
  

  معاويه و جنگ جمل
 1مصطفى معلّمى 

ّه در كنار ام المؤمنین عايشه، طلحة بــن عبیداللَّــه و زبـیر بــن  در جنگ جمل بنى امی
گرچـه در منابــع . علیه الســالم ايسـتادند ى وقت، على عوام رو در روى سپاه خلیفه

تاريخى و روايى تصريح شده است كـه عايشـه، طلحـه و زبــیر در شـورش بـر ضـد 
ى  عثمان نقش مھمى ايفاء كردند، ولى كمتر كسى درصدد برآمــده اســت تـا نحــوه

يد پیوستن بنى ّه به اصحاب جمل را بررسى نما ايــن پـژوھش بـر آن اسـت كـه . امی
ّه و اصحاب جمل را تبیین كند چگونگى در كنار ھم قرار گرفتن بنى  .امی

ّه جنگ جمل، معاويه، طلحه، زبیر، بنى: ھاى كلیدى واژه  .امی

سلمانان روى داد ايـن جنـگ در . جنگ جمل نخستین پیكار بزرگى بود كـه میـان دو گـروه از م
ّت برپايـى . علیه السالم در گرفت آغاز خالفت حضرت على خان عل ّ اكثريت قريب به اتفاق مور

ى خونخواھــى عثمـان  علیه السـالم، بـه بھانـه جنگ ياد شده را مخالفت طلحه و زبیر با على
با آن كه دشمنى طلحه، زبیر و عايشه با عثمان و تالش آنان در برافروختن آتش . اند ذكر كرده

ّه به آسانى با آنان ھم فتنه بر ضد او امرى آشكار بود، ولى بنى آوا شدند و بر ضد حكومت  امی
 . علیه السالم دست به اقدام مسلحانه زدند مشروع على

  ى سوم، عثمان دشمنى عايشه، طلحه و زبیر با خلیفه

ِ عثمان گشود : او بر ضد عثمان، چنین گفت. عايشه از نخستین كسانى بود كه زبان به طعن
نیز در پاسـخ بـه درخواسـت كمـك از  2.كه بسیار معروف است» اقتلوا نعثالً فقد كفر« طلحه 

ّخان نیز  3»تعطي بنو امیه الحق من أنفسھا  ال واللَّه حتى«: جانب عثمان، گفت بعضى از مور
مروان  4.اند كه در شورش بر ضد عثمـان نقـش داشـتند نام زبیر را در رديف كسانى ذكر كرده

ال «: بن حكم، در نخستین اقدام جنگى در پیكار جمل تیرى به سوى طلحه رھــا كـرد و گفـت
َ الیومِ  د ْ َع ُ بثارى ب َطْلُب مان «: سعید بن عاص نیز به مروان گفته بود 5.»أ اگر به دنبال قاتالن عث

در چنین شرايطى چه چیز موجب  6.»وجو كنید ھستید، بايد آنان را در میان سپاه خود جست
جاى  امیه اصحاب جمل را يارى دھند؟ چرا مـروان بـن حكـم و سـاير بـنى شد تا بنى امیـه بـه 

مال را  شام، سر از مكه درآوردند؟ و يا چرا يعلى بن منیه، والى عثمان در يمـن، امــوال بیـت ال
قدامات معاويــة   در اختیار اصحاب جمل نھاد؟ به نظر نگارنده، پاسخ پرسش شده در ا ھاى ياد 

 .بن أبى سفیان در قبل و پس از مرگ عثمان نھفته است

 نقش معاوية بن أبى سفیان 

ً مدت ھفده سـال  معاوية بن أبى سفیان از زمان خلیفه ى دوم تا زمان وقوع قتل عثمان تقريبا
لى  او پیوسته تـالش مـى. فرمايى داشت در شام بدون مزاحمت ھیچ رقیبى حكم كـرد تـا اھا

خواست تا مردم شام، اسـالم را از  او مى 7.شام با عراق و حجاز ارتباط اندكى داشته باشند
و  8.كرد ھاى خويش تفسیر و تأويل مى معاويه آيات قرآن را مطابق با خواسته. منظر او ببینند

ھاده بـود در صدد بود تا سیادت بنى پا ن كه اسـالم آن را زيـر  ند، سـیادتى  یاء ك ّـه را إح  9.امی
ّـى در زمــان  تمــايالت درونــى او بــراى كســب قـدرت و ســلطه بــر سـرزمین ھــاى اســالمى حت

مر، قابـل پیـش خلیفه قال «: نوشـته اسـت) ق 748د (ذھـبى . بیـنى بـوده اسـت ى دوم، ع
 10.»كان عمر اذا نظر إلى معاوية قال ھذا كسرى العرب: المدائنى
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ِ معاويه در برابر شورش عمومى بر ضد عثمان   موضع

كى از آنھـا  نیز ي خويش كـه معاويـه  عثمان پس از مواجھه با شورش عمومى، از استانداران 
ا معاويه در يارى او تعلل ورزيـد و پـس از درخواسـت ّ ھـاى پـى در  بود، درخواست كمك كرد، ام

نه، گسـیل  پى عثمان، او لشكرى را به فرماندھى يزيد بن أسد با توصیه به عدم ورود به مدي
َّه . داشت ب َ ند، معاويـه بـه سـپاه  روايات متعددى آورده است كه ثابت مى) ق 262د (ابن ش ك

ب و يا وادى ُ ش ُ ند و وارد مدينـه نشـوند  القرى خود دستور داد تا در ذى خ ابـو ايـوب  11.اردو بزن
مان و «: اى به معاويه نوشت انصارى در پاسخ نامه و ما نحن و قتل عثمان، إنَّ الذى تربص بعث

 12.»ثبط يزيد بن أسد و أھل شام فى نصرته ألنَت و إنَّ الذين قتلوه لغیر االنصار
مردم شـام : كرد معاويه با فرستادن چنین سپاھى دو خواسته را دنبال مى نخست آن كه به 

ین راه  وانمود كند كه به خلیفه يارى رسانده و در كمك به او كوتاھى نكرده است؛ دوم از ھم
علیـه  او پس از آگاھى از خالفت على. اخبار حوادث مدينه را در كوتاھترين زمان به دست آورد

 .ساز پیكار جمل دانست توان آن را زمینه درنگ دست به اقداماتى زد كه مى السالم، بى
حاصـل ) ق 656د (ى ابن أبى الحديد معتزلـى  اطّالعات ما از اين اقدامات از شرح نھج البالغه

د (ى زبیر بـن بكّـار  ابن أبى الحديد نیز اين اطالعات را از األخبار الموفقیات نوشته. شده است
علیه السالم  ى میزان دشمنى معاويه با على ابن أبى الحديد درباره. نقل كرده است) ق 256

لم ... «: نوشته است ْع فى الموفقیـات، لِی ّار  ً رواه الزبیر بن بك َذكُر فى ھذا الموضع خبرا و أنا أ
 ٍ ْ يقف علیه أنَّ معاوية لم يكن لینجذب إلى طاعة على َن ً واليعطیـه البیعـة و  م علیه السالم أبدا

َّة السواد للبیاض ال يجتمعان ّاه لمضاد ته له و مباينته اي َّ  13.»أنَّ مضاد
با كتاب االخ: دانم ذكر دو نكته را الزم مى كى العـانى  ّت دكـتر سـامى م بار الموفقیات به ھم

ست استفاده از دو نسـخه جا كـه . ى خطـى موجـود در بصــره و تـوبینگن منتشـر شـده ا از آن
یات را در بـر دارنـد، مصـحح مـذكور بخشـى بـه  نسخه ھاى موجود تنھا بخش انـدكى از موفق

اخبار اين بخـش اغلــب از . انتھاى كتاب اضافه كرده و آن را الضائع من الموفقیات نامیده است
صل كتـاب و در  ست، امــا خـبر مـذكور در ا شرح نھج البالغه ابن أبى الحديد استخراج شده ا

ى دوم اينكه ضامر بن شدقم حسینى، مؤلف كتاب الجمـل  نكته 14بخش الحاقى وجود ندارد؛
يد )ق1082درگذشته بعد از ( ، خبر مذكور را آورده است، ولى گويا منبع او شرح ابن أبى الحد

 15.ھاى آنھا وجود دارد نبوده است، زيرا تفاوت قابل توجھى میان عبارت
صره واقـع  به ھر حال، ابن أبى الحديد به نقل از موفقیات آورده است كه وقتى عثمان در محا

ھا اشاره به دشمنى مردم  محتواى نامه. شد، مروان بن حكم دو نامه به شام و يمن فرستاد
شام و يمـن  با بنى) صحابه( یه، اسـتانداران  لى بـن من ّه و درخواست يارى از معاويه و يع امی

ّه است و در صورت عدم يارى او، اين  ى بنى او در نامه آورده بود كه عثمان ستون خانه. بود امی
ضد . خانه فرو خواھد ريخت مردم بـر  عداد شـكايات  از جمله اعتراضـاتى كـه مــروان آن را در 

بود بـا وجـود ايـن، مـروان در ايـن دو . عثمان برشمرد، واگذارى شام و يمن به معاويه و يعلى 
يه  ھنگامى كـه نامـه 16.نامه آمادگى خود را براى دفاع از عثمان اعالم كرد ى مـروان بـه معاو

آن گاه ھمچون كسى كه ستمى بـه . رسید، دستور داد تا مردم در مسجد جامع جمع شوند
مه. اى ندارد، خطبه خواند و فريادرس طلبید او رسیده است و يارى دھنده اى  در اثناء خطبه نا

مان  مروان واقعـه. ديگر از مروان به معاويه رسید كه خبر قتل عثمان در آن آمده بود ى قتـل عث
اش را غارت كردند، ھتك حرمت  مردم خانه... «: را در نامه شرح داده و در پايان آن نوشته بود

نمودند، او را كشتند و ھمچون ابرى كـه بـاران خـود را بريـزد و دور شـود از او دور شـدند و بـه 
تع ببیننــد طالب رفتند، ھمانند ملــخ سوى على بن أبى و بـراى تحريـك معاويـه » ھـايى كـه مر

ْ يكونوا من ھذا األمر بمجرى العیوق إن يثأره ثـائر فـأن شـئت  فأخلق ببنى«: افزوده بود ّة أن امی
ه ْ ن  17»أبا عبدالرحمن أن تكون فَكُ

خويش را  قدامات بعـدى و اساسـى  عات الزم، ا معاويه پس از دريافت اين نامه و كسب اطال
عوام، : او به چند نفر نامه نوشت كه عبارت بودنـد از. آغاز كرد بن  ه، زبـیر  طلحـة بـن عبیداللـَّ

او . سعید بن عاص، عبداللَّه بن عامر بن كريز، ولید بن عقبه، يعلى بن منیه و مروان بن حكــم
ّت و ضعف شخصیت مخاطبین خويش را به آنان گوشـزد كـرد گـاھى ھمچـون . زيركانه نقاط قو

نان  سوز، عتــاب آلـود بـا آ رفیقى شفیق و مردى وفادار جلوه كرد و گاھى نـیز چـون پـدرى دل
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 . سخن گفت

  نامه به طلحة بن عبیداللَّه

بود  -اى  تو از میان قريش كمترين افراد را به قتل رسانده! اى طلحه... « مقصـود معاويـه ايـن 
عده كه طلحه در جنگ نیكـو صـورتى و  -ى كمـى از قـريش را كشـته اسـت  ھاى صدر اسالم 

برى مـى بخشنده وزبانى فصیح دارى، سابقه تو پنجمیـن  ى تو در اسـالم بـا ديگــران برا ند،  ك
پس بشـتاب بـه  نفرى ھستى كه به بھشت بشارت يافته است، تو در أحد شركت داشتى، 

اند نبايد از آنان چشم بپوشى و خداونـد نـیز از تـو نخواھـد  سوى آنچه مردم به تو واگذار كرده
ام،  ى كار تو را ھموار كرده دست يازى، زمینه) خالفت(پذيرفت جز آنكه قیام كنى و به اين امر 

اى  طلحه اگر اندك انگیزه 18».زبیر بر تو فضیلتى ندارد، ھر يك پیشى بگیريد، امام خواھید بود
صل شـد  ضاعف در او حا براى كسب مقام خالفت داشت، اكنون با اين نامه، شور و امیدى م

 .علیه السالم برافرازد تا پرچم مخالفت با على

  نامه به زبیر بن عوام

ّه! زبیر...«: معاويه در نامه به زبیر چنین نوشت ى رسول خداصلى هللا علیه وآلـه و  تو پسر عم
ِ اخـالص  رزمنـده! از حواريون او و داماد ابوبكر ھستى َق جان خـود را در طَب خدا  اى كـه در راه 

َر تو را يكى از اعضاء شـوراى تعییـن  م ُ نھادى، تو از بشارت داده شدگان به بھشت ھستى، ع
براى حفـظ  چوپـان شــده بدان كه مردم مانند گوسفندان بى. خلیفه قرار داد شتاب  انـد پـس ب

صالح ذات البیـن، مقـدمات خالفـت تـو را  خون مسلمین و گرد آوردن مردم بر وحدت كلمـه و ا
به  نامـه. »ام، تو و يا طلحه ھر كدام پیشى بگیريد، امام خواھد بـود آماده كرده ى دومــى نـیز 

بر گـزارش . زبیر نوشت كه ابن أبى الحديد آن را در جلد اول شرح نھج البالغه آورده است بنا 
علیه السالم براى معاويـه نامـه نوشـت و از او درخواسـت  ابن أبى الحديد، پس از آن كه على

براى او  بیعت كرد، معاويه نامـه یس  م ُ بیر نوشـت و آن را بــه دسـت مـردى از بـنى ع اى بـه ز
قوا ... «: معاويه در نامه نوشته بود. فرستاد َوسَ ت ْ َجـابوا و أس ِ فَأ َ الشـام ُ لَكَ أھل ْ بايعت فانّى قَد

َّه ال شـى لب، فاَن ُ أبى طا لیھا أبن ِ كَ إ ُ ِق ب ْ َس ، فدونك الكوفةَ و البصرةَ، الي ُ لَب َ َستوسق الج ءً  كما ي
َ و  ِ عثمـان م َ ـد ِ َ ب لب َظْھرا الط ـدِكَ فـأ ْ َع ْ ب ه مِـن اللـَّ ُ لطلحةَ بـن عبیدِ ِ و قد بايعت ِ المصرين َ ھذين د ْ َع ب

لى ذلك ِ َ إ  19.»أدعوا الناس
ى كامل معاويه بود و حكم او روا و سخن او مطـاع، طلحـه و زبیــر  از آنجا كه شام تحت سلطه

با اين سخن معاويه دلشاد شدند و ھر يك تالش كردند تا ھر چه زودتر زمینه را براى مخالفت 
مه. علیه السالم، فراھم كرده و از آن حضرت جدا شوند  با على به  آنان تا قبل از نا ى معاويـه، 

باور رسـیدند كـه راه  امارت بصره و كوفه راضى بودند، ولى با دريافت نامه ى اغواگرانه به ايـن 
با يكديگـر  20.يابى به خالفت چندان دشوار نخواھد بود دست معاويه زيركانه آنان را به رقابـت 

 .واداشت

  نامه به مروان بن حكم

مى را  ھان عمو معاويه در نامه به مروان به او دستور داد تا امور را به دقّت زير نظر بگـیرد و اذ
مروان نوشـت. علیه السالم، مشوش نمايـد  بر ضد على ثَ ... «: وى بـه  ْ َح ْ امـورھم ب ـث َ و ابح

ْغل الشام ن ُ ِى م ّ ا و انغل الحجاز فان ِ ِ عند فِقاسھ ن ْ خ ُ ِ الد ّ ب َ َجاجة عن ح  21.»الد

  نامه به سعید بن عاص

معاويــه بــه ســعید بــن عــاص، نــیز نامــه نوشــت و او را بــه خونخواھــى عثمــان ترغیــب كــرد و 
بن  وى در ھمین نامه نكتـه. ھاى مروان را نیز به او يادآورى كرد تالش به سـعید  مى را  ى مھ
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شته بـود. عاص گوشزد كرد ُكم بأسـدٍ و تیــمٍ ... «: معاويه در بخشى از نامه نو ت ْ َّـد  22.»فقـد أي
َسد و تیم، زبیر و طلحه بودند كه به طايفه یم تعلـق داشـتند منظور او از أ در واقـع . ى اسد و ت

 .ى معاويه، حاضر به ھمداستانى با طلحه و زبیر شدند امیه با توصیه بنى

 23نامه به عبداللَّه بن عامر بن كريز

ى وى در فتوحات را پیش  معاويه در نامه به عبداللَّه بن عامر، او را به قیام دعوت كرد و سابقه
در انتھــاى نامـه يـادآور شــد كــه قتـل عثمــان يعــنى قتــل ھمـه، زيــرا ھمگــى . چشــمش آورد

معاويــه بــه صــراحت عبداللَّــه را بــه  24.در جــرم او شــريك ھســتند) امیــه و ھــواداران آن بــنى(
امیـه نـدارد،  اى براى حمايـت از بـنى دانست او انگیزه خونخواھى عثمان ترغیب نكرد، زيرا مى

طر از جـان خـود، بايـد  فع خ ولى به او ياد آور شد، كه در گناه عثمان شـريك اسـت و بـراى د
 .امیه باشد ھمراه بنى

  نامه به ولید بن عقبه

در نامه به ولید بن عقبه، تنھا به ذكر اين نكته بسنده كرد كه زندگى سختى در پیش خواھد 
َغَّص مى ن ُ مى 25.گردد و روزگار شاديش به سر خواھد آمد داشت، عیش او م ست  معاويه  دان

دغدغــه اســت، پــس او را بــه از دســت دادن   پــرور و طالــب زنــدگى بــى كــه ولیــد، ترســو، تــن
 . ھاى دنیوى بیم داد تا شايد برخیزد و به خونخواھى عثمان قیام كند نعمت

 نامه به يعلى بن منیه 

رو، او را كشتند و بزرگـترين عیبـى   از اين. عثمان ياورى نداشت... «: در نامه به يعلى، نوشت
شتند در . را به حكومت يمـن گمـارده اسـت) يعلى(كه بر او نھادند، اين بود كه چرا تو  او را ك

از نكات مھم  26»!پس به خونخواھى او برخیز و به عراق آى. كه بیعتش بر گردن ما بود حالى
ماده نامه كارى اسـت و  ى معاويه به يعلى، آن بود كه معاويه به او نوشـت كـه شـام، آ ى ھم

را در مكه مالقات كنـد تـا بـا ) يعلى(ھیچ مانعى وجود ندارد و به طلحه نامه نوشته است كه 
كه در مرحلـه اين نامه نشان مى 27.ھم به خونخواھى عثمان برخیزند خاب م ى  دھـد كـه انت

معاويـه در ھمیـن . سازى اقدامات بعـدى بـوده اسـت نخست براى ايجاد سازماندھى و زمینه
در انتھاى نامه نیز بار ديگر با . المال يمن را به ھمراه بیاورد نامه از يعلى خواست تا اموال بیت

 28.نوشتن ابیاتى نقش يعلى را در قتل عثمان، ياد آورد شد
تِب لكم  ْ ع ُ ِى م ّ  فقال كُفُّوا فان
 وصارف عنكم يعلى و مروانا
بوا ذاك منه ثم ساوره   فكَذَّ

ً و عدواناً   من حاض لبته ظلما
 

در حالى كه مروان، معاويه را سبب قتـل . معاويه زيركانه اتھام مروان را به او و يعلى بازگرداند
 .عثمان خوانده بود

  ھاى معاويه نگارى بازتاب نامه

قدام مخالفـان علـى معاويه با نوشتن نامه ھم  ھاى فــوق، زمینـه را بـراى ا علیـه السـالم، فرا
َھـة، ... «: مروان در پاسخ بـه معاويـه، نوشـت. ساخت جاب ُ ِ م ـیر قولـى علـى غَ َ ھم م َ ن ْ َی َّتَ ب ـت َ ش

ِكَ  ر ْ م َ ْ أ ن َ م م َّ َقَد َ ما ت ب ْ مانبردارى از اوسـت و  ھم 29.»حَس ماده ھرگونـه فر چنین اعالم كرد كه آ
 . ھر چه بگويد انجام خواھد داد

عثمان ھمانند مرغى بـود كـه مـا را زيـر ... «: عبداللَّه بن عامر نیز در پاسخ به معاويه، نوشت
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نم؟  داشت، وقتى كشته شــد پراكنـده شـديم، نمـى بال و پر خويش نگاه مى ستم چـه ك دان
یدار كـردى راحت لت ب راه ! طلبى اختیار كردم تا آن كه تو براى من نامه نوشتى و از خواب غف

نان پشـتیبان تـو  باقى آ بر ضـد تـو و  در كنار من بود، ولى حیران بودم اكنـون ده يـك از مـردم 
خوب آموزگـارى ! ھستند مرا بیـدار كـردى، چـه  تو با شالق مالمت بر سوداى دلم نواختى و 
 30.»ھمانا بعد از عثمان، امید ما به توست، منتظر دستور تو ھستم! ھستى

به رھـبرى  مان  ھى عث ولید بن عقبه نیز در پاسخ بـه معاويـه، آمــادگى خـود را بـراى خونخوا
شد كــه امـوال تحـت اختیـار . معاويه اعالم كرد يعلى بن منیه نیز اعالم آمادگى كرد و يـاد آور 

 .خود را براى دستگیرى قاتالن عثمان و يا جنگ با آنان مصرف خواھد كرد
ــا در ايــن میــان، تنھــا ســعید بــن عــاص پاســخى متفــاوت داد ّ امیــه را بــه  او معاويــه و بــنى. ام

مروان را فتنـه. دارى و پرھیز از شتاب دعوت كرد دورانديشى، خويشتن ئه  او  گـر نامیـد و تخط
 31.كرد

  میعاد در مكه

یار طلحـه و زبـیر و عايشـه قــرار  يعلى بن منیه وارد مكه شد و اموال بیت من را در اخت المال ي
نام . داد شترى سـرخ مـو بـه  ششصد ھزار درھم، مقدارى سالح و تعدادى اسب به ھمـراه 

عسكر كه به قیمت دويست دينار از يمن خريدارى شده بود از جمله اموالى بود كه يعلى بـن 
مه بـه طلحـه و زبـیر نوشـته بـود كـه شـام،  32.منیه از يمن آورده بود از آنجا كه معاويـه در نا

ى بیعت است، آن دو تالش كردند تا به سوى شام بروند و خالفت نقد را به چنگ آورند،  آماده
ستور داده بـود تـا از  ولى غافل از اينكه معاويه به عبداللَّه بن عامر بن كريز و يعلى بن منیه د

فه را دريابنـد صره و كو َّه و يعلـى. آمدن به شـام برحـذر باشـند و ب ستور   عبدالل بـر اسـاس د
بارزه  معاويه، اصحاب جمل را از رفتن به سوى شام منصرف ساختند و بصره را نقطه ى آغاز م

ه. اعالم كردند ّ اى شام را  ابن كثیر اشاره كرده است كه ھنگام بحث بر سر انتخاب مقصد، عد
ّه  33.كند اى گفتند كه معاويه شام را كفايت مى پیشنھاد كردند، ولى عد

  تحلیل وقايع

ند؛ از  معاويه در راستاى اجراى سیاست ھاى خود الزم ديد كه زبیر را نامزد خالفت معرفـى ك
با او بیعـت كننـد، ولـى در نھـان از  رو، در شام اعالم كرد كه زبیر به شام مى اين آيد تـا مـردم 

ّت جلوگیرى كرد ّـت واقعـى خـود را كـه  34.آمدن اصحاب جمل به شام به شد يه نی گرچه معاو
ى  كرد و اقدامات خود را با برچسب خونخواھى خلیفه ھمان رسیدن به خالفت بود، پنھان مى

: علیه السالم با پى بردن به ھدف واقعى او چنین فرمــود داشت، ولى على مقتول عرضه مى
م الخالفة.. « ُ ل لَھ ِ ّ ّه مِن الطَّلقاء الّذين ال تَح  35.»ان

كه طلحـه و زبـیر بازيچـه بررسى حوادث جنگ جمل نشان مى آن دو . ى معاويـه شـدند دھـد 
اى نبود كه بر ضد او سر به شـورش  علیه السالم ناخشنود بودند، ولى به اندازه گرچه از على

فت و حسـد عايشـه نسـبت بـه  ھاى معاويه و دسیسـه نامه. بردارند ھـاى مـروان و نـیز مخال
علیه السالم فراھم  علیه السالم، ھمه چیز را براى رويارويى اصحاب جمل با سپاه على على
نیز بـنى تدبیر بسیار زيركانه. كرد اسـتقامت . امیـه را در كنـار طلحـه و زبـیر قـرار داد ى معاويه 

ى معاويه را به ياد  علیه السالم درباره معاويه در فريبكارى و به دام انداختن ديگران، كالم على
نه و «: آورد كه فرمودند مى َمی ْ ي ـن َ ْ ع ـه و مِـن لْفِ ْ خَ ـن ْ بین يديه و مِ ن َ مِ إنَّ معاوية يأتى االنسان

ماله ْ شِ ن َ ْ ع  36»...مِن

 نتیجه 

ّخان به سؤال مھمى كه در ابتداى اين بحث آمد توجه نكرده یز  مور سخى ن اند؛ از ھمیـن رو پا
، )310: د(، طـبرى )282: د(، ابـن قتیبـه)ق 262: د(دينـورى : كسانى چون. اند براى آن نیافته

ــیر ــیر)ق 630: د(ابــن اث ــدون )  ق 774: د(، ابــن كث ــن خل ــه ايــن نكتــه توجــه ) ق 808: د(و اب ب
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صف قـرار گرفتنــد؟ در حـالى اند كه چرا بنى نكرده بیر و عايشـه در يـك  كـه  امیـه بـا طلحـه و ز
َر«: ى عثمان گفته بود عايشه درباره ف ـد كَ ثَالً فَقْ ْ و يـا طلحـه در پاسـخ بـه اسـتمداد » اقتلوا نَع

ين مـروان نیــز . »ال واللَّه حتى تعطى بنوأمیه الحق من أنفسھا«: عثمان، گفته بود بر ا افزون 
بود ته  قرار دادن طلحـه، گف ھدف  یوم«: پس از  اكنـون بـا اطـالع از . »ال أطلـب بثـأرى بعـد ال

 .امیه به اصحاب جمل چه بوده است اقدامات معاويه، روشن است كه علت پیوستن بنى
علیـه السـالم  دانست كه در صورت وقوع جنگ میان طلحه و زبیر از يك سو و على  معاويه مى

طرفین بـه  ھر يـك از  يرا شكسـت  از سوى ديگر، نتیجه ھر چه باشد به نفع او خواھد بود، ز
بود فت معاويــه  كه  وانگھـى معاويــه مـى. معناى از بین رفتـن بخشـى از موانـع خال ست  دان

به راه  على ھد كشـید؛ پـس  نگ خوا ً بـه ج علیه السالم او را نخواھد پذيرفت و كارشان حتما
لى انـداختن جنگــى ناخواســته فــرا روى علــى مان رويـارويى او را بــا ع علیـه  علیـه السـالم، ز

ى ديگــر  ثمره. آورد تا تجھیز سپاه نمايد افكند و فرصتى نیز به دست مى السالم به تعويق مى
علیه السالم بود كه براى معاويـه بسـیار مطلــوب  اين جنگ ناخواسته تحلیل قواى سپاه على

 . بود

  جدول زمانى حوادث

بر اساس قول مشھور، عثمان در ايـن روز كـه احتمـاالً جمعـه : ھجرى 35ھجده ذيحجه سال 
 .بوده، كشته شد

 .علیه السالم به خواست مردم تن داد و خالفت را پذيرفت على: ھجرى 35ذيحجه سال  23
مه رسیدن نامه: ھجرى 36االول سال  ربیع ھر معاويـه بـه مدينــه، نا كه در آن  ى سـر بـه م اى 

فت علـى ین معاويـه در برابـر خال عدم تمك سالم  چیزى نوشته نشده بود و نشان از  علیـه ال
 . داشت

 .طلحه و زبیر از مدينه به سوى مكه گريختند: ھجرى 36الثانى سال  ربیع
 .پیكار جمل روى داد: ھجرى 36جمادى االولى سال 

يه توانسـت در عـرض ايـن چنـد  از قتل عثمان تا وقوع جنگ جمل، پنج ماه طول كشید و معاو
 .ماه، مقدمات اين جنگ را ساماندھى كند

 :ھا نوشت پى

 .دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوى مقطع دكتراى تاريخ و تمدن اسالمى. 1
 .»نعثل را بكُشید كه كافر شده است«: ترجمه. 477، ص 3محمد بن جرير طبرى، تاريخ االمم و الملوك، ج . 2
َّة، تاريخ المدينة المنورة، ج . 3 ب َ اللّھـم «: ؛ طبرى آورده است كـه عثمـان ھنگــام محاصــره گفتـه بـود1287، ص 4ابوزيد عمربن بن ش

َّھم َّ ھوالء و ألَب كن! خدايا«: ترجمه. 668، ص 2ج » أكفنى طلحة بن عبیداللَّه فأنَّه حَمَل على ّ طلحـة بـن عبیـدهللا كفايـت  ! مرا از شر
 .»ھمانا او آنان را بر ضدّ من شورانده و تحريك كرده است

 .28نعیم بن حماد، مروزى، الفتن، ص . 4
؛ عبداللَّه بن محمد الكوفى، ابن 135؛ خلیفة بن خیاط، تاريخ خلیفه بن خیاط، ص 223، ص 3محمد ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج . 5

 .256 ، ص7ابى شیبه، المصَّنف، ج 
بل، : ، لقى سعید بن العاص مروان بن الحكم و أصحابه بذات عِرق، فقال9طبرى، ھمان، ص . 6 أين تذھبون و ثاركم علـى أعجــاز اال

 .اقتلوھم ثم ارجعوا إلى منازلكم
نان بیمنـاك بــود ابوذر غفارى و عبداللَّه بن عمرو را در شام بر نمى: معاويه حضور كسانى چون. 7 ابوالقاسـم . تابید و از افشاگرى آ

 .229 ، ص4؛ ابن سعد، ھمان، ج 374، ص 19سلیمان بن احمد طبرانى، المعجم الكبیر، ج 
 .315سلیم بن قیس ھاللى، كتاب سلیم بن قیس، ص . 8
 .637، ص 2طبرى، ھمان، ج : نك. معاويه در مواضع متعدد از زندگى سیاسى خويش، سیادت پدر خود را يادآورى كرده است. 9

گاه بـه معاويـه نظـر : مـدائنى گفـت«: ترجمـه. 134، ص 3شمس الدين محمد بن احمد ذھبى، سـیر أعـالم النبـالء، ج . 10 عمـر ھر
سرى پادشــاه ايرانیـان »كسراى عرب است)  مرد(گفت اين  كرد مى مى ، كنايه از اينكه معاويه پادشاه عرب اسـت ھمانگونــه كــه ك

 .است
َّه، ھمان، ص . 11 ب َ  .1289ابن ش
، كسى كه منتظر وقوع پیشامد براى عثمان !ما كجا و كشتن عثمان كجا؟: ترجمه. 368نصربن مزاحم منقرى، وقعه صفین، ص . 12

تو بودى و كسانى كه او را كشتند غیر از انصار ! بود و يزيد بن أسد و مردم شام را از يارى رساندن به او بازداشت، ھمانا اى معاويه
 .بودند

بن  و من در اينجا خبرى را ذكر مى: ، ترجمه233، ص 10عّزالدين بن ھبة اللَّه ابن أبى الحديد، شرح نھج البالغه، ج . 13 كنم كه زبیر 
با او  تا خوانندگان بدانند معاويه ھرگز حاضر به پیروى از على) كنم ذكر مى(بكّار آن را در موفقیات آورده است،  علیه السالم نبـود و 

الزم به ذكـر اسـت كــه . شوند علیه السالم، مانند تضاد میان سیاه و سفید بود كه ھرگز جمع نمى كرد و ضديت او با على بیعت نمى
الموفق باللَّـه، ولیعھـد معتمـد : ، االخبار الموفقیات خوانده است) ق 278: د(زبیر بن بكّار، كتاب خود را به نام الموفّق باللَّه عباسى

 .عباسى بود، ولى يكسال و اندى قبل از مرگ معتمد از دنیا رفت
از چاپى كه مورد استفاده نگارنده قرار گرفـت بــه بخشـى الضــائع مـن الموفقیـات موسـوم اســت كـه  635 - 583صفحات، ص . 14

 .شود ھاى معاويه در آن يافت نمى نامه
بى  243و  242از كتاب الجمــل را بـا ص  85و  83المثل ص  توانند فى خوانندگان محترم مى. 15 جلـد دھـم شـرح نھــج البالغــه ابـن أ
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 . الحديد مقايسه كنند
 .234ابن أبى الحديد، ھمان، ص . 16
بنى: ، ترجمه234 - 5ھمان، ص . 17 امیـه از خالفـت فاصـله  اگر كسى به خونخواھى عثمان قیام نكنـد، پـس شايسـته اســت كـه 

 ».اگر قصد خونخواھى عثمان دارى پس قیام كن! اى به دورى ستاره عیوق، اى معاويه گیرند، فاصله
 .235 - 6ھمان، ص . 18
شدند، ... «: ، ترجمه231، ص 1ھمان، ج . 19 ھمانا از مردم شام براى تو بیعت ستاندم، آنان دعوت مرا پذيرفتند و گروه گروه جمـع 

علیه السالم بر تو پیشى گیرد، چرا كه مھمتر از اين دو شھر وجود نـدارد، پـس از تـو  پس كوفه و بصره را درياب، مبادا پسر ابوطالب
 . »براى طلحه بیعت گرفتم، خونخواھى عثمان را آشكار كنید و مردم را به سوى آن بخوانید

شادمان  نوشته است كه وقتى طلحه و زبیر نامه. 231، ص 1ابن أبى الحديد، ھمان، ج . 20 ند، بسـیار  ھاى معاويـه را دريافـت كرد
 .علیه السالم، مصمّم شدند شدند و از آن پس در مخالفت با على

پردازد و حجاز  وجو مى گونه كه مرغ به دنبال دانه به جست وجو كن ھمان در كارشان جست... «: ، ترجمه236، ص 10ھمان، ج . 21
 .»سازم را آشفته كن كه ھمانا من شام را برآشفته مى

یم بـن مــرة، : ، نسب طلحه بن عبیداللَّه237ھمان، ص . 22 بن ت أبو محمد طلحه بن عبیداللَّه بن عثمان بن عمروبن كعب بـن ســعد 
 . بن قصّى  ابوعبداللَّه زبیر بن عوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزّى: نسب زبیر

به نقـل ) ق 406: د(شريف رضى . ھاى مھمى از خراسان در زمان عثمان بود والى بصره و فاتح بخش. 23 در كتاب خصائص االئمه 
شكنى كــرد ايـن . از امام باقرعلیه السالم آورده است كه عبداللَّه بن عامر بن كريز به مدينه آمد و طلحه و زبیر را تشويق به بیعـت 

دھد كه معاويه تنھا با نامه به طلحه و زبیر اكتفاء نكرد بلكه ديگران را نیز مأموريت داد تا آنھا را براى نكث عھد ترغیـب  امر نشان مى
 . 61كنند، شريف رضى، 

 .238ابن ابى الحديد، ھمان، ص . 24
 .239ھمان، ص . 25
 .240ھمان، ص . 26
 .ھمانجا. 27
ام و يعلى و مروان را از شما دور خواھم كـرد،  پس گفت دست نگه داريد ھمانا من براى شما خشم گرفته... «: ھمانجا، ترجمه. 28

 . پس اين سخن او را دروغ شمردند، آن گاه كسانى كه چیزى جز ظلم و دشمنى در سر نداشتند با او ستیز كردند
 .»گونه كه دستور دادى با سخنانم غیرمستقیم میانشان تفرقه افكندم ھمان... «: ، ترجمه241ھمان، ص . 29
 .242ھمان، ص . 30
 .244ھمان، ص . 31
روج الذھب و معادن الجوھر، ج . 32 ُ ّالدين ابى الحسن ابن اثـیر، الكامـل فـى 357 ، ص2ابوالحسن على بن حسین مسعودى، م ؛ عز

 .207، ص 3التاريخ، ج 
 .258، ص 7ابوالفداء اسماعیل، ابن كثیر، البداية و النھاية، ج . 33
 .13613ذھبى، ھمان، ص . 34
 .»ھمانا معاوية از آزادشدگانى است كه خالفت بر آنان روا نیست... «: ترجمه. 37212مسعودى، ھمان، ص . 35
بن عسـاكر، تــاريخ مدينـه دمشـق، ج 546فضل، ابن شاذان، اإليضاح، ص . 36 : ترجمـه. 176، ص 19؛ ابوالقاسم علــى بـن حسـن ا
 .، ھمانگونه كه شیطان اين گونه است»كند رو، از پشت سر، از جانب راست و از جانب چپ انسان را احاطه مى معاوية از روبه«

 :منابع

ّ الدين بن ھبة اللَّه، شرح نھج البالغه،  - 1378دار احیـاء الكتــب العربیــه، (إبن أبى الحديد، عز
 ).ق
َّنف،  - ّد الكوفى، المص  ).ق 1409بیروت، دارالفكر، (إبن أبى شیبة، عبداللَّه بن محم
الدين أبى الحسن، الكامل فى التاريخ،  - ّ  ).ق 1399بیروت، دار صادر، (إبن أثیر، عز
مد  - طاھر أح یق  مد، النھايـة فـى غريـب الحـديث، تحق إبن أثیر، أبوالسعادات مبارك بـن مح

 ).ش1364قم، اسماعیلیان، (الزاوى، محمود محمد الطناحى 
عانى،  - كى ال قم، منشـورات الشـريف (إبن بكّار، زبیر، االخبار الموفقیات، تحقیـق سـامى م

 ).ق 1416الرضى، 
 ).ق1414بیروت، دار الكفر، (إبن خیاط، خلیفة، تاريخ خلیفة بن خیاط، تحقیق سھیل زكّار،  -
ّد، الطبقات الكبرى،  -  ).تا بیروت، دار صادر، بى(إبن سعد، محم
 ).1350تھران، (إبن شاذان، فضل، اإليضاح، تحقیق سید جالل الدين حسینى ارموى،  -
یم محمـد شـلتوت،  - ّة، تاريخ المدينة المنورة، تحقیـق فھ َّة، ابو زيد عمر بن شب ب َ قم، (إبن ش

 ).ق 1410دارالفكر، 
قم، (إبن شدقم حسینى، ضامر، وقعة الجمل، تحقیق سـید تحسـین آل شـبیب موسـوى  -

 ).ق1420
بـیروت، (إبن عساكر، ابوالقاسم على بن حسن، تاريخ مدينه دمشق، تحقیق على شـیرى  -

 ).ق1415دارالفكر، 
صارى،  - باقر ان مد  یق مح نـا،  قم، بـى(إبن قیس ھاللى، سلیم، كتاب سلیم بن قیس، تحق

 ).ق1420
ية و النھايـة، تحقیـق علـى شـیرى،  - یاء (ابن كثـیر، ابوالفـداء اسـماعیل، البدا بـیروت، دار اح

 ).ق1408التراث العربى، 
قان،  - بالء، تحقیـق گروھـى از محق بن أحمـد، سـیر أعـالم الن ذھبى، شمس الـدين محمـد 
 ).ق 1413بیروت، مؤسسه الرسالة، (

Page 7 of 8

3/23/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-1\78.htm



ھادى امیــنى،  - مة، تحقیـق محمــد  شريف رضى، أبوالحسن محمد بن حسین، خصائص األئ
 ). ق 1406مشھد، آستان قدس، (
طبرانى، ابوالقاسم سلیمان بن أحمد، المعجم الكبیر، تحقیق حمدي عبدالمجید السـفلى،  -
 ). بیروت، دار احیاء التراث العربى، چاپ دوم(
بـیروت، موسسـة (طبرى، محمد بن جرير، تاريخ االمم و الملوك، تحقیق گروھــى از علمـاء،  -

 ).األعلمى، بى تا
 ).ق1414بیروت، دارالفكر، (مروزى، نعیم بن حماد، كتاب الفتن، تحقیق سھیل زكار،  -
روج الذھب و معادن الجوھر،  - ُ بیروت، دار األندلس، (مسعودى، ابوالحسن على بن حسین، م

 ).ق1385
مؤسسـة العربیـه، (منقرى، نصر بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق عبدالسالم محمد ھـارون،  -

 ).ق1382
  

 

83زمستان   ـ 20 فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
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