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امام علی و زبیر :از تفاهم تا تخاصم
چکیده
علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام که از پیشگامان و سابقون در اسالم و از خووا

و نخبگوان

تأثیر گذار عصر خود به شمار میآمدند ،بخش عمدهای از حیات ایمانی و سیاسی خوویش را از دوران
مکی تا روزگار خلیفه سوم در مدینه با تفواهم ،همودلی و همگرایوی گذراندنود اموا در روزهوای آاوازین
حکومت امام علی ،روابط آنها به سردی گرایید و سر انجام در حوالی بصره به رویارویی نظامی منجر شد.

پرسشی که این مقاله میکوشد تا به روش توصیفی تحلیلی برای آن پاسخی جستجو کند ،ایون
است که چگونه تفاهم و همگرایی میان این دو صحابی بزرگ به واگرایی و تخاصم بدل شود و کوار
را به مقابله و منازعه کشاند؟ یافته های این پژوهش ،ناظر به این معناست که اشرافیت مادی که در
عصر فتوح اسالمی دامنگیر برخی از صحابه پیامبر گردید ،به تحول احوال آنها انجامید و دنیاگرایی و
میل به قدرت ،جای اخال

و فداکاری دیروز را گرفت و موجب شد که مطالبوات زبیور از حکوموت

نوبنیاد علی (ع) افزایش یابد؛ اما چون امام علی حاضر به برآوردن آنها نشد ،روابوط میوان آن دو بوه
تیرگی گرایید.
کلید واژه :عصر نبوی ،علی ،زبیر ،همگرایی ،نبرد جمل ،واگرایی.
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مقدمه
یکی از شاهکارهای پیامبر گرامی اسالم این بود که در سایهی رهبری فرهمنود خوود توانسوت
احباب و اصحابی را به دور خود فراهم کند و اختالفات سلیقهای آنها را در راه توحید و وحدت کلموه،
کمرنگ نماید .رسول خدا برای اصحاب ،اسوهای حسنه به شمار میرفت و یواران فوداکارش نیوز بوا
بصیرت و ارادتی که به آن حضرت داشتند با فرو نهادن استیثار ،مهیای آن بودنود توا بورای اعوتالی
دین و نشر معارف الهی و نبوی تا سر حد جان از خودگذشتگی نشان دهنود .اسوتقامت در ایموان در
شرایط دشوار قبل از بعثت و تحمل رنج هجرت به حبشه و یثرب ،ترک خانه وکاشانه خود در مکوه،
همه در راستای هدفی مقدس شکل گرفت که رسالت پیامبر معطوف به آن بود.
در فردای بعد از مرگ پیامبر ،الگوی رهبری کاریزمایی کم رنگ شود و اقتودار سیاسوی ،شوکل
سنتی به خود گرفت .مقارن این احوال ،سیاست فتوح و بردن اسالم به دار الکفر وجههی همت خلفا
قرار گرفت .سیل انایمی که از طریق فتوحات به سوی دارالخالفه مدینه سرازیر شد بر خلق و خوی
مجاهدین دیروز اثر گذاشت و زمینه ساز نوعی اشرافیت موادی در جامعوه اسوالمی شود .شوماری از
رزمندگان و صحابهی دیروز که بواسوطه مجاهودتهای خوود از نووعی اشورافیت معنووی در جامعوه
برخوردار بودند ،اینک در سایه شرایط اقتصادی عصر فتوح ،به اشرافیت مادی نیز دست یافتنود و بوه
تبع ،از موقعیت متفاوت و اثر گذاری در جامعه برخوردار شدند.
زبیر بن عوام از جمله کسانی بود که با کارنامه درخشانی که برای خود در عصر نبووی رقوم زده
بود ،توانست در عصر فتوح اسالمی ،اشرافیت معنوی و مادی را توأمان در خود جمع کند و در زموره
خوا

و نخگبان عصر خود ظاهر شود.
از منظر جامعه شناسی ،نخگبان ،اشخا

و گروهایی هستند که بواسطه موقعیت و منزلتی کوه

از آن برخوردارند ،میتوانند در جامعه منشأ اثر شوند 1.به یک اعتبار ،خوا
دو دسته حکومتی و ایرحکومتی تقسیم کرد .خوا
معارو تقسیم میشود .خوا

هر جامعه را میتوان بوه

ایر حکومتی هم به دو شوعبه معوارو و ایور

حکومتی ،افرادی هستند که با بیونش و تعقول ،حاکمیوت موجوود را

مورد تأیید قرار میدهند و یا عمالً در ساخت قدرت مشارکت میکنند .خوا

ایر معوارو نیوز بوه

کسانی اطالق میشود که در مقابل حکومت ،موضع بیطرفی اتخاذ میکنند؛ نه آن را تأیید میکننود
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و نه مستقیماً رودرروی آن قرار میگیرند؛ در حالی که خوا

معارو ،افراد و گروههایی هستند کوه

نه تنها در ساخت قدرت مشارکت ندارند و از حاکمیت موجود حمایت نمیکننود بلکوه عموالً در صود
متزلزل کردن بنیان های قدرت حاکم و ایجاد تغیرات اساسی در بافت حکومت بر میآیند.
زبیر بن عوام از خوا

تأثیر گذار عصر خود بود که از زمان تشکیل شورای سقیفه بنی ساعده تا

واقعهی جمل ،روابط او با امام علی به تدریج از همگرایی به واگرایی انجامید و سابقه موودت والفوت
به خصومت و رویارویی قهر آمیز منجر شد که شرح مستوفای آن درپی خواهد .
تبارشناسی و پیوندهای امام علی و زبیر
علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام که سر سلسه علویان و زبیریان به شمار میآیند ،هر دو منشأ
قریشی داشتند و نسب به قصی بن کالب میرساندند 2.علی (ع) از ناحیه پدر و مادر هاشمی تبار بود.
پدرش -ابوطالب -فرزند عبد المطلب بن هاشم بن مناف و مادرش -آمنه -دختر اسد بن هاشم بون
عبد مناف بود 3.پدر زبیر -عوام -فرزند خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن کالب و موادرش-
صفیه -دختر عبد المطلب بود 4 ،عوام در جنگ فجار به قتل رسید 5.صوفیه پویش از بعثوت ،همسور
حارث بن حرب از بنو عبد الشمس بود و پس از در گذشت او به همسری خویلود در آمود و صواحب
فرزندانی به نامهای زبیر ،سائب و عبد الکعبه شد 6.صفیه از بانوان بزرگ صدر اسالم بود که با شجاعت
بر جنازه مثله شدهی برادرش حمزه حاضر شد و استرجاع کرد و برای او طلب مغفرت

نمود7.

علی (ع) در سیزدهم رجب ،ده سال پیش از بعثت و بیست وسه سال قبل از هجرت ،در مکه به
دنیا آمد 8و از حیث سنی از برادرش طالب ،عقیل وجعفر کوچک تر بود 9.پودرش ابوطالوب کوه شویخ
قریش به شمار میآمد تا لحظه مرگ در حمایت از برادرزادهاش -پیامبر اسالم -کوتاهی نکورد و در
ایام محاصرهی شعب ابی طالب ،بارها علی را به جای پیامبر خوابانید تا حضرت رسول را از هر گونوه
گزند احتمالی به دور

نگهدارد10.

سال تولد زبیر در منابع ذکر نشده است اما بر اساس زمان تشرف او به اسالم که در اول بعثت و
در سن شانزده سالگی نوشتهاند 11.میتوان برآورد کرد که او پانزده سال پیش از بعثت متولد شد و از
حیث سنی ،پنج سال بزرگتر از علی بن ابیطالب بود .بدین ترتیب ،علی (ع) و زبیر از چند جهوت بوا
هم نسبت خویشاوندی داشتند .از یک سو ،مادر زبیر (صفیه) خواهر ابوطالب محسوب مویشود و بور
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این اساس ،علی پسر دایی زبیر به شمار میآمد و زبیر هم پسر عمهی امام علوی؛ و از سووی دیگور،
فاطمه (همسر امام علی) دختر عمهی زبیر بود؛ زیرا مادرش خدیجوه -دختور خویلود -خوواهر عووام
وعمهی زبیر محسوب

میشد12.

عصر همگرایی و تفاهم
علی بن ابیطالب و زبیر بن عوام هر دو از سابقون در اسالم بودند .علی نخستین کسی بود کوه
به پیامبر ایمان آورد و با آن حضرت نماز گزارد 13.او در سن ده سالگی ،پیوامبر اسوالم را کوه موأمور
ابالغ توحید شده بود تصدیق کرد و خدای او را به عنوان معبود خود برگزید؛ در حوالی کوه پویش از
این ،در پیشگاه هیچ بتی سر فرود نیاورده بود 14و همواره بر این امر مباهات میکرد که بنوده خودا و
صدیق اکبر است 15.زبیر نیز چهارمین یا پنجمین فردی بود که به پیوامبر ایموان آورد 16.برخوی هوم
اسالم پذیری او را بعد از ابوبکر دانسته اند و معتقدند که وی در این زمان شانزده سال سن

داشت17.

آنچه در این مقطع ،علی (ع) و زبیر را در جبهه واحدی مینشاند ،ایمان مشترک به پیامبر اسالم
و همرأیی و همگامی با آن حضرت در صحنه های مختلف بود .پایداری بر ایمان و تحمل سختیهوا
و مرارتها در دورهی مکی و دفاع از حریم توحید در برابر کینه توزیهای مشرکان ،کار نامه درخشانی
را برای آنها رقم زد و بر منزلت آن دو در چشم پیامبر افزود؛ به نحوی که علی در پشگاه او منزلتوی
شبیه به منزلت هارون در نزد موسی یافت 18و زبیر نیز مفتخر به لقب سیف االسالم و حواری رسول
اهلل

شد19.

مشرکان قریش با شروع دعوت عمومی پیامبر ،به تدریج به ماهیت نظری و اجتماعی توحید پی
بردند و احساس کردند که در پرتو آموزهای اسوالم ،هویوت شورک آلوود آنهوا شوکاف مویخوورد و
اشرافیت و منزلتی که از عصر ایالف در میان قبایل ساکن در جزیرة العرب برای خود فراچنگ آورده
بودند از دست میرود .لذا با شدت بیشتر در برابر پیامبر موضع گرفتند تا مانع از نشر توحید در جامعه
شوند .افزایش تنگناها موجب شد که پیامبر اسالم ،پایگاهی را خارج از جزیرة العرب جستجو کنند توا
از یک سو پیروان خود را از فشار مشرکان برهانند و از سوی دیگر ،امکان نشر توحیود را از مرکوزی
دور از سلطه و اقتدار قریش فراهم سازند .به همین سبب بود که به صالحدید آن حضرت  ،شوماری
از یارانش در سال پنجم بعثت ،از طریق بندر شعیبه به آن سوی دریای سرخ شتافتند و حبشوه را دار
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الهجره خود قرار دارند 20.در میان مهاجران ،زبیر از جمله کسانی بود که در دو نوبت به این سر زمین
مهاجرت کرد 21و سپس به مکه بازگشت و همراه با یامبر به مدینه هجرت

نمود22.

زمانی که طرح تحریم مسلمانان در دار الندوه قریش به تصویب رسید ،پیامبر و یارانش از سوال
هفتم هجری به مدت سه سال در شعب ابی طالب به محاصره در آمدند و پر شوکوه تورین مقاوموت
خود را در برابر سختی ها و نامالیمات اقتصادی به منصه ظهور رساندند .علوی(ع) بارهوا بوه توصویه
پدرش با فداکاری و از جان گذشتگی به جای پیامبر خوابید تا هر گونه خطوری را بوه جوان بخورد و
آسیب های احتمالی را از ساحت وجود پیامبر دفع

نماید23.

پس از طی این دوره دشوار ،هجرت به مدینه ،پیامبر و یوارانش را از تنگناهوای مکوه رهانیود و
اینک پس از دوران فرد سازی مکی ،نوبت به تاسیس حکومت در مدینه رسیده بود تا پیامبر در نقش
یک حاکم دینی ،ساختار اجتماعی و فرهنگی این شهر را به یک نظام عقیدتی نیرومند پیونود زنود و
مرزهای قبیله را در هم شکند و از مهاجر و انصار امت واحده سوازد و زمینوه را بورای ایجواد تمودن
اسالمی فراهم نماید .اسالم آمده بود تا در سه عرصه خود را نمایان سازد -:در مکوه ،دورهی انسوان
سازی را آااز کرد؛ گام دوم او تشکیل دولت و حکومت در مدینه بود و گام سوم ،پوی ریوزی تمودن
جهانی تا پیامبر در آن اسوهای حسنه برای بشریت باشد.
از نخ ستین اقداماتی که پیامبر در مدینه انجام داد عقد اخوت میان مهاجر و انصار بود .او علی را
به عنوان برادر خویش برگزید تا شایستگی مرتبت او را به مهاجر و انصار نشان دهود .در بواب زبیور
میان مؤرخان اتفاق نظر نیست .برخی معتقدند که پیامبر میان او و مسلمه بون سوالمه عقود اخووت
بست 24 ،برخی هم بر این باورند که برادر او در این پیمان ،طلحه بن عبید اهلل

بود25.

با شروع تهدید مشرکان از پایگاه مکه و جنگهایی که بر پیامبر تحمیل کردند ،امام علی و زبیور
در بیشتر ازوات ،ملتزم رکاب آن حضرت بودند .بجز تبوک ،علی (ع) در همه صوحنه هوا در رکواب
پیامبر شمشیر زد و از حریم توحید دفاع نمود 26.زبیر نیز در همهی معوارک توا پوای جوان ،پیوامبر را
همراهی نمود 27و در هیچ یک از ازوات اایب

نبود28.

در جنگ بدر که نخستین رویارویی مسلمانان با کفار بود علی و زبیور دوشوادوش پیوامبر علیوه
مشرکان میجنگیدند و از سوی آن حضرت مأموریوت یافتنود توا اسورار نظوامی جبهوهی دشومن را
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جستجو کنند 29.در این جنگ ،شماری از پهلوانان عرب نظیر :ولید بن عقبه ،عا

بن ولید و حنظلوه

بن ابی سفیان توسط امام علی از پای در آمدند .زبیر نیز که از سوارگان این نبرد بود یکی از عناصور
مشرک ،به نام عبیده بن سعید را از دم تیغ

گذراند30.

به همین سان ،در احد و خندق هم علی و زبیر از چهره های شاخص میودان بودنود .ایون دو در
احد از معدود افرادی بودند که تا سرحد مرگ در کنار پیوامبر ماندنود و از او دفواع کردنود 31.در ایون
جنگ ،علی با دستار سفید و زبیر با دستار زرد در برابر دشمنان ظاهر شدند 32.علی در خنودق ،عمورو
بن عبدود را از پای در آورد 33و زبیر نیز مأموریت یافت تا از قسمتی از خندق محافظت کند و مانع از
ورود دشمنان گردد 34.همچنین در نبرد با بنی نضیر و بنی قریظه وفتح خیبر ،علی و زبیر از قهرمانان
میدان بودند که نقش خویش را به خوبی ایفا نمودند و شکست سنگینی را بر دشمن وارد کردند و بوا
ابطال آنان وارد مصاف شدند و آنها را از پای در

آوردند35.

در سال هشتم هجری ،پیامبر اسالم پیروز مندانه وارد مکه شدند .مشرکان قریش که توا دیوروز
در جبههی مقابل آن حضرت ،آموزه های او را به چالش میکشیدند و در جریان گوروش تودهوا بوه
اسالم ایجاد اختالل مینمودند ،از سر استیصال پذیرای اسالم شدند و مرحلوهی نووینی را در حیوات
سیاسی خود آااز کردند .در روز فتح مکه ،علی (ع) و زبیر از نقش آفرینان سپاه اسالم بودند .ایون دو
پیش از حرکت رزمندگان اسالم به جانب مکه ،از سوی پیامبر مأموریت یافتنود توا جاسوسوی را کوه
قصد داشت فعل و انفعاالت مسلمانان را به مشرکان مکی گزارش کند ،در طول راه باز داشت کنند و
نامهی حاطب بن ابی بلتعه را از او بستانند 36.شیخ مفید در باب اینکه چرا در ایون ماموریوت سوری،
زبیر با علی همراه شده بود ،بر این باور است که اعتماد پیامبر به زبیر -از حیث پیوندهای خانوادگی-
از یک سو و شجاعت زبیر موجب شده بود تا رسول خدا از وی بخواهد تا در این مأموریوت بوا علوی
(ع) همراه

شود37.

پیامبر برای فتح مکه  ،سپاه بزرگی را تدارک دیده بود که در آن میان ،سه پورچم را بوه دسوت
مهاجران و سه پرچم را به دست انصار داد .پرچمهای مهاجران را به ترتیب  :علی ،زبیور و سوعد بون
ابی وقا

در دست داشتند 38.در این روز ،زبیر به همراه دویست نفر از رزمنودگان اسوالم مأموریوت

یافت تا پیش از دیگران راه مکه را در پیش گیرد .او از ناحیه کدی وارد مکه شد و پرچم سپاه اسالم
را بر فراز خیمهای که بر فراز یکی از تپه های مشرف به مکه تعبیه شده بود

برافراشت39.
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زمانی که پیامبر دستور انهدام هبل را صادر کرد  ،زبیر رو به ابو سفیان کرد و با طعن و شوماتت
گفت :این همان خدای تو بود که در روز احد به آن شیفته و مغرور شده بوودی و مویپنداشوتی کوه
نعمت و برکت به تو عطا خواهد کرد .ابو سفیان در پاسخ به او گفت :این سخنان را فراموش

کن40.

در حوادثی که بعد از فتح مکه رخ داد ،علی و زبیر حضور فعال داشتند .تنها در ازوه تبووک بوود
که به صالحدید پیامبر ،علی در مدینه ماند تا مراقب اوضاع باشد و فرصت سوء استفاده را از منافقان
بگیرد 41 ،اما زبیر در این جنگ ،سمت فرماندهی مهاجرین داشت و حامل پرچم سپاه اسالم بود 42.در
پایان همین نبرد بود که چون زمزمه های منافقان از ایبت علی (ع) باال گرفت و ایون امور موجوب
رنجش خاطر آن حضرت گردید ،پیامبر در شأن او فرمودند «آیا خشنود نیستی که مقام تو نسبت بوه
من ،همسان مقام هارون نسبت به موسی باشد ،جز اینکه پس از من پیغمبری

نیست؟»43

در سال نهم هجرت ،علی (ع) از جانب رسول خدا مأموریت یافت تا آیوات برائوت را در مراسوم
حج ابالغ کند .ابتدا پیامبر این مأموریت را به ابوبکر واگذار کرد اما هنوز ابوبکر در نیمهی راه مدینوه
به مکه بود که پیامبر از علی خواست تا این مأموریت را به انجوام رسواند .ابووبکر گویوا از ایون کوار
رنجیده خاطر شد و نزد پیامبر بازگشت و دلیل این کار را از ایشان پرسید .پاسخ پیامبر ایون بوود کوه
تنها کسی میتواند این آیات را ابالغ کند که از اهل بیت من باشد 44.در این مأموریت ،امام علی (ع)
به حج گزاران اعالم کرد که پس از امسال ،هیچ مشرکی حق ندارد که حج بگزارد و هیچ کس نموی
تواند برهنه طواف

کند45.

پیامبر اسالم در بازگشت از حجه الوداع بود که در ادیر خم ،علوی (ع) را بوه والیوت برگزیود و
فرمود« :من کنت مواله فهذا علی مواله .اللهم وال من وااله وعاد من عاداه» 46.در آن روز ،زبیر بوه
همراه بزرگان مهاجر وانصار از نخستین کسانی بودند که بر علی (ع) به عنووان امیرالموؤمنین سوالم
کردند و به او تبریک

گفتند47.

در مراسم وفات پیامبر ،نقش علی (ع) ،زبیر ،عباس و فرزندانش از دیگران برجسته تر بود .زبیور
تا دم آخر در کنار جسد پیامبر حضور داشت 48و علی نیز در تغسیل و تکفین آن حضرت نقش اساسی
ایفا نمود 49.در همان روز ،در گوشهای از مدینه ،در سقیفه بنی ساعده ،گروهی از انصار تجمع کردنود
تا امر جانشینی پیامبر را در میان خود یکسره کنند .آن اجتماع به دعووت سوعد بون عبواده خزرجوی
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برگزار شد .ابوبکر ،عمر و ابو عبیده جراح که از این گردهمایی با خبر شوده بودنود خوود را بوه آنجوا
رساندند .در میان جمعیت حاضر در سقیفه که از سخنرانی سعد بن عبواده بوه هیجوان آموده بودنود،
ابوبکر ابتدا از مقام و منزلت انصار سخن گفت و سپس با نقل خبر واحد «االئمه من قریش» از قول
پیامبر ،مدعیان انصاری را به انفعال کشاند 50و چون انصار با طرح نظریه "منوا امیور و مونکم امیور"
خواستار مدیریت دوگانه در جامعهی اسالمی شدند ،این بار ابو بکر برای به حاشویه رانودن مودعیان،
روایت دیگری را از قول پیامبر در میان آورد وگفت «قدموا قریشا

والتقدموها»51.

سرانجام پس از مشاجرات فراوان ،با ابوبکر به عنوان خلیفه منتخب بیعت شد .جمعی از هوادارن
امام علی (ع) که نسبت به انتخاب سقیفه معترو بودند در خانهی آن حضرت اجتماع کردند و حاضر
به بیعت با خلیفه نشدند .در آن میان ،زبیر بن عوام یکی از افراد متحصن بود که با جانبداری از حوق
امام علی در جانشینی پیامبر ،با انتخاب سقیفه مخالفت ورزید 52حتی زمانی که عمر بن خطاب به در
خانهی امام علی آمد و معترضین را تهدید کرد ،زبیر بر او شمشیر کشید اموا پوایش لغزیود و افتواد و
شمشیر از او ستانده

شد53.

آنچه از آااز بعثت تا روز وفات پیامبر ،علی و زبیر را در کنار هم نشانده بود ،گذشته از پیوندهای
خویشاوندی میان آنها ،ایمان به هدف مشترکی بود که همگرایی میوان آن دو را تسوهیل مویکورد.
رهبری کاریزمایی پیامبر ،اشوتیاق فرموانبرداری و متابعوت از آن حضورت ،وجوود دشومن مشوترک،
اخال

در عمل و بصیرت در نظر ،این همگرایی را دو چندان میکرد .اما شرایط جدیدی که جامعوه

اسالمی در عصر فتوحات به خود گرفت بر روحیه صحابه پیوامبر و مجاهودان دیوروز اثور گذاشوت و
بسیاری از آنها را دچار تحول احوال نمود .زبیر بن عوام یکی از کسوانی بوود کوه در شورایط جدیود،
رفتارهای متفاوتی نسبت به عصور نبووی از خوود بوروز داد .تحوول احووال ایون صوحابی بوزرگ و
زمینههای روگردانی او از امام علی را در ذیل مبحث واگرایی دنبال خواهیم کرد.
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عصر واگرایی و تخاصم
گرچه زبیر در ابتدا از مخالفان و منتقدان ماجرای سقیفه بود و در حمایت از علی (ع) پایداری نمود و
حتی سر خود را تراشید و به همراه مقداد ،سلمان و ابوذر آماده دفاع از حق علی شد 54 ،اما طولی نکشوید
که با ابوبکر -خلیفه منتخب -بیعت کرد .با این حال ،همچنان روابط حود را باعلی حفظ نمود.

شروع خالفت ابوبکر که با آشوبهای رده همراه شده بود حساسیت زیادی را در جامعوه اسوالمی
پدید آورد و امام علی هم به حیث خطری که کیان اسالم را مورد تهدید قرار میداد با ابووبکر بیعوت
کرد .خلیفه برای تسلط بر اوضاع و مراقبت از مدینه ،علی و زبیر را با تنی چند از صحابه پیامبر مأمور
کرد تا گذرگاههای اطراف مدینه را به دقت زیر نظر بگیرند و کم و کیوف فعالیوت مرتودان را بوه او
گزارش

کنند55.

زبیر تا پیش از بیعت با ابوبکر ،مؤنس علی و شریک خلوتهایی او بود .تا اینکه پسوران وی از در
مخالفت با آن حضرت وارد شدند و زمینه را برای جدایی پدرشوان از اموام علوی فوراهم کردنود 56.از
روزگار خلیفه دوم ،واگرایی میان علی و زبیر آااز شد .در این دوره ،فتوحات اسالمی با شدت و شتاب
پیشتری ادامه یافت و سیل انایم به دار الخالفه سرازیر شد و به تبع آن ،رفاه زدگی و ثروت اندوزی
در میان پارهای از صحابهی بزرگ پدید آمد و این امر سرآااز تحول روحی و رفتاری در میوان آنوان
شد .اینان که به واسطه همراهی و معاضدت با پیامبر از نوعی اشرافیت معنووی در جامعوه برخووردار
شده بودند ،اینک به اشرافیت مادی هم گرایش یافتند و معیشت آنها در تغیر مشی و سیره آنهوا اثور
گذاشت و فصل جدیدی را در حیات سیاسی آنها گشود .طلحه ،زبیر ،عبدالرحمن بن عوف ،سوعد بون
ابی وقا

و زید بن ثابت از صحابیانی بودند که به سومت اشورافیت موادی گورایش یافتنود .در آن

میان ،زبیر ،صاحب خانه هایی در مدینه ،بصره ،کوفه و مصر گردید 57و صاحب چهار زن با مهریه هر
کدام یک میلیون و دویست هزار دینار شد 58و حدود هزار االم و کنیز 59و سرمایهای بالغ بور پنجواه
میلیون دینار در تملک

داشت60.

در دوره خالفت عمر بن خطاب ،مسئله ماترک صفیه -مادر زبیر -موجوب اخوتالف میوان اموام
علی و زبیر گردید .آنها داوری را به خلیفه واگذار کردند .عمر به سود زبیر حکم داد .امام علی هم بی
آنکه به لحاظ شرعی به حقانیت زبیر معترف باشد ،به حیث سیاسی به رأی خلیفه تمکین کرد و لوب
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به اعتراو نگشود اما زبیر از رفتار علی(ع) مکدر شد 61.با این حال ،زمانی که به دستور عمر ،شواری
شش نفرهای برای تعیین خلیفه تشکیل شد که اعضای آن :علی ،زبیر ،سعد بن ابویوقوا  ،طلحوه،
عبدالرحمن بن عوف و عثمان بودند؛ زبیر عِرق خویشاوندی را فرو ننهاد و با حمایت سیاسی خوود از
علی(ع) به نفع او کناره

گرفت62.

یکی از پیامدهایی مصیبت بار تشکیل شورای شش نفره این بود که بعدها هور یوک از اعضوای
آن ،خود را شایسته خالفت شمردند و گمان کردند که حضور آنها در این شورا ،فی نفسه ،بوه منزلوه
شایستگی شان در تصدی امر خالفت می باشد .همین امر زمینه را برای فتنه های آتی فراهم

کرد63.

عثمان در این شورا به خالفت برگزیده شد و زبیر از جمله کسانی بود که در این دوره به ثروت های
فراوان دست یافت .او خانهای در بصره ساخت که به گزارش مسعودی ،تجار وثروتمندان بحرینی در
آن سکونت داشتند و این افزون بر خانه هایی بود که در اسکندریهی مصر داشت 64.تمایل او به مال
اندوزی به حدی رسید که وقتی عثمان بن عفان به او ششصد هزار درهم بخشوید ،تنهوا حاضور بوه
پذیرش این جایزه با سکه های اصفهان شد که مراوبیت بیشتری نسبت به سایر مناطق

داشتند65.

نخستین اختالف سیاسی در مشی علی و زبیر در ماجرای محاصرهی خانهی عثمان آشکار شود.
علی ضمن انتقادهایی که به عثمان داشت ،اقدام شورشیان را در محاصرهی خانهی خلیفه مورد تأیید
قرار نداد 66.حتی از پسران خود -حسن و حسین -خواست تا از خلیفه محافظوت نماینود 67اموا زبیور
دست از حمایت خلیفه کشید 68و بعدها مفتخرانه اعالم کرد که «موردم را از هور سوو علیوه عثموان
شوراندیم تا کشته

شود»69.

پس از قتل عثمان ،علی با اکراه خالفت را پذیرفت .زیرا میدانست که پذیرش خالفت در ایون
اوضاع آشفتهی سیاسی ،چه تبعات سنگینی را برای او در پی خواهد داشت .اما به جهت تعهودی کوه
به اقامهی عدالت داشت ،خالفت را پذیرفت و در یک بیان صریح ،اعالم کرد که «در حکومت مون،
عزیزان بال جهت ،ذلیل خواهند شد و ذلیالن بالجهت ،عزیز خواهند گردیود» 70.مون عودالت پیشوه
خواهم کرد و بدانید که عدل فراخنایی دارد؛ و کسی که عدالت بر او تنگی میکنود ،بدانود کوه جوور
تنگ تر از عدالت خواهد بود 71.امام علی مصمم شده بود تا در حوزهی اقتصادی ،ثروت هایی که بوه
طور نا مشروع میان افراد خاصی توزیع شده بود به بیت المال برگرداند و سیاست تقسویم بالسوویه را
در پیش گیرد 72.چه ،او بر این باور بود که دارایی بیت المال -حتی ریزترین اشیاء -باید بوه صوورت

زمستان 93
133

امام علی و زبیر :از تفهام تا تخاصم

مساوی تقسیم شود 73.او تقسیم عادالنه بیت المال را از جمله حقوق مردم بر خلیفه مویدانسوت 74و
در پیروی از سیره رسول اهلل ،اعالم کرد که بیت المال را ذخیره نخواهد کرد 75.از آن پس ،هر بار که
اموال را تقسیم میکرد ،بیت المال را جاروب میزد و دو رکعت نماز میخواند و آن محل را شواهدی
برای روز قیامت

میگرفت76.

در حوزهی سیاسی نیز عزم او بر عزل استانداران پیشین قرار گرفت که لیاقت استخدام به عنوان
بازوان اجرایی او را نداشتند 77.برخی از این استانداران ،نماد اشورافیت ،زرانودوزی ،تفواخر و تعصوبات
قبیلهای بودند که حضورشان در نظام حکومتی امام علی ،هیچ توجیهی نداشت .عالوه بر این ،ابقوای
آنها در نظام جدید موجب یأس و ناامیدی کسانی میشد که از بیعدالتی والیان پیشین به ستوه آمده
بودند و اینک در پرتو بیعت با امام ،از ایشان رفتار عادالنهای را انتظار داشتند .بوه بواور اموام ،والیوان
ناصالح باید عزل شوند تا صالحانی که در طول سالیان متمادی به حاشیه رفته بودند ،اینوک در اداره
جامعه مسلمین دخیل

شوند78.

در حوزهی اعتقادی نیز مبارزه با بدعتها از اهم اموری بود که امام به آن اهتمام ورزید 79 ،زیرا
باور داشت که ظهور هر بدعت ،زوال یک سنت را در پی خواهد آورد 80و زمینه ایجاد فتنه را فوراهم
خواهد

کرد81.

پس از قتل عثمان ،زبیر از نخستین کسانی بود که آزادانه با امام علی بیعت کرد 82و حتی موردم
را به بیعت با آن حضرت تحریض نمود 83.اینکه آیا حقیقتا او بوه حاکمیوت علوی رااوب بوود یوا بوه
مصلحت چنین میکرد ،سخن ها رفته است .برخی از پژوهشگران معاصر معتقدند که زبیور و طلحوه
سودای ریاست داشتند و در انتظار رسیدن به خالفت بودند اما کسی به آنها توجهی نکرد .از ایون رو
با امام علی بیعت کردند تا شاید حکومت کوفه و بصره به آنها واگذار شود 84.کسانی هم بیعت آنها با
علی را مسبوق به همراهی با افکار عمومی مهاجر و انصار و نیز معطوف به بهره برداری از موقعیوت
جدید دانسته اند 85.با این حال ،طولی نکشید که زبیر بیعت خود را با امام علی شکست و بوه هموراه
طلحه به قصد عمره از مدینه خارج شد و در مکه ،ام المؤمنین عایشه را به خوروج علیوه اموام علوی
تحریض کرد 86.بهانه او در این کار ،بیعت اجباری با علی(ع) و انتقام از قاتالن عثمان بود.
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از این زمان بود که واگرایی زبیر آشکار شد و خصومت او با امام علی(ع) شکل عریان بوه خوود
گرفت .آنچه در این دگردیسی رفتاری ایفای نقوش نموود و ایون صوحابی پیوامبر و دوسوت دیرینوه
علی(ع) را از تفاهم به تخاصم کشانید میل او به خالفت 87و ناکامی از رسیدن بوه اسوتانداری کوفوه
بود 88.البته سیاستی که امام در احیاء سیرهی رسول در پیش گرفته بود ،طبعاً زبیر ،طلحه و بزرگوانی
که پیش از این به ثروتهایی کالن دست یافته بودند ،نگران میکرد .آنها خود را از اشوراف معنووی
جامعه اسالمی میشمردند و انتظار داشتند که در حکومت جدید ،از منزلتی بواالتر از سوایر تووده هوا
برخوردار شوند و میزان دریافت آنها از بیت المال نیز با عنایت به سابقه همراهی با پیامبر بسی بیش
از دیگران باشد .از این رو سیاست مساوات جویانه امام علی را بر نمیتابیدند و از قبول مقرری خوود
که مساوی با مقرری سایر افراد جامعه بود خود داری کردند و حتی در این خصو

 ،علیه امام ،زبان

به اعتراو گشودند 89.آنها انتظار داشتند که از ارکان دولت جدید شمرده شوند اما چوون دیدنود کوه
علی (ع) اهل معامله نیست و به آنان روی خوشی نشان نداد ،زبان به شکوه گشوند 90و پس از خروج
از محضر امام ،تلخکامانه گفتند آنچه را که ما انتظارش میبردیم به دیگران واگذار

کرد91.

عبداهلل بن زبیر در ایجاد کدورت میان پدرش و امام علی بی نقش نبود .چوه ،اموام در موضوعی
آشکار از نقش بارز او در فتنه ها و دشمنی ها میگویند که« :زبیر همواره با ما بود تا آنکوه فرزنودش
عبد اهلل پا به جوانی گذاشت» 92.بنا به روایتی ،امام پیش از وقوع نبرد جمل ،زبیر را مخاطب قرار داد
و فرمود« :تو را از فرزندان عبد المطلب میشمردیم ،تا آنگاه که پسر بدبخت تو در رسید و میوان موا
آتش جنگ برافروخت و چنین خالفی ظاهر

کرد»93.

با ورود زبیر و طلحه به مکه و همراه کردن ام المؤمنین عایشه با خود ،شماری از عناصر ناراضی
رژیم جدید به آنها پیوستند و در خصو

تعیین مرکزی برای شروع قیام علیوه حکوموت جدیود وارد

مشورت شدند .در این شورا از مراکز متعددی سخن به میان آمد اما سر انجام بصره به جهات عدیده
مورد توجه قرار گرفت .نخست اینکه عبد اهلل بن عامر -والی منصوب عثمان در این شهر -که اینک
از بیم حسابرسی امام علی به ناکثین در مکه پیوسته بود ،وعده داد که هزینه و نیروی الزم را بورای
قیام در بصره فراهم خواهد کرد 94.دو دیگر اینکه در بصوره گورایش هوای عثموانی وجوود داشوت و
ناکثین می توانستند از این امر به سود خود بهره برداری کنند 95.عالوه بر این ،طلحه در این شوهر از
نفوذ فراوانی برخوردار بود و می توانست بر افکار هواداران خود در جهت پیوستن به شورشیان اثرگذار
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باشد 96.البته عدم یکبارچگی سیاسی میان شهروندان بصری نیز از چشم ناکثین به دور نبود .چوه ،در
بصره جناح های مختلفی دیده میشدند که برخی هوادار علی ،عدهای متمایل به معترضان و گروهی
نیز بی طرف بودند .در این میان ،موقعیت ممتاز بصوره کوه مرکوز ثقول معوامالت بوا دنیوای شورق
محسوب می شد ،در این انتخاب بی تأثیر نبود .این شهر توا پویش از نبورد جمول ،مهمتورین قطوب
سیاسی ،نظامی و اقتصادی در منطقه بین النهرین و عراق محسوب

میشد97.

پس از انتخاب بصره ،پیمان شکنان از مکه راهی این شهر شدند تا قیام خود را علیوه حاکمیوت
مشروع امام علی سامان دهند .آنان در «مَربد» مستقر شدند و با نامه نگاری به سران قبایل بصری و
ایراد سخنرانی های عمومی در مَربد و یا حضور در منزل شخصی بعضی از اکوابر بصوری ،در صودد
جلب حمایت آنها بر آمدند و صفوف خود را برای حمله به بصوره آراسوتند .پوس از در گیوری هوای
مقدماتی که میان شورشیان و نیروهای تحت امر عثمان بن حنیف -والی اموام علوی در بصوره -در
گرفت ،سر انجام طرفین ضمن پذیرش آتش بس ،موافقت کردند تا شورشیان در گوشوهای از بصوره
ساکن شوند و مسجد و دار االماره و بیت المال همچنان در اختیار عثمان بن حنیوف بواقی بمانود توا
امام علی از مدینه برسد و اائله را فیصله دهد 98.پس از انعقاد پیموان ،هور دو گوروه ضومن سووگند
وفاداری ،گواهانی را در صدق نیت خود به شهادت گرفتند 99.حتی داورانی از سوی طورفین انتخواب
شدند تا در صورت بروز اختالف میان آنها حکم

کنند100.

پیمان یاد شده توانست آتش اختالف را موقتاً فرونشاند .اما طولی نکشید کوه شورشویان از بویم
رسیدن امام علی و عدم توانایی در برابر او ،شبانه پیمان را یکجانبه شکستند و عثمان بن حنیف را به
اسارت گرفتند و مسجد و دار االماره و بیت المال را به تصرف خود در

آوردند101.

پس از تصرف مراکز اصلی شهر و سرکوب اعتراضات ،فضوای خفقوان بور بصوره حواکم شود و
کنترل شهر به دست شورشیان افتاد تا خود را برای مقابله با لشگریان امام علی کوه از مدینوه عوازم
بصره بودند آماده کنند .در جریان سرکوب معترضان ،نزدیک به هزار نفور از شویعیان اموام علوی در
بصره کشته شدند 102.بدین ترتیب ،شهری که پیش از این ،به طوع و رابت با امام علی بیعت کورده
بود در زیر شمشیر شورشیان سقوط کرد و زمانی که امام به این شهر رسید ،فریاد «یالثارات عثمان»
از هر گوشهی آن

برخاست103.
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پس از سقوط بصره ،زبیر از سوی عایشه به عنوان امیر سپاه برگزیده شد و به فرمان ایون بوانو،
سپاه با او به عنوان امیر لشکر بیعت کرد 104.زبیر نیز بالفاصله نیروهای تحت امر خود را فراخوانود و
در برابر سپاه امام که از راه رسیده بود اعالم آماده باش کرد و در تحوریض آنهوا جهوت پایوداری در
مقابل امام به خوبی ایفای نقش

نمود105.

امام علی پس از آرایش نیروهایش ،علیرام آمادگی کامل در دفع این فتنه ،ابتدا کوشید توا ایون
اائله را به شیوه سالمت آمیز فرو نشاند و مانع از ایجاد جنگ و خونریزی شود .از این رو در سوه روز
نخست ،نمایندگانی را به نزد بزرگان و سران قبایل بصری و نیز سران شورشی فرستاد و آنهوا را بوه
اطاعت فرا خواند 106.سپس طی نامهای خطاب به طلحه و زبیر با لحنی هشدار گونه نوشت« :فارجعوا
ایها الشیخان عن رأیکما فأن اعظم امرکما العار ،من قبل ان یجتمع العار

والنار»107.

نقش زبیر در واگرایی نسبت به امام علی و دشمنی با آن حضرت را میتوان از سخنان اموام بوه
نیکی دریافت .حضرت امام پس از اطمینان از رابت زبیر برای جنگ ،ابراز داشت« :خدایا زبیر پیونود
خویشاوندی را برید و بیعت مرا شکست و دشمن مرا بر ضد من یاری داد .اموروز بوه هور گونوه کوه
میخواهی شر او را از من کفایت کن» 108.منابع تاریخی گزارش میکنند که پیش از آااز جنگ ،امام
علی دقایقی با زبیر وارد مذاکره شد و سخنی از پیامبر به او یاد آوری کرد که «ای زبیر توو روزی بور
علی شمشیر خواهی کشید» .زبیر باشنیدن این سخن از میدان کناره گرفت و گفت مرا در ایون کوار
بصیرتی نیست 109.در راه باز گشت به مدینه بود که در وادی السباع به دست یکی از صحرا نشوینان
به نام عمرو بن جرموز کشته شد 110.قاتل زبیر ،شمشیر و سر بریدهی او را به قصد دریافت پاداش به
نزد امام علی آورد .همین که امام چشمش به شمشیر زبیر افتواد انودوهگین شود و فرموود «چقودر صواحب ایون
شمشیر ،ابار اندوه را از چهره رسول خدا زدود ولی سرنوشت ،او را به چنین روزی

انداخت»111.

جنگ جمل به سود امام علی و شکست شورشیان پیمان شکن خاتموه یافوت و طوموار زنودگی
یکی از مشهور ترین صحابه پیامبر -یعنی زبیر بن عوام -با سابقه درخشانی که در خدمت به اسوالم
و پیامبر داشت بسته شد .او که عمری را با فضیلت گذرانده بود ،بورای مشوارکت در ایون فتنوه ،بوه
رفتارهایی متوسل شد که دور از شأن وی بود و زمینه را برای نخسوتین جنوگ داخلوی در اسوالم و
قتال اهل قبله فراهم کرد و با این کار ،خواسته یا ناخواسته ،امویان را بر امام علی جسوور و گسوتاخ
نمود تا بعد از این برای به چالش کشیدن حکومت مشروع آن حضورت ،جبهوهی توازهای در صوفین
علیه او بگشایند و حاکمیت بنی امیه را تحکیم بخشند112.
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نتیجهگیری
بخش بلندی از حیات امام علی و زبیر بن عوام در همراهی ،تفاهم و همگرایی گذشت .از سوال
نخست بعثت که این دو صحابی بوزرگ در شومار «السوابقون» و پیشوگامان در اسوالم وارد شودند،
همواره در راه نشر توحید و آموزههای نبوی ،حضور فعوال داشوتند .گذشوته از نسوبت خویشواوندی ،
عواملی نظیر :بصیرت در نظر و شجاعت در عمل ،متابعت از دستورات پیامبر اسالم و برخوورداری از
آرمان مشترک ،همگرایی میان این دو صحابی بزرگ را دو چندان میکرد.
شرایط اقتصادی عصر فتوحات بر روحیه شماری از صحابهی پیامبر اثر گذاشت وآنها را به سوی
نوعی اشرافیت مادی سوق داد .زبیر بن عوام از جمله کسانی بود کوه اشورافیت معنووی و موادی را
توأمان در خود جمع کرده بود و در زمرهی خوا

و نخبگان اثر گذار جامعه خود محسوب میشد .او

پس از قتل عثمان ،مختارانه با امام علی بیعت کرد و انتظار داشت که در منظومهی سیاسوی جدیود،
سهمی برای او در نظر گرفته شود اما چون دید که علی(ع) اهل معاملوه و خویشواوند بوازی نیسوت،
رشته الفت و مودت را گسست و بیعت خود را با امام شکست و طریق واگرایی و تخاصم را در پویش
گرفت و زمینه ساز فتنه جمل گردید و سرانجام با اعتراف به عدم بصیرت ،صحنه جنگ را خالی کرد
و در راه بازگشت به مدینه ،در وادی السباع به قتل رسید.
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مرکز نشر دانشگاهی ،1369 ،ج ،1
مکتبه الخانجی ،1351 ،ج .89 ،1
 - 32واقدی ،همان ،ج .187 ،1
 - 33ابن هشام ،همان ،ج .225 ،2
 - 34یعقوبی ،همان ،ج .409 ،1
 - 35نویری ،شهابالدین ،نهایه االرب فی فنون االدب ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،تهران :انتشارات
امیرکبیر ،1364 ،ج 245 ،2؛ ذهبی ،همان ،ج .255 ،2
 - 36ابن هشام ،همان ،ج 47 ،4؛ یعقوبی ،همان ،ج .471 ،1
 - 37مفید ،همان.611 ،1410 ،
 - 38واقدی ،همان ،ج .611 ،2
 - 39ابن سعد ،همان ،ج .102 ،2
 - 40واقدی ،همان ،ج .637 ،2
 - 41سبحانی ،جعفر ،فروغ ابدیت ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه.390 ،1368 ،
 - 42یعقوبی ،همان ،ج .430 ،1
 - 43ابن هشام ،همان ،ج .17 ،3
 - 44یعقوبی ،همان ،ج .441 ،1
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 - 45واقدی ،همان ،ج .826 ،3
 - 46صدوق ،محمد بن علی ،امالی ،ترجمه محمد باقر کمرهای ،تهران :کتابخانه اسالمیه،1362 ،
213؛ طبرسی ،احمد بن علی ،احتجاج ،ترجمه بهزاد جعفری ،تهران :دارالکتب66 ،1381 ،؛ ابن کثیر،
ابوالفداء اسماعیل ،البدایه و النهایه فی التاریخ ،قاهره :مطبعه السعاده ،1351 ،ج .209 ،5
 - 47مفید ،همان.51 ،1410 ،
 - 48ابن سعد ،همان ،ج .198 ،2
 - 49مقریزی ،همان ،ج .136 ،2
 - 50دیار بکری ،حسین بن محمد ،تاریخ الخمیس فی احوال انفس النفیس ،قاهره :مکتبه الوهبیه ،1283 ،ج
.200 ،2
 - 51خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،1401 ،ج .61 ،2
 - 52مفید ،محمد بن نعمان ،الجمل ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی،تهران :نشر نی.64 ،1367 ،
 - 53ابن قتیبه ،عبداهلل بن مسلم ،امامت و سیاست ،ترجمه سید ناصر طباطبایی ،تهران :انتشارات ققنوس،
28 ،1380؛ طبری ،همان ،1387 ،ج .203 ،3
 - 54ابن ابی الحدید ،عبدالحمید ،جلوه تاریخ در شرح نهج البالاه ،ترجمه مهدوی دامغانی ،تهران :نشر نی،
 ،1372ج .122 ،5
 - 55مسکویه ،ابوعلی ،تجارب االمم ،تحقیق ابوالقاسم امامی ،تهران :انتشارات سروش ،1379 ،ج ،1
.273
 - 56ابن ابیالحدید ،همان ،ج .122 ،5
 - 57ابن سعد ،همان ،ج .108 ،3
 - 58ابن عماد حنبلی ،شهاب الدین ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،تحقیق ارناؤوط ،دمشق :دار ابن کثیر،
 ،1406ج .208 ،1
 - 59امینی ،عبدالحسین ،الغدیر ،بیروت :دارالکتب العربی ،1379 ،ج .39 ،8
 - 60ابنجوزی ،عبدالرحمن ،المنتظم فی تاریخ الملوک و االمم ،تحقیق محمد عبدالقادر عطا ،بیروت:
دارالکتب العلمیه ،1412 ،ج .110 ،5
 - 61ابن ابیالحدید ،همان ،ج .122 ،5
 - 62سبحانی ،همان.256 ،
 - 63ابن ابیالحدید ،همان ،ج .118 ،5
 - 64مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران :انتشارات علمی
و فرهنگی ،1378 ،ج .690 ،1
 - 65ابن سعد ،همان ،ج .89 ،3

زمستان 93
141

امام علی و زبیر :از تفهام تا تخاصم

 - 66مفید ،همان ،1367 ،صص .76-75
 - 67ابن اثیر ،عزالدین علی ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر ،1385 ،ج .160 ،3
 - 68همان ،ج .175 ،3
 - 69ابن ابیالحدید ،همان ،ج .123 ،5
 - 70نهج البالاه ،ترجمه شهیدی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،1369 ،خطبه .16
 - 71همان ،خطبه .15
 - 72اسکافی ،ابوجعفر ،المعیار و الموازنه فی فضائل االمام امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ،تحقیق محمد
27؛ ابنعبدربه ،احمد بن محمد ،العقد الفرید،
باقر المحمودی ،بیروت :مؤسسه المحمودی،1402 ،
تصحیح احمد امین و آخرون ،قاهره :مکتبه النهضه العربیه ،1381 ،ج .145 ،4
 - 73ابن هالل ثقفی ،ابواسحاق ،الغارات ،ترجمه محمد باقر کمرهای ،تهران :انتشارات فرهنگ اسالم،
.19 ،1356
 - 74نهج البالاه ،خطبه .15
 - 75ابن ابیالحدید ،همان ،ج .136 ،1
 - 76سیوطی ،جاللالدین ،تاریخ الخلفا ،تحقیق شیخ قاسم شماعی ،بیروت :دارالقلم.180 ،1406 ،
 - 77مفید ،همان287 ،1367 ،؛ مسکویه ،همان ،ج .428 ،1
 - 78نهج البالاه ،خطبه .16
 - 79همان ،خطبه .164
 - 80همان ،خطبه .145
 - 81همان ،خطبه .50
 - 82یعقوبی ،همان ،ج .74 ،2
 - 83ابن قتیبه ،همان.72 ،1380 ،
 - 84شهیدی ،سید جعفر ،تاریخ تحلیلی اسالم ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی.151 ،1383 ،
 - 85سبحانی ،همان.342 ،
 - 86قزوینی رازی ،عبدالجلیل ،النقض ،تصحیح میر جالل الدین محدث ،تهران :انجمن آثار ملی،1358 ،
.377
 - 87بالذری ،همان ،ج 255 ،2؛ مقدسی ،همان ،ج .877 ،2
 - 88ابن ابیالحدید ،همان ،ج 109 ،1؛ ابن کثیر ،همان ،ج .226 ،7
 - 89اسکافی ،همان.113 ،
80؛ شهیدی ،همان،
109؛ بهبودی ،محمد باقر ،سیره علوی ،تهران :بینا،1368 ،
 - 90همان،
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 - 91ابن قتیبه ،همان.80 ،1380 ،
 - 92نهج البالاه ،حکمت 435؛ ابن قتیبه ،همان28 ،1380 ،؛ ابن ابیالحدید ،همان ،ج .302 ،1
255؛ ابن طقطقی ،محمد بن علی ،تاریخ فخری ،ترجمه محمد وحید
 - 93بالذری ،همان ،ج ،2
گلپایگانی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.118 ،1367 ،
184؛ طبری ،محمد بن جریر ،المسترشد فی امامه علی بن ابی
 - 94ابن اثیر ،همان ،1409 ،ج ،3
طالب ،تحقیق احمد محمودی ،تهران :مؤسسه الثقافه االسالمیه.418 ،1415 ،
 - 95اسکافی ،همان27 ،؛ مفید ،همان.75 ،1367 ،
 - 96ابن صباغ مالکی ،نورالدین علی ،الفصول المهمه فی معرفه االحوال االئمه ،بیروت :دار االضواء،1409 ،
67؛ بالذری ،همان ،ج .221 ،2
 - 97هروی ،جواد ،امام علی و ایران ،مشهد :پژوهش توس.243 ،1382 ،
 - 98مفید ،همان171 ،1367 ،؛ ابن خیاط ،خلیفه ،تاریخ خلیفه ،بیروت :دارالکتب العلمیه،1415 ،
.109
 - 99ابن قتیبه ،همان100 ،1380 ،؛ مفید ،همان.171 ،1367 ،
 - 100ابن قتیبه ،همان.100 ،1380 ،
 - 101بالذری ،همان ،ج 237 ،2؛ ابن عبدالبر ،همان ،ج 366 ،1؛ ابن خلدون ،عبدالرحمن ،العبر،
ترجمه آیتی ،تهران :موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ،1363 ،ج 598 ،1؛ ابن اعثم کوفی ،احمد
بن علی ،الفتوح ،ترجمه مستوفی هروی ،تصحیح طباطبایی مجد ،تهران :انتشارات انقالب اسالمی،1372 ،
413؛ ابن شهرآشوب ،محمد بن علی ،مناقب آل ابی طالب ،بیروت :داراالضواء ،بیتا ،ج .151 ،3
 - 102اسکافی ،همان.142 ،
 - 103بالذری ،همان ،ج .231 ،2
 - 104همان ،ج 265 ،2؛ مفید ،همان.181 ،1367 ،
 - 105ذهبی ،همان ،ج .488 ،3
 - 106ابن اعثم کوفی ،همان.423 ،
 - 107نهج البالاه ،نامه .445
 - 108ابن ابیالحدید ،همان ،ج 148 ،1؛ اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمه فی معرفه االئمه ،قم :نشر
ادب حوزه ،1364 ،ج .326 ،1
184؛
 - 109دینوری ،ابوحنیفه ،اخبارالطوال ،ترجمه محمود مهدوی دامغانی ،تهران :نشر نی،1368 ،
ابن کثیر ،همان ،ج .326 ،1
 - 110مفید ،همان.234 ،1367 ،
 - 111ابن طقطقی ،همان93 ،؛ مسعودی ،همان ،ج 721 ،1؛ دینوری ،همان.185 ،
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 - 112آئینهوند ،صادق ،تاریخ سیاسی اسالم ،تهران :نشر رجاء،1363 ،
.151

123؛ شهیدی ،همان،

