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چکیده

بنااایااری امیرالمؤمنین علی را در عزل مام کارنزاراو ع ماو بوی ه معاویه قاو
دانناته و از شایوه عزل آناو سکن نگرتهاند .مقاله این نکته را ثابت می کند که حضرت به
جها ی حداقل چهار ن از کارنزاراو ع ماو را ابقا کردند و بر این نظراسااات اعزام عمارة بن
شاهاب به کوفه از نزارشهای سای

میمی و بیاعتباراسات .امام دو شیوه کلی عزل ،در

باره بقیه کارنزاراو اعمال کرد .مقاله با روش وصاایری حلیلی و با شاایوه اساانادی به بیین
شاایوه عزل کارنزاراو ع ماو پرداخته و با حلیل نامه  ۱5نه البالغه بر این نظر اساات که
حضارت بهترین شاایوه را برای عزل معاویه در ساه مرحله پینرفت ا مشااکل حاکم شااام را
بدوو خوو ریزی حل کند .این معاویه بود که به نامه حضارت و سریر ایشاو پاس نداده و با
حریاک ولحاه و زبیر و بعاد اعالم جناگ باه ساااریر امام ،به مکالرت با رهبر منااالمین
پرداخت و هر نونه همکاری را با خلیره منلمین رد کرد.
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طرح مسئله

خلیره منلمین وبق روش خلرای نذشته حق عزل کارنزاراو قبلی را داشت .اکنوو که امیرالمؤمنین
علی به خالفت رسااایده و یکی از منتقداو کارنزاراو ع ماو(  )35-23بهوی ه معاویه( 62-11ق)
بوده اسااات (ابن جوزی 15/5 :1112 ،ذاکری )67/1 :1336 ،چنین حقی دارد .خلیره منااالمین حق
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دارد نظرات اصاالحی خود را در پا ساازی و اصاال دستگاه اداری اعمال و افرادی که روش و عملکرد
آناو را نمیپنااندد ،عزل و اشااکاص مورد اومیناو خود را با شاارایطی خاص ،در مناصااب مکتل اداری
بوی ه منااوق حناااا  ،بگماارد .عزل کاارنزاراو ناذشاااتاه یکی از موضاااوعاا ی اسااات کاه بر قاوعیت
امیرالمؤمنین12-35 ( ق) استناد میشود.
آنهه به آو استناد میشود ،نرت و نوی امام با مغیرة بن شعبه(م52ق ) .در آغازین روزهای خالفت
امیرالمؤمنین اسااات .او در اولین دیدار خود پیشااانهاد ابقای کارنزاراو ع ماو بوی ه معاویه را داد .روز
بعد پیشاانهاد خود را پس نرفت و نظر حضاارت را مبنی بر عزل کارنزاراو ع ماو صااائب دانناات(وبری،
 112/1 :1337منااعودی .)355/2 :1123 ،عبد الله بن عبا (م 65ق ).نظر اولیه مغیره را درساات و
دیاادناااه جاادیاادش را مکر آمیز خوانااد .عبااداللااه معتقااد بود بااایااد معاااویااه را ابقااا و بعااد از اساااتحکااام
پایههای حکومت ،او را عزل کرد .اما امام نظر عبدالله را اشااتباه دانناات(ابناثیر .)137/3 :1335 ،اری
نگاراو این صاامیم را در عزل معاویه از جهت ساایاساای اشااتباه لقی کرده و بر حضاارت خرده نرفتهاند و
برخی از آو پاسااا دادهاند(ابنابیالحدید .)232/12 :1121 ،اما آناو به الشهای منطقی حضااارت در
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باارۀ چگونگی و شااایوه عزل معااویاه و دیگر کارنزاراو ع ماو نسرداختهاند .به همین جهت جمعی حلیل
مناساابی از نامه  75نه البالغه که اولین نامه امام به معاویه اساات ،ارائه نداده و فقط سااکن از قاوعیت
امام در عزل معاویه دارند .ولی شاایوه برخورد و چگونه عزل معاویه را که در این نامه آمده حلیل نکردهاند.
مقاالاه باه شااایوه عزل کاارنزاراو ع مااو و ابقای اندکی از آنها ،پرداخته و مراحلی را که امام در برخورد با
معااویاه دنباال کرده ،پینرفتاه اسااات و ایناک امام روش بنااایار پناااندیدهای را در عزل معاویه و برخی
کارنزاراو ع ماو به کار نرفته که در رجمهها و شار های نه البالغه به آو وجه نشاده است .این مقاله
در صادد پاسا نویی به این دو پرساش است که امام چه شکص یا اشکاصی از کارنزاراو زماو ع ماو را
ابقا کرده و دوم این که چه شااایوهای را در عزل کارنزاراو و یا ابقای آناو بوی ه معاویه به کار نرفته اسااات.
قبل از هر چیز باید وجه داشات که در سایره حضارت عزل از منطقهای به معنای اخرا از دستگاه اداری
نبوده ،بلکاه برخی کاارنزاراو معزول در ساااماتهاای دیگر در حکومت علوی به فعالیت پرداختهاند مانند
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جریر ،باه عبیر دیگر عزل کاارنزاری از منطقه ای به معنای کنار نزاردو از مناصاااب حکومتی نبوده بلکه
ناهی این عزل جنبه جا به جا دارد و برای اسااتراده از وی در مناوق مهم دیگر و یا مناصااب دیگر بوده که
ممکن اسات مهم ر باشاد و یا جهت دیگری داشاته باشاد .مانند عزل کارنزار بحرین برای حضور وی در
صارین که حضارت صریح می کند این عزل به جهت کو اهی وی در کارها نینت(نه البالغه ،نامه .12
نرفته است.
پیشینه تحقیق

در باره شااایوه عزل کارنزاراو ع ماو به پیشاااینه خاص و مناااتقلی دسااات نیافتم آنهه در مجالت و
سااایتها ذکر شااده در مواردی برنرفته از کتاب ساایمای کارنزاراو علی بن ابی والب نگارنده اساات.
محققانی که درباره دوراو حکومت امیرالمؤمنین حقیق کردهاند محور عزل کارنزاراو ع ماو را عزل
معاویه قرار داده و بر قاوعیت امام در این باره ساکن نرتهاند .عبدالرتا عبدالمقصود(م 1333م) موضوع
دیدار مغیره و امیرالمؤمنین و دیدناه عبدالله بن عبا

و عدم رضاااایت به ابقای معاویه را مطر کرده

اساات(.عبد الرتا  .)373 - 333/1 :1352،اما از شاایوه عزل معاویه سااکن نگرته اساات .باقر شااری
قرشااای(م 1133ق ).نیز بیاو کرده امیرالمؤمنین بالفاصاااله معاویه را که از بزرنترین کارنزاراو عمر و
ع مااو بود عزل کرد«و قاد عزل باالرور معااویا بن أبی ساااریااو الذی هو من أعظم والة عمر و ع ماو»
(قرشای .)23 / 11 : 1123،برخی نیز به حلیل اصال عزل معاویه پرداختهاند .استاد جعرر سبحانی بعد از
نقل جریاو مغیره و اشااکال مطر شااده بر ساایاساات امیرالمؤمنین ،قوای امام و ساایاساات منطقی را
دلیل عزل معاویه میشامارد و از قول محققانی مانند عقاد و حنن صدر نقل میکند که امام راهی جز این
کار نداشت و اال با مشکالت بیشتری رو برو میشد و حمایت اک ریت انقالبیوو را از دست میداد و معاویه
نیز درخواسات وی را در امور مکتل نمیپذیرفت (سبحانی .)373 :1371 ،اما ایشاو نیز به موضوع نامه
و حلیل آو نسرداخته اساات .مقاال ی در عزل معاویه منتشاار شااده که به اصاال عزل پرداخته اساات .در
مقاالاهای باا عنواو «بررسااای اریکی ابقاء یا عزل معاویه از ساااوی امام علی  با اساااتناد به نامههای
اریکی رد و بدل شااده» نوشااته محمد رسااتمی نج آبادی  ،در صاادد اثبات عزل معاویه بر آمده و قول
بالذری(م 273ق ).و ابن قتیباه (م276ق ).را مبنی بر ابقاای معاویه رد و به نامه  75نه البالغه نیز برای
عزل معاویه استناد کرده بدوو این که در باره شیوه عزل وی سکن بگوید .در کتاب پیام امام نیز در رجمه
و شاار این نامه هیض نونه وجهی به شاایوه عزل نشااده اساات( .مکارم )113 /11 :1332 ،ما در ابتدا به
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فعزله) که در ادامه بیاو خواهد شااد .البته این شاایوه در باره کارنزاراو ع ماو در موارد محدودی صااورت
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شااایوه عزل کارنزاراو ع ماو ،ساااسس شااایوهای که امام در باره عزل معاویه مورد وجه قرار داده خواهیم
پرداخت .ا اوال روشااان شاااود حضااارت روش مناسااابی در باره عزل معاویه پیش نرفته ا مان خونریزی و
جنگ شااود و ثانیا عدم وجه به این روش باعث برداشاات نادرساات از نامه حضاارت نردیده و این برداشاات
اصاال نردد و ثال ا مشاکص خواهد شاود که معاویه اول پیشنهاد جنگ را به جریر بن عبد الله(م 51ق).
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داده و نقل امکاو جنگ قبل از اعزام جریر که برخی نرتهاند نادرست است.
شیوه برخورد با کارگزاران عثمان

عیین افراد در مناصااب حکومتی حق هر حاکمی اساات حق عزل و یا ابقای کارنزاراو قبلی و نصااب
افراد جدید مورد اعتماد خود را که با سایاساتهایش همراه و موافق باشند ،دارد .امیرالمؤمنین هم که
در ذیحجه ساال  35هجری به خالفت رساید از این قاعده منت نی نبود و حق منلم ایشاو عیین کارنزار
جادیاد وبق نظرشااااو بود .وقتی عمر به خالفت رساااید ،خالدبن ولید را که از فرماندهاو فثیر نذار زماو
اباوباکار( 13-11ق ).بود ،عزل و ابوعبیااده جرا (م 13ق ).را جااایگزین وی کرد(وبری:1337 ،
 .)135/3ع ماو بنایاری از کارنزاراو قبلی خوش ساابقه را عزل و به مرور اقوام خویش را که ا راقا سابقه
خوبی نداشااتند در مناصااب حکومتی قرار داد .آناو دارای عملکرد مناساابی هم نبودند (مجلناای:1123 ،
 )261/31و همین یکی از علل اعتراضات مردم علیه وی بود.
با وجه به فاصاله بینت و پن ساله از زماو رحلت رسول خدا که انتکاب افراد بر اسا

شرایطی

خاااص باود ااا بااه خاالفاات رسااایاادو امیرالمؤمنین ،میبااایااد حضااارت افراد مطمُن مؤمن بااه
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ساایاسااتهای خود را انتکاب و بعد به عزل کارنزاراو ع ماو بسردازد .انتکاب افرادی با وی نیهای خاص
مورد نظر حضارت که واو انجام سایاستهای اعالمی ایشاو را داشته باشند زیاد نبودند .امام شرایط این
نونه افراد را در نامه به مالک اشتر (م 33ق ).بیاو کرده:
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(نه البالغه،

ص)135

آناو را از صااحباو جربه و دارای حیاء از خانداوهای صالح و با سابقه در اسالم برنزین» .و
از اننااااوهای شاااروری که در نذشاااته با چنین افرادی همکاری داشاااتهاند اساااتراده مکن
(هماو...)132 :
حضااارت جم انادکی از کاارنزاراو زماو ع ماو را ابقا و اک ریت آناو را عزل کرد .در عزل کارنزاراو
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ع ماو از ساه شیوه بهره برد .که دو شیوه عام و یکی مکصوص معاویه بود .اول روش حضرت را در ابقای
جمعی از کارنزاراو ع ماو بیاو نموده سااسس به ساایره حضاارت در عزل کارنزاراو ع ماو ،آو ناه معاویه
میپردازیم.
ابقای جمعی از کارگزاران زمان عثمان

بی ا .)173 /2 :اما برابر حقیق حضاارت حداقل چهار ن از کارنزاراو ع ماو را ابقا کرد .ولی علت ابقای
آناو یکناو نبود و هر یک علتی خاص داشت که بیاو خواهد شد.
 .1حذیفة بن یمان کارگزار مدائن

حذیره(م 36ق ).کارنزار مدائن بود .او همزماو با انتصااااب ابوموسااای اشاااعری به کارنزاری کوفه از
سااوی ع ماو به کارنزاری مدائن منصااوب شااد(بالذری .)153/6 :1117 ،و ا زماو قتل ع ماو در این
ساامت باقی بود .حذیره با شاانیدو خبر بیعت مردم با علی به منااجد مدائن رفت و از مردم خواساات
علی را یاری و حمایت کنند .این را به فرزندانش هم وصیه کرد(منعودی.)333/2 :1123 ،
شااایوه حضااارت در ابقااای حااذیرااه بر ماادائن ماااننااد روش حضااارت در اعزام کااارنزار جاادیااد بود.
امیرالمؤمنین در هنگام انتصاااب کارنزاراو ،دو نونه وصاایه و یا نامه داشاات .وصاایههای الزم را به
کاارنزار اعزامی داشااات و وصااایه دوم وی نامهای به مردم منطقه نوشاااته و کارنزار جدید و وهایرش را
برایشاو بیاو میکرد .مانند اعزام قیس بن سعد (م 62ق ).به مصر(ثقری 127 :1127 ،ذاکری:1336 ،
 .)13-11/2روش دیگر این بود که دو نامه به آنها میداد در یکی ُحکم انتصااااب و وهائرش مشاااکص
شاااده بود و نااماه دیگر به مردم منطقه محل مفموریت کارنزار نگاشاااته میشاااد که او را به مردم معرفی،
برجناااتگیهاای وی را بیااو و وهائرش را شاااریح میکرد و ناهی بیاو میکردند انر از وهائرش کل
کند ،عزل خواهد شااد .در هنگام اعزام مالک به مصاار این نونه عمل کردند در نامهای ایشاااو را به مردم
ُ
مصاار معرفی کرد و از مردم خواساات از وی پیروی کنند «اما بعد فقد بع ت الیکم َعبدا ِمن ِعباد الله ال َینام
َ َ
أیام الکوو ...بعد از حمد و ثنای الهی به حقیق که به سااوی شااما بندهای از بندناو خداوند را فرسااتادم
که در ایام ر نمیخوابد»( ثقری 172 :1127 ،ابن ابی الحدید )75/6 : ،و نامه دوم عهدنامه مشاااهور
نااماه  53نه البالغه را برای عیین وهایرش نگاشااات (ذاکری .)325-322 /2 :1336 ،امیرالمؤمنین
 در باره حذیره از همین روش اسااتراده کرد .به حذیره اعتماد داشاات ،در نامهای او را ابقا و وهائرش را
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وبق نقاال یعقوبی(م 236یااا 232ق ).امیرالمؤمنین فقط ابوموسااای را بر کوفااه ابقااا کرد(یعقوبی،
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به او این نونه اعالم فرمود:
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الرسَتاق َو ب َلایة هل الذم ِة فاَجع إلیک ثق ِاتک َو م ْن ح َلبت ََِّ ت ْرَْی ِرینب َو مانتب َو است ِع ْن َب
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
َ َ َ
َع ْع َم ِالک» (دیلمی. )321 / 2:1112 ،
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و در نامهای دیگر وی را به مردم مدائن معرفی کرد که روشش را میپنندد و در آو وهائرش

را بیاو کرد که به او دساتور داده به نیکاو نیکی و با افراد مشاکو برخورد شادید داشاته و با
مردم با رفق و مدارا رفتار نماید.

ْ
َ
َ َ ْ َ َ َّ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ َ َ
ُ َّ ْ َ َ
َ
َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ُ
ُ َ ُ
ور ْ حَذیَقَة ْبَ َن الَمین َو هَ َو ََِّ ْرت ِض َی ُبَداه َو ْر ُبو ص َالحَب َو قَد م ْرتَب
«و قَد َتلَ یت مَ
ِ
ِ
م َّ َ َ
َ
َ ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ ْ
ْ ْ
َد َع ُم ِریک ْم و مالرفق ِبج ِمی ِلک ْم» (هماو. )321 / 2 :
اْلح َسان إل مح ِس ِنک ْم َو الُّ
ِب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ

حاذیراه بعاد از دریافت حکم انتصااااب ،در مدائن به کار خود ادامه داد ولی چهل روز بعد از خبر بیعت
مردم با حضاارت ،درنذشاات(منااعودی .)333/2 :1123 ،این ابقا بدوو شاابهه و وبق نظر حضاارت بود.
شاید حکم حذیره ،اولین حکم کارنزاری صادر شده از جانب حضرت باشد.
 .2ابوموسی اشعری امیر کوفه

ابوموسااای اشاااعری(م 52ق ).از دیگر کاارنزاراو ع ماو بود .در این که وی مد ی ابقا شاااده ردیدی
نینت اما در باره شیوه و علت ابقای وی دو نظر وجود دارد که نیاز به بررسی و فمل دارد.
ال  :وبری(م 312ق ).از ساای بن عمر ضاابی میمی(م 222ق ).نقل میکند امیرالمؤمنین در
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صارر ساال  36نروهی از کارنزاراو خود را به مناوقی مانند مصاار ،بصاره  ،یمن ،کوفه و شااام اعزام کرد.
کارنزار اعزامی به کوفه عمارة بن شااهاب و دارای سااابقه هجرت بود .وی از نیمه راه کوفه ،برنشاات .زیرا
ُ
وقتی به ُزباله رساید ولیح بن خویلد(م 21ق ).که برای خونکواهی ع ماو رفته بود او را بر نرداند .سسس
وبق نامهای که امام به ابوموسااای نوشااات او را ابقا کرد .ابو موسااای نیز بیعت مردم کوفه را با حضااارت به
اوالع ایشااااو رسااااند .ساااهل بن حنی (م 33ق ).فرساااتاده حضااارت به شاااام نیز از بو بر نردانده
شد(وبری .:113-112 /1 :1337 ،این نزارشی است که وبری از سی نقل کرده که امیرالمؤمنین
بعد از بازنرداندو عماره ،ابوموسااای را با نگارش نامهای ابقا کرد .ولی این نزارش که متفسااارانه مشاااهور و
علت شاهرت آو هم نقل وبری اسات ،دارای اشکاالت اساسی است .اوال :راوی اصلی آو سی بن عمر
ضابی میمی ،اخبارش به ا راق اهل فن و جر و عدیل قابل اعتماد نینات و او را ساازنده خبر ،ضاعی ،
مترو و دارای احادیث منکر داننااتهاند(ابن ابی حا م 136 / 7 : 1372 ،ابن حجر.)235/1 :1325 ،
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بنا بر این ،نزارش وی در اینجا ساااختگی و غیر قابل اعتماد اساات .علت آو هم این اساات که بگوید این
نها ورفداراو معاویه در شااام نبودند که فرسااتاده امام علی را بر نرداندند بلکه در کوفه نیز فرسااتاده
ایشااو را به شااهر راه ندادند .ثانیا :نکته بناایار مهم دیگر این که ساای در جعل خودش دقت کافی نکرده
ُ
اساات .زیرا ولیح بن خویلد که ساای مدعی اساات مان ورود عماره به کوفه شااده در سااال  21در نهاوند
این ،نزارش سی در این باره از اسا

نادرست است.

ثال ا :واقعیت این اساات که در کتابهای اریکی و رجالی فقط در این مورد نامی از عمارة بن شااهاب
ذکر شده و می واو وی را جزو صحابههای ساختگی سی داننت .برای این که کنی دنبال فعالیتهای
بعدی عماره نگردد در همین خبر آورده بعد از مد ی عماره به جهت ضاربه روحی این ممانعت ،از دنیا رفت.
ابن حجر هم که نام عمارة بن شاهاب ثوری را جزو صاحابه مهاجر دانناته منتندش همین خبر وبری از
سی است(ابن حجر .)327 /7 :1123 ،بنا بر این شیوه ابقای ابو موسی وبق این خبر ،درست نینت.
ب :ابوموساای وبق پیشاانهاد انقالبیوو و مکالراو سااعید بن عاص(م53ق ).در کوفه -که از ورودش
بااه شاااهار جلونیری کردنااد -بااه ع ماااو معرفی و کااارنزار کوفااه شااااد(بالذری.)153/6 :1117 ،
امیرالمؤمنین نیز در نظر داشاته شکصی دیگر را به کوفه اعزام کند ولی چوو وی انتکابی مردم بود و
مالک اشاتر خود از پیشانهاد دهندناو انتصاب وی به ع ماو بود(هماو) ،مالک پیشنهاد ابقای ابوموسی
را به امیرالمؤمنین علی داد(یعقوبی ،بی ا 173 /2:وبری .)123 /1: 1337 ،و با این که حضاارت به
او اومیناو نداشاات و او را خیرخواه نمیدانناات به خواساات اشااتر او را ابقا کرد ا بعد در بارهاش صاامیم
بگیرد .حضارت این نکته را به عبدالله بن خلیره بیاو کرد که به خدا سااونند اونزد من مورد اومیناو و خیر
نبود و به خواساات مالک او را ابقا کردم با این که دوساات نداشااتم ا بعد عزل کنم( .مرید،)235 :1113 ،
بنابر این امام وبق نظر مالک ،ابوموسی را در کوفه ابقا کرد و نامهای به وی نوشت که از مردم کوفه بیعت
بگیرد (وبری 113 /1: ،ابن اثیر .)222 /3 :1335 ،این نکته نشااااو میدهدحضااارت به نظرات یاراو
خود احترام مینذاشاته و ّ
مصار بر نظرش نبوده اسات .ابقای ابوموسای در هماو ابتدا به درخواست مالک
بوده نه این که بعد از اعزام کارنزار و راه ندادند او به کوفه ،ابوموسااای را ابقا کرده باشاااد .مالک اشاااتر به
ابوموسی اعتماد داشت .اما حوادث بعدی درستی نظر حضرت را به اثبات رساند.
امیرالمؤمنین قبل از جنگ جمل وی نامهای از ابوموسای خواست مردم را برای نبرد بنی کند و
افزود :انر چنین کردی به سااوی ما بیا و انر نه دور شااود(نه البالغه :نامه .)63ابو موساای مردم کوفه را
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کشاته شاده اسات(ابن ک یر 113 /7 :1127 ،ذهبی :232/3 :1113 ،اساتشهد ولیح بنهاوند) .بنا بر
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از پیوساتن به امیرالمؤمنین باز میداشاات و مدعی بود جنگ فتنه اساات و از فتنه باید کنارهنیری کرد
(ابناثیر .)223 /3 :1335،چوو نوش شااانوائی نداشااات ،قبل از جنگ جمل ،قره بن کعب(م 51ق).
جایگزینی وی نردید (بالذری.)23/3 :1117،
 .3حبیب بن منتجب در منطقه یمن
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حبیب بن منتجب بر امارت منطقهای از یمن ابقا شااد .این شااکص از نظر اریکی ناشااناخته اساات.
حضااارت در نااامااهای وی را ابقااا و از او خواسااات از مردم منطقااهاش بیعاات بگیرد و ده نرر از افراد مورد
اعتمادش را برای اعالم وفاداری نزد حضااارت بررساااتد .بکشهایی از نامه حضااارت را نقل میکنیم .این
نامه مشاابهتهایی با نامه حضارت به معاویه دارد .حضارت به وی نوشت« :اما بعد من و را والیت دادم بر
آنهاه از قبال والیات داشاااتی پس در کاار خود بماو .من و را به عدل در میاو رعیت و احنااااو به اهل
مملکتات وصااایاه میکنم ...پس هر زماو این نامه من به و رساااید برای مردم آنجا بکواو و برای من از
کنااانی که در حضااور و هنااتند از مناالماناو بیعت بگیر .پس هر زماو مردم همهوو «بیعت رضااواو»
بیعت کردند ،در کار خود بماو و ده نرر از عاقالو ،فصاایحاو و معتمداو آناو را بررساات آناو که بیشااتر
یاری می کنند ،از صاااحباو فهم و شااجاعت ،خدا را می شااناسااند و به دین خود و به آنهه به نر و ضاارر
آنهاسات ،آناه هناتند و بهترین رأی و نظر را در مناائل (اجتماعی و سیاسی) دارند .بر و و آنها درود باد.
(مجلنی.)253 /12: 1123،
در این نامه چند نکته مهم وجود دارد.
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ال ) این کاارنزار در منطقه یمن از زماو ع ماو امارت داشاااته و در سااامتش ابقا شاااد .مکاو دقیق
مفموریتش روشن نینت اما در آو زماو یمن دارای سه منطقه مهم صنعاَ ،ج َند و حضرموت بود (یاقوت،
 .)163/2 :1335و چوو کاارنزاراو ع مااو در دو منطقاه اول عزل و افرادی باه جاای آنااو رفتند که در
ادامه می آید ،باید محل مفموریت این شکص ،حضرموت باشد.
ب) او را به عدالت و احناااو نناابت به مردم منطقهاش وصاایه میکند .بدیهی اساات نباید به مردم
ساتم کرد و یا با قضااوت هالمانه از منایر عدالت خار شد .اما احناو و نیکی و دوری از خشونت و رفتار
پنندیده وأم با کمک به مردم است.
) از وی خواسااته میشااود از مردم بیعت نرفته و ده نرر معتمد را به کوفه اعزام کند .نرفتن بیعت به
معنی پذیرش خلیره جدید و اعزام ده نرر برای اعالم وفاداری مردم آو منطقه به خلیره اساات .او وبق این
دستور ،عمل و رسما ابقا شد.
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 .4ابقای شریح بر قضاوت کوفه

شاااریح بن حاارث کنادی از زمااو عمر ا آو زماو قاضااای کوفه بود(ابن عبدالبر.)721/2 :1112،
امیرالمؤمنین وی را که از کارنزاراو ع ماو بود ،اول عزل و بعد بر قضااااوت کوفه مجددا نمارده و در
قضاااوت ابقا شااد .با این که در همه منااائل فقهی با حضاارت موافق نبود (ابن ابی الحدید/11 :1121،
1127ق 127 /7 :ووسای1127 ،ق  .)217 /6 :به نظر میرسد مقبولیت عمومی و جربه چندین سالۀ
شریح ،باعث شده حضرت او را در سمتش ابقا کند.
این چهار مورد نمونههای ابقا و اساااتراده از کارنزاراو ع ماو در حکومت علوی اسااات که هر یک به
جها ی ابقا و از آناو در امور اداری استراده شد .اکنوو به شیوه عزل کارنزاراو ع ماو میپردازیم.
شیوههای عزل کارگزاران عثمان

امیرالمؤمنین در عزل کااارنزاراو ع ماااو از ساااه روش اساااتراااده کرد .دو روش آو بااه وور کلی
متراوت از دیگری اسات و روش ساوم با یکی از این دو روش اصالی ،اشاتراکا ی دارد و آمیکتهای از شیوه
ابقا و عزل در مورد معاویه است که به شر آنها میپردازیم.
اول  .عزل با اعزا کارگزار جدید

از روشهای متداول عزل کارنزاراو ،اعزام کارنزار جدید بود .برخی کارنزاراو ع ماو که روش اداری
خود را باا حااکم جادیاد مترااوت دانناااتاه ،محال مافموریات خویش را باا غارت بیت المال ،ر کردند و
کارنزاراو حضارت بدوو مشاکل وارد این مناوق شادند .لینتی را وبری نقل کرده که برخی اسامی آو را
دیگراو فیید کردهاند.
عادادی از کاارنزاراو ع مااو این نوناه عزل و کاارنزاراو اعزامی امیرالمؤمنین بدوو مشاااکل،
جایگزین آناو شدند.
برابر نزارشهاای اریکی حضااارت در دو مرحله ،اول در مدینه و بار دیگر در کوفه ،کارنزاراو خود را
وبق لینتی مشکص ،اعزام کرد.
الف) اعزا از مدینه

امیرالمؤمنین اولین نروه کارنزاراو خود را از مدینه به شاهرهای مهم و حنا

اعزام و در نتیجه

کارنزاراو ع ماو در این شاهرها عزل شادند .برابر نقل مورخاو امام علی در صاارر سااال ساای و شش
اولین دسته از استانداراو خود را به شهرهای مهم به شر ذیل اعزام کرد.

171

سیره امیرالمؤمنین در ابقا و عزل كارگزاران عثمان به ویژه معاویه

 .)23در هنگام انتصاااب شااریح ،با او شاارط کرد قبل از اجرای حکم آو را به حضاارت عرضااه کند(کلینی،

171

 .1ع ماو بن حنی انصاری(محدود 57ق ).به بصره .کارنزار قبلی عبد الله بن عامر(م53ق ).بود که
به مکه رفت و به ناک ین پیشنهاد کرد به بصره بروند و از آنها حمایت مالی کرد(ابن واوو .)253 :1357 ،
 .2عبید الله بن عبا (م 53ق ).به یمن (صنعا) اعزام شد(وبری 112 /1 :1337،دینوری.)111 : ،
یمن دارای سه منطقه بود که کارنزار یک منطقه حضرموت را ابقا کرد که بیاو شد و کارنزاراو دو منطقه
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آو با اموال بیت المال یمن به مکه نریکتند .عبدالله بن ابیربیعه(م36ق ).حاکم صنعا به مکه رفت و به
ناک ین کمک مالی نموده و جنگجویاو آناو را جهیز کرد(مرید .)231: 1113 ،یعلی بن امیه(م 33ق).
دیگر کارنزار ع ماو بر َج َن ِد یمن ،ناک ین را حمایت مالی و شتر عایشه را او خرید(ابنابیالحدید: 1121 ،
 221 /6مرید .)232: 1113 ،سعیدبننمراو(م حدود 72ق ).جایگزین وی شد (ابنابیالحدید:1121 ،
 .)3/2که در این لینت نامش نیامده است.
 .3قیس بن سعد به مصر (وبری 112 /1 :1337،ثقری .)137 :1327 ،کارنزار زماو ع ماو عبدالله
بن سعد بن ابی سر (م 37ق ).بود(وبری آملی.)113 :1115 ،
 .1سهل بن حنی به شام اعزام شدند .وی را وبق نقل وبری از بو برنرداندند(وبری/1 :1337،
 .)112استاندار شام هم از قبل ،معاویه بود(دینوری.)111 :1363 ،
. .5وبق نقل وبری(م312ق ).از سی  ،عمارة بن شهاب ثوری به کوفه اعزام شد که او را ولیح بن
خویلد بر نرداند (وبری .)112 /1 :1337،در قبل بیاو کردیم ولیحه در سال  21کشته شده و اعزام
عماره و بر نرداندو وی با حقایق اریکی سازنار نینت .زیرا فقط سی بن عمر نقل کرده است .به نظر
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میرسد دینوری (م 232ق ).نیز خبر را از سی نرفته و در کتاب وی عمارة بن حناو آمده(دینوری:1363 ،
 .)111ولی وی از بازنشت او مطلبی نیاورده است.
با اعزام این نروه جمعی از کارنزاراو ع ماو بر کنار شدند .استاندارکوفه ابوموسی اشعری به پیشنهاد
مالک ابقا شد که بیاو نردید.
این نزارش نشاو می دهد عزل و جایگزینی در ماه سوم خالفت حضرت ،رخ داده و افراد جدیدی را
به مناوق حنا

و مهم از دیار اسالمی اعزام کرده که حکایت از صبر حداقل  12روزه امام دارد .با وجه

به این اری می واو نرت اعزام کارنزار به شام بعد از آو بوده که از پاس نامه خود به معاویه ناامید شده
است.
ب) اعزا از کوفه

دومین نروه اعزام دساااتاه جمعی کاارنزاراو ،بعد از جنگ جمل از کوفه بود .به نظر میرساااد در این
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مدت عزل و نصبهای دیگری هم در میاو بوده است.
حضاارت در ماه رجب در کوفه منااتقر شااد و کارنزاراو خود را برای شااهرهای مکتل اعزام کرد .این
شاهرها از جهت اهمیت مانند شهرهای پیشنین نینت .منقری نام هشت ن و مناوق اعزامی آناو را نقل
کرده اسات (منقری .)11 : 1121 ،بنا بر این یکی از شیوههای عزل کارنزاراو ع ماو اعزام کارنزار جدید
دو  .نگارش نامه و فراخوانی به مرکز

امیرالمؤمنین در عزل کارنزاراو ع ماو شاایوه دیگری هم داشاات که بناایار مهم و با روش قبلی
مترااوت بود .ایشااااو نمایندهای همراه با نامهای برای کارنزار به شاااهرهای مورد نظر میفرساااتادند و از
کارنزار زماو ع ماو میخواسااتند از مردم منطقهاش بیعت نرفته و به مرکز خالفت بیاید .حضاارت از افراد
عزل شاده به این شیوه ،در مفموریتهای دیگر استراده میکردند .این نونه عزل ،حداقل در بارۀ دو نرر از
کارنزاراو ع ماو که جزو بزرناو قومشاو بودند نزارش شده است.
 .1جریربن عبدالله بجلی کارگزار َ
همدان

جریربن عبااداللااه بجلی ،کااارنزار ع ماااو بر َ
هم اداو بود .امیرالمؤمنین بعااد از جنااگ جماال
زحربنقیس جعری(م 71ق ).را با نامهای به همداو فرساتاد و از او خواستند از مردم بیعت نرفته و به مرکز
بیاید (ابنابیالحدید 72 /3 :1121 ،منقری .)15 :1121 ،جریر بعد از قرائت نامه ،ساااکنرانی و اعالم
وفاداری کرد و مردم هم وفاداری خود را به حکومت مرکزی اعالم کردند .بعد زحر سااکنرانی کرد .جریر از
همداو به کوفه رفت و با امام علی بیعت و متعهد به اواعت حضاارت شااد(منقری.)22-15 :1121 ،
ساااسس امام از کوفه وی را به عنواو ساااریر خود پیش معاویه اعزام کرد که در خطبه  13نه البالغه این
مفموریت جریر بیاو شده است.
 .2اشعثبنقیس کارگزارآرربایجان

اشااعث کارنزار آذربایجاو بود .ع ماو هر سااال صاادهزار درهم از خرا آذربایجاو را به او میبکشااید
(ابنابیالحادیاد .)115 /3 :1121،نااماۀ پنجم نه البالغه را حضااارت زمانی که وی در آذربایجاو بوده
نوشاات .در این نامه حکومت امانت شاامرده شااده که باید در حر آو کوشااید و پاسااکگوی رهبر خود بود.
این نامه بکشاای از نامه امام به اشااعث اساات که زیاد بن مرحب همراه خود به آذربایجاو برد .در آو بیاو
شاااده ،انتظار میرفت و از دیگراو زود ر اقدام (به بیعت) کنی .بکش پایانی آو ،هماو نامه پنجم اسااات.
زیادبنمرحب بعد از قرائت نامه و اشااعث بعد از او ،سااکنرانی کردند .اشااعث از لحن نامه نگراو شااد .جریر
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در نامهای وی را به پیوساااتن به علی شاااویق و اشاااعث به کوفه آمد (منقری .)22 : 1121 ،امام از
اشعث در سمت فرماندهی در جنگ صرین ،بهره برد(هماو.)166 :
این دو کارنزار بعد از پیوساتن به امام علی در کوفه ،در سامتهایی به کار نرفته شدند .حضرت از
واو آنااو در ساااماتهاای دیگر اساااترااده کرد .در نتیجاه ،عزل یک کارنزار منااااوی با محرومیتش از
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ساامتهای اداری و حکومتی نبود .اکنوو باید دید امام برای عزل معاویه که بناایار مورد بحث قرار نرفته
از چه شیوهای بهره برده است.
سو  .سیاست حضرت در عزل معاویه

سااایاسااات حضااارت در بارۀ عزل معاویه ،با عزل دیگر کارنزاراو ع ماو متراوت بود .معاویه از زماو
خالایارااه دوم بااه سااااال 13هجری ،ااا کنوو حاااکم شااااام بود(ابن عباادالبر1112،ق.)1116/3 :
امیرالمؤمنین هر دو روش عزل را که بیاو شاااد در باره معاویه اعمال کرد ا جنگی رخ ندهد .می واو
نرت حضاارت سااه مرحله را در باره معاویه حاکم شااام پینرفت که در هیض موردی معاویه ،پاساا منطقی
نداد و بعد از آمادنی که وی پیدا کرد اعالم جنگ نمود که منجر به جنگ صارین شد .قبل از بیاو این سه
مرحله ،مناساااب اسااات جریاو دیدار مغیرة بن شاااعبه را که خواهاو ابقای معاویه بود مرور و به حلیل آو
بسردازیم.
دیدگاه مغیره در ابقای معاویه

مغیرةبنشاااعبه در آغازین روزهای خالفت امیرالمؤمنین  پیشااانهاد ابقای کارنزاراو ع ماو بوی ه
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معااویاه را داد کاه بعاد از اساااتحکاام حکومتش وی را عزل کناد .چناد روز بعاد نظر اماام را مبنی بر عزل
کارنزاراو ع ماو از جمله معاویه ،فیید کرد .پاس ا حضاارت در بارۀ پیشاانهاد مغیره متراوت نقل شااده ولی
بیشتر این نکته را بیاو کردهاند که امام آو را نسذیرفت .یا فرمود :در این موضوع مینگرم (دینوری:1363،
 .)112وبری نوشاااته فرمود :به خدا انر فقط اندکی از روز باشااام به رأی خویش عمل می کنم و این جم
(معاویه و عبدالله بن عامر) و ام ال آنها را به کار نمی نمارم(وبری .)133/1 :1337 ،در نقلی در پاس به
مغیره فرمود :آیاا ضاااماانات میکنی در فاصاااله نصاااب و عزل او زنده باشااام؟ نرت :نه! فرمود :از من
ِّ
َ
ُ ُ
درخواساات مکن که در شااب اریک بر دو مرد از مناالماناو او را امارت دهم « َو ما کنت ُمت ِکذ ال ُم ِضاالی َن
ُ ً
َعضدا (که  )51 /و من هرنز نمراهاو را یاور خود قرار نمیدهم» ولی به او پیام میدهم و او را به آنهه
از حق در اختیار دارم دعوت میکنم .انر پذیرفت مانند یکی از منااالماناو خواهد بود .برای اوسااات آنهه
برای آناو اسااات و به ضااارر اوسااات آنهه به ضااارر منااالمین اسااات .انر نسذیرفت او را به خدا وامینذارم
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(ووسی 37: 1111 ،ابو الرر  323 /16 :1115 ،ابن عبد البر.)1117/ 1 :1112 ،
بدیهی اسات ابقای معاویه نوعی فریبکاری لقی میشاد که از ساحت علی بدور است .انر اول او
را نصاب و بعد عزل میکرد ،معاویه مدعی میشاد :انر لیاقت نداشتم چرا مرا نصب و بعد از انتصاب ،من
کاار خالفی انجام ندادم ،چرا عزلم کرد و این عزل بیفایده بود .معاویه از این انتصااااب به نر خود و علیه
میداننااات معااویاه بیعات نکواهاد کرد .از این رو معااویاه به حریک ولحه(م 36ق ).و زبیر(م 36ق ).و
دیگراو پرداخت و برای هر یک نامهای جدانانه نوشااات که من برای خالفت شاااما ،از مردم شاااام بیعت
نرفتهام(ابنابیالحدید.)235 -233 /12 :1121 ،
مراحل برخورد حضرت با معاویه

امیرالمؤمنین الش کرد معاااویاه را بااه حق دعوت کنااد و برای جلونیری از درنیری و جنااگ بین
مناالمین و برای ا مام حجت ،مراحل سااه نانهای را در بارۀ وی اعمال کرد ،شاایوهای که در عزل دیگراو
نسیمود.
 .1نگارش نامه به معاویه و دعوت وی به بیعت

مورخااو نامه امام به معاویه را با راوتهایی نقل کردهاند .در بیشاااتر نقلها از معاویه میخواهد بعد از
نرفتن بیعت از مردم شام به مرکز خالفت(مدینه) بیاید .نمونههای آو را نقل میکنیم.
ال ) در نه البالغه قبل از نقل نامه آمده :نامهای اساات به معاویه در اول زمانی که با حضاارت بیعت
شاد .آو را واقدی(م227ق ).در کتاب جمل آورده اسات .نامه به نذشاته اشاره میکند و وهیره فعلیش را
بیاو مینماید:

َ
َ َ
َ َ
َ َ
َ ْ َ
ُ
ُ َ َ ْ َ
ُْْ
ْ َ ْ َّ
ُ ْ َ َّ
ُ
اَلل َع ِمی املؤ ِم ِنی إل م َعَاویَة ْبن ب س َفیَان مَا َب ْعد فقد ع ِل ْمت إعذاری ِفیک ْم َو
« ِمن علَ ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َّ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ َ
َ ْ ُ
ٌ َ ْ َ َ ُ َ ٌ َ ْ ْ َ
ْ َ
ی َو قد ر َب َر ما
اْ َی عنک ْم حیت اکن مَا ل ُبَد ِمنَب َو ل رفع لَب َوالح ِدیا ویل و الکالم ك َِ
ِإعر ِ
ِ
َ
َ
َ
َ َ َْ ْ َ
ْ
َ
ْ َ ْص َ َح َ
ْ
ْ َ َ ْ َ َ ْ َ
ک َو َّ
الس َال ُم»( .نه البالغه،
اب
ر َب َر َو ق َلَل مَا ق َلَل ف َلَایع م ْن ِق َللَک َو قلَل إل ِ َوفَ ٍد ِمن
ِ ِ ِ
ِ

نامه )75
وبق نقلی این نامه را در اول خالفت خود(سید رضی )161 :1111 ،و از مدینه«م َن ال َمدینَ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ َ
ِفی أو ِل َماا ُبوی َ لا ُه ِباال ِکالفا ِ » (ابن أبی الحادیاد .)63 / 13 :1121بعاد از بیعت مردم ،به
معاویه نوشاات .بنا بر این نامه را قبل از اعزام سااهل بن حنی به شااام ارسااال کرده و به نظر
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حضاارت ،سااوء اسااتراده میکرد .به نرته ابن ابیالحدید(م656ق ) .معاویه به دنبال مقام بود و علی
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میرسد چوو معاویه پاس نداده بناچار کارنزار به شام فرستاده.
منب نه البالغه کتاب جمل محمدبن عمر واقدی(م 227ق) اسات که متفسرانه کتابش در دستر
نیناات و جزو چند مورد معدودی اساات که ساایدرضاای(م126ق ).منب خود را در متن کتاب آورده اساات.
خطبه  231را هم از کتاب جمل واقدی آورده اساات (سااید رضاای .)353 :1111 ،شاای مرید از این کتاب
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واقدی ،مواردی نقل کرده است(مرید355 ،323 :1311 ،و.)357
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در پاایااو نااماه از معااویاه میخواهد بعد از نرفتن بیعت از مردم شاااام ،همراه جمعی به مرکز خالفت
بیاید« :و نزد من همراه نروهی از یارانت بیا».
ب) وبق نقلی دیگری که بالذری از ابومکن نقل کرده در پایاو نامه چنین آمده:

َ َ َّ ُ ُ ه ً
َ
َّ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ
َ م
اَلل م َوفقاَ ،و ِفد إل
َور ٍة ِم َ ،و َبَای ُعوا ل ،ف َلایع َر ُِحک
اُ قَد قتلوا عمَثن عن غی مَُّ
«إن النَ
ِ
ِ
َ
َّ
شراف هل الُّام» (بالذری 211/2 :1331 ،همو)12/3 :1117،
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

با موفقیت بیعت بگیر خدا و را رحمت و موفق کند و همراه جمعی از اشراو شام بیا.

در اینجا عبیر اشااراو و بزرناو شااام آمده اساات .بعد بالذری در اینجا میافزاید :او را به امارت نگمارد
و معاویه بیعت نگرفت و عصاایاو کرد .به نظر می رسااد جمله رحمک الله در اسااتنناااخ بعدا افزوده شااده
اساات .ابن ابی الحدید این نامه را نقل کرده اساات ولی به جای عبارت «و فد فی اشااراو اهل الشااام» آمده
َ
أهل الشاام ِق َبلك» همین که نامهام به و رسید ،از مردم برای
«فإذا أ اك کتابی فبای ِلی و ِ
أوفد إلی أشاراو ِ
من بیعت نرفته و بزرناو شاااام را نزد من بررسااات (ابنابیالحدید 231 /1 :1121،مجلنااای:1123،
 .)5/32وبق این نقال اماام از معااویاه میخواهاد بعاد از نرفتن بیعات ،جمعی از بزرناو شاااام را به مرکز
خالفات بررساااتد .این نقل را برخی ممکن اسااات به معنای ابقای معاویه بگیرند .این عبیر مانند ساااکن
ایشااااو در بااره کارنزار یمن بود که قبال بیاو شاااد .با این راوت که در این نامه نکتهای روشااان از ابقای
معاویه نیناات .ولی برابر نقل نه البالغه و نقل بالذری ،از او خواسااته میشااود بعد از نرفتن بیعت همراه
جمعی به مرکز خالفت که در آو زماو مدینه بوده ،بیاید .مشااابه آنهه نناابت به اشااعث و جریر بن عبدالله
عمل کرد ممکن بود مانند آناو از شاام عزل شود و امکاو بازنشت وی با جم شامی است .در هر صورت
برخورد محترمانه است.
) نقل ابن صابا مرصال ر اسات .منب نقلش روشان نینت اما در آو نیز بیاو شده که بیعت بگیرد.
وی مینویناد :علی کارنزارانش را به شاهرها فرساتاد و به بعضای از عمال ع ماو نوشت و آناو را به مرکز
فرا خواند از جمله نامهای به معاویه نوشاات که دسااتور عجله در کار داد و در پایاو آو مینوینااد« :ففقدم
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ّ
إلی م أشااراو أصااحابك عند وقوفك علی کتابی هذا إو شاااء الله عالی» (ابن صاابا -351 .1 :1122 ،
 .)355در این نامه نیز دستور آمدو به مرکز را با اشراو شامیاو صادر میکند.
َ
د) وبق نزارش دیگر بالذری او را بر سااامتش«و قاد ّأمر اک الی ماا کنات علیه» (بالذری:1331 ،
 212/2همو )13/3 : 1117،و باه نرتاه ابن قتیبه او را بر بیتالمال هم ابقا کرد و از او خواسااات بعد از

این دو نقل درسات نینات زیرا با پاسا حضرت به مغیره و ابن عبا

در عدم ابقای معاویه نمیسازد.

متن ابن قتیبه نیز ابقا را نمی رساااند بلکه نوعی عزل محترمانه از نوع دومی اساات که بیاو شااد .رفتن به
مرکز خالفت به معنای عزل محترمانه از شااام اساات .نکته دوم این که رفتن هزار نرر از شااام بناایار بعید
اسااات .البته نقل بالذری در اینجا صاااراحت در ابقا دارد ولی باید وجه داشااات که با نزارش دیگر وی که
صااریح میکند راج به والیت وی چیزی ننوشاات مکال اساات (بالذری :13/3 :1117 ،و لم یذکر له
والی ) هم چنین با نقل بیشتر مورخاو مکالرت دارد.
افزوو بر این که هر دو مورخ نقل کردهاند که معاویه ووماری به عنواو پاسا برای حضاارت فرستاد و
حاضار به بیعت نشد .انر ابقا شده بود نیازی به مکالرت نداشت .معاویه ا آخرین مراحل مذاکره در صرین
خواستار حکومت بود .این نزارش با دیگر نزارشها ناسازنار است.
نرفتن بیعت از مردم شاام و آمدو به مرکز خالفت به منزله وفاداری بود و با وی مانند دیگر منلماناو
عمل میشاد .پاسا مرصل حضرت به مغیره ،مضموو این نامه را فیید میکند که اول نامه را نوشته و بعد
از عدم دریافت پاس از جانب معاویه ،سهل را به عنواو کارنزار شام فرستاد.
امیرالمؤمنین از بهترین روش در برخورد و عزل معاویه اسااتراده کرد .با درخواساات نرفتن بیعت از
مردم شااام به او نمایندنی میدهد و رفتن به مرکز خالفت یعنی خلیره را به رساامیت میشااناسااد و ممکن
بود از وی در موارد دیگر اساااتراده شاااود .انر این را قابل قبول ندانیم حضااارت بنااایار محترمانه با معاویه
برخورد کرد .هماو نونه که با بزرنانی مانند اشاعث و جریر برخورد نمود .اما بنیاری به بکش پایانی سکن
حضاارت وجه نکرده و در بارهاش وضاایحی ارائه ندادهاند زیرا بر قاوعیت حضاارت کیه نمودهاند در حالی
که این قاوعیت همراه با مصاالحت اندیشاای بوده اساات .مرنااراو و شااارحاو نه البالغه راج به سااکن
پایانی نامه« :
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نرفتن بیعت ،همراه هزار نرر از مردم شام ،به مرکز خالفت بیاید.
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از یارانت بیا» ساه دساتهاند .برخی مانند عالمه مجلنای(م 1112ق ).اصاال به وضیح و معنای این جمله
ناسارداخاتااهانااد(مجلنااای 366 /32 :1123 ،همو .)316 /3 :1123 ،افرادی ماااننااد مال فتحاللااه
کاشاانی(م333ق ).صاور کردهاند منظور بیعت با جریر بن عبدالله بجلی ،نماینده اعزامی حضارت به شام
اسات .وی مینویناد« :پس مبایعه کن با کنای که نزد واسات و آو جریر بن عبدالله بجلی بود که رسول
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آو حضرت بود و پیش آی به سوی من» ( کاشانی )565 /2 :1373 ،و جمعی مانند بالذری و دیگراو که
نقل شاااد و ابن ابی الحدید بیاو کرده معاویه از زمانی که عمر او را بر امارت شاااام نمارد در آرزوی خالفت
بوده و با حضارت بیعت نکرد و نزد حضارت نرفت .وی مینویند« :فلم یبای و ال قدم و کی یبای و عینه
وامح إلی الملك و الرئاس منذ ّأمره عمر علی الشام» (ابن أبی الحدید .)63 / 13 :1121 ،ابن می م وفد
را به نروهی که بر سالطاو و حاکم وارد میشوند معنی کرده و دستور نرفتن بیعت از مردم و آمدو به مرکز
را بیااو کرده « ّثم أمره أو یباای لاه من قبله من الجماع و قبل إلیه» (ابن می م .)232/5 :1362 ،اما از
چرائی آو سکن نگرته است .بدیهی عمل به این دستور به معنای پذیرش خالفت است .در منها البراعه
آمده که حضارت از وی خواسات از مردم شاام بیعت بگیرد و عبارت نامه این نونه رجمه شاده است «.و با
هر کس در پیش خود و بررمااو خود داری بناام من بیعت کن و با جمعی از یاراو و همکارانت به پیشاااگاه
من بیا و شارط واعت بجای آور» (خوئی .)126 / 22:1333 ،مغنیه(م1122ق ).بر این نظر است که انر
معااویاه در زمااو پیاامبر دارای چنین موقعیتی در شاااام بود که مردم مطی او بودند وبق قل ابن ابی
الحادید همین نونه عمل می کرد زیرا او و پدرش در بدر ،احد و احزاب این نونه عمل کردند(مغنیه1373،
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 .)33/1 :بنا بر این معاویه در برابر برخورد منطقی امیرالمؤمنین پاس منطقی نداد.
پاسخ معاویه به نامه حضرت
معاویه نامه رسااو حضارت را بدوو پاسا بر نرداند و صابر کرد در ماه ساوم از درنذشت ع ماو (ربی
االول) دو نرر همراه با ووماری به مدینه فرسااتاد .فرسااتاده معاویه که از قبیله بنیعبس بود وبق دسااتور
وی وومااری را در کوچاههاای مادیناه مینرداناد و مردم از منازل خود خار میشااادند و ساااکناو او را
میشانیدند و بعد وومار را به علی دادُ .مهر آو را شاکنات .چیزی در آو نوشاته نشاده بود و فرستاده
معاویه نرت :مردم شاام جز به قصااص خونکواهی ع ماو ،راضای نمیشوند (وبری.)111 /1 :1337 ،
به نقلی در آو شاااعری بود که بین ما و شاااما جنگ و درنیری اسااات(ابن قتیبه .)63 /1 :1112 ،معاویه
وقتی این نامه را نوشت که نگارش با نامههایی که به ولحه و زبیر نوشته و آو دو را به مکالرت با علی
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حریک کرد(ابنابیالحدید .)233 /12 :1121 ،معاویه وقتی مطمُن شااد حرکات وی اثر خود را کرده و
افزوو بر ولحه و زبیر ،عایشااه(م53ق ).هم به مکالرت با حضاارت خواهد پرداخت ،این پاس ا را به مدینه
فرستاد.
 .2ارسال سهل بن حنیف به شا

بوده که پاسا نامه خود را که به معاویه نوشاته بود دریافت کند و بعد صامیم بگیرد .ولی معاویه پاس را به
فخیر انداخت .امیرالمؤمین نیز سااهل بن حنی را به عنواو کارنزار جدید به شااام اعزام کرد .وقتی به
بو نزدیک شاااام رساااید ،نیروهای معاویه مان ورود وی به شاااام شااادند و او به مدینه بازنشااات(وبری،
 112/1 :1337دینوری .)111 :1363 ،این جریااو نشااااناۀ مکالرت معاویه و شاااامیاو با خلیره جدید
اسات .منطقه شاام نها جایی بود که با حضارت بیعت نکرد و وبق نقلی که دقیق به نظر نمیرسد شامیاو
با معاویه بیعت کردند(دینوری .)111 :363 ،شاااام بدور از مرکز بود و نظارت بر عملکرد کارنزار آنجا بدوو
پاذیرش بیعات وی ممکن نبود .لاذا حضااارت در مرحلاه ساااوم برای حال مشاااکل و جلونیری از جنگ،
نمایندهای به شاام فرستاد .البته این نکته جای فمل دارد که انر اعزام سهل و بازنشت وی را از شام ،نها
نزارش سااای بادانیم کاه دینوری ،وبری و دیگراو از وی نقال کردهاناد .جاای ردید وجود دارد و نیاز به
مناب بیشتری برای ارزیابی این مطلب هنتیم.
وبق نقل وبری نگارش نامه بعد از بازنشاات س اهل بن حنی از شااام بوده اساات(وبری/1 :1337،
 .)113اماا همااو نوناه کاه بیاو شاااد و در آغاز نامه  75نه البالغه آمده نگارش نامه به معاویه در اولین
روزهای خالفت حضرت بوده است و بعد سهل اعزام شده است.
 .3ارسال جریر به شا

امیرالمؤمنین برای حل مشااکل معاویه در شااام ،صاامیم نرفت نمایندهای به شااام بررسااتد .ا با
مذاکره با وی ،او را قان کند که اب اک ریت مردم و ناالیم خلیره مناالمین شااود .جریربنعبدالله بجلی.
پیشنهاد کرد مرا بررست ،زیرا من دوست معاویه هنتم .من نزد او میروم و او را فرا میخوانم ا نلیم این
امر و حکومت شاااود و با و در حق ،همراه نردد ا او یکی از امرای و و کارنزاری از کارنزاراو و باشاااد ا
زمانی که وبق دساتور خدا عمل کند و اب دستورات کتاب خدا باشد و مردم شام را به واعت و و والیتت
بکواند .بیشااتر آناو از اقوام من و از مردم شااهرهای من هنااتند و امیدوارم با من مکالرت نکنند(منقری،
.)27 :1121
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فخیر در ارسااال کارنزاراو و اعزام اولین نروه در ماه صاارر سااومین ماه خالفت حضاارت ،بداو جهت
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حضرت جریر را به شام فرستاد و همراه وی نامهای برای معاویه نوشت:
« باا من بیعات کردناد همااو مردمی کاه باا ابوبکر ،عمر و ع مااو بیعت کرده بودند وبق آنهه با آناو
بیعت کرده بودند .پس برای شاااهد ،انتکاب دیگری نیناات و برای غایب حق رد آو نمیباشااد ،زیرا شااورا
برای مهااجراو و انصاااار اسااات .انر اجتماع کردند و بر مردی ا راق نمودند و او را امام نامیدند ،این مورد
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رضااایت خداسااات .پس انر کناای از فرماو آنها با وعنه یا بدعت خار شاااد او را به آنهه خار شاااده بر
مینردانند و انر نسذیرفت با او میجنگند به جهت انتکاب راهی جز راه مؤمناو و خداوند او را بر مینرداند
بر آنهه پشت کرده است.
باه جانم ساااونند ای معاویه انر به عقلت بنگری نه هوایت ،مرا پا رین فرد ننااابت به خوو ع ماو
خواهی یافت و خواهی داننات که من از آو در کنار بودم مگر این که ا هام بیاساا

بزنی در این صورت

هر نونه که خواهی متهم ساز .والنالم» (نه البالغه ،نامه .)6
این نامه در وقع صاارین بناایار مرصاال ر آمده و از او میخواهد بیعت کند .در پایاو آو بیاو میکند:
«پس بیعت کن و قدرت و نیرویی نینت جز از ِآو خداوند»(منقری.)23 :1121 ،

امام علی  در اینجا ابتدا مناافله بیعت را مطر کرده ،میفرماید :بعد از وافق مهاجرین و انصااار،

دیگراو حق مکاالرت ندارند و مکالرین باید سااارکوب شاااوند ،مانند :ولحه و زبیر و در ضااامن به معاویه
می فهماند که انر با او مکالرت کند ،سارنوشتی همهوو ولحه و زبیر خواهد داشت .حضرت بهانه معاویه
را در ا هام قتل ع ماو ،مردود میشمارد.

167

جریر به شاام نزد معاویه رفت و مذاکرات وی نتیجه ملموسای نداشاات و چوو پاساکی دریافت نشااد و
وول کشاید ،وقتی حضور جریر در شام وول کشید .امیرالمؤمنین نامهای به جریر نوشت که معاویه را
وادار به صامیم کن و بین جنگ آشکار و یا نلیم خوار کننده ،مکیر نما .انر جنگ را پذیرفت به او اعالو
جنگ کن و انر صاالح را پذیرفت از او بیعت بگیر(نه البالغه ،نامه  .)3معاویه در مدت مذاکرات وانناات
همکاااری عمروعاااص(م13ق ).را در قبااال امااارت مصااار ،بااه دساااات آورد (منقری31 :1121 ،و.)12
امیرالمؤمنین امارت مصاار را دریافتی اند (نه البالغه ،خطبه  )31و رشااوهای (ابن قتیبه:1112 ،
 )173/1شااامرد کاه عمرو عاص دین خود را اب دنیای فردی نمراه قرار داده اسااات (نه البالغه ،نامه
 .)33به حضاارت پیشاانهاد شااد با معاویه اعالم جنگ کند اما ایشاااو نسذیرفتند و اعالو جنگ را در حالی
که جریر پیش آناو اساات نوعی فریب و نیرنگ داننااات که مان صاامیم درسااات آناو خواهد شاااد (نه
البالغاه ،خطباه .)13باه همین جهت می واو نقل وبری از سااای مبنی بر رفتن به جنگ معاویه قبل از
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نبرد با ناک ین را (وبری )173 /1 :1337،نادرسااات داننااات .معاویه بعد از دریافت قول همکاری عمرو
عاص و دیگراو (بالذری ، )233/2 :1331 ،پیشنهاد جنگ داد(منقری.)56 :1121 ،
ارساااال جریر نشااااو میدهاد امیرالمؤمنین بهترین روش را در برخورد باا معااویه برنزید و نظری
بنایار مدبرانه و منطقی پینرفت و مام الش خود را نموده که مان درنیری و جنگ شود و معاویه از حق
به رسامیت بشناسد و باعث جنگ صرین نردید .حتی حضرت بعد از آو سه مرحله باز فرستادناو متعددی
پیش معاویه اعزام کرد ا بدوو جنگ مشکل شام حل شود که معاویه جز جنگ را نسذیرفت.
نتیجه گیری
از آنجه بیاو شاد اساتراده میشود امیرالمؤمنین چند نرر از کارنزاراو ع ماو را ابقا کرد .در نتیجه
عزل دیگر کارنزاراو به جهت عدم شاااینااتگی آناو و نداشااتن شاارائط الزمی بود که حضاارت برای یک
کاارنزار الزم میداننااات .در هنگاام ابقاای کاارنزار و یاا اعزام کاارنزار جدید حضااارت دو نامه برای آناو
میفرساااتاد یکی حکم و وهائ کارنزار و دیگری معرفی به مردم منطقه و وهائرش را مشاااکص کرد که
انر از آو کل کند ،بر کنار خواهد شد.
عزل کارنزاراو ع ماو به دو صاورت بود یکی با اعزام کارنزار جدید که نشانۀ عزل کارنزار نذشته بود
و دوم در مواردی نمایندهای همراه نامه برای کارنزار میفرسااتاد و از او میخواساات از مردم بیعت بگیرد و
بعاد به مرکز خالفت بیاید و در موارد دیگر از او اساااتراده میشاااد .آو نونه که جریر بن عبدالله از همداو
فراخوانده شد و بعد به عنواو سریر حضرت ،پیش معاویه رفت.
امیرالمؤمنین در باره معاویه از هر دو روش اساااتراده کرد .اول به او نامه نوشااات که از مردم شاااام
بیعت نرفته و همراه جمعی به مرکز خالفت بیاید ولی معاویه پاسااا نامه حضااارت را با فخیر و به روشااای
خاص داد .محققاو به این نامه امیرالمؤمنین و دساتور خاص ایشاو کمتر وجه و آو را حلیل درستی
نکردهاند و فقط از قاوعیت در عزل معاویه ساکن نرتهاند و از مصالحت اندیشای ایشاو در باره شیوه عزل
سااکن نگرتهاند .در مرحله دوم که پاسااکی دریافت نشااد کارنزاری به شااام اعزام کرد که به شااام نرساایده
بازنردانده شااد .در مرحله سااوم برای جلونیری از جنگ بعد از پایاو جنگ جمل ،جریر را به عنواو نماینده
خااص خود فرساااتاد ولی معاویه پس از مد ی که او را معطل کرد اعالم جنگ کرد .این موضاااوع نشااااو
میدهد حضارت با این که با ابقای معاویه موافق نبوده از روشای محترمانه مانند دیگراو با او استراده کرد.
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پیروی نماید و مراحل سااهنانه را برای پیروی از حق انجام داد .ولی معاویه حاضاار نشااد حکومت مرکزی را
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این معاویه بود که حاضار به همکاری با خلیره رسمی منلمین نشد و همه راهها را رد و جنگ را پیشه خود
ساااخت .بنا بر این حضاارت در عزلها بناایار مدبرانه عمل میکرد اما ما فقط بر قاوعیت حضاارت اصاارار
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داریم و به دبیر ایشاو بی وجه هنتیم .البته دبیری که همراه با صداقت باشد.
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منابع
قرآن کریم.
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نهجالبالغه ،سیدرضی1111 ،ق ،حقیق :صبحیصالح ،قم :هجرت.
ّ
ّ
عبدالرحماوبنمحمد رازی1371 ،ق ،.الجرن والتعدیل ،بیروت :دارإحیاء التراث العربی.
 .1ابنابیحا م
 .2ابنابی الحدید عبدالحمید بن هب الله1121،ق ،شهرن نهج البالغه ،حقیق :محمدابوالرضل ابراهیم،1 ،
11 ، 12 ،6 ،3 ،2و  ،13قم ،مکتب آی الله مرعشی.
 .3ابناثیر جزری ابوالحنن علیبنعبدالواحد1335،ق ،الکامل فی التاریخ ،3 ،بیروت :دارالرکر.
 .1ابنجوزی ،عبادالرحمااو بن علی1112 ،ق ،المنتظم فی تهاریخ الملوک و ا مم  ،حقیق :محمدقادر عطا،
 ،5بیروت ،دارالکتب العلمیه.
 .5ابنحجر عنقالنی ،احمدبنعلی1325،ق ،تهذیبالتهذیب ،هند :دائرة المعارو.
 .6ابنحجر عنااقالنی ،احمد بن علی1123،ق ،اإلصههابة فی تمییز الصههحابه ،حقیق :عبدالله عبدالمحناان
رکی ،قاهره:مرکز هجر.
 .7ابن صبا  ،علی بن محمد1373 ،ش ،الفصول المهمة فی معرفة ا ئمه ،1 ،قم :دارالحدیث.
 .3ابنواوو  ،علی بن موسی1375 ،ش ،کشف المحجة لثمرة المهجه ،قم :بوستاو کتاب.
ّ
 .3ابنعبدالبر ،یوسا بنعبدالله1112 ،ق ،اإلستیعاب فی معرفةاألصحاب ،حقیق :علیمحمد بجاوی،2 ،
 3و  ،1بیروت ،دارالجیل.
ّ
 .12ابنقتیبه ،عبداللهبنمنلم دینوری1112،ق ،ا مامةوالسیاسه ،حقیق :علیشیری ،بیروت :دار األضواء.
 .11ابنک یر ،اسماعیل دمشقی1127 ،ق ،البدایة و النهایه ،بیروت :دارالرکر.
 .12ابنمی م ،می م بن علی می م بحرانی1362 ،ش ،شرن نهج البالغه ،1 ،قم :دفتر نشر الکتاب.
 .13اصرهانی ،ابوالرر 1115،ق ،األغانی ،16 ،بیروت :دارإحیاء التراثالعربی.
ُ
 .11بالذری احمدبنیحیی1117،ق ،جمل من أنساب األشراف ،حقیق :سهیل زکار ،3 ،بیروت :دارالرکر.
ُ
 .15بالذری ،احمدبنیحیی1331،ق ،أنسهاب األشهراف ،حقیق :محمدباقر محمودی ،2 ،بیروت :مؤساانه
اعلمی.
 .16ثقری ،ابراهیمبنمحمد1127،ق ،الغارات ،حقیق :سیدعبدالزهراء حنینی الکطیب ،بیروت :داراالضواء.
 .17دیلمی  ،حنن بن محمد1112 ،ق ،ارشاد القلوب الی الصواب ،قم :الشری الرضی.
 .13دینوری ،احمدبنداوود1363 ،ش ،األخبارالطوال ،حقیق :عبدالمنعم عامر ،قم :الشری الرضی.
 .13ذاکری ،علیاکبر1336 ،ش ،سههیمای کارگزاران علیبنابی طالب امیرالمؤمنین1 ،و  ،2قم :بوساااتاو
کتاب.
 .22ذهبی ،محمدبناحمد1113،ق ،تاریخ ا سال  ،حقیق :عمر دمری ،3 ،بیروت :دارالکتاب العربی.
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 .21سبحانی ،جعرر1371 ،ش ،فروغ و یت ،قم :مؤسنه امام صادق .
 .22وبری ،محمدبنجریر 1337،ق ،تاریخ ا مم والملوك( ،تاریخ الطبری) ،حقیق :محمدابوالرضااال ابراهیم،
3و  ،1بیروت :دارالتراث.
ّ
 .23وبری آملی محمدبنجریر 1115،ق ،المسهههترشهههد فی اإلمامه ،حقیق :احمد محمودی ،قم :مؤسااانااا
ال قاف االسالمیه.
 .21ووسی ،محمدبنحنن1127 ،ق ،تهذیب ا حکا  ،6 ،وهراو :دارالکتب اإلسالمیه.
 .25ووسی ،محمدبنحنن1111،ق ،األمالی  ،حقیق :مؤسن البع ه :قم :دار ال قاف .
 .26عبدالمقصاود ،عبدالرتا 1352 ،ش ،اما علی بن ابی طالب ،رجمه :سیدمحمدمهدی جعرری،1 ،
هراو :شرکت سهامی انتشار،
 .27قرشاای ،باقرشااری 1123،ق ،موسههوعة ا ما امیرالمؤمنین علی بن أبی طالب ،11 ،قم :مؤسااناا
الکوثر للمعارو االسالمیه.
 .23کاشااانی ،مالفتح الله1373 ،ش ،تنبیه الغافلین و تذکرة العارفین ،حقیق :ساایدمحمدجواد ذهنی هرانی،
 ،2هراو :انتشارات پیام اسالم.
 .23کلینی محمدبنیعقوب 1127 ،ق ،الکافی ،7 ،وهراو :دارالکتب اإلسالمیه.
 .32مجلنااای ،محماادبااقربن محماد قی1123 ،ق ،بحهار األنوار 32 ،31 ،و  ،12بیروت :دارإحیااء التراث
العربی.
 .31مجلنااای ،محمادباقربن محمد قی1123 ،ق ،شهههرن نهج البالغة المقتطف من بحارا نوار ،3 ،وهراو:
وزارة ال قاف و االرشاد االسالمی.
 .32 164منعودی ،علیبنحنین1123 ،ق ،مروجالذهب و معادن الجواهر ،2 ،قم :انتشارات هجرت.
 .33مغنیه ،محمدجواد1373 ،م ،فی ظالل نهج البالغه ،1 ،بیروت :دارالعلم للمالیین.
 .31مریاد محمادبنمحمااد1113،ق ،الجمهل و النصهههرة لسهههیهد العترة فب حرب البصهههره  ،حقیق :سااایادعلی
میرشریری ،قم :دفتر بلیغات اسالمی.
 .35مکارم ،شیرازی ناصر1332 ،ش ،.پیام امام امیر المؤمنین  ،11 ،هراو :دار الکتب االسالمیه.
ّ
 .36منقری ،نصربنمزاحم1121،ق ،وقعةصفین ،حقیق:محمدهاروو ،قم :کتابکانه آی الله العظمی مرعشی
نجری.
 .37هاشامی خوئی ،میرزا حبیبالله 1353 ،ق ،منهاجالبراعة فی شرن نهجالبالغه ،کمله :محمدباقرکمرهای،
 ،22وهراو :مکتب االسالمیه.
 .33حموی ،یاقوت بن عبد الله1333 ،ق ،معجمالبلدان ،2 ،بیروت :داراحیاء التراثالعربی.
 .33یعقوبی ،احمد بن یعقوب بن واضح( ،بی ا) .تاریخ الیعقوبی ،2 ،بیروت :دارصادر.
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 .12رستمی نج آبادی محمد1337 ،ش« ،بررسی اریکی ابقاء یا عزل معاویه از سوی امام علی  با استناد
به نامههای اریکی رد و بدل شده» ،فصلنامه علمی – پووهشی تاریخ ،دانشگاه آزاد واحد محالت،
ابنتاو ،سال سوم شماره .3
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