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 چکیده 

 یاست که با هدف برانداز شدهشناخته یدرون نظام اسالم یاسیحرکت س ینعنوان اولاصحاب جمل به حرکت

 یاسیس یهابا توجه به طرح یاسیحرکت س ین)ع( صورت گرفت. ایحکومت حضرت عل یعنیوقت  یتحاکم
)ع( در یامام عل یاز طرف. شکل گرفت یرطلحه و زب یشه،که توسط عا رودشمار میبه کودتا یامروز نوع

را با توجه به  اییدهپدچنین با  امام)ع(برخورد ة توان نحویجمل پرداخته است که مواقعه البالغه به موضوع نهج
البالغه با مقاله درصدد است روش مقابله با کودتا در نهج ینمنظور ا ینبه هم .حرکت اصحاب جمل استنباط کرد

راستا  ینقرار دهد. در ا یلو تحلی بررس دمور یلیتحل -یفیجنگ جمل را با استفاده از روش توص یتحورم
 ی، علت تراشنفوذیبزرگ و ذ یتوسل به حام یرنظ )ع(در مواجهه با امام یشاناقدامات ا شناخت اصحاب جمل،

مقابله امام  هاییوهش یتقرار گرفت و در نها یو قتل و غارت و جنگ مورد بررس یمردم، نمادساز ۀعام یبرا
در مورد آن و  یروشنگر و هایزهانگ یین، تبیاسالم یاستشرع و س یبه مقتضا وردبرخ یل)ع( با آنها از قبیعل

 قرار گرفت. یلورود به جنگ جمل مورد تحل یطدر مذاکره و شرا )ع(تعامل امام ةنحو
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 مقدمه .1
و  یاسیس یهابحثدر ارتباط با  یژهوبه یاسیو س یاست که سرشار از نکات اخالق یکتاب البالغهنهج

)ع( حاکم جامعه  صورت گرفته که امام یالب زمانقآن در  یمحتوا ینکهاست و با توجه به ا یدارحکومت
 یستهمتفاوت، شا یاسیس یهابا توجه به تجارب مختلف امام در برخورد با گروه یو از طرف اندبوده یاسالم

 .یردقرار گ یلاستخراج و مورد تحل بهاگرانکتاب  ینتجارب از ا یناست که ا

 مسئله بیان .1-1

 یسه مورد، منجر به جنگ داخل عمده صورت گرفت که در هر یاسی)ع( سه حرکت سیدر زمان امام عل
با توجه به سه  یم،بسنج یامروز یهاطرحبا  )ع(یزمان امام عل یاسیس هایحرکت یمشد؛ اگر بخواه

حرکت اصحاب جمل را کودتا،  یبترتبه توانیماند و خوارج داشته ینکه امام با گروه جمل، صف ینبرد

 و حرکت خوارج را شورش دانست. یمختارخود یا یطلبییرا جدا یهحرکت اصحاب معاو
است که  یکل ینامد؛ اما فتنه اصطالحی)ع( حرکت اصحاب جمل را فتنه میامام علچند که  هر    

توان حرکت اصحاب ینم ی. از طرفیردبگ بر شورش، ترور، نفوذ و... را در یرنظ یگرتواند موضوعات دیم

حاکم است  ظامشورش بروز نارضایتى در میان قشر یا اقشارى از جامعه علیه ن یراز ید؛جمل را شورش نام
 .(13: 1731 یسندگان،از نو ی)جمع ها و نهادهاى سیاسى شودکه ممکن است موجب تغییراتى در سیاست

 یتماه هبا توجه ب و یاستس ییربود نه تغ یآن بود که حرکت اصحاب جمل در جهت برانداز یتواقع

عدالت اجتماعى هستند دنبال اهدافى مقدس مثل کسب استقالل، آزادى، انقالب که رهبران آن به یمردم

 یو کوشش یاسیس یکودتا شگرداز طرفی حرکت اصحاب جمل را انقالب دانست.  توانینم .(11: )همان
خشونت  یقرهبران حکومت موجود است که از طر یبرانداز یبرا یرقانونیغ یاسیائتالف س یک یاز سو

کار اندک به یاعده یاست و از سو یخشونت معموالً محدود و ناگهان ین. اگیردیبه آن انجام م یدتهد یا

 ائتالف سیاسی یکاصحاب جمل  یاسیحرکت ساز طرفی  .(721: 1731 ینگتون،)هانتشود یبسته م
حکومت امام  براندازیدر جهت  (یعلی بن امیهعایشه، طلحه، زبیر، نفره )بین یک گروه چند  یقانونیرغ

ن ، ایتوجه به موارد فوق با جا شکل گرفت.آن تصرف شهر بصره و قتل و غارتکه از طریق  ع( بود)یعل

 انگیزة اوالً کهپاسخ دهد  سؤال تحلیلی به این–توصیفی  جستار در صدد است با استفاده از روش
 در)ع( یامام عل ۀمواجه ةنحو یاًو ثان ؟شیوه کودتا گران جمل در براندازی حاکمیت چه بود معارضان و

 .شد آن منجر به شکستدر نهایت که  چه بود کودتا ینبا ا مقابله

 پژوهش یشینۀپ .1-2

 شود،اشاره می هاآنبه چند نمونه از که  است صورت گرفته پرشماری یهاپژوهشدر مورد جنگ جمل 
، از فهیمه دانشور «)ع( در برخورد با آنانیامام عل یریگموضعو  ینناکث ییشناسا»با عنوان نامهیانپا

تا  ص()یامبرپبین جریانات اتفاق افتاده بین رحلت  یارابطهکه  پردازدیمگاه به موضوع دنگارنده با این دی
و سعی در شناسایی عواملی دارد که جریان حاکمیت  وجود داردبا انقالب اسالمی  ع()یعلحکومت امام 
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از محمد  «خواص امت و جنگ جمل» مقالۀ. دهدیممورد هجمه و آسیب قرار  را اسالمی یهاارزش
این مقاله با رویکرد شناسایی نقش خواص در جامعه از  ،سخن تاریخمجله  درو منتشر شده  عرب صالحی

به بررسی  هاآنمختلف نظامی، فکری، فرهنگی و اقتصادی و همچنین عوامل و علل انحراف  یهاجنبه
 یرفتار سران جمل در ماجرا یتاهم» مقالۀ (181-157: 1731صالحی، ) پردازدیمنقش خواص در جمل 

این مقاله  ،علوی یهاپژوهشدر مجله  فرد یانناظم یعل و یلیوک هادی یری،م وجیههاز  «سقوط بصره
میری و ) که باعث سقوط شهر بصره گردیداست در پی یافتن فلسفه و علت حاکم بر رفتار اصحاب جمل 

 محمود مقدمیاز  «ع()یعلاوضاع احزاب سیاسی در دوران امامت  » مقالۀ .(138-153 :1731همکاران، 
 یتوضع نقاط قوت، نقاط ضعف، افراد برجسته،و  پردازدیمسیاسی زمان امام  یهاگروهبه معرفی که 

 ،مقدمی)را تبیین نموده است  اهلل شیعه و حزب طلقااحزاب تیم و عدی، حزب اقتصادی و نیروی نظامی

با رویکرد تبیین  از علیخانی «)ع(گاه مخالفان در نگرش سیاسی امام علیجای» مقالۀ .(13-53 :1738
زادی و اندیشه آدر نگرش سیاسی خود به  )ع(او معتقد است امام علی، به مخالفان)ع( نگرش امام علی

 ینترسختحتی در  شدینمبه توهین و هتک حرمت متوسل  گاهیچهو  گذاشتیممخالفان خود احترام 
امام » مقالۀداعی نژاد در  .(17-17: 1781 ،یعلیخان) بودشرایط مانند جنگ به اصول اخالقی خود پایبند 

حکومت علوی آن  هاییژگیواز  است که واردشدهاین رویکرد  با «ع( و اصول برخورد با دشمنان)یعل
به همین  بودبا اغراض متفاوت مواجه  مارقین( ،ناکثین ،قاسطینمختلف )مخالف  یهاگروهاست که با 

جایگاه مخالفان در و در این راستا  پردازدیم به بررسی اصول حاکم بر حکومت امام با این مخالفان منظور

نگری در برخورد واقع رعایت حقوق صراحت امام در برخورد با مخالفان و دشمنان، اداره حکومت سیاسی،

 .(733-783: 1733 نژاد،داعی) دهدن قرار مییرد تبیوـبا مخالفان و دشمنان و غیره را م

مقابله با کودتا با توجه به این حرکت  ةبا حرکت اصحاب جمل و نحو به تطبیق کودتا حاضر مقالۀ    
حاضر نبوده  مقالۀموضوع منطبق با  شده یاد هایپژوهشاز  یکیچه یکردرو از طرفی پرداخته است و

 تاکنونحرکت اصحاب جمل  یتبا محور البالغهنهجدر خصوص روش مقابله با کودتا در  همچنین است.
 است.  انجام نشده یمستقل یقتحق

 اهمیت پژوهش و ضرورت .1-3

 ارائهکمیت حضرت در ماه حا و چنددر چهار سال  یژهوبه یرالمؤمنینام که استفاده از سیرةبه این یتبا عنا

انگیزه  امام)ع( ودوران  یهاچالشبرای جامعه اسالمی بسیار اهمیت دارد. شناخت  عملی ییک الگو
 ،اهمیت است حائزآن  یلو دال)ع( مواجهه امام هاییوهش روش و چالش آفرینان در آن دوران از سویی و

با ا این تحقیق لذ .و داردوجود داشته  ،اسالمیجامعه همواره پیش روی حاکمان  هاچالشچرا که این 
جمل جنگ  به نام هاچالشیکی از مهمترین این  یلو تحلبه تبیین ، البالغهنهج)ع( در محوریت کالم امام

ان و معارض هاییزهانگدر  تأمل و ضمن پرداخته دتا تعبیر نمود،واز آن به ک توانیم که در ادبیات امروزی
با این پدیده با هدف الگوسازی استقصاء  حضرت را در مواجه احتجاجات و )ع(کودتا گران، شیوه عملی امام

 .نموده است و تحلیل
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 آن یهایژگیکودتا و و یفتعر .2
کشور  ینظام یبرانداختن حکومت با استفاده از قوا یاست و به معنا یفرانسو ی( لغتcoup d'etat) کودتا

انقالب  یبه معنا یدر عرب کودتا(. یلذ :1733 نو )دهخدا، یکار آوردن حکومت یو تسلط بر اوضاع و رو
. از در مورد کودتا تعاریف مختلفی ذکر شده است (31: 1121لحام و همکاران، ) ( استیاسیس یا ی)عسکر

از  یو کوشش یاسیس یکودتا شگرد یاسی،( پژوهشگر علوم س2118-1323) نینگتوساموئل هانت نظر
 یاخشونت  یقرهبران حکومت موجود است که از طر یبرانداز یبرا یرقانونیغ یاسیائتالف س یک یسو
اندک به کار  یاعده یاست و از سو یخشونت معموالً محدود و ناگهان ین. اگیردیبه آن انجام م یدتهد

 (721: 1731 ینگتون،)هانت شودیبسته م
 رخنه یک جناح کوچک اما بانفوذ دولتی در ارکان حساس حکومت راکودتا  (1312) وتواکـادوارد ل    
دانشنامه  .(Luttwak, 1979:27-26 ) تا با استفاده از آن بقیه قدرت حاکمیت وقت را بگیرد داندمی

ی حکومت به وسیله موجودیت یک جبری کند: ناگهانی، برانداختنتعریف می چنینیناا کودتا را کبریتانی
 .(Encyclopedi Britannica/appendix coup d'etat) یک گروه کوچک

که حاکم بر  یگرید اقلیت، در مقابل یرومسلح و مجهز به ن یتاقل یکدارد،  یمردمیرغ یتماه کودتا    
گیرد و قرار می یگروه قبل یریزد و خود جاموجود را در هم می کنند و وضعمی یامجامعه است، ق یتاکثر

که در  ین استت دارد ایچه که اهمآن .ناصالح بودن کودتاگران ندارد یابه صالح  یاستقرار ارتباط ینا

 (.118: 1737 ی،)مطهر ندارند یمردم از حساب خارج هستند و در فعل و انفعاالت نقش یتکودتا اکثر

مردمی یک اقلیت حرکت ناگهانی و غیر بیان کرد؛ چنینیناتوان برآیند تعاریف مختلف از کودتا را می

گویند. البته که همراه با خشونت است را کودتا می براندازی حاکمیت وقتدر جهت  کوچک مسلح
اندک هستند؛  معموالًمحدود است؛ تعداد کودتاگران  معموالً، شودمیکه در کودتا به کار بسته  یخشونت

 ینگتون،)هانت دارند یاردر اخت یاسیس ظامنهاد قدرت را درون ن هایپایهاز کودتا  یشپ یاسیفعاالن س
1731: 721). 

 

 کودتا با حرکت اصحاب جمل ۀایسمق. 3

 هاییژگیوهای کودتا با هایی که برای کودتا ذکر شد به مقایسه ویژگیبا توجه به تعاریف و ویژگی
که به صورت  یشهو عا یرطلحه، زب ینب یائتالفحرکت اصحاب جمل . پردازیمحرکت اصحاب جمل می

( به 1/81: 1787عسکری، ) یهامو با حمایت مالی عبداهلل بن عامر و یعلی بنغیرقانونی شکل گرفت 

شهر بصره را به ع( را براندازند در این راستا ) یعلکه حاکمیت امام هدف تجهیز نیرو پرداختند با این 
، جرداق ؛722-3/721: 1773 ،الحدیدابیابنپرداختند )و در آنجا به قتل و غارت  تسخیر خود در آوردند

 .شد یمنجر به جنگ داخل در نهایت این حرکت کهیطوربه (15: 1737
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 ویژگی حرکت اصحاب جمل ویژگی کودتا
 زبیر ائتالف بین عایشه، طلحه و یرقانونیغائتالف سیاسی 

 )ع(براندازی حکومت امام علی حاکمیتبراندازی 

 و جنگ مردم بصرهقتل و غارت  خشونتهمراه با 

 گروه کوچک نسبت به حاکمیت اقلیت کوچک مسلح

 - ناگهانی و محدود بودن
 

تنها در  ظاهراًهای کودتا سازگار است و حرکت اصحاب جمل با اکثریت ویژگی توجه به موارد فوق، با    
حرکت اصحاب جمل به دلیل  یریگشکلناگهانی و محدود بودن با آن سازگار نیست؛ زیرا در دوره  ویژگی

وجود نداشته است؛ مشابه عصر حاضر امکان اقدام ناگهانی  ،نبود امکانات مدرن در زمینه ارتباطی و نظامی
 .توان با عنوان کودتا یاد کردمی حرکت اصحاب جملاز لذا 
 

 اصحاب جملماهیت  یمعرف .4

؛ (7/)خطبه «فَ َلمَّا نَ َهْضُت ِباْْلَْمِر َنَكَثْت طَائَِفة  » ینبا عنوان ناکث البالغهنهجگروه در  ین)ع( از ایعل امام

كنتم جند المراة و اتباع »هنگامى که، زمام کار را به دست گرفتم جماعتى از ایشان عهد خود شکستند، 
 یاد یطان؛ حزب ش(11/)خطبه «حزب الّشيطان»چارپا )شتر(،  یروان؛ سربازان زن و پ(17/)خطبه «البهيمة

 .کندمی
ذکر شده است  یاتاست طبق آنچه که در روا شکنانپیمان یعنی یننام آنها همان ناکث ینمشهورتر    
 ی،؛ طوس781: 1731 ،بابویهابن) )ص( صورت گرفته استیامبرپ یبار از سو یناول ینبه ناکث یگذارنام

باز کردند، که در رأس )ع( یامام عل یبودند که باب معارضه را به رو یکسان یناول ین،ناکث .(715: 1111
سه نفر  ینا عالوه بر)ص( هستند. یامبرهمسر پ یشهعا ین)ص( و طلحه و همچنیغمبرپسر عمه پ یر،آنها زب
فرماندار بصره در زمان عثمان بود و  قبالًافراد عبداهلل بن عامر که  یناز ا یکیداشتند؛  یزن یمال یدو حام
بود و  یمندر زمان عثمان فرماندار  یزبن امیه بود که او ن لییع یگری)ع( او را معزول کرد و دیامام عل

 .(1/81: 1787 ی،عسکر) شدع( از حکومت برکنار )یعلتوسط امام 
برجسته  هایویژگی)ع( به یسران خود دست به کودتا زدند، امام عل یژگیگروه با اتکا بر چهار و این    

واطوع الناس  ير،واشجع الناس الزب ،حةالناس واسخاهم طل ی: ادهعةبارب يتبل یوان»: کندمیاز آنها اشاره  یکهر
مقابل چهار شخصیت که دست به دست  رامروز د من ؛«يةبن ام یعلی نةواسرع الناس اي فت ،شةالناس عائ یف

مطاع و  که عایشه زمان. ینترشجاع، زبیر مردم. ترینیسخو  ترینیرکزطلحه،  .امقرارگرفته، انددادههم 
 :)همان باشدمیمردم  یزترینانگفتنهو  فرمانرواترین فرد میان مسلمانان است. یعلی بن امیه نیز، آشوبگر

81). 
 میان درکه  ی)ص( زمانیامبرپس از رحلت پ یبه رخدادها گرددیبرم ینجبهه ناکث گیریشکل سابقۀ    
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 ضد بر شانیطوالن عنادورزی یلبه دل امویان .ندبود یانهو گروه م هاشمی و اموی گرایشسه  مهاجران
 کدامیچه داشتند)ع( علی امام با که مشکالتی یژهبه و و قریش حسادت یلبه دل هاشمیان و اسالم

 میانی جناح که بود آن گروه این گذشتن کنار نتیجه. آورند دست به را حضرت آن از پس خالفت نتوانستند
 در مناسبی زمینه ،بود چه هر نفر دو این دوره در. آمدند کار سر بر بودند عمر و ابوبکر همان که قریش
 قریش دایره در عثمان که زمانی. آمد پیش بود امیهیبن از خود که عثمان خالفت برای قریش تمامی میان
 هم که طلحه ،آنان میان در. کرد خالفت هوس ،میانی خط دیگر بار ،پرداخت امویان شاخه به تنها

 او چندی نیز زبیر. یابد دست خالفت به ،عایشه حمایت با تا خواست ،بود تیم بنی از یعنی ابوبکر ایطایفه
 ابتدا)ع( یکار آمدن امام عل یگروه در زمان رو ینا داشت خالفت هوس خود گاه و کردمی کمک را

 باشد داشته تازه حکومت در ایعمده سهم بتواند کهآن گمان به پذیرفت را علوی جدید حکومت
)ع( نزد امام آمدند درخواست یمنظور در زمان خالفت امام عل ینبه هم ؛(255-257: 1785 یان،)جعفر

؛ طلحه و زبیر به او گفتند با تو بیعت «مرهذا اْل نبایعك علی انّا شركاؤك فی»شراکت در امر خالفت کردند؛ 

ال و »: فرمایدیپاسخ آنها م کنیم بدین شرط که ما هم در امر خالفت با تو شریک شویم و امام درمى
؛ نه شما با من باشید در نیرو (137/)حکمت«العجز و اْلود علی عونان و االستعانة و ةالقوّ  یف یكانلكّنكما شر 

 هایجرقه یناول توانمی ؛ کهو پایدارى کردن و به هنگام سختى و درماندگى دو یار من باشید بخشیدن
 .یدآنها د درخواست ینرا در ا یاسیس یانجر ینا گیریشکل

 

 ع(امام) با در مواجهه گرانکودتا و عمل اصحاب جمل .5

 نفوذذی بزرگ و یتوسل به حام. 5-1

 یمردم دارا یاندر م ینکه)ص( بودند؛ اما با توجه به ایامبرخود از اصحاب بزرگ پ ینکهبا ا یرو زب طلحه
 یمردم دارا یانبودند که در م یازمندن یحام یکبه مقاصد خود به  یدنعامه نبودند جهت رس یتمقبول
 یامبرهمسر پ یشهمورد عا ینا یبدهد؛ لذا برا یتو مقبول یتآنها مشروع یباشد و بتواند به کودتا یتمقبول

 یشهمردم از عا ی)ع( در مورد وجه فرمانبرداریاول را انتخاب کردند. امام عل یفه)ص( و دختر خل

که هرگز چیزى را با دست اشاره نکرد یطوربیشتر فرمانبردار داشتند بهدر میان مردم از همه »: فرمایدمی

آنها  ینهمچن .(182-187: 1737جرداق،  ؛1/81: 1787 ی،)عسکر «کردند مگر آنکه مردم از او پیروى
 .(111-113: 1117 ،نعمانمحمدبن) است شنودناخحکومت او  و )ع( یکه او نسبت به امام عل دانستندمی
افکار خود به بهانه حج  ریزیپی یبرا کنندگانبیعت یناول عنوانبه یرمنظور طلحه و زب ینهم به    

)ص( را با خود یامبرهمسر پ یشه( تا عا1/113: 1735 ی،دامغان ی)مهدو رفتن به مکه کردند درخواست
بر من خروج کردند و  انطلحه و زبیر و یارانش»: گویدمیعمل آنها  ینهمراه سازند امام)ع( در مورد ا

برند، به مى فروشانبردهکشیدند چونان کنیزى را که به بازار همسر رسول خدا)ص( را به همراه خود مى
 یگاهبا توجه به جا. (131/)خطبه «داشتهنگههمسران خود را پشت پرده  کهیدرحالبصره روى آوردند، 



 22            6931زمستان ، یستمب ه، شماره پنجمالبالغه، سال پژوهشنامه نهج

 

برای  عایشه ابزار مناسبیکه  یدآیمبر )ع(امام یهاز تشب (اول یفهو دختر خل یامبر)ص(همسر پ) یشهعا
کودتا  یروزیاز عوامل پ یکی: گویدمی( 2118-1323) یگتونکه هانت طورهمان بود، مردم عامۀ توجهجلب

راستا  یندر ا (.721: 1731 ینگتون،هانت) برسد یاسیاز فعاالن س یتوجهقابلبخش  تأییداست که به  ینا
 خود یاسیدادن به حرکت س یتامر در جهت جلب نظر مردم و مشروع ینبا توجه به هم یرطلحه و زب

 .دست به ائتالف زدند

 ییجوبهانهو  یتراشعلت .5-2

حرکت با توجه به  ینبصره حرکت کردند، ا یبه همراه او به سو یشهبعد از جلب موافقت عا یرو زب طلحه
 یمحکم برا یزیابتدا دستاو یدمنظور با ینبود به هم ینمسلم یفهخل یهخروج عل یآن زمان نوع یفضا

واال  یهدف برایحرکت  ینرا متقاعد سازند که ا یتا افکار عموم کردندمیخروج به مردم عرضه  ینا
در  یزدستاو ینا هاینشانه ین( که اول137/است؛ لذا آنها قتل عثمان را بهانه کردند )خطبه گرفتهشکل

 از عثمان نداشت یدلخوش یشهشد؛ هر چند که عا یاناز کالم او ب یشهادو با ع ینهنگام مالقات ا
اند را برگزیده)ع( عایشه شنید مردم بعد از عثمان، على کهیهنگام( ولى با این حال 31 :1787 ی،عسکر

قتلوا ابن »گفت: گفت: اگر این حرف صحیح باشد اى کاش آسمان بر زمین فرو ریزد و از همان وقت مى
و  یانی؛ آشت7/711: 1735 یرازی،مکارم ش؛ 1/717تا، فخررازی، بی) ؛ عثمان را مظلوم کشتند«مظلوماعّفان 

 .(1/731: تایب ی،امام

با امام  کنندگانیعتب یناولاز  نفردو  ینا یرامقصر بودند؛ ز یرطلحه و زب یدر افکار عموم یطرف از    
مردم علت  یهتوج یراستا آنها قبل از خروج از مدینه به مکه و برا یندر ا ،شکستند یعت)ع( بودند و بیعل

کرد نه با  یادت با دست یعخود با امام با عنوان ب یعتو از ب دانستندمی )ع( را ترس از امام یعتشکستن ب
 بیعت آن، ادعا کردند که ترفندبهانه و  ینبا ا بنابراین( 1/111: 1735 ی،دامغان ی؛ مهدو8/قلب )خطبه

( اجباری) بیعت آن به تعهدی ینبنابرا ،نیست مشروع آنان نظر در الاقل ،امام حکومت و نبوده ستدر
خالفت بلکه به  یمردم بصره علت حرکت خود را نه برا یاندو در م ینا ینهمچن ندارند خلیفه به نسبت

 ینا( و با 711: 1117 ،محمد بن نعمان) دانستندمیص( و رواج طاعت خداوند )یامبرپقصد اصالح امت 
که مردى بنام  یبه طور ؛(131: 1737اعمال مردم را سرگردان کردند که کدام گروه حق است )جرداق، 

از مردم بصره وى را نزد حضرت فرستادند تا حقیقت حال او را با  گروهىکه آن پس از« کلیب جرمى»

ار خود را با آنان طورى توضیح داد که رفت« ع»طرف شود. امام جمل معلوم نماید و شبهه آنان بر اصحاب
 .(133: )همان ز آن پس مرد دانست وى بر حق استا

عوام بود که امام در  یاندر م یدشک و ترد یجادامام در رابطه با اصحاب جمل ا هایینگراناز  یکی    
با آمدن همسر  ود که مبادانگرانى من هرگز به خاطر خودم نبود بلکه به خاطر این ب»: فرمایدمی 1خطبه 
شکن در پیمان ابهو حضور جمعى از صح« عثمان»)ص( به میدان و فریاد دروغین خونخواهى قتل پیامبر

 .(171-1/123: 1735 یرازی،)مکارم ش «و تردید بیفتند شکلشکر دشمن، گروهى از عوام به 
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بهانه  و یزدستاو یسر یک یازمندبا خود ن یافکار عموم یهمراه ساز یبراندازانه برا یاسیحرکت س هر    
منظور  ینه نشود. به همواجآنها با مشکل م یاتشدن ادامه ح یروزحزب حاکم است تا در صورت پ یهعل

 توسل جستند. یزور یعتقتل عثمان و ب یزبه دو دستاو یرطلحه و زب

 ینمادساز .5-3

 یانشانه ،نماد( 812: 1785 ،آریانپور) است رمز ،نمون ،نمودگار ،دالّ ،نشانه یبه معنا لغت در نماد واژه
 است یارابطه بلکه همجواری رابطه نه و است عینی شباهت نه آن مفهوم و صورت میان که است

 یذهن یرتصاو یحتوض یبرا نمادها(. در واقع 212: 1785 ،راد محسنیان) خودی به خود و ذاتی نه قراردادی
 .(25: 1731)استوار،  شودمیساخته 

او را سوار بر شتر  یشه،مردم و مورد تقدس قرار دادن عا عامۀبر  یشترب یرگذاریتأث یگروه برا این    
 یمختلف یکه اسام یبرخورداراست به طور یبخصوص یگاهکردند. شتر در فرهنگ عرب از جا مویسرخ

نماد جوان،  «بکر» ثالعنوان مبه انددادهانسان قرار  یها را نماد براآن یو حت اندکرده یانشترها ب یبرا

است )ابن سیده،  یشتر نر «جمل» .(1111:51 ی،)ثعالب نماد انسان است «بعیر»و  نماد دختر «قَلُوص»
( و سن آن به نه 1/117: 1731باشد )راغب،  درآمده( که دندان نیش و پیشین دهان او 3/113 :1121

( که 51 :1111 ی،نزد عرب است )ثعالب( به منزله مرد کامل در 1/111 :1333 )مطرزى، باشد یدهسال رس
 بهاستگران شتر نوع این( 1/1111 :1731 ی،؛ جوهر51 :1111 ی،زوج آن ناقه به مانند زن است )ثعالب

است؛ نخست نماد مرد بودن و  یزسرخ مو(. با توجه به موارد فوق علت انتخاب جمل دو چ یل)دهخدا، ذ
 گرانبها بودن آن است. یگریقدرت و د

 «كنتم جند المراة و اتباع البهيمة، رغا فاجبتم و عقر فهربتم»در کالمش به نماد آنها اشاره دارد  )ع(امام    

؛ شما سپاهیان آن زن بودید و پیروان آن ستور. که چون بانگ کرد اجابتش کردید و چون (17/)خطبه
جنگ جمل به منزله پرچم لشکر کشته شد روى به گریز نهادید. به گفته بعضى از مورّخان، شتر عایشه در 

« طلحه و زبیر»زدند و مردان جنگى لشکر بود و همه، اطراف آن را گرفته بودند و در پاى آن شمشیر مى
شدند. در بعضى از روایات آمده: در آن روز کردند و کشته مىدر زیر این پرچم تا آخرین نفس جنگ مى

و یکى پس از دیگرى کشته شدند. گروهى که  رفتندگدست هفتاد نفر از قریش افسار شتر عایشه را به

)مکارم  بودند« ازد»و « بنى ضبّه»کردند جنگجویان قبیله بیش از همه در جنگ جمل از شتر دفاع مى
 .(515-1/511: 1735 یرازی،ش

اصل و ذهن مردم است و  یننماد واسطه ب یراز ؛گیردمیمتناسب با ذائقه مردم زمانه صورت  ینمادساز    
خواهد  یشترب یزآن در ذهن مردم ن یباشد ماندگار یشترمردم نسبت به نماد ب یذهن یقبل ییهرچه آشنا

 شد.

 قتل و غارت، جنگ .5-4

 ،گرفتند قدرت بصره در که آن از بعدکودتا خشونت همراه آن است که اصحاب جمل  هایویژگیاز  یکی
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 یاعده و نمودند حمله مردم به همچنین و کردند غارت را آن و نموده حمله المالیتب و بصره خزانهى به
 جریان در»: گویدمی یدالحد ی(. ابن اب15: 1737)جرداق،  رساندند قتل به را یگرد یاعده و شکنجه را

 از حفاظت که آنان از گروهی و شدند کشته زبیر دست به سبابجه از نفر 31 حنیف بن عثمان دستگیری
 به و اسیر آنان از نفر 51 و گرفتند قرار ناکثین نیروهای تهاجم مورد شبانه ،نکردند رها را المالبیت

 «عبدالقیس» قبیله از نفر 711با  «بن جَبَله یمحُکَ» ،حنیف بن عثمان دستگیری از پس. رسیدند شهادت

 .(722-3/721 :1773 ،الحدیدابیابن) «شدند کشته ناکثین به دست همگی که کرد قیام
را با نیرنگ تصرف کرده « بصره»، شهر 71در ماه ربیع الثّانى سال « عایشه»این دو، همراه با  سرانجام    

براى خود بیعت گرفتند و شکاف دیگرى در پیکر جامعه اسالمى وارد « بصره»و با گمراه ساختن مردم 
« زبیر»و  «طلحه»ول کشید که لشکر این جنگ تنها چهار ساعت ط« تاریخ یعقوبى»ساختند؛ و به نقل 

در هم شکست. در این جنگ به گفته بعضى ده هزار نفر و به روایتى هفده هزار نفر از طرفین کشته شدند 
 افروزانآتشو با این ضایعه عظیم نخستین مخالفت جدّى، در هم شکسته شد و مسؤولیّت آن بر گردن 

 (.731-1/731: 1735 یرازی،)مکارم ش جنگ قرار گرفت
 

 ع( در مقابله با کودتاامام ) العملعکس و همواج .6
 یردر ز یبگروه داشتند که به ترت ینبا ا یآنها برخوردها یریگموضعو  یطشرا یمقابل امام به مقتضا در

 شودمیبه آنها پرداخته 

 یاسالم یاستشرع و س ی. برخورد به مقتضا6-1

خالفت دارند،  یسودا یرآنها واقف بود که طلحه و زب یتاصحاب جمل، امام به ن یانشروع جر یابتدا در
کرد به آنها  آشکارآنها را  یتدو اجازه رفتن به حج را از امام درخواست کردند امام ن ینآن هنگام که ا

ندارید  «هعمر»(؛ سوگند به خدا که قصد 17/)خطبه «و الّله ما تریدان العمرة و انما تریدان الغدره»فرمود: 

ما زلت انتظر بكم عواقب الغدر و اتوّسمكم بحلية » ینچنهماید و را کرده شکنییمانپو  یرنگنبلکه قصد 
المغتّرین، حّتى سترنى عنكم جلباب الّدین و بّصرنيكم صدق النّ ّية. اقمت لكم على سنن الحّق فى جواّد المضّلة، 

بودم و من همواره در انتظار غدر و مکر شما مى ؛(1/)خطبه «ونحيث تلتقون و ال دليل و تحتفرون و ال تميه

دیدم. شما در پس پرده دین جاى کرده بودید و پرده دین را مى خوردگانیبفرهاى در چهره شما نشانه
داشت، ولى صدق نیت من پرده از چهره شما برافکند و قیافه واقعى شما را بود که شما را از من مستور مى

باشد: اواّل: اگر امام انتظار )ع( پاسخ به دو سؤال متعدّد مىن جمالت امامبه من بنمود. در حقیقت ای
: این ثانیاًدید چرا این مطلب را آشکار نفرمود و هایش را در آنها مىکنى آنها را داشت و نشانهشپیمان

استتار در پرده دین بود »فرماید: آنها از کجا پیدا شد. امام در پاسخ سؤال اوّل مى نآگاهى بر درون و باط
 «صفاى دل، مرا آگاه ساخت»د: مایفرو در پاسخ سؤال دوّم مى« کرد این راز مکتوم بماندکه ایجاب مى

 .(113-1/122: 1735 یرازی،)مکارم ش
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دهد که در تمام آن حضرت را در نظر گیرد انصاف مى هایویژگیهنگامى که انسان احوال و  یاز طرف    

 یثم،)ابن م چه آن بزرگوار انجام داده به مقتضاى شرع بوده و بیرون از احکام الهى نبوده استاین موارد آن

توان وى را تعقیب باشد نمى دهاما از نظر شرع بخاطر این که تا شخص کارى را انجام ندا؛ (7/851: 1735
مهاجران بودند  هایشخصیتکرد و اما از جهت سیاست باید دانست که این دو از بزرگان و پیشقدمان و از 

شد، مردم به حکومت مىو جلوگیرى از آنها بدون ثبوت جرم روشن، موجب تنفر مردم و عدم اعتماد 
با او  کنندهبیعتکه نخستین « طلحه» خصوصاً نمایدکند و حبس مىرا متهم مى رؤساگفتند بزرگان و مى
 .(2/582: تایب ی،و امام یانی)آشت که مشهور به طرفدارى آن حضرت بود« زبیر»و 

 یبدنهممکن است در داخل  هاضربه یندر نظر داشته باشد که اول یدجامعه همواره با یتواقع حاکم در    
 گونههیچحق  انددادهانجام ن یاما تا حرکت یردنظر بگ یرحرکت سران را ز یدو با یردخود نظام صورت گ

در کالم امام منعکس  هاحرکت گونهاینشناخت  نحوةاز  ینجابا آنها ندارد، دو نکته مهم در ا یبرخورد
ناشناخته  یتاکثر یممکن است برا یناستتار در پس پرده د یلبه دل هاحرکت گونهاین ینکهاست نخست ا
باشد در کنترل و سرکوب  یهرچند نسب یآگاه ینا یعنیقبل از وقوع آن است  یآگاه یگربماند و نکته د

بر  یکنترل اطالعات یکیبه دو مورد دارد  بستگی یادیتا حد ز یآگاه ینباشد؛ ا رسانکمکد توانمیکودتا 
 در رأس حکومت. یرتجامعه، دوم وجود بص یاسیفعاالن س

 مخالفان کودتاگران و یاصل هایانگیزه یمعرف و یی. شناسا6-2

نه  یلهوس ینسران کودتا است؛ تا بد یزهبا کودتا شناخت نسبت به علل و انگ یدهسنج برخوردمهم در  نکته
که منجر به برخورد سخت با  ینیو نه بدب یآنها را بخور یبنسبت به آنها حاصل شود که فر بینیخوش

 آنها گردد.
: فرمایدمیو  کندمیرا اثبات  نسبت به خود یشهداشتن عا ینه: امام با استدالل، کیشهعا یاصل انگیزه    

اما بر فالن زن، اندیشه زنان غلبه یافت و کینه در سینه او جوشیدن گرفت، همچون بوته آهنگران که در »
 .(155/)خطبه«پذیرفتنمى د،که آنچه با من کرد با دیگرى کن خواندندفرامیا اگر او ر -آن فلز گدازند

 دالیل این دشمنی داند که در موردمی ناشی از گذشته را یشهعادشمنی  یاصل یزهانگ ینجادر ا )ع(امام
  (.137-7/132: 1735 ی،بحران یثمابن منک: ) علل بسیارى نقل شده است

نبایعك علی انّا شركاؤك فی »؛ داندیمبه حکومت  یدنطلحه را رس یاصل یزهطلحه: امام )ع( انگ انگیزه    
کنیم بدین شرط که ما هم در امر ؛ طلحه و زبیر به او گفتند با تو بیعت مى(137/)حکمت «هذا االمر

و اللَّه ما استعجل »؛ کندمی یاو فرار از اتهام به قتل عثمان معرف یگرد یزهانگ .خالفت با تو شریک شویم
منه، فاراد أن  يهالقوم احرص عل یف یكنبدمه ْلنّه مظّنته و لم  یطالبمتجّردا للطّلب بدم عثمان ااّل خوفا من أن 

شمشیرى از نیام  ن؛ به خدا سوگند، طلحه چونا(137/)خطبه «الّشكّ  یقعاالمر و  يلتبسل يهبما اجلب ف یغالط

ترسد دیگران خون عثمان را از او بطلبند. زیرا او برکشیده در طلب خون عثمان شتاب نکرده، جز آنکه، مى
آزمندتر از او بدین کار نبود.  کسیچهخود به کشتن عثمان مظنون است و در میان خیل کشندگان عثمان 
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 النه سازد. هادلخواهد مردم را به غلط اندازد تا امر مشتبه شود و شک در حال مى

هذا  یانّا شركاؤك ف یعل یعكنبا» داندیمبه حکومت  یدنرا رس یرزب یاصل یزهع( انگامام ): یرزب انگیزه    
در امر خالفت با  کنیم بدین شرط که ما هم؛ طلحه و زبیر به او گفتند با تو بیعت مى(137/)حکمت «االمر

 .تو شریک شویم
حکومت داشتند  یو طلحه ادعا یردر حرکت اصحاب جمل تنها زب یاسیس کنندگانمشارکت یانم در    

پندارد که حکومت فقط از هر یک از آن دو چنین مى کندمیامر اشاره  ینبه ا یخوببه یز)ع( ن یکه امام عل
سوگند بر  ااوست نه از دوستش؛ اما طلحه پسر عموى عایشه است و زبیر شوهر خواهر اوست، به خد

فرض که به خواسته خود برسند، که هرگز نخواهند رسید، پس از نزاع و ستیز بسیار سخت که با یکدیگر 
 (.1/111: 1735 ی،دامغان ی)مهدو گرى را خواهد زدخواهند کرد، یکى از ایشان گردن دی

 یندروغ یزهایدر مورد دستاو یمنطق هاییروشنگر. 6-3

ترس با  یعتب یگریچنگ انداختند نخست قتل عثمان و د یفهخروج بر خل یبرا یزگروه به دو دستاو این
 .است اجبار()

 قتل عثمان .6-3-1
راستا مخاطب خود را مردم  ینو در ا پردازدیم یقتل عثمان به روشنگر یزمقابله با دستاو یع( براامام )

 .است یمنطق یاسامام )ع( استفاده از ق هاییروشنگردر  توجهقابلنکته  دهدیمکوفه قرا 
 (1/)نامه مضمر یاسنخست: ق استدالل    

ُر َأْهَوُن َسْيرِِهَما ِفيهِ »اول:  مقدمه     ؛ با این بیان که «اْلَوِجيُف، َو َأْرَفُق ِحَداِئِهَما اْلَعِنيفُ  َكاَن طَْلَحُة َو الزُّبَ ي ْ

بود، کنایه از آن است که این دو نفر در فراهم  آوررنجترین آوازشان رفتارشان تندى و آهسته ینترآسان
 آن بودند. اندرکاردستداشتند و  وششکردن قتل عثمان بسیار سعى و ک

کس چنین باشد و حالتى مثل این سه نفر داشته باشد به داخل شدن در  (: هریاسق یدوم )کبرا مقدمه    
 (.531-1/535: 1735 ی،بحران یثمم)ابن ار کردن مردم بر آن سزاوارتر استقتل عثمان و واد

 دوم: استدالل    
 اند.نصیب نبودهام )پس( آنان خود بىمن در آن کار با آنان شریک بوده اگر    
 که باید بازخواست شوند. یندهاآناند، پس آنان خود و بى من چنان کرده اگر    
خواهند که خود آن را کنند که خود آن را واگذاشتند و خونى را مى: ایشان حقى را طلب مىیینها نتیجه    

آنها نخستین : فرمایدمیمورد  ینو در ا بردیم سؤال یراستدالل عدالت آنها را ز یناند امام )ع( با اریخته
 .(173/)خطبه دارند، باید به زیان خود حکم دهندگامى که در راه عدالت برمى

 سوم: نسبت به طلحه استدالل    
شایسته بود که قاتالنش را یارى دهد و با یارى  -پنداشتچنانکه او مى -بودفرزند عفّان ظالم مى اگر    

 کنندگانش ستیزه کند.
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بود، سزاوار چنان بود، که در زمره کسانى باشد که شورشگران را از او باز دارد و اگر مظلوم مى و    
 را عذرى آورد. اشگناهییب

خزید اى مىگرفت و به گوشهو اگر در تردید بود که او ظالم است یا مظلوم، بهتر آن بود که کنارى مى    
 .(137/)خطبه گذاردو مردم را با او به حال خود مى

 با ترس یعت. ب6-3-2
 (1/نامهمضمر ) یاسنخست: ق استدالل

َر ُمْسَتْكَرِهيَن َو اَل ُمْجَبرِیَن، َبْل طَائِِعيَن ُمَخيَّرِینَ »اول:  مقدمه در آن استدالل شده بر آن که  ؛«َو بَایَ َعِني النَّاُس َغي ْ

کردند و در امرى داخل  شکنییمانپاصحاب جمل از بندگى خدا خارج شده و به مکر و فریب گراییدند و 

ُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمْن بَ ْعِد ميثاِقِه َو یَ ْقطَُعوَن ما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأْن یُوَصَل َو  ذینَ َو الَّ ﴿فرماید: شدند که خداوند مى یَ ن ْ
نَ ْفِسِه َو َمْن  َفَمْن َنَكَث َفِإنَّما یَ ْنُكُث َعلى﴿ ؛(25)رعد/ ﴾یُ ْفِسُدوَن ِفي اْْلَْرِض ُأولِئَك َلُهُم اللَّْعَنُة َو َلُهْم ُسوُء الدَّارِ 

 (.11)فتح/ ﴾ِبما عاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسيُ ْؤتيِه َأْجراً َعظيماً  فىَأوْ 
(: به دلیل این دو آیه که ذکر شد مردم با هر کس از روى میل و اختیار بیعت یاسق یدوم )کبرا مقدمه    

 (.533-1/538: 1735 ی،بحران یثم)ابن م ینددرآبیعت او را نقض کنند و با او از در جنگ  کردند، روا نیست
 دوم: استدالل    
 توبه کنید. فوراًاید؛ پس از این بیعت شکنى باز گردید و شما از روى رضا با من بیعت کرده اگر    
اید، به سبب تظاهر به طاعت و در دل نهان داشتن معصیت، پس راه بازخواست به اکراه بیعت کرده اگر    

که آنها در هردو صورت  شودمی یندو استدالل ا یندر ا یجه(. نت51/)نامه ایدخود را بر من گشاده داشته
 هستند. گودروغ
گوید اگر در ادعاى خود )با و مى کندمی یحدرخواست استدالل صح یراز زب یگرد ییع( در جا)امام    

دستش بیعت کرده و با دلش بیعت نکرده.( بر حق است، باید دلیل بیاورد و گرنه، به جمع یاران من که از 
 .(8/)خطبه آنان دورى گزیده است، بازگردد

هستند که در  پسندعامه یزهاییدستاو یازمندن یت،حاکم یهعل غیرقانونی یاسیطور قطع هر حرکت سبه    

را با خود همراه  یمردم یگاهپا یلهوس ینتا بد شوندیمدست به دامن آنها  یاقناع عموم یموارد برا یشترب
با استدالل  یحربه روشنگر ینا اراه مقابله ب ینمورد بهتر ین)ع( در ا یسازند، با توجه به رفتار امام عل

 دادن به مردم است. یاست در جهت آگاه یعقالن

 یشتراز صدمات ب یریجلوگ و یشگیریهدف پ مذاکره با. 6-4

 ینحرکت اصحاب جمل تا قبل از جنگ دائم در حال مذاکره با آنها بود؛ و در ا ی)ع( از ابتدا یعل امام
 داشتیبازمآنها را از جنگ  یمو مذاکره مستق یندهمورد با ارسال نامه، فرستادن نما

 مرتکب بصره در که گناهانی بزرگی آن در و نوشت ناکثین سران به یانامه قار ذی در( ع) مؤمنان امیر    
 که خواست آنان از و کرد یادآوری آنان به را ،حنیف بن عثمان شکنجه و مسلمانان کشتار نظیر بودند شده
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 ،نکرد تأثیری هیچ آنها در(  ع) امام نامه ولی. بپیوندند مسلمانان جمع به و بردارنددست او با مخالفت از
 بودند گرفته حضرت آن با مبارزه به تصمیم و بسته حقی صدای هر بر را خود گوش آنان اینکه چه

که به طلحه و زبیر نوشت، پسر عموی  یانامهع( عالوه بر ) یعلامام  .(711-717: 1117 ،نعمانمحمدبن)
تنها با زبیر مالقات  نمود و به وی دستور داد که امخود عبداهلل بن عباس را مخصوصاً به سوی زبیر اعز

 .(1/31: 1787 ی،است)عسکر یرناپذانعطافمردی زیرا او  کند و از مالقات با طلحه پرهیز نماید؛
صوحان به نزد عایشه  بن یدزو او را به همراهی  )ع( بار دوم عبداهلل بن عباس را پیش خود خواند امام    

تور داد که: پیش عایشه بروید و بگوئید که: عایشه! فرمان پروردگارت بر تو این اعزام نمود و به آنان دس
تو را فریب  یاعدهکنم؟ که  چهبیرون نروی، ولی  اتخانهو از  خود باشی ۀاست که تا دم مرگ در خان

و برای پیشرفت کارشان، برای رسیدن به هدف و مقصودشان، تو را با خود  اندآوردهبدر  اتخانهداده و از 
از مسلمانان در اثر هماهنگی و هم کاری تو با آنان به اشتباه  یاعدهو  اندساختههم صدا و هماهنگ 

. عایشه! تو اندساختهو خود را بسر نوشت شومی مبتال  اندقرارگرفتهافتاده و در معرض نابودی و هالکت 
 بر حذربرگردی و از ایجاد جنگ و خونریزی در میان مسلمانان به دور و  اتخانهاید از اینجا به ب

 .همان()باشی
 را پیغمبر از حدیثی ،دانستیم نصیحتپذیرتر را او که ،زبیر به و گفت سخن زبیر با نزدیک از( ع)علی    

 تو با هرگز خدا به ،آمدمینم راه این به ،داشتم یاد به را این اگر گفت و کرد تأیید زبیر و کرد یادآوری
 (.111-1/111: 1735 ی،دامغان ی)مهدوجنگمینم

 هاییبآسدارند با خشونت حکومت را براندازند و ممکن است  یسع یانکودتاچگروه  ینکهتوجه به ا با    
عمل درست  اندبودهاز نخبگان جامعه  یخود روز ینانا یداشته باشد و از طرف یدر پ یو مال یجان

 در ابتدا مذاکره و فراخواندن آنها به توبه است. یتحاکم

 . جنگ و سرکوب6-5

که انجام داد  یکار ینراستا اول ینمجبور شد با اصحاب جمل وارد جنگ شود و در ا ناچاربه)ع(  یعل امام
که اگر نماد اصحاب جمل  دیدندیمامام )ع( چون  رسیدیمنماد اصحاب جمل بود. به نظر  ینابودساز

 یدانببرند. در م ینلذا دستور داد نماد آنها را از ب گرددمی یشترب یهافتنه یهشتر، زنده بماند دستما یعنی

که آن  کنید یپواى بر شما شتر را بزنید و  ؛«ویلكم اعقروا الجمل فانّه شيطان»نبرد با صداى بلند فرمود: 

شیطانى است سپس اضافه فرمود: این شتر را بکشید و گرنه عرب، نابود خواهد شد و شمشیرها همچنان 
آسا سپاه امام به طرف شتر حمله کردند و در یک حمله برق آورانبود که جنگ ینجاادر حرکت خواهد بود. 

ام از اطراف آن فرار کردند آنگاه امام هنگ ینو در ا آن را پى نمودند، شتر بر زمین افتاد و نعره بلندى کشید

که  آمدهدر بعضى از روایات  .(7/131: 1785 ی،خوئ؛ 1/251: 1773 ،الحدیدابیابن) «عقر فهربتمو » فرمود:

على )ع( دستور داد الشه شتر را آتش زنند و خاکسترش را به باد دهند و فرمود: خدا لعنت کند آن را، 
: 1735 یرازی،)مکارم ش طه را تالوت کردند 33آیه  ینسپس اشبیه است « سامرى»چقدر به گوساله 
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1/518.) 
 خانه به را عایشه خواهرش داد دستور ابوبکر بن محمد به السالمیهعل علی حضرت ،جمل جنگ از پس    
 یشهامام )ع( در مورد عا .(731: 1117 ،محمد بن نعمان) بگیرد تصمیم او درباره تا دهد انتقال خلف بنی

 بر جاى است و حساب او با خداست فرمود: به هر حال حرمتى که در نخست داشت همچنان،
 گرفت قرار السالمعلیه علی حضرت بزرگوارانه و کریمانه برخورد تأثیر تحت چنانآن عایشه .(151/)خطبه

: 1773 ،الحدیدابیابن) بودم مرده حادثه آن از قبل سال 21 داشتم آرزو :گفتمی جنگ از پس که
1/211.) 

 یدر رابطه با کودتاگران دو عمل انجام داد که هر دو در جهت اهداف خاص یتع( در نها) یعل امام    
 صورت گرفت؛

که شما به آن  یچون نماد عمل نشان داد ینامام با ا ،مویسرخشتر  یعنینماد آنها  نابودسازی نخست    
اگر امام شتر را در  ی. از طرفشویدمیسست  یزآن، شما ن یسست و باطل است؛ با نابود ایدزدهچنگ 
ست توانمینماد  نیمردم ا ی)ع( و نادان ی، با توجه به دشمنان امام علکردنمیجنگ نابود  یبحبوحههمان 

صورت نابود  یندر ا یردقرار گ یندهآ یاسیس هایحرکت یبرا یزیو دستاو یردتقدس به خود بگ یجنبه
 .بودمیمشکل  یکردن آن امر

اْْلُوَلى  َو َلَها بَ ْعُد ُحْرَمتُ َها» بودبه خانه  داشت قبالًبا همان احترامی که  یشهعا بازگرداندن امام یگرد اقدام    
 نظر ازگویند شارحان میکرد.  نظرصرفعایشه  برخورد باو از  (151/)خطبه «تعالی اْلِحَساُب َعَلى اللَّهِ َو 

 حرمت او باقی ماند )ص(اما به دلیل همسری پیامبر بود، مجازات و تنبیه مستحق عایشه( ع)امام
خصوص این کالم امام )ع(،  درالبته  (7/131 :1735ی، بحران یثممبنا؛ 3/211 :1781، الحدیدأبیابن)

  .(3/213 :1758)خویی،  اندارایه نموده نظرات دیگری را نیز البالغهنهجبرخی شارحان 

 

 گیرینتیجه
 یردستز یجاصحاب جمل به نتا یتبا محور البالغهنهجروش مقابله با کودتا در  یمقاله با هدف بررس این

 :یافت
و قانون با  یدارد همواره طبق دستورات اله یفهفرد مسلمان وظ یکبه عنوان  یحاکم جامعه اسالم -1

قبل از کودتا در کنترل و سرکوب  یو یاطالعات یو آگاه یرتبا بص یبرخورد کند. نقش رهبر یانکودتاچ
 .مهم است یاربس یندهآن در آ

مهم است؛ تا  سرکوب کودتا یادر کنترل  یزن یانکودتاچ ینو دروغ یاصل هایانگیزه و معرفی ییشناسا -2
که منجر  ینیبدبآنها را بخورند و نه  یبنسبت به آنها حاصل شود که مردم فر بینیخوشنه  یلهوس ینبد

 یآگاه و یاصل هایانگیزه ددر مور یعمل، روشن گر ینراستا بهتر ینبه برخورد سخت با آنها گردد؛ در ا
 به مردم است. یعقالن یهااستداللبا استفاده از  یندروغ هایانگیزهدادن در مورد 

جامعه هستند؛ مذاکره به  ینظام یا یاسیاز نخبگان و فعاالن س یاناکثر کودتاچ ینکهبا توجه به ا -7
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و  یزیعمل از خونر ینبا ا یرااست؛ ز یتمختلف در جهت بازگشت و توبه آنها حائز اهم یهاروش
 .شودمی یریجلوگ یشکاف در جامعه اسالم یجادا ینهمچن یخسارات مال

آنها نماد  نابودسازیکار  یندر ا توجهقابلسرکوب آنها است و نکته  یانمرحله برخورد با کودتاچ ینآخر -1
 داشته باشد( است. ینابودساز یتنبرد قابل یدانکه در م یدر صورت)
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Abstract 

Jamal companions' movement is known as the first political movement that 

aimed to overthrow the Islamic regime at that time i.e. at the time of Imam Ali’ 

Regime. This political move nowadays considered as a coup which formed by 

Ayesha, Talha and Zubayr. On the other hand, the Imam Ali (as) in Nahj ul-

Balagha addressed and described the war of al-Jamal. Therefore, this article, 

with using descriptive-analytic methods and focusing on Nahj ul-Balagha, is 

going to review that how the Imam Ali (as) deal with the coup the war of al-

Jamal. In this context, the following items have been negotiated and analyzed: 

recognizing the companions of the Jamal and their actions in the face of Imam 

(AS), the symbol of murder and plunder and war, coping strategies of Imam Ali 

(A.S) with them such as dealing with the requirements of Sharia and Islamic 

politics, explaining the motives about it and how to engage in the negotiation 

and entry requirements to the battle of Jamal. 

Keywords: Imam Ali (AS), the coup, the Companions of the Jamal, Nahj ul-

Balagha 
 
 


