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چکیده
حرکت اصحاب جمل بهعنوان اولین حرکت سیاسی درون نظام اسالمی شناختهشده است که با هدف براندازی
حاکمیت وقت یعنی حکومت حضرت علی(ع) صورت گرفت .این حرکت سیاسی با توجه به طرحهای سیاسی
امروز نوعی کودتا بهشمار میرود که توسط عایشه ،طلحه و زبیر شکل گرفت .از طرفی امام علی(ع) در
نهجالبالغه به موضوع واقعه جمل پرداخته است که میتوان نحوة برخورد امام(ع) با چنین پدیدهای را با توجه به
حرکت اصحاب جمل استنباط کرد .به همین منظور این مقاله درصدد است روش مقابله با کودتا در نهجالبالغه با
محوریت جنگ جمل را با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی مورد بررسی و تحلیل قرار دهد .در این راستا
شناخت اصحاب جمل ،اقدامات ایشان در مواجهه با امام(ع) نظیر توسل به حامی بزرگ و ذینفوذ ،علت تراشی
برای عامۀ مردم ،نمادسازی و قتل و غارت و جنگ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت شیوههای مقابله امام
علی(ع) با آنها از قبیل برخورد به مقتضای شرع و سیاست اسالمی ،تبیین انگیزهها و روشنگری در مورد آن و
نحوة تعامل امام(ع) در مذاکره و شرایط ورود به جنگ جمل مورد تحلیل قرار گرفت.
کلیدواژهها :امام علی (ع) ،کودتا ،اصحاب جمل ،نهجالبالغه.

 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرّس ،تهران.
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد رشتهی علوم قرآن و حدیث.
* :نویسنده مسئول

Email: ali.hajikhani@modares.ac.ir
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روش مقابله با کودتا در نهجالبالغه...

 .1مقدمه
نهجالبالغه کتابی است که سرشار از نکات اخالقی و سیاسی بهویژه در ارتباط با بحثهای سیاسی و
حکومتداری است و با توجه به اینکه محتوای آن در قالب زمانی صورت گرفته که امام (ع) حاکم جامعه
اسالمی بودهاند و از طرفی با توجه به تجارب مختلف امام در برخورد با گروههای سیاسی متفاوت ،شایسته
است که این تجارب از این کتاب گرانبها استخراج و مورد تحلیل قرار گیرد.
 .1-1بیان مسئله

در زمان امام علی(ع) سه حرکت سیاسی عمده صورت گرفت که در هر سه مورد ،منجر به جنگ داخلی
شد؛ اگر بخواهیم حرکتهای سیاسی زمان امام علی(ع) با طرحهای امروزی بسنجیم ،با توجه به سه
نبردی که امام با گروه جمل ،صفین و خوارج داشتهاند میتوان بهترتیب حرکت اصحاب جمل را کودتا،
حرکت اصحاب معاویه را جداییطلبی یا خودمختاری و حرکت خوارج را شورش دانست.
هر چند که امام علی(ع) حرکت اصحاب جمل را فتنه مینامد؛ اما فتنه اصطالحی کلی است که
میتواند موضوعات دیگر نظیر شورش ،ترور ،نفوذ و ...را در بر بگیرد .از طرفی نمیتوان حرکت اصحاب
جمل را شورش نامید؛ زیرا شورش بروز نارضایتى در میان قشر یا اقشارى از جامعه علیه نظام حاکم است
که ممکن است موجب تغییراتى در سیاستها و نهادهاى سیاسى شود (جمعی از نویسندگان.)13 :1731 ،
واقعیت آن بود که حرکت اصحاب جمل در جهت براندازی بود نه تغییر سیاست و با توجه به ماهیت
مردمی انقالب که رهبران آن بهدنبال اهدافى مقدس مثل کسب استقالل ،آزادى ،عدالت اجتماعى هستند
(همان .)11 :نمیتوان حرکت اصحاب جمل را انقالب دانست .از طرفی کودتا شگردی سیاسی و کوششی
از سوی یک ائتالف سیاسی غیرقانونی برای براندازی رهبران حکومت موجود است که از طریق خشونت
یا تهدید به آن انجام میگیرد .این خشونت معموالً محدود و ناگهانی است و از سوی عدهای اندک بهکار
بسته میشود (هانتینگتون .)721 :1731 ،از طرفی حرکت سیاسی اصحاب جمل یک ائتالف سیاسی
غیرقانونی بین یک گروه چند نفره (عایشه ،طلحه ،زبیر ،یعلی بن امیه) در جهت براندازی حکومت امام
علی(ع) بود که از طریق تصرف شهر بصره و قتل و غارت آنجا شکل گرفت .با توجه به موارد فوق ،این
جستار در صدد است با استفاده از روش توصیفی –تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که اوالً انگیزة
معارضان و شیوه کودتا گران جمل در براندازی حاکمیت چه بود؟ و ثانیاً نحوة مواجهۀ امام علی(ع) در
مقابله با این کودتا چه بود که در نهایت منجر به شکست آن شد.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

در مورد جنگ جمل پژوهشهای پرشماری صورت گرفته است که به چند نمونه از آنها اشاره میشود،
پایاننامه با عنوان«شناسایی ناکثین و موضعگیری امام علی(ع) در برخورد با آنان» از فهیمه دانشور،
نگارنده با این دیدگاه به موضوع میپردازد که رابطهای بین جریانات اتفاق افتاده بین رحلت پیامبر(ص) تا
حکومت امام علی(ع) با انقالب اسالمی وجود دارد و سعی در شناسایی عواملی دارد که جریان حاکمیت
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ارزشهای اسالمی را مورد هجمه و آسیب قرار میدهد .مقالۀ «خواص امت و جنگ جمل» از محمد
عرب صالحی و منتشر شده در مجله سخن تاریخ ،این مقاله با رویکرد شناسایی نقش خواص در جامعه از
جنبههای مختلف نظامی ،فکری ،فرهنگی و اقتصادی و همچنین عوامل و علل انحراف آنها به بررسی
نقش خواص در جمل میپردازد (صالحی )181-157 :1731 ،مقالۀ «ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای
سقوط بصره» از وجیهه میری ،هادی وکیلی و علی ناظمیان فرد در مجله پژوهشهای علوی ،این مقاله
در پی یافتن فلسفه و علت حاکم بر رفتار اصحاب جمل است که باعث سقوط شهر بصره گردید (میری و
همکاران .)138-153 :1731 ،مقالۀ « اوضاع احزاب سیاسی در دوران امامت علی(ع)» از محمود مقدمی
که به معرفی گروههای سیاسی زمان امام میپردازد و نقاط قوت ،نقاط ضعف ،افراد برجسته ،وضعیت
اقتصادی و نیروی نظامی احزاب تیم و عدی ،حزباهلل شیعه و حزب طلقا را تبیین نموده است (مقدمی،
 .)53-13 :1738مقالۀ «جایگاه مخالفان در نگرش سیاسی امام علی(ع)» از علیخانی با رویکرد تبیین
نگرش امام علی(ع) به مخالفان ،او معتقد است امام علی(ع) در نگرش سیاسی خود به آزادی و اندیشه
مخالفان خود احترام میگذاشت و هیچگاه به توهین و هتک حرمت متوسل نمیشد حتی در سختترین
شرایط مانند جنگ به اصول اخالقی خود پایبند بود (علیخانی .)17-17 :1781 ،داعی نژاد در مقالۀ «امام
علی(ع) و اصول برخورد با دشمنان» با این رویکرد واردشده است که از ویژگیهای حکومت علوی آن
است که با گروههای مخالف مختلف (قاسطین ،ناکثین ،مارقین) با اغراض متفاوت مواجه بود به همین
منظور به بررسی اصول حاکم بر حکومت امام با این مخالفان میپردازد و در این راستا جایگاه مخالفان در
اداره حکومت سیاسی ،رعایت حقوق صراحت امام در برخورد با مخالفان و دشمنان ،واقعنگری در برخورد
با مخالفان و دشمنان و غیره را مـورد تبیین قرار میدهد (داعینژاد.)733-783 :1733 ،
مقالۀ حاضر به تطبیق کودتا با حرکت اصحاب جمل و نحوة مقابله با کودتا با توجه به این حرکت
پرداخته است و از طرفی رویکرد هیچیک از پژوهشهای یاد شده منطبق با موضوع مقالۀ حاضر نبوده
است .همچنین در خصوص روش مقابله با کودتا در نهجالبالغه با محوریت حرکت اصحاب جمل تاکنون
تحقیق مستقلی انجام نشده است.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

با عنایت به اینکه استفاده از سیرة امیرالمؤمنین بهویژه در چهار سال و چند ماه حاکمیت حضرت در ارائه
یک الگوی عملی برای جامعه اسالمی بسیار اهمیت دارد .شناخت چالشهای دوران امام(ع) و انگیزه
چالش آفرینان در آن دوران از سویی و روش و شیوههای مواجهه امام(ع) و دالیل آن حائز اهمیت است،
چرا که این چالشها همواره پیش روی حاکمان جامعه اسالمی ،وجود داشته و دارد .لذا این تحقیق با
محوریت کالم امام(ع) در نهجالبالغه ،به تبیین و تحلیل یکی از مهمترین این چالشها به نام جنگ جمل
که در ادبیات امروزی میتوان از آن به کودتا تعبیر نمود ،پرداخته و ضمن تأمل در انگیزههای معارضان و
کودتا گران ،شیوه عملی امام(ع) و احتجاجات حضرت را در مواجه با این پدیده با هدف الگوسازی استقصاء
و تحلیل نموده است.
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روش مقابله با کودتا در نهجالبالغه...

 .2تعریف کودتا و ویژگیهای آن
کودتا ( )coup d'etatلغتی فرانسوی است و به معنای برانداختن حکومت با استفاده از قوای نظامی کشور
و تسلط بر اوضاع و روی کار آوردن حکومتی نو (دهخدا :1733 ،ذیل کودتا) .در عربی به معنای انقالب
(عسکری یا سیاسی) است (لحام و همکاران )31 :1121 ،در مورد کودتا تعاریف مختلفی ذکر شده است .از
نظر ساموئل هانتینگتون ( )2118-1323پژوهشگر علوم سیاسی ،کودتا شگردی سیاسی و کوششی از
سوی یک ائتالف سیاسی غیرقانونی برای براندازی رهبران حکومت موجود است که از طریق خشونت یا
تهدید به آن انجام میگیرد .این خشونت معموالً محدود و ناگهانی است و از سوی عدهای اندک به کار
بسته میشود (هانتینگتون)721 :1731 ،
ادوارد لـوتواک ( )1312کودتا را رخنه یک جناح کوچک اما بانفوذ دولتی در ارکان حساس حکومت
میداند تا با استفاده از آن بقیه قدرت حاکمیت وقت را بگیرد ( .)Luttwak, 1979: 26-27دانشنامه
بریتانیکا کودتا را اینچنین تعریف میکند :ناگهانی ،برانداختن جبری موجودیت یک حکومت به وسیلهی
یک گروه کوچک (.)Encyclopedi Britannica/appendix coup d'etat
کودتا ماهیت غیرمردمی دارد ،یک اقلیت مسلح و مجهز به نیرو ،در مقابل اقلیت دیگری که حاکم بر
اکثریت جامعه است ،قیام میکنند و وضع موجود را در هم میریزد و خود جای گروه قبلی قرار میگیرد و
این استقرار ارتباطی به صالح یا ناصالح بودن کودتاگران ندارد .آنچه که اهمیت دارد این است که در
کودتا اکثریت مردم از حساب خارج هستند و در فعل و انفعاالت نقشی ندارند (مطهری.)118 :1737 ،
برآیند تعاریف مختلف از کودتا را میتوان اینچنین بیان کرد؛ حرکت ناگهانی و غیرمردمی یک اقلیت
کوچک مسلح در جهت براندازی حاکمیت وقت که همراه با خشونت است را کودتا میگویند .البته
خشونتی که در کودتا به کار بسته میشود ،معموالً محدود است؛ تعداد کودتاگران معموالً اندک هستند؛
فعاالن سیاسی پیش از کودتا پایههای نهاد قدرت را درون نظام سیاسی در اختیار دارند (هانتینگتون،
.)721 :1731
 .3مقایسۀ کودتا با حرکت اصحاب جمل
با توجه به تعاریف و ویژگیهایی که برای کودتا ذکر شد به مقایسه ویژگیهای کودتا با ویژگیهای
حرکت اصحاب جمل میپردازیم .حرکت اصحاب جمل ائتالفی بین طلحه ،زبیر و عایشه که به صورت
غیرقانونی شکل گرفت و با حمایت مالی عبداهلل بن عامر و یعلی بنامیه (عسکری )81/1 :1787 ،به
تجهیز نیرو پرداختند با این هدف که حاکمیت امام علی (ع) را براندازند در این راستا شهر بصره را به
تسخیر خود در آوردند و در آنجا به قتل و غارت پرداختند (ابنابیالحدید722-721/3 :1773 ،؛ جرداق،
 )15 :1737بهطوریکه در نهایت این حرکت منجر به جنگ داخلی شد.
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ویژگی کودتا
ائتالف سیاسی غیرقانونی
براندازی حاکمیت
همراه با خشونت
اقلیت کوچک مسلح
ناگهانی و محدود بودن
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ویژگی حرکت اصحاب جمل
ائتالف بین عایشه ،طلحه و زبیر
براندازی حکومت امام علی(ع)
قتل و غارت مردم بصره و جنگ
گروه کوچک نسبت به حاکمیت
-

با توجه به موارد فوق ،حرکت اصحاب جمل با اکثریت ویژگیهای کودتا سازگار است و ظاهراً تنها در
ویژگی ناگهانی و محدود بودن با آن سازگار نیست؛ زیرا در دوره شکلگیری حرکت اصحاب جمل به دلیل
نبود امکانات مدرن در زمینه ارتباطی و نظامی ،امکان اقدام ناگهانی مشابه عصر حاضر وجود نداشته است؛
لذا از حرکت اصحاب جمل میتوان با عنوان کودتا یاد کرد.
 .4معرفی ماهیت اصحاب جمل
ت طَائَِفة» (خطبه)7/؛
امام علی(ع) از این گروه در نهجالبالغه با عنوان ناکثین «فَ لَ َّما نَ َه ْ
ت بِ ْاْل َْم ِر نَ َكثَ ْ
ض ُ
هنگامى که ،زمام کار را به دست گرفتم جماعتى از ایشان عهد خود شکستند« ،كنتم جند المراة و اتباع
البهيمة» (خطبه)17/؛ سربازان زن و پیروان چارپا (شتر)« ،حزب ال ّشيطان» (خطبه)11/؛ حزب شیطان یاد
میکند.
مشهورترین نام آنها همان ناکثین یعنی پیمانشکنان است طبق آنچه که در روایات ذکر شده است
نامگذاری به ناکثین اولین بار از سوی پیامبر(ص) صورت گرفته است (ابنبابویه781 :1731 ،؛ طوسی،
 .)715 :1111ناکثین ،اولین کسانی بودند که باب معارضه را به روی امام علی(ع) باز کردند ،که در رأس
آنها زبیر ،پسر عمه پیغمبر(ص) و طلحه و همچنین عایشه همسر پیامبر(ص) هستند .عالوه بر این سه نفر
دو حامی مالی نیز داشتند؛ یکی از این افراد عبداهلل بن عامر که قبالً فرماندار بصره در زمان عثمان بود و
امام علی(ع) او را معزول کرد و دیگری یعلی بن امیه بود که او نیز در زمان عثمان فرماندار یمن بود و
توسط امام علی(ع) از حکومت برکنار شد (عسکری.)81/1 :1787 ،
این گروه با اتکا بر چهار ویژگی سران خود دست به کودتا زدند ،امام علی(ع) به ویژگیهای برجسته
هریک از آنها اشاره میکند« :وانی بليت باربعة :ادهی الناس واسخاهم طلحة ،واشجع الناس الزبير ،واطوع الناس
فی الناس عائشة ،واسرع الناس اي فتنة یعلی بن امية»؛ من امروز در مقابل چهار شخصیت که دست به دست
هم دادهاند ،قرارگرفتهام .طلحه ،زیرکترین و سخیترین مردم .زبیر ،شجاعترین زمان .عایشه که مطاع و
فرمانرواترین فرد میان مسلمانان است .یعلی بن امیه نیز ،آشوبگر و فتنهانگیزترین مردم میباشد (همان:
.)81
سابقۀ شکلگیری جبهه ناکثین برمیگردد به رخدادهای پس از رحلت پیامبر(ص) زمانی که در میان
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مهاجران سه گرایش اموی و هاشمی و گروه میانه بودند .امویان به دلیل عنادورزی طوالنیشان بر ضد
اسالم و هاشمیان به دلیل حسادت قریش و به ویژه مشکالتی که با امام علی(ع) داشتند هیچکدام
نتوانستند خالفت پس از آن حضرت را به دست آورند .نتیجه کنار گذشتن این گروه آن بود که جناح میانی
قریش که همان ابوبکر و عمر بودند بر سر کار آمدند .در دوره این دو نفر هر چه بود ،زمینه مناسبی در
میان تمامی قریش برای خالفت عثمان که خود از بنیامیه بود پیش آمد .زمانی که عثمان در دایره قریش
تنها به شاخه امویان پرداخت ،بار دیگر خط میانی ،هوس خالفت کرد .در میان آنان ،طلحه که هم
طایفهای ابوبکر یعنی از بنی تیم بود ،خواست تا با حمایت عایشه ،به خالفت دست یابد .زبیر نیز چندی او
را کمک میکرد و گاه خود هوس خالفت داشت این گروه در زمان روی کار آمدن امام علی(ع) ابتدا
حکومت جدید علوی را پذیرفت به گمان آنکه بتواند سهم عمدهای در حکومت تازه داشته باشد
(جعفریان)255-257 :1785 ،؛ به همین منظور در زمان خالفت امام علی(ع) نزد امام آمدند درخواست
شراکت در امر خالفت کردند؛ «نبایعك علی انّا شركاؤك فی هذا اْلمر»؛ طلحه و زبیر به او گفتند با تو بیعت
مىکنیم بدین شرط که ما هم در امر خالفت با تو شریک شویم و امام در پاسخ آنها میفرماید« :ال و

القوة و االستعانة و عونان علی العجز و اْلود»(حکمت)137/؛ نه شما با من باشید در نیرو
لكنّكما شریكان فی ّ
بخشیدن و پایدارى کردن و به هنگام سختى و درماندگى دو یار من باشید؛ که میتوان اولین جرقههای
شکلگیری این جریان سیاسی را در این درخواست آنها دید.
 .5عمل اصحاب جمل و کودتاگران در مواجهه با امام(ع)
 .1-5توسل به حامی بزرگ و ذینفوذ

طلحه و زبیر با اینکه خود از اصحاب بزرگ پیامبر(ص) بودند؛ اما با توجه به اینکه در میان مردم دارای
مقبولیت عامه نبودند جهت رسیدن به مقاصد خود به یک حامی نیازمند بودند که در میان مردم دارای
مقبولیت باشد و بتواند به کودتای آنها مشروعیت و مقبولیت بدهد؛ لذا برای این مورد عایشه همسر پیامبر
(ص) و دختر خلیفه اول را انتخاب کردند .امام علی(ع) در مورد وجه فرمانبرداری مردم از عایشه
میفرماید« :در میان مردم از همه بیشتر فرمانبردار داشتند بهطوریکه هرگز چیزى را با دست اشاره نکرد
مگر آنکه مردم از او پیروى کردند» (عسکری81/1 :1787 ،؛ جرداق .)182-187 :1737 ،همچنین آنها
میدانستند که او نسبت به امام علی (ع) و حکومت او ناخشنود است (محمدبننعمان.)111-113 :1117 ،
به همین منظور طلحه و زبیر بهعنوان اولین بیعتکنندگان برای پیریزی افکار خود به بهانه حج
درخواست رفتن به مکه کردند (مهدوی دامغانی )113/1 :1735 ،تا عایشه همسر پیامبر(ص) را با خود
همراه سازند امام(ع) در مورد این عمل آنها میگوید« :طلحه و زبیر و یارانشان بر من خروج کردند و
همسر رسول خدا(ص) را به همراه خود مىکشیدند چونان کنیزى را که به بازار بردهفروشان مىبرند ،به
بصره روى آوردند ،درحالیکه همسران خود را پشت پرده نگهداشته» (خطبه .)131/با توجه به جایگاه
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عایشه (همسر پیامبر(ص) و دختر خلیفه اول) از تشبیه امام(ع) برمیآید که عایشه ابزار مناسبی برای
جلبتوجه عامۀ مردم بود ،همانطور که هانتیگتون ( )2118-1323میگوید :یکی از عوامل پیروزی کودتا
این است که به تأیید بخش قابلتوجهی از فعاالن سیاسی برسد (هانتینگتون .)721 :1731 ،در این راستا
طلحه و زبیر با توجه به همین امر در جهت جلب نظر مردم و مشروعیت دادن به حرکت سیاسی خود
دست به ائتالف زدند.
 .2-5علتتراشی و بهانهجویی

طلحه و زبیر بعد از جلب موافقت عایشه به همراه او به سوی بصره حرکت کردند ،این حرکت با توجه به
فضای آن زمان نوعی خروج علیه خلیفه مسلمین بود به همین منظور باید ابتدا دستاویزی محکم برای
این خروج به مردم عرضه میکردند تا افکار عمومی را متقاعد سازند که این حرکت برای هدفی واال
شکلگرفته است؛ لذا آنها قتل عثمان را بهانه کردند (خطبه )137/که اولین نشانههای این دستاویز در
هنگام مالقات این دو با عایشه از کالم او بیان شد؛ هر چند که عایشه دلخوشی از عثمان نداشت
عسکری )31 :1787 ،ولى با این حال هنگامیکه عایشه شنید مردم بعد از عثمان ،على(ع) را برگزیدهاند
گفت :اگر این حرف صحیح باشد اى کاش آسمان بر زمین فرو ریزد و از همان وقت مىگفت« :قتلوا ابن
ع ّفان مظلوما»؛ عثمان را مظلوم کشتند (فخررازی ،بیتا717/1 ،؛ مکارم شیرازی711/7 :1735 ،؛ آشتیانی و
امامی ،بیتا.)731/1 :
از طرفی در افکار عمومی طلحه و زبیر مقصر بودند؛ زیرا این دو نفر از اولین بیعتکنندگان با امام
علی(ع) بودند و بیعت شکستند ،در این راستا آنها قبل از خروج از مدینه به مکه و برای توجیه مردم علت
شکستن بیعت را ترس از امام (ع) میدانستند و از بیعت خود با امام با عنوان بیعت با دست یاد کرد نه با
قلب (خطبه8/؛ مهدوی دامغانی )111/1 :1735 ،بنابراین با این بهانه و ترفند ،ادعا کردند که آن بیعت
درست نبوده و حکومت امام ،الاقل در نظر آنان مشروع نیست ،بنابراین تعهدی به آن بیعت (اجباری)
نسبت به خلیفه ندارند همچنین این دو در میان مردم بصره علت حرکت خود را نه برای خالفت بلکه به
قصد اصالح امت پیامبر(ص) و رواج طاعت خداوند میدانستند (محمد بن نعمان )711 :1117 ،و با این
اعمال مردم را سرگردان کردند که کدام گروه حق است (جرداق)131 :1737 ،؛ به طوری که مردى بنام
«کلیب جرمى» پس از آنکه گروهى از مردم بصره وى را نزد حضرت فرستادند تا حقیقت حال او را با
اصحاب جمل معلوم نماید و شبهه آنان برطرف شود .امام «ع» رفتار خود را با آنان طورى توضیح داد که
از آن پس مرد دانست وى بر حق است (همان.)133 :
یکی از نگرانیهای امام در رابطه با اصحاب جمل ایجاد شک و تردید در میان عوام بود که امام در
خطبه  1میفرماید« :نگرانى من هرگز به خاطر خودم نبود بلکه به خاطر این بود که مبادا با آمدن همسر
پیامبر(ص) به میدان و فریاد دروغین خونخواهى قتل «عثمان» و حضور جمعى از صحابه پیمانشکن در
لشکر دشمن ،گروهى از عوام به شک و تردید بیفتند» (مکارم شیرازی.)171-123/1 :1735 ،
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هر حرکت سیاسی براندازانه برای همراه سازی افکار عمومی با خود نیازمند یک سری دستاویز و بهانه
علیه حزب حاکم است تا در صورت پیروز شدن ادامه حیات آنها با مشکل مواجه نشود .به همین منظور
طلحه و زبیر به دو دستاویز قتل عثمان و بیعت زوری توسل جستند.
 .3-5نمادسازی

واﮊه نماد در لغت به معنای نشانه ،دالّ ،نمودگار ،نمون ،رمز است (آریانپور )812 :1785 ،نماد ،نشانهای
است که میان صورت و مفهوم آن نه شباهت عینی است و نه رابطه همجواری بلکه رابطهای است
قراردادی نه ذاتی و خود به خودی (محسنیان راد .)212 :1785 ،در واقع نمادها برای توضیح تصاویر ذهنی
ساخته میشود (استوار.)25 :1731 ،
این گروه برای تأثیرگذاری بیشتر بر عامۀ مردم و مورد تقدس قرار دادن عایشه ،او را سوار بر شتر
سرخموی کردند .شتر در فرهنگ عرب از جایگاه بخصوصی برخورداراست به طوری که اسامی مختلفی
برای شترها بیان کردهاند و حتی آنها را نماد برای انسان قرار دادهاند بهعنوان مثال «بکر» نماد جوان،
«قَلُوص» نماد دختر و «بعیر» نماد انسان است (ثعالبی« .)1111:51 ،جمل» شتر نری است (ابن سیده،
 )113/3 :1121که دندان نیش و پیشین دهان او درآمده باشد (راغب )117/1 :1731 ،و سن آن به نه
سال رسیده باشد (مطرزى )111/1 :1333 ،به منزله مرد کامل در نزد عرب است (ثعالبی )51 :1111 ،که
زوج آن ناقه به مانند زن است (ثعالبی51 :1111 ،؛ جوهری )1111/1 :1731 ،این نوع شتر گرانبهاست
(دهخدا ،ذیل سرخ مو) .با توجه به موارد فوق علت انتخاب جمل دو چیز است؛ نخست نماد مرد بودن و
قدرت و دیگری گرانبها بودن آن است.
امام(ع) در کالمش به نماد آنها اشاره دارد «كنتم جند المراة و اتباع البهيمة ،رغا فاجبتم و عقر فهربتم»
(خطبه )17/؛ شما سپاهیان آن زن بودید و پیروان آن ستور .که چون بانگ کرد اجابتش کردید و چون
کشته شد روى به گریز نهادید .به گفته بعضى از مورّخان ،شتر عایشه در جنگ جمل به منزله پرچم لشکر
بود و همه ،اطراف آن را گرفته بودند و در پاى آن شمشیر مىزدند و مردان جنگى لشکر «طلحه و زبیر»
در زیر این پرچم تا آخرین نفس جنگ مىکردند و کشته مىشدند .در بعضى از روایات آمده :در آن روز
هفتاد نفر از قریش افسار شتر عایشه را بهدست گرفتند و یکى پس از دیگرى کشته شدند .گروهى که
بیش از همه در جنگ جمل از شتر دفاع مىکردند جنگجویان قبیله «بنى ضبّه» و «ازد» بودند (مکارم
شیرازی.)515-511/1 :1735 ،
نمادسازی متناسب با ذائقه مردم زمانه صورت میگیرد؛ زیرا نماد واسطه بین اصل و ذهن مردم است و
هرچه آشنایی قبلی ذهنی مردم نسبت به نماد بیشتر باشد ماندگاری آن در ذهن مردم نیز بیشتر خواهد
شد.
 .4-5قتل و غارت ،جنگ

یکی از ویژگیهای کودتا خشونت همراه آن است که اصحاب جمل بعد از آن که در بصره قدرت گرفتند،

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال پنجم ،شماره ه بیستم ،زمستان 6931

27

به خزانهى بصره و بیتالمال حمله نموده و آن را غارت کردند و همچنین به مردم حمله نمودند و عدهای
را شکنجه و عدهای دیگر را به قتل رساندند (جرداق .)15 :1737 ،ابن ابی الحدید میگوید« :در جریان
دستگیری عثمان بن حنیف  31نفر از سبابجه به دست زبیر کشته شدند و گروهی از آنان که حفاظت از
بیتالمال را رها نکردند ،شبانه مورد تهاجم نیروهای ناکثین قرار گرفتند و  51نفر از آنان اسیر و به
شهادت رسیدند .پس از دستگیری عثمان بن حنیف« ،حُکَیم بن جَبَله» با  711نفر از قبیله «عبدالقیس»
قیام کرد که همگی به دست ناکثین کشته شدند» (ابنابیالحدید.)722-721/3 :1773 ،
سرانجام این دو ،همراه با «عایشه» در ماه ربیع الثّانى سال  ،71شهر «بصره» را با نیرنگ تصرف کرده
و با گمراه ساختن مردم «بصره» براى خود بیعت گرفتند و شکاف دیگرى در پیکر جامعه اسالمى وارد
ساختند؛ و به نقل «تاریخ یعقوبى» این جنگ تنها چهار ساعت طول کشید که لشکر «طلحه» و «زبیر»
در هم شکست .در این جنگ به گفته بعضى ده هزار نفر و به روایتى هفده هزار نفر از طرفین کشته شدند
و با این ضایعه عظیم نخستین مخالفت جدّى ،در هم شکسته شد و مسؤولیّت آن بر گردن آتشافروزان
جنگ قرار گرفت (مکارم شیرازی.)731-731/1 :1735 ،
 .6مواجه و عکسالعمل امام (ع) در مقابله با کودتا
در مقابل امام به مقتضای شرایط و موضعگیری آنها برخوردهای با این گروه داشتند که به ترتیب در زیر
به آنها پرداخته میشود
 .1-6برخورد به مقتضای شرع و سیاست اسالمی

در ابتدای شروع جریان اصحاب جمل ،امام به نیت آنها واقف بود که طلحه و زبیر سودای خالفت دارند،
آن هنگام که این دو اجازه رفتن به حج را از امام درخواست کردند امام نیت آنها را آشکار کرد به آنها
فرمود« :و اللّه ما تریدان العمرة و انما تریدان الغدره» (خطبه)17/؛ سوگند به خدا که قصد «عمره» ندارید
اتوسمكم بحلية
بلکه قصد نیرنگ و پیمانشکنی را کردهاید و همچنین «ما زلت انتظر بكم عواقب الغدر و ّ
بصرنيكم صدق النّ يّة .اقمت لكم على سنن الح ّق فى جوا ّد المضلّة،
المغترین ،حتّى سترنى عنكم جلباب ال ّدین و ّ
ّ

حيث تلتقون و ال دليل و تحتفرون و ال تميهون» (خطبه)1/؛ من همواره در انتظار غدر و مکر شما مىبودم و

در چهره شما نشانههاى فریبخوردگان را مى دیدم .شما در پس پرده دین جاى کرده بودید و پرده دین
بود که شما را از من مستور مىداشت ،ولى صدق نیت من پرده از چهره شما برافکند و قیافه واقعى شما را
به من بنمود .در حقیقت این جمالت امام(ع) پاسخ به دو سؤال متعدّد مىباشد :اوّال :اگر امام انتظار
پیمانشکنى آنها را داشت و نشانههایش را در آنها مىدید چرا این مطلب را آشکار نفرمود و ثانیاً :این
آگاهى بر درون و باطن آنها از کجا پیدا شد .امام در پاسخ سؤال اوّل مىفرماید« :استتار در پرده دین بود
که ایجاب مىکرد این راز مکتوم بماند» و در پاسخ سؤال دوّم مىفرماید« :صفاى دل ،مرا آگاه ساخت»
(مکارم شیرازی.)113-122/1 :1735 ،
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از طرفی هنگامى که انسان احوال و ویژگیهای آن حضرت را در نظر گیرد انصاف مىدهد که در تمام
این موارد آن چه آن بزرگوار انجام داده به مقتضاى شرع بوده و بیرون از احکام الهى نبوده است (ابن میثم،
)851/7 :1735؛ اما از نظر شرع بخاطر این که تا شخص کارى را انجام نداده باشد نمىتوان وى را تعقیب
کرد و اما از جهت سیاست باید دانست که این دو از بزرگان و پیشقدمان و از شخصیتهای مهاجران بودند
و جلوگیرى از آنها بدون ثبوت جرم روشن ،موجب تنفر مردم و عدم اعتماد به حکومت مىشد ،مردم
مىگفتند بزرگان و رؤسا را متهم مىکند و حبس مىنماید خصوصاً «طلحه» که نخستین بیعتکننده با او
و «زبیر» که مشهور به طرفدارى آن حضرت بود (آشتیانی و امامی ،بیتا.)582/2 :
در واقع حاکمیت جامعه همواره باید در نظر داشته باشد که اولین ضربهها ممکن است در داخل بدنهی
خود نظام صورت گیرد و باید حرکت سران را زیر نظر بگیرد اما تا حرکتی انجام ندادهاند حق هیچگونه
برخوردی با آنها ندارد ،دو نکته مهم در اینجا از نحوة شناخت اینگونه حرکتها در کالم امام منعکس
است نخست اینکه اینگونه حرکتها به دلیل استتار در پس پرده دین ممکن است برای اکثریت ناشناخته
بماند و نکته دیگر آگاهی قبل از وقوع آن است یعنی این آگاهی هرچند نسبی باشد در کنترل و سرکوب
کودتا میتواند کمکرسان باشد؛ این آگاهی تا حد زیادی بستگی به دو مورد دارد یکی کنترل اطالعاتی بر
فعاالن سیاسی جامعه ،دوم وجود بصیرت در رأس حکومت.
 .2-6شناسایی و معرفی انگیزههای اصلی کودتاگران و مخالفان

نکته مهم در برخورد سنجیده با کودتا شناخت نسبت به علل و انگیزه سران کودتا است؛ تا بدین وسیله نه
خوشبینی نسبت به آنها حاصل شود که فریب آنها را بخوری و نه بدبینی که منجر به برخورد سخت با
آنها گردد.
انگیزه اصلی عایشه :امام با استدالل ،کینه داشتن عایشه نسبت به خود را اثبات میکند و میفرماید:
« اما بر فالن زن ،اندیشه زنان غلبه یافت و کینه در سینه او جوشیدن گرفت ،همچون بوته آهنگران که در
آن فلز گدازند -اگر او را فرامیخواندند که آنچه با من کرد با دیگرى کند ،نمىپذیرفت»(خطبه.)155/
امام(ع) در اینجا انگیزه اصلی دشمنی عایشه را ناشی از گذشته میداند که در مورد دالیل این دشمنی
علل بسیارى نقل شده است (نک :ابن میثم بحرانی.)137-132/7 :1735 ،
انگیزه طلحه :امام (ع) انگیزه اصلی طلحه را رسیدن به حکومت میداند؛ «نبایعك علی انّا شركاؤك فی
هذا االمر» (حکمت)137/؛ طلحه و زبیر به او گفتند با تو بیعت مىکنیم بدین شرط که ما هم در امر
خالفت با تو شریک شویم .انگیزه دیگر او فرار از اتهام به قتل عثمان معرفی میکند؛ «و اللَّه ما استعجل

متجردا للطّلب بدم عثمان ّاال خوفا من أن یطالب بدمه ْلنّه مظنّته و لم یكن فی القوم احرص عليه منه ،فاراد أن
ّ

ك» (خطبه)137/؛ به خدا سوگند ،طلحه چونان شمشیرى از نیام
یغالط بما اجلب فيه ليلتبس االمر و یقع ال ّ
شّ
برکشیده در طلب خون عثمان شتاب نکرده ،جز آنکه ،مىترسد دیگران خون عثمان را از او بطلبند .زیرا او
خود به کشتن عثمان مظنون است و در میان خیل کشندگان عثمان هیچکس آزمندتر از او بدین کار نبود.
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حال مىخواهد مردم را به غلط اندازد تا امر مشتبه شود و شک در دلها النه سازد.
انگیزه زبیر :امام (ع) انگیزه اصلی زبیر را رسیدن به حکومت میداند «نبایعك علی انّا شركاؤك فی هذا
االمر» (حکمت)137/؛ طلحه و زبیر به او گفتند با تو بیعت مىکنیم بدین شرط که ما هم در امر خالفت با
تو شریک شویم.
در میان مشارکتکنندگان سیاسی در حرکت اصحاب جمل تنها زبیر و طلحه ادعای حکومت داشتند
که امام علی (ع) نیز بهخوبی به این امر اشاره میکند هر یک از آن دو چنین مىپندارد که حکومت فقط از
اوست نه از دوستش؛ اما طلحه پسر عموى عایشه است و زبیر شوهر خواهر اوست ،به خدا سوگند بر
فرض که به خواسته خود برسند ،که هرگز نخواهند رسید ،پس از نزاع و ستیز بسیار سخت که با یکدیگر
خواهند کرد ،یکى از ایشان گردن دیگرى را خواهد زد (مهدوی دامغانی.)111/1 :1735 ،
 .3-6روشنگریهای منطقی در مورد دستاویزهای دروغین

این گروه به دو دستاویز برای خروج بر خلیفه چنگ انداختند نخست قتل عثمان و دیگری بیعت با ترس
(اجبار) است.
 .1-3-6قتل عثمان
امام (ع) برای مقابله با دستاویز قتل عثمان به روشنگری میپردازد و در این راستا مخاطب خود را مردم
کوفه قرا میدهد نکته قابلتوجه در روشنگریهای امام (ع) استفاده از قیاس منطقی است.
استدالل نخست :قیاس مضمر (نامه)1/
يف»؛ با این بیان که
ْحةُ َو ُّ
يفَ ،و أ َْرفَ ُق ِح َدائِ ِه َما ال َْعنِ ُ
الزبَ ْي ُر أَ ْه َو ُن َسيْ ِرِه َما فِ ِيه ال َْو ِج ُ
مقدمه اولَ « :كا َن طَل َ
آسانترین رفتارشان تندى و آهستهترین آوازشان رنجآور بود ،کنایه از آن است که این دو نفر در فراهم
کردن قتل عثمان بسیار سعى و کوشش داشتند و دستاندرکار آن بودند.
مقدمه دوم (کبرای قیاس) :هر کس چنین باشد و حالتى مثل این سه نفر داشته باشد به داخل شدن در
قتل عثمان و وادار کردن مردم بر آن سزاوارتر است (ابنمیثم بحرانی.)531-535/1 :1735 ،
استدالل دوم:
اگر من در آن کار با آنان شریک بودهام (پس) آنان خود بىنصیب نبودهاند.
اگر آنان خود و بى من چنان کردهاند ،پس آنهایند که باید بازخواست شوند.
نتیجه نهایی :ایشان حقى را طلب مىکنند که خود آن را واگذاشتند و خونى را مىخواهند که خود آن را
ریختهاند امام (ع) با این استدالل عدالت آنها را زیر سؤال میبرد و در این مورد میفرماید :آنها نخستین
گامى که در راه عدالت برمىدارند ،باید به زیان خود حکم دهند (خطبه.)173/
استدالل سوم :نسبت به طلحه
اگر فرزند عفّان ظالم مىبود -چنانکه او مىپنداشت -شایسته بود که قاتالنش را یارى دهد و با یارى
کنندگانش ستیزه کند.
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و اگر مظلوم مىبود ،سزاوار چنان بود ،که در زمره کسانى باشد که شورشگران را از او باز دارد و
بیگناهیاش را عذرى آورد.
و اگر در تردید بود که او ظالم است یا مظلوم ،بهتر آن بود که کنارى مىگرفت و به گوشهاى مىخزید
و مردم را با او به حال خود مىگذارد (خطبه.)137/
 .2-3-6بیعت با ترس
استدالل نخست :قیاس مضمر (نامه)1/
ِ
ِِ
ِ
ین»؛ در آن استدالل شده بر آن که
ين ُم َخيَّ ِر َ
ین ،بَ ْل طَائع َ
ين َو َال ُم ْجبَ ِر َ
َّاس غَْي َر ُم ْستَك َْره َ
مقدمه اولَ « :و بَایَ َعني الن ُ
اصحاب جمل از بندگى خدا خارج شده و به مکر و فریب گراییدند و پیمانشکنی کردند و در امرى داخل
ِِ
ِ
ِ ِِ
َّ
وص َل َو
ذین یَ ْن ُق ُ
ضو َن َع ْه َد اللَّه م ْن بَ ْعد ميثاقه َو یَ ْقطَعُو َن ما أ ََم َر اللَّهُ بِه أَ ْن یُ َ
شدند که خداوند مىفرمایدَ ﴿ :و ال َ
یُ ْف ِس ُدو َن فِي ْاْل َْر ِ
ث َعلى نَ ْف ِس ِه َو َم ْن
ث فَِإنَّما یَ ْن ُك ُ
ك ل َُه ُم اللَّ ْعنَةُ َو ل َُه ْم ُسوءُ الدَّا ِر﴾ (رعد)25/؛ ﴿فَ َم ْن نَ َك َ
ض أُولئِ َ
ِ
َجراً َعظيماً﴾ (فتح.)11/
أ َْوفى بِما َ
عاه َد َعلَْيهُ اللَّهَ فَ َسيُ ْؤتيه أ ْ
مقدمه دوم (کبرای قیاس ) :به دلیل این دو آیه که ذکر شد مردم با هر کس از روى میل و اختیار بیعت
کردند ،روا نیست بیعت او را نقض کنند و با او از در جنگ درآیند (ابن میثم بحرانی.)533-538/1 :1735 ،
استدالل دوم:
اگر شما از روى رضا با من بیعت کردهاید؛ پس از این بیعت شکنى باز گردید و فوراً توبه کنید.
اگر به اکراه بیعت کرده اید ،به سبب تظاهر به طاعت و در دل نهان داشتن معصیت ،پس راه بازخواست
خود را بر من گشاده داشتهاید (نامه .)51/نتیجه در این دو استدالل این میشود که آنها در هردو صورت
دروغگو هستند.
امام(ع) در جایی دیگر از زبیر درخواست استدالل صحیح میکند و مىگوید اگر در ادعاى خود (با
دستش بیعت کرده و با دلش بیعت نکرده ).بر حق است ،باید دلیل بیاورد و گرنه ،به جمع یاران من که از
آنان دورى گزیده است ،بازگردد (خطبه.)8/
بهطور قطع هر حرکت سیاسی غیرقانونی علیه حاکمیت ،نیازمند دستاویزهایی عامهپسند هستند که در
بیشتر موارد برای اقناع عمومی دست به دامن آنها میشوند تا بدین وسیله پایگاه مردمی را با خود همراه
سازند ،با توجه به رفتار امام علی (ع) در این مورد بهترین راه مقابله با این حربه روشنگری با استدالل
عقالنی است در جهت آگاهی دادن به مردم است.
 .4-6مذاکره با هدف پیشگیری و جلوگیری از صدمات بیشتر

امام علی (ع) از ابتدای حرکت اصحاب جمل تا قبل از جنگ دائم در حال مذاکره با آنها بود؛ و در این
مورد با ارسال نامه ،فرستادن نماینده و مذاکره مستقیم آنها را از جنگ بازمیداشت
امیر مؤمنان (ع) در ذی قار نامهای به سران ناکثین نوشت و در آن بزرگی گناهانی که در بصره مرتکب
شده بودند نظیر کشتار مسلمانان و شکنجه عثمان بن حنیف ،را به آنان یادآوری کرد و از آنان خواست که
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از مخالفت با او دستبردارند و به جمع مسلمانان بپیوندند .ولی نامه امام (ع ) در آنها هیچ تأثیری نکرد،
چه اینکه آنان گوش خود را بر هر صدای حقی بسته و تصمیم به مبارزه با آن حضرت گرفته بودند
(محمدبننعمان .)711-717 :1117 ،امام علی (ع) عالوه بر نامهای که به طلحه و زبیر نوشت ،پسر عموی
خود عبداهلل بن عباس را مخصوصاً به سوی زبیر اعزام نمود و به وی دستور داد که تنها با زبیر مالقات
کند و از مالقات با طلحه پرهیز نماید؛ زیرا او مردی انعطافناپذیر است(عسکری.)31/1 :1787 ،
امام (ع) بار دوم عبداهلل بن عباس را پیش خود خواند و او را به همراهی زید بن صوحان به نزد عایشه
اعزام نمود و به آنان دستور داد که :پیش عایشه بروید و بگوئید که :عایشه! فرمان پروردگارت بر تو این
است که تا دم مرگ در خانۀ خود باشی و از خانهات بیرون نروی ،ولی چه کنم؟ که عدهای تو را فریب
داده و از خانهات بدر آوردهاند و برای پیشرفت کارشان ،برای رسیدن به هدف و مقصودشان ،تو را با خود
هم صدا و هماهنگ ساختهاند و عدهای از مسلمانان در اثر هماهنگی و هم کاری تو با آنان به اشتباه
افتاده و در معرض نابودی و هالکت قرارگرفتهاند و خود را بسر نوشت شومی مبتال ساختهاند .عایشه! تو
باید از اینجا به خانهات برگردی و از ایجاد جنگ و خونریزی در میان مسلمانان به دور و بر حذر
باشی(همان).
علی(ع) از نزدیک با زبیر سخن گفت و به زبیر ،که او را نصیحتپذیرتر میدانست ،حدیثی از پیغمبر را
یادآوری کرد و زبیر تأیید کرد و گفت اگر این را به یاد داشتم ،به این راه نمیآمدم ،به خدا هرگز با تو
نمیجنگم(مهدوی دامغانی.)111-111/1 :1735 ،
با توجه به اینکه گروه کودتاچیان سعی دارند با خشونت حکومت را براندازند و ممکن است آسیبهای
جانی و مالی در پی داشته باشد و از طرفی اینان خود روزی از نخبگان جامعه بودهاند عمل درست
حاکمیت در ابتدا مذاکره و فراخواندن آنها به توبه است.
 .5-6جنگ و سرکوب

امام علی (ع) بهناچار مجبور شد با اصحاب جمل وارد جنگ شود و در این راستا اولین کاری که انجام داد
نابودسازی نماد اصحاب جمل بود .به نظر میرسید امام (ع) چون میدیدند که اگر نماد اصحاب جمل
یعنی شتر ،زنده بماند دستمایه فتنههای بیشتر میگردد لذا دستور داد نماد آنها را از بین ببرند .در میدان
نبرد با صداى بلند فرمود« :ویلكم اعقروا الجمل فانّه شيطان»؛ واى بر شما شتر را بزنید و پی کنید که آن
شیطانى است سپس اضافه فرمود :این شتر را بکشید و گرنه عرب ،نابود خواهد شد و شمشیرها همچنان
در حرکت خواهد بود .اینجا بود که جنگآوران سپاه امام به طرف شتر حمله کردند و در یک حمله برقآسا
آن را پى نمودند ،شتر بر زمین افتاد و نعره بلندى کشید و در این هنگام از اطراف آن فرار کردند آنگاه امام
فرمود« :وعقر فهربتم» (ابنابیالحدید251/1 :1773 ،؛ خوئی .)131/7 :1785 ،در بعضى از روایات آمده که
على (ع) دستور داد الشه شتر را آتش زنند و خاکسترش را به باد دهند و فرمود :خدا لعنت کند آن را،
چقدر به گوساله «سامرى» شبیه است سپس این آیه  33طه را تالوت کردند (مکارم شیرازی:1735 ،
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.)518/1
پس از جنگ جمل ،حضرت علی علیهالسالم به محمد بن ابوبکر دستور داد خواهرش عایشه را به خانه
بنی خلف انتقال دهد تا درباره او تصمیم بگیرد (محمد بن نعمان .)731 :1117 ،امام (ع) در مورد عایشه
فرمود :به هر حال حرمتى که در نخست داشت همچنان ،بر جاى است و حساب او با خداست
(خطبه .)151/عایشه آنچنان تحت تأثیر برخورد کریمانه و بزرگوارانه حضرت علی علیهالسالم قرار گرفت
که پس از جنگ میگفت :آرزو داشتم  21سال قبل از آن حادثه مرده بودم (ابنابیالحدید:1773 ،
.)211/1
امام علی (ع) در نهایت در رابطه با کودتاگران دو عمل انجام داد که هر دو در جهت اهداف خاصی
صورت گرفت؛
نخست نابودسازی نماد آنها یعنی شتر سرخموی ،امام با این عمل نشان داد چون نمادی که شما به آن
چنگ زدهاید سست و باطل است؛ با نابودی آن ،شما نیز سست میشوید .از طرفی اگر امام شتر را در
همان بحبوحهی جنگ نابود نمیکرد ،با توجه به دشمنان امام علی (ع) و نادانی مردم این نماد میتوانست
جنبهی تقدس به خود بگیرد و دستاویزی برای حرکتهای سیاسی آینده قرار گیرد در این صورت نابود
کردن آن امری مشکل میبود.
اقدام دیگر امام بازگرداندن عایشه با همان احترامی که قبالً داشت به خانه بود « َو ل ََها بَ ْع ُد ُح ْرَمتُ َها ْاْلُولَى
ِ
اب َعلَى اللَّ ِه تعالی» (خطبه )151/و از برخورد با عایشه صرفنظر کرد .شارحان میگویند از نظر
َو الْح َس ُ
امام(ع) عایشه مستحق تنبیه و مجازات بود ،اما به دلیل همسری پیامبر(ص) حرمت او باقی ماند
(ابنأبیالحدید211/3 :1781 ،؛ ابنمیثم بحرانی )131/7 :1735 ،البته در خصوص این کالم امام (ع)،
برخی شارحان نهجالبالغه نظرات دیگری را نیز ارایه نمودهاند (خویی.)213/3 :1758 ،

نتیجهگیری
این مقاله با هدف بررسی روش مقابله با کودتا در نهجالبالغه با محوریت اصحاب جمل به نتایج زیردست
یافت:
 -1حاکم جامعه اسالمی به عنوان یک فرد مسلمان وظیفه دارد همواره طبق دستورات الهی و قانون با
کودتاچیان برخورد کند .نقش رهبری با بصیرت و آگاهی اطالعاتی وی قبل از کودتا در کنترل و سرکوب
آن در آینده بسیار مهم است.
 -2شناسایی و معرفی انگیزههای اصلی و دروغین کودتاچیان نیز در کنترل یا سرکوب کودتا مهم است؛ تا
بدین وسیله نه خوشبینی نسبت به آنها حاصل شود که مردم فریب آنها را بخورند و نه بدبینی که منجر
به برخورد سخت با آنها گردد؛ در این راستا بهترین عمل ،روشن گری در مورد انگیزههای اصلی و آگاهی
دادن در مورد انگیزههای دروغین با استفاده از استداللهای عقالنی به مردم است.
 -7با توجه به اینکه اکثر کودتاچیان از نخبگان و فعاالن سیاسی یا نظامی جامعه هستند؛ مذاکره به
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روشهای مختلف در جهت بازگشت و توبه آنها حائز اهمیت است؛ زیرا با این عمل از خونریزی و
خسارات مالی همچنین ایجاد شکاف در جامعه اسالمی جلوگیری میشود.
 -1آخرین مرحله برخورد با کودتاچیان سرکوب آنها است و نکته قابلتوجه در این کار نابودسازی نماد آنها
(در صورتی که در میدان نبرد قابلیت نابودسازی داشته باشد) است.
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Method of coping with coup in Nahj ul-Balagha with a focus on the Jamal
companions

Ali Haji-Khani (Assistant Professor, Modares University, Tehran, Iran.)
Saeid Jaliliyan (M.A of Quran and Hadith Sciences, Modares University,
Tehran, Iran.)
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 ulBalagha 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 alJamal. 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 ulBalagha

