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چکیده

شورش ناکثین در دوران خالفه امهام علی یک رفتار جمعی خشهههون دمیز و
هنجهارشهههکن و فردینهدی ناسهههازگار با تعادل اجتماعی بود حکوم امام ک با
شورای ام تشکیل شد ب نظر میرسید مقبول همگان قرار گیرد ولی افرادی ک
مدعی مصهاحب با رسهول خدا بودند نظیر طلح زبیر و عایش جن

جمل

را بر دن حضرت تحمیل کردند دو عامل محرومی از اصل خالف و عدم مشارک
در پسههه ههای حکومتی نقش بسهههزایی در مخهالفه و تقهابل طلح و زبیر با امام
داش ه

هرچند دن حضههرت با راهکارهای مختلف کوش هید تا شههعل جن

جمل را

خهاموش و از ریختن خون مسهههلمهانهان جلوگیری کنهد اما ب مقصهههود خویش در
اصالح بسیاری از دنان نرسید و فتن دنان ب جن

کشیده شد

این پژوهش ب شیوه توصیفیه تحلیلی انجام گرفت ب بررسی عوامل ایجاد دشوب
و طغیهانگری در حوزه حکومه اسهههالمی امههام علی و تبیین چهرههههای مؤثر
ناکثین پرداخت اسه

نتایج پژوهش نشان میدهد ک مهم ترین انگیزههای سران

جریان ناکثین در ایجاد شورش عبارت بود از :ریاس طلبی سودجویی دنیاگرایی
وعههدم تحمههل عههدل علوی این جریهان در عصهههر خود موجههب انحرا برخی از
مسهههلمانان و نیز ایجاد تفرق درمیان ام اسهههالمی و پیدایش دو جن

صهههفین و

نهروان گردیهد و در پی دن مهذاههب کالمی و نحله ههای فکری -عقیدتی مختلفی
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بوجود دورد ک هر یك خود عامل اختال در بین مسلمین گردیدند
واژگان کلیدی

امام علی نهج البالغ ناکثین جریانشناسی فتن
-1مقدمه

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

«نکث» در ل ت به معگای شمممکسمممتن عهد ،پیمان و بیعت جسمممت (جبن مگظور 1265 /1 :6111 ،و نك.
جونری« .)135 /6 :6127 ،ناکثین» در جصمطالح ،به گرو پیمانشکگی که بعد جز بیعت با جمام علی
بر علیه آن ح مممرت شمممورش کرد و به ررماندنی طلحه و زبیر و با نمرجنی عایشمممه جگ

جم رج به رج

جندجختگد گفته میشود (جبن مگظور .)1265 /1 :6111 ،جین وج در سخگان جمام علی بکار ررتهجست:
َ َ

َ

ْ ْ

ْ َّ ْ

ْ َ َ َ
ِن ُ
اَّلل ب ِق َت ِال أ ْهل ال َبغي َوالنک ِث»(نهججللالغه ،خطله )631
 «قد أمرِ
ِ

(خمدجونمد مرج بمه جگم

ِ

بما سمممتمگرجن (جنم صمممفین) و پیممانشمممکگان (جن جم ) ررمان

دجد جست).

َّ
َ َْ
َ َْ
ُ ْ ُ َ
َ
ْي»(صدوق ،بیتا)115 :
اك ِثْي َو الق ِاس ِطْي َو اْلار ِق
الن
ال
ت
 «أ ِمرت بقِ
ِ
ِِ ِ

(من مأمور به جگ

با ناکثین ،باسطین و ماربین نستم).

«جریان» در ل ت مصمدری جز ریشمه «جری» به معگای حرکت سری (روجن شدن) جست مانگد علور آب و
جمثال آن (رجغب .)631 :6161 ،نمنگین ،به «مجموعهجی جز جعمال و رویدجدنا که در جهت رسمممیدن به
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ندری خا

باشد» جریان گفته میشود (دنخدج.)313 :6935 ،

مرجد جز جریان؛ در جصممطالح ،تشممک  ،جمعیت و گرو ججتماعی معیگی جسممت که عالو بر دجشممتن ملانی
رکری ،دجرجی نوعی ررتار ویژ ججتماعی جست (خسرو پگا .)9 :1388 ،
جریانشممگاسمی علارت جسممت جز :شممگاخت مگظومه و گفتمان ،چگونگی شممک گیری ،معرری مؤسممسممان و
چهر نای علمی ،ررنگگی و سیاسی و جبتصادی یك گرو ( نمان ).
نر جریان دجرجی سمه مؤلفه جسمت .1 :ررد جریانسماز نیسمت ،بلکه گرو جریانساز جست؛  .2جین جمعیت
باید توسط یک ررد یا جررجدی مدیریت شود و  .3جریان دجرجی بدرت تأثیرگذجری بر جامعه جست (مهدیپور،
.)9 :1393
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«یک جریان ررنگگی ،ججتماعی ،جبتصمممادی یا سمممیاسمممی حتما حول محور یک رکر ،جندیشمممه و مرجم
مشممخص و معین شممک میگیرد و به صممورت عم جمعی در عرصممه ججتماع و جامعه هانر میشممود»
(خرمشاد و سرپرست سادجت.)65 :1392 ،
 .1-1بیان مسئله

عظمت مقام و سموجبق درخشان جمیرجلمومگین بر جصحاب پیاملر و تابعین پوشید نلود؛ جز جینرو ،با
بت عثمان مردم با شممور و شمموق ررجوجن به خاندجن جن بیت جبرجز عالبه کردند و جمام علی  رج به
خاصمممی ندجشمممتگد ،ولی پس جز مدت کوتانی ،گرونی علیه جمامی که خود جز طریق شمممورجی جمت برگزید
بودنمد شمممورش کردنمد .طلحمه و زبیر ،در دور خلفمای بلم  ،بمه عگوجن یمارجن پیاملر جز جایگا خوبی
برخوردجر بودند و در دورجن جمام علی نیز توب دجشمتگد که جز چگین موبعیتی جستفاد کگگد .آنان در جبتدج
با جمام بیعت کردند ،جما در جولین روزنای خالرت آن ح ممرت متوجه شممدند که جز جمام نمیتوجنگد
سممموء جسمممتفماد کگگد؛ بگابرجین ،ح مممور و نمرجنی با جمام رج برنتارتگد و به گونهجی عم کردند که به
بیعتشممکگی متهم نشمموند .لذج ،خونخوجنی عثمان رج بهانه برجر دجد و عایشممه ،نمسممر پیاملر رج برجی
تأیید ررتارشان جز دیدگا دینباورجن با خود نمرج کردند.
تالشنای صادبانه آن ح رت نتوجنست جختالف پدیدآمد رج برطرف سازد و سرجنجام جگ

جر یانشناسی ناکثین با تأکید بر نهج البالغه

رنلری جمت برگزیدند .جررجد جنگشمممتشمممماری جز صمممحابه ،با بیتفاوتی در برجبر آن ح مممرت موضممم گیری

جم رس دجد.

جین جستار درصدد جست با جستفاد جز روش توصیفیممم تحلیلی پس جز معرری سرجن ناکثین ،به پرسشنای
ذی پاسخ دند که جوال ،عوجم پیدجیش ،عملکرد و تأثیر جریان ناکثین بر سایر جریاننای موجود در عصر
خود و پس جز خود چه بود؟ و ثانیا جمام علی در مقابله با جین جریان چه موضعی در پیش گررت؟
-2-1پیشینه پژوهش

در مورد جریان ناکثین پژونشنایی صمممورت گررته که به موجردی که با نوشمممتار حاضمممر به نحوی جرتلاط
دجرند ،جشار میشود:
جلف) محمدرضمما پورخسممروی ،پایاننامه «حقوق مخالفان دولت با تأکید بر سمیر جمام علی،6932( » 
دجنشمگا تهرجن) .نویسمگد بیان کرد که مخالفتکردن با نر موضموعی و جز جمله ،نظام سمیاسی یک جمر
طلیعی جسمممت و نفس جختالف نظر و مخمالفمت جرم نیسمممت .آننمه مهم جسمممت جیگکه نم موجرقان و نم
مخالفان یک نظام ،جعالم موجرقت و مخالفتشمممان باید در چارچوب بانون و با جبزجرنای مسمممالمتآمیز جبرجز
گردد .سمیر جمام علی و بانون جسماسی جمهوری جسالمی نشان میدند که مخالفان دولت جز حقوبی
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برخوردجرند مث حق تشممکی حزب و مطلوعات و حق آزجدی بیان و شممرکت رعاالنه در جدجر جمور عمومی.
تمسک مخالفان نظام به جبزجرنای خشونتآمیز عملی برخالف بانون جساسی و سیر جمام علی جست .
ب) جعجاز حیدر ،پایاننامه «روش برخورد جمام علی با مخالفان» ( ،6939جامعة جلمصممطفی جلعالمیة).
مؤلف در جین تحقیق مخالفان جمام رج به مخالفان رکری و جعتقادی،
مخالفان نظامی و مخالفان سمیاسمی با سمیاسمت مدجرج و سمکوت دسمتهبگدی کرد جست و بیان میدجرد که
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عملکرد جمام در برجبر مخالفان نمیشمه تاب مصمال جسالم و حفد جصول آن بود و نموجر آن ح رت
مصال شخصی خود رج ردجی مصال جسالم میکرد.
ث) سمیدعلیرضا وجسعی ،مقاله «جریانشگاسی دشمگی با علی در نهج جللالغه» (مجله حوز ،6973 ،
شمممممار نمای 33و  .)621-626جین مقاله به جنگیز نای دشممممگی با جمام علی پردجخته که شمممام :
جنگیز نای بومی و نژجدی ،عگصممر دیگی و مذنلی و عگصممر سمیاسمی و ججتماعی جسممت .جرزون برجین بیان
میکگد که جمام علی جشمارجتی به جنسماننای ررصتطلب و دنیامدجرجن سیاستباز در عصر خود دجرد و
آنها رج به چهار گرو تقسیم مینماید.
د) علیجکلر علیخانی ،مقاله «جایگا دشمگان و مخالفان در نگرش سیاسی جمام علی( »مجله حوز
و دجنشمممگا  ،6932 ،ش،11

 .)19-19مؤلف بیان میکگد که جمام علیدر نگرش سمممیاسمممی خود

برجسمماس جصممول جعتقادی خویش عم کرد که شممام  :تکریم جنسممان ،حفد خون مسمملمانان ،نگا به
حکوممت و بمدرت به عگوجن وسمممیلهجی برجی جحقاق حقوق و جحیای حدود و جرزشنای جلهی و در نهایت،
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تکام و سعادت جنسان جست.
با مطالعه تحقیقات پیش گفته مشممخص گردید که نیز یك جز آنها به جریانشممگاس می ناکثین نپردجخته و با
نوشتار حاضر نمپوشانی و تدجخ ندجرد .جز جینرو ،مقاله حاضر جز نوآوری کاری برخوردجر جست.
 -7-1اهمیت پژوهش

بگا به گوجنی مصمممادر تاریخی و نیز تصمممری جمام علی در نهج جللالغه ،حکومت جمام با رای مردم
صممورت گررت .جمام خود تمایلی به پذیرش حکومت ندجشممت ،ولی جصممرجر مردم و به تعلیر آن ح ممرت،
جتمام حجت سملب شد که آن رج بپذیرد(نهج جللالغه ،خطله  ،) 9ولی پس جز پذیرش جین مسئولیت جز سوی
جمام شمورشنای دجخلی شمروع شمد به طوری که رسمیدگی به آنهابیشترین وبت جمام رج در نوردید .جنمیت
جین پژونش بر آن جسمت که جولین شورش رج که تأثیر ررجوجنی بر پیدجیش دو شورش دیگر و نیز جختالف بین
مسلمانان دجشت جریانشگاسی میکگد.
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 -2بحث

پس جز معرری مفانیم ناکثین ،جریان و جریانشممگاس می ،در جدجمه مقاله به معرری جریان ناکثین در عصممر
جمام علی پردجخته میشممود .نخسممت به معرری کوتانی جز سممرجن و عوجم پیدجیش جین جریان و سممپس
به نحو برخورد جمام با آنها و نیز آثار جین جریان بر جامعه جسالمی در عصر جمام و پس جز آن میپردجزیم.
 - 1-2سردمداران جریان ناکثین و پیشینه سیاسی اجتماعی آنان

چهر نای شاخص و جررجد مؤثر ررنگگی و سیاسی ناکثین علارتگد جز :عایشه ،طلحه و زبیر.
عایشممه دختر جبوبکر ،در سممال چهارم بعثت در مکه به دنیا آمد و در آنجا رشممد کرد (جبن سممعد/8 :1417 ،
 .)271جو رج به جهت نمسمممری پیاملر جکرم «جمجلمؤمگین» خوجند جند .شمممهرت عایشمممه بیشمممتر به علت
رعالیتنا ،جهتگیرینای سیاسی و نقش وی در جریاننای پس جز رحلت پیاملر جست.
جن سممگت با جسممتگاد به روجیاتی ،جز ر ممای عایشممه و محلوبیت جو نزد پیاملر خلر دجد جند و برجی جو
جایگا جرزشممگدی با شمد جند (بخاری266-264 /4 :1414 ،؛ جبن سعد .)441-438 /2 :1417 ،در
مقاب  ،نقدنای ررجوجنی به ررتار و سمممیر وی ،بویژ  ،در جگ

جم وجرد کرد جند(مجلسمممی/22 :1413 ،

227؛ عماملی .)289 /3 :1426 ،وی در سمممال  57یا  58بمری در مدیگه روت کرد (ذنلی/4 :1413 ،

جر یانشناسی ناکثین با تأکید بر نهج البالغه

 -1-1-2ام المؤمنین عایشه

164؛ جبن جثیر.)521 /3 :1417 ،
عایشمه در عصمر دو خلیفه جول و دوم ،چگدجن در جمور سمیاسمی دخالتی مستقیم ندجشت ،جما جایگا ویژ
ججتمماعی دجشمممت و مورد حمایت آن دو بود .وی در روزنای آخر عمر رسمممول خدج کوشمممشنایی در
رسممیدن پدرش به خالرت نمود و مرتب پیام میدجد که پیاملر دسممتور دجد که جبوبکر به جای آن ح ممرت،
در مسمجد مدیگه جبامه نماز جماعت کگد (جبن سعد362-357 /2 :1417 ،؛ جبن کثیر-459 /4 :1417 ،
467؛ ر .د :میرجلیلی .)49-46 :1377 ،جو در تثلیت خالرت شمممیخین با ذکر روجیاتی جز پیاملر آنان
رج کممک کرد (وجردی )114 :1389 ،و بما صمممدور رتوجنما و نقم روجیمات نقش بمارزی در حمایت رکری جز
سیاست خلیفه جول و دوم و پیشلرد آن بر عهد دجشت (تقیزجد .)115 :1387 ،
بین عایشمممه و راطمه بحثنایی و گفتارنایی رد و بدل میشمممد که موجلات کیگهورزی وی رج ررجنم
نمود و در نتیجمه ،بین عمایشمممه و جممام علی نیز کمدورتنمایی پدید آمد( .جبن جبی جلحدید.)147 /4 :
عایشممه با جمام علی و حکومت آن ح ممرت مخالف بود و سممابقه جین جختالف به زمان حیات پیاملر
بر میگردد (طلری .)459 /4 :1387 ،شیخ مفید نفت مورد جز عوجم کیگه عایشه نسلت به جمامعلی
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رج ذکر کرد جسمممت(ر.د .مفیمد .)247-245 :1367 ،مخمالفمت وی تا بدجنجا پیش ررت که به رج جندجزی
جگ

جم علیه حکومت نوپای آن ح مرت به بهانه ی خونخوجنی عثمان پردجخت .عایشه پس جز ح ور

طلحه و زبیر در مکه ،مخالفت خود رج با جمامعلگی کرد و به نمرج آن دو به سمموی بصمممر حرکت نمود
(جبن بتیله .)72-71 /1 :1411 ،جز دیدگا پژونشمگرجن ،جدعای عایشه ملگی بر خونخوجنی خلیفه مقتول
و رج جندجزی جگ
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

بعد جز پایان جگ

جم مورد نقد جدی جست(عسکری.)44-42 /2 :1375 ،
جم  ،جمام علی عایشمممه رج به خاطر عملکردش مورد سمممرزنش برجر دجد و ررمود:

«بمه ممدیگه برو و بازگرد به نمان خانهجت که پیاملر خدج تو رج ررمود جسمممت که در آن آرجم گیری» و جو رج به
مدیگه بازگردجند(یعقوبی ،بیتا .)183 /2 :جمام علی در نکونش جز ناررمانی عایشه میررماید:

َ ْ َ َ
ْ َ َ
َ َّ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ
َْْ
ْ ََ َ
َ ُ
َ ْ
َ
« َوأما فالنة ،فَأد َركها َرأي الن َس َّ ِاءَ ،و ِض َّغ ٌن غال ِف ص َّدرها ك ِم ْر َجل القْيَ ،و ل ْو د ِع َیِ لتنال ِم ْن غْيي ما
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ َْ
أ َت ِْ ِإ َِّلْ ،ل تُت َع ْل» (نهج جللالغه ،خطله)156

(جما آن زن جندیشمه زنانه بر جو دست یارت و در سیگه جش کیگه ،چون کور آنگگری بتارت ،و جگر
جز جو میخوجستگد تا آننه به من کرد به دیگری کگد ،نمیکرد).

جین تحلی جمام کامال حق و درست جست ،زیرج جنگیز جی که عایشه برجی کارنای خود در بلال آن ح رت
دجشت در برجبر دیگرجن ندجشت (جبن میثم.)243 /3 :1421 ،
 -2-1-2طلحه

طلحه بن علیدجلله ،معروف به طلحة جلخیر جز بگی تیم بن مر  ،یکی جز شمماخهنای بلیله بریش جسممت .وی
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جزطرف مادر به چگد وجسممطه به جدپیاملر بصممی بن کالب می رسممد(جبن سممعد .)665/9 :6167،جو
د سمال بل جز بعثت پیاملر متولد شد (بالذری .)115 /11 :1417 ،طلحه جز جولین مسلمانان جست .وی
به وسممیله جبوبکر با پیاملر آشممگا شممد و جسممالم رج پذیررت .وی به نگگام جگ بدر ،در مدیگه حاضممر
نلود(جبن نشممام ،بیتا .)156 /6 :پیاملر جو و سممعید بن زید رج برجی کسممب جطالعات به سمموی شممام
ررسمتاد بود .طلحه در جگ جحد زخمی شمد و بع می جز جنگشتانش رلج گردید (جبن علدجللر/2 :1412 ،
765-764؛ جبن سمممعد .)115 /3 :1417 ،در عهد عمر ،در رتوحات مسممملمین و جز جمله ،رت جیرجن به
نمرج زبیر بن عوجم شرکت دجشت (جبن جعثم کوری.)292 /2 :1411 ،
عمر طلحه رج مردی متکلر میدجنسمت که نموجر در پی کسمب آبرو و تمجید و دستیابی به مال دیگرجن
جسمممت (یعقوبی ،بیتما)653 /1 :؛ وی چگمدجن مورد توجمه عمر نلود ،نرچگد بخاطر جایگا طلحه در بین
صحابه ،عمر جو رج یکی جز کاندیدجنای خالرت معرری کرد.
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جمام در دستوری به جبن علاس بل جز جگ  ،شخصیت طلحه رج چگین توصیف میکگد:
َْ

َ ْ َ َ

َ

ْ َ َ ْ ُ َ َّ

ًَ

َ

ُ

ُ

َّ ُ

ُ

َ
َّ
ْي طل َحة ،فإ َّنک إ ْن َتلق ُه تجَد َکلث ْور َعاقصا ق ْر َن ُهْ ،یك ُ
ب َّ
الص ْع َب َويقولُ :ه َو الذلول» (نهججللالغه/
«ال تلق
ِ ِ
ِ
ِ
ِ

خطله)31
(با طلحه دیدجر مکن ،که گاوی رج ماند شماخها رجسمت کرد  ،به کار دشموجر پا گذجرد و آن رج آسان
پگدجرد) .طلحه در جریان جگ

جم کشمته شمد (جبن سعد119 /3 :1417 ،؛ جبن جعثم کوری،

.)478 /2 :1411

بتیله .)219 /1 :1411 ،زبیر با جسممماء یکی جز دخترجن جبوبکر جزدوجث کرد(جبن جثیر .)11 /6 :1419 ،زبیر
چهارمین یا پگجمین نفری بود که جسممالم آورد .وی در سممن شممانزد سممالگی مسمملمان شممد( .جبن سممعد،
 )55-54 /3 :1417مگاب تاریخی ،جسممالم زبیر رج بعد جز مسمملمان شممدن جبوبکر نوشممتهجند (جبن علدجللر،
. )511 /2 :1412
زبیر در جگ نای رد در زمان جبوبکر شمممرکت دجشمممت و جز جررجدی بود که در گذرگا نای مدیگه گمارد
شمد تا جز نفوذ دشمن به مدیگه جلوگیری نمایگد(طلری246-241 /3 :1387 ،؛ جبن مسکویه/1 :1369 ،

جر یانشناسی ناکثین با تأکید بر نهج البالغه

 -3-1-2زبیر

ُ
ُزبیر بن عوجم بن خوی ِلد جز صمممحابه رسمممول خدج و برجدرزجد ح مممرت خدیجه و پسمممر عمه پیاملر بود (جبن

 .)164-163وی در زممان خلیفه دوم ،چگدجن رجبطه خوبی با خلیفه ندجشمممت .عمر وی رج چگین توصمممیف
کرد جسممت« :زبیر روزی ،جنسممان جسممت و روزی ،ش میطان ،مردی جسممت که برجی پیمانهجی جز صممل تا ههر
چانه میزد تا نمازش جز دست میررت (یعقوبی ،بیتا. )158 /2 :
زبیر خویشمماوندی نزدیکی با جمام علی دجشممت و پسممر عمه جیشممان بود ،جما با آن ح ممرت ،دجرجی روجبط
پرررجز و نشمممیلی جسمممت .وی جز ممدجرعمان جمدی جمام علی در ماجرجی سمممقیفه بود و در جریان حمله
مهاجمان به خانه راطمه دسممتگیر شممد .وی شممعار «رقط علی» بر لب دجشممت(جبن جبی جلحدید:1415 ،
171 /1؛ نک .میرجلیلی .)72 :1377 ،نمنگین ،جو جز شماندجن وصمیت ح رت زنرج بود و در زمان
درن جیشان ح ور دجشت (صدوق. )244 /4 :1413 ،
زبیر جز نظر رکری و سمیاسمی در جبتدج جز طرردجرجن جن بیت به شمار میررت و در شورجی شش نفر
عمر نیز به نف جمام علیرای دجد ،جما بعدنا رجبطهجش با آن ح ممرت تیر شممد .عام جصمملی در جنحرجف
رکری وی ،ررزنمدش علدجلله بود که تحت تربیت عایشمممه رشمممد و نمو کرد بود(جبن جبی جلحدید:1415 ،
 .)147/4جمام علی در جین بار میررماید:
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َ

ً

َّ َ

ْ

َّ َ َ َ ُ

ْ ْ

ْ ُ َ ُ ُ َ ْ ُ َّ
ْ َ ال َبی َ
« َما َزال الز َب ُ
اَّلل» (نهج جللالغه /حکمت)453
ْي َر ُجال ِمنا أهل
ِ حَّت نشَأ اْبه اْلشئوم عبد ِ
ِ

(زبیر پیوسمته خود رج جز ما به حسماب میدجشت تا آن که ررزند ناررخگد جش علد جلله پا به جوجنی
گذجشت).
جین ررزند نوجپرست وسیله آزمایش پدر شد و موجلات نالکت جو رج ررجنم کرد.
سممر جنجام زبیر در جگ جم درمگطقه وجدی جلسمملاع ،غارلگیرجنه به وسممیله عمرو بن ُجرموز کشممته ش مد
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

(جبن جبی جلحدید112-111 /1 :1415 ،؛ جبن خلکان.)11 /3 :1419 ،
 -2-2عوامل پیدایش جریان ناکثین

شمموجند تاریخی گوج جسممت که طلحه و زبیر با جنگیز به خالرت رسممیدن در شممورش علیه عثمان و بت جو
شمممرکت کردند .عایشمممه نیز جمیدوجر بود که خالرت به طلحه برسمممد .جما بعد جز بت عثمان ،تمام نظرنا به
سموی جمام علی متمای گشت و طلحه و زبیر که شرجیط رج مساعد ندیدند ،برجی جین که درآیگد سهمی
جز حکومت جمام بلرند با جیشان بیعت کردند.
 -1-2-2ریاستطلبی سران ناکثین

طلحمه و زبیر بمه عگوجن سمممرجن جصممملی ناکثین خود رج در ردیف جمام علی و برجی خالرت شمممایسمممته
میدجنسمتگد .شماید جین جمر ناشی جز جریان شورجی شش نفر باشد که عمر آن دو رج در ردیف جمام برجر دجد.
جز جینرو ،خالرت جمام رج برنمیتارتگد.
ترکیب شورجی شش نفر در جهت تگزل مقام جمام بود .جمام با جندو به جین نکته جشار میکگد:
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َ
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ُ
ْ ُ َُْ ُ َ َ
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« َفیَّا َ َ َ
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لکّن
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َّ
ظ
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ه
ذ
َّ
ه
َّلل و ِللش َّور ! مَّت اعَتض الریَّب ِِف مع اْلو ِل ِمهْن ،حَّت ِص َّرت أقرن ِإَل ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
َ
َ
َ ْ ُ ْ َ
ْ َْ ُ ْ َ
ُ
أسففِ ِإذ أسفوا ،و ِطرت ِإذ طاروا» (نهججللالغه ،خطله )3

(خدج رج چه شمورجیی .من جز نخسمتین چه کم دجشمتم که مرج در پایه جو نپگدجشتگد و در صف جیگان
دجشتگد .ناچار با آنان جنلاز و با گفتوگوشان دمساز گشتم) .

جین علارت داللت بر جر مملیت و حقانیت جمام دجرد و جز جمله کالم هانری جسممت که متشممابه نلود و
نیاز به تأوی ندجرد (خویی.)141/11 :1355 ،
جممام در نامهجی به آنان گوشمممزد میکگد که جگر در آغاز بیعت کگار می ررتید ،آسمممانتر بود جز جین که بیعت
کگید و سپس به بهانهجی سرباز زنید.

َ
َ ْ ُ
َ َ ْ َ ْ ُ َ
َّ َ ْ ُ
ُ
َ َ َ َ َ َ َ ُ
ُ
ْ ُ
َ ْ ْ
« َوإن دف َعک َما هذا اْلم َر ِم ْن ق ْبل أن تدخال ِفی ِهَ ،کن أ ْوسَّع علیک َما ِم ْن خ ُروجک َما ِمنهَ ،ب ْعد إق َرارك َما
ِ
ِ
ِ ِ
ِ

ِب ِه» (نهج جللالغه ،نامه.)54
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طلحمه و زبیر گما جدعما میکردنمد کمه بیعمت آنان با جمام جز روی زور و جکرج بود جسمممت .جمام در رد جدعای
ججلاری بودن بیعت لشکریان جم ررمود جست:

ْ
َ ًَ
ْ
َ َ
َ
َّ
َّ َ َ َ
َ ُْْ
هْن َر ُج ٌل ِإال َوق ْد أ ْعط ِان الط َاعةَ ،وسمَح َِل بال َبی َع ِة ،ط ِائعا غ َْي ُمک َر اه»(نمان ،س)172
«ِف َجیش ما ِم
ِ
ا
ِ

(جیگان لشممکری بسممیج کردند که نمه آننا پیمان جطاعت با من بسممته و بیعت کرد بودند ،در

حالی که بیعت و پیمان آنان جز روی می و جرجد بود).
طلحه و زبیر در جگ نای زیادی با پیاملر نمرج بودند و خود رج جز جصمممحاب کلار آن ح مممرت بلمدجد
(بدردجن برجملکی.)37-36 /1382 ،
 -2-2-2تحریك مرموزانه امویان

پس جز پایان جگ

جم  ،گرونی جز یارجن جمام جصمممرجر میورزیدند که جمام با ناکثین مانگد مشمممرکان

برخورد کگد و دسممتور به بردگی دسممتگیرشممدگان و تقس میم جموجلشممان دند .جمام جین پیشممگهاد رج نپذیررت و
ُ ُ ُ ُ َّ ُ
هم ِه؟» (حر عاملی( :)79 /15 :1413 ،کدجم
برجی بان کردن آنان ررمود« :جیکم یأخذ جم جلم ِ
وم ِگین ِری سم ِ
یک جز شمما حاضر جست عایشه رج بابت سهم خود بردجرد؟) آن گا نمه ساکت شدند .در جیگجا نیز جمام
جز حقوق نماکثین تا حد جمکان دراع کرد .به نمین جهت و بگا به گفته جبن طیفور(م281.ق)« ،عایشمممه در
نگگمام مرگ نماله و رریاد میکرد ،به جو گفته شمممد :جی جمجلمؤمگین! چرج ناله سمممر میدنی درحالی که تو
َّ
نمسممر رسممول خدج و جمجلمؤمگین و دختر جبوبکر صممدیق نسممتی؟» وی در جوجب گفتِ « :جن یوم جلجم
ٌ
ُ ُ
ُّ
ُمعترض ِری ح ِلقی ﴿لیتگی ِمت بل ِ نذج و کگت نسممیا مگسممیا﴾» ( برآن کریم ( .)23:19جبن طیفور ،بیتا:
 :)48روز جگ

جم جسمتخوجنی گلوگیرم شمد جسمت .کاش پیش جز جین مرد بودم و یکسممر ررجموش شد

بودم».
جررجد زیمادی جز نر دو طرف در جگم

جمم کشمممتمه شمممدند که در گزجرشنای مختلف جز جین وجبعه بین

 15111تا  25111تن گفته شمممد جسمممت (مفید .)251 :1367 ،طلری آمار کشمممتگان رج  11111و جز نر
طرف  5111نفر دجنستهجست (طلری.)235 /3 :1387 ،
 -5-2تاثیر جریان ناکثین بر سایر جریان های موجود در عصر خود

جریان ناکثین و جگ

جم  ،جثرجتی بر مردم عصر خود نهاد که برخی جز آنها علارت جست جز:

 -1-4-2ایجاد تفرقه در امت اسالمی
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جر یانشناسی ناکثین با تأکید بر نهج البالغه

میکردنمد ،لمذج رکر رسمممیمدن به خالرت رج در سمممر میپرورجندند .جمام نیز به نیت بللی آنان وجبف بود

67

جگ

جم  ،یارجن جمام رج در آزموننای سمختی برجر دجد ،عد جی به دنلال بدرتطللی و کسمب مقام

به بیرجنه ررته و جز حقیقت دور شمدند و گرونی تحت تأثیر شمیادینای آن عد برجر گررتگد و جز مسیر حق
دور گشمممتگمد و حتی به جگ با جمام زمان خود پردجختگد .جمام به جین نکته جشمممار دجرد آنجا که در ذم
جن بصر میررماید:

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار ،1400شماره68

َ
ُُْ ْ ْ َ
َ ُ
َ ََ ُ
«كن ُْت ُجن َد اْل َ ْرأ ِةَ ،وأ ْت َب َاع َالب ِهی َم ِةَ ،رغا فَأ َج ْبُتَ ،و ُع ِق َر ف َه َر ْب ُْت( ».نهججللالغه ،خطله:)49

(سپا زن بودید ،و جز چهارپا پیروی نمودید ،بان کرد و پاسخ گفتید ،پی شد و گریختید).
به گفته بع ی جز مورخان ،شتر عایشه در جگ «جم » به مگزله پرچم لشکر بود ،و نمه ،جطرجف آن رج
گررته بودند و در پای آن شمشیر میزدند و مردجن جگگی لشکر «طلحه و زبیر» در زیر جین پرچم تا آخرین
نفس جگ میکردند و کشته میشدند .در بع ی جز روجیات آمد  :در آن روز نفتاد نفر جز بریش جرسار شتر
عایشه رج به دست گررتگد و یکی پس جز دیگری کشته شدند .گرونی که بیش جز نمه در جگ

شتر دراع میکردند جگگجویان بلیله «بگی ضله» و «جزد» بودند( .مکارم شیرجزی.)517 /1 :1375 ،
جین جختالرات سمملب شممد که عمد وبت جمام در دورجن پگجسمماله حکومتش به جگ جختصمما

یابد و جز

گسمممترش عدجلت ججتماعی که ندف جصممملی جیشمممان بود تاحدودی دور ماند و وبت و سمممرمایه ررجوجنی جز
مسلمین به ندر رود.
 -2-4-2پیدایش فتنه صفین (سوء استفاده حزب اموی از جنگ جمل)

یکی جز پیامدنای تلخ جگ
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«جم » جز

جم  ،پیدجیش جگ

صمممفین بود و میتوجن جین جگ رج جدجمه جگ

جم و

یکی جز آثار شمموم آن دجنسممت .نردو جگ با ریسمممان محکمی که شممروع آن در کگار بصممر و پایان آن در
صفین باشد به نم جرتلاط دجشتگد .
رتگه جم جز طرف عایشممه ،طلحه و زبیر در خونخوجنی خلیفه مقتول و در پی آن ،پیدجیش جگ

صمفین و

ت ممعیف حکومت جمام ،موجب شممد که معاویه خالرت رج در میان خاندجن بگیجمیه موروثی کگد و جنتقال آن
رج به خاندجن دیگر ناممکن سازد (عسکری. )199 /1 :6975 ،
نتیجمه نماگوجر دیگر رتگمه جم  ،پیدجیش جگ

نهروجن بود .جگ

جم و سمممپس صمممفین ،در روح مردم

تگم نظر و کوتمهرکر آثمار بمدی گمذجشمممت به طوری که به دیگرجن به دید عدجوت و تکفیر مینگریسمممتگد
(عسکری ،نمان.)191 :
 -7-2تأثیر جریان ناکثین بر جریانهای پس از خود

جریان ناکثین تلعاتی دجشت که تا برنها بین مسلمانان بابی ماند نظیر:
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 -1-5-2پیدایش جنگ و خونریزی بین مسلمانان و ادامه آن

پس جز جگ

جم برخی جز مسممملمانان یکدیگر رج تکفیر نمود و کشمممتن و ریختن خون نمدیگر رج تجویز

کردند ،برخی رجنزنی رج پیش گررته ،جمگیت و آسمایش رج جز مسمملمانان سمملب نمود  ،جگ نا و خونریزینا
به رج جندجختگد که تا دورجن خلفای بگیعلاس جدجمه یارت (عسکری ،نمانجا).
به گفته یکی جز محققان« ،یکی جز نتایج جگ جم  ،جیجاد شمممک در میان جررجد هانربین که در جامعه
آن روز کم نم نلودند ،بود .در دجخ خاد عرب جگگی پدید آمد بود که بعد جز جسمممالم سمممابقه ندجشمممت،
(خادرند،)81-81 :1372 ،
جگ و نرگونه جختالف در میان یك جمعیت ،در جرکار آنان نیز تأثیری خا بجا میگذجرد و ت مماد رکری
و جختالف سملیقه و عقید بهوجود میآورد ،زیرج طلیعی جسمت که جختالرات عملی نمیشه باعث جختالرات
رکری و عقی مد جی نم خوجنممد بود و بممهعکس ،جختالرممات رکری معموال بممه جختالرممات عملی مگجر
میگردد(عسکری. )236-235 /2 :1375 ،
جگ جم به دلی شممملهاتی که به وجود آورد ،کار جرزیابی رج برجی تود نای مسممملمان دشممموجرتر نمود.
بعدنا جختالف حاصممم جز جین جریان به حدی رسمممید که گرونی تحت عگوجن «مرجئه» جههار نمودند که:
تلیین دبیق حق و بماطم برجی آنمان ممکن نیسمممت و بمایمد کمار نزجع شمممیعی و عثممانی رج بمه خدج وجگذجر
کرد(سلحانی75 /3 :1372 ،؛ جعفریان. )165 :1373 ،
جگم جم مایه بزرگترین جختالرات و شمممدیدترین کشممممکشنا در میان تود نای مختلف مسممملمانان
گردید .
خوجرث معتقد شممدند که سمممرجن ناکثین چون با پیشممموجیان رج حق مخالفت کردند ،نمه کارر شمممدند و جز
جسممالم بیرون ررتگد و گرو دیگری جز خوجرث گفتگد علی در جگ جم ذیحق جسممت ،جما چون جموجل
بصمریان رج به غگیمت نگررت و زنان و ررزندجنشمان رج جسمیر نکرد ،خطاکار جسمت (شمهرستانی/1 :1998 ،
. )132
گرونی جز معتزلینا نر دو گرو رج تکفیر کردند ،سمممپانیان جمام علی و عایشمممه رج خارث جز جسمممالم
دجنسته و بر مخلد بودن آنان در آتش جهگم با گردیدند (نمان.)63-62 /1 :
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 -2-5-2پیدایش اختالفات فکری در بین مسلمانان
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جین مقاله ،با ندف بررسی جریان شگاسی ناکثین با تأکید بر نهج جللالغه به نتایج ذی دست یارت:
.6شموجند تاریخی گوج جین جسمت که طلحه و زبیر به جنگیز به خالرت رسیدن در بت عثمان شرکت کرد
بودند .آن دو به دروغ مدعی بودند ،بیعت با جمام علی جز سمر زور و ججلار بود جست .جمام جین جدعا رج
رد کردند.
 .2طلحه و زبیر به عگوجن سمممرجن جصممملی ناکثین ،خود رج برجی خالرت شمممایسمممته میدجنسمممتگد .یکی جز
مظلومانه کشممته شممد و علی جز باتالن عثمان حمایت میکگد .کیگهنای گذشممته نیز سمملب شممد که
مخالفان مان رسیدن جمام به حقوق خود شوند.
 .9حس ریاستطللی سرجن ناکثین و جز طرری تحریک معاویه م مرنلر حزب جمویم م در نامهنگاری به طلحه
و زبیر و جدعای دروغین سرجن ناکثین در خونخوجنی خلیفه مقتول جز عوجم پیدجیش جلهه ناکثین بود.
 .1جممام جمیر جلمؤمگین،در برخورد بما نماکثین ،چهمار رجنلرد جسممماسمممی رج به کاربرد :مذجکر و مکاتله
(برخورد مسممالمت آمیز)  ،برخورد باط نظامی ،مجازجت حصممر وطرد سممیاسممی وعفو عمومی .جمام در
جبتدج ،شمملهات مخالفان رج پاسممخ میگفت و تالش میکرد رجنی برجی پایاندجدن مسممالمتآمیز به جگ و
خصممموممت بیابد .جگر جز جین رج به نتیجه دلخوج دسمممت نمییارت ،با مخالفان خود تا آنجا که به وحدت و

جر یانشناسی ناکثین با تأکید بر نهج البالغه

بهمانمهنمای نماکثین در شمممورش علیمه جمام ،جریان بت عثمان بود .آنان به دروغ مدعی بودند که عثمان

جمگیت جامعه جسمالمی آسمیلی نمیرسمید ،با مدجرج برخورد میکرد و جز جبدجمات خشونتبار و بهرآمیز پرنیز
میکرد .در مرحله آخر ،جگر مخالفان دسمت جز دشمگی برندجشته و دست به بیام مسلحانه میزدند و جمگیت
شمهرنا ،رج نا و ججتماع جسالمی رج به خطر میجندجختگد ،به ناچار باطعانه با آنها برخورد میکرد ،نرچگد در
جین مرحله نیز جز ندجیت و جرشاد مخالفان غفلت نمینمود.
 .5جریمان ناکثین در عصمممر خود موجب به جنحرجف کشمممید شمممدن برخی جز یارجن جمام علی گردید و
عد جی به دنلال بدرت طللی و کسمممب مقام به بیرجنه ررته و جز حقیقت دور شمممدند .عالو بر جین ،موجب
جیجاد تفربه در جمت جسالمی و پیدجیش دو رتگه شوم دیگر یعگی جگ
 .1پس جز جگ

صفین و نهروجن گردید.

جم برخی جز مسمملمانان یکدیگر رج تکفیر نمود و کشممتن و ریختن خون نمدیگر رج جایز

شمممردند و بدلی شمملهاتی که بوجود آمد ،جرزیابی عملکردنا بر تود نای مسمملمان دشمموجر گشممت .جریان
ناکثین موجب جختالف و تفربه در جمت جسمالمی و مایه بزرگترین و شدیدترین درگیرینا در میان تود نای
مختلف مسلمانان جن بلله گردید و مذجنب کالمی و نحلهنای رکری – عقیدتی مختلفی به وجود آورد.
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