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چکیده
امام علی( ع) در طول دوران حاکمیت خود بر جامعه اسالمی با سه گروه اصحاب جمل ،قاسطین و خوارج با مرام
فکری و خواستههای سیاسی متفاوت مقابله کردند .در این میان تقابل امام علی(ع) با معاویه و اصحاب او با توجه
به خواسته استقالل شام از حکومت امام علی(ع) نوعی جداییطلبی محسوب میشود .به همین منظور این سؤال
مطرح میگردد که روش مقابله با جداییطلبان با توجه به رویکرد تقابلی امام علی(ع) با اقدامات جداییطلبی
معاویه چگونه است؟ از سوی دیگر بخش زیادی از نهجالبالغه به موضوع معاویه اختصاص یافته است و به
فراخور حرکت معاویه در راستای جداییطلبی ،امام(ع) با او و اصحابش برخورد کردند که میتوان اصول تقابل با
جداییطلبان را استنباط کرد .به همین منظور این مقاله درصدد است با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی روش
مقابله با جداییطلبان را براساس مقابله امام(ع) با معاویه مورد بررسی قرار دهد .در نهایت شیوههای مقابله امام
علی(ع) با آنها از قبیل مقابله با تبلیغات گسترده ،پاسخ محکم و صریح به درخواستها و دستاویزها و روشنگری
در مورد آنها ،مذاکره و مکاتبه و جنگ بهعنوان آخرین راهکار مورد تحلیل قرار گرفت.
کلیدواژهها :امام علی(ع) ،جداییطلبان ،معاویه ،نهجالبالغه.

 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرّس
 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس
* :نویسنده مسئول
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 .1مقدمه
نهجالبالغه کتابی است که سرشار از نکات اخالقی و سیاسی بهویژه در ارتباط با بحثهای سیاسی و
حکومتداری است و با توجه به اینکه محتوای آن در قالب زمانی صورت گرفته که امام(ع) حاکم جامعه
اسالمی بودهاند و از طرفی با توجه به تجارب مختلف امام در برخورد با گروههای سیاسی متفاوت ،شایسته
است که این تجارب از این کتاب گرانبها استخراج و مورد تحلیل و استفاده قرار گیرد.
 .1-1بیان مسئله

حکومتها در طول تاریخ همواره با چالشهای سیاسی مختلفی درگیر بودهاند؛ یکی از این موارد بحث
جدایی قسمتی از سرزمین سیاسی ،از حوزه حکومتی است؛ به هر رو ،این مسئله با توجه به نوع خواستهها
و غرض جداییطلبان نوعی چالش برای حاکمیت محسوب میشود .دوران خالفت امام علی(ع) پر از
چالشهای سیاسی متفاوت بوده است؛ یکی از این چالشها حرکت اصحاب معاویه در جهت جدایی شام از
حاکمیت آن دوران است .این حرکت زمانی شروع شد که امام علی(ع) خواستار برکناری معاویه از حکومت
شام بود؛ معاویه که خود را محق حکم رانی بر شام میدانست درخواستهایی از امام(ع) داشت که مشتمل
بر دو امر بود :ترک جنگ یا مشارکت در امر خالفت و باقی ماندن بر حکومت شام «قد اقترح معاوية في

كتابه اقتراحا يشمل أمرين :متاركة الحرب أو المشاركة في أمر الخالفة و إقراره على الشام» (خوئی:1831 ،
 )38/22وی در نهایت ،رأی امام در برکناری خود را برنتافت و با به راه انداختن دسیسه و دستاویزهای
متفاوت خواستار جدایی شام شد .به همین منظور بررسی و تحلیل نحوه برخورد امام(ع) با معاویه با توجه
به رویکرد جداییطلبی وی ضروری به نظر میرسد .مضاف بر اینکه شناخت روش مواجهه امام علی(ع)
با پدیده جداییطلبی ،الگویی را در پیش روی حاکمان اسالمی در ادوار مختلف -که با چنین پدیدهای
مواجهه خواهند بود -قرار میدهد بهویژه اینکه در جهان معاصر نیز زمزمههای ظهور این پدیده در حوزه
حاکمیت اسالمی با هدف تجزیه و تضعیف بالد مسلمین بهخوبی شنیده میشود.
لذا این جستار درصدد است با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به دو پرسش مهم پاسخ دهد اول
آنکه روش و اقدامات معاویه برای رسیدن به جداییطلبی چه بود؟ ثانیاً امام علی(ع) در مقابله با اقدامات
جداییطلبانه معاویه چه خطمشی و اقدامات متقابلی اتخاذ نمودند؟
 .2-1پیشینه پژوهش

در مورد تقابل معاویه با امیرالمؤمنین(ع) پژوهشهای متعددی انجامشده است که برخی بهصورت مستقیم
به این تقابل پرداخته و برخی بهصورت جزئی که به چند نمونه از آنها که با نوشتار حاضر به نحوی
ارتباط دارند اشاره میشود ،منتظری مقدم در مقالهای با عنوان «روابط امام علی(ع) و معاویه (از خالفت تا
جنگ صفین)» به تحلیل رویکردهای برکناری معاویه از سوی امام پرداخته است .وی در مورد برکناری
معاویه سه فرضیه رفتار و عملکرد معاویه و بررسی فاصله آن با آموزههای اسالمی؛ پیامدهای ابقای
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معاویه؛ دیدگاههای امام علی(ع) و بررسی انگیزههای آن حضرت بیان میکند؛ سپس به تحلیل هرکدام از
آنها میپردازد .او همچنین به تحلیل راهبرد اصلی معاویه از «خونخواهی عثمان» پرداخته است و در
نهایت به ذکر تالش مسالمتجویانه امیرمؤمنان(ع) بر مبنای «نامهنگاری» و «ارسال پیك» میپردازد
(منتظری مقدم )11-22 :1831 ،مقاله «اوضاع احزاب سیاسی در دوران امامت علی(ع)» از محمود مقدمی
که به معرفی گروههای سیاسی زمان امام میپردازد و نقاط قوت ،نقاط ضعف ،افراد برجسته ،وضعیت
اقتصادی و نیروی نظامی آنها را تبیین نموده است او به بررسی احزابی مانند تیم و عدی ،حزباهلل شیعه
و حزب طلقا را پرداخته است (مقدمی .)15-23 :1833 ،مقاله «جایگاه مخالفان در نگرش سیاسی امام
علی(ع)» از علیخانی با رویکرد تبیین نگرش امام علی(ع) به مخالفان ،او معتقد است امام علی(ع) در
نگرش سیاسی خود به آزادی و اندیشه مخالفان خود احترام میگذاشت و هیچگاه به توهین و هتك
حرمت متوسل نمیشد؛ حتی در سختترین شرایط مانند جنگ به اصول اخالقی خود پایبند بود (علیخانی،
 .)38-28 :1832هر چند که پژوهشهای فوق هر یك از زاویهای خاص به موضوع پرداختهاند؛ اما
هیچکدام تتبع و تحلیل متناسب با نوشتار حاضر مبتنی بر کشف و استخراج روشها و رویکردهای تقابلی
امام(ع) با پدیده جداییطلبی و خودمختاری در نهجالبالغه نداشتهاند و از آنجا که این پدیده در عصر
حاضر از سوی صاحبان قدرت در جهان برای تجزیه بالد مسلمین بسیار مورد استفاده قرار گرفته و
میگیرد ،شناخت مواجهه تقابلی با آن براساس شیوه حکومتی علوی میتواند برای حاکمان اسالمی و
محققان سیاسی در نوع خود بدیع و راهگشا باشد.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

با عنایت به اینکه استفاده از سیره امیرالمؤمنین بهویژه در چهار سال و چند ماه حاکمیت حضرت در ارائه
یك الگوی عملی برای جامعه اسالمی بسیار اهمیت دارد .شناخت چالشهای دوران امام(ع) و انگیزه
چالش آفرینان در آن دوران از سویی و روش و شیوههای مواجهه امام(ع) و دالیل آن حائز اهمیت است،
چرا که این چالشها همواره پیش روی حاکمان جامعه اسالمی ،وجود داشته و دارد .لذا این تحقیق با
محوریت کالم امام(ع) در نهجالبالغه ،به تبیین و تحلیل یکی از مهمترین تقابلهای سیاسی به نام تقابل
امام با معاویه که در ادبیات امروزی میتوان از آن به جداییطلبی تعبیر نمود ،پرداخته و ضمن تأمل در
انگیزههای معارضان و جداییطلبان ،شیوه عملی امام(ع) و احتجاجات حضرت را در مواجهه با این پدیده با
هدف الگوسازی استقصاء و تحلیل نموده است.
 .2مفاهیم نظری تحقیق
در ادبیات علوم سیاسی سه اصطالح

خودمختاری ،1جداییطلبی2

و

تجزیهطلبی8

هر سه دارای قرابت
1. Autonomy
2. Separatism
3. Secession
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معنایی بوده و از حیث مفهوم در طول یکدیگر هستند؛ خودمختاری :استقالل سیاسی ملتها و بری بودن
آنها از تأثیر خارجی است .این اصطالح گاه به معنای استقالل محدود و ملی جوامع و اقلیتهای دینی و
نژادی در داخل یك کشور و یا یك ملت در یك امپراتوری نیز بهکار میرود (روزبه و همکاران ،بیتا:
 )118-112برخی آن را از نوع اعتقاد دانستهاند؛ اعتقاد محکم به مستقل بودن که بهوسیله مردم بخشی از
یك نسل خاص ،مذهب یا گروههای دیگر در یك کشور با هدف اینکه تأسیس دولت مستقل یا زندگی
متفاوت از حوزه حاکمیتی است ( .)Cambridgdictionarye Appendix Separatismجداییطلبان:
اعضای یك گروه (مذهبی) با تمایز فرهنگی ،نژادی ،سیاسی نسبت به غالب کشور هستند که خواهان جدا
شدن از کشور میباشند ( .)Beare, 2012: 372تجزیهطلبی :شامل حداقل خروج و یا جدا شدن از خاک
یك سرزمین که شامل جدایی از جمعیت و قانون حاکم بر آن کشور و تأسیس یك دولت جدید میشود
(.)Pavković, 2015: 3-4
با توجه به تعاریف فوق خودمختاری یك نوع هدف است که دارای مراحلی هست؛ یعنی یك گروه ابتدا
باید در درون خود این اعتقاد را به وجود بیاورند که جداشدن از خاک یك کشور به لحاظ یك سری
خواستهها و ویژگیها حق آنها است که این اعتقاد ممکن است در نهایت منجر به خودمختاری محدود یا
کامل آنها شود یا حتی به لحاظ عدمتوانایی در رسیدن به این دو مرحله آخر در همان مرحله اعتقاد اولیه
باقی بمانند؛ اما جداییطلبی و تجزیهطلبی از نوع هدف نیستند؛ بلکه نوعی اقدام شمرده میشود و نقطه
مشترک هردو در رسیدن به خودمختاری است؛ اما تفاوت آنها در پوشش دادن مراحل خودمختاری است؛
به این صورت که جداییطلبان میتوانند هر سه صورت خودمختاری را در خود داشته باشند؛ اما
تجزیهطلبان تنها بهدنبال خودمختاری کامل سیاسی هستند که میتواند همراه با اعتقاد به آن باشد.؛ در
نمودار زیر به این امر اشاره شده است.
اعتقاد به خودمختاری

جدایی طلبان

خودمختاری محدود

تجزیه طلبان

خودمختاری کامل

معاویه که از زمان عمر بر شام حکومت میکرد تا زمان امام علی(ع) تقریباً دارای یك خودمختاری
محدود شده بود ،این خودمختاری در زمان امام به خطر افتاد؛ زیرا آن حضرت در ابتدای خالفتش خواهان
خلع او از حکومت شام شد؛ اما معاویه با این امر مخالفت کرد و خواهان ابقا بر حکومت شام شد که امام
شارَكةَ َو
علی(ع) از این درخواست معاویه با عنوان «مشارکت در حکومت» یاد میکند «فَأ ََّما ُس َؤال َ
ُك إِل َّ
َي ال ُْم َ
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ِْ
َك َعلَى َّ
الش ِام» (نامه)83/؛ امّا اینکه از من درخواست دارى شریك کار خالفت باشى و بر حکومت
اْلق َْر َار ل َ
شام بمانى .همین امر نشان میدهد که معاویه دارای یك خودمختاری محدود بوده است هرچند که در آن
زمان به رسمیت شناخته نشده بود؛ حتی برخی از نزدیکان امام علی(ع) با توجه به همین امر به او پیشنهاد
کردند که مدتی معاویه را بر حکومت شام ابقا کند سپس او را برکنار کند (ابنمیثم .)332/2 :1831 ،از
طرفی درخواستهای معاویه حاکی از این است که او در نهایت خواهان استقالل کامل سیاسی شام از
حکومت امام علی بوده است به همین منظور معاویه در یکی از آخرین نامههای خود به امام بیان میکند؛
اگر علی در زمان حیات خود امارت شام و مصر را به او بسپارد پس از آن (پس از حیات خود) نیز بیعت
کسی بر گردنش نگذارد ،خالفتش را خواهد پذیرفت (ابن عساکر51-32/32 :1221 ،؛ ابنمیثم بحرانی،
 ) 333/2 :1831با توجه به موارد فوق مشخص گردید معاویه در ابتدا خواهان تداوم خودمختاری محدود
بود؛ اما در نهایت او با درخواست اینکه بعد از امام علی(ع) بیعت کسی بر گردنش نباشد اعالن یك
خودمختاری کامل سیاسی را کرد ،به همین منظور با توجه به توضیحات فوق حرکت معاویه در زمره
جداییطلبان قرار میگیرد.

 .3اقدامات معاویه در مواجهه با امام(ع)
معاویه 1در راه رسیدن به هدف خود دست به اقدامات متعدد و حساب شدهای زد که به هریك از آنها
پرداخته خواهد شد؛
 .1-3تبلیغات سیاسی

مهمترین و اساسیترین رکن سیاست معاویه در تقابل با امام(ع) بهرهگیری از تبلیغات گسترده و هدفمند
بود .تبلیغ یك اقدام معنوی است که بهمنظور تأثیر در رفتار انسان (بزرگسال) صورت میگیرد و هدف آن
تغییر روحیه و رویة اجتماعی است (معتمدنژاد .)11 :1823 ،در فلسفه سیاسی دو صورت از تبلیغات سیاسی
وجود دارد؛  -1آژیتاسیون :2یعنی وسیلهی تأثیر سیاسی بر تودههای مردم از طریق گفتگو ،سخنرانی ،نطق
و میتینگ ،جراید ،کتب و رساالت ،اوراق ،رادیو ،تلویزیون و غیره .از مشخصات آن برای تودههای مردم
صورت میگیرد و بهصورت تهییجی و احساسی در جهت اقناع توجه میشود (روزبه و همکاران ،بیتا)31 :
و دیگری پروپاگاندا :8توضیح و اشاعه اندیشههای سیاسی و فلسفی و مفاهیم عمیقتری را در برمیگیرد و
هدف ،ترویج آن در بین عده کمتری است بنابراین وسایل آن هم با آزیتاسیون فرق میکند در اینجا از
جلسات ،مذاکرات ،کتب ،رساالت علمی و تحقیقاتی و مجالت استفاده میشود (همان)33-31 :
تبلیغات سیاسی معاویه صرفنظر از تفاوت ابزار تبلیغی آن دوره با زمان حاضر از نوع اول بود؛ زیرا
 .1پایگاه این گروه شام بود و معاویه توانسته بود در آنجا موقعیت خود را تثبیت کند .در نهجالبالغه  1خطبه ( 13 ،)151 ،135 ،131 ،13 ،11نامه
( )31 ،38 ،31 ،32 ،11 ،23 ،21 ،22 ،85 ،83 ،82 ،82 ،23 ،13 ،12 ،5 ،3،3بهطور مستقیم به معاویه و اصحابش اختصاص دارد.
2. Otagiation
3. Propaganda
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سیاست او بر مبنای نیرنگ بنا شده بود .پربسامدترین سخن امام علی(ع) در رابطه با معاویه و همراهان او
اشاره به نیرنگ و گمراهی آنان است که همین دو نکته اساس کار تبلیغاتی معاویه است؛ «أ َََل َو إِ َّن ُم َعا ِويَ َة
ِ
ِ
اض الْ َمنِيَّ ِة» (خطبه)12/؛ بدانید ،که معاویه
قَ َ
ورُه ْم أَ ْغ َر َ
س َعلَْي ِه ُم الْ َخبَ َرَ ،حتَّى َج َعلُوا نُ ُ
حَ
اد ل َُمةً م َن الْغَُواةَ ،و َع َّم َ
جماعتى از گمراهان را به میدان جنگ کشید و حقیقت حال از آنان پوشیده داشت تا گلوهاى خود هدف
تیر بال ساختند.
تفاوت تبلیغات سیاسی درگذشته با امروز در استفاده از ابزارهای تبلیغاتی است ،درگذشته بهدلیل نبود
امکانات ،ابزارهای تبلیغاتی از تنوع کمتری برخوردار بودند به همین دلیل راههای تبلیغاتی عموماً در چهار
ابزار منحصر میشد؛ خطابهخوانی ،نامهنگاری ،حدیث و شعر.
 .1-1-3ابزارهای تبلیغاتی

معاویه در راستای اهداف خود از سه ابزار تبلیغاتی خطابهخوانی ،نامهنگاری ،حدیث در دوره حکومت
امام(ع) بهره برده است که به فراخور بحث نحوة کاربرد آنها در ذیل مراحل تبلیغاتی آورده شده است.
 .1-1-1-3سخنرانی (خطابهخوانی)

خطابه عبارت است از گفتاری هیجانانگیز که بهمنظور انجام ،یا تکرار عملی بهطور رسمی برای جمع
گفته شود و سخن از چیزهای مقنع باشد .معنی اقناع در این مورد آن است که مستمع گفته را تعقل و
تصدیق کند ،هر چند آن تصدیق به برهان نباشد .آنکه به سخنش خلقی را به گمراهی میکشد و کسی
که قومی را از ضاللت میرهاند ،هر دو را خطیب میگویند و سخنش را هم خطبه و خطابه میخوانند
(سپهر خراسانی )2 :1835 ،خطابه ،صرف سخن گفتن در یك جمع نیست ،بلکه «برانگیختن» افراد است؛
چه نسبت به انجام یك کار ،چه نسبت به بازداشتن از یك عمل (محدثی .)32 :1835 ،با توجه به شرایط
ارتباطی آن زمان خطابه تنها میتوانست بر مردم یك ناحیه محدود تأثیرگذار باشد که بیشترین مخاطب
آن را عامه مردم تشکیل میداد؛ به همین منظور معاویه از این ابزار برای تأثیرگذاری بر مردم حوزه
حکومتی خود استفاده می کرد و با کمك این ابزار به تهییج احساسات عامه مردم در جهت همراهی با خود
بهره گرفت.
 .2-1-1-3نامهنگاری

یکی دیگر از شیوههای برقراری ارتباط که برمی گردد به زمان اختراع خط و ابزار نوشتاری ،نامه است .در
صدر اسالم این امر از رونق زیادی برخوردار بود ازجمله نامههای پیامبر(ص) به پادشاهان همسایه و
دعوت آنها به اسالم همچنین بخش بزرگی از نهجالبالغه به این امر اختصاص دارد؛ در نهجالبالغه از
ك أَبْ لَ ُغ َم ْن يَ ْن ِط ُق َع ْنك» (حکمت)231/؛ پیامرسان تو بیانگر
ك َو كِتَابُ َ
ُك تَ ْر ُج َما ُن َع ْقلِ َ
على(ع) مىخوانیمَ « :ر ُسول َ
عقل تو است و نامهات رساترین چیزى است که از جانب تو سخن مىگوید .نخستین دفتر ثبت و ضبط
اسناد و بایگان نامههاى دولتى نیز در زمان امیرالمؤمنین تأسیس گردید و پیش از او چنین نظمى وجود
نداشت (مشایخ فریدنى .)281-282 :1838 ،نامهنگاری در زمان صدر اسالم هر چند مخاطب خاص خود
را داشت؛ اما با موضوعیت تبلیغی میتوانست تأثیر گستردهای داشته باشد؛ زیرا اقناع خواص جامعه منجر
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به همراهی جمع کثیری از عامه مردم میشد؛ به همین منظور معاویه در نامهنگاریهای خود چهار گروه از
خواص جامعه را مخاطب خود قرار داد؛ نخست سهم خواهان از حکومت امام علی(ع) :به نوعی از جایگاه
خود در حکومت امام ناراضی بودند جهت تحریك آنها بر ضد حکومت ،دوم امام علی(ع) :جهت تحمیل
خواسته ها و بیان دستاویزها ،سوم حاکمان امام علی(ع) :با دادن وعده وعید و همراهی آنها با خود و
چهارم مخالفان امام علی(ع) یا قاعدین :با بیان حقانیت آنها بر حکومت و تحریك آنها بر علیه امام(ع).
 .3-1-1-3حدیث

منزلت و جایگاه پیامبر (ص) بهعنوان پایهگذار امت اسالمی در میان مسلمانان صدر اسالم و تأکیدات
قرآنی (سوره حشر ،آیه 3؛ سوره نحل ،آیه 22؛ سوره احزاب ،آیه 21؛ سوره نجم ،آیه  )2-8باعث گردید بعد
از رحلت ایشان به استثنای دوره محدود به منع حدیث در زمان خلیفه دوم سخنان پیامبر و حتی حامالن
آن از جایگاه خاصی برخوردار باشند .از اینرو عدهای مانند معاویه از قدرت حدیث برای پیشبرد اهداف
سیاسی خود استفاده کرد؛ ابنابیالحدید به نقل از ابوجعفر اسکافی اسامی گروهی که برای معاویه جعل
حدیث میکردند را نام میبرد او میگوید« :و استاد ما ابوجعفر اسکافی که از کسانی بود که در دوستی
علی ثابتقدم بود و بسیار او را گرامی میداشت؛ اگر چه اعتقاد به برتری علی (از سایر خلفا) شایع در میان
همة یاران ما در بغداد (کوفه و بصره) است؛ اما او از بقیه در این زمینه نظرش قویتر بود و اعتقادش
خالصتر گفته است که معاویه عدهای از صحابه و عدهای از تابعین را مأمور کرد تا در مورد علی روایاتی
زشت جعل کنند که الزمه این روایات اشکال به علی و بیزاری از او بود؛ و برای ایشان حقوقی قرار داد که
آنقدر بود که مردم بدان توجه کنند؛ پس هر آنچه که معاویه دوست داشت جعل کردند و یکی از ایشان
«أبو هريرة و عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة و از تابعين عروة بن الزبير» (ابنابیالحدید.)32/2 :1883 ،
جعل حدیث در فضیلت شام ،جعل حدیث در توجیه سلطنت جعل حدیث در فضیلت معاویه جعل حدیث
در فضائل بنیامیه (عاشورى تلوکى )123-128 :1835 ،ازجمله استفادههایی تبلیغاتی معاویه از قدرت
تبلیغاتی حدیث بود.
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خطابه خوانی

مخاطب عامه مردم شام

تحریك حس
ملیگرایی

نامه نگاری
از طریق

مخاطب خواص جامعه

وعده وعید

حدیث
از طریق جعل

مخاطب عامه مردم سراسر حکومت اسالمی

حدیث

مخاطب و کاربرد ابزارهای تبلیغاتی معاویه

 .2-1-3مراحل تبلیغاتی معاویه

مرحله نخست :تبلیغات با هدف وقت گرفتن
این گروه همواره در پی فرصتی برای رسیدن به حکومت بودند تا این فرصت در دوران عمر به آنها داده
شد و در زمان عثمان به موقعیتی تثبیت شده رسیدند تا به زمان امام علی(ع) رسید آنها که نسبت به امام
علی(ع) شناخت داشتند موقعیت خود را در خطر دیدند و دست به توطئهچینی علیه امام(ع) زدند .امام
علی(ع) هنگامیکه به خالفت رسید از همان ابتدا میخواست که معاویه را برکنار کند حتی ابن عباس به
امام پیشنهاد داد که مدتی او را بر حکومت شام قرار دهد و بعد او را برکنار کند که امام نپذیرفت (ابنمیثم،
 .)332/2 :1831امام طی نامه ای از معاویه خواست از مردم بیعت بگیرد؛ سپس از شام به همراه یارانش به
مدینه ،جایی که امام در آنجا بود بازگردد (نامه )32 /این مسئله باعث گردید که معاویه به تحریك زبیر و
طلحه بپردازد و با این حربه مدتی امام را مشغول کرد؛ تا بتواند زمینه مقابله با امام(ع) را مهیا سازد.
معاویه با شناختی که نسبت به طلحه و زبیر داشت از حربه تبلیغاتی مناسب برای این دو که از خواص
جامعه بودند استفاده کرد؛ هنگامىکه نامه على(ع) به معاویه رسید که مردم همگى با من بیعت کردهاند و
تو هم براى من بیعت بگیر و بزرگان اهل شام را نزد من بفرست ،معاویه سخت دستپاچه شد و نامهاى به
زبیر نوشت و او را بهعنوان امیرالمؤمنین خطاب کرد و گفت از تمام مردم شام براى تو بیعت گرفتم ،با
سرعت بهسوى کوفه و بصره برو و این دو شهر را تسخیر کن که بعد از تسخیر این دو ،هیچ مشکلى
وجود ندارد و بعد از تو براى طلحه بیعت گرفتم ،بروید و مردم را بهعنوان خونخواهى عثمان بشورانید
(مکارم شیرازی221/1 :1831 ،؛ ر.ک :ابن ابی الحدید .)283-281/12 :1883 ،معاویه در نهایت در این
کار تبلیغاتی خود به موفقیت رسید.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 7931

04

مرحله دوم :تبلیغات در جهت اقناع عامه مردم شام
مرحله بعدی تبلیغات معاویه همراهسازی افکار عمومی شام با خود بود؛ لذا تکنیك تبلیغاتی که معاویه
بهکار برد استفاده از تهییج احساسات آنان یعنی حس ناسیونالیسم بود؛ ناسیونالیسم قومی بهعنوان محرک
اصلی خواستهای هویتی-قومیتی ،ملت را بر حسب قومیتی تعریف میکند که خمیرمایههای اصلی آن
احساس عمیق تعلق و وفاداری به یك گروه قومی است که اجداد و عقاید ،فرهنگ و زبان مشترک عناصر
اصلی آن هستند (بوژمهرانی و پوراسالمی )52 :1858 ،که یکی از تکنیكهای رایج تبلیغات سیاسی در
این مورد استفاده از جذابیتهای عمومی 1است ( .)Macdonald, 2007: 42در این راستا معاویه با
استفاده از قدرت رسانهای و تبلیغات احادیث منتسب به پیامبر(ص) در سخنرانی که برای مردم بعد از
دریافت نامه امام(ع) مبنی بر اطاعت از امام(ع) انجام داد شام را سرزمین مقدس 2نامید (جعفریان:1833 ،
زال ِم ْن أ َُّمتِي
ولَ :ل يَ ُ
صلَّى اللَّهُ َعلَْي ِه َو َسلَّ َم  -يَ ُق ُ
 .)231عالوهبر این از معاویه نقل شده است « َس ِم ْع ُ
ت النَّبِ ِّي َ -
ك» (خالد بن موسى،
ض ُّرُه ْم ِم ْن َخ َذل َُه ْم َو ََل ِم ْن َخالََف ُه ْمَ ،حتَّى يَأْتِيَ ُه ُم أ ََم َر اللَّهُ َو ْه ُم َعلَى َذلِ َ
أ َُّمةُ قائِ َمةُ بِأ َْم ِر اللَّ ِهََ ،ل يَ ُ
)22 :1223؛ همیشه امتی از امتم برای برپا داشتن امر الهی بپا میخیزد که نه ضرری از جانب یاری آنها
و نه از جانب مخالفت کردن آنها به کسی نمیرسد تا اینکه فرمانی از جانب خدا برای آنها برسد و شما
از آنها هستید .معاویه به خوبی به قدرت تبلیغاتی حدیث آگاه بود به همین منظور او گروهی از صحابه و
تابعین را برای جعل حدیث در مورد امام علی(ع) به خدمت گرفت (ابنابیالحدید.)32/2 :1883 ،
کار دیگر او در راستای روشن کردن حس ملیگرایی شامیان القا این سخن که چرا حجازیان بر شامیان
باید حکومت برانند بود (جعفریان 1833 ،ش )232 :احمد امین در همین رابطه میگویدَ « :و ِّ
اد
لک َن َس َو ُ
ِ ِ
ت ِع ْن َدهم ه ِذ ِه الْع ِ ِ
ال َْعر ِ
َم يَ ُکن ِم ْن ُه ْم َو ُکتُ ِ
ب
کام بنياُمي َة َو ُوََلتِ ِه ُم کانَ ْ
ُْ َ
ََ
ب َو ُح ُ
صبيَّة ال َْع َربِيَّة قويَّة يُ َح َّق ُرو َن َم َع َها َم ْن ل ْ
َ
ب و حو ِاد ِ
ِ
يخ َم ْملُوءٌ بِ َّ
الش َو ِاه ِد َعلی ذَالِک» (امین)21-22/1 :1553 ،؛ بزرگان عرب و حاکمان
َد
ث التَّا ِر ِ
ْاْل َ َ َ َ

بنیامیه تعصب عربی شدیدی در بین آنها وجود داشت و همین سبب میشد کسانی که از آنها نباشد را
تحقیر کنند و کتابهای ادبی و حوادث تاریخی سرشار از این شواهد است .همچنین معاویه در نامهای که
به امام مینویسد تا حدودی به این امر اشاره دارد «اهل حجاز تا وقتى حکومت بر مردم داشتند که به حق
عمل مى کردند اما موقعى که حق را ترک کردند ،اهل شام بر آنها و سایر مردم حکومت یافتند .به جان
خودم سوگند ،دلیل تو براى اثبات حقانیّت بر اهل شام ،مانند دلیلى که بر اهل بصره دارى نیست» (ابن
میثم بحرانی )328/2 :1831 ،معاویه در این گفتار بهخوبی روشن میکند که حکومت امام بهمثابه برتری
حجاز بر شام است.
1. Attractive genralities
 .2در مورد برتری شام بر سایر سرزمین ها احادیث فراوانی نقل شده است .روایاتی مانند :اجناد االسالم ،تکفل اهلل بالشام و اهله ،عظیم الخیر بالشام،
صالح اهل الشام خیر المسلمین ،النصر بابدال الشام ،مکان االبدال ،خیر المنازل المسلمین فی المالحم ،االرض المبارکه ،ارض المحشر و المنشر،
شوق اهل دمشق للجنه ،محاسن الدنیا ،مآوی المسیح و امه ،دمشق الربوه الحسنه ،دمشق جنه الدنیا (السمعانی 1212 ،ق،23 ،23 ،83 ،88 ،82 :
.)38 ،13 ،13 ،18 ،11 ،12 ،25
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مرحله سوم :کار تبلیغات بر روی شهرهای دیگر در جهت کسب مقبولیت
حا ل که معاویه در دو کار تبلیغاتی قبلی خود موفق بود نیازمند همراهی مردم شهرهای مهم حکومت
اسالمی بود .او چون میدانست که عراق در تسلط امام(ع) هست تنها کار تبلیغاتی خود را در فریب مردم
شهرهای مدینه ،مکه و رجال سرشناس شهرهای مختلف آغاز کرد .او به مردم مدینه نوشت که ما برای
انتقام خون عثمان برخاستهایم و اگر پیروز شدیم کار را همانند شورایی که عمر درست کرده ،سامان
خواهیم داد؛ ما طالب خالفت نیستیم (جعفریان 1833 ،ش .)232 :معاویه در این راستا از حربه حیلهگری،
دروغگویی و وعده وعید استفاده کرد .امام علی(ع) در نامهای به قثم بن عباس بنعبدالمطلب به
ت ِج ًيال ِم َن الن ِ
ك َو أَلْ َق ْيتَ ُه ْم فِي َم ْو ِج
َّاس َكثِيراً َخ َد ْعتَ ُه ْم بِغَيِّ َ
فریبکاری معاویه اشاره دارد و میفرمایندَ « :و أ َْر َديْ َ
ات َو تَ تَ َالطَ ُم بِ ِه ُم ُّ
ات» (نامه)82/؛ گروهى بسیار از مردم را تباه ساختى ،به
الشبُ َه ُ
اه ُم الظُّلُ َم ُ
بَ ْح ِر َك تَ ْغ َش ُ
گمراهىات فریبشان دادى و در موج دریاى -سرگشتگى -خویششان درانداختی .تاریکیهایشان از هر سو
در پوشاند و شبههها از اینسو بدان سوشان کشاند» علّت اینکه امام(ع) این نامه را به نوشت آن بود که
معاویه در موسم حجّ و هنگام اجتماع مردم براى اعمال ،گروهى را فرستاد تا مردم را به اطاعت از او
دعوت کنند و مردم عرب را از یارى على(ع) متفرق کنند و به ذهن مردم القا کنند که على(ع) یا خود،
قاتل عثمان است و یا زمینه قتل او را فراهم آورده است (ابن میثم بحرانی .)118/1 :1831 ،معاویه با وعد
وعید و دادن مال سعی در فریفتن مردم دیگر شهرها داشت امام در نامهای به سهلبنحنیف انصاری
حاکم مدینه بود او را آگاهی میدهد که اگر عدهای پنهانی به نزد معاویه میروند برای رسیدن به نان و
نوایی است (نامه )32/اما معاویه در این کار توفیق زیادی نیافت و علت آن اقدامات امام علی(ع) در
راستای مقابله با او بود.
مرحله چهارم :تبلیغات بهمنظور جذب قاعدین یا بیطرفان
معاویه در حربهای کامالً از پیش تعیینشده به افرادی مانند سعدبنابیوقاص ،عبداهللبنعمر،
محمدبنمسلمه و اسامهبنزید نامه نوشت این افراد با امام(ع) بیعت نکردند و در فراخوان امام(ع) برای
جنگ شرکت نکردند .معاویه به آنها وعده داد که اگر پیروز شود شورایی مانند شورای خالفت عمر
تشکیل خواهد داد (جعفریان )232 :1833 ،اما این گروه نه به این خاطر که بصیرت داشتند بلکه به این
دلیل که خود را محق خالفت میدانستند از معاویه پیروی نکردند .امام(ع) در خطبه  132میفرماید« :فَِإنَّ َها
ٍ
وس آ َخ ِرين» (خطبه)132/؛ امر خالفت مقامى
وس قَ ْوم َو َس َخ ْ
ت أَثَ َرًة َش َّح ْ
َكانَ ْ
ت َع ْن َها نُ ُف ُ
ت َعلَْي َها نُ ُف ُ
رغبتافزاست .گروهى سخت بدان آزمند شدند و گروهى سخاوت ورزیدند و از آن چشم پوشیدند .این
گروه همواره خود را محق خالفت میدانستند.
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مرحله اول
•وقت گرفتن

مرحله دوم

• اقناع
عامه
مردم

مرحله سوم
• اقناع
دیگر
شهرها
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مرحله چهارم

• اقناع
ناراضیان
یا
قاعدین

مراحل تبلیغاتی معاویه و اهداف آن

 .2-3دستاویزها

معاویه در راستای توجیه تمرد از فرمان امام علی(ع) نیازمند دستاویز محکمی بود .او مانند اصحاب جمل
خون عثمان را دستاویزی برای بیعت نکردن با امام قرار داد (نامه )83 /عمروعاص نیز به معاویه توصیه
نمود که در میان مردم شایع کنند که علی ،عثمان را کشته است ،در اهمیت این امر اظهار داشت« :این
کلمه ،چنان شعاری است که تمام مردم شام را بر همان اساسی که خود دوست داری و میخواهی،
پیرامونت گرد میآورد» (امینی.)22/8 :1833 ،
باید دانست یکی از کلیدهای تبلیغاتی تکرار دوباره و دوباره و دوباره پیام است .تبلیغات یك پیام را
بهراحتی در صورت عدم وجود مدارک تصدیقکننده تکرار میکند .تکرار یك پیام باورپذیری و مقبولیت
آن را افزایش میدهد ( )Macdonald, 2007: 38معاویه که قبالً بهوسیلة اصحاب جمل دست داشتن
امام(ع) در قتل عثمان را میان مردم پراکنده بود با تکرار و به تعبیر امام جدال در این مورد سعی در
ص ْبتَهُ
باورپذیری این امر در میان مردم داشت .امام در نامهای به معاویه در این خصوص مینویسندَ « :و َع َ
ت و أَ ْهل َّ ِ
َّ
ب َعالِ ُم ُك ْم َج ِاهلَ ُك ْم َو قَائِ ُم ُك ْم قَ ِاع َد ُكم» (نامه)11/؛ و بدان چه دست و زبان من در
الش ِام بي َو أَل َ
أَنْ َ َ ُ
آن جنایتى نداشت متهمم ساختى .تو و مردم شام آن دروغ را ساختید و به گردن من انداختید.
 .3-3درخواست و هدف معاویه

معاویه از امام درخواستهای فراوانی داشت که در میان آنها دو درخواست از اهمیت فراوانی برخوردار
بود؛ یکی از درخواستهای معاویه دادن حکومت شام به او بود (نامه )13/درخواست دیگر تحویل دادن
قاتلین عثمان است که امام در نامهای  5به این امر اشاره دارد.
 .4مواجهه و عکسالعمل امام(ع) در مقابله با خودمختاری
در مقابل امام(ع) به مقتضای شرایط و موضعگیری آنها ،برخوردهای با این گروه داشتند که بهترتیب در
زیر به آنها پرداخته میشود.
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 .1-4مقابله با تبلیغات سیاسی

همانطور که گذشت معاویه تبلیغات وسیعی بر روی جامعه آن زمان انجام داد و با این کار توانست تا
حدودی به مقاصد و اهداف خود دست یابد .امام(ع) در مقابل تبلیغات معاویه خاموش نبود و تا جاییکه
میتوانست به مقابله با آن پرداخت .او در این راستا ،با تحت نظر گرفتن معاویه ،رصد کردن فعالیت
حاکمان خود و تأثیرگذاری بر عمرو عاص به مقابله با قدرت تبلیغاتی معاویه پرداخت.
 .1-1-4رصد کردن فعالیت سران جداییطلب و مسؤولین حکومت

با توجه به آنچه که در نهجالبالغه آمده است؛ معلوم میگردد امام(ع) ،معاویه و سایر حاکمان خود را
تحت نظر داشته است و در این مورد از جاسوس استفاده کرده است .در عهدنامه مالك که ناظر بر سیره
حکومت نسبت به والیان و کارگزاران است به مالك فرمان میدهد جاسوسانی امین برگزینند؛ البته بر
کارگزاران نه بر مردم «و ابْ ع ِ
الص ْد ِق َو ال َْوفَ ِاء َعلَْي ِهم» در چند جای نهجالبالغه میبینیم که
ث الْعُيُو َن ِم ْن أَ ْه ِل ِّ
َ َ
ِ
امام برای عامالنش در شهرها و کشورهای مختلف مینویسد « َو لَ َق ْد بَلَغَني» (خطبه)33 ،23/؛ « َو قَ ْد
ك» (نامه)32/؛ «لَئِ ْن بَلَغَنِي»
بَلَغَنِي» (نامه)13/؛ «فَ َق ْد بَلَغَنِي»(نامه)35 ،32 ،22 ،82/؛ « َو لَئِ ْن َكا َن َما بَلَغَنِي َع ْن َ
(نامه)22/؛ «بَلَغَنِي» (نامه )22/امام در نامهای به قثم به عباس از عبارت «فَِإ َّن َع ْينِي بِال َْمغْ ِر ِ
َي
ب إِل َّ
ب َكتَ َ
يُ ْعلِ ُمنِي» (نامه )88/استفاده میکند؛ «مغرب» همان شام است ،زیرا شام از شهرهاى غربى حجاز است.
امام(ع) جاسوسهایی در شهرها داشته است که از رویدادهاى جدید در قلمرو معاویه خبر مىدادند و
معاویه نیز -همانطور که عادت سالطین است -در قلمرو امام جاسوسهایی داشته است (ابنمیثم
بحرانی )112/1 :1831 ،حضرت علی حتی از مضمون نامهای که معاویه به زیاد بن ابیه نوشته بود خبر
ْت أ َّ
اح َذ ْرهُ فَِإنَّ َما ُه َو َّ
الش ْيطَا ُن يَأْتِي ال َْم ْر َء
ك َو يَ ْستَ ِف ُّل غَ ْربَ َ
ك يَ ْستَ ِز ُّل لُبَّ َ
ب إِل َْي َ
میدهد؛ « َو قَ ْد َع َرف ُ
ك -فَ ْ
َن ُم َعا ِويَةَ َكتَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب غ َّرتَهُ» (نامه)22/؛ دانستم که معاویه
م ْن بَ ْي ِن يَ َديْه َو م ْن َخلْفه َو َع ْن يَمينه َو َع ْن ش َماله ليَ ْقتَح َم غَ ْفلَتَهُ َو يَ ْستَل َ
نامهاى به تو نوشته و مىخواهد پاى عقلت را بلغزاند و عزمت را سست گرداند .از معاویه بر حذر باش که
او شیطان است و از او روبهرو و پشت سر و راست و چپ نزد آدمى مىآید تا به هنگام غفلت فرصت یافته
مقهورش سازد و عقلش را برباید .همچنین در نامهای به سهل بن حنیف انصاری از اوضاع مردم او خبر
میدهد؛ أ ََّما بَ ْع ُد فَ َق ْد بَلَغَنِي أ َّ
ك يَتَ َسلَّلُو َن إِلَى ُم َعا ِويَة (نامه)32/؛ اما بعد ،به من خبر رسید که
َن ِر َج ًاَل ِم َّم ْن قِبَ لَ َ
برخى از مردانى که در فرمان تواند ،پنهانى ،به نزد معاویه مىگریزند همین امر باعث شد که کار تبلیغاتی
معاویه بر روی خواص این شهرها اثرگذار نباشد.
 .2-1-4تأثیرگذاری بر اتاق فکر دشمن

یکی دیگر از کارهایی که در جهت خنثیسازی تبلیغات معاویه استفاده میکند تبلیغ بر روی اتاق فکر
معاویه یعنی عمرو عاص است .امام به عمرو عاص نامه مینویسدََ « :ل تَجارين معا ِوي َة فِي ب ِ
اطلِ ِه فَِإ َّن ُم َعا ِويَةَ
َ
َ ََ َ ُ َ َ
ِ
ْحق»؛ با معاویه شریك و همدم در باطلش مشو زیرا که معاویه مردم را تحقیر کرده و
َّاس َو َسف َه ال َ
غَ َم َ
ص الن َ
حق را خوار شمرده است (محمودی .)223/2 :1833 ،همچنین در جایی دیگر به او یادآوری میکند «تو
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دین خود را تابع مردى ساختى که گمراهیش آشکار است و پردهاش دریده است .کریمان را در مجلس
خود ناسزا گوید و به هنگام معاشرت ،بردبار را سفیه خواند (نامه .)85/بهدلیل دنیاخواهی عمرو عاص یعنی
حکومت مصر نصایح امام بر روی او کارساز نبود.
با توجه به مواردی که گذشت برای مقابله با قدرت تبلیغاتی جداییطلبان باید در سه ناحیه اقدامات
الزم را به عمل آورد نخست؛ رصد عمل کرد سران جداییطلب؛ دوم آگاهی اطالعاتی از مسؤولین؛ سوم
شناخت اهداف تبلیغاتی جداییطلبان.
 .2-4پاسخ محکم وصریح به درخواستها و دستاویزها

همانطور که قبالً گذشت ،معاویه از امام درخواستهای فراوانی داشت که ایشان به تمام این درخواستها
با روشهای مختلف جواب میدهد .ازجمله مهمترین درخواستها و دستاویزهای معاویه؛ قتل عثمان و
تحویل دادن قاتالن آن ،طلب حکومت شام و ماجرای جمل بود.
 .1-2-4قتل عثمان

قتل عثمان و قاتالنش بهعنوان اصلیترین دستاویز معاویه یا در واقع برگ برندة او در تقابل با امام
ِ
اج َعلَى عُثْ َما َن»
ار َك الْح َج َ
علی(ع) محسوب میشد بهطوریکه امام علی در رابطه با آن میفرماید« :فَأ ََّما إِ ْكثَ ُ
(نامه )83/درباره عثمان و قاتالنش ،سخت به جدال برخاستهاى.
در این رابطه معاویه طی نامهای به امام علی(ع)  3اشکال را در مورد قتل عثمان به امام علی(ع) وارد
میکند؛  -1حسادت علی(ع) به عثمان :از همه گذشته نسبت به هیچکس حسد اعمال نکردى به اندازه
آنچه نسبت به پسر عمویت عثمان به عمل آوردى؛  -2قطع ارتباط با عثمان و انتقاد از او« :رحمش را
قطع کردى و نیکیهایش را به زشتى مبدّل ساختى»؛  -8شوراندن مردم بر عثمان؛ «مردم را بر او
شوراندى در نهان و آشکار ،کارهایى انجام دادى تا شترسواران از اطراف بر او حملهور شدند و اسبهای
سوارى بهسوى وى رانده شد و در حرم رسول خدا بر علیه او اسلحه جمع شده»؛  -2نزدیکی مکانی با
عثمان و عدمکمك به او« :درحالیکه با تو در یك محلّه بود به قتل رسید و تو از میان خانه او هیاهوى
دشمنان را مىشنیدى اما براى دور کردن آنان از او چه با گفتار و چه با کردار از خود اثرى نشان ندادى»؛
 -1پناه دادن به قاتالن عثمان« :کشندگان وى را به خود پناه دادهاى ،هماکنون آنها بازوان و یاران و
معاونان و دوستان نزدیك تو شدهاند و به من چنین گفته شده است که تو خود را از خون عثمان تبرئه
مىکنى»؛  -3تحویل دادن قاتالن به معاویه و مجازات کردن آنها توسط خود او« :پس اگر راست
مىگویى کشندگان وى را به ما تسلیم کن تا آنان را به قتل رسانیم» (ابنابیالحدید32/11 :1883 ،؛
ابنمیثم بحرانی.)312/2 :1831 ،
امام(ع) نیز در مقابل ضمن پاسخگویی به معاویه ،در رابطه با عثمان اشکالهایی را به او وارد میکند و
ِ
اج فِي
ار َك الْح َج َ
پرده از نقش معاویه در قتل عثمان برمیدارد؛ امام(ع) در نامهای چنین مینویسد« :فَأ ََّما إِ ْكثَ ُ
َّص ُر لَهُ» (نامه)83/؛ تو خود
َك َو َخ َذلْتَهُ َح ْي ُ
ت عُثْ َما َن َح ْي ُ
َّص ُر ل َ
ص ْر َ
عُثْ َما َن َو قَ تَ لَتِ ِه فَِإنَّ َ
ث َكا َن الن ْ
ث َكا َن الن ْ
ك إِنَّ َما نَ َ
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روزگارى به یارى عثمان برخاستى که یارى کردنت به سود خودت بود و هنگامى از یاریکردن
بازایستادی و او را واگذاشتى که اگر یاریش مىکردى به سود او بود» و در این رابطه با قیاس مضمر
استدالل میکند؛
ِ
ص َرهُ فَ تَ َرا َخى َع ْنهُ َو بَ َّ
ث ال َْمنُو َن إِل َْيه» (نامه)23/؛ تو کسى هستى که عثمان از تو
مقدمه اول« :أ َْم َم ِن ْ
استَ ْن َ
یارى و کمك خواست ،ولى مسامحه کردى و یاریش نکردى و با سهلانگاری و عقب کشیدن خود ،مرگ
را به سویش کشاندى.
مقدمه دوم :هر کس چنین باشد ،سزاوارتر به آن است که گفته شود کوشش در قتل او داشته و مسؤول
خون وى مىباشد.
آنگاه امام(ع) در مقام اثبات درستى این نسبت به معاویه ،نخست به میزان دشمنی معاویه با عثمان
اشاره میکند «من نه از تو دشمنتر با او بودم و نه بیشتر مردم را به سوى کشتن وى راهنمایى کردم»
سپس به تطبیق عمل منافقان با پیامبر(ص) با عمل معاویه نسبت به عثمان میپردازد و در این راستا به
مضمون آیه قرآن در شأن منافقان نازل شده استشهاد میکند که آنها نیز یاران پیغمبر را از یارى او
بازمیداشتند (ابن میثم بحرانی.)331-333/2 :1831 ،
ْت ِم ْن َدف ِْع
امام در مورد درخواست تحویل قاتالن عثمان به معاویه آن را جایز نمیداند؛ « َو أ ََّما َما َسأَل َ
ك َو ََل إِلَى غَْي ِرك» (نامه)5/؛ و اما از من
ت فِي َه َذا ْاْل َْم ِر -فَ لَ ْم أ ََرهُ يَ َسعُنِي َدفْعُ ُه ْم إِل َْي َ
ك -فَِإنِّي نَظَْر ُ
قَ تَ لَ ِة عُثْ َما َن إِل َْي َ
خواسته بودى که قاتالن عثمان را نزد تو فرستم ،من در این کار اندیشیدم .دیدم براى من میسر نیست که
آنها را به تو یا به دیگرى سپارم .به نظر میرسد دو عامل مانع تحویل قاتالن عثمان به معاویه از سوی
امام گردید؛ نخست عدم صالحیت معاویه برای این کار چه از نظر ولی دم بودن و چه از نظر حاکم شرع
بودن است و عامل دوم برگزاری یك دادگاه عمومی برای روشنگری در مورد قتل عثمان بود که آن را
ِِ
ِ
ِ
میتوان در راهکار امام در رابطه با قتل عثمان دید؛ «و قَ ْد أَ ْكثَ ر َ ِ
َّاس
ْ
ت في قَ تَ لَة عُثْ َمان فَا ْد ُخ ْل ف َ
َ
يما َد َخ َل فيه الن ُ
اه ْم َع َلى كِتَ ِ
الصبِ ِّي َع ِن اللَّبَ ِن فِي أ ََّوِل
ْك الَّتِي تُ ِري ُد فَِإنَّ َها ُخ ْد َعةُ َّ
اب اللَّ ِه تَ َعالَى َو أ ََّما تِل َ
َح ِمل َ
ثُ َّم َحاكِ ِم الْ َق ْوَم إِل َّ
ْك َو إِيَّ ُ
َي أ ْ
ِ
الس َال ُم ِْلَ ْهلِ ِه» (نامه« )32/درباره قاتالن عثمان فراوان سخن مىگویى .نخست باید در بیعت با
ص ِال َو َّ
الْف َ

من همان کنى که دیگر مردم کردهاند .سپس ،با آنان پیش من به داورى نشینى تا تو را و ایشان را به هر
چه کتاب خداى تعالى حکم کند ،ملزم سازم؛ اما آنچه اکنون مىگویى و مىخواهى ،فریفتن کودک است از
شیر در آغاز از شیر بازگرفتنش؛ و سالم بر کسى که شایسته آن باشد ».در واقع امام میخواهد بیان کند
که این سخن تو دستاویز است زیرا اگر واقعیت داشت اول با من بیعت کن و بعد از آن در یك محکمه
عمومی واقعیت قتل عثمان را مشخص میکنیم و عبارت آخر امام همین امر را میرساند.
 .2-2-4حکومت شام

امام معاویه را الیق حکومت نمیدانست (نامه )31/و برای بیان این مفهوم به دو اصل مهم در مورد معاویه
الر ِعيَّ ِة َو ُوََلةَ أ َْم ِر ْاْل َُّم ِة
اسةَ َّ
اشاره میکند؛ نداشتن پیشینه خوب در امر حکومتداری؛ « َو َمتَى ُك ْنتُ ْم يَا ُم َعا ِويَةُ َس َ
بِغَْي ِر قَ َدٍم َسابِ ٍق َو ََل َش َر ٍٍ بَ ِاس ٍق» (نامه )5/معاویه از کى شما زمامداران رعیت و فرماندهان امت بودهاید نه
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پیشینهاى در دین دارید و نه شرفى واال و طوالنی.
بیان ذهنیات اشتباه معاویه در رابطه با محق بودن در امر حکومت؛ امام(ع) در این راستا ،از تشبیه و
ك مطْلَع س ٍ
ك
تصویرسازی استفاده میکند؛ « َو ْاْل َْولَى أَ ْن يُ َق َ
َك ِْلَنَّ َ
ك ََل ل َ
وء َعلَْي َ
َك إِنَّ َ
ال ل َ
ك َرقِ َ
يت ُسلَّماً أَطْلَ َع َ َ َ ُ
ك» (نامه)32/؛ شایسته است درباره تو بگویند که از نردبامى فرا
ت غَْي َر َسائِ َمتِ َ
ضالَّتِ َ
ت غَْي َر َ
نَ َش ْد َ
ك َو َر َع ْي َ
رفتهاى و از آن فراز منظرهاى ناخوشایند مىبینى و هر چه بینى به زیان توست نه به سود تو .زیرا در طلب
گمشدهاى هستى که از آن تو نیست و ستورى را مىچرانى که از آن دیگرى است.
 .3-2-4ماجرای جمل

نامه معاویه :دو پیرمرد مسلمانان ،ابو محمد طلحه و ابوعبداهلل زبیر را که به هر دو وعده بهشت داده شده
بود و به قاتل یکى از ایشان وعده دوزخ داده شده بود ،کشتى .همچنین امالمؤمنین عایشه را آواره کردى
و خوار و زبون ساختى ،آنچنانکه میان اعراب بادیهنشین و سفلگان فرومایه کوفه کسانى بودند که او را
مىراندند و دشنام مىدادند و مسخره مىکردند( .ابنأبیالحدید )212/13 :1833 ،امام در نامه  32طی یك
برهان به معاویه پاسخ میدهد؛
صغراى قیاس مضمرى :این کارى است که تو از آن برکنار بودى .پس تو را چه زیان رسید که باید از تو
پوزش خواست.
کبراى قیاس :و هر که در جریان کارى نبوده است و هیچگونه دخالتى نداشته ،تکلیفى ندارد و عذر تقصیر
و کوتاهى نسبت به آن کار متوجّه او نمىشود (ابن میثم بحرانی)812/1 :1831 ،
بیشك در جامعه حال حاضر نیز جداییطلبان از یك سری دستاویزها و درخواستها بهمنظور قانونی جلوه
دادن حق خودمختاری خود استفاده میکنند؛ در این صورت بر حاکمیت جامعه الزم است پاسخ مناسب و
درخور و محکم و صریح به آنها دهد .آنچه در این مرحله حائز اهمیت است وجود آگاهی کامل و اشراف
اطالعاتی نسبت به سران جداییطلب است.
 .3-4مذاکره و مکاتبه

مهمترین نکته در رابطه با موضع امام علی(ع) در رابطه با معاویه مکاتبات فراوان با او بود خود امام نیز به
این امر اشاره دارد و از بیفایده بودن آن سخن میگوید« :أ ََّما ب ْع ُد فَِإنِّي َعلَى التَّرد ِ
ك َو ِاَل ْستِ َم ِاع إِلَى
ُّد فِي َج َوابِ َ
َ
َ
ِ
استِي» (نامه)38/؛ اما بعد ،من با پاسخهایی پیاپى به گفتههایت و شنیدن
كِتَابِ َ
ِّن َرأْيِي َو ُم َخطِّ ٌئ ف َر َ
َم َوه ٌ
ك لُ
مضمون نامههایت ،رأى خود را سست مىشمارم و زیرکى خود را به خطا منسوب مىدارم ،و از مضمون
همین نامه برمیآید که امام به همهی نامههای معاویه پاسخ داده است.
امیرالمؤمنین براى تمام کردن حجّت بر معاویه و افراد سطحى حجاز و عراق و شام ،ضمن نامهنگاری
و سپس با ارسال اشخاص به همراه نامه نزد معاویه ،تالش کرد که جنگ خانمانسوز داخلى دیگرى
دامنگیر امّت مسلمان نشود در انتخاب مذاکرهکننده دقت کرد او جریربنعبداللّه بجلىّ را که از طرفداران
عثمان و از دوستان معاویه بود به نزد او فرستاد ،جریر در این نمایندگى موفّق نشد (طالقانی-232 :1832 ،
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روش مقابله با جداییطلبان در نهجالبالغه...

 )231امام(ع) اصول مذاکره در رابطه با معاویه را به جریر بن عبداهلل گوشزد میکند و به او توصیه میکند
اك
کار را یکسره کن؛ که امام(ع) در ادامه این سخن خود را تفسیر میکند و به او میگوید« :أ ََّما بَ ْع ُد فَِإذَا أَتَ َ

ص ِل و ُخذْهُ بِ ْاْلَم ِر الْج ْزِم ثُ َّم َخيِّ رهُ ب ين حر ٍ ِ ٍ ِ
ٍ ِ
كِتَابِي فَ ْ ِ
ب
ْح ْر َ
ب ُم ْجليَة أ َْو سل ٍْم ُم ْخ ِزيَة فَِإن ا ْختَ َار ال َ
ْ َ
ْ َْ َ َ ْ
احم ْل ُم َعا ِويَةَ َعلَى الْ َف ْ َ
الس َال ُم» (نامه)3/؛ مخیّرش کن میان جنگى که مردم را از
ْم فَ ُخ ْذ بَ ْي َعتَهُ َو َّ
فَانْبِ ْذ إِل َْي ِه َو إِ ِن ا ْختَ َار ِّ
السل َ

خانههایشان براند یا صلحى که به خوارى بپذیرد .اگر جنگ را اختیار کرد ،همانند خودش عمل کن و
اعالنجنگ نماى و اگر صلح را اختیار کرد ،از او بیعت بستان.
بخش عمده این نامهنگاریها حول محور قتل عثمان میگردد که در باال در مورد آن بحث شد در
بخش دیگر مربوط به اثبات خالفت و حقانیت خود امام است (ابن میثم بحرانی.)321-322/2 :1831 ،
بهطورکلی مضمون نامههای امام(ع) به معاویه شامل موارد زیر است؛ سرزنش وی بهخاطر نادرستی
نامهاش (نامه )3؛ سرزنش معاویه بهخاطر نادرستی گفتارش (نامه)3/؛ نادرست خواندن دعاوی و سخنان
بیهوده معاویه (نامه )5/مخالفت در واگذاری شام به معاویه (نامه)31 ،13/؛ تفاخر حضرت در فضل و
بزرگواری و سبقت و پیشی جستن به اسالم و ایمان (نامه)23/؛ پند و اندرز به وی (نامه)82 ،82 ،12/؛
نکوهش وی در یاری ننمودن عثمان( ،نامه)83/؛ سرزنش معاویه از اینکه مردم را گمراه کرده و سفارش
وی به تقوی و ترس از خدا (نامه)23/؛ ترساندن و انذار معاویه از عذاب و بدبختی سرانجام کار (نامه)25/؛
سرزنش معاویه بهخاطر کردار زشت و پند و اندرز دادن وی (نامه)11/؛ توبیخ و سرزنش معاویه و گوشزد
نمودن نادانی و گمراهی او (نامه)32/؛ اثبات صحت و درستی خالفت خود و بیزاری از کشتن عثمان که
نامه را توسط جریر ابن عبداهلل بجلی به شام فرستاد (نامه )38/تقاضا از معاویه مبنی برگرفتن بیعت از
یاران خود و رفتن بهسوی حضرت (نامه.)31/
گفتوگو و مذاکره درباره اختالفات و حل مسالتآمیز آنها میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از جنگ
داشته باشد در این راستا حاکمیت جامعه بهمنظور تمام کردن حجّت بر سران جداییطلبان و نشان دادن
حسن نیت خود با رعایت اصول حاکم بر مذاکره به مذاکره با جداییطلبان بپردازد.
 .4-4قتال با جداییطلبان (آخرین راهکار)

سیاست امام(ع) در برابر دشمنانش مبتنی بر تقوای الهی بود؛ حتی آن زمان که امام(ع) در شروع جنگ با
معاویه تأخیر ایجاد میکند .عدهای از اطرافیانش گاه او را به ترس از مرگ متهم میکنند؛ « ّأما قَ ْولُ ُك ْم أَ ُك َّل
ك َك ِ
راهيَّةَ الْمو ِ
ش ِام»
ت» (خطبه )12/گاه نیز او را در هدفش دودل میدانند « َو اَ ّما قَولُ ُك ْم َش ّكاً فى اَ ْه ِل ال ّ
ذلِ َ
َْ
ْت إِلَى الْمو ِ
َي»
ت أ َْو َخ َر َج ال َْم ْو ُ
(خطبه )12/امام در پاسخ اشکال اول میفرماید «فَ َوالل ِّه ما أُبالِي َد َخل ُ
ت إِل َّ
َْ
(خطبه)12/؛ به خدا سوگند ،باکى ندارم که من به سراغ مرگ روم یا مرگ به سراغ من آید .در پاسخ دوم
ِ
ِ
ت الْحرب ي وماً إََِّل و أَنَا أَطْمع أَ ْن تَ ل ِ ِ
ي بِي َو
َ
َُ
به اصول جنگی خود اشاره دارد «فَ َواللَّه َما َدفَ ْع ُ َ ْ َ َ ْ
َ
ْح َق بي طَائ َفةٌ فَ تَ ْهتَد َ
ت تَ بُوءُ بِآثَ ِام َها» (خطبه)12/؛ به خدا
َح ُّ
ض َاللِ َها َو إِ ْن َكانَ ْ
تَ ْع ُ
َي ِم ْن أَ ْن أَقْتُ لَ َها َعلَى َ
ض ْوئِي َو ذَلِ َ
ش َو إِلَى َ
ب إِل َّ
ك أَ
سوگند ،هیچگاه جنگ را حتى یك روز به تأخیر نینداختم مگر به آن امید که گروهى از مخالفان به من
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پیوندند و بهوسیله من هدایت شوند؛ و با چشمان کم سوى خود پرتوى از راه مرا بنگرند و به راه آیند.
چنین حالى را دوستتر دارم از کشتن ایشان در عین ضاللت ،هرچند ،خود آنها گناه خود را به گردن
گیرند .در بعضى از روایات است که در آخر این کالم گفت :رسول اکرم(ص) روز فتح خیبر به من فرمود:
اگر یك نفر را خداوند بهوسیله تو هدایت کند براى تو بهتر است از آنچه آفتاب بر آن مىتابد (طالقانی،
 .)123 :1832ثمره تأخیر امام(ع) در جنگ پیوستن افرادی مانند خواهرزاده «شرحبیل» و «شمر بن ابرهه
الحمیرى» و جماعتى از قاریان قرآن و همچنین «عبداللّه بن عمر العنسى» «هاشم مرقال» است
(شوشتری.)231-235/12 :1833 ،
ت
در نهایت امام ناچار به جنگ با معاویه گردید .این مسأله را میتوان در این کالم امام دید « َو قَ ْد قَ لَّْب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْج ُح ُ ِ
ت
اء بِ ِه ُم َح َّم ٌد ص فَ َكانَ ْ
َه َذا ْاْل َْم َر بَطْنَهُ َو ظَ ْه َرهُ َحتَّى َمنَ َعني الن َّْوَم فَ َما َو َج ْدتُني يَ َسعُني إََِّل قتَال ُُه ْم أَ ِو ال ُ
ود ب َما َج َ
ِ
ِ
ات الدُّنْ يا أَ ْهو َن َعلَ َّي ِمن موتَ ِ
َج ِة ال ِْع َق ِ
ات ا ْْل ِخ َرِة» (خطبه)18/؛ زیر و
ْ َْ
َجةُ الْقتَ ِال أَ ْه َو َن َعلَ َّي م ْن ُم َعال َ
ُم َعال َ
اب َو َم ْوتَ ُ َ َ

روى کار را بر رسیدم [بهگونهاىکه خواب از چشمم برید ].دیدم یا باید با این قوم بجنگم یا آنچه را
محمد(ص) آورده انکار کنم .پس جنگ با آنان را از عذاب خدا آسانتر یافتم که رنجهاى این جهانى،
ف َه َذا ْاْل َْم ِر َو َع ْي نَهُ َو
ت أَنْ َ
تحملپذیرتر از عذابهاى آن جهانى است .در جایی دیگر میفرمایدَ « :و لََق ْد َ
ض َربْ ُ
ت ظَ ْه َرهُ َو بَطْنَهُ فَ لَ ْم أ ََر لِي فِ ِيه إََِّل ال ِْقتَ َال أَ ِو الْ ُك ْف َر» (خطبه)28/؛ من همه جوانب این کار را بر رسیدهام و
قَ لَّْب ُ
برون و درون آن بازجستهام .بیش از دو راه در پیش نداریم ،یا جنگ با اینان یا کافر شدن به آنچه
محمد(ص) آورده است.
این تعبیرات پرمعنی به خوبى نشان مىدهد که اوالً :امام(ع) هرگز تسلیم فشارهاى مردم نمىشد و تا
چیزى را دقیقاً مورد بررسى قرار نمىداد درباره آن تصمیم نمىگرفت و این چنین است حال رهبران الهى
که باید دور از احساسات داغ و فشارهاى زودگذر مردم ،در مورد مصالح کارها دقّت و بررسى کنند ،آنچه
مصلحت است برگزینند ،نه آنچه مایه خوشایند این و آن مىباشد؛ ثانیاً :بسیار مىشود که انسان در زندگى
شخصى و رهبران ،در زندگى اجتماعى بر سر دو راهى قرار مىگیرند در اینگونه موارد باید شجاعت
انتخاب اصلح را داشته باشند و اگر اصلح جنگ و پیکار و توسّل به زور است نباید عافیتطلبى آنها را از
انجام وظیفه خود باز دارد و به بهانه حفظ خون مسلمین مقدّرات آنها را نادیده بگیرند و مصالحشان را زیر
پا بگذارند؛ ثالثاً :آنچه براى امام(ع) اهمیت داشت مسأله جلب رضا و خشنودى پروردگار و انجام وظیفه بود
به همین دلیل راهى را برگزید که رضاى خدا در آن باشد ،خواه رضاى مردم در آن باشد یا نباشد (مکارم
شیرازی )312-311/2 :1831 ،امام(ع) خواست الهی را بر مصالح شخصی ترجیح داد؛ زیرا اگر به معاویه
امتیاز میداد می توانست خالفتش را به خوبی ادامه دهد؛ اما آنگاه که خواست الهی را در نظر گرفت .جنگ
را وظیفه و تنها راه چاره تشخیص قرار داد و بیهیچ مالحظهاى به آن اقدام کرد.
در صورت عدم بازگشت جداییطلبان از موضع خود حاکمیت جامعه باید همواره خواست الهی را در نظر
بگیرد؛ و در مقابل احساسات داغ و فشارهاى زودگذر مردم ،همواره خواست الهی را اعمال کند و در
صورت ورود در جنگ شروع کننده جنگ نباشند و یا در شروع جنگ درنگ کنند؛ چه بسا افرادی از
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جداییطلبان از موضع خود کوتاه بیایند و یا حتی اصالً جنگی صورت نگیرد؛ البته این عمل با نشان دادن
حسن نیت از سوی حاکمیت صورت میگیرد.
نتیجهگیری
این مقاله با هدف بررسی روش مقابله با جداییطلبان در نهجالبالغه با محوریت رویکرد تقابلی امام(ع) با
اقدامات معاویه به نتایج زیر دست یافت:
اقدامات جداییطلبان :جداییطلبان به منظور پیشبرد اهداف خود دست به اعمالی میزنند:
 .1استفاده از قدرت تبلیغاتی برای رسیدن به اهداف موردنظر مانند گرفتن وقت برای آمادگی بیشتر،
تأثیرگذاری بر روی مردم خود (منطقه جداییطلبی) ،تأثیرگذاری بر روی مسؤولین و مردم دیگر شهرها
است ،تأثیر بر روی مخالفین حکومت.
 .2از دیگر اعمال آنها استفاده از دستاویز است تا در سایة آن بتوانند هدفهای واقعی خود را محقق کنند.
در این راستا با پیش کشیدن مسائل قدیمی که قبالً حکومت مدتی درگیر آنها بوده است و برخی از
ابهامات آن در ذهن مردم باقی مانده سعی در نشان دادن محق بودن خود در آن مسائل دارد.
اقدامات متقابل در برابر جداییطلبان :در مقابل حاکمیت جامعه بهمنظور مقابله با جداییطلبان دست به
اقداماتی بزند؛
 .8نخست از قدرت تبلیغاتی آنها غافل نباشد و با اشراف اطالعاتی بر جداییطلبان و رصد کردن دائمی
اقدامات آنها تدابیر مناسب را برای مقابله با آنها برگزیند و بعد از شناخت منبع و مشرب فکری آنها به
منظور مقابله با آن باید بر روی اتاق فکر آنها تأثیر بگذارد.
 .2نباید از اثرات تبلیغاتی جداییطلبان بر روی مردم و مسؤولین شهرهایی که هدف جداییطلبان است
غافل شود.
 .1باید به تمام دستاویزهای آنها پاسخ محکم و صریح داده شود؛ یکی از این موارد آگاهیدادن به افکار
عمومی است.
 .3اقدام دیگر مقابله با جداییطلبان ،مکاتبه و مذاکره با آنها است؛ این عمل بهمنظور نشان دادن حسن
نیت نسبت به آنها و حتی تمام کردن حجت بر آنها است.
 .3در نهایت آخرین راهکار مقابله با جداییطلبان نبرد با آنها است در این راستا بهتر است شروع کننده
جنگ نباشند و یا در شروع جنگ درنگ کنند؛ چه بسا افرادی از موضع خود کوتاه بیایند و یا حتی اصالً
جنگی صورت نگیرد.

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و سوم ،پاییز 7931
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