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  مقدمه
های تاریخی کاهش یافت و حوادث صدر اسالم در کتب نگاریک، تاز قرن سوم به بعد

). با این وجود، در میان 59- 58(رابینسون، شد طبقات، انساب و تواریخ عمومی گنجانده 
ها از نگاریق بازنمایی تاریخ صدر اسالم در تک5و  4ه خصوص در قرن ، بشیعیان امامی

 الجملها  نگاری ). یکی از این تک325، 267جمله حروب و فتن ادامه یافت (بخشی، 
شد. شیخ مفید ق تألیف  5یا ابتدای سدۀ  4ه در اواخر سدۀ ، کتألیف شیخ مفید است،

دانشمندی فقیه و متکلم بود و آشکارا و به قصد اثبات حقانیت حضرت علی(ع) این اثر 
تاریخی را تألیف کرد. چرا این عالم و متکلم توانا، اثری تاریخی در باب نبردی خاص در 

بی  ای نگاشت که نگارش مشابه آن در فرق دیگر رو به افول نهاده بود؟ پاسخ، زمانه
الجمل نهفته رک شرایط تاریخی و مجادالت کالمی زمانۀ مفید و تحلیل متن گمان در د
ق و یافتن 4رو مسأله پژوهش حاضر، فهم شرایط کالمی اواخر سدۀ  است. از این

های مختلف موجود  است. شیخ مفید از میان روایت الجملهای کتاب تاریخی شاخصه
  ای معاصران خود بازنمایی کرد.بردربارۀ این جنگ دست به گزینش زد و این نبرد را 

های فرق مختلف اسالمی در باب این نبردِ تأثیرگذار در چند  هرچند تاکنون دیدگاه
اثر ارزشمند موضوع تحقیق بوده، اما در این آثار دیدگاه سران و نخبگان فرق در قرون 

است  ای آنان در نظر گرفته نشدهمختلف ثابت پنداشته شده و سیالیت و تحوالت اندیشه
رو زاد). از این های فرق درباره جنگ جمل؛ مفتخری و باقری(خادملو، بازشناسی دیدگاه

اند ـ در  الزم است نظرات نخبگان و متکلمان معتزلی ـ که بیشتر به این نبرد پرداخته
ق دوباره بررسی شود. در مقاالتی 5و ابتدای سدۀ  4کالمی اواخر سدۀ  های  فضای بحث

شناسانۀ کتاب الجمل و النصره لسید العتره فی حرب البصره اثر شیخ وشبررسی ر«مانند 
فر) و کتاب  (خلیلی» ه جنگ جمل و جمل نگاریمالحظاتی دربار«پناه)، (هدایت» مفید

های   ای، حساسیت (خانجانی) به مباحثی مانند اختالفات فرقهنگاری  شیخ مفید و تاریخ
نگاری پرداخته شده است، اما نویسندگان، در  خکالمی و یا سبب ورود شیخ به عرصۀ تاری
اند. در این آثار به ادله و نحوۀ گزینش روایات خاص  پی پاسخ به موضوعاتی متفاوت بوده
  است. در بازنمایی واقعه جمل توجه نشده

برای پاسخ به مسألۀ پژوهش حاضر، ابتدا زندگی و زمانۀ شیخ مفید به صورت گذرا 
ق در باب جنگ جمل روشن 4مجادالت کالمی اواخر سدۀ  مرور خواهد شد تا فضای

های مورد تأکید به شاخصه، الجملشود. سپس با استفاده از روش کیفی و تحلیل متنِ 
  مفید در اثبات حقانیت امام علی(ع) در جنگ جمل می پردازیم. 
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  زمانه و زندگی شیخ مفید
، از )444(طوسی،  ن معلممعروف به شیخ مفید و اب عُکبری، محمد بن محمد بن نعمان

بر گفتمان های تشیع امامی در  مکتب بغداد بود. تأثیر اودانشمندان امامى  ترینبرجسته
دوران حیات وی و حتی پس از آن بسیار وسیع بوده است. تولد شیخ را میان سال های 

کبرای بغداد آورده، )403-402ق (نجاشی، 338/  336 اند. مفید در محضر در عُ
عقیل ابىق)، ابن 384ق)، رمانی (م.381ق)، صدوق (م.369قولویه (م. ی چون ابناستادان
  در بسیاری از علوم زمانۀ خود گوی سبقت از دیگران ربود. جنید و ابن

بویه مقارن بود؛ امری که امکانی ویژه برای فعالیت دوران حیات مفید با افزایش قدرت آل
- 372). در دورۀ عضدالدوله (حک: 15/292، 151- 14/150 جوزی،شیعیان فراهم آورد (ابن

ق) و 381- 421ق) و سیاست همراه با تسامحِ او و نیز روی کارآمدن قادر (خالفت: 367
های  ها کاست. آشوبکوشش فزایندۀ او برای تجدید سلطۀ اهل سنت، تا حدودی از آن آزادی

شیخ از بغداد، شدن شماری از شیعیان و تبعید ق، کشته409ق و 398ق و 392های سال
های روبه رشد برای شیعیان بود  های سنیان و سرآغاز محدودیتنشانۀ افزایش واکنش

)، گو اینکه مناظرات کالمی در محافل بغداد همچنان 66- 3/65 ؛ ذهبی،59- 15/58کثیر،  (ابن
 کوشیدند آراء خود را به اثبات رسانند و از این طریق میراثهای رقیب میرونق داشت: گفتمان

  ) 100- 99کرمر،  ؛350- 9/102 ر،یاث ابنها و آثار علمی پدید آمد (سترگی از ردیه
در این فضا، شیخ مفید نیز با نگارش متون مختلف و رساالتی در پاسخ به سؤاالت 

های رقیب پرداخت شیعیان، به تبیین مبانی اعتقادی امامیه و پاسخ به شبهات گفتمان
کت در مناظرات علمی، در شفافیت مرزهای امامیه )؛ چنانکه با شر403- 399(نجاشی، 

  با سایر فرق نقشی مهم ایفاء کرد.
رسد ها، به نظر میهای سیاسی حاکمان بر عملکرد گفتمانگیریفارغ از تأثیر جهت
ای غالب بر زمانۀ مفید نیز در گزینش روایات و حتی ترتیب آنها  فضای فکری و اندیشه

توان روند تحوالت است. به عبارت دیگر، نمیداشتهتأثیری مضاعف  الجملدر کتاب 
ق و تمایلِ سردمداران آنها را برای ایجاد تغییر در برخی مواضع کالمی نادیده  کالمی فِرَ
گرفت؛ تغییراتی که در نهایت در ایجاد دیدگاه غالب در خصوص برخی مسائل (در اینجا: 

  د. حقانیت طرفین یا حداقل سردمداران جنگ جمل) مؤثر بو
  

  های رقیب در خصوص جنگ جملروند تحول آراء کالمی گفتمان
ترین دوران تاریخی خود را ق یکی از بحرانی 4و  3گفتمان تشیع امامی در سده های 
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سپری کرد؛ دورانی که به طور ویژه، با دو چالش بزرگ در باب حقانیت عملکرد امام اول 
 مذهب ها بر پایداری افراد امامیحرانو تشکیک در وجود امام آخر روبه رو بود. این ب

تأثیرگذاشت. نتیجۀ کوشش شیخ مفید در رفع تشکیک از شیعیان امامی در خصوص وجود، 
)، اما 100- 98بود (نجفیان رضوی،  االرشادو  الغیبهغیبت و ظهور امام دوازدهم نگارش کتب 

نگ میان در زمینۀ امام اول(ع)، حقانیت آن حضرت در جنگ جمل، یعنی نخستین ج
صحابۀ بزرگ پیامبر(ص)، در معرض تشکیک قرار گرفته بود؛ امری که با نظریۀ اجتهاد 

ها آنچنان فراگیر شد که صحابه و برخی آراء کالمی دیگر ارتباطی وثیق داشت. این تشکیک
سازی، به عنوان سران جمل، اعالم کردند با ق گروهی در مراسمی شبیه375در سال 

). در 377جنگ دارند و شماری از شیعیان را کشتند (جعفریان، اصحاب علی (ع) قصد 
چنین فضایی، شیخ مفید به پیروی از سنت پیشینیان، به تألیف در خصوص این جنگ روی 

  )38- 632؛ بخشی، 24- 23آورد (خادملو، کتابشناسی جنگ جمل، 
ب ، نخست به نقد آثار اختصاصی پیشین در باالنصره و الجملاو در دیباچۀ کتاب 

تقلید «از وضعیت » پرسشگر«خارج کردن ، جمل پرداخت و اینکه هدف او از تألیف کتاب
 )؛ چنانکه به فهم دشوار، شبهه1/48، است (مفید، مصنفات شیخ مفید» کنندهگمراه

  انگیزی و آشفتگی در تنظیم اخبارِ واقعه در کتب قبلی نیز اشاره کرد .
پیوسته است و چهار گروه مجبره، اصحاب دانیم در باور مفید، ایمان با معرفت می
برند، از معرفت که از عقل خویش بهره نمیها، دشمنان علی(ع) و مقلدان کور و بیبدعت

-323شمار مؤمنان خارج شده و جزء گروه کافران جاوید در آتش هستند (مکدرموت، 
ف اصلی او از نشان می دهد که یکی از اهدا» کنندهتقلید گمراه«عبارت ، ). بنابراین320

  ، خروج مخاطبان مردد از دایرۀ کفر و ورود آنان در دایرۀ مؤمنان بودهالجملنگارش 
است. تأملی گذرا در نظرات برخی بزرگان در خصوص طرفین جنگ جمل تا عصر شیخ 

  1سازد.تر میمفید فضای مؤثر در نگارش رسائلِ مفید در خصوص این جنگ را روشن
کنندگان در جنگ جمل، با عقاید آنها در در باب شرکتهای اصحاب فِرق دیدگاه

خصوص جایگاه صحابه، مرتکب گناه کبیره و مسالۀ کفر و ایمان پیوند دارد. عالوه بر آن، 
نظرات بزرگان اصحاب فرق و به ویژه معتزله نسبت به این رویداد یکسان نبوده و در 

نخبگان فکریِ نخستین از قاعدین، است. به عنوان مثال، برخی از طول زمان تغییر یافته 
ق، از 4وقاص و گروهی از اهل سنت حتی در نیمۀ نخست سدۀ همچون سعد بن ابی

برای صحابۀ حاضر در جنگ جمل و برائت از عملکرد آنها ابایی » اشتباه و خطا«لفظ 
                                                                                                                                        

  )  71- 1/49است.(مفید، مصنفات شیخ مفید، ها در مقدمۀ کتاب الجمل نیز آمده. شرحی جامع از این دیدگاه1
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) مند بودند که عاقبت آنها را به سبب پیوندشان با پیامبر(صحال، عالقهنداشتند. با این
؛ 67با آمرزش، رحمت و بهشت پیوند دهند (اشعری قمی،  1یا استناد به قول نبوی

). بدین ترتیب تا زمان وفات مفید، سه دیدگاه در فرق 55، ؛ مفید، همان457اشعری، 
غیر شیعی به عنوان بهترین راه حل در تناقض میان نظر (جایگاه رفیع صحابه) و عمل 

عالقه ای از حشویه که به مباحث عقالنی بید: دسته(جنگ آنها با یکدیگر) پذیرفته ش
) یا راه 458بودند، همراه شماری از زهاد اصل وقوع این حادثه را انکار کردند (اشعری، 

تفکر عقالنی را در این خصوص کنار نهادند: آنان با استناد به حدیث نبوی بر منع هر 
ی کردند. نظر این گروه در زمان گفت و گو و خواندن اخبار مربوط به این واقعه پافشار

؛ اصفهانی، 56- 1/55 بود (مفید، مصنفات شیخ مفید، شده شیخ مورد اقبال عامه واقع
). 331-18/339؛ همو، 335-334به توضیحات سودمند بهرامیان،  ـ ؛ نیز نک377

دانستند، بیشتر مشایخ بزرگ نظر میگروهی دیگر از حشویه که خود را در فقه صاحب
و عموم اصحاب آنها، بر این عقیده گرد آمدند که هر دو گروه حاضر در جنگ بر  شافعی

صواب بودند: آنها با خلوص نیت امر خداوند را اطاعت و تنها به اجتهاد خویش عمل 
رو، آنها مستوجب حکم فسق نیستند کردند؛ احتمال قصور در اجتهاد وجود دارد و از این

؛ مفید، 368، 334؛ اصفهانی، 558؛ باقالنی، 457ری، و گناهی بر گردن آنها نیست (اشع
). در نهایت، دستۀ سوم از علما بر این نظر اتفاق کردند که هدف در واقعۀ 57همان، 

خویش را دفع کند، اما در » مکروه«خواست بصره جنگ نبود، بلکه هر یک از طرفین می
تند. سخنان علی(ع) در این بین، گروهی از لشکر طرفین غدر کرده، جنگ به راه انداخ

باب اصحاب جمل نشانۀ آن است که آنها را مسلمان می دانسته و مشرک، کافر یا فاسق 
  ). 4/123؛ ابن حزم، 553-558نبوده اند (باقالنی، 

ق)، 131همین اتفاق به شکلی دیگر در جانب نخبگان معتزلی روی داد: واصل (م.
اما ، کار بردیکی از طرفین جنگ جمل بهرا برای » فاسق«پیشوای اولیۀ معتزلیان، لفظ 

گواه صادقی برای تشخیص گمراه یا محق نداشت؛ در حالی که دیگر همتای او، عمرو بن 
دانست ق)، هر دو گروه را فاسق و شهادتشان را در امور قضاء مردود می144عبید (م

ت سدۀ نیمۀ نخس متفکران معتزلی 2).307، 101-100؛ بغدادی، 67، 65(اشعری قمی، 
ق)، 226/235ق، در این باب دچار اختالف نظر بودند: شماری مانند ابوالهذیل عالف (م.3

                                                                                                                                        
  .377، 372، 334؛ اصفهانی، 2/560حنبل، : ابن نکـ برای احادیث منسوب به پیامبر(ص) در این زمینه  .1
)، 1/60، مفیـد، مصـنفات شـیخ مفیـد،     553دانستند (باقالنی، باقالنی و مفید رأی این دو را یکی می .2

 واصـل  بـا  او دیعقا زیتماوجه  نتریهعمد عنوان به دیعب بن عمرو دگاهیدکه در تحقیقات، این درحالی
  ). 2/398ی، ولو( استمطرح شده 
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ق) بر رأی واصل یا عمرو 201/203ق) و ابوبکر اصم (م.215معمر بن عبّاد سلمی (م.
؛ بغدادی، 1/62؛ مفید، مصنفات شیخ مفید، 457، اشعری، 67باقی ماندند (اشعری قمی، 

)؛ هرچند دسته ای دیگر، همچون هشام بن عمرو فوطی 1/49؛ شهرستانی، 306-307
ق) نظریۀ سران بر حق/ یاران بر باطل را ترجیح دادند؛ آنها بر این باور 255کوفی (م.

بودند که قصد سران، مذاکره دربارۀ مصالح اسالم و منع عوام از مداخله در فتنه بود، اما 
). شماری دیگر نظیر نظّام 101دی، ؛ بغدا64همان، عوام جنگ را آغاز کردند (مفید، 

ق) جسارت نشان دادند و رأیی 3ق) و بشر بن معتمر (زنده در اوایل سدۀ 231یا221(م.
نزدیک دیدگاه شیعه صادر کردند: حضرت علی(ع) بر حق و اصحاب جمل گمراه و جنگ 

  ) 456؛ اشعری، 66-65با آنها واجب بود (اشعری قمی، 
مندان معتزله پذیرفته شد و تداوم یافت (مفید، دو نظر اخیر نزد بیشتر اندیش

 و حوشب ،)ق260 در زنده(ی مریص)، به طوری که 66-1/65 مصنفات شیخ مفید،
همان، ؛ مفید، 101، دیدگاه نجات سران و هالکت پیروان را باور داشتند (بغدادی، هاشم

ام(م.32 ق)، جعفر 232)، اما دیدگاه حقانیت امام علی(ع) در میان معتزلیانی چون شحّ
ر ثقفی(م. ق)، عیسی بن صُبیح، ابوموسی 240ق)، ابوجعفر اسکافی(م.235بن مبشّ

ق) غلبه یافت. با 303ق) و ابوعلی جبایی (م.289ق)، ابوالحسین خیّاط(م.266مردار(م.
 سنت تفکر دررا  صحابه بودن مأجوری هژمون نتوانستند سرانجام زین آناناین حال 

 کردند مطرح را جمل سرانۀ توب دگاهی، دتضاد از خروجی برا بنابراین،. رندبگی دهیناد
 به تقرب قصد و عامه از هیتقسبب  بهاخیر را  گروهنظر  دیمف). 92-2/80عبدالجبار،(

 قدرت به توجه بای که نظر)؛ 1/66(مفید، مصنفات شیخ مفید،دانست می زمان حاکمان
  .است فتنی ریپذ بغداد در سنت اهل افزون روز

مسلکانی چون ) و بعدها اشعری342، 102- 101ق) (429به نظر بغدادی (م. با توجه
توان ) مبنی بر توبه و رجعت طلحه و زبیر و عایشه، می1/25ق) (548شهرستانی(م.

احتمال داد که برخی از علمای اهل سنت دیدگاه بزرگان معتزلی مبنی بر توبۀ سران 
راهی میانه بودند تا اهل سنت به دنبال  جمل را پذیرفته بودند. به نظر محققان، بزرگان

ی فکری و استداللی معتزلی را با رویکرد اهل حدیث تعدیل و ها چارچوببه واسطۀ آن 
اشعری، طحاوی و ماتریدی  انیجر). مطابق این نظر، هر سه 85ی، کاشفترکیب کنند (

) 276 بارانی،(به دنبال ارائۀ نظریۀ حد وسط، به منظور پیوند اهل حدیث و معتزله بودند 
  گیری اشعری از معتزله، در این امر مؤثر بود.و کناره

نظری رسد که در آن زمان میان معتزله و اهل سنت اتفاق بدین ترتیب به نظر می
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در باب صحابۀ حاضر در جمل، مبتنی بر حقانیت صحابۀ حاضر در طرفین جنگ (به 
گیری ل بودن پیروان) درحال شکلدلیل توبۀ سران فتنه و یا برحق بودن سران و بر باط

در جنگ  )ع(یعل امامتنها  کهامر تأکید داشته  نیا بر عهیش مقابل دراگرچه است. بوده
، . البته در این نظر، اصحاب جملهستند دوزخ مستحق و کافر جمل سران و بوده حق بر
؛ 456اشعری، (اند  شدهیمقلمداد  اسالم از خارج نهو  مانیا از خارجی عنی» هملَّ« افرک

  )4/123حزم، ؛ ابن99؛ بغدادی، 1/70مفید، مصنفات شیخ مفید،
 در چنین فضایی، مفید برای جلوگیری از تبدیل دیدگاه معتزله و اهل سنت به کالن

)، در آراء کالمی 331- 328کار بست و در کنار مناظره (مکدرموت، روایت، همت خود را به 
واکنش نشان داد. او به سبب جایگاه محوری امام در و موضوع تألیفات خود به این جریان 

هایی را در ذیل مسائل کفر، گناه کبیره و توبه گنجاند؛ چنانکه اش، تبصرهنظام اعتقادی
داد. عالوه بر آن،  دشمنان حضرت علی(ع) و اصحاب بدعت را نیز در ذیل کافران جای

ها به مسألۀ معرفت خداوند شد و تناگرچه تعریف شیخ از ایمان، اعمال را شامل نمی
مذهب عمل کفرآمیزی چون خیانت به گشت، او توضیح داد که حتی اگر یک امامی بازمی

). او در کنار تأکید بر قبول 320است (همان،  امام(ع) مرتکب شود، این فرد واقعا مؤمن نبوده
ذیرش توبۀ ) و نبود مانعی عقلی برای پ351پشیمانی و توبۀ شخص تا زمان احتضار (همان، 

فردی که ریختن خون یک مؤمن را مباح بداند یا مرتکب آن شود، مطابق روایات، مصرانه 
)، 366، 351- 355(همان، » هرگز موفق به توبه نخواهد شد«و » قطعاً«تأکید کرد که این فرد 

  توان آن را واکنشی به معتزله در باب توبۀ اصحاب جمل دانست.دیدگاهی که می
نیز  الخاطئه توبه ابطالی ف هیالکاف المسالهیخ مفید رساله ای با نام عالوه بر آن، ش

برای اقناع مخاطبان به منابع اهل سنت استناد کرد. موفقیت  الجملنگاشت. او در کتاب 
توانست به رفع شبهات پیرامون امام اول(ع) و انسجام مخاطبان شیعه او در این اثر می

آنکه، اثبات تاریخیِ حقانیت نخستین امام(ع)،  در محیط بحرانی غیبت کمک کند. ضمن
راه را برای پذیرش امامان بعدی و حقانیت گفتمان تشیع امامی در اذهان مخاطبان 

ساخت. با توجه به فضای ترسیم شده، تحلیل متن و فهم چگونگی این اثبات، هموار می
  بخش بعدی مقاله خواهد بود. 

  
  حقانیت حضرت علی(ع) در جنگ جمل

ی بر کتاب الجملِ شیخ مفید گواه آن است که این عالم برجسته، با گزینش و مرور
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چینش هوشمندانۀ روایات در این اثر، به طور مؤکد هدف اثبات حقانیت امام علی(ع) در 
بخشی از مباحث،  بندیِ است. او این مهم را گاه در جمعکرده جنگ جمل را دنبال می

اما روح جاری بر متنِ این اثر و تکرار برخی روایات  کند، آشکارا به مخاطبان گوشزد می
کوشد مدعای خود  رسد شیخ می سازد. به نظر می نیز جز این امر را نیز خاطر نشان نمی

را با محوریت سه موضوع اثبات کند: عدول آشکار اصحاب جمل از دستورات دین اسالم، 
ای از فضائل امام علی(ع). گزیدهپافشاری بر جنگ و رد اجتهاد و توبۀ آنها، تأکید بر 

گذارند، در ادامه   های فراوان موجود در کتاب، که بر مدعای مطرح شده صحه می  مدلول
  است. آورده شده 

  
 عدول اصحاب جمل از دستورات دین اسالم

ترین ارکانی که مفید با گزینش روایات متنوع بر  در روند تشریح واقعۀ جمل یکی از مهم
ده است، عدم پایبندی اصحاب جمل به فرمان های الهی است. اصل و محور آن تأکید کر
شکنی طلحه و زبیر پس از بیعت اختیاری است و سایر آنچه که به واسطۀ  این امر، بیعت

شود، به نوعی در پیوند با این موضوع است؛ امری که  آن، عملکرد سران جمل محکوم می
ز مسلمانان آن زمان پذیرفته نیست. دقت یک ا مصداق عدول بوده است و در نظر هیچ

در متن کتاب شیخ مفید آشکار می کند که او برای اثبات این امر مهم از چند دسته 
  گیرد:روایت بهره می

گروه اول روایاتی است که بر بیعت عام با امام علی(ع) داللت دارند (مفید، مصنفات 
شیخ مفید همراه شده و در آن بر  )؛ روایاتی که گاه با توضیحات318، 1/307شیخ مفید،

، 227 بیعت مردم مدینه، مهاجران، انصار و تابعان با حضرت تأکید می شود (همان،
توان توصیف امام از نحوۀ بیعت مردم با ایشان را نیز جای داد  ). در این گروه می263
ی آنها شکن )؛ چنانکه بیعت آزادانۀ طلحه و زبیر، بدون اشاره به بیعت268- 267 (همان،

). به عنوان نمونه، مفید به روایت فرستاده 332، 244 گیرد (همان، در این گروه قرار می
عباس نزد اصحاب جمل اشاره کرده و مأموریت او را فراخوانی آنها برای شدن ابن

انسته است. ضمن گفت و گوی این ، دپایبندی نسبت به بیعتی که بر گردن دارند
عبدهللا بر مواردی چون لزوم مراجعه به نظر عموم مردم در  فرستاده با زبیر، فرزند او

اینکه «گوید: کند، اما ابن عباس در پاسخ او می خصوص خالفت علی(ع) پافشاری می
مدعی رأی عمومی مردم در خالفت هستی، در باب کسی که مردم در خصوص خالفت 
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دانی که پدرت و طلحه  اند، چه مشورتی باید انجام گیرد؟ و تو خود می او اجتماع کرده
  )318 (همان، 1»هر دو با اختیار و میل بیعت کردند و مجبور نبودند
شکنی طلحه و زبیر تأکید شده و مفید  دستۀ دوم روایاتی است که در آنها تنها بر بیعت

)، اگرچه برخی 437، 403، 268آنها را بیشتر از قول امام(ع) گزینش کرده است (همان، 
). شاید بهترین مثال در این 247، 229ز  متضمن این معناست (همان، روایات دیگر او نی

باب نامۀ امیرالمؤمنین(ع) به مردم کوفه در شرح واقعۀ جمل پس از اتمام جنگ باشد. ایشان 
ما با آن قوم از امت خود که بیعت ما را گسسته و اتحاد ما را «اند:  در ابتدای نامۀ خود آورده
 ). 403 (همان، [...]» روج کردند، رویارو شدیم گسیخته و بر ما ستم و خ

کوشد با ایجاد دو قطبی در ذهن  دستۀ سوم روایاتی است که مفید با گزینش آنها می
مخاطبان بر تخطی طلحه و زبیر تأکید کند. در این روایات، ضمن اشاره به بیعت آزادانۀ 

هایی مانند  ت. دوگانهشکنی آنها بدون هیچ عذری برجسته شده اس این دو صحابی، بیعت
-336، 332، 325، 264 (همان،» بیعت با اختیار، بدون اجبار، بدون اکراه/ بیعت شکنی«

بیعت با اختیار/ بیعت شکنی به خاطر ستم و حسد، بدون ارتکاب جور، «) یا 395، 337
خورد.  )، در همۀ این روایات به چشم می269، 249، 246 (همان،» بدون انجام بدعت

طلحه و زبیر «ویا سخنان عمار در ترغیب کوفیان برای همراهی با خلیفه است: نمونۀ گ
[...] چون عثمان کشته شد، با آزادی و رغبت با علی بیعت کردند، سپس بدون آنکه 

  ). 269 (همان،» ای از او سرزده باشد، بیعت شکستند بدعت یا کار تازه
عای طلحه و زبیر در خصوص وایاتی نیز دربارۀ اد، رمفید در چند موضع از کتاب

ای  شرایط اجباری بیعت آنها با امام(ع) آورده است، اما این روایات معموالً به گونه
، 314، 305، 231 اند که با پاسخ مخالفان به ایشان توأم باشد (همان، گزینش شده

318 ،336 ،384 .(  
ر با امام(ع) و دستۀ آخر از این مجموعه، روایاتی است که در آنها بیعت طلحه و زبی

است:   شکنی بدون عذر آنها با دیگر تخطی بزرگ این دو صحابه گره خورده بیعت
 و عمار سلمه مشارکت در قتل عثمان. او اگرچه در خصوص این خطای آنها از قول ام

المؤمنین  ، سخنان امترین روایت مفصل است، اما مهم روایاتی آورده) 246، 237 (همان،

                                                                                                                                        
های مستقیم و نیز در موارد اختالفـی میـان چـاپ قـم و      ای اطمینان از صحت ترجمه در نقل قولبر .1

(مفید، الجمل)، اما تکیۀ اصلی در مقالـه   نجف، گاه از ترجمه دکتر مهدوی دامغانی کمک گرفته شده
  بر متن کتاب چاپ قم است. 
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گفت و گوهای نقل شده در آن،  کهدار با آنها در مکه است؛ روایتی عایشه در اولین دی
سازد. به  مشارکت خودخواسته و آگاهانۀ طلحه و زبیر در قتل خلیفۀ سوم را آشکار می

انتهای تکرار آن در در ابتدا و با گزینش و نقل این روایت  که شیخ مفید رسد نظر می
عذور بودن آنها را در عمل به اجتهاد ، قصد داشت هژمونی باور به مأجور یا مکتاب

یرا در این روایت، تنها پاسخِ هر دو صحابی به عایشه در ، زخویش به چالش بکشد
همان، است و نه انکار سخنان او (آنها در قتل عثمان، ابراز پشیمانی خصوص مشارکت 

230 -231 ،430 .(  
نی طلحه و زبیر بر شک بدین ترتیب، دومین موضوعی که شیخ مفید در پیوند با بیعت

کوشد تا عدول آنها از فرامین الهی را  نهاده است و با نقل روایات متنوع می آن انگشت
آنها در قتل عثمان است. او برای اقناع مخاطبان در این خصوص   برجسته کند، مشارکت

گیرد: گاه جریان را به اندکی پیش از قتل خلیفه باز  نیز از روایات متنوعی مدد می
گنجاند که مواضع سران  رداند و به تناسب موضوع، روایاتی را در کتاب خود میگ می

جمل نسبت به عثمان را با نقش یا تأثیر آنها در ماجرای قتل او پیوند زند. بیشتر روایات 
این بخش حاکی از دشمنی عایشه با عثمان است، اگرچه به طور پراکنده به اخبار 

یر نیز اشاراتی شده است. در این امر شاید بتوان موجود در خصوص عملکرد طلحه و زب
زنده ماندن عایشه پس از این جنگ و نقل روایت دلخواه او از واقعه را مؤثر دانست. در 

کوشد تا در ورای خبر جنگ جمل،  واقع مفید در گزینش و نقل این دسته از روایات می
) و در 436- 435، 244ان، هم( 1مبرا بودن امام(ع) از مداخله در قتل عثمان را اثبات

)، تأثیر 327، 318، 315، 304، 246کنار نقش طلحه و زبیر در قتل خلیفه (همانجا و 
مواضع درازمدت عایشه نسبت به عثمان را در رقم خوردن این مهم برجسته کند. از این 

ۀ المومنین به عثمان و انتقاد او از سیر رو، او ضمن آنکه اخبار مربوط به ناسزاگویی ام
)، خبر شادمانی عایشه از قتل 429، 316 کند (همان، خلیفۀ سوم را مفصل نقل می

آورد. سپس ابراز ندامت او از شوراندن مردم علیه خلیفه،  ) را نیز می227 عثمان (همان،
گنجاند (همانجا). او حتی از  با آگاهیش از بیعت مردم با امام علی(ع) را در متن می

، حضرمی حاکم مکه به عایشه، به خاطر رسیدن به آرزویش آوردن خبر تبریک عبدهللا
پوشی نکرده است (همانجا). او سرانجام از میان  س از اطالع از قتل عثمان نیز، چشمپ

گزیند که بر اذعان  المومنین در خصوص واقعۀ جمل، خبری را برمی روایات موجود از ام
                                                                                                                                        

  . 304، 229: همان، ـ ثمان نکدر خصوص سخنان سران جمل دربارۀ امام علی(ع) و ماجرای قتل ع .1
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ی قتل او داللت دارد. در بخشی از عایشه بر شوراندن مردم علیه عثمان و تأثیر در ماجرا
کردم که ما با  خورد[...] و فکر می بر هودج نشسته بودم. تیرها می«است:  این خبر آمده

عثمان چه کردیم؟ مردم را چنان بر او شوراندیم که او را کشتیم و گمراهان را به جانش 
  ). 381-380(همان،» انداختیم[...]

ضمن آنکه بر مشارکت سران جمل در قتل خلیفۀ  در کنار گروه اول، روایات دیگری،
سوم داللت دارند، مهم ترین دلیل آنها برای جنگ، قصاص قاتالن عثمان و خونخواهی 
اوست؛ روایاتی که مفید با نقل آنها در سراسر متن کتاب، نه تنها به استدالل مخالفان 

اده، بلکه با خط برای محق بودن طرفین در جنگ (مدعای معتزله و اهل سنت) خاتمه د
ترین هدف مخالفان ِامام از راه اندازی جنگ جمل، بار دیگر بر حقانیت بطالن بر اصلی

است، از جمله آن بخش از نامۀ  حضرت علی(ع) برای خالفت و جنگ صحه گذاشته
، امام(ع) به کوفیان، که همراه عمار و امام حسن(ع) برای ایشان فرستاد و مطابق آن

) یا آن قسمت از 259همان، » (کنند ند، مطالبه میا برویی را که ریختهخون و آ«خالفان م
خون عثمان بر گردن آن دو ست و باید از آنها «فرمایند:  قار که می خطبۀ ایشان در ذو
قار، که ). سخن مالک اشتر، پس از خطبۀ امام(ع) در ذو268همان، » (خونخواهی شود

). یا آن قسمت از 269همان، » (کنند باید خاندان عثمان نخست آن دو را قصاص«
  ). 318همان، » (گویی، نزد پدر توست خونی که می«سخنان ابن عباس با ابن زبیر: 

است که در آنها به صراحت حقانیت سران جمل برای  ذشته از روایاتی، گهااین نمونه
اید )؛ روایاتی که ش337، 310، 233همان، خونخواهی از قاتالن عثمان رد  شده است (

کوشد تا یکی دیگر از ابعاد عدول اصحاب جمل از  مفید با نقل آنها در کتاب خود می
  دستورات دین اسالم را عیان سازد.

های متنوع، چندباره و به نقل از راویان مختلف از  نکتۀ قابل تأمل دیگر، نقل گزارش
خبر ابراز  نقش و تأثیر سران جمل در ماجرای قتل خلیفۀ سوم است؛ اخباری که گاه با

). گویا مفید با 385، 305- 304، 231- 230، 227همان، پشیمانی آنها همراه است (
ر نهان می کوشد به مخاطبان گوشزد کند که اگر ابراز ، دگزینش و بازنویسی این روایات

ای هم در کار بوده، به خاطر مشارکت در قتل عثمان بوده است و نه به  ندامت و یا توبه
در جنگ جمل؛ موضوعی که شاید در گذر زمان، در روایت از واقعۀ  سبب حضور ایشان

جمل با یکدیگر خلط شده باشد. این شیوه ارائۀ خبر، جدا از تک روایت ظریفی است که 
کند؛  محتوای نامۀ ارسالی امام(ع) از طریق فرزندشان و عمار را به کوفیان آشکار می



 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و دوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   352

تأکید کرده اند که سران جمل در خصوص  ای که در آن امام به صراحت بر این نکته نامه
 ). 259همان، اند ( ای نکرده قتل عثمان نیز توبه

آنچه به عنوان سومین تخطی بزرگ طلحه و زبیر از فرامین الهی در این متن 
توان آن را در ادامۀ اولین لغزش آنها قرار داد، ترغیب و تشویق  شود و می برجسته می

ویقی که با آگاهی از موضع عایشه نسبت به امیرالمؤمنین المؤمنین به خروج است؛ تش ام
است. شیخ مفید برای آگاهی  ) صورت گرفته226همان، و جایگاه او در میان مردم (

مخاطبان خود، روایاتی را نقل می کند که حاصل آنها نکوهش طلحه و زبیر است و 
بیرون «امینی همچون اینکه  آنها آشکارا از دستورات دین اسالم سرپیچی کرده اند. مض

سرپیچی طلحه و زبیر از «)، 318، 266، 245همان، » (اشکشیدن عایشه از خانه
همان، » (عدم رعایت حرمت عایشه و فریفتن او«) و 337همان، » (دستورات پیامبر(ص)

توان تأثیر موضع  ) از جملۀ این موارد است. در این میان نمی268- 267، 230- 229
ایجاد شبهه و «صوص را، در کنار دیگر روایاتی که در آنها مضمون آشکار مفید در این خ

آنان [...] «) نادیده گرفت: 304همان، برجسته شده است (» گیری از جایگاه عایشهبهره
به مکه آمدند، عایشه هم آنجا بود. به فکر افتادند از عایشه برای نیت خود و به شبهه

  ). 226همان، » (ر اطراف او جمع شدندانداختن مردم بهره گیرند و به این منظو
موضوع دیگری که در کنار تأکید بر تخطی طلحه و زبیر، منظور مفید از تألیف کتاب 

اعتنایی به نصایح و  را آشکار می کند، پافشاری او بر عدول عایشه از قرآن و سنت و بی
ثیر او در ماجرای )؛ امری که در پیوند با تأ240، 234همان، خیرخواهی دیگران است (
افروزی علیه امیرالمؤمنین، عایشه را به اندازۀ طلحه و زبیر در  قتل خلیفۀ سوم و جنگ
دهد. شیخ مفید این لغزش آشکار عایشه را با نقل روایاتی برجسته  معرض اتهام قرار می

کرده است؛ همچون دست رد ام سلمه بر سینۀ طلحه و زبیر و درخواست همراهی 
)، پیام او به مهاجر و انصار در خصوص وظیفۀ زنان پیامبر(ص) (همان، 234- 233(همان، 

)، رجزخوانی 274)، گفت و گوی فرستادگان عثمان بن حنیف با عایشه (همان، 238- 237
)، نکوهش های امام علی (ع) و 354- 353، 345حامیان علی(ع) در هنگامۀ جنگ (همان، 

) و نامۀ آن حضرت به 382، 371- 369ان، محمد بن ابی بکر نسبت به خواهرش عایشه (هم
سورۀ احزاب  33). ضمن آنکه خود نیز با نقل آیه 403کوفیان در گزارش واقعۀ جمل(همان، 

هایشان، تأثیر خروج در خصوص دستور خداوند به همسران پیامبر(ص) برای ماندن در خانه
ر نادیده گرفتن نهی اطالع و عملکرد عامدانۀ او د عایشه بر ایجاد شبهه برای افراد بی

   ).433پیامبر(ص) و جنگ با امام(ع) را برجسته کرده است (همان، 
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آخرین گزینۀ مفید برای تأکید بر گمراهی و سرپیچی سران جمل، نقل روایات بسیار 
تنه ، فگذاری متنوع از منابع تاریخی، در خصوص عملکرد آنهاست؛ همچون بدعت

شکنی، که همۀ مسلمانان در  ریک مردم به بیعتکشی و تح گویی، مسلمان انگیزی، دروغ
تخطئۀ آنها اتفاق نظر دارند. این روایات بر نظر امامیه در خصوص حقانیت امیرالمؤمنین 

  ند: ا گذارد. این روایات نیز در سه دسته قابل تفکیک در خالفت و جنگ صحه می
ه امام را در بر های او علی گروه اول، ناظر بر عملکرد عایشه است و مجموعۀ فعالیت

)، تحریک مردم 340-339، 284همان، کشی ( انگیزی، مسلمان مچون فتنه، همی گیرد
). شیخ مفید بیش از همه روایاتی را نقل است که حاکی از 228همان، شکنی ( به بیعت
های او از بصره،  ) و نامه233، 231-230، 227همان، انگیزی عایشه در مکه است ( فتنه

) و در همۀ آنها امور وارونه 258همان، دم به همراهی با سران جمل (برای ترغیب مر
 ). 301، 230همان، نمایانده شده است (
کشی و  ربوط به عملکرد طلحه و زبیر با محوریت مسلمان، مدستۀ دوم روایات

انگیزی است و در بیشتر آنها به این نحوۀ عمل، به طور مستقیم از قول امام(ع) یا  فتنه
، 283، 281، 274، 263، 244، 242، 240است (همان، ایشان اشاره شده هواداران

است   )؛ برخی از مطالب متن نیز به طور غیرمستقیم حاکی از همین مضامین437
)؛ همچون عهدشکنی طلحه و زبیر، کشتار چهل تن از 388- 387، 287، 233همان، (
  ). 281همان، و رفتار آنها با عثمان بن حنیف در بصره (» سیابجه«

توان به روایاتی اشاره کرد که مفید تنها به نقل از امام(ع) آورده و بر  در نهایت نیز می
انگیزی، قتل عمد  خطایای سران جمل داللت دارند. اگرچه در این روایات نیز بر فتنه

است، اما این تفاوت با روایات  مسلمانان و برخورد ناشایست با کارگزار خلیفه اشاره شده
ابل مالحظه است که امیرالمؤمنین این خطاها را به هر سه تن از اصحاب جمل قبلی ق

  ) 334، 331، 313همان، داند ( اختصاص داده است و سهم فردی را کمتر از دیگری نمی
  

  پافشاری بر جنگ و رد توبه و اجتهاد اصحاب جمل
ان روند با بیشک  بسیار هوشمندانه است. شیخ مفید بی الجملترتیب و تبویب کتاب 

واقعه از منابع مختلف و گاه آوردن چندین نقل از یک رویداد، مرور مجدد، مستقل و 
مفصل بر نحوۀ قتل طلحه و زبیر پس از شرح واقعه و ختم کتاب، به رفتار حضرت 

است، بلکه یکی از ای تاریخی داشته علی(ع) پس از جنگ، صرفاً قصد گزارش واقعه



 1398پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ پنجاه و دوم، سال تاریخ تمدن اسالمیپژوهشنامه   354

افشاری سران جمل بر جنگ تا آخرین لحظه، در مقابلِ أکید بر اصرار و پ، تاهداف او
مندی از  آمیز، با بهره ای مسالمت کوشش فراوان امام(ع) برای پایان دادن به فتنه به شیوه

محوری رفتارهای امیرالمؤمنین صحه می  است؛ موضوعی که بر دینروایات تاریخی، بوده
بۀ اصحاب جمل تردید می افکند و صدایی حشویه و معتزله در قول به تو گذارد و در هم

  باور مسلط در باب حقانیت طرفینِ جنگ جمل را با چالش جدی مواجه می کند.
های سرسختانۀ اصحاب  گیری روایات منتخب او در این خصوص بیشتر از موضع
های امام(ع) یا عثمان بن حنیف  جمل، به ویژه طلحه و عایشه، در مقابل فرستاده

عباس، ). سخنان طلحه با ابن338- 337، 314-313، 275-274همان، حکایت دارد (
که اگر علی شروط ما را برای خلع خود و تحویل قاتالن عثمان نپذیرد، جز تیغ و 

  ) از آن جمله است.314همان، شمشیر نصیبی نخواهد داشت (
های اصحاب جمل که در آنها بر جنگ با امیرالمؤمنین  ها یا نامه سخنان، خطبه

، 304، 302- 301، 288همان، گنجد (ر این بخش می، دأکید شده است نیزتصریح و ت
ای فرزندانم، حمله کنید حمله؛ و «). همچون این سخن عایشه در هنگامۀ جنگ: 329

  ). 348- 347همان، » (پایداری کنید که من برای شما ضامن بهشتم
قایع منتهی ) یا شرح و371، 340های حامیان امام علی(ع) (همان،  گیری ذکر موضع

)، بخشی دیگر از 398، 395به جنگ در نامۀ آن حضرت به مردم کوفه و مدینه (همان، 
را نیز  نه توبۀ اواین روایات است. ضمن آنکه خبر ظریف ابراز ندامت عایشه پس از جنگ و 

حال، سخن پایانیِ شیخ در خصوص  ). با این380توان در این بخش گنجاند (همان، می
بندی بخش مربوط به طلحه، بیش از هر  ) یا در جمع425-423ن، سران جمل (هما

اینها که گفتیم مختصری از « کند:  روایتی نیت او از گزینش و نقل این روایات آشکار می
است.  اخبار صحیحی است که دربارۀ چگونگی کشته شدن طلحه از طریق عامه نقل شده

حه در حال اصرار بر جنگ و بدون اسنادش مورد اتفاق است و داللت بر آن دارد که طل
است. این موافق مذهب حشویه و مخالف مذهب معتزله است و  اظهار پشیمانی کشته شده

  ).386(همان، » شاهدی است بر بطالن ادعای آنان نسبت به توبۀ طلحه
دیگر هدف هوشمندانۀ مفید از نقل روایات متعدد در خصوص وقایع منتهی به جنگ 

است. روش زیرکانۀ شیخ برای تثبیت » سران برحق/ یاران بر باطل«خطئۀ نظریۀ ، تجمل
باور امامیه و رد ادعاهای مخالفان، گنجاندن آن دسته از روایات در متن کتاب است که 

همراهان برحق/ سران بر «رساند:  بندی متضادی با نظر عامه می خواننده را به جمع
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ندگان کتاب با مجموعه روایاتی که بر مفید زمینۀ پذیرش این امر را برای خوان». باطل
عدول اصحاب جمل از فرامین الهی و پافشاری آنها بر جنگ داللت دارند، فراهم 

است، اما به این قدر هم بسنده نکرده و روایاتی در خصوص مخالفت آشکار برخی  آورده
) 308- 307همان، شکنی (به بیعت ها )، اعتراض275همان، از بصریان با اصحاب جمل (

، 311، 310همان، است ( یا سرپیچی آنها از دستور خداوند دربارۀ زنان پیامبر(ص) آورده
). اگر این مطالب را در کنار آن بخش از خطبۀ طلحه در بصره قرار دهیم که 431- 430

) و 304همان، داند ( المؤمنین در کنار خویش را دلیلی بر حقانیت سخنش می حضور ام
ند زنیم که بر تردید، اغواء یا رودربایستی گروهی از حاضران در سپاه آنها را با روایاتی پیو

نگاه کوشش مفید ، ا)365، 364، 361، 323-322همان، مخالف امام(ع) داللت دارند (
شود. نقل دو روایت  عیان می» سران برحق/ یاران بر باطل«برای به چالش کشیدن باور 

برخی از قریشیان از همراهی با مخالفان مجزا در آخرین صفحات کتاب در باب پشیمانی 
حضرت علی(ع) و رفتن برخی از جوانانِ آنها نزد امام(ع) و حتی توبۀ یکی از آنها در 

همان، گذارد ( حضور ایشان، مؤید این امر است و بر توبه یاران و نه سران، صحه می
ایشه از واقعۀ ). در نهایت می توان این احتمال را نیز مطرح کرد که روایت ع416، 413

شان را در  جمل برای گروهی از زنان مدینه، که تیراندازی زودهنگام برخی از همراهان
ه سبب جایگاه او، در گذر زمان به روایت غالب تبدیل ، بآغاز جنگ مؤثر دانسته

). روایات دیگری نیز حاکی است که اصحاب جمل نبرد را آغاز 378همان، است ( شده
همان، است ( های امام(ع) در سرزنش بصریان نیز در دست  خطبه ) و339همان، کردند (

سران برحق/ یاران «). این امر به مرور زمان، به تمایل عامه برای پذیرش باور 408- 407
است تا با گزینش روایات موجود در  است. از این رو، مفید کوشیده دامن زده» بر باطل

نیت آنها در جنگ پایان دهد؛ امری که خصوص عملکرد سران جمل، به هژمونیِ باور حقا
  نتیجۀ آن باور به حقانیت حضرت علی(ع) و بر هم زدن توازن دوگانۀ فوق است.
شود. دقت اهداف مفید از روایت مفصل واقعۀ جمل به آنچه گفته شد، محدود نمی

بخشد که شیخ کوشیده است ضمن شرح  در روایات نقل شده این احتمال را قوت می
به در وقایع منتهی به این نبرد، به خصوص حاضران در سپاه مخالف عملکرد صحا

های رقیبِ تشیع تزلزل ایجاد کند. جایگاه ر باور مسلط میان حامیان گفتمان، دامام(ع)
ممتاز و یکسان صحابه و مبرا بودن آنها از اشتباه، باوری بود که در اذهان اکثر مسلمانان 

نتایج آن نظریۀ اجتهاد صحابه و نیز معذور یا مأجور  معاصر با مفید جای گرفته و یکی از
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بودن آنها در اجتهاد خویش بود. مفید، زمینۀ ایجاد تردید در این باور را با گنجاندن 
روایات متنوع در خصوص عدول آشکار برخی از صحابه از فرامین الهی در اثر خود فراهم 

همراهانشان که به نوعی بر تردید،  آورد. همچنین روایات متنوع او از رفتار سران جمل و
اشتباه، تذبذب و تأثیرپذیری آنها از دیگران تأکید دارد، ناظر به این هدف است. تأثیر 

اثر ماندن کوشش )، بی385، 318، 289همان، زبیر بر پدرش در طول واقعه (ابن
، ؛ همو257همان، ( 1ابوموسی اشعری برای جلوگیری از پیوستن کوفیان به امام(ع)

یطب از حضور در کنار اصحاب جمل 153-150الجمل،  وَ ) و تردید جدی سفیان بن حُ
)، برخی از این مواردند (همچنین نک. 1/361هنگام جنگ (مفید، مصنفات شیخ مفید، 

  ) 376، 306، 305-304، 288- 287، 285همان، به: 
یار شیخ مفید از های بستوان از تاثیر نقل این روایات در کنار گزارش عالوه بر آن نمی

فضائل و سیرۀ حضرت علی(ع) که در سطحی ژرفتر، بر باور عدم تساوی صحابه در امر 
، در الجملگذارند، چشم پوشید. مطالعۀ مجموعۀ این خبرها در کتاب  اجتهاد صحه می

نهایت باور مشترک معتزله و اهل سنت در خصوص حقانیت طرفینِ جنگ جمل به 
، ن صحابه را در اجتهاد خویش با چالش جدی مواجه می کندواسطۀ مأمور یا مأجور بود

  عنی یکی از اهداف شیخ از تألیف این کتاب. ی
آخرین بخش از روایات در پیوند با پافشاری اصحاب جمل بر جنگ است و مفید با 

کند: این روایات حاکی از گنجاندن آنها در کتاب خود، هدفی خاص را دنبال می
توان به ویژه طلحه و زبیر است. روایاتی که به واسطۀ آنها می دنیاطلبی اصحاب جمل و

برخی از معتزلیان را در صحه گذاردن بر حقانیت امام(ع) در جنگ و خالفت با خود 
های رقیب در خصوص حقانیت طرفین در نبرد جمل را صدایی گفتمانهمراه کرد و یک

اند از آنها بر این عقیده بودهق هنوز برخی 4با چالش مواجه ساخت. زیرا در آغاز سدۀ 
است، اما اگر چنین باشد، بدون تردید آنها  که دنیاطلبی اصحاب جمل بر ایشان پوشیده
). عالوه بر آن، این روایات به 63همان، اند ( گمراه، مستحق لعنت و جاودانه در آتش

ای واهی است بر اصرار سران جمل بر جنگ و اینکه از رفتاره، گصورت غیر مستقیم

                                                                                                                                        
بـا نظـر نادرسـت    «[...] اسـت:   در قسمتی از شعر فردی از قبیله بجیلـه در محکومیـت اشـعری آمـده     .1

ای کـه میـان خـوبی و     گیرد. آنچنان سرگردان شـده  نگریستی و این گفتار از دلی بیمار سرچشمه می
ــرق نمــی  ــدی و ســیاه و ســفید ف ــه ب ــیای همگــانی ســخن  گــذاری. از فتن گــویی و خــود در آن  م

  )250همان، »(ای[...]. فروافتاده
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ایشان تمایلی به توبه دیده نمیشود. از این حیث نیز بر باور به حقانیت طرفینِ جنگ 
توان سبب گزینش و نقل روایاتی همچون شود. با این تحلیل میجمل خدشه وارد می

)، تمایل او برای رسیدن 434- 425همان، ( المؤمنین با حضرت علی(ع)دالیل دشمنی ام
) و دعوای طلحه و زبیر بر سر 227همان، ش زبیر (حکومت به طلحه یا شوهرخواهر

)یا 282- 281همان، امامت نماز جماعتِ صبح تا نزدیک سپیده در بصره را درک کرد (
المال بصره را سبب اشارۀ مفصل شیخ به رفتار اصحاب جمل پس از دستیابی به بیت

یم که روایت )؛به ویژه اگر این نکته را در خاطر داشته باش285-284همان، دریافت (
همان، منتخبِ او، بر زهد علی (ع) در ضمن قرار گرفتن در موضع مشابه تأکید می کند (

و حتی سخنان او  1). عالوه بر آن، سبب نقل جزئیات حرکت حکیم بن جبله286
گردد، زیرا بخشی از دعای او در حضور دیگر معترضان به عملکرد طلحه و زبیر مشخص می

اند، قصد قربت طلحه و زبیر در آنچه انجام داده«مهم اشاره دارد: در مسجد بصره به این 
بندی نهایی مفید از عملکرد طلحه و ). جمع285(همان،  »اندفقط دنیاداری کردهاند و نداشته

آن دو با عثمان مخالفت و جنگ کردند و او را از میان «زبیر گواهی بر این مدعاست: 
و در این موضوع هیچ شبهه و تردیدی  به حکومت برسندبه طمع آنکه پس از او برداشتند، 

آرزوی آنان برای هم نداشتند [...] ولی همین که مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردند و 
  ).435(همان، [...]» ، هردو برای جنگ با او مهیا شدند حکومت از دست رفت

  
  جایگاه و فضائل امام علی(ع)

ل از فرامین الهی و بر پافشاری آنها بر جنگ با ر عدول اصحاب جم، بمفید در اثر خود
های بسیار تأکید کرده است. او از این طریق به مقابله با آراء در حال آوردن مثال

پردازد که باور امامیه در خصوص حقانیت امام اول آنها را در یکی گسترش در جامعه می
تثبیت این حقانیت، عالوه است. دار کردههای صدر اسالم، خدشهترین جنگاز پر دامنه

حقانیت طرفین در «بر شکستن باور منزلت یکسان صحابه و تشکیک در آرائی مانند 
، نیاز به ضلع سومی دارد؛ »سران برحق/ یاران بر باطل«و » جنگ؛ با توبه سران جمل

ضلعی که با تأکید بر سوابق، فضائل و سیرۀ حضرت علی(ع)، در کنار جلب نظر 

                                                                                                                                        
نفـر از   700المال اعتراض کـرد و بـه همـراه    . او به عملکرد طلحه و زبیر در قتل سبابجه و تصرف بیت1

قبیلۀ عبدالقیس با ایشان درگیر شد، اما همراه برادرش و برخی دیگر از مسلمانان به دست مهاجمـان  
  ).284-283به قتل رسید (همان، 
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مجموعۀ عملکرد سران جمل، در نهایت آنها را به مسأله ای دو قطبی  مخاطبان نسبت به
می رساند که ماحصل آن، عقیده نسبت به حقانیت امیرالمؤمنین(ع) در جنگ و خالفت 
است. به این منظور، شیخ مفید در کتاب خود انبوهی روایات حاکی از جزئیات سیره و 

  اند: دسته قابل تقسیم 3روایات در مواضع امام(ع) در طول این جنگ آورده است. این 
محوری امام(ع) است و پایبندی ایشان نسبت به دستورات اکی از دین، حگروه اول

، 226همان، اسالم و روایاتی با محتوای پایبندی همیشگی آن حضرت به قرآن و سنت (
)، یاد خدا و توکل به او در 426، 420، 406- 405، 379، 342، 286، 240- 239، 228
)، نصیحت، امر به 420، 403، 400، 398- 397، 360، 251همان، می شئون (تما

، 365، 358همان، معروف و خیرخواهی تامِّ او برای جلوگیری از جنگ میان مسلمانان (
، 358، 336همان، )، زهد امام(ع) و محوریت کسب رضایت خدا در همه حال (368
). 341، 316، 268، 240ن، هما) و سرانجام ذکر دعاهای ایشان ضمن واقعه (402

های بسیار حاکی از سرپیچی سران جمل از فرامین الهی، روایاتی که در کنار گزارش
ای جز سنگین کردن کفۀ ترازو به سوی امام (ع) ندارد. شرح مفصل، چندباره و متکی نتیجه

این بر آثار متنوع در خصوص مراحل فراخوانی اصحاب جمل برای بازگشت، بهترین نمونه از 
- 313دسته است: فرستاده شدن صعصعه بن صوحان با نامه به نزد سران جمل (همان، 

)، مهلت سه روزه (همان، 318- 314)، فرستادن ابن عباس برای یادآوری بیعت (همان، 314
آرایی دو سپاه در )، فرستادن مجدد ابن عباس با قرآنی نزد سران جمل، پس از صف334

)، و در نهایت، امام (ع) جوانی 338- 336به کتاب خدا (همان،  مقابل یکدیگر و دعوت ایشان
داوطلب را با مصحفی میان دو لشکر فرستاد و سپاه جمل را پیش از آغاز جنگ به قرآن 

). اینها حاکی از کوشش آن حضرت برای بازگرداندن مخالفان به 339دعوت کرد (همان، 
ۀ خود به مردم مدینه و کوفه پس از است؛ روندی که امام(ع) در نامآغوش جامعۀ اسالمی

   ).404- 403، 398، 395جنگ نیز به آن اشاره کردند (همان، 
دستۀ دوم، روایاتی است که شیخ از طریق نقل آنها بر فضائل حضرت علی(ع) تأکید 

-233همان، رای یادآوری سوابق امام(ع) در زمان پیامبر(ص) به مخاطبان (، بمی کند
) و شجاعت و 413، 411- 409، 368، 315-316، 263، 261، 255- 254، 234
) و دیگر فضائل امام(ع) مانند قرابت با 368، 360، 255- 254همان، آوری ایشان ( جنگ

، 255-254همان، )، علم آن حضرت (429، 335، 315، 275، 255همان، پیامبر(ص) (
) 256، 247همان، ) و حتی وصایت رسول خدا در خصوص ایشان (436، 293، 290
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است که بر فضیلت و منزلت آن حضرت به صورت عام داللت دارند   اینها گذشته از روایاتی
) 436، 433، 429- 427، 416، 316- 315، 264، 261، 256- 254، 256- 245(همان، 

جالب اینجاست که در این مجموعه، مفید چند روایات هم در خصوص قرابت ایشان با 
سد که او در نحوۀ گزینش، قرابت نسبی زبیر با ر پیامبر(ص) نقل کرده است. به نظر می

است. به عبارت دیگر، شیخ بیشتر بر آن دسته از فضائل امام(ع)  رسول(ص) را در نظر داشته
   است. تأکید کرده که امکان ادعای آنها، به کیفیت نقل شده، برای طلحه و زبیر وجود نداشته 

بر حقانیت امام(ع) برای خالفت دستۀ آخر شامل روایات و مطالبی است که در آنها 
(به طور عام) و در جنگ جمل (به طور خاص) تأکید شده است و خود به سه گروه قابل 
تقسیم است: روایات دالّ بر قول یا فعل حضرت علی(ع)؛ روایاتی که از زبان هواداران 
ایشان نقل شده است و روایات یا مطالبی که محصول شیوۀ نگارش و گزینش شیخ مفید 

  یا جزئی از استنتاجات اوست. 
روایاتی که امام(ع) پیروزی خود، شکست دشمن و حتی نحوۀ عمل خویش را به خدا 

) و بر همراهی خداوند، پیامبر(ص) 403، 399، 397، 395، 361همان، دهند(نسبت می
) و 403، 402، 398، 358، 244همان، و در یک کلمه، حق با خویش تأکید می کند (

)، در 417-416، 267، 259همان، ضوع خود را شایستۀ خالفت می دانند (به تناسب مو
توان روایاتی را در این گروه قرار داد که امام(ع) در گروه اول می گنجد. همچنین می

است را برایشان ضمانت کرده» بهشت«خوانده یا » شهید«آنها کشتگان سپاه خود را 
ز استفادۀ آن حضرت از نمادهای حقانیت ). روایاتی هم حاکی ا404، 394، 340همان، (

است و در این گروه » جهاد«همانند پرچم، سخن و شعار پیامبر(ص) در جنگ یا تعبیر
  ). 392، 343، 341، 259همان، گیرند (جای می

در گروه دوم نیز، روایات فراوانی با این موضوعات آمده است: شایستگی امام(ع) برای 
قانیت ایشان و بر باطل ، ح)412، 346، 289، 264، 254، 246، 238همان، خالفت (

)، حمایت خداوند از آن حضرت (همان، 433، 370، 366، 344، 256بودن جملیان (همان، 
) از قول هواداران 264، 262(همان، » جهاد«) و تلقی از همراهی با علی (ع) به 343، 245

هوشمندانه در انتهای متن کتاب است که شیخ ایشان. نکتۀ قابل توجه در این میان، روایتی
است: عبدهللا بن بُدیل خود گنجانیده و برای اثبات حقانیت علی (ع) به استناد عایشه آورده 

گفتی خود تو را به خدا سوگند آیا خود ما از تو نشنیدیم که می«خزاعی از عایشه پرسید: 
از یکدیگر جدا  فرمود: علی همراه حق و حق همراه علی است وشنیدم پیامبر(ص) می
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؛ بدین ترتیب، بر »آری«و عایشه پاسخ داد: » شوند تا کنار حوض کوثر نزد من در آیند؟ نمی
  تمامی ادعاهای مخالفان تشیع خط بطالن کشیده می شود.

توان به روایات یا مطالب خود شیخ اشاره کرد که در آنها از  در آخرین گروه نیز می
، 295، 274، 251، 240، 226همان، است ( یاد شده» امیرالمؤمنین«امام(ع)، با عنوان 

تن از مهاجران و انصار با  700). تأکید مفید بر همراهی 435، 422، 415، 361، 313
) و نام بردن از یک یک فرماندهان سپاه ایشان، که بسیاری از 240همان، آن حضرت (

)، 321- 319همان، ر (آرایی دو لشک نگام گزارش صف، هآنها از وجوه مسلمانان آن بودند
های شیخ برای تأکید بر حقانیت امام(ع) است. در نهایت کوشش مفید  از دیگر روش

توان با اشاره به گزینش و نقل دو  برای دستیابی به مقصود نهایی از نگارش کتاب را می
روایت پایان داد: روایت اول به گفت و گویی مفصل میان زبیر و پسرش عبدهللا 

گفت و گویی که عالوه بر اذعان زبیر بر ناتوانی او از حکومت به شیوۀ اختصاص دارد؛ 
خلیفۀ دوم، بر آگاهی آنها به باور عمر به شایستگی حضرت علی(ع) برای خالفت و نیز 

). در 289همان، توصیۀ او به اهل شورا برای واگذاری این مقام به ایشان داللت دارد (
بر ذکر فضائل و لعن دشمنان امام(ع) در حضور روایت انتهایی نیز پیامبر(ص)، عالوه 

کند. مفید در بخشی از  المؤمنین، صراحتاً به جنگ عایشه با حضرت علی(ع) اشاره می ام
دانست  نفرین پیامبر(ص) حاکی از آن است که می« [...] است:  تحلیل این روایت آورده

رگونه شبهه را از عایشه با علی جنگ خواهد کرد و خواسته با ذکر فضائل علی(ع) ه
  ). 427 (همان،» افکار بزداید، زیرا علی برحق است و دشمنِ او در ستیزِ با او بر باطل

  
  نتیجه

را با محوریت سه موضوع نگاشت: عدول آشکار اصحاب جمل از  الجملشیخ مفید کتاب 
فرامین الهی، پافشاری بر جنگ و رد اجتهاد و توبۀ آنها، تأکید بر فضائل 

ین(ع). او با گزینش و نقل روایات فراوان از اصرار سران جمل بر جنگ تا امیرالمؤمن
آخرین لحظه، بر نفی توبۀ آنها تأکید کرد. او روایات متنوع را به نحوی ظریف ترتیب 

 فضائل امام علی(ع)داده است تا بر عدول این افراد از فرامین الهی و از سوی دیگر بر 
تقاد به به بطالن راه اصحاب جمل سوق دهد. عالوه تأکید کند و مخاطب منصف را به اع

بر آن، این متکلم امامی با انتخاب هوشمندانۀ روایاتی که بر تردید، اشتباه، تذبذب و 
تأثیرپذیری صحابه داللت داشتند، کوشید در باور مسلط در خصوص مأجور یا معذور 

د برروایات موجود در بودن صحابه در اجتهادشان تزلزل ایجاد کند. ضمن آنکه با تأکی
سران «خصوص تأثیرپذیری یارانِ اصحاب جمل و تأثیرگذاری سران در برپایی جنگ، نظریۀ 
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کوشید  الجملرا با چالش جدی مواجه کرد. بدین ترتیب، او با تألیف » برحق/ یاران بر باطل
گ ائتالف معتزله و اهل سنتِ معاصر خویش را در باب حقانیت اصحاب حاضر در طرفین جن

بر هم زند و با تثبیت باور شیعیان در » سران برحق/ یاران بر باطل«جمل و نیز نظریۀ 
خصوص حقانیت امیرالمؤمنین در جنگ جمل به حل مشکل زمانۀ خود بپردازد. در حال 

شیخ در دست نیست و شاید این نکته را  الجملِبر  ای ای حاکی از نگارش ردیه حاضر نشانه
حکام دالیل او در بازخوانی واقعۀ جمل دانست. هرچند، این سکوت را ای از استبتوان نشانه

گفتن از صحابه سخت بایستی از زاویه غلبۀ روزافزون تفکری نگریست که از نقد و سخن
نگاری و ها پیرامون اصحاب جمل، تالیف تکاجتناب و اکراه داشت. با کاهش بحث

  داد.از دست خود را موضوعیت الجملهای برداری از کتاب نسخه
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