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چكیده
جنگ جمل ،اولین جنگ بین دو گروه بزرگ از مسلمانان بود که در بصره اتفاق
افتاد .عملکرد رجال بصره ،تأثیر زیادی برر هر ر بصرره و امرراه کرردن مررد در
کنارهگیری یا هرکت در جنگ جمل داهته اسرت .در ایرن جنرگ ،بصرریان بره
تبعیت از رجال خود ،به سه گروه تقسیم هدند؛ گروای به ناکثین پیوسته و تعرداد
زیادی را به گمراای کشاندند؛ گروای به کنرارهگیری از جنرگ روی ووردنرد و
تعداد اندکی نیز با حضرت علی امراه هدند .این مقاله با رویکردی توصیفی
ر تشریحی به نقش رجال بصره در جنرگ جمرل پرداختره اسرت ترا برا توجره بره
جایگاه ونان در بصره ،پاسخگوی این سؤال باهد که چره عراملی باعرر تردیرد و
انحراف رجال بصره از مسیر اصلی هد؟ نتایج این مقاله نشان میداد کره عمرده
دالیررل انحررراف رجررال بصررره را میترروان حفررم منررافص هخصرری و بیلررهای،
درتطلبی ،اعتمراد بره سرران نراکثین ،لبرهی احساسرات ،تعصربات بیلرهای و
بازگشت به جاالیت نا برد.
واژههای كلیدی :اما علی

 ،بصره ،رجال ،جنگ جمل ،ناکثین.
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ّ
مقدمه
در ار جامعهای رجال یا امان هخصیتاای م رم ،نقرش پرر اامیتری در هرور اا یرا
یا اا بر ع ده دارند؛ رجالی کره در نررر مررد  ،از هخصریتی براال و مشر ور برخوردارنرد،
کال و رفتار ونان با توجه به هخصیتی که دارند ،مرورد پرییر ررار میگیررد و حامیران و
پیروان زیادی را با خود امراه میکنند .جنگ جمل ،اولین جنگ میان دو گرروه برزرگ از
مسلمانان بود که در بصره اتفاق افتاد .در ار گروه ،صحابیان و هخصیتاای بزرگری ررار
داهتند که ار کدا از افراد باسابقه و نزدیکان پیامبر بودند .گروه پیمانهکن ،با ادعای
اصررالد در دیررن و خونخرواای خلیفرهی سررو  ،پرررچم مخالفررت بررا حضرررت علرری را
برافراهتند و راای بصره هدند.
بصره ،اولین ه ر تأسیسهده در زمان فتوحات بود .ایرن هر ر ،نزدیر ترین منطقره بره
ایران و دورتررین ،از مرکرز خالفرت و یکری از ثروتمنردترین هر راای حکرومتی بره هرمار
میرفت که نزد اعراب اامیت زیادی داهت .با ورود ناکثین به بصره ،اتفا اتی روی داد که
ذان انسان را دچار چالش میکند .رجال بصره که ابتدا به ومدن ناکثین بره ایرن هر ر روی
خو نشان نداده بودند اما برا صرحبتاای نراکثین و دیردار عایشره ،تغییرر عقیرده دادنرد؛
تعدادی با وناا امراه هدند و یا سیاسرت کنرارهگیری از جنرگ را برگزیدنرد .بسریاری از
رجال بصره ،از وموزگاران رون ،اضیان و صاحبان فتوا بودند که برای حل مشرکالت مررد
به بصره فرستاده هده بودند.
بزرگترین ضربه در جنگ جمل ،از طررف افررادی برود کره در دامران اسرال پررور
یافته بودند و مرد  ،ونان را بهعنوان افرادی خرال و عالمران دیرن میهرناختند .هرناخت و
عملکرد این بزرگان در گیهته ،باعر هده بود که پیروی از ونان برای حامیانشران ضرروری
انگاهته هود ،افل از اینکره بسریاری از ونران برا گیهرت زمران و تغییرر هررای و کسر
مو عیت و ثروت ،از اخالص و ایمان اولیه دور هده بودند .باید گفت که تعدادی از رجرال
بصره ،در جریان کشتههدن عثمان و رویکار ومدن امیرالمؤمنین  ،نقرش م مری را ایفرا
کردند .هورهیانی که به ریاست حکیم بن جبله عبدی ،بره مدینره ومدنرد و در محاصررهی
خانهی عثمان حضور داهتند ،بعد از تل خلیفه ،رو بره امیرالمرؤمنین وورده ،برا او بیعرت

کردند ،با ورود ناکثین به بصره ،در مقابل ونان ایستادند و در دفاع از امیرالمؤمنین
هدند.

کشرته
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در ماجرای جنگ جمل و انتخاب بصره بهعنوان پایگاای برای ناکثین ،تعداد زیادی از
رجال بصره ،در انتخاب حق و باطل ،دچار هب ه و انحراف هدند و با در نرر گرفتن منرافص
هخصی و مو عیت اجتمراعی خرود ،سیاسرت کنرارهگیری از جنرگ را برگزیدنرد و تعرداد
زیادی از مرد بصره نیز به پیروی از ونان ،از جنگ کنارهگیری کردند که میتوان هاخ
این گروه را افرادی چون احنف بن یس و عمران بن حصین نرا بررد .بسریاری از بصرریان
نیز که تا پیش از ومدن ناکثین به بصره ،بدون ایچ مشکلی با امیرالمرؤمنین علری بیعرت
کرده بودنرد ،برا سرخنرانیاا و مال رات سرران نراکثین ،بره حمایرت از ونران و بیعتهرکنی
برخاستند که از رجال این گروه ،میتوان کع بن سور و صبرة بن هیمان را نا برد.
بصریان در جریان این جنگ ،تلفات زیادی را متحمل هدند و هکست سختی از سپاه
علوی خوردند .رجال بصره با تکیه بر مقرا و منصربی کره در طری سرالاای خالفرت سره
خلیفه به دست وورده بودند ،با توجه به منافص مالی و مقامی خرود و برا هرناخت و اعتمرادی
که نسبت به سران ناکثین داهتند ،با ونران امرراه هردند و پیرروان خرود را نیرز در بلیره ررار
دادنررد .الز برره ذکررر اسررت کرره اکثررر رجررال بصررره ،از صررحابیان بررزرگ پیررامبر و از
هخصیتاای م م اسال و اضیان و فاتحان به همار میرفتند که تعداد زیرادی از ونران ،از
طرف خلیفهی دو برای وموز رون ،ضاوت و تعلیم فقه ،به بصره فرستاده هده بودند.

این پژواش ،از پیشینهی عمومی در ت نگاریاای خاص در اینباره بهصورت ضمنی
برخوردار است؛ چنانکه در هرود ن جالبال ه ازجمله «شرح ابن ابی احدددید» ،کتراب
«احجمل» هیخ مفید« ،تاردخ طبری» و «تاردخ دعقیبب » و کت تاریخی دیگرر ،مطرالبی
پراکنده مییابیم ،در عصر حاضر نیز پژواشاایی در مورد هخصریتاای م رم در جنرگ
جمل صورت گرفته است؛ ازجمله
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یافتهاای این پژواش ،ناظر به این معناست که عرواملی چرون حفرم منرافص هخصری و
بیلهای ،دنیادوستی ،تسلیم هدن در برابر احساسات ،هرب ات ،اهرتباه در تشرخی حرق و
باطل ،اعتماد به گیهتهی افراد را میتوان عامل انحراف رجال بصره نا برد.
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«زمینههای همراه مردم بصره با اهل جمل» به نویسندگی محسنی و مرؤمنی؛ در
این مقاله ،بهصورت کلی به علت انحراف مررد بصرره در جنرگ جمرل و زمینرهاایی کره
باعر حمایت نکردن بصریان از اما علی هده بود ،پرداخته و در مورد رجال بصره ،بره
جزئیات کوتاای اهاره کرده است.

ّ
خباص امت و جنگ جمل» از عرب صالحی؛ در این پژواش ،به نقرش سررکردگان
«
جنگ جمل (طلحه ،زبیر و عایشه) پرداخته و ا دامات ونان در هور جمل را بیران کررده
است.

«ماهیت رفتار سران جمل در ماجرای سقبط بصره» تألیف میرری و امکراران؛ در
این مقاله نیز به رفتارهناسی و عملکرد طلحه ،زبیر و عایشره پرداختره هرده و نقرش ونران در
ماجرای سقوط بصره را بیان کرده اسرت؛ امرا مسرألهی اصرلی ایچیر از ایرن دانشروران،
پرداختن به عملکرد رجال بصره در وستانهی جنگ جمل نبوده است.
برای هناخت رفتار رجال بصره ،باید ابتدا به معرفی هخصیتاای ونان پرداخت .البتره،
تعداد زیادی از این هخصیتاا بودند که فق نامی از ونان در تراریخ جنرگ جمرل ومرده
اسررت و اطررالع چنرردانی از زنرردگی ونرران در دسررت نیسررت .در ایررن پررژواش ،برره بیرران
هخصیتاایی پرداخته که نقش ونان در تاریخ پررنگتر بیان هده و اطالعات بیشرتری در
مورد ونان در دست است.
ّ .۱
معرف رجال بصره

ه ر ر بصررره ،اولررین ه ر ر ایشرراد هررده برره دسررتور عمررر و توس ر عتب رة بررن ررزوان در
سرزمیناای مفتوحه بود( .بالذری )۷۹۱/۴۱ ۴۱۴۱ ،عتبه ،برادر زن عثمان (خلیفه سو ) و
مؤسس بصره بود و از ونشا که در و از فتوحات ،نرامیران بره امرراه خانوادهارای خرود بره
مناطق مفتوحه میرفتند ،لیا بیشترین ساکنان بصره را خویشاوندان عثمان تشرکیل میدادنرد
طبری)۲۷/7 7733 ،
که امراه عتبه به بصره م اجرت کردند( .ن
ساکنان بصره که ابتدا نرامیان و فاتحان جنگاا بودند ،کمکم با ساکن هدن در بصره
و به دست ووردن مزایا و نائم و مشغول هدن به تشارت و بازرگرانی و رارگررفتن در کنرار
ا وا مختلف ،به افرادی ثروتمند تبدیل هدند و از زنردگی سراده و بیوالیشری کره داهرتند،

فاصله گرفتند .با گستر جمعیت ه ر ،نیاز به افررادی احسرا هرد کره بره مشرکالت و
مسررائل تازهمسررلمانان رسرریدگی کنن رد و چررون خلیف رهی دو از فرسررتادن افررراد مش ر ور و
سرهنا به ه راای ترازهتأسریس رضرایت نداهرت و میترسرید کره ایرن افرراد در منراطق
مفتوحه ،صاح درت هوند و در ار ه ر به محروری تبردیل هرده و بره نحروی در برابرر
خلیفه بایستند( ،جعفریان )۱۷ ۴۱۱۷ ،به امین دلیل ،افرادی را به بصره فرسرتاد کره ا لر
چ رهاای هناختههدهای نبودند و سابقهی چندانی در اسال نداهتند.
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عتبة بن زوان ،از زمان تأسیس بصره تا بل از مرگش ،والی بصره برود (طبرری۴۱۲۱ ،
 )۲۷/۱بعد از مرگ او ،مغیرة بن هعبه ،به فرمانرداری بصرره منصروب هرد؛ (ابرن خلردون،
 )۵۷۵/۴ ۴۱۷۱او مرد باتقوایی نبود ،ولی به زیرکری و فراسرت هر رت داهرت .وی جرزء
کسانی بود که به ات حرمت خانهی حضرت زارا پرداخت و در ون حمله ،حضررت
را مشرود ساخت و مورد ضرب و هتم رار داد و برا حضررت علری نیرز بیعرت نکررد.
(امین عاملی )۱۷۴/۷ ۴۱۱۷ ،در زمان والیت مغیره در بصره ،داستان زنای او برا ا جمیرل
اتفاق افتاد ولی چون مورد توجه عمر بود ،عمل او توجیه هرد و عمرر هراادان را بره خراطر
ت مت زنا به مغیره حد زد و تن ا به عزل مغیره از بصره اکتفا کرد( .طبری)۱۷/۱ ۴۱۲۱ ،

با ایشاد مسائل و مشکالت جدید ،ضرورت داهت که خلیفه ،اضریانی را بررای حرل و
فصل و اموری چون ساخت و ساز و گستر ه ر و امچنین عزل و نص کرارگزاران ،بره
ه راای مفتوحه بفرستد .ا ل این اهخاص ،افراد یر معروفی بودند که سابقهی چنردانی
در اسال نداهتند .این سیاست عمر ،زمینه را برای چ ره هدن افرادی ،چون کع بن سرور
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مغیره درخواست والیت کوفه را داد و خلیفه گفت که تو مرد فاسرقی اسرتیم مغیرره برا
این جواب که مدیریت من برای تو میماند و فسق من برای خود م نرر عمر را جل کرد و
به حکومت کوفه گماهته هد( .یعقوبی ،بیتا  )۴۵۵/۷در جنگ جمل ،مغیرره برا در نررر
گرفتن منافص خود ،از حمایت حضرت علی بازایستاد و امرااان خود را نیز به بیطرفری
دعوت کرد .دنیادوستی و سیاست مغیره در جریان جنرگ جمرل ،در ایرن سرخن حضررت
علی وهکار است که فرمودند «مغیره در مدینه نشسته است و منترر است ببینرد امرت
بر چه کسی استوار میهود؛ او چیزی از وخرت را نمیگیرد مگر ون انگا که برای او دنیرا
را به دنبال داهته باهد( ».دینوری)۷۹/۴ ۴۱۴۷ ،
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ازدی و ابوموسی اهعری و  ...فراام وورد .ایرن افرراد ،ازجملره اضریان و اریران مسرتقلی
بودند که بهطور مستقیم از طرف خلیفه برای تصدی این مقا در بصره ،انتخاب هده بودنرد
و تحت امر خلیفه ا دا میکردند( .ابن خلدون)۷۱۷ ۴۱۷۲ ،
بعد از عزل مغیره از حکومت بصره ،ابوموسی اهرعری کره در سرمت حکومرت کوفره
بود ،به خاطر نارضایتی مرد کوفه ،عزل و به سمت فرمانداری بصره منصوب هد( .صفری
فروهانی )۴۹۹ ۴۱۹۴ ،ابوموسی برا اجرازهی خلیفرهی دو  ۷۹ ،ترن از صرحابیان ،ازجملره
عمران بن حصین ،انس بن مال  ،اشا بن عامر ،را امراه خود به بصره برد( .ابن خلدون،
 )۵۱۵/۴ ۴۱۷۱از نخستین افرادی کره برهعنوان راری از سروی خلیفره بره بصرره فرسرتاده
هدند ،میتوان به ابوموسی اهعری از م تران صحابه و عمران بن حصین و انرس برن مالر
از ک تران نا برد( .طبری)۱۴/۱ ۴۱۲۱ ،
ابوموسی جزء اولین وموزگاران رون و عمران بن حصین بعد از او ،مأمور ومروز فقره و
رررون و در یرراب ابوموسرری ،جانشررین وی در بصررره بررود( .ابررن خلرردون)۵۷۹/۴ ۴۱۷۱ ،
اامیت وموز رون در ه راای مفتوحه به دری بود که ابوموسی در مدت دو ماه ،افرت
نفر از بصریان را رون وموخت و عمر بهعنوان پادا برای ار ی از وناا ،دو ارزار درارم
مقرری تعیین کرد( .ابن سعد)۲۲/۱ ۴۱۴۷ ،
ابوموسی ون در با خلیفهی دو عشین بود که عمر به خلیفهی سو وصیت کرد او را بر
امارت بصره با ی گیارد و او تا زمان عثمان بر فرمانداری بصره با ی بود( .دینروری۴۱۴۷ ،
 )۴۴۲در زمان هور علیه خلیفهی سو  ،ابوموسری از عثمران حمایرت کررد و ایرن کرار او
باعر خوهحالی عثمان هد و گفرت کره سرالاا او را برر امرارت برا ی خواارد گیاهرت.
(انصاری)۴۱۱۱،
در میان اریان بصره ،بیشترین تأثیر ،از ون ابوموسی اهعری بود که اتفا را دل خوهری از
حضرررت علرری نداهررت .او برره انگررا فتنرهی جمررل ،حرراکم کوفرره بررود و مرررد را برره
خانهنشینی و دوری از جنگ دعوت میکررد و برهعنروان یکری از صراحبان فتروا ،برا گفرتن
حدیثی از پیامبر مرد را از جنگ بازمیداهت( .دینوری )۲۷ ۴۱۴۷ ،طرفرداران او بره
صرف اعتماد و جایگاای که در طی سالاا در میان بصریان به دست وورده بود ،سرخنانش
را بر حق دانسته و از او تبعیت کردند و از حمایت حضرت علی باز ایستادند.

در زمان خلیفهی سو  ،عثمان ،که مبنای او بر خویشاوندساالری بود ،ابوموسری اهرعری
بعد از گیهت چند سال از خالفت عثمان ،از والیت بصره برکنار هد و پسر دایری عثمران،
عبدالله بن عامر که جوانی کمسن و سال بود ،به حکومت بصرره گماهرته هرد( .ابرن عبرد
البر )۹۱۷/۱ ۴۱۴۷ ،ابن عامر ،در فتوحات زیادی هررکت داهرت و یکری از ثروتمنردان و
بزرگان بصره محسوب میهد .او به عمران و وبادانی در بصرره پرداخرت و برا بخشرشاای
زیاد خود به خویشانش در بصره ،طرفداران زیرادی پیردا کررد( .ابرن اثیرر)۴۲۵/۱ ۴۱۷۹ ،
امچنین او به رو پادهااان میزیست ،لبا خز میپوهید ،مرد بصره با تعشر او را بره
ام نشان میدادند و میگفتند امیر ،پوست خر پوهریده اسرتم (برالذری)۱۱۲ ۴۹۲۲ ،
ابن عامر در گستر بصره و اختصاص خررا اسرتاناا بره بصرره ،ترال بسریاری کررد و
طبرری،
بخششاای او ،بر ثروت مرد بصره که بیشتر از خویشان او بودند ،افرزود( .نر
 )۱۷۷/۱ ۴۱۲۱وی ،به انگا هور علیره عثمران ،سرپاای را از بصرره فرراام کررد ترا از
عثمان دفاع کند ولی در راه ،خبر تل عثمان به او رسید و به بصره بازگشت( .امان)۴۲۷ ،

از رفتار عمران و حمایت او از خلیفهی سو در انگا هور و تصمیمی که در امران
دیدار اولیه با ناکثین گرفرت ،چنرین برداهرت میهرود کره او گرایشری عثمرانی داهرته و برا
رارگرفتن در مو عیت پیشومده ،ب ترین کار برای حفم منافص خود را بیطرفی میدانست.
انس بن مال نیز امراه ابوموسی به بصره ومد و در ونشرا بره فعالیرت مشرغول هرد .او
جزء یاوران عثمان بود (ابن ابی الحدید )۴۱۴/۷ ۴۱۷۱ ،و از آخرین افراد صحابه در بصرره،
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عمران بن حصین ،دیگر صحابی پیامبر و از کسانی بود کره امرراه ابوموسری بررای
تعلیم علم فقه به بصره ومده بود .برای مررد بصرره ،فقره و حردیر میگفرت و در بعضری
موارد ،ضاوت میکررد( .ابرن سرعد )۱/۱ ۴۱۴۷ ،در هرور علیره عثمران ،عمرران جرزء
صحابیانی بود که به حمایت از او برخاست( .ابن خلدون )۵۹۷/2 ۴۱۷۲ ،با ورود نراکثین
به بصره ،عمران از عوا  ،به امراه ابواألسود دوئلی از خواص بصره ،نزد طلحه ،زبیر و عایشره
رفتند تا علت ومدن وناا را به بصره جویا هروند( .دینروری )۲۱ ۴۱۴۷ ،در گفتگرویی کره
عمران با سران ناکثین داهت ،از او خواسته هد که در جنگ هرکت نکنرد( .مفیرد۴۱۴۱ ،
 )۱۴۷او در امان و از فتنه ،سیاست کنارهگیری از جنرگ را برگزیرد و کوهرید ترا بیلرهی
بنیعدی را نیز از جنگ باز دارد( .طبری)۵۷۱/۱ ۴۱۲۱ ،
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که در طری ایرن سرالاا ثرروت فراوانری اندوختره برود .در جر یران جنرگ جمرل ،سیاسرت
کنارهگیری از جنگ را برگزید و و تی حضرت علی از او خواسرتند ترا حردیثی را کره
پیامبر در فضیلتش فرمودنرد بیران کنرد ،بره ب انرهی پیرری و فراموهری ،کتمران کررد و
امیرالمؤمنین او را به امین سب نفرین فرمود( .ابن تیبه)۵۲۷ ۴۹۹۷ ،
یکی دیگر از رجال م م بصره ،احنف بن یس بود .او یکری از بزرگران و فاتحرانی برود
که توس خلیفهی دو برای فرمانردای سرپاه در منراطق مفتوحره ،بره بصرره فرسرتاده هرد.
احنف ،به درایت و تیزاوهی معروف بود .او سیادت بر تمیم بصره را بر ع ده داهرت و در
زمان عمر ،به عنوان «سید اال بصرره» برگزیرده هرد( .ابرن اثیرر )۷۲ ۴۱۷۹ ،وی در میران
بیلها بسیار محبوب و مورد توجه بود؛ بیلها از وی تبعیت مریکردنرد و دسرتوراتش را
به کار میبستند( .ثقفی کوفی )۱۵۱/۷ ۴۱۵۱ ،بیلرهی تمریم ،در پرییر اسرال  ،پیشرتاز
نبودند و دعوت ونان بهوسیلهی احنف صورت گرفت( .ابن عبدالبر )۱۴۷/۷ ۴۱۴۷ ،در ون
زمان ،احنف یکی از رجال م م بصره بود که توس ناکثین ،دعوت بره امرااری هرد؛ زیررا
حامیان زیادی در بصره داهت و در صورت امراه هدن او با ناکثین ،تمامی تمیمیران برا او
امراه میهدند ،اما او سیاست کنارهگیری از جنگ را اتخاذ کرد.
رجال دیگری که مورد توجه ناکثین رار گرفتنرد ،بزرگران بیلرهی «ازد» بودنرد کره در
جریان فتوحات ،به بصره ومده بودند .علت ومدن ونان به بصره از این رار بود کره تعردادی
از ونان ،در جریان ارتداد ،دستگیر هده بودند؛ ابوبکر میخواست ونان را بکشرد ولری عمرر
میانشیگری کرد و ونان را به زندان انداخت .پس از مرگ ابروبکر ،عمرر ونران را از حربس
وزاد کرد و به نواحی بصره فرستاد .صبرة بن هیمان ،سیادت بیلهی ازد را بر ع رده داهرت
و از همشﻴرزنران فراوانری برخروردار برود( .ابن حز )۱۲۱ ۴۱۴۷ ،
در جریان جنگ جمرل ،عاﻳشه ،هخصرا بره دﻳدار او رفرت و از او درخواسرت کمر
کرررد .صرربره ،برررای یرراری نرراکثین سوگند ﻳاد ﻛرد ﻛه مادر مؤمنان و طلحه و زبﻴر را در
رسﻴدن به ادفشران یاری کند( .برالذری )۷۱۱/۷ ۴۱۴۱ ،جمعیرت زیرادی از بیلرهی ازد
نیز به تبعیت از او ،برای حمایت ناکثین بهپا خواستند.
کع بن سرور ،برهعنوان اولرین اضری از طررف خلیفرهی دو بره امرر ضراوت بصرره
منصوب هد( .ابن عبدالبر )۴۱۴۹/۱ ۴۱۴۷ ،کع  ،در زمان پیامبر مسلمان هد و جزء

بزرگان تابعین به همار میرفت .او در پی ضاوتاایی که در مدینه نزد خلیفهی دو انشرا
داد ،توجه خلیفه را به خود جل کرد و بهعنوان اضی ،به بصره فرستاده هرود( .ابرن سرعد،
 )۷۱/۱ ۴۱۴۷کع  ،تا زمان عثمان ،خلیفهی سو نیز اضی و بزرگ بیلرهی ازد در بصرره
بود( .مستوفی )۴۹۷ ۴۱۷۱ ،او در زمان هور علیره عثمران ،یکری از تابعرانی برود کره در
حمایت عثمان بهپا خواست( .طبری )۱۵۷/۱ ۴۱۲۱ ،وی در جریان جنگ جمل ،ابتدا از
امراای ناکثین کناره گرفت ،اما بعد از دیدار با عایشه ،تحت تأثیر سخنان او رار گرفرت و
به حمایت از ناکثین پرداخت .او در جنگ جمرل ،رونری بره گرردن وویخرت و م رار هرتر
عایشه را در دست گرفت تا کشته هد( .امان)۵۷۹ ،
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مرد بصره امانند سایر ه راا بره رجرال خرود بره چشرم خبرگران و کارهناسران دینری
مینگریستند .مقبولیت و مشروعیت رجال ،موج اطمینران و اتکرای مررد بره ایرن گرروه
میهد و بر گفتار و رفتار ونان اثر مین اد .این افراد ،به ه ر تازهتأسیس بصره وارد هدند ترا
مرد را با دین اسال وهنا کنند و به وموز رون ،فقه و ضاوت در ونشا بپردازند.
استفاده از کسانی که سابقهی کمتری در اسرال داهرتند و فرسرتادن ونارا بره بصرره و
سکونت موالیان ،اندیان ،عشماا و دیگر افراد ر اعم از عرب و یرعرب ر باعرر هرد کره
عدهای ناوهنا به اسال  ،در کنار تازهمسلمانانی ررار بگیرنرد کره خرود ،وهرنایی چنردانی برا
اسال نداهتند .ابن خلدون میگوید
«گروهى از تازیان به شهرها و كشورهاى مرزهاى مسلمانان ،چون بصره و كوفه رهسپار شده و
میرفتند كه اندك زمانى به صحبت پیامبر

نائل آمده بودند و به صفات نیك وى خو

نگرفته بودند ،گذشته از اینكه هنوز خویهاى زمان جاهلیّت ،مانند درشتخویى ،عصبیّت و
تفاخر بر یکدیگر ،در آنان رسوخ داشت و از آرامش وجدان كه در پرتو ایمان ،براى انسان
حاصل میشود ،بىبهره بودند( ».ابن خلدون)234/3 :31۳1،

خلیفهی دو با ترتی دادن دیوان بر پایهی سوابق اسالمی و ترکیر بیلرهای ،از سرویی
نرا طبقاتی را ایشاد کرده بود و میان م راجر و انصرار و عررب و یرر عررب تفراوت ائرل
میهد و از طرفی بزرگان حکومت را به افرادی زیادهخواه تبدیل کرده بود که راضی بهحق
خود نبودند( .جعفریان)۱۵-۱۱ ۴۱۲۷ ،
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در آن شهرها اقامت گزیده بودند و بیشتر این گروه ،از مردم درشتخوى و خشن به شمار
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با حضور این بزرگان در بصره ،مردمی که تازه بره اسرال روی وورده بودنرد بررای حرل
مشکالت و مسائل ایشاد هده به وناا مراجعه میکردند و مسائل دینی و هررعی خرود را از
ونان فرامیگرفتند .بزرگانی که خود انوز دین برایشان تبیین نشده برود و اطرالع چنردانی از
مسائل نداهتند مرجص افرادی رار گرفتند که از دین اسال بهاندازهی ناچیزی میدانستند.
با گستر فتوحات مسائل جدیدی مطرد میهد و برا نبرودن منبرص علمری ،ایرن رجرال
طبق و گاای و دانش خود فتوا صادر میکردند .رجال که از صرحابیان و فاتحران بودنرد در
حکومررت خلیفررهی دو در رأ رررار گرفتنررد و مزایررایی دوچنرردان از دیگررران دریافررت
میکردند .این ا دا عمر باعر هده بود روحیهی تکثرگرایری در مسرلمین باسرابقه تقویرت
هود و خود را برتر از عوا بدانند .وابستگی مرد به بیتالمال در زمان عمرر ترا حردی برود
که عمر میگفت «اگر بخواام میتوانم ایرن مررد را کرافر کرنم گفتنرد چگونره؟ گفرت
س میهی ونان را طرص مریکنم( ».جعفریران )۴۹۷ ۴۱۲۱ ،در ایرن دوره رجرال بصرره کره
بیشتر از فاتحان و صحابیان بودند به افرادی ثروتمند و رفاهطل تبدیل هدند.
در زمان خلیفهیسو که مبنای او بر خویشاوند ساالری برود مررد بصرره کره بیشرتر از
بستگان او بودند مورد توجه ویرژه ررار گرفتنرد و برر ثروتشران افرزوده هرد .عثمران زمرانی
حکومت را در دست گرفت که  ۲سال از ایشراد دیوانارا و نررا مرالی توسر خلیفره دو
میگیهت و سلسلهمرات عطایی که وی ترتی داده بود کامال در میران مررد جابرازکرده
بود .بدین سب  ،نهتن ا عثمان این سلسلهمرات را تغییر نرداد ،بلکره برر اسرا تع ردی کره
داده بود ون را ادامه داد .تن ا تفاوت عثمان با خلیفهی دو در این بود که عثمان زمرا امرور
را در دسررت خویشررانش از بنیامیرره رررارداد و ازنرررر سیاسررتاای مررالی در بخشررش از
بیتالمال و به درت رساندن طایفهی خود  ،تما تالهش را به کار برد رجال بصرره کره
در رأ ونان خویشاوندان عثمان بودند ،در این دوران به ثروت و مکنرت رسریدند .بزرگران
که به هیوهی عمر و عثمان عادت کرده بودند با خالفت علی که بر اسرا عردالت و
مساوات رفتار میکرد ،حاضر به ترک مو عیت و ثروت خود نبودند و رضرایت چنردانی بره
خالفت علی نداهتند.

 .۲نظام تساوی امام عل

و ناخبشنبدی رجال

بعد از مرگ عثمان و بیعت عمومی با اما علی  ،اولین سرخنان امرا  ،رفرص تبعری
نژادی و برابری در گرفتن بیتالمال بود .برای اعراب خیلی سخت بود که ببینند در گررفتن
مزایا و بیتالمال برا دیگرران برابرنرد و ایرن اولرین اعترراآ ونران نسربت بره حکومرت امرا
در اولین خطبهای که بعد از بیعت با مرد ایراد فرمودند ایرن نکتره را
علی بود .اما
ذکر کردند که «گروای که دنیا وناا را در خود رق کرده و برای خود امرالک و ن رارا
و اسبان عالی و کنیزکان ت یهکردهانرد ،فرردا و تری امرهی اینارا را از ونران میگیرر و بره
بیتالمال برمیگردانم و بهاندازهی حقشان به وناا میدام نگویند علی ما را فریفرت ،اول
چیزی گفت و اآلن بهگونهای عمل میکند( ».ن جالبال ره ۴۱۹۵ ،خطبره )۴۵ایرن سرخن
برای عدهی زیادی گران ومد.
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بسیاری از رجال که در پی سیاستاای خلفا دارای ثروت و مقامی هده بودند و منرافص
خود را درخطر میدیدند ،درصدد برومدند که راای پیردا کننرد ترا بتواننرد ردرت و ثرروت
نامشروع خود را حفم نمایند .عبدالله ابن عامر که در طی این سالاا در بصره به ردرت و
ثروت رسیده بود با هنیدن خالفت علی جایگاه خود را درخطر دید و یقین داهرت کره
درت و ثرروت خرود را از دسرت خواارد داد؛ لریا بره امرراه امروال
در حکومت اما
بیتالمال هبانه راای مکه هد و به جمص مخالفان اما علی پیوسرت( .ذاکرری۴۱۲۷ ،
 )۱۷/۷تعداد زیادی از عامالن عثمان نیز به امراه ثروتاای بیتالمال به مکه گریختند.

عبدالله بن عامر که هبانه به مکه گریخته بود در طی سالاایی کره در بصرره حکومرت
میکرد توانسته بود افراد زیادی را با خود امراه سازد و از حمایت بصرریان برخروردار برود،
امچنین طلحه و زبیر نیز در بصره حامیرانی داهرته و میدانسرتند کره مررد بصرره طرفردار
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طلحه و زبیر که با خالفت رسیدن علی خواستهاایشان برروورده نشرده برود و منرافص
خود را درخطر میدیدند ،به ب انهی حج عمره بهطرف مکه راسپار هدند .با پیوستن طلحه
و زبیر و عامالن عثمان و تأمین منابص مالی وناا توس خویشراوندان عثمران ،ونارا تصرمیم
گرفتند به بصره روند و با تصرف ونشا و ترأمین نیرروی انسرانی و مرالی خرود ،بره برانردازی
حکومت امیرالمؤمنین بپردازند.
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عثمان و تعداد زیادی از خویشان او استند( .طبری )۱۵۱/۱ ۴۱۲۱ ،وناا با پیشرن اد ابرن
عامر و بررسی وضعیت ه راا ب ترین مکان را بصره دیدند.
انگا ورود ناکثین به بازار بصره ،جوانی از طلحه و زبیر پرسید که ادف هما از ومردن
به این ه ر چیست؟ جواب هنید «به ما خبر رسیده که اموال فراوانی در ایرن هر ر اسرت؛
ومدهایم تا از وناا ب ره گیر یم( ».ابن ابی الحدید)۱۴۲-۱۴۷/۹ ۴۱۷۱ ،
بعد از انتخاب بصره برای علنی کردن هور تن ا راه تحری مرد و تبرئهی نراکثین،
خونخواای عثمان بود؛ زیرا اکثر بصریان از خویشاوندان عثمان بودند و خود را ولری د او
میدانستند ،امچنین در سال ای حکومت عثمان مرورد توجره ویرژه ررار گرفتره و خرود را
بهنوعی وامدار او میدانستند .لیا ناکثین با هعار «یا لثرارات عثمران» رااری بصرره هردند.
(بالذری )۷۱۴/۷ ۴۱۴۱ ،علی با هنیدن این ماجرا با عدهای از طرفداران خود به دنبال
ونان به راه افتادند تا هاید بتوانند در بین راه به ونان برسند و هور را بل از بصره سررکوب
نمایند.
ّ
 .۳دعبت از بزرگان بصره تبسط ناکثین ،برای همراه در جنگ جمل
ناکثین در بدو ورود خود به رجال هاخ بصره نامه نوهته و ونان را دعوت به امراای
و خونخواای از عثمان کردند .طلحه و زبیر به کع بن سور چنین نوهتند« :ترو از سروی
عمر بن خطاب اضی بودی ،امچنین بزرگ بصره و سرور مرد یمن اسرتی .ترو بهواسرطه
وزاراایی که عثمان میدید ،خشمناك بودی ،پس در ایرن روز نیرز بهواسرطه کشرته هردن او
خشمناك با  .والسال »
ونان به احنف بن یس چنین نوهتند« :تو فرستاده عمر بن خطاب و سنگ صبور مررد
عرا ی ،تو از کاراای عثمان و گاه بودی ،ما نیز بهسوی تو میوییم .والسرال » امچنرین ،در
نامهای به منیر بن ربیعه چنین نوهتند «پردر ترو در جاالیرت و در اسرال سررور برود .ترو
جانشین های سته برای پدرت استی ،عثمان کشرته هرد و چره کسری ب ترر از ترو کره از وی
حمایت کنی و برای کشته هدن او خشمناك باهی .والسال ( ».دینوری)۲۷-۱۹ ،۴۱۴۷ ،
با توجه به نگار نامهاا ،این موضوع روهن میهرود کره در تمرا ایرن نامرهاا نراکثین
مسألهی درت بیلهای و جایگاه ایشان در اسال و برل از ون را یرادوور هردند و باورارای

جاالیت را که تا حدی در مرد زنده هده بود ،با کال خود تقویت کردنرد .امچنرین ،در
نامه احنف و کع ذکر اینکه این دو از فرستادگان عمر اسرتند یراد هرده اسرت و در نامره
منیر با ذکر جایگاه پدر او در جاالیت و اینکه جانشین پدر نیز باید مانند او باهرد ،سرخنان
عصر جاالی را زنده کردند .با توجه به متن نامه برداهت میهود که ایرن رجرال نسربت بره
هور علیه عثمان و کشته هدن او اندواگیناند و خونخواای او را میطلبند.
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این رجال در جواب نامهاای خود به طلحه و زبیر بیان کردند که
«ما بر آزارهایى كه بر عثمان وارد آمد ،خشمناك شدیم؛ ولی اگر عثمان ،ظالم كشته شده
است ،ربطى به شما دو نفر ندارد و اگر مظلوم كشته شده است ،فرزندانش از شما برای
خونخواهی سزاوارتر هستند .كارهاى شما دو نفر همواره همراه شك و دودلی است و شما با
بیعت خود كار را تمام كردید .شما كه خود در شورش علیه عثمان نقش داشتید چطور حاال
میگویید كه مظلوم كشتهشده است( ».نك :همان)

جواب نامهاای رجال بصره بره نراکثین ،حکایرت از ون دارد کره ونارا از اخبرار مدینره
و گاه بودند و تا حردودی از اارداف و افکرار نراکثین ،و گراای داهرتند و میدانسرتند کره
فرزندان عثمان سزاوارتر از وناا استند که به خونخواای عثمان یا کنند و محرکان اصرلی
کشته هدن عثمان را ،طلحه و زبیر میدانستند .وناا بر این براور بودنرد کره کرار تما هرده
است و با وجود بیعت ،هکستن ون را ناهایست میدانستند.

 .۴حكیم بن جبله و درگیری قبل از جنگ جمل
بصریان دست پروردگان خلیفهی دو و سو بودند و بیشتر گرایش عثمانی داهرتند .در
جریان ورود ناکثین به بصره ،تن ا بیلرهای کره سرسرختانه از والری امرا دفراع کررد بیلرهی
عبدالقیس بود .از بزرگان این بیله میتوان به منیر بن ربیعه و حکیم بن جبله عبردی اهراره
کرد.

عملکرد رجال بصره در آستانهی جنگ جمل

با مرور واکنش مرد بصره در بال سخنان ناکثین برداهرت میهرود کره عامرهی مررد
بیخبر از و ایص و سرگیهت عثمان بودند امچنین به احکا هرعی و فق ی و گراای کرافی
نداهتند ،ولی اینگونه نبود که هخصیتاای م م بصرره ،بیخبرر از اخبرار مدینره باهرند و
احکا اینگونه موارد را ندانند.
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حکیم از بیلهی عبدالقیس مردی عابد و پارسا و از صحابیان پیرامبر برود و رومش
در اطاعت و فرمانبردار او بودند( .ابن عبدالبر )۱۷۷ ۴۱۴۷ ،در زمان عثمان ی صرد نفرر
از مرد بصره به ریاست حکیم بن َج َبله راای مدینه هدند و در هور علیه عثمان هررکت
داهتند( .ابن اثیر)۵۷۴ ۴۱۷۹ ،
حکیم بن جبله با خبر نزدی هدن سپاه ناکثین به بصره نزد عثمان بن حنیف ،کارگزار
اما در بصره رفت و گفت اجازه بده تا بل از ورود ونان به ه ر به جنگ با ونان بپررداز ،
اما عثمان بن حنیف گفت بگیار تا ابواألسود دوئلی و عمران برن حصرین را بررای رایزنری
نزد ناکثین فرستم و با ونان صحبت کرنم .حکریم گفرت بره خردا سروگندم در ایرن صرورت
االک خواای هد( .طبری)۱۷۴/۱ ۴۱۲۱ ،
عمران بن حصین و ابواألسود ،نزد طلحه و زبیر و عایشه رفتند تا ونان را از عوا بیعت
هکنی و جنگ برحیر دارند ،اما سخنان ون دو اثرگریار نبرود؛ ونارا بعرد از بازگشرت نرزد
کارگزار اما ومدند؛ عمران خطاب به ابن حنیف گفرت «مرن برهجای مرینشرینم ،ترو نیرز
چنین کن» (امان )۱۷۱ ،و از امان و از ترجیح داد که بیطرف بمانرد .عمرران تمایرل بره
امراای عایشه داهت (مادلونگ )۷۷۱ ۴۱۱۱ ،ولی با در نرر گررفتن منرافص خرود تررجیح
داد بیطرف بماند .ناکثین برا گفتگرو برا بزرگران بصرره فضرا را ونچنانکره تو رص داهرتند،
به بصره نیامده و مرد را بیدار نکرده اسرت،
نیافتند؛ بنابراین ،تصمیم گرفتند که تا اما
چارهای بیندیشند .وناا ب ترین کار را در تبلیغات علیه اما و هرایعهپراکنی و مرلرو جلروه
دادن هخصیتاای مخالف اما دیدند.
ناکثین برای جل توجه مررد بره سرخنرانی پرداختنرد و برا برهرمردن فضرایل عثمران و
معرفی علی بهعنوان اتل او ،مرد را برای هور علیه علی وماده و اعمال خرود را
در تل عثمان توجیه کردند .عایشه نیز درستی سخنان ونان را تأیید کرد.
وناا مرد را سوق به جنگ و ج اد با علی دادند و امرا را فرردی از حرق برگشرته
معرفی کردند و از مرد برای اصالد امرت یراری خواسرتند .طلحره و زبیرر یرادوور هردند،
حضور عایشه در میانشان نعمتی است و از حق نزدیکی و جایگاه عایشه در نزد پیامبر و
منزلت پدر ابوبکر سخن گفتند( .جعفریران )۲۵ ۴۱۲۵ ،مررد بصرره ارم کره در رأ
ونان رجال رار داهرتند هرناخت چنردانی از علری نداهرتند و در مقابرل ون هخصریت

عایشه در نزدهان هناختههده بود سخنان ونان را بول و برحق دانستند .عوا مرد کمتررین
اطالعی از اخبار مدینه نداهتند .امچنین ،از احکا دینی و وانین فق ی ناو گراه بودنرد .برا
این تم ید ،کار بر گروای از مستضعفان فکری مشتبه هد و ناکثین توانستند گرروه بسریاری
از عوا مرد را بفریبنرد .رجرال بصرره در هرناخت حرق و باطرل دچرار اهرتباه هردند و برا
هناختی که از گیهته و جایگاه سران ناکثین داهتند ونان را معیار حق رار دادند.
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ناکثین بعد از کشتن چ ل نفر از سیابشگان و زط ا که نگ بانان بیتالمال بصره بودنرد
بر ونشا مسل هدند و کارگزار اما را دستگیر و هرکنشه کردنرد (برالذری.)۱۷۵ ،۴۹۲۲ ،
حکیم بن جبله بعد از هنیدن فاجعهی تل نگ بانران بیتالمرال و هرکنشهی کرارگزار امرا
علی به دفاع از ونان برخاست .او با  ۱۷۷نفر از بیلها به رویارویی با ونران پرداخرت و
جنگ سختی میان ونران درگرفرت و در ون حکریم و بررادرانش و تعرداد زیرادی از بیلرهی
عبدالقیس کشرته هردند( .عسرقالنی )۵۱۷/۵ ۴۱۴۵ ،علری از کشرته هردن حکریم و
یارانش سخت اندواگین هده و فرمودند «ای مرد طلحه و زبیر به بصره ومدند در حرالی
که مرد این ه ر در اطاعت خدا و بیعت با من اماانگ بودنرد .ایشران را بره سررپیچی از
فرمان خدا و مخالفت با من فرا خواندند .اررکس از ایشران اطاعرت کررد فرریبش دادنرد و
ارکس با ایشان مخالفت کرد او را کشتند( ».ااهمی خوئی)۴۲۱/۴۱ ۴۱۷۷ ،
 .5مبضع رجال بصره نسبت به جنگ جمل

 .5-1کنارهگیری احنف بن قیس و قبیلهی تمیم
ناکثین به سراغ احنف بن یس ،فرمانده و بزرگ بنی سعد تمیم رفتند .احنف عالوه بر
ونکه ساالر بیلهی خود بود ،در تیرهاای مشاور نیز نفوذ کال داهت .او در سرفر خرود بره
حج ،انگا محاصرهی خانهی عثمان در مدینه بود و از طلحه و زبیر پرسیده بود که پس از

عملکرد رجال بصره در آستانهی جنگ جمل

ناکثین بعد از تسرل برر بصرره و سررکوب مخالفران ،تن را راه بره دسرت گررفتن افکرار
عمومی را امراه کردن بزرگان بصره میدانستند؛ زیرا به خوبی با اخرالق و افکرار بصرریان
وهنایی داهتند و میدانستند که با امراه کردن ی نفر از بزرگ بیلرهای تعرداد زیرادی بره
تبعیت از رابر خود ،با ونان امراه خوااند هد؛ بنرابراین تمرا تروان خرود را در بکرار بسرتن
ترفنداای مختلف برای ا ناع رجال بصره به کار انداختنرد .ونارا از نوهرتن نامره بره رجرال
نتیشهای نگرفتند لیا گا دو در دعوت بزرگان بصره مال ات حضوری بود

37

عثمان با چه کسی بیعت کنرد؟ ارر دو ترن علری را معرفری کررده بودنرد .انگامیکره
بیعرت کررد و بره بصرره
احنف از سفر حرج برگشرت و عثمران را کشرته دیرد ،برا امرا
بازگشت .او بعد از هنیدن خبر پیمانهکنی طلحره و زبیرر ،هرگفتزده هرد و انگامیکره
عایشه دعوت کرد که با او گفتگو کند ،دعوت ونان را رد کرد و گفت من به تصروی ون
وارد نبررد نمیهرو و جانر
دو با علی بیعت کردها و ارگز با پسر عموی پیرامبر
بیطرفی را میگیر (سبحانی )۱۱۷ ۴۱۲۷ ،و حاضر به حمایت از ناکثین نشد.
انگامیکه اما علی وارد بصره هد ،احنف خدمت علی رفت و به اما عرآ
کرد ،بیلهی من میگویند «اگر علی پیروز هود مردان را میکشرد و زنران و اطفرال را بره
بردگی میگیرد» (کوفی )۱۷۱ ۴۱۴۴ ،اما پاسخ داد «از مثل مرن نبایرد ترسرید .ایرن کرار
دربارهی کسانی رواست که پشرت بره اسرال کننرد و کفرر ورزنرد درحالیکره ایرن گرروه
مسلمانند» احنف گفت این دو کار را برگزین یا در رکاب تو نبرد کنم یا  ۷ازار همشیرزن
را از تو برطرف ساز ؟ اما فرمودند ب تر است به وعدهی بیطرفی که دادهای عمل کنی.
احنف و خود را جمص کرد و گفرت «ای بنیسرعدم از هررکت در فتنره خرودداری و در
خانهاای خود بنشینید اگر مرد بصره پیروز هوند ،برادران همایند و وزاری به هما نخوااند
رسانید و اگر علی پیروز هود ،بازام در امان و سالمتید( ».سبحانی)۱۱۷ ۴۱۲۷ ،
احنف فردی زیرک بود او تصمیم گرفت ،سیاسرت کنرارهگیری از جنرگ را برگزینرد؛
زیرا با سیاست کنارهگیری از جنگ کسی از تمیمیان کشرته نمیهرد ترا انتقرا گیرنردهای
داهته باهد و علی ام به احنف اطمینان داده بود که در صورت پیروزی ،برا مسرلمانان
امانند کفار رفتار نخوااد کرد؛ پس بیطرفی در جنگ سیاست خوبی بود که میتوانسرت
در ار صورت جایگاه او را در بیله محفوظ دارد .احنف با جایگاای که در بیله داهرت و
حرفهررنوی کرره ررومش از او داهررتند ،میتوانسررت ونرران را متقاعررد برره امراارری بررا امررا
علری کنررد امرا برره نررر میرسررد کره احنررف تمرایلی برره هررکت در جنررگ نداهررت و
نمیخواست در مقابل ایچی از گروه بایستد.
علی ا دا بنوتمیم را در پیروی از احنف ،تمثل به دوران جاالی دانست کره نروعی
تشاال نسبت به درک حقیقت بود( .ابن ابی الحدیرد )۵۷ ۴۱۷۱ ،برا اینکره بیشرتر مرردان
بیلهی او به پشتیبانی از عایشه تمایرل داهرتند ،ولری احنرف برا اعتبراری کره در میران ونران

داهت ،توانست ونان را متقاعد به کنارهگیری از جنرگ کنرد امرانطور کره در جاالیرت،
تبعیت بیچون و چرا از رئیس بیله انشا میهد .بیلهی تمریم ،یکری از بزرگتررین بایرل
بصره بود و همشیر زنان بسیاری داهت .کنارهگیری این بیله برای ناکثین گران تما هد.
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 .5-2عمران بن حصین و قبیلهی بن عدی
عمران بن حصین که از فقی ان و اریان بصره بود و به احکا و روانین فق ری در مرورد
بیعت هکنی و خونخواای هخ مقتول و گراای داهرت ،خرود سیاسرت کنرارهگیری از
جنگ را برگزید و به کارگزار اما در بصره نیز توصیه کرد که از جنگ کنرارهگیری کنرد.
(طبری)۱۷۱/۱ ۴۱۲۱ ،
او فردی را نزد بیله بنی عدی فرستاد تا ونان را وادار کند از جنگ به نفص ار ی از دو
بر دو ما ن راده اسرت
گروه بپرایزند اما این بیله گفتند از بار گرانی که رسول خدا
و از حرمت او دست نمیهوییم؟م ونان در جنگ هرکت کردنرد و گرروه زیرادی دور هرتر
عایشه کشته هدند( .طبرری )۵۷۱/۱ ۴۱۲۱ ،او میتوانسرت بررای مررد روهرن کنرد کره
خونخواای هخ مقتول بر ع ده نزدیکانش است و خونخواای عثمان ربطی به نراکثین
ندارد و اینکه علی بر افرادی نریر طلحه و زبیر در خونخواای مقد تر است؛ اما نرهتن ا
چنین افشاگری صورت نگرفت ،بلکه عمران تن ا برای حفم جایگاه خرود تصرمیم گرفرت
بیله بنی عدی را به بیطرفی از جنگ دعوت کند.
 .5-3ترددد کعب بن سبر ،قاض بصره
عملکرد رجال بصره در آستانهی جنگ جمل

کع بن سور ،اضی و ریشسفید بیلهی ازد به نزد صبرة برن هریبان ،سراالر بیلره ازد
رفت و به او گفت که از امرااری عایشره دوری کنرد و سیاسرت بیطرفری را بررای بیلره
برگزیند و مردان بیله را به کشتن نداد ،ولی صبرة ضمن سررزنش وی ،سروگند خرورد کره
نمیتواند از یاریدادن مادر مؤمنان و طلحه و زبیر خودداری کنرد و از خونخرواای عثمران
دست بردارد( .بالذری )۴۱۷/۷ ۴۱۴۱ ،پس از ون کع میان ازدیارا رفرت و کوهرید ترا
ونان را از این مشارکت بازدارد ،ولی ازدیاا نصایح وی را برومده از گرایش نصرانیت او در
زمان جاالیت دانستند و او را «نصرانی صاح عصا» خواندند و حاضر به حرفهرنوی از
وی نشدند( .مادلونگ)۷۱۴ ۴۱۱۱ ،
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عایشه با هنیدن این خبر بالفاصله نزد کع رفت و به او گفت «چه چیز موجر هرد
تا از یاری خداوند خودداری کنی؟» کع گفت «مادر جانم نیازی نمریبینم ترا خرود را
به فتنه انداز » عایشه گفت «لگا هتر را در دستگیر که امیدوار تو را بهوسیلهی من به
ب شت نزدی کنند و هروع به گریستن کرد» کع دلش برای عایشه به رحم ومد و رونی
بر گردن خویش انداخت و امراه عایشه به جنگ رفت( .بالذری)۷۱۲ /۷ ۴۱۴۱ ،
عایشه حمایت از خود را یاری خداوند بیان کررد و برا گریرهاای خرود کعر را دچرار
تردید کرد .از طرفی مردان بیله ازد او را نصرانی خوانده و مورد تمسخر ررار داده بودنرد و
کع میخواست با پشتیبانی از عایشه و وویختن رون به گرردن ،محبوبیرت ازدسرترفتهی
خود را در میان بیله به دست وورد .به ار روی ،نا عایشه برای جیب رجال بسیار کارومرد
بود و کع در برابر عایشه ،نتوانست مقاومت کند وگرنه ،او نیز تمایلی به هرکت در جنگ
نداهت و مانند دیگر رجال بصره سیاست بیطرفی را اتخاذ کرده بود ولی ،دیردار عایشره او
را ملز به پشتیبانی از ناکثین کرد.
در اخبار ومده است که و تی عثمان خلیفهی سو از سعید بن عاص در برابر هورهریان
یاری خواست سعید به او گفت اگرر مرایلی ترو و خرانوادهات را بره بصرره ببرر کره ونشرا
جماعتی از دوستان و خدمتکاران من از بیلرهی ازد کره در حرق ایشران هرفقتاا کرردها
ونشایند و اگر در بصره باهیم و دهمنان خواستند به ما حمله کنند به یاری بیله ازد با ایشان
مقابله میکنیم( .کوفی )۱۷۷/۷ ۴۱۴۴ ،در این جریان گرایش بیلهی ازد و حمایرت ونارا
از عثمان از امان ابتدا بهخوبی وهکار است.
تال اای عایشه برای امراهکردن کع بن سور و صربرة برن هریبان نشران از جایگراه
ونان در نزد بیله دارد و اینکه وناا از هخصیتاای بانفوذی در بصره بودهانرد .بیلرهی ازد
از جمعیت زیادی برخوردار بود و عایشه میدانست که در صورت امراای وناا ،احدی از
ازدیاا از عایشه سرپیچی نخوااند کرد.
حما ت طایفهی ازد از ناکثین بشایی رسید که در جنگ جمل ازدیان حتی سرگین هتر
عایشه را میبوئیدند و میگفتند «سرگین هتر مادرمان اسرت کره بروی مشر میدارد».
(کوفی )۱۲۴/۷ ۴۱۷۲ ،رفتاراای بیلره ازد نشران از بازگشرت ونران بره جاالیرت داهرت.

تحقیر کع برای نصرانی بودن او در گیهته و احتررا زیراد بررای هرتر عایشره کره ون نیرز
نوعی تقلید از جاالیت بود و سنتاای جاالی را یادووری میکرد.
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 .5-4اببمبس اشعری و دعبت مردم به خانهنشین
ابوموسی در زمان عمرر و عثمران والری بصرره برود( .انصراری )۱۷۱/7 ۴۱۱۱ ،او در
بصره طرفداران زیادی داهت .عمرر بعرد از عرزل مغیرره ،ابوموسری را بره حکومرت بصرره
منصوب و به او تأکید کرد که سنت سرلف را حفرم کنرد .ابوموسری بره امرراه  ۷۹ترن از
صحابه وارد بصره هد بعد از مدتی افکار مرد ه ر بر محور صحابه و رجرال دور مریزد و
طبق برنامهاای وناا عمل میکردند.
بعد از اینکه عثمان به خالفت رسید ،پسر دایی خود عبدالله بن عامر را بر بصره گمارد
و ابوموسی را والیت کوفه داد .او تا زمان اما علری برر کرارگزاری کوفره ابقرا برود .در
جریان جنگ جمل ،عایشه نامرهای بررای ابوموسری فرسرتاد و از او خواسرت کره در خانره
بنشیند و کوفیان را به عد امراای برا امرا تشرویق کنرد( .طبرری )۱۲۱/۱ ۴۱۲۱ ،او در
را میخوانرد و مررد را بره خانهنشرینی دعروت میکررد
اجتماع مرد حدیثی از پیرامبر
(طبری )۱۲۱/۱ ۴۱۲۱ ،و میگفت خداوند ما را برادر کرده و مال و خونمان را حرمرت
ع َ
ْ
ُ ُ ُ ع
داده و گفتررهَ :ومیین دق ْتییل ْمنمنییا ْم َت َع َمییدا ف َجییزاَّ ْه َج َ یین ْم ( ...نسرراء )۹۱/مرررد اررم کرره
ابوموسی را وموزگار رون و صاح مصحف بصره میدانستند سخنان او را برحرق دانسرتند
و تعداد زیادی از حمایت علی کنارهگیری کردند( .دینوری)۴۱۵ ۴۱۷۲ ،

میخواند که فرموده است «بهزودی فتنرهای برپرا
او در بین مرد حدیثی از پیامبر
خوااد هد که در ون فتنه ،نشسته ب تر از ایستاده و ایستاده ب تر از رونرده اسرت( ».طبرری،
 )۱۲۱/۱ ۴۱۲۱ابوموسی با درخواست اما علی مبنری برر دعروت مررد کوفره بررای
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طرفداران ابوموسی از خودهان نمیپرسیدند که ویرا علری کرار نراروائی کررده کره
موج نق بیعت هود ،مگر نق بیعت کفر محسوب نمیهود؟ ویا نگ بانان بیتالمرال
که به دستور ناکثین فشیحانه کشته هردند مسرلمان
بصره و تعداد زیادی از هیعیان اما
نبودند ،خونشان حرا نبود و صاص خون ونان واج نیسرت؟ ویرا کنرارهگیری از جنرگ
نوعی حمایت از ناکثین و چشمپوهی از ظلرم محسروب نمیهرود؟ ویرا علری در مرورد
رون و احکا ون بهاندازهی ابوموسی و گاای ندارد؟
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نیرز او را از مقرا کرارگزاری کوفره خلرص کررد.
جنگ با بصریان مخالفت کرد و امرا
ابوموسی در طی سالاایی که در بصره بود طرفردارانی داهرت کره برا پیرروی و اعتمراد بره
سخنان او از امراای با امیرالمؤمنین باز ایستادند .مرد که تا ون زمران چنرین وضرعیتی
برایشان ایشاد نشده بود دچار هب ه هده ،بره فتروای او و طرفردارانش گرو داده و ب تررین
ا دا در انگا جنگ بین دو گروه مسلمان را بیطرفی میدانستند.
در اینشا ،نقش خواص و رجال بایل وهکار میگردد که وناا چه اندازه در ایرن و رایص
س م داهته اند و چه تعداد از مرد بصره به پیروی از رجال خود عمل کرده و از جنگ براز
ایستادند .اگر رجال بصره وظایف خود را در تعلیم علم فقه و رسراندن پیرا ردیر در مرورد
جانشینی برحق اما علی بره مررد انشرا داده بودنرد و منرافص مرادی و دنیروی خرود را
نادیده گرفته بودند و به حمایت ون حضرت برمیخاستند ،طعا مرد بصره نیز به تبعیرت از
را امراای میکردند .پس این خواص بصره بودند که سستی نموده و به نفرص
ونان اما
خود و بیله ،از جایگراه خرود در میران مررد اسرتفاده کررده و بررای حفرم ون از حمایرت
امیرالمؤمنین دست برداهتند .بصریان کره مردمرانی سراده و ناو گراه از مسرائل دینری و
حکومتی بودند ،کورکورانه به رابران میابی خود ا تدا کرده و از ونان پیروی کردند.
با توجه به هرکتکنندگان در جنگ جمل روهن میهود که بیشتر بصریان یا به صرف
 ،برخی از این
ناکثین پیوستند و یا اینکه بیطرف ماندند .در زمان پیامبر گرامی اسال
رابران در مدینه حضور داهتند و جزو صحابیان و یا تابعین بودند و فضایل علی در نرزد
ایشان وهکار بود و یا اینکه دستکم بیش از مرد بصره در جریان اخبار مدینه بودند ،ولی
از طرفی عایشه نیز مقامی کمتر از اما نزد ونان نداهت و در صورت پیروزی ناکثین هررای
ب تری برای ونان فراام میومد .ونان با هشاعت و دلیری که امرا علری در جنگارای
کاریست بسیار
صدر اسال از خود نشان داده بود میدانستند که رویارویی با سپاه اما
دهوار و با احتمال زیاد پیروزی سپاه علوی هرکت در سرپاه نراکثین نیرز نتیشره خوهرایندی
نخوااد داهت بدینسان ،ونان ترجیح میدادند که بیطرف بمانند تا در صورت پیروزی ار
گروه بتوانند به منافص خود عمل کنند.

 .۶عبامل و زمینههای تأثیرگذار بر رجال بصره پیش از جنگ جمل
تعصبات بیلهای در میان اعراب چنان جایگاای داهت که حتی اعتقادات خود را برای
حفم سنت بیلهای فدا میکردند .پس از کشته هردن حکریم و یرارانش ،بیلرهی تمریم برا
اینکه گرایش عثمانی داهتند ،در جنگ جمل هرکت نکردند و جایگاای بیطرفانه اتخراذ
کردند؛ زیرا دفاع از بیله را یکی از اصلاای بیلهگرایی میدانسرتند .بیلرهی بنیسرعد بره
خاطر حمایت از رجال خود احنف بن یس با اینکه تمایل به امراای ناکثین داهتند ،بررای
حفم اتحاد و سنت بیله به کنارهگیری از جنگ روی ووردند( .طبری)۱۱۷/۱ ۴۱۲۱ ،
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بیلهی عبدالقیس به متابعت و اواداری بنیسعد که از خویشانشان بودند بره نماینردگی
منیر بن ربیعه خشرمگین و ومراده کرین هردند ،ز یررا عردهای از ونارا (در حملره حکریم)
کشتههده بودند .عبدالقیس بعد از این ماجرا به حمایت از امیرالمؤمنین پرداختند ،زیرا
ام خوااان انتقا خون ام بیلهاای خود و ام اوادار بنی سعد بودند.
انگامیکه علی با  ۴۷ازار نفر در بصره فرود ومدند ،دو ازار مرد از بصره به یراری
علی ومدند و به او پیوستند( .مفید )۷۹۱ ۴۱۴۱ ،گفته میهود جمعیت هر ر بصرره در
ون زمان هصت ازار نفر بوده اسرت (موسروی )۷۴۴ ،۴۷ ۴۱۲۱ ،کره تن را دو ارزار نفرر از
خود بصره به یاری امیرالمؤمنین برخاستند و این گویای ناو گاای رجال از مواضص حرق
و باطررل و رررار گرررفتن در مقابررل دو هخصرریت بررزرگ یعنرری عایشرره و امیرالمررؤمنین
علی بوده است.

«شما سپاه زن بودید و از چهارپا پیروى نمودید! بانگ كرد و پاسخ گفتید ،پى شد و گریختید.
خوى شما پست است و پیمانتان دستخوش شکست .دورویىتان شعار است و آبتان تلخ و
ناگوار .آنکه میان شما به سر برد ،بهكیفر گناهش گرفتار و آنکه شما را ترك گوید ،مشمول
آمرزش پروردگار است( ».نهج البالغه :31۳۱ ،خطبه)31
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در جنگ جمل ،تعداد زیادی از دو گروه کشته هدند و عا بت سپاه اما علری بره
پیروزی رسید .مرد بصره با تبعیرت از رجرال خرود ،هر ر بصرره را بره اولرین پایگراه بررای
هور  ،تقدیم ناکثین کردند .اما علری بعرد از جنرگ جمرل ،مررد بصرره را پیرروان
حیوان نامیدند و چنین نکواش کردند
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با توجه به مطال ذکر هده علتاای مختلفی را برای انحراف رجال بصره میتوان نرا
برد که در اینشا چند نمونه از ون را بر میهمریم.
 .6-1رفاهطلب و مالاندوزی
بصریان در پی فتوحات و کس نائم بره رفراهطلبی و مالانردوزی روی وورده بودنرد.
ترانزیت کاال نیز باعر هده بود بازرگانان زیادی در ونشا فعالیرت کررده و امروال زیرادی را
کس کنند .خلیفهی دو با سیاستاای ا تصادی خود برر پایرهی سروابق اسرالمی بزرگران
بصره را که از فرمانداان و فاتحان عرب بودند ،دارای ثروتی انگفت کرد و خلیفهی سرو
بیتالمال مسلمانان را ضایص کرد و به رفاه گرایی هدید روی وورد .این رفترار خلیفره باعرر
هد بسیاری از صاح منصبان و کارگزاران او مانند عبدالله بن عامر ،عمرران برن حصرین و
دیگران نیز چنین روحیهای پیدا کنند .انس بن مال جزء یاوران عثمان (ابن ابری الحدیرد،
 )۴۱۴/۷ ۴۱۷۱و واپسین افراد صحابه در بصره بود که برای وموز رون به بصرره فرسرتاده
هد او به مالاندوزی روی وورد.
انس بررخالف نصرایحش بره مررد  ،لبا ارای گرانب را میپوهرید؛ و تری دلیرل ون را
پرسیدند گفت امیران این جامهاا را به ما ادیه میداند و دوست دارنرد برر ترن مرا ببیننرد.
(ابن سعد )۴۲/۱ ۴۱۱۱ ،او در جریران جنرگ جمرل ،سیاسرت کنرارهگیری از جنرگ را
برگزید و و تی اما علی از او خواست تا حدیثی را که پیامبر در فضیلتش فرمودنرد
بیان کند ،به ب انهی پیری و فراموهی کتمان کرد و امیرالمؤمنین او را بره امرین سرب
نفرین فرمود( .موسوی)۱۹۷/۴۷ ۴۱۲۱ ،
عمران بن حصین نیز که برای وموز فقره بره بصرره فرسرتاده هرده برود جامرهی خرز
فرموده ارگاه خداوند نعمتری
میپوهید و برای توجیه عمل خود میگفت رسول خدا
را به کسی میداد دوست دارد نشان ون را ببیند( .ابن سعد)۷۴۲/۱ ۴۱۱۱ ،
خویشاوندان عثمان نیز که در زمان خالفت او بر ه راای م م حکومتی گماهته هرده
بودند به تبعیت از خلیفه به رفاهطلبی و مالاندوزی روی ووردند .ابن عامر پسر دایی و والری
عثمان در بصره صری برای خود ساخته بود و بره رو پادهرااان میزیسرت و لبرا خرز
میپوهید مرد بصره با تعش او را به ام نشان میدادند و میگفتنرد امیرر پوسرت خرر
پوهیده است( .بالذری)۱۱۲ ۴۹۲۲ ،

پسازاین ضایا ،خالفت اما علری هرروع هرد .امرا بررعکس خلفرا ،در مصررف
بیتالمررال سررختگیر بررود تررا جررایی کرره برخرری برره ون حضرررت ایررراد داهررتند کرره
علی انعطافناپییر اسرت و بیشازحرد در مسرائل د یرق و ریرز اسرت؛ بهخصروص در
مواردی که مربوط به احکا هرعی و حقروق مررد و بیتالمرال باهرد .ایرن صرفت امرا ،
توانگران بصره را کره طیرف وسریعی از جمعیرت بصرره را تشرکیل میدادنرد ،بره وحشرت
انداخته بود .ونان از این میترسیدند که مو عیت و ثروتشران زیرر سرؤال رود؛ بنرابراین سرعی
رار نگیرد.
میکردند که تا حد امکان حکومت در دست امیرالمؤمنین
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 .6-2جعل احاددث و فرامبش امام
در دورهی  27سالهی دوری امرا علری از حکومرت نشرر احادیرر جعلری توسر
خلفا و صحابیان بسیار گستر یافته بود و به گمراه کردن افکار عمومی کم میکرد.
با نشر احادیر جعلری ،کسرانی کره در فررع بودنرد در رأ حکومرت ررار گرفتنرد و
نیرز در
هخصیت کسانی نریر امیرالمؤمنین به انرزوا و فراموهری سرپرده هرد .امرا
فرمایشات خود ،به تشریح اوضاع پس از پیامبر پرداخته و فرمودند
«با تبلیغات دیگران عدهای نزد دیگران مشهور شده و دیگران به فراموشی سپرده شدند .ما از
كسانی بودیم كه فراموششده و آتشمان خاموش شد و شهرت و صدایمان محو گردید.
سالها به همین منوال گذشت بهطوریكه اكثر افراد شناختهشده مرده و كسانی كه اصالً
شناختهشده نبودند روی كارآمدند( ».ابن ابی الحدید)4۳۳ -4۳۲ :32۴2 ،
عملکرد رجال بصره در آستانهی جنگ جمل

در این دوران ،افرادی مانند طلحه و زبیر و عایشه و دیگر بزرگان در رأ حکومت رار
گرفتند و هخصیتاایی مانند اما علی که اصل دین و حکومت را تشرکیل میدادنرد،
در انزوا و فراموهی به سر میبردند .عایشه چنان هخصیتی در نزد رجرال بصرره داهرت کره
حمایت از او را یاری دین میدانستند .مرد بصره با عین بزرگان ،هخصریتاا را دیرده و
هررناخته بودنررد و م مترررین وظیفرره خررود را حمایررت از حررریم پیررامبر و ا المررؤمنین
میدانستند .در جریان جنگ جمل میبینیم که عمران بن حصین بعد از گفتگرو برا عایشره
تصمیم گرفت که از جنگ کنارهگیری کند امچنین کعر برن سرور نیرز کره تصرمیم بره
کنارهگیری از جنگ داهت ،بعرد از دیردار برا عایشره بره دفراع از او برخاسرت .ابوموسری
اهعری نیز بعد از دریافت نامهی عایشه مبنی بر دعوت مرد به خانهنشینی مخالفت خرود را

77

علنی کرد؛ پس نتیشه اینکه حضور عایشه در سرپاه نراکثین و هخصریت او بسریار در رفترار
رجال بصره و عملکرد ونان مؤثر وا ص هد.
 .6-3رودارود با دو گفتمان شبیه به هم
مرد بصره هناخت چندانی از امرا نداهرتند و ون انردازه کره عایشره نرزد مررد بصرره
مش ور و صاح نفوذ بود ،علی هناختههده نبود .اگرچره رجرال و صرحابیانی کره در
بصره بودند از فضایل و برتریاای اما تا اندازهای و گاای داهرتند ،ولری ایرن هرناخت در
برابر مقا عایشه و هناختی که از او داهتند به چشم نمیومد و باعر هرده برود خرود را در
برابر دو گفتمان تااندازهای هبیه یکدیگر ببینند و هناخت مواضص اصولی و ر یشهدار برایشان
مب م گردد؛ ز یرا سخن ار دو بهظاار از اصول ،پایهاا و ارز ارای اسرال برمریخاسرت و
ونان را دچار سرگردانی میکرد.
برای بسیاری از ونان تشخی حق از باطل بسیار سخت هده بود و وناا را بره هر و
تردید انداخته بود .از طرفی امیرالمؤمنین با ون امه سابقهی اسالمی و در طرف دیگرر،
ا المؤمنین عایشه دختر خلیفهی اول و امسر پیامبر و سرداران بنامی چون طلحه و زبیر
کرره احادیررر بسرریاری در موردهرران نقلهررده بررود و خررود را معتقررد برره رررون و سررنت
پیامبر معرفی میکردند ،رار داهتند و این تشخی جب هی حق را بررای رجرال بسریار
دهوار کرده بود.
پرسرید ویرا
پس از پایان جنگ و پیروزی سپاه اما  ،حارث بن حوط اللیثی از امرا
گمان میکنی که ما طلحه و زبیر را باونامره فضرایل گمرراه مریدانیم؟ امرا علری در
َ
جواب فرمودند « َان ٌه َملبو علی ان َ
الحق ال ُیعرف بالرجال ،فاعرف الحق تعرف أاله»
این امر بر تو مشتبه هده است .بدانکه اهخاص معیار هرناخت حرق نیسرتند ،پرس حرق را
بشنا تا االش را بشناسی( .یعقوبی )۴۱۱/۷ ۴۱۱۴ ،ایشاد هرب ه توسر مخالفران امرا و
نبودن ایمان کامل ،چنان رجال را در گمراای فرو برده بود که افراد را معیرار هرناخت حرق
میدانستند و بر اسا هناختی که از سابقهی افراد داهرتند و حضرور ونران در حکومرت را
دیده بودند ضاوت کردند.

نتیجه
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رجررال بصررره در جریرران خالفررت امررا علرری ابترردا برردون ارریچ مشررکلی بررا امررا
علی بیعت کردند و والی او را پییرفتند .با ورود ناکثین به بصره و هب ه پراکنی و تسل
بر ه ر بصره و تبلیغات مسمو  ،تعدادی از رجال بصره دچار اهتباه هدند .تمرامی کسرانی
که در طی خالفت عمر و عثمان بر بصره حکومت کرده بودند از جملره مغیررة برن هرعبه،
ابوموسی اهعری ،عبدالله بن عامر از جنگ جمل کنارهگیری کردند و حامیان خود را نیرز
به کنارهگیری دعوت کردند.
رجال بصره با توجه به منزلت و درتی که طی سالاا در بصرره بره دسرت وورده بودنرد
توانستند تعداد زیادی از حامیان خود را متقاعرد بره حمایرت از نراکثین و یرا کنرارهگیری از
جنگ کننرد و از حمایرت امیرالمرؤمنین براز دارنرد .مالانردوزی ،تعصربات بیلرهای،
 ،حفم منافص هخصی و بیلهای باعر انحرراف رجرال از
هب ات ،انزوا و فراموهی اما
مسیر حق گردید تا جایی که ه ر بصره با داهتن  ۷۷ازار نفر جمعیت تن ا توانست دو ارزار
نفر را به حمایت امیرالمؤمنین علی گرد وورد.

اگر رجال بصره بدون در نرر گرفتن جایگاه افراد ضاوت میکردند و در مورد مسرائل
پیش ومده فتوای درست میدادند و مرد را از احکا فق ی در این مورد و گراه میکردنرد،
مرد نیز در هناخت حق دچار اهتباه و انحراف نمیهردند و بردون هر بصرره بره اولرین
پایگاه ناکثین برای هرور و پیمانهرکنی تبردیل نمیهرد و حادثرهی عرریم جمرل در ون
اتفاق نمیافتاد.

عملکرد رجال بصره در آستانهی جنگ جمل

اکثریت رجال بصره ازجمله احنرف برن ریس ،عمرران برن حصرین ،انرس برن مالر
سیاست کناره گیری از جنرگ را برگزیدنرد و حامیران خرود را نیرز از جنرگ براز داهرتند.
تعدادی از هخصیتاای بصره چون کع بن سور و صبرة بن هیمان تحت ترأثیر عواطرف
و احساسات خود رار گرفتند و به سپاه ناکثین پیوستند و در این میان عدهی کمری ون ارم
یرا برررای انتقررا از کشررتگان خررود توسر نراکثین و یررا حمایررت از ام بیلررهاای خررود امررا
علی را یاری کردند.
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