 چرا محمد ما را از صحبت کردن با دختر عموهایمان منع می کند و می گوید

کنیـد؟ چـرا او می توانـد پـس از مـرگ   از پشـت حجـاب بـا آنـان صحبـت 

یم؟  مـا بـا همسـرانمان ازدواج  کنـد، امـا ما حق ازدواج با همسـرانش را ندار
کـرد.1 گـر محمـد از دنیـا بـرود مـا نیـز بـا همسـران او ازدواج خواهیـم  ا

بدیهـی اسـت تشـبیه همسـران پیامبـر بـه مـادران مؤمنیـن در آیـۀ فـوق، تشـبیه بـه برخی 

از آثـار مـادری اسـت و بـه اذعـان اندیشـمندان اهـل سـنت، تنهـا حکـم قابـل اثبـات، 

حرمـت ازدواج بـا آنهـا بعـد از رسـول خـدا؟لص؟ اسـت.2 این که عایشـه این گونـه مادری 

را تنهـا نسـبت بـه مـردان مؤمـن معنـادار می دیـد، شـاهد روشـنی بـر ایـن امـر اسـت.3 امـا 

پـس از رحلـت پیامبـر اسـام، این جایگاه مفهوم واالیی یافت و همسـری پیامبر؟لص؟ 

و ام المؤمنین بـودن بـه صـورت یـک باور مقدس و اعتقـادی رایج درآمد.

3- 2. جایگاه علمی و روایی

یکـی از راه هـای تقویت موقعیت اجتماعی و سیاسـی عایشـه توسـط خلفـا، ایجاد باور 

کـه بـا رجـوع مکـرر بـه او در مسـائل علمـی و  بـه جایـگاه علمـی واالیـی بـرای عایشـه بـود 

درخواسـت فتـوا از او صـورت می گرفـت. پـس از رحلـت رسـول خـدا ُنـه نفـر از همسـران 

آن حضـرت در قیـد حیـات بودنـد، ولـی هیچ  یـک از آنهـا ماننـد عایشـه مـورد توجـه و 

احتـرام و مرجـع صـدور فتـوا نبـود. او در زمـان حکومـت ابوبکـر، عمـر و عثمـان، بلکـه 

1. سیوطی، عبدالرحمن، الدر المنثور، 214/5؛ ابن سعد، محمد، الطبقات الکبری، 201/8.
یــس، األم، 151/5؛ طبــری، محمــد  بــن جریــر، جامــع البیــان، 147/21،  2. شــافعی، محمــد  بــن ادر
ح 21597؛  ابن عربــی، محمــد  بــن عبــداهلل، أحــکام القــرآن، 542/3؛  ابن ملقــن، عمــر  بــن علــی، 

غایــة الســول، ص 6، 250.
 3.  ابن جوزی، عبدالرحمن  بن علی، زاد المسیر، 96/6؛ محلی، محمد و سیوطی، عبدالرحمن،

 تفسیر الجاللین، ص 418.
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ینـی ماننـد »افقـه  کـه فتـوا مـی داد و از او بـا عناو تـا پایـان زندگـی خـود، تنهـا بانویـی بـود 

رسـول   بسـنن  النـاس  »اعلـم  و  اهلل«  بکتـاب  النـاس  »اعلـم  النـاس«،  »اعلـم  النـاس«، 
یـاد می شـد.1 اهلل؟مص؟« 

گرچـه عایشـه کمتـر از ده سـال بـا رسـول خـدا؟لص؟ زندگی کـرد، اما حـدود 2210 روایت 

کـه پـس از ابوهریـره بـا 5374 روایـت،3 عبـداهلل  بـن عمـر بـا 2630  از او بـه  جـا مانـده2 

روایـت4 و انـس  بـن مالـک بـا 2286 روایـت،5 جایگاه چهارم را به خـود اختصاص داده 

گفتـه می شـود ابوهریـره بـرای تصحیـح روایـات خـود نـزد عایشـه می رفـت7 و  اسـت.6 
صحابـه هنـگام اختـاف در روایـت، بـه او مراجعـه می کردنـد.8

3- 3. فضائل

منابع روایی اهل سـنت فضیلت های بی شـمار  و سـخنان فراوانی از صحابه و عالمان 

اهل سـنت در سـتایش عایشـه در خود جای داده اند.9 برخی از این فضائل عبارت اند 

از: انتخـاب عایشـه بـه همسـری پیامبـر؟لص؟ توسـط خداونـد،10 سـام جبرئیـل بـه او،11 

1. ابن ســعد، محمــد، همــان، 375/2؛ بخــاری، محمــد  بــن اســماعیل، صحیــح، ص 280، ح 
.1387

2.  ابن عماد، عبدالحی ، شذرات الذهب، 63/1.
3. ذهبی، محمد، سیر أعالم النبالء، 632/2.

4.  ابن عماد، عبدالحی، همان.
5. ذهبی، محمد، تذکرة الحفاظ، 37/1.

6. سیوطی، عبدالرحمن ، ألفیة في علم الحدیث، ص 108.
7. بخــاری، محمــد  بــن اســماعیل، همــان، ص 725؛ نیشــابوری، مســلم  بــن حجــاج، صحیــح، 

ص 1147، ح 6349.
8. بخــاری، محمــد  بــن اســماعیل، همــان، ص 267، ح 1323 و 1324؛ نیشــابوری، مســلم  بــن 

حجــاج، همــان، ص 425، ح 2191.
 9. بــرای مطالعــۀ بیشــتر دربــارۀ اقــوال صحابــه و علمــای اهــل ســنت راجع بــه عایشــه ر.ک: جمعــی از 

باحثین، عائشة أم المؤمنین، ص 281 - 302.
10. بخاری، محمد  بن اسماعیل، همان، ص 786، ح 3895.

11. همان، ص 667، ح 3768.
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فضیلـت عایشـه بـر سـایر زنـان،1 تنهـا همسـر پیامبـر در دنیـا و آخـرت،2 اهـدای هدایـا 

بـه پیامبـر توسـط مـردم در روز نوبـت عایشـه و نـزول وحـی در زیـر لحـاف عایشـه،3 نـزول 
آیـۀ برائـت عایشـه در ماجـرای افـک،4 و محبوب تریـن همسـر نـزد رسـول خـدا.5

نقل گسـتردۀ این فضایل سـاختگی و کثرت چشـمگیر آنها در مقابل فضایل مشـابهی 

کـه بـه یقیـن بـرای سـایر همسـران پیامبـر وجـود داشـته اسـت، نشـان از تاشـی گسـترده 

و نظام یافتـه بـرای باال بـردن مقـام و موقعیـت عایشـه دارد؛6 بـرای نمونـه، سـام جبرئیـل 

بـه عایشـه به فراوانـی در منابـع اهل سـنت ذکـر شـده اسـت؛ در حالی کـه سـام خداونـد 

کـه بـه  ینـب بنـت جحـش  بـه حضـرت خدیجـه7 انعـکاس چندانـی نـدارد. یـا ازدواج ز

کتـب شـش گانۀ اهل سـنت، تنهـا در  گرفـت،8 از بیـن   امـر الهـی و نـّص قرآنـی صـورت 

کید بسـیار بیشتری بر ماجرایی  سـنن ترمذی نقل شـده اسـت؛9 اما منابع اهل سـنت تأ

یـای  کـه تصویـر عایشـه در رؤ مشـابه بـرای عایشـه دارنـد و حتـی طـول و عـرض حریـری 

پیامبـر؟لص؟ در آن پیچیـده شـده بـود را نقـل نمـوده 10 و بـر اسـاس ایـن ماجـرا، حکـم 

1. همان، ص 667، ح 3769.
2. همان، ص 667، ح 3772.

3. همان، ص 668، ح 3775.
4. همان، ص 856، ح 4757.

5. همان، ص 650، ح 3662.
بیــر، باألخــص عــروة  گســترده و نظام منــد فضایــل عایشــه، نقــش خــود او و خانــدان ز 6. دربــارۀ نقــل 
گونــه ای اســت  بیــر، بســیار حائــز اهمیــت اســت. تأثیــر ایــن خانــواده در نقــل ســیرۀ نبــوی بــه   بــن ز
گــزارش ســیره ابــن هشــام، مغــازی واقــدی و الطبقــات الکبــری ابن ســعد،  کــه از مجمــوع 4606 
کرده انــد. از ایــن میــان، شــصت روایــت دربــارۀ عایشــه  بیــر نقــل  تقریبــًا یک پنجــم آن را خانــدان ز

یــن ســیرۀ نبــوی، فصــل 3 و 4. یــان و تدو بیر اســت؛ ر.ک: هدایت پنــاه، محمدرضــا، ز
7. بخــاری، محمــد  بــن اســماعیل، همــان، ص 675، ح 3820؛ نیشــابوری، مســلم  بــن حجــاج، 

همــان، ص 1050، ح 2432.
الکبــری،  الطبقــات  ابن ســعد، محمــد ،  األولیــاء، 52/2؛  ابونعیــم اصفهانــی، احمــد ، حلیــة   .8

.76 /6
9. ترمذی، محمد، سنن، 32/5، ح 3265.

یخ بغداد، 190/2. 10. خطیب بغدادی، احمد ، تار
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شـرعی »جـواز نـگاه مـرد بـه زن نامحـرم بـرای ازدواج« را اسـتنباط نموده انـد.1

4- بنیان سازی جایگاهی ویژه برای صحابه

 یکی دیگر از اسباب شکل گیری واقعۀ جمل، شکل گیری بنیان های باور به جایگاهی

 ویـژه بـرای صحابـۀ پیامبـر؟لص؟ اسـت. از دیـدگاه همـۀ مسـلمانان، اصحـاب پیامبـر 

کـرم؟لص؟ در اسـتقرار اسـام و حکومـت اسـامی نقـش بسـزایی داشـته اند. روایـت  ا

کریم  کـرم؟لص؟ یکی دیگـر از ویژگی هـای صحابه اسـت. قرآن  باواسـطۀ آنهـا از رسـول ا

از برخـی از صحابـه بـه خاطـر سـبقت در اسـام، هجـرت، ایثـار و... تمجیـد نمـوده و 

کـرده اسـت.2 مجموعـۀ ویژگی هـای فـوق سـبب شـد  رضایـت خداونـد از آنـان را اعـام 

تـا مسـلمانان بـرای آنـان احتـرام ویـژه ای قائـل شـوند.

بر  خـــاف اهل ســـنت، شـــیعیان گرچه به اصحـــاب پیامبر بـــا دیدۀ تجلیـــل و تکریم و 

احتـــرام می نگرنـــد، ولی ایـــن موضوع را مانـــع از داوری دربـــارۀ رفتار برخـــی از صحابه 

یخ قطعی و خرد  نمی داننـــد. این داوری بر اســـاس آیات قرآن، احادیث صحیـــح، تار

گرفته اســـت.3 بررســـی زندگی و رفتار صحابه نشـــان می دهد  ســـلیم انســـانی صورت 

کـــرده، بلکـــه یکدیگـــر را نفریـــن می کردند و در مـــورد خود  کـــه آنـــان از یکدیگـــر انتقاد 

کـــه مانند  و جایگاهشـــان چنیـــن بـــاوری نداشـــتند. آنان خود را بشـــری می دانســـتند 
گناه مبّرا نیســـتند.4 ســـایرین از خطا و 

کـه به نقل  کـرم؟لص؟ صحابـه یادگارهـای آن حضـرت بودند  امـا پـس از رحلـت پیامبـر ا

یـخ و سـیرۀ آن حضـرت و تفسـیر قـرآن کریـم می پرداختنـد. ایـن امـر در کنـار سـتایش  تار

کریـم و پیامبـر؟لص؟ از جمعـی از اصحـاب، سـبب شـکل گیری جایـگاه  فـراوان قـرآن 

گردید. ویـژه ای بـرای صحابـه 

1. بخاری، محمد  بن اسماعیل، صحیح، ص 944، ح 5125.
2. توبه: 100؛ انفال: 72- 75؛ حشر: 8-10؛ فتح: 18.

 3. عسکری وادقانی، عبدالرضا، دائرة المعارف صحابۀ پیامبر اعظم؟لص؟، 38/1 - 117؛ نیز ر.ک: 
منصوری، ایاد، المنهج العلمي في تقییم أفعال الصحابة.

4. امین، احمد، ضحی اإلسالم، 180/3.
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کـه مسـلمانان حضـور و همراهـی صحابـه را در  یخـی آمـده اسـت  گزارش هـای تار در 

ی  بـازو یـک  به عنـوان  آنـان  از  و  می دانسـتند1  مبـارک  جنـگ  چـون  مختلفـی  مواقـع 

یخ،2 جنگ هـا و فتوحات،3  مشـورتی در موقعیت هایـی ماننـد مشـخص کردن مبـدأ تار

اختـاف  و  بیت المـال5  مصـرف  طـرق  شـهرها،4  اسـتانداران  و  فرمانـداران  تعییـن 

قرائـات،6 بهـره می گرفتنـد و تـا حـد امـکان فرمانـداری شـهرها7 و فرماندهـی جنگ هـا8 

را به ایشان می سپردند.

برخـی از صحابـه از آغـاز حکومـت حضـرت علـی؟ع؟ بـا طـرح فضیلـت و برتـری خـود 

بـر دیگـران و سـابقه و زحماتشـان بـرای اسـام، خواهـان سـهم بیشـتری از بیت المـال، 

زبیـر  و  طلحـه  بودنـد.9  حکومـت  در  دخالـت  و  مشـورت  حـق  و  شـهرها  بـر  امـارت 

کرم؟لص؟ و پیشـی گرفتن در قبول اسـام را جایـگاه ویژه ای  مصاحبـت خـود بـا پیامبـر ا

به عنـوان  را  آنـان حضـور خـود  کنـد.10  را شایسـته خافـت  فـرد  کـه می توانـد  دانسـتند 

صحابـۀ خـاص پیامبـر؟لص؟ معیـاری بـرای حقانیت لشـکر جمـل معرفـی می کردند.11 

کـرد:  تأثیـر ایـن تبلیغـات را می تـوان به روشـنی در رجزهـای سـپاهیان جمـل مشـاهده 

و  یـم  دار دوسـت  اسـت،  خشـنود  خداونـد  از  کـه  را  عایشـه  مادرمـان  مـا 
می کنیـم.12 یـاری  هسـتند،  خداونـد  رضایـت  و  پسـند  مـورد  کـه  را  صحابـه 

یخ، 487/2، 493. 1. طبری، محمد  بن جریر، تار
یخ، ص 14. 2. خلیفه  بن خیاط، تار

یخ، 132/2. 3. طبری، محمد  بن جریر، همان، 486/2؛ یعقوبی، احمد ، تار
4.  ابن عبدالبر، یوسف  بن عبداهلل، اإلستیعاب، 152/3.

5. یعقوبی، احمد، همان، 151/2.
یخ المدینة المنورة، 1002/3. 6.  ابن شبه نمیری، عمر ، تار

یخ اإلسالم، 236/3. 7. ذهبی، محمد ، تار
8. طبری، محمد  بن جریر، همان، 357/2.

9.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، شرح نهج البالغة، 97/3.
10. مفید، محمد  بن محمد، الجمل، ص 314.

11. همان، ص 329.
12. همان، ص 345.
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کنـار جایـگاه ام المؤمنینـی  ایـن شـعر بـر تأثیـر فوق العـادۀ بـاور بـه جایـگاه صحابـه در 

دارد. عایشـه داللـت 

یـاران  از  بـرای برخـی  را  آنـان  و قتـل  بـا صحابـۀ پیامبـر  بـاور، تصـور جنـگ  ایـن  وجـود 

حضـرت علـی؟ع؟ دشـوار می کـرد.1 طـارق  بن شـهاب احمسـی از شـیعیان و اصحاب 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـا خـود می گفـت: »آیـا مـن بایـد بـا ام المؤمنیـن و حـواری رسـول خدا 

بجنگـم؟! ایـن کاری بـس خطیـر اسـت!«2 ایـن حالـت از حارث  بن حـوط3 و ابوثابت، 
آزاد شـدۀ ابـوذر نیـز نقـل شـده اسـت.4

تأییـد  را  جمـل  جنـگ  از  پـس  کمـی  فاصلـۀ  در  بـاور  ایـن  وجـود  نیـز  دیگـری  شـواهد 

کهن تـر داشـته اسـت و نمی توانـد بـه صـورت دفعـی  یشـه در زمانـی  کـه قطعـًا ر می کنـد 
باشـد.5 شـکل گرفته 

هر چنـد فراوانـی حضـور صحابـه در لشـکر امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در مقایسـه با لشـکر جمل 

گسـتردۀ ایـن عامـل شـد، امـا شـواهد فـوق نشـان می دهـد  گیـر و  مانـع از تأثیرگـذاری فرا

کـه نبایـد از تأثیـر اجمالـی ایـن عامل چشـم پوشـید.

نتیجه گیری

یکی از مهم ترین عناصر مورد بررسـی در هر رخداد اجتماعی، توجه به خاسـتگاه های 

بـار امـت  بـرای نخسـتین  کـه  از ابعـاد مختلـف اسـت. جنـگ جمـل  شـکل گیری آن 

بزرگ تریـن چالش هـای  از  قـرار داد،  ی یکدیگـر  روبـه رو گسـترده  را در سـطحی  اسـام 

گذاشـت. پژوهشـگران عوامل و  که تأثیرات عمیقی به  جا  حکومت امام علی؟ع؟ بود 

یخی، فرهنگی و سیاسـی  انگیزه هـای وقـوع ایـن نبـرد را عمدتـًا مرتبـط بـا زمینه هـای تار

 آن دیده اند و توجهی به نقش باورها _ چه در سطح رهبران و چه در سطح تودۀ مردم _ 

1. طبری، محمد  بن جریر، همان، 4/3.
2.  ابن ابی الحدید، عبدالحمید  بن هبةاهلل، همان، 226/1.

3. یعقوبی، احمد، همان، 210/2.
کم نیشابوری، محمد، المستدرك علی الصحیحین، 134/3، ح 4628. 4. حا

5. منقری، نصر  بن مزاحم، وقعة صفین، ص 449، 237.
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کشـف و تحلیـل خاسـتگاه های  کـه  در ایـن زمینـه نشـده اسـت. ایـن در حالـی اسـت 

شـناختِی شـکل گیری ایـن جنـگ، کمک شـایانی به تحلیـل هرچه دقیق تـر این رخداد 

و شـناخت بهتـر وضعیـت فکـری جامعـۀ اسـامی در دورۀ خافـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 

کرد. خواهـد 

در ایـــن نوشـــتار به بررســـی نقش باورهـــای مورد اختـــاف فریقین در شـــکل گیری نبرد 

کـــه شـــرایط پـــس از  جمـــل پرداختـــه شـــد. نتایـــج به دســـت آمده حکایـــت از آن دارد 

رحلـــت پیامبر؟لص؟ و تـــاش حکومت ها، زمینۀ مســـاعدی برای شـــکل گیری برخی 

گویـــای این  یخـــی  باورهـــای ناصـــواب در جامعـــۀ اســـامی ایجـــاد نمـــود. شـــواهد تار

یشـــه های شـــکل گیری جنگ جمـــل را بایـــد در میان  کـــه برخـــی از ر حقیقـــت اســـت 

ُجســـت: باورها  این 

1- یکسان دانسـتن جایگاه امامت و خافت با امارت دنیوی و الزم ندانسـتن شـرایطی 

چـون عصمـت، دانش دیـن، تنصیص و افضلیت در امام؛

2- همسان پنداری اصحاب پیامبر با امیرالمؤمنین؟ع؟؛

3- بـاور بـه جایگاهـی ویـژه بـرای عایشـه به عنـوان ام المؤمنین و فضائـل او و در نتیجه، 

ی مبنی بـر فتنه خواهـی امیرالمؤمنین؟ع؟؛ پذیـرش ادعـای و

4- باور به جایگاهی ویژه برای صحابه به عنوان افرادی عادل، صالح و غیر قابل انتقاد.

فهرست منابع 

کتاب ها
کریم قرآن 

گردآوری سید رضی. نهج الباغة )سخنان امیرمؤمنان؟ع؟(، 

آمدى، علی بن محمد، ابکار األفکار في اصول الدین ، دار الکتب، قاهره، 1423ق.

ابوالفضـل  محمـد  تحقیـق:  الباغـة،  نهـج  شـرح  هبـة اهلل ،  عبدالحمیـد  بـن  ابن ابی الحدیـد، 
بیـروت، 1385ق. العربیـة،  الکتـب  إحیـاء  دار  ابراهیـم، چـاپ دوم: 

ابن ابی شـیبه، عبـداهلل بـن محمـد، المصنـف فـي األحادیـث و اآلثـار، تحقیـق: سـعید محمـد 
اللحـام، چـاپ اول: دار الفکـر، بیـروت، 1409ق.
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یـخ، تحقیـق: علـی شـیری، دار  ابن اثیـر جـزری، عزالدیـن علـی بـن محمـد، الکامـل فـي التار
إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت، 1408ق.

کوفی، احمد  بن اعثم، الفتوح، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1406ق.  ابن اعثم 

یـخ الملـوك و األمـم، تحقیـق:  ابن جـوزی، ابوالفـرج عبدالرحمـن بـن علـی، المنتظـم فـي توار
1415ق. دکتـر سـهیل زکار، دار الفکـر، بیـروت، 

ابن جـوزی، ابوالفـرج عبدالرحمـن بـن علـی، زاد المسـیر فـي علـم التفسـیر، تحقیـق: محمد  بن 
عبدالرحمـن عبـداهلل، دار الفکر، بیـروت، 1429ق.

ابن حجـر عسـقانی، شـهاب الدین ابوالفضـل احمـد  بـن علـی، الصابـة فـي تمییـز الصحابـة، 
تحقیـق: احمـد عبدالموجـود و علـي محمـد معـوض، چاپ چهـارم: دار الکتـب العلمیة، 

بیـروت، 2010م.

ابن حنبل، احمد  بن محمد  بن حنبل، المسند، دار صادر، بیروت.

ابن سعد، محمد  بن سعد  بن منیع، الطبقات الکبری،  دار صادر، بیروت.

یـــخ المدینـــة المنـــّورة، محقـــق: فهیـــم محمد  یـــد عمـــر بـــن شـــّبه، تار ابن شـــّبه نمیـــری، أبوز
بیـــروت، 1410ق. الفکـــر،  شـــلتوت، دار 

ابن شهرآشـــوب، أبوجعفـــر رشـــیدالدین محمـــد بـــن علـــی، مناقـــب آل أبي  طالب، مؤسســـۀ 
انتشـــارات عامـــه، قم.

ابن عبدالبر، أبوعمر یوســـف بن عبداهلل، االســـتیعاب في معرفة األصحاب، تحقیق و تعلیق: 
 شـــیخ علـــی محمد معوض و شـــیخ عـــادل أحمد عبـــد الموجـــود، دار الکتـــب العلمیة، 

بیروت، 1415ق.

ابن عبدربـــه، احمـــد بن محمـــد، العقـــد الفرید، چـــاپ ســـوم: دار الکتاب العربـــي، بیروت، 
1384ق.

ابن عربـــی، ابوبکـــر محمد  بن عبداهلل، أحـــکام القرآن، تحقیـــق: محمد عبد القـــادر عطا، دار 
الفکر للطباعة والنشـــر، بیروت.

یـــخ دمشـــق الکبیـــر، تحقیـــق: علـــی عاشـــور  کر، علـــی بـــن حســـن بـــن هبـــة اهلل، تار ابن عســـا
1421ق. الجنوبـــي، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي، بیـــروت، 

ابن عمـــاد، عبدالحـــی بن عماد، شـــذرات الذهب في أخبـــار من ذهـــب، دار الفکر، بیروت، 
1414ق.

ابن قتیبـــه دینـــوری، أبومحّمـــد عبـــداهلل بن مســـلم، المامة و السیاســـة، شـــریف رضـــی، قم، 
1388ق.
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ابن قتیبـه دینـوری، أبومحّمـد عبـداهلل بـن مسـلم، المعـارف، چـاپ دوم: دار المعـارف، قاهره، 
1969ق.

ابن کثیـر، اسـماعیل بـن عمـر، البدایـة و النهایـة، تحقیـق: أحمـد أبـو ملحـم و دیگـران، چـاپ 
پنجـم: دار الکتـب العلمیـة، بیـروت، 1409ق.

ابن کثیـر، اسـماعیل بـن عمـر، السـیرة النبویـة، محقـق: صدقـی جمیـل العطـار، چـاپ اول: دار 
الفکـر، بیـروت، 1425ق.

ابن ماجه، محمد  بن یزید، السنن، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفکر، بیروت.

ابن مغازلـی، علـی بـن محمـد، مناقـب علـي بـن أبـي  طالـب، چـاپ دوم: المکتبـة االسـامیة، 
تهـران، 1402ق.

 ابن ملقن، عمر بن علی، غایة السؤل في خصائص الرسول؟لص؟، تحقیق: عبد اهلل بحر الدین 
عبد اهلل، دار البشائر السامیة، بیروت، 1414ق.

ابوداود سجسـتانی، سـلیمان بن اشـعث، سـنن أبي  داود، تحقیق: محمد محیي  الدین عبد 
الحمیـد، دار إحیاء السـنة النبویة، بیروت.

ابومخنف، لوط بن یحیی، أخبار الجمل، تحقیق: الشیخ قیس بهجت العطار.

ابونعیـم اصفهانـی، احمـد بـن عبـداهلل ، حلیة األولیـاء و طبقات األصفیـاء، دار الفکر، بیروت، 
1416ق.

امین، احمد، ضحی السام، المکتبة العصریة، بیروت، 1427ق.

 امینی، عبدالحسین، الغدیر في الکتاب و السنة و األدب، مرکز الغدیر للدراسات السامیة، 
قم، 1416ق.

ایجـی، عضدالدیـن عبدالرحمـن بـن رکن الدیـن احمـد بـن عبدالغفـار، المواقـف، تحقیـق: 
بیـروت، 1418ق. الجیـل،  عبدالرحمـن عمیـرة، دار 

باقانـی، محمـد  بـن طیـب، تمهیـد األوائل فـي تلخیص الدالئـل، تحقیـق: عمادالدین احمد 
حیـدر، مؤسسـة الکتب الثقافیـة، بیروت، 1407ق.

بخـاری،  محمـد  بـن اسـماعیل، الجامـع الصحیـح، تحقیـق: أحمـد زهـوة و أحمـد عنایـة، دار 
الکتـاب العربـي، بیـروت.

یاض زرکلی،  بـاذری، احمـد  بـن یحیی، أنسـاب األشـراف، تحقیق: دکتر سـهیل زکار و دکتـر ر
دار الفکـر، بیروت، 1417ق.

ترمذی، محمد  بن عیسی، السنن، دار ابن  الجوزي، قاهره، 1432ق.

تفتازانی، مسعود  بن عمر، شرح المقاصد، منشورات الشریف الرضي ، قم، 1409ق.
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جرجانی، علی بن محمد، شرح المواقف ،  الشریف الرضي، قم.

جمعـی از باحثیـن، عائشـة أم المؤمنیـن؛ موسـوعة علمیـة عـن حیاتهـا و فضلهـا و مکانتهـا 
العلمیة و عاقتها بآل البیت و رد الشـبهات حولها، چاپ اول: الدرر السـنیة، عربسـتان، 

1434ق.
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حلی، حسن بن یوسف، الرسالة السعدیة، دار الصفوة، بیروت ، 1413ق.

العلمیـة،  الکتـب  دار  السـام،  مدینـة  أو  بغـداد  یـخ  تار علـی،  بـن  احمـد  بغـدادی،  خطیـب 
بیـروت.

یـخ خلیفـة بـن خیـاط، تحقیـق: مصطفـی نجیـب فـواز، چـاپ اول: دار  خلیفـة بـن خیـاط، تار
الکتـب العلمیـة، بیـروت، 1415ق.

خوارزمـی، موفـق بـن احمـد، المناقـب، تحقیق: شـیخ مالک محمودی، چـاپ پنجم: جامعۀ 
مدرسـین حـوزۀ علمیۀ قـم، قم، 1425ق.

دارمـی، عبـداهلل بـن عبدالرحمـن، السـنن، تحقیـق: فـواز أحمـد زمرلـي و خالد السـبع العلمي، 
دار الکتـاب العربي، بیـروت، 1407ق.

الحـاج  الطـوال، تحقیـق: دکتـر عصـام محمـد  األخبـار  داود،  بـن  احمـد  ابوحنیفـه  دینـوری، 
2012م. بیـروت،  العلمیـة،  الکتـب  دار  دوم:  چـاپ  علـي، 

یـخ السـام و وفیـات المشـاهیر و األعـام، تحقیـق: عمـر عبـد  ذهبـی، محمـد  بـن احمـد، تار
السـام تدمـري، چـاپ دوم: دار الکتـاب العربـي، بیـروت، 1410ق.

ذهبـی، محمـد  بـن احمـد، تذکـرة الحفـاظ، تحقیـق: شـیخ زکریـا عمیـرات، چـاپ دوم: دار 
1428ق. بیـروت،  العلمیـة،  الکتـب 

یازدهـم:  األرنـؤوط، چـاپ  النبـاء، تحقیـق: شـعیب  أعـام  ذهبـی، محمـد  بـن احمـد، سـیر 
1417ق. بیـروت،  الرسـالة،  مؤسسـة 

کبر، دانشـنامۀ امام علی؟ع؟، وزارت فرهنگ و ارشـاد اسامی، تهران، 1380ش. رشـاد، علی ا

ری شهری، محمد، موسوعة المام علي بن ابي  طالب؟ع؟، دار الحدیث، قم، 1421ق.

سـبحانی، جعفر، اللهیات علی هدى الکتاب و السـنة و العقل، المرکز العالمي للدراسـات 
السامیة، قم  ، 1412ق.

 سـیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، الدر المنثور في التفسـیر بالمأثور، تصحیح: شـیخ نجدت 
نجیب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 1421ق.



442
14

00  
ن  

ستا
تاب

  و  
هار

_   ب
هم 

 و ن
ت

س
ۀ بی

مار
 ش

ی  _ 
هــــ

ـژو
ت پ

مام
ۀ ا

نام
صل

و  ف
د

jep.emamat.ir

 سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، ألفیة السیوطي في علم الحدیث، تصحیح و شرح: أحمد 
کر، المکتبة العلمیة. محمد شا

یس، األم، چاپ دوم: دار الفکر، بیروت، 1403ق. شافعی، محمد بن ادر

شهرسـتانی، سـیدعلی، منـع تدویـن الحدیـث، ترجمه: سـیدهادی حسـینی، مجمـع جهانی 
اهل بیـت؟مهع؟، قـم، 1390ش.

طبرانـی، سـلیمان بـن احمـد، المعجـم األوسـط، تحقیـق: محمـد حسـن اسـماعیل شـافعي، 
دار الکتـب العلمیـة، بیـروت، 1420ق.

طبرانـی، سـلیمان بـن احمـد، المعجـم الکبیـر، تحقیـق: حمـدی عبـد المجیـد، چـاپ دوم: 
دار إحیـاء التـراث العربـي.

طبری، ابوجعفر محمد  بن رستم، دالئل المامة، چاپ سوم: منشورات الرضي، قم.

الکتـب  دار  دوم:  چـاپ  طبـری(،  یـخ  )تار الملـوك  و  األمـم  یـخ  تار جریـر،  محمـد  بـن  طبـری، 
1408ق. بیـروت،  العلمیـة، 

طبـری، محمـد  بـن جریـر، جامـع البیان عن تأویـل آي القرآن، تحقیق: صدقـي جمیل العطار، 
دار الفکـر، بیروت، 1415ق.

عسکری، مرتضی، نقش عایشه در اسام، چاپ دوم: دانشکدۀ اصول الدین، قم، 1387ش.

عسـکری وادقانی، عبدالرضا، دائرة المعارف پیامبر اعظم؟لص؟، پژوهشـکدۀ باقرالعلوم؟ع؟، 
قم، 1391ش.

قطب الدیـن راونـدی، ابوالحسـین سـعید بـن هبـة اهلل، الخرائج و الجرائح، چاپ اول: مؤسسـة 
المام المهـدي؟جع؟، قم، 1409ق.

چـاپ  الجالیـن،  تفسـیر  ابی بکـر،  بـن  عبدالرحمـن  سـیوطی،  و  احمـد  محمـد  بـن  محلـی، 
1432ق. بیـروت،  کثیـر،  دار  ابـن   پانزدهـم: 

مسـعودی، علـی بـن حسـین، مـروج الذهـب و معـادن الجوهر، تحقیـق: مفید محمـد قمیحة، 
دار الکتـب العلمیـة، بیروت.

کبر غفاری،  مفیـد، محمـد  بـن محمـد  بـن نعمان، األمالي، تحقیق: حسـین اسـتادولی و علی ا
منشـورات جامعۀ مدرسین، قم، 1403ق.

 مفید، محمد  بن محمد  بن نعمان، الجمل و النصرة لسّید العترة في حرب البصرة، تحقیق: 
سید علی میرشریفی، مکتب العام السامي، قم، 1413ق.

منصـــوری، ایـــاد، المنهـــج العلمـــي فـــي تقییـــم أفعـــال الصحابـــة، مؤسســـة احیـــاء الکتـــب 
قم. الســـامیة، 



443

مو
 ج

و
جن

ی 
هیر

و 
شم

آر 
ن 

ی د
 عا

نه
رمی

ی ل 
يا

خر
ی ه

رعا
ژاا

و 
 يق

ی
راا

له

jep.emamat.ir

منقـــری، نصـــر  بن مزاحـــم، وقعة صفیـــن، تحقیق: عبد الســـام محمـــد هارون، چـــاپ دوم: 
کتابخانـــۀ آیت اهلل مرعشـــی نجفی، قـــم، 1382ش.

نیشـابوری، مسـلم بن حّجاج، صحیح مسـلم، تحقیق: شـیخ خلیل بن مأمون شـیحا، چاپ 
دوم: دار المعرفة، بیروت، 1428ق.

 هدایت پناه، محمدرضا، زبیریان و تدوین سیرۀ نبوی، چاپ اول: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،
 قم، 1391ش.

هالـی، سـلیم بـن قیـس، کتـاب سـلیم بـن قیـس، تحقیـق: محمدباقـر انصاری، چـاپ پنجم: 
دلیـل ما، قـم، 1428ق.

هیثمـــی، علـــی بـــن ابی بکر، مجمـــع الزوائـــد و منبع الفوائـــد، دار الکتـــب العلمیـــة، بیروت، 
1408ق.

یخ الیعقوبي، دار صادر، بیروت. یعقوبی، احمد  بن ابی یعقوب، تار

پایان نامه ها
خادملـــو، مهدی رضـــا، »علـــل و زمینه هـــای جنگ جمـــل و پیامدهـــای آن«، اســـتاد راهنما: 
محمدتقـــی مختاری، اســـتاد مشـــاور: حســـین مفتخری، دانشـــگاه تربیت معلـــم تهران، 

دانشـــکدۀ ادبیـــات و علوم انســـانی، 1384ش.

مقاالت
ابراهیـم زاده آملـی، نبـی اهلل، »انگیزه هـای مخالفـت بـا حکومـت علـوی«، حکومـت اسـامی، 

شـمارۀ 18، 1379ش.




