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چکیده

رویداد صفین بهمثابه یکی از بزرگترین چااش هاا فارارو حکومات

امامعلی (ع) ،از دیرباز موضاوع تاممت مورخاا و تااریخپژوهاا باود

است .این واقعه که در زمرۀ «فتن» شمرد شد  ،در تااریخنگاار اساتمی
-بهویژ مکتب شام و عراق -بازتابهایی متفاو داشته است .چگاونگی

رویکرد ابن ابیاشحدید به این حادثه و کاوش او دربارۀ زمیناههاا و فرایناد
آ  ،اصلیترین پرسشی است که این مقاشاه مایکوشاد باا تکیاه بار شار
نهجاشبتغه و رجوع به سایر منابع تاارییی بارا تمییاد و تطبیا مادعیا

ابنابیاشحدید ،به آ پاسخ دهد.

یافتهها این پژوه

حاکی از آ است که ابن ابی اشحدید ،انگشت اتهام

را متوجه معاویه کرد و او را عامل بحرا در روابط شام و عراق باهشامار
آورد است .او حتی در یک موضعگیر ایدئوشوژیک ،معاویه را بهسبب
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تمرّد از فرما امام مسلمین و بههدر داد خو مسلمانا  ،زنادی و میلّاد
در آت

میداند.

واژگان کلیدی :امامعلی (ع) ،معاویه ،ابن ابای اشحدیاد ،تمارد ،صافین،
حکمیت

مقدمه

پیکار صفین باا پیامادها ویرانگار و تفرقاه برانگیاز در میاا امات اساتمی ،از رویادادها

کثیراالضااتعی اساات کااه در تاااریخ اسااتم همااوار در کااانو توجااه تاااریخنگااارا و
تاااریخپژوهااا بااود اساات .در کنااار منااابع بساایار نظیاار «تاااریخ اشرساال واشملااو »،
«وقعهاشصفین» ،کتاب «اشفتو و اخباراشطوال» که هرکدام کوشید اند تا بار زوایاا و خفایاا
این حادثه پرتوافشانی کنند و به اتکاء راویا خود ،شر جاامعی از آ واقعاه نشاا دهناد،
روایت ابن ابی اشحدید کاه در ضامن شار خطباههاا نهاجاشبتغاه آماد  ،شاایا توجاه و
دقتنظر است.
ابن ابیاشحدید کوشید است تا در شر خود بر نهجاشبتغه ،برختف تاریخنگارانی کاه
به شیوۀ «حولنگار » به ثبت و ضبط حوادث ،براساس ترتیب زمانی اقدام کرد اند ،با شیوۀ
«موضوعمحور » ،به تلمیحا تارییی ،خطبهها و زمینهها آ ها توجه کناد و باا تکیاه بار
راویا و مشایخ خود و نیز منابعی که در کتابیانهها بزرگ بغاداد دراختیاار داشاته اسات ،
رویدادها عصر ختفت امامعلی (ع) را به دقت بررسی و وجه تارییی اثر خود را در کناار
وجو ادبی ،کتمی و حدیثی آ پررنگ کند.
ازآنجاکه ابن ابی اشحدید مد ها سرپرستی کتابیاناههاا بغاداد را برعهاد داشات ،در
وجه تارییی شر خود بر نهجاشبتغه به منابع فراوانی مراجعه کرد است که برخی از آ ها
در یورش ویرانگر مغوال به سرزمینها استمی ازبین رفتهاند؛ ازاینرو شار نهاجاشبتغاۀ
او یکی از معدود واسطهها انتقال داد ها آ منابع ،به ادوار بعد بهشمار میآید و بههمین
دشیل از اعتبار تارییی ویژ ا برخوردار است (واسعی)43 :1386 ،؛ چنا که بهر بردار او
از  223منبع از  143مؤشف ،این ادعا را تمیید میکند (ر : .اشربیعی.)261-127 :1407 ،
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بازتاب صفین ،زمینهها ،فرایندها و پیامادها آ در تااریخنگاار ابان ابایاشحدیاد ،در
قیاس با دیگر منابع تارییی ،از همسویی و انطباق و در موارد خاص ،از جلاو ا متفااو
برخوردار است که در وجه اخیر ،او با تکیه بر عنصر عقال و توسال باه شایوۀ جادل (روش
میتار اهلاعتزال برا اثبا عقاید خود) میکوشد تا در تبیین عقاید کتمی و رویادادها
تارییی از آ بهر جوید که مصداقها آ در ادامه ذکر خواهد شد.
در سالها اخیر پژوه هایی در باب ابن ابی اشحدید و تاریخنگار او صاور گرفتاه
که هرکدام بهسهمخود بر این موضوع پرتوافشانی کرد اند و ازآ میاا مایتاوا باه کتااب

«اشعذی اشنضید بمصادر ابن ابی اشحدید» ،نوشتۀ احمداشربیعی و «ماوارد ابان ابای اشحدیاد فای

کتابه شر نهجاشبتغه» ،اثر یحیی رمز محسن و «تااریخنگاار ابان ابای اشحدیاد» ،نوشاتۀ
فاطمه سرخیل و مقاشۀ «روششناسی تارییی ابن ابی اشحدید» ،نوشتۀ محمود حیادر آقاایی
و نیز «تسامح ابن ابی اشحدید» در شر نهجاشبتغه به قلم علیاکبر عباسی اشار کرد؛ گرچاه

در آثار یادشد  ،از حیا ابن ابی اشحدید و تاریخنگار او سین گفتاه شاد  ،اماا باه واقعاه
صفین توجه نشد است؛ ازاینرو مقاشۀ حاضر میکوشد با نگاهی متفاو  ،رویداد صافین را
در تاریخنگار ابن ابیاشحدید بررسی کند.
 .1ابن ابیالحدید

 .1-1زیستنامه

عزاشدین ابوحامد ،عبداشحمیدبن ابی اشحدید مدائنی که از بزرگا معتزشی بهشمار میآید ،در
سال  586ق در مدائن بهدنیا آمد و در هما جا رشد کرد (ابنخلکاا 392 /5 :1397 ،؛ ابان
شااکر اشکتبای .)112 /20 :1400 ،دورۀ جاوانیاش در مادائن باه تحصایل دانا

گذشاات.

پدرش نیستین معلم او بود که به او ادب و حدیث آموخات (اشربیعای70 :1407 ،؛ واساعی،
)25 :1386؛ افزو براین ابن ابی اشحدید از محضر دانشامندا زماا خاود کاه هماه شاافعی،
حنبلی ،حنفی و علو بودند ،نیز بسیار بهر برد .او در نظامیۀ بغداد برمبناا ماذهب شاافعی
که تنها مذهب پذیرفتهشدۀ آنجاا باود ،درس آموخات و بارا اساتفاد از محضار اساتادا
مذاهب دیگر در مدارس ویژۀ خودشا حضور مییافت؛ اما دیدارها علمای او باا علویاا
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در منازل آ ها انجام میگرفت (اشربیعی .)70 :1407 ،اصلیترین استادا شافعیمذهبی کاه
ابن ابی اشحدید در نزد آ ها شاگرد کرد و در شر نهجاشبتغاه ،ساین خاود را باه قاول
آ ها مستند کرد است ،یکی ابوحفص عمربن عباداهلل دبّااس بغاداد اسات کاه در آغااز
حنبلی بود و سپس به مذهب شافعی رو آورد و دیگر ضایاءاشدین ابواحماد عباداشوهاب
بن علیبن سکینه بغداد است که در نقل اخبار و روایاا باه ایان دو متکای اسات (ر: .
ابن ابی اشحدید .)71-70 /15 :1430 ،استاد دیگر شافعی او ابواشییر مصدقبن شبیب واسطی
است که در صحت انتساب خطبۀ شقشقیه به امامعلی (ع) از او یااد کارد اسات (هماا /1 ،
)158؛ همچنین استادانی علو که بر او تاثیر گذاشتند و ابن ابای اشحدیاد در جاا جاا اثار
خود از آ ها یاد کرد  ،ابوجعفر یحییبن محمدبن ابیزید حسنی بصار نقیاب و ابومحماد
قری بن سبیعبن مهنا علو مدنی و نیز شمساشدین فیاار موساو اسات (هماا 157 /9 ،و
 166و .)41 /1
شاهکار او «شر نهجاشبتغه» مشتملبر تفسیر کاتم اماامعلای (ع) ،ادب ،فقاه ،اخاتق،
تاریخ ،سیر  ،انساب ،امثال و فرهنگ عامۀ عرب اسات .ایان کتااب باهساا دائار اشمعاارف
ارزند ا است که به درخواست ابنعلقمی ،وزیر شیعی مستعصم عباسی ،نوشاته شاد و ابان
ابی اشحدید در تمشیف آ گوشهچشمی به ابنعلقمی شیعی و گوشهچشمی هام باه مستعصام
شافعی داشت و کوشید نوعی تعادل میا آ ها برقرار کند (اشربیعی.)65 :1407 ،
دورۀ هفتادساشۀ زنادگی ابان ابای اشحدیاد ( )656-586مصاادف باا رویادادها بازرگ
سیاسی و فرهنگی در عراق بود که پایا آ با آشوبها و اضطرابها سیاسی و اجتمااعی
همرا شاد .در ایان دورا  ،ابان ابای اشحدیاد باا چهاار تان از خلفاا عباسای ،باه ناامهاا :
اشناصااارشدیناهلل ( ،)622-575اشظااااهر باااممراهلل ( ،)623-622اشمستنصااار بااااهلل ()640-623
واشمستعصم باهلل ( )656-640معاصر و شاهد حوادث ایام حکمرانی آ هاا باود کاه چگوناه
ختفت عباسی بهدست مغوال منقرض شد و با اشغال بغاداد ،هازارا نفار از دم تیا آ هاا
گذشتند و خلیفه نیز بهدست آ ها شگدمال و خفه شد (ابنخلدو 663 /3 :1408 ،؛ ابنکثیر،
.)201 /13 :1410
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ابن ابی اشحدید با جایگاا و مرتبات علمای خاود در دساتگا عباسایا از قادر و منزشات
واالیی برخوردار بود و بارها عهد دار مسئوشیتها ادار و دیاوانی شاد .او مادتی کاتاب
داراشتشریفا

(ابن ابیاشحدید ،)276 /16 :1430 ،کاتب داراشیتفه ،ناظر ماشی والیت حلّاه،

ناظر بیمارستا عضد و متوشّی نظار بر خزائن کتاب در بغداد بود (اشربیعای-82 :1407 ،
83؛ واسعی.)28 :1386 ،
دربارۀ زما مرگ او اتفاقنظار وجاود نادارد .برخای آ را ساال  655دانساتهاناد (ابان
خلکا 392 /5 :1397 ،؛ ابنکثیر233 /13 :1410 ،؛ حاجیخلیفه ،بیتا)977 /2 ،؛ اماا ذهبای
میگوید که او در پنجم جماد االخر سال ( 655پنج ما پس از سقوط بغداد) وفا یافات
(ذهبی .)275 /23 :1413 ،شاید نظر اخیر ،درستتر باشد؛ زیرا ابنفوطی که خاود در بغاداد
میزیست و در روز ساقوط ایان شاهر باه دسات مغاوال اسایر و پاس از رهاایی ،عهاد دار
مسئوشیت کتابیانۀ مدرسۀ مستنصریه شد (ابنکثیر )122 /14 :1410 ،به زند بود او پس از
سقوط بغداد تا جماد االخر سال  656گواهی داد است (ابنفوطی)241 :1424 ،؛ همچنین
گزارشهایی در دست است که او پس از اشغال بغداد به دست هوالکاو ،باه اعادام محکاوم
شد؛ اما با شفاعت ابنعلقمی و وساطت خواجاهنصایراشدین طوسای از مارگ رهاایی یافات
(نیجوانی .)395 :1375 ،دربارۀ مذهب او نظرا میتلفی وجود دارد .برخای او را معتزشای
(اشصفد  ،)46 /18 :1420 ،برخی شیعۀ غاشی (ابنکثیر )233 /13 :1410 ،و گروهی معتزشی
شیعی (اشصنعانی )340 /2 :1420 ،نامید اند؛ اما با وجود قرائنی میتاوا او را از نظار فقهای،
شافعیمذهب خواند؛ هرچناد او در مادائن کاه بیشاتر سااکنا آ از شایعیا اماامیماذهب
بودند ،به دنیا آمد (حماو )75 /5 :1399 ،؛ اماا در هماین شاهر شایعی ،خاانواد هاایی نظیار
خانواد ابن ابای اشحدیاد ،بار ماذهب شاافعی بودناد؛ ازآنجااکاه پادر عزاشادین و دو تان از
برادران

از مذهب شافعی پیرو میکردند و نیاز او و پادرش از دانا آموختگاا نظامیاه

بغداد بودند که تنها ،فقه شافعی در آنجا تدریس میشاد ،ایان گماا تقویات مایشاود کاه
ابنابی اشحدید نیز همچو پدر و برادران

شاافعیماذهب باود اسات؛ دیگراینکاه معماوالا

انسا ها بر دین آباء و اجداد خود متوشد میشوند و به جز افراد نادر ،این حکم کلی بار هماۀ
مردم اطتق می شود و ازآنجاکه ابن ابیاشحدید در یک خانوادۀ شافعی متوشد شد و پای

از
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ورود به مدارس و مکاتب آ روزگار ،در محضر پدر شافعیمذهب

شاگرد کرد ،طبیعی

است که او هم شافعی بود باشد.
بهتدریج با آشنایی با مکتب اعتزال و شاگرد در محضر استادانی ،نظیر شیخابویعقاوب
شمغانی معتزشی به اندیشۀ معتزشه گرای

یافات (رماز محسان .)54 :1436 ،او در اعتقاادا

اعتزاشی خود به معتزشۀ بغداد تمایل داشت که به تفضیل امامعلی(ع) بر سایر خلفا قائل بودند
و این نکته را ابن ابی اشحدید ،آشکارا اظهار میدارد کاه روش بزرگاا ماا در تفضایل علای
(ع) است (ابن ابی اشحدید)17 /1 :1430 ،؛ هرچند او به دشیل مصلحتی که مقتضا تکلایف
بود است ،در آغاز مقدمۀ خود بر شار نهاجاشبتغاه ،خداوناد را باهخااطر تقادم مفضاول
(خلفا سهگانه) بر افضل (امامعلی ع) سپاس میگزارد (هما .)13 /1 ،
 .2-1تاریخنگاری

شناخت تاریخنگار هر مورّخ ،درگرو فهم تاریخنگر اوست؛ ازآنجاکه ابن ابای اشحدیاد،
انسانی موحد بود ،نگا او به آغاز ،غایت و ماهیت تاریخ ،متامثر از بیان
براساس اعتقاد موحدین ،خداوند با آفرین

توحیاد اوسات؛

و انتیاب انسا  ،نقطهعطفی را در آغااز تااریخ

بشر رقم زد و سیر تاریخ نیز شکل گستردۀ هما حوادثی است که به هنگام آفارین

او ،باا

پدید آمد دو جبهۀ خیر و شر رخ داد .ابن ابی اشحدید ،سیر تاریخ را از مبدأ تا معااد درنظار
دارد و آ را فاصلۀ بین آغاز تا انجام هستی میداناد و باهناوعی پایبناد خاود را باه فلسافۀ
خطی تاریخ نشا میدهد و معتقد است که تاریخ ،جلو گا مشیت اشهی است؛ اماا او چاو
از نظر فکر  ،انسانی عقلگراست ،با دور از اندیشۀ جبرگرایای اشااعر  ،تااریخ را دارا
مسیر تکاملی و غایتی سعاد بی

میداند و نق

انسا را در چگاونگی رقام خاورد

آ از نظاار دور نماایدارد (اباان اباایاشحدیااد .)89 /9 :1430 ،بااهطااورکلی او چااو از بیاان
معتزشی برخوردار است و همچاو اشااعر باه جبار قائال نیسات ،انساا را در بساتر تااریخ،
موجود منفعل نمایشامارد (مفتیار و سارخیل )46 :1388 ،و او را در تعیاین سرنوشات
خوی

دخیل میداند.
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ابن ابی اشحدید براساس روش مورخا مسلما  ،به ثبت سلسۀ راویا سند وفادار ماناد و
در بررسیها سند خود ،در جر و نقد افراد راو  ،از عبارا و ارزشیابیهاا معماول
علما رجال در توثی و تضعیف راویا استفاد میکند و از آ هاا باا اشفاا ثقاه ،کاذّاب،
فاضل و عادل یاد میکند (ابن ابی اشحدید .)285 /6 ،30-29 /13 ،299 /2 :1430 ،او اغلاب
برا رسید به روایت صحیح ،ابتدا شیصیت راویا را بررسی می کند تا باه وثاقات آ هاا
نائل شود و از این را به گزین

روایات صاحیح دسات یاباد (مفتیار و سارخیل:1388 ،

.)51
یکی دیگر از شیو ها ابن ابی اشحدید در نقل روایا تاارییی و داور نهاایی درباارۀ
آ ها ،ذکر آراء مؤرخا و محدثا در کنار یکدیگر است و درنهایت ،رأ میتاار خاود را
عرضه میکند (ر : .ابن ابیاشحدید .)22 /1 :1430 ،او در پاذیرش ،ردّ و یاا نقاد خبار ،باه
شیوۀ اهل حدیث عمل میکند تا میزا ارزش و اعتبار آ را روشن سازد؛ باههماینسابب او
در مواضع میتلف از تعابیر چو خبر واحاد ،خبار صاحیح ،خبار متاواتر ،خبار مشاهور و
مستفیض استفاد میکند تا شناخت بهتر از آ ها برا مستندساز نشا دهد (هماا /14 :
 353و 283 /20و  201 /9و 289 /10و.)16 /1
 .2تنش در روابط امامعلی (ع) و معاویه

امام علی (ع) پس از رسید به ختفت ،با جدیت تمام باه انجاام اصاتحا و احیاا سایرۀ

رسولاهلل (ص) همت گماشات .نیساتین اقادام او در حاوزۀ سیاسای ،پاا سااز سااختار
قدر و حاکمیت از وجود عناصر ناشایست و بیکفایتی بود که پی ازایان باه قادر و
ثرو دست یافته و امار مسلمین را شبیه به حکومت پادشاها ایارا و روم کارد بودناد
(ابن ابی اشحدید .)47 /11 :1430،شیوۀ زمامدار معاویه چناا نباود کاه باا سایرۀ علاو در
تناسب و سازگار باشد .او باا مان

اشارافی خاود ازساو برخای از فقیهاا آ روزگاار

متمت شد (یعقوبی .)237 -236 /2 :1414،او راغب بود تا به شیوۀ ستطین ،حکمرانی کند
(جاحظ )232 /2 :1411 ،و بهدشیل همین من
میکردند (یعقوبی.)217 /2 :1414 ،

بود که کسانی باه او باهعناوا پادشاا ساتم
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بدیهی است چنین شیو ا برا اماام علای (ع) کاه سیاسات خاود را از هماا آغااز بار
احیا سیرۀ رسول (ص) و اقامۀ عدل و رفاع تبعایض بناا نهااد باود ،ناهتنهاا های تاوجیهی
نداشت که حفظ چنین استاندار کسرامنشی در ساختار ختفات اساتمی باهمنزشاۀ ساازش باا
نماد اشرافیت و عصبیت قبیلها و نیز مشروعیتبیشی به من

و روش او محسوب مایشاد

(منتظراشقائم)190 :1380 ،؛ ازاینرو بیمتحظه فرما برکنار او را صادر کرد و از عباداهلل
بن عباس خواست تا مسئوشیت استاندار شام را برعهد گیرد؛ اما ابنعباس با ایان اساتدالل
که ممکن است معاویه او را به گروگا بگیرد و از ایان طریا بار اماام فشاار وارد کناد ،از
قبول این پیشنهاد عذرخواهی کرد (طبر  .)440 /4 :1967 ،گزینۀ دوم برا امام ،ساهلبان
حنیف بود که این مسئوشیت به او واگذار شاد؛ اماا در میاناۀ را در منطقاۀ تباو  ،ساپاهیا
معاویه را را بر او بستند و نمایندۀ اماام را مجباور باه بازگشات باه مدیناه کردناد (اباناثیار،
.)201 /3 :1965
به گفتۀ ابن ابیاشحدید از هما آغاز ،کسانی به امام ،توصیه و نصیحت کردناد تاا عازل
معاویه را بهتمخیر اندازد و این سیاست را بعد از تثبیت اوضاع دنبال کناد (ابان ابای اشحدیاد،
175 /1 :1430و نیز ر . .ابنجوز )71 /5 :1312 ،؛ اما او حاضر به پذیرش این رأ نشاد
و آ را تساهل در دیان و زباونی در اجارا اماور خواناد (مساعود  )355 /2 :1409 ،و در
پاسخ به ابنعباس که از او تقاضا خویشتندار و مدارا کرد بود ،فرمود« :افراد نااالی را
برکنار میکنم و اگر حاضر به تمکین نشدند ،بر آ ها شمشیر میکشم» (طبر .)440 /4 :1967 ،
برختف دینور که میگوید« :معاویه بهمحض دریافت خبر قتل عثما باه خونیاواهی
او مصاامم شااد (دینااور  ،)155 :1960 ،اباان اباایاشحدیااد ،زمااا تمارّد واشاای شااام در براباار
حاکمیت امام علی (ع) را پس از سفار جریربن عبداهلل بجلی میداند و خونیواهی عثماا
را بهانها بارا عصایا او مایشامارد تاا شاامیا را باه مقابلاه باا آ حضار بکشااند .او
میافزاید که معاویه پس از دریافت حکم عزل خود ،شامیا را به مسجد فراخواند تاا آ هاا
را در جریا امر قرار دهد .او در خطابۀ خود تصریح کرد که «من خلیفاه عماربن خطااب و
عثما بن عفا بر این سرزمینم و اینک ،خو خوا خلیفها هستم که مظلوماناه کشاته شاد
است» (ابن ابیاشحدید.)57 /3 :1430 ،
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معاویه با این ترفند توانست به تحریک احساسا تود ها شامی توفی یاباد و آ هاا را
در حمایت از خود در برابر امامعلی (ع) بسیج کند؛ بهدنبال سینا تحریکآمیز او باود کاه
تود ها هیجا زد  ،بیدرنگ حمایت خاود را از معاویاه در انتقاام از خاو عثماا اعاتم
کردند و به او اطمینا خاطر دادند که در ایان را از جاا و ماال خاوی

خواهناد گذشات

(هما جا).
ابن ابی اشحدید همسو با دیگر مورخا میگوید که معاویه در این مقطاع بارا مقابلاه باا
امام ،به استیدام عمروبن عاص سیت محتاج شد تا از موقعشناسی و هوشامند سیاسای او
در جهت تشوی

اذها عمومی علیه امام و تحریک عواطف تود ها در یار و همراهی باا

حاکمیت شام بهر بردار کناد (هماا 300 /2 ،؛ ابانقتیباه115 /1 :1410 ،؛ منقار :1382 ،
 .)34پیمانی که میا آ ها در بیتاشمقدس منعقد و در آ بر مفهوم تناصر تمکیاد شاد (ابان
سعد )192-191 /4 :1410 ،گویا یک معاملۀ سیاسی بود که در آ عمارو متعهاد شاد تاا
معاویه را در عبور از وضعیت موجود یار دهد و درعوض ،معاویه نیز قول داد کاه پاس از
رسید به پیروز  ،فرمانروایی مصر را به عمروبن عاص واگذار کند (ابن ابی اشحدید:1430،
.)302 /2
ارزیابی ابن ابی اشحدید این است که معاویه ناهتنهاا از پاذیرش حکام عازل خاود امتنااع
ورزید ،بلکه با ادعاا خونیاواهی عثماا و طار ایان اتهاام کاه قااتت خلیفاه در جناا
امام علی (ع) جا دارند ،کوشید تا جبهۀ جدید را فرارو آ حضر بگشاید؛ باههماین
منظور او از یکسو با جذب عمروبن عاص و شرحبیلبن سمط کناد جهات انتشاار اتهاام
مشارکت امام در قتل عثما کوشید تا افکار و عواطف تود ها شامی را علیه امام بشاوراند
و آ ها را به نبرد با او تحریک کند (هما  )60-58 /3 ،و ازسو دیگر با فرساتاد ابومسالم
خوالنی به کوفه و درخواست تحویل قاتت عثما  ،عازم خاود را بارا رویاارویی باا اماام
آشکار سازد (منقر .)86-85 :1382 ،
معاویه در نامۀ خود که ابن ابی اشحدید با شر بیشتر نسبت باه نصاربن مازاحم منقار
آ را ثبت و ضبط کرد است ،با گستاخی ،اتهاماتی را متوجه امام کرد و گفت:
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دلها فرزندا عبدمناف از زنگار کینه خاشی بود تا اینکه تو بر عثما حسد برد
و مردم را علیه او شوراند  ،تا اینکه در مقابل چشمانت ،او را کشتند و تو در یار
او نه سینی گفتی و نه قدمی برداشتی .در خانها نشستی و حیلاهازپایحیلاه سااز
کرد و افعیها را به جا او انداختی تا نقشۀ خاوی

را درباارۀ او عملای سااز ؛

آنگا زبا به شماتت او گشود و از قتل او اظهاار خرساند کارد و بارا باه
دسات آورد حکوماات ،آسااتین بااال زد و مااردم را بااه خاود دعااو کاارد و
بزرگا مسلمین را بر بیعت با خوی

مجباور سااختی؛ پاسازآ دو تان از شایوخ

مسلمین (طلحه و زبیر) را بهقتل رساند که از بشار یافتگا به بهشت بودند و ام
اشمؤمنین ،عایشاه را آوارۀ شاهرها و بیاباا هاا نماود و قادر و مقاام

را نادیاد

گرفتی و او را بهدست اعراب و فاسقا کوفه رها ساختی تا بر او شمشیر بکشاند و
یا زبا به شماتت او بگشایند و مسیر اش کنند .آیا اگر پسر عمویت رساول خادا
(ص) زند بود ،به این کار رضاایت مایداد؟؛ بعادازآ مدیناه را رهاا کارد و در
کوفااه مناازل گزیااد ا و خااود را از برکااا مکااه و مدینااه محااروم ساااختها و
همسایگی با قصر خورن و حیر را بر مجاور خاتماالنبیااء برگزیاد ا  .ایان ناه
آغاز انحراف توست ،که پی

از این بر دو خلیفۀ رسول خدا خرد گرفتی و علیاه

آ ها دست به توطئه زد و از بیعت با آ ها امتنااع نماود و در پای دساتیابی باه
امر برآمد که خدا آ را برا تو نیواسته بود .بر نردبا خطرناکی باال رفتی و
بر جایگا شغزند ا قدم نهاد و چیز را که برا دستیابی به آ یاور نداشتی،
ادعا کرد  .به جا خودم سوگند که اگر آ روز بر آ دست مییافتی ،جاز فتناه
و فساد و بینظمی از خود باه جاا نمایگذاشاتی و والیات و زمامادار ا جاز
پراکندگی و ارتداد ثمر ا نمیداد؛ چراکه تو فرد خودخوا و خاودبین هساتی
که با کردار و گفتار ،بر مردم فیر میفروشی .اینک من بههمرا جمعای از مهااجر
و انصار که غرق در شمشیرها شامی و نیز ها قحطانی هساتند ،باهساو تاو در
حارکتم تااا اینکااه در پیشااگا حا  ،تااو را بااه محاکمااه بکشاام .در کااار خااوی

و

مسلمانا بنگر و قاتت عثما را که همگای از نزدیکاا و نادیما و اطرافیاا تاو
هستند به من تسلیم کن! چه ،اگر بر گمراهی و ضتشت خوی

پافشار کنی و بر

طری شجاج باقی بمانی ،این آیه از قرآ درباارۀ تاو و اهال عاراق کاه اطرافات را
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گرفتهاند ،نازل شد است« :وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَاا رِزْقُهَاا
رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَاوْ ِ بِمَاا كَاانُوا
يَصْنَعُونَ»( 1ابن ابیاشحدید.)177-176 /17 :1430 ،

ابن ابی اشحدید ،با نقل پاسخ امام و نیز نقد خود بر مفاد نامۀ معاویه ،کوشید تا اتهامااتی
را که او متوجه امام کرد است باه چااش

بکشاد و آ هاا را نااروا و بایاسااس بشامارد .او

میگوید که امام در پاسخ به معاویه نوشت:
چنا که یاد کرد  ،ما و شما در گذشته با هم اشفات داشاتیم و باا هام باودیم؛ اماا
دیروز که ما ایما آوردیم و شما بر کفر خود باقی ماندید ،میا ما و شاما جادایی
افتاد و امروز نیز ما بر ایما خود پایداریم و شما در فتنه و انحراف خود گرفتارید.
آ کس که از شما مسلما شد ،جز به اجبار و اکرا نبود ،آ هم پاسازاینکاه در
آغاز ظهور این دین ،در تمام صحنهها باا رساول خادا باه نبارد پرداختیاد و در را
نابود این دین از هی کوششی فروگذار نکردید .از قتل طلحه و زبیر بهدست من
و آوارگی عایشه و منزل گرفتن در کوفه و بصر  ،سین گفته بود  .آ ها اماور
بودند که تو در آ حضور نداشتی! پس نه زیان

بر تو باشد و ناه عاذرخواهی از

آ باید از تو گردد .گفته بود که با گروهی از مهاجر و انصار به قصد دیدار من
میآیی .اگر برا جنگ با من شتاب دار  ،اندکی آرام گیر! اگر من بهساو تاو
آیم ،شایسته است که خداوند برا انتقام از تو مرا بهسو تو برانگیزاند .اگر تو به
سو من آیی ،بدا که هماا شمشایر کاه در یاکجاا بار فارق جادّ و دایای و
برادر کوبیدم ،اینک در دست من است .به خدا سوگند! که تاو را سابکمغاز
کوردل میبینم که باید در وصفت گفت که بر نردبانی باال رفتها که بر منظر ا
هوشنا

مشرفت ساخته است؛ چراکه تو غیر گمشدۀ خوی

به چرا برد ا که شبان

میجویی و رمها را

نمیباشی و در امر برآماد ا کاه ناهتنهاا شایساته آ

نیستی ،بلکه از معد آ دور  .چه فاصله بسیار میا گفتاار و کاردار توسات و
چه زود به عموها و داییهایت شبیه گشتی؛ آنا که شقاو و بدبیتی و آرزوها
 .1نحل.133 ،
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بیهود  ،ایشا را واداشت که به انکار پیامبر خدا برخیزند و جاا بار سار ایان کاار
گذارند و اما دررابطهبا عثما  ،بسیار سین گفتها ؛ ابتدا در آنچه همه مردم به آ
درآمد اند ،وارد شو ،بعد آ ها را برا محاکمه نزد من بیااور تاا باین تاو و آ هاا
برطب کتاب خدا داور کنم؛ اما این شیو کاه تاو در پای

گرفتاها  ،بیشاتر باه

فریفتن طفل برا گرفتن از شایر در روزهاا اول آ مایماناد (ابان ابایاشحدیاد،
177 /17 :1430؛ ر : .نهجاشبتغه ،نامۀ .)64

ابن ابی اشحدید با دقت در نامۀ معاویه به امام علی (ع) ،اتهاماا وارد را نقاد مای کناد و
نشا میدهد که هی یک از آ اتهاما درواقع بر امام وارد نیست .او میگوید:

معاویه از یاد برد بود که آنچه میا بنی عبدمناف تمایز افکند ،ایما به پیامبر بود.

عااد ا بااه آ حضاار ایمااا آوردنااد و عااد ا در کفاار خااود باااقی ماندنااد و

بنیعبداششمس -که معاویه از آ هاست -در میاشفات باا پیاامبر ،گاو سابقت از

دیگرا ربود بودند .طلحه و زبیر که معاویه آ ها را بشار یافته به بهشت خواند

است ،کشتۀ ستمگر و پیما شکنی خود شدند و وعد ا که برا رفتن به بهشت

به آ ها داد شد ،مشروط به ستمت عاقبت آ ها بود و اگر توبۀ آ ها اثبا شود،

آ وعد صحیح خواهد بود و قاتل پسر صفیه به جهنم خواهد رفت؛ اما این نکتاه

که معاویه از امام پرسید که اگر پیامبر زند بود ،آیا به این کار رضایت میداد که
علی (ع) با خانوادۀ او چنین کند ،باید از معاویه پرسید که اگر پیامبر زند بود ،آیا

رضایت میداد که خانوادۀ او با برادر و وصیاش چنین کنند؟ اگر پیامبر زند بود،

آیا رضایت میداد که تو (پسر ابوسفیا ) با علی (ع) بر سر ختفت منازعاه کنای و

جامعۀ استمی را به تفرقه انداز ؟ اگر پیامبر زناد باود ،آیاا رضاایت مایداد کاه

طلحه و زبیر ابتدا با علی (ع) بیعت کنند ،سپس بیسبب پیما خود را نقض کنند و
به او بگویند ما چشم به درهم دوختهایم؟ اینکه بر علی (ع) عیب گرفتها
به تر

داراشهجر (مدینه) سرزن

و او را

کرد ا  ،جا متمت نیست؛ زیرا او باهقصاد

دفع فساد و بغی از مدینه خارج شد؛ آ چنا که عمار هام پای

از ایان چنادبار از

مدینه خارج شد و بندگا صاشحی نظیر ابنمسعود و ابوذر هم چنین کردند .تاو در
طر این موضوع خباثتی دار و خروج طلحه و زبیر و عایشه را با تعصب نادیاد
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میگیر  .اینکه گفتها علی (ع) با رفتن به کوفه ،خاود را از حارم رساولاهلل دور

ساخته ،جا متمت نیست؛ زیرا بر امام واجب اسات کاه براسااس مصااشح اساتم

تصمیم بگیرد و اهم را بر مهم برتر دهد .از نظار علای (ع) قتاال باا اهال بغای بار

مانااد در حااریم حاارم اوشاای بااود .اینکااه گفتااها علاای باار ابااوبکر و عماار خاارد

میگرفت و درپی ختفت بعد از رسول بود ،واضاح اسات کاه علای(ع) باه آ هاا

جفایی نکرد و شکی نیست که اگر ادعاا ختفات مایکارد ،ادعاا او باه تعبیار
شیعیا  ،مبتنیبر نصّ نبو بود و نهایتاینکه ،گفتها اگر علای(ع) از هماا ابتادا

زمامدار میشد ،فساد و بینظمی در جامعاه رواج ماییافات ،اِخباار از ایان امار در
حیطۀ علمغیب است که از آ خداست .اینکه در عهد او جامعه ،دچاار اضاطراب
شد ،صرفاا میراث دورا گذشته باود و اینکاه دیگارا را در ختفات بار او مقادم

داشتند ،بهاینمنظور بود که میخواستند قدر و منزشت او را بشکنند .قطعاا اگر او باا

هما عظمت و رفعت مرتبها که در عهد رسول خدا داشت ،بتفاصله جانشین او

میشد جامعه به اضطرابهایی که بعدها پس از والیت عثما بدا دچار گردیاد،

مبتت نمیشد (ابن ابیاشحدید.)179-177 /17 :1430 ،

بهطاورکلی تاا پای

از وقاوع صافین ،چنادین ناماه میاا اماام و معاویاه ردوبادل شاد.

سیدرضی در نهجاشبتغه ،شانزد ناماه از اماام را باه معاویاه نقال کارد اسات کاه در آ هاا
علی(ع) گا زبا به شماتت معاویه گشود و گا سواب خاندا امو در میاشفت باا اساتم
را بهرخ او کشید و گا  ،او را از افتاد به دام شیطا برحذر داشته و در برخی از آ هاا نیاز
اتهاما وارد از جانب معاویه را دفع کارد اسات (نهاجاشبتغاه ،ناماۀ ،10 ،32 ،37 ،48 ،30
 .)6 ،28 ،9 ،17 ،64معاویه نیز در بیشتر نامهها خود ،امام را متهم به دخاشت در قتل عثماا
کرد و از او خواسته است که قاتت عثما را تحویل دهد (ابن ابی اشحدید 64 /3 :1430 ،و
54 /15؛ ابنقتیبه .)121 /1 :1410 ،به گزارش ابن ابی اشحدید ،معاویه در ناماۀ دوم خاود کاه
ابوامامه باهلی را مممور ابتغ آ کارد ،ضامن تکارار اتهاام مشاارکت اماام در قتال عثماا ،
گستاخانه ادعا کرد که علی(ع) با کنار گیر از خلفا پی

از عثما  ،نسبت به آ هاا جفاا

کرد تا اینکه بهزور مجبور به بیعت شد و چو شتر که مهار در بینیاش کرد باشاند ،او را
کشا کشا برا بیعت بردند (ابن ابیاشحدید.)127-126 /15 :1430 ،
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امام با منطقی استوار در پاسخ به او گفت:
تو با بهکارگیر تعبیر جملاشمیشوش (شاتر مهاارزد ) و کشاا کشاا بارد مان
برا بیعت ،خواستی نامم را به زشتی ببر و مرا مذمت کنی؛ وشی ندانسته ماد و
ستایشم کرد  .درپی این بود که مرا رسوا ساز  ،وشی خود را مفتضح کرد ؛ زیرا
ندانستی مادام که در دین مسلما شک و ریبی رخنه نکند و در اعتقادش تردید
را نیابد ،از اینکه مظلوم واقع شود ،عیب و نقصی نیست (نهجاشبتغه ،نامۀ .)28

ابن ابیاشحدید از سر دردمند میگوید:
یکی از عجایب شگفتانگیز روزگار این بود که کار علی (ع) بدا جا کشاید کاه
معاویه ،خود را همسنگ و شامارد و باا آ حضار مکاتباه کناد و او را ماورد
عتاب و خطاب قرار دهد .ا کاش پیامبر استم زند بود و می دید آ قومی کاه
را تکذیب کردند و او را دروغگو شمردند و از مکه بیرون

راندناد و باا

دعوت

او به جنگ برخاستند و چهر اش را خونین کردند و عماو و خانادان

را کشاتند،

اکنو مدعی دعو او شد اند و کار بدانجا رسید که معاویاه بار علای (ع) فیار
میفروشد (ابن ابیاشحدید.)295 /16 :1430 ،

ممکن است خرد بینانی پیدا شوند و بار اماام خارد بگیرناد کاه چارا باه معاویاه چناین
فرصتی داد تا عرضاندام کند و خود را همسنگ با آ حضر بشمارد و باب مکاتباه باا او
بگشاید .حقیقت این است که معاویه پی

از درگیر با امام ،جنگ تبلیغاتی وسیعی را علیه

آ حضر را انداخته بود .هدف او از این کار ،آماد ساز زمینۀ اجتماعی برا درگیر
مستقیم نظامی بود .در آ روزگار ،نامههاا سیاسای از مهامتارین ابزارهاا نبارد روانای و
تبلیغاتی بهشمار میآمدند .ساد انگاار اسات اگار بپناداریم چنانچاه اماام ،بااب مکاتباه باا
معاویه را نمیگشود ،معاویاه جناگ تبلیغااتی علیاه اماام را آغااز نمایکارد یاا از اداماۀ آ
رو گردا میشد .بهعکس اگر امام سکو میکرد و به نامهها او پاسخ قااطع نمایداد،
دامنۀ این جنگ تبلیغاتی وسایعتار مایشاد و فضاسااز علیاه آ حضار شاد بیشاتر
مییافت (محمد ریشهر .)485 /5 :1386 ،
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ابن ابی اشحدید با ظرافت و نکتهسنجی خاص خود از مقاصاد معاویاه پارد برمایدارد و
میگوید« :پسر ابیسفیا در نامهنگار ها خود با طر پاار ا از اتهاماا  ،مایخواسات
امام را بر سر خشم آورد تا به ابوبکر و عمر سینی بگوید و از ستمی که از ناحیۀ آ ها بر او
رفته بود ،شب به شکو بگشاید تا سین آ حضر را دساتآویاز بارا تحریاک ماردم
شام و حتی عراق قرار دهد و آ ها را علیه آ حضر بسیج کند» (ابن ابای اشحدیاد:1430 ،
.)126-125 /15
رویارویی درصفین

معاویه به توصیۀ عمروعاص ،پی

از حرکت به صفین ،با ارسال نامههایی به بزرگا مدیناه،

نظیر عبداهللبن عمر و سعدبن ابیوقاص کوشید تا آ ها را با خود در مقابله باا اماام علای (ع)
همرا سازد .او در نامها که به عبداهللبنعمر نوشت ،تمکید کرد کاه عثماا را علای کشاته
است و ما به خونیواهی او میرویم؛ اگر علای قااتت را باه ماا تحویال دهاد ،باا او کاار
نداریم و ختفت را میا مسلمانا به شورا واگذار میکنیم؛ هما کار که عمربن خطااب
کرد و ما هرگز خواها ختفت نیستیم؛ اگر شما به یار ما بشاتابید ،علای مرعاوب خواهاد
شد( 1منقر .)63 :1382 ،

ابن ابی اشحدید با نقل واکن
ممیوس کرد .عبداهلل در واکن

عباداهللبان عمار مایگویاد کاه پاساخ قااطع او معاویاه را
به درخواست معاویه و عمروعاص نوشت« :شاما دو نفار در

پیدا کرد محل یار خود ،بهخطا رفتهاید .نامۀ شما جز شکی بر شک نیفزود؛ شما کجاا و
مشور کجا! شما کجا و ختفت کجاا! تاو ا معاویاه! اسایر آزادشاد ا هساتی و تاو ا
عمرو ،هنوز در معرض اتهام قرار دار  .از این کار دسات برداریاد .در میاا ماا بارا شاما

یاور نیست» ( 2ابن ابیاشحدید77 /3 :1430 ،؛ منقر .)63 :1382 ،

 .1در روایتی دیگر آمد است که معاویه در نامۀ خود به ابنعمر یادآور شاد کاه ماا ختفات را بارا تاو مایخاواهیم.
(ر : .ابنقتیبه.)119 /1 :1410 ،

 .2ابن عمر گرچه به درخواست معاویه وقعی ننهاد؛ اما حاضر به همراهی با امام هم نشد .او بعاد از شاهاد عماار یاسار
در صفین تمسف خورد که چرا امام را همراهی نکرد؛ زیرا برای
سعد141 /4 :1410 ،؛ ابن عبداشبر.)953 /3 ،1412 ،

ثابت شد بود که قاتت عمار ،فئه باغیاه هساتند (ابان
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پاسخ سعدبن ابیوقااص هام بارا معاویاه رضاایتبیا

نباود .او از پسار ابایوقااص

خواست که با شامیا  ،علیه امام همرا شود تا ختفت را به شورا برگردانناد؛ اماا ساعد باه او
گفت« :طلحه و زبیر اگر در خانهها خود مینشستند ،برا آ ها بهتر بود .خدا اماشماؤمنین
را بهخاطر آنچه کرد ،بیامرزد (یعقوبی187 /2 :1414 ،؛ ابنقتیبه.)120 /1 :1410 ،
سپا امام در پنجم شوال سال سیوش

هجر برا مقابلاه باا ساپا معاویاه از نییلاه باه

حرکت درآمد .به گازارش ابان ابای اشحدیاد ،در رقّاه ،شامار از یاارا آ حضار از او
خواستند تا برا اتمام حجت ،نامها به معاویه و حامیان

بنویسد .امام نیز با ارسال ناماها ،

معاویه را از ح ستیز برحذر داشت و فرمود:
پی

از این ،شما از دشمنا پیامبر و تکذیبکنندگا کتاب خدا و قاتلین مسلمانا

بودید ،تا اینکه خداوند عز دین

را اراد نمود و قوم عرب فاوجفاوج باه دیان

خدا در آمد و شما هم از کسانی بودید که بهخاطر طمع و یاا تارس باه آیاین حا
گرویدید .اینک شایسته نیسات افاراد کاه ناه ساابقها در اساتم دارناد و ناه از
فضیلتی بهر مند هستند ،به منازعه و کشمک

بر سر امر که مهاجرین اوشیه بادا

شایستهترند ،برخیزند و به ظلم و ستم رو آورند .آ کس که اناد
خِرَد داشته باشد ،به خود اجاز نمیدهد که از قدر و انداز خوی

بهار ا از
تجاوز نماید و

مرتبۀ خود را فراموش کند و خویشتن را بارا دساتیابی باه آنچاه کاه شایساته آ
نیست به شقاو و بدبیتی گرفتار سازد؛ زیرا شایستهترین ماردم بارا زمامادار
این امت در گذشته و حال ،نزدیکترین آ ها به پیامبر و داناترین آ ها باه کتااب
خدا و فقیهترین آ ها در دین و افضل آ ها در جهاد و سیتترین آ ها در برابار
مشکت و دشوار ها حکومت است؛ شذا از خدایی که بهسو او بااز خواهیاد
گشت ،پروا گیرید و ح را به باطل مپوشانید .من شما را باه کتااب خادا و سانت
پیامبرش و حفظ خو مسلمانا دعو میکنم .اگر پذیرا شدید ،به رشد و هدایت
رسید اید و بهرۀ خود را کسب کرد اید و اگر جز تفرقه و پراکنادگی ایان امات،
مطلوبی نداشتید ،این کار موجب دور شما از خداوند و ازدیاد خشم و غضب او
بر شما خواهد شد (ابن ابیاشحدید.)145 /3 :1430 ،
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معاویه هم تنها با یک سطر شعر ،نامۀ امام را جواب داد و گفت:
شیس بینی و بین قیس عتاب

غیر طعن اشکُلَی وضرب اشرّقاب

1

(بتذر )297 /2 :1394 ،
ابن ابی اشحدید میگوید« :امام در صفین ،هیئتی را به نزد معاویه فرستاد تا او را به اطاعت
از وشی امر و پیوستن به جماعت مسلمین و تسلیم در برابر اوامر اشهای دعاو کنناد .معاویاه
که خونیواهی عثما را بهانه کرد بود ،به هیئت اعزامی پاسخ تند داد و گفت :بروید که
بین من و شما چیز جاز شمشایر نیواهاد باود (ابان ابای اشحدیاد .)250 /4 :1430 ،در ماا
ذ اشحجه درگیر ها پراکند میا نیروها دو طرف رخ داد؛ اماا در ماا محارم از نازاع
دست کشیدند .امام فرصت را غنیمت شمرد و نمایندگانی را در زما آت بس ،نزد معاویاه
فرستاد تا او را به جلوگیر از اتتف خو مسلمین فراخوانند .معاویه باز هم تمکید کرد کاه
قاتت عثما در میا سپا علی (ع) هستند و باید آ ها را برا قصاص تحویل دهد و آنگا
از فرمانروایی کنار گیر کند تا امر ختفت در میا مردم به شاورا گذاشاته شاود (منقار ،
)200 :1382؛ چو مذاکرا نتیجه ا دربر نداشت ،نیروها امام از او اذ جنگ طلبیدناد.
ابن ابی اشحدید که پاسخ شگفتانگیز امام را ضبط کرد است ،میگوید :آ حضر رو باه
یاران

کرد و گفت« :این همه تمنی که بهخرج دادم ،بدا امید بود که گروهی از آنا هدایت

یابند؛ پی ازاین در خیبر ،پیامبر به من فرمود« :اگر خداوند بهواسطه تو یک نفار را هادایت
کند ،برایت بهتر است از همۀ آنچه آفتاب بر آ میتابد» (ابن ابیاشحدید.)249 /4 :1430 ،
امام چو دریافت که شامیا بر شجاجت و عناد خود اصرار میورزند ،ششکریا خاود را
آراست و آماد نبرد شد .به گفتۀ ابن ابی اشحدید ،امام چاو نمایخواسات آغاازگر جناگ
باشد ،ابتدا قرآنی را بهدست یکی از یاران

داد تا شامیا را به آ فراخواناد و ایان آخارین

اتمامحجت با آ ها بود .شامیا نهتنها باه فراخاوا او وقعای ننهادناد؛ بلکاه نمایناد اماام را
تیربارا کردند و کشتند؛ پسازآ بود که امام فرما حمله را صادر کرد (ابن ابای اشحدیاد،
.)131 /5 :1430
 .1بین ما و قیسسیا جز گرد زد و نیز به پهلو فرود آورد  ،سینی نیست.
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روز چهارشنبه نیستینروز از ما صفر ،نبرد آغاز شد و هرروز فرمانادهانی از دو طارف
با نیروها خود به میدا رفتند و با حریاف درگیار شادند تاا اینکاه روز چهارشانبه ،هشاتم
صفر ،حملۀ عمومی آغاز شد و نبرد سیتی درگرفت و از هردوسو شمار زیاد کشته شدند
(هما  261-260 /4 :و  .)124-120 /5روز پن شنبه هشتم صفر ،امام با عماماه و زر پیاامبر
در میدا حضور یافت و با دشمن نبرد کرد و چنادین جراحات برداشات (دیناور :1960 ،
 .)184در این روز جنگ تاا نیماههاا شاب اداماه یافات و ایان شاب در تااریخ صافین باه
«شیلهاشهریر» موسوم شد .در این شب ،جنگ بهاوج خود رسید و دو سپا با تمام نیرو خاود
وارد نبرد شدند و تلفا هردوسو به  36هزارنفر رسید (ابناعثم کوفی .)668 :1374 ،اویس
قرنی خزیمهبن ثابت ذواششهادتین ،هاشم مرقال و عمار یاسر از صحابها بودند کاه در ایان
شب به شهاد رسیدند .روحیه سپا شام از کشته شاد عماار باه تزشازل افتااد؛ زیارا آ هاا
شنید بودند که پیامبر ،خطاب به عمار گفته بود «تقتلاک اشفئاه اشباغیاه»؛ تاو باهدسات یاک
گرو باغی کشته خواهی شد (باتذر 168 /1 :1394 ،؛ ابان ساعد .)188 /3 :1410،معاویاه
برا زدود اضطراب از خاطر سپاهیا خود ،با گستاخی گفت« :عماار را کسای باه کشاتن
داد که او را به میدا جنگ کشاند؛ چو این خبر باه اماام علای (ع) رساید ،گفات :پاس باا
منط امویا  ،قاتل حمز  ،شیص پیامبر است که او را به میدا جنگ برد (ابن ابایاشحدیاد،
.)481 /20 :1430
ابن ابیاشحدید ،پس از بیا دغدغۀ شامیا از وجود عمار یاسر در سپا عراق ،میگوید:
جا شگفتی است که اینا بهخاطر وجود عمار در سپا عراق ،از ادامه جنگ باه
تردید افتادند؛ وشی وجود امام در رأس سپا عاراق آ هاا را از راهای کاه درپای
گرفته بودند ،باز نداشت .آ ها سین پیامبر را دربارۀ عمار بهیاد آوردند که فرمود:
«تقتلک اشفئه اشباغیه»؛ اما سینا پیامبر درماورد اماام علای (ع) را کاه فرماود باود
«اشلهم وال من واال وعاد من عادا » و «الیحبه اال مؤمن والیبغضه اال مناف » را ازیاد
بردند (هما .)218 /8 ،

جنگ در نیمهها شب ازسر گرفته شد و تا ظهر فردا بهشد اداماه یافات .معاویاه کاه
کار را تمامشد میدید ،احساس کرد که نمیتواند به سپا شام امیدوار باشد؛ پس دست باه
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حیله زد و به پیشنهاد عمروبن عاص دستور داد تا شامیا قرآ هاا را بار نیاز هاا خاود بااال
ببرند (هما )404/2 ،؛ درآ میا  ،مصحف بزرگ دمشقی که د نفر آ را بر نیز خود بااال
برد بودند ،نیز دید میشد (منقر )481 :1382 ،؛ بهیکبار فریاد برخاست که میگفت:
ا گرو عرب! به زنا و دخترا خود بیندیشید ،اگر شما ناابود شاوید ،فاردا چاهکسای در
برابر رومیاا و ترکاا و ایرانیاا ایساتادگی خواهاد کارد؟ (هماا  .)478 ،نقشاۀ معاویاه و
عمروبن عاص کارگر افتاد و سپا امام که در چندقدمی پیروز بود ،متزشزل و آشافته شاد.
به گفتۀ ابن ابی اشحدید ،فریادها امام مبنیبر دروغ بود ادعا شاامیا  ،باه جاایی نرساید؛
جزآنکه در میا یارا آ حضر اختتف پدید آمد .عد ا به تداوم جنگ و گروهی باه
پذیرش کتاب خدا بهعنوا حَکَم نظار دادناد و درنهایات ،جناگ باه سارد گراییاد (ابان
ابیاشحدید.)189 /2 :1430 ،
ابن ابی اشحدید عامل تشتت داخلی در سپا امام علای (ع) را اشاعثبان قایس مایداناد و
میگوید« :این اشعث بود که در شیلهاشهریر اظهار نارضایتی کرد و گفت :اگر فاردا هام مثال
دیروز باشد نسل عرب قطع خواهد شد»؛ همینکه معاویه از این ماجرا باخبر شد ،فرصات را
برا ایجاد تفرقه مناسب یافت؛ بنابراین هنگام طر حکمیت قارآ  ،اشاعث باه پاذیرش آ
رو آورد و مردم نیز از هرسو او را همراهی کردند (هماا )407 406 /2 ،؛ درهماا حاال،
حدود بیستهزار نفر شمشیر بهدست ،که پیشانیها پینهبسته داشتند ،بههمرا مساعر فادکی
و زیدبن حصین و گروهی از قاریا پی

آمدند و امام را به اسم -نه با شقب امیاراشماؤمنین-

صدا زدند و گفتند« :ا علی! دعو این قوم را اجابت کان وگرناه تاو را باه آناا تحویال
خااواهیم داد و یااا همچااو عثمااا  ،خااواهیم کشاات (منقاار  .)489 :1382 ،آ هااا از امااام
خواستند تا فرما عقبنشینی را صادر کند .امام قاصد فرستاد و از ماشک اشتر خواست تاا
به عقب برگاردد .ماشاک ،ناباوراناه گفات« :آیاا شایساته اسات کاه مان در چناین ماوقعیتی
برگردم؟» فرستادۀ امام گفت« :آیا دوست دار که در اینجا پیروز شو  ،اماا امیاراشماؤمنین
را دستگیر کنند و به معاویه تسلیم نمایناد؟» ماشاک باا شانید ایان ساین ،دسات از جناگ
برداشت و عقبنشینی کرد (هما .)419 ،
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بنا به گفتۀ ابن ابی اشحدید ،هنگاام تعیاین حَکَماین ،اماام در معارض فشاار قارار گرفات.
معاویه ،عمروبن عاص را به نمایندگی خود برگزید؛ امام نیز میخواست عبداهللبان عبااس و
یا ماشک اشتر را برا این ممموریت انتیاب کند؛ اماا اشاعث و قاریاا قارآ کاه بعادها در
شمار خوارج درآمدند ،ابوموسی اشعر را پیشانهاد کردناد و اماام را باه پاذیرش او وادار
کردند (ابن ابی اشحدید .)415 /2 :1430 ،با تعیین دو حَکَم ،پیما ناماها نوشاته شاد کاه در
آ حکمین متعهد شدند در داور خود قرآ را مبنا کاار قارار دهناد و اگار حکمای در
قرآ نیافتند براساس سیرۀ پیامبر عمل و از اجتهاد دربرابر نص خوددار کنند و اگار چناین
نکنند ،امت به داور آ ها تن ندهد؛ سپس شمار از اصحاب امام و یارا معاویه ،آ نامه
را در تاریخ  28صفر سال  37هجر امضا کردناد (هماا 420 /2 ،؛ منقار -504 :1382 ،
 )507و بهدنبال آ  ،حکمین به دومهاشجندل رفتند تا وارد گفتگاو شاوند .ابوموسای اشاعر
درپی احیا سنّت عمر بود و میخواست کاه عباداهللبان عمار را بار سار کاار آورد؛ باراین
اساس ،از عزل امام استقبال میکرد ؛ وشی عمروبن عاص باهدنباال تثبیات موقعیات معاویاه و
برکشید او به ختفت بود (منقر  ،هما .)534-533 :
مذاکرا میا آ ها با مدیریت و حیلهگر عمروبن عاص به مباحثی چو قتال عثماا
کشید و درنهایت قرار بر این شد که هر دو نفر به خلع اماام و معاویاه رأ دهناد .ابوموسای
ابتدا به خلع آ دو نظر داد و سپس عمروعاص برخاست و به خلع اماام از ختفات و ابقاا
معاویااه در منصااب خااوی  ،بااهعنااوا وشاایّ دم عثمااا و طاشااب خااو او ،حکاام کاارد
(ابااناباایاشحدیااد434 /2 :1430 ،؛ دینااور 201 :1960 ،؛ اسااکافی .)190 :1402 ،اعتااراض
ابوموسی به غدر و خیانت عمروعاص نتیجها نداشت و حتی موجب شد که عمرو با تند
به او اهانت کند و او را چو االغی بداناد کاه کتاابهاایی را برخاود حمال مایکناد (ابان
ابیاشحدید.)434 /2 :1430 ،
به گزارش ابن ابی اشحدید وقتی امام از خدعاۀ شاامیا باا خبار شاد ،باا انادو  ،خطباها
خواند و مردم را بهسبب نافرمانی سرزن

کرد و نتیجۀ نشست داورا را ختف حکام خادا

دانست و از مردم خواست تا برا جهاد و مبارز آماد شوند (هما .)436 /2 ،
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واقعۀ صفین باا حیلاهگار عمروعااص خاتماه یافات و معاویاه کاه در تکااپو تثبیات
موقعیت خود در شام بود توقع خود را تا سطح ختفت باال برد و امام نیز در نتیجاه سساتی و
جهلِ شمار از یارا خود ،به فضا سیاسی جدید پا نهااد کاه بارا او دشاوار هاا
تاز ا پدید آورد .ابن ابی اشحدیاد در ارزیاابی خاود از رفتاار شاامیا در برابار اماام اظهاار
میدارد که شامیا و فرماندها آ ها در صفین ،بهسبب اصرار بار بغای و مارگ در را آ ،
در شمار هت شدگا هستند و جزا آ ها چیز جز آت

نیست (ابن ابی اشحدید:1430،

 .)17 /1او میافزاید که شیوخ معتزشه در دیانت معاویه تردید دارناد و او را باه زندقاه ماتهم
میکنند .ایستادگی او دربرابر امام مسلمین و جنگ با آ حضر  ،بار فسااد حاال او کاافی
است .صاحب چنین گنا کبیر ا اگر توبه نکرد باشد ،میلد در آت

خواهد بود (هماا ،

.)241 /1
نتیجه

رویداد صفین از منظر ابن ابی اشحدید ،فتنها بود که از تمارّد معاویاه در برابار امیراشماؤمنین
پدید آمد .به باور او ،معاویه چو نمایخواسات فرماا اماام را در وانهااد حکومات شاام

گرد نهد ،درپی مستمسکی بود تا با طر انتقام خاو عثماا  ،چنادین هادف را هام زماا
تحصیل کند :نیست با متهم کرد امام در خو عثما و ایجاد تشوی

در اذها عمومی و

نیز نوعی وفاق در میا شامیا  ،آ ها را علیه آ حضر بسیج کند .دوماینکه به تَباعِ ایجااد
جنگ روانی و تشوی

اذها عمومی ،فرما عازل خاود را در فضاا غباارآشود مجادشاه و

منازعه از ذهن و زبا تود ها خارج سازد و زمیناه را بارا صاعود خاود باه مرتباۀ ختفات
هموار کند.
ابن ابی اشحدید در بررسی رویداد صفین به شاخصها تاریخنگار خود وفاادار ماناد
و دربرابر آراء دیگرا از در همراهی و گا میاشفت وارد شد است .او ازآنجااکاه در ردّ و
قبول گزارشها تارییی برا عقل ،ارزش فراوانی قائل است ،پس از نقال آراء مورخاا ،
اجتهاد خوی

را بهمیا میآورد تا گزارش موجاود ،درباارۀ صافین را مقباول و یاا ماردود

سازد؛ اشبته نباید از نظر دور داشت که آراء او باهعناوا عااشمی دینای در پاار ا از مواضاع
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متمثر از بین

مذهبی اوست؛ برا نمونه او با دقت در نامهها مبادشهشد میا امام و معاویه

در آستانۀ نبرد صفین از یکسو مایکوشاد تاا داور هاا اماام را درباارۀ پیشاینه معاویاه و
خاندان

تایید کند و ازسو دیگر با نقاد اتهاماا معاویاه درماورد علایبان ابایطاشاب ،از

موضع آ حضر در دفع فتنۀ قاسطین حمایت میکناد و فراتار از ایان ،باا اتیااذ در یاک
موضع ایمانی در تاریخنگار خود که مبتنیبر بین

مکتبی اوسات ،باا تردیاد در باورهاا

دینی معاویه ،او را در زمرۀ هت شدگا میشمارد .تکیۀ او بر باغی بود قاسطین ،گویا
این امر است که شامیا به رهبر معاویه باا عصایا دربرابار حااکم اساتمی ،موجاب شا ّ
عصا مسلمین شدند و زمینۀ رویارویی اهال قبلاه و اتاتف خاو آ هاا را فاراهم کردناد؛
ازایننظر نگا ابن ابیاشحدید به صفین و کارگزارا آ در جبهه شام ،نسابتباه نگاا ساایر
مورخا به این حادثه ،متفاو است.
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 محمااد ریشااهر  ،محمااد ( .)1386دانشججنامۀ امیرالمججؤمنین .ترجم اۀ عبااداشهاد
مسعود  .قم :داراشحدیث.
 مفتیر  ،حسین و فاطمه سرخیل (« .)1388تاریخنگار ابن ابای اشحدیاد در شار نهاج
اشبتغه» .فصلنامه شیعهشناسی .ش .25

 منقر  ،نصربن مزاحم ( .)1382وقعهالصفین .بهتحقی عبداشستممحمد هاارو  .قااهر :
مؤسسه اشعربیه اشحدیثه.

 نیجوانی ،هندوشا ( .)1357تجار

السلف.بهکوشا

عبااس اقباال آشاتیانی .تهارا :

کتابیانۀ طهور .

 واسااعی ،علیرضااا ( .)1386جانشججینان پیججامبر در پرتججو شججرح نهجججالبالغججه
ابنابیالحدید .قم :پژوهشگا علوم و فرهنگ استمی.

 یعقوبی ،احمدبن ابییعقوب ( .)1414تاریخ الیعقوبی .قم :منشورا اششریف اشرضی.

