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 ارائه الگوهای عملی  و علیصلح طلبی امام 
 تحقق صلح و جلوگیری از جنگ در سیره ایشان 

  *** راد یطارم حسن /**پهلوان منصور / * یکوثر یعل محمد
 95/59/07تاریخ پذیرش:    10/97/00تاریخ دریافت: 

 چکیده
 جب ا   ها  دنتوو  دنای نیا از   هلده جیگ یهیپی از مقأث  یانسووان جامع  هملاره

  ه  هازید از صوولح یط ف از. اتوو  یهدرتوو  یهشوو  ه   معیل    ماد هعی در   یناپذ

  دخ   مصووول ا    هلده مال    هشوو  جلام  ا دم در مایس ینرمان   نرز  تیلا 

 . انی نملده والم نرما  نیا و اق جه  در شا یانی

 اه اما ات ، ت داده  ه اه     ه ادر صلح،  نیا لتق دپ   هملاره اتوالم مایس نید

 از انی یهید یلدو م  هاجیگ در را صوویمات نیشووق ده یاتووالم جلام  نیا  جلد

  اقت در جیگ ای ک دنی؛ لدو م مسلمانا  ه  ا دمس  ک  یبدصل  جیگها در جمل 

 ه    یناپذ جب ا  خسووارات ک  ما زما  در یاتووالم  کشوولرها گ ید   افغانسووقا   

 .ات  هارن رده

 مدوعال در ییف ا صلح   هلده،  صلح  یم لر ه  مخالکا  ها یتل امام ه خلرد ر م

 د را  ومام در شووا یا. اتوو  ه خلردار  ا ه جسووق  گاهیجا از یتل امام  هدتوو  

.  دنک یکلواه ن  یکظ  ه ا یوالش چده از   هلد ب ارداده صلح ه  را اصول یکلمقش

 دشوومن یک یا مگ  دارد، حدو ج  زیرخل    جیگ ه  ،مسووالم  ک  داد نشووا    

 .  یینما  زدانگ فقی    هبیید را صلح ه  یمیقه  ها راه یومام

  ه ا ییالگل چ  یتل امام  هدت از ک  شلد یم یه رت ملضل  نیا پژ هش نیا در

  ه،دت    یوار کق  ه  م اجع  ها ماال  نیا در.ک د اف یدر ولا یم صلح جادیا
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 ماما طلبان صلح ه خلرد  اکقاهخان  ر م ه  البالغ  نه  مدوعال از هه ه ندهمچی

 .هاشی یجهان صلح جادیا  ه ا  یهش  راه چ اغ وا ف ددیم نددوب مخالکا  ها یتل

 واژگان کلیدی
 .مخالکا  جیگ، صلح، ، یتل امام

 
 طرح مسأله

گ ایی در ترالیم و سی ه امام و صلح با مخالفان ب  محوریت صلح بوده، روش ب خورد امام علی
در س اس  حیات ایشان به خوبی  صلح طلبی امام علیو  ای ب خوردار است.از جایگاه ب جسته علی

 هایی استفاده ک د که ج   نشودتالش نمود در رویارویی با مخالفان حتی المقدور از روش امام علیآشکار است. 
 ریزی جلوگی ی گ دد. و ضمن خاموش ک دن فت ه از خون

 نمودمی نهی آن از و بیزار بود ازج   و ک د می ام  آن به و داشتمی دوست را صلح علی امام
 آن، از جلوگی ی در نیکی و مه بانی ورزد؛ و اص ار و آید او س اغ ج   به آنکه مگ  آورد،نمی روی آن به و

 .کارگ  نشود
در نهج البالغه آثار مستقلی تالیف  زمی ه صلح طلبی امام علی در ب رسی ها نشان می دهد     

می ه ز نشده وجز چ د اث محدود، اث  قابل توجهی به چاپ ن سیده است.این در حالی است که این موضوع
ی  های جب ان ناپذحقیقت این است که جامره بش ی ازج   آسیب تواند باشد.پژوهش های زیادی می

ها از ظلم و تردی ظالمان تاریخ را ف اهم اگ  چه گاهی ج   موجبات رهایی انسان زیادی خورده است .
 نموده است.ولی در ه  صورت ج   مقبو  طبع انسان نیست.

 -همچ ین به ه از ترالیم نهج البالغه به روش تحلیلی  م اجره به کتب تاریخ و سی ه،در این مقاله با 
 اغ گ دد تا چبا مخالفان و الگوهای عملی ایجاد صلح تبیین می توصیفی ب خورد صلح طلبانه امام علی

خورد در جهت اراله الگوی کارب دی در ب   . بدون شک روش امام علیراه بش یت ب ای ایجاد صلح باشد
 تواند ب ای جامره راهگشا باشد.با مخالفان می

 
 مفهوم شناسی صلح

ها ارتباط زیادی دارد و هایی است که با زندگی اجتماعی انسانصلح، مسالمت و سازش از واژه
 اند از جمله:دانشم دان همواره به بیان مفهوم صلح پ داخته

لح را که با ص« صال »م دم مر ی ک ده، و واژه راغب اصفهانی که صلح را از بین ب دن نف ت میان   
لح را ایجاد ص« اصال »هم ریشه است به مر ی شایسته شدن و خوب شدن و ضّد فساد و همچ ین واژه 

(در دیگ  کتب لغت نیز مرانی مشابهی ب ای واژه 133 :2111و سازش مر ی نموده است.)راغب اصفهانی،
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    (    324،ص 1)ابن م تور،بی تا(و221/ 5ج: 2409ف اهیدی،صلح شده است.)
که در  یارو با ج   و کشتار، و بیانگ  وضریتی است ای روصلح، پدیده»گوید: در تر یف صلح تافل  می

آن، مسالمت و سازش، تهمین، و از عداوت و دشم ی دوری شود. به بیانی، صلح حالت طبیری است که با 
 (.212: 2511)تافل ، « شود که دوباره ب گ دانده شود.میوقوع ج   به هم می خورد و پس از آن، کوشش 

 همه که یاب دمی امکان آن پ تو در واحد انسانیت ف زندان که است حالتی به تربی  ج ج ج دا  صرلح
 به تا باش د، داشرته تراون و همکاری خود یگانه هایکوشرش در و بب ند، کار را به خود نی وهای و مواهب

 ( 515:  2521، )جورج ج دا  .ب س د خود واحد و مشت ک آرزوهای به تدریج
 

 عوامل و موجبات توجیه کننده جنگ در دیدگاه امام علی
هدو اصلی پیامب ان و اولیای خدا هدایت م دم به راه راست و بی ون آوردن آنها از تاریکی جهل   

 نادانی است. بدین م تور که م دم، زندگی و آخ تشان از ب کت وجود انبیا  و اولیا  سامان یابد.  و
 : در چ د خطبه علل و عواملی که ج   را موجه می ک د بیان ف موده  امی الموم ین علی

َ ْن  » ْبق 
َ َ
َج  َحْتی اْلَباِطَل  َفَل َ ْیش   َو  ِلي َما َجْ ِبِه  ِمْن  اْلَحقُّ  َیْخ   ْم  َلَقْد  الْلِه  َو  ِلق  ه  اَتْلت 

َ
  َو  َکاِفِ یَن  ق

 
ْم َْل اِتَلْ ه 
َ
 ق

وِنیَن  ي َو  َمْفت  ْم  ِإنِّ ه  ْمِس  َلَصاِحب 
َ
َنا َکَما ِباْْل

َ
م   أ ه   (11)خطبه/«  اْلَیْوَم  َصاِحب 

به  دخواه د، سوگ شکافم تا حق از پهلوی آن بی ون بیاید، ق یش از من چه میمی به یقین باطل را
اند راه انداخته ام و اک ون که ف یب خورده و فساد بهمن با آنان در آن زمان که کاف  بودند، ج گیده خدا،

 چ انکه ام وز رویارویشان ایستاده ام. خواهم ج گید و من همان مقاومت ک  ده دی وز در ب اب  شان هستم
ی ودن حق و نابود ساختن باطل است، هدفنمایم هدفم زنده نمیر ی من که با ق یش مبارزه و پیکار می 

 .  نزاع و اختالو شخصی با آنها ندارم جز بقای حق و جلوگی ی از لغزش و انح او آنها نداشته و
نمالیم که ضمن ع ض حا  به پیشگاه باری ترالی در بخش دیگ  از سخ ان آن حض ت مشاهده می

اصال  جامره ، رفع ستم از س  متلوم اج ای  ،زنده نمودن دین ، انگیزه و هدفش از ج   و مبارزه را،
 )212خطبه (الهی بیان می دارد.  حدود و پیاده ک دن احکام
 و نابودی و قتل و گی ی نه انتقام باشررد پی وزی فقط ج  ، از نهایی هدو بایدبه قو  جورج ج دا  

 و پی  م د و زن و ف اری و مج و  و اسررری  ب  گی یو سرررخت توهین و بدرفتاری نه و آزار، و شرررک جه
داد  باید که سررتمکاریسررت او دشررمن و اسررت حق راه در دارد ایمان که ج گی آن م د هدو بلکه ،!کودک
 ( 519: 2521،)جورج ج دا بازستاند.   او از را متلوم

 گوید:از ج   می ابن میثم در ش   نهج البالغه خود در مورد هدو امام علی
گ ی است. ب  این نیز از ج   و صلح هدایت علیهدو مورد نت  و خواست واقری امام »      
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ان را یابی م ح فها به دنبا  این بود که ج   را به تهخی  اندازد، و هدایتاساس حض ت در تمامی ج  
ر یابد و خداوندی دآمیز انتتار داشته باشد، بدین امید که شاید اف ادی را جاذبه ع ایت از ط یق مسالمت

لطف حق سبب پیوسته شدنشان به راه خدا گشته هدایت یافته و به نورانّیت روش الی، کما  و سرادت راه 
یابی م ح فان ( هدایت2/122: ج2112)بح انی ، .یاب د و دیدگانشان به نور رفتار و کما  امام روشن شود

ها را در عین گم اهی و ضاللت بکشد.)نک:نهج ت  بود از این که آندوست داشت ینزد امام بدین ط یق 
 (11 البالغه،خطبه

خواست اف اد گم اه را به سوی خود جذب ک د و به راه حق دعوت نماید. او ه گز خواهان می  علی
ریزی نبود، بلکه تش ه هدایت م دم بود. او شیفته مقام و حکومت نبود، بلکه خواهان عد  و عدالت خون

دهد ضایرات را به حداقل داشت تا ممکن است ج گی رخ ندهد و اگ  ج گی رخ میبود و همیشه سری 
ظه  و حتی نزدیکی غ وب آغاز شود تا تاریکی  از ب ساند؛ به همین دلیل مرمول سری داشت ج   برد

و از ط فی (23/  1: ج2111کلی ی، شب آتش ج   را خاموش سازد و خون م دم کمت  ریخته شود. )
: ج 2524گی ی از ج   هست د از تاریکی شب استفاده ک  د و ک ار روند.)مکارم،ها که مایل به ک ارهآن
2 /414) 

  صلح طلبی امام علی
و در جهان بی ی الهی آن موحد راستین صلح موهبتی الهی و بست   در نگاه لطیف و انسانی علی

ج   و خون یزی را ش  و  ب ای رشد همگانی است.علیی آرامش لزم م اسب روابط انسانی و مایه
 (35،نامه 45بدی و صلح را خی  و نیکی دانسته است.) نهج البالغه ،خطبه 

 و دوستی و صفا و تحسین کشتار، و ج گجویی و دشم ی تقبیح در زندگی، در علی ک دار و گفتار
 می دستور همکاری و تراون به صلح، خاط  به او ت.اس همدیگ  با همکاری و تراون همچ ین و ب ادری،

 زشتیو به  کشورهاست ام یت و آرامش باعث آنکه صلح کوشد.ب ایمی راه صمیمانه این در خود و دهد
 است .چه تجاوز و دشم ی ج   آنکه ب ای است، بیزار و مت ف  آن از نیز خود و ک دمی تص یح هم ج  
 و قطری نتیجه صورت، ه  در ض ر، و خسارت آنکه ب ای و ب دگان خدا ب  تجاوز و دشم ی است، زشت

 ( 514: 2521،)جورج ج دا   این دشم ی است محتوم
نزد ناکثین رفت و پس از تهدید عایشه مجبور به  زمانی که ابن عباس بر وان سفی  امام علی

 ک د:بازگشت شد، وضریت را چ ین توصیف می
ها[ را به اطالع او موضوع]عدم ارشادجملیان و ج   طلبی آنمن نزد امی  المؤم ین ب گشتم و »

رساندم و گفتم: م تت  چیستی؟ به خدا سوگ د این قوم چیزی جز شمشی  به تو نخواه د داد، پیش از آنکه 
ف مود: ب ای پی وزی ب  آنان به خداوند مترا  مستته یم. ابن   آنان حمله ک  د تو حمله کن. علی

خدا سوگ د ه وز از جایم ح کت نک ده بودم که تی اندازان دشمن ش وع به تی باران ما گوید به عباس می
ک دند و تی ها از ه  سو چون ملخ در آسمان پ اک ده شد و در جولن آمد. گفتم: ای امی  المؤم ین! چه 
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 مود: ک ار بزنیم. فخواه د انجام ده د؟ ف مان بده تا آنان را اندیشی، تا چه ه گام این قوم ه  کار که میمی
    ( 105: 2525)مفید،« تا یك بار دیگ  حجت ب  ایشان تمام ک م.

 ف ماید:ط فدار صلح و آرامش بود، لذا درمورد ب خورد مسالمت آمیز باشامیان می  امام 
ان جویی و درمپیش هاد ک دیم که بیایید با خاموشی آتش ج   و آرام ک دن انبوه م دم، به چاره»

ش اسیم. در میای نتا کار مسلمانان قوام و انسجام یابد.اما آنان در پاسخ گفت د که جز ستیز چاره ب شی یم
نتیجه ج   آغاز شد و پاگ فت و آتش نب د زبانه کشید. چون دیو ج  ، ب  ما و آنها دندان فش د و چ   

 (32)نامه/«  فتیم.خود را ب  گوشتمان ف و ب د، دعوتمان را پذی فت د و ما نیز دعوتشان را پذی
ت  است ایشان دشم ان را با گفتار نیکو و ک دار زیبا اصال  ک دن و به حق دعوت نمودن، سهل نت  از
 (21، ص 2رو شدن با آنها در میدان ج   ]و ج گیدن[ و ب  آنها غلبه ک دن. )آمدی، ج از روبه

 متاه  ج   از که را هاشبیخون و ها تاراج ها، غارت و ها چپاو  همیشه به بیان ج ج ج دا  علی
 اصول .شماردمی دیگ  وضد انسانی زشت کارهای ج گه در بود، اسالم از پیش جاهلیت هایقبیله میان در

او آی د می به وجود م بع یک از وی، نت  از دخت ان، گور ساختن به زنده و هابت پ ستش و چپاولگ ی
ناه جار است.  و زشت بسیار شود گ جلوه که صورتی ه  در و است نادانی از نمودار روش ی آن، ب  عالوه

 ( 513: 2521،)جورج ج دا 
دهد که اگ  در میدان نب د ، دشمن صلح را پیش هاد نمود به مالک اشت  دستور می امام علی   

گفتار دشمن اعتماد ک دی و رضای خدای و مصلحت کشور را در صلح یافتی، بیدرن  وقتی به راستی 
صلح باعث آسایش ارتش و آرامش خواهد  ت  و بهت  است.کن، زی ا صلح ه  چه باشد از ج   ستودهصلح 

بود. در روزگار صلح س باز ب  جان خویش ایمن و کشور در امور خود آزاد و راحت است. اّما زنهار پس از 
 (11خب  مباش دشمن ه  چه باشد، دشمن است. )نامه/امضای صلح از دشمن خود غافل و بي

  و زند و ج نویسرد: چ دان که نی وی دشمن از تسلیم س باز میبه ام ای سرپاه می امام علی    
  .دارد، با وی نب د ک ید، ولی همواره به ندای صلح و آشتی پاسخ مثبت گوییدستیز آغاز می

یار و دوستدار  داریم که همه با همما این را دوست می« فان عادوا الی ظّل الّطاعة فذاك اّلذی نحّب.»
گشودن جبهه و گشادن تی ، به هدو عالی خویش در عدالت اجتماعی دست خواهیم که بیباشیم: ما می

 (1یابیم. خواه این تمّ ا از ما باشد، و خواه از ح یف ما.)نامه/
 ه  در که نیست مر ی آن به صلح، به دعوت و ج   از بیزاری و ت ف  در اص ار و شدت این البته

 تبهکاران آزاد گذاشتن و مسئولیت از ف ار مر ی به ه گز موضوع این و گ دید خاضع و شد تسلیم باید صورت
 .گ ددآزار می و بدی موجب که است زشت آن خاط  به بلکه نیست، زشتی چیز خود خود به ج   .نیست

 آسوده که آوردمی به وجود م دم امکاناتی ب ای که است داشت ی دوست و نیکو، جهت آن به هم صلح و
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 زندگی هایراه انسان، مقابل در که است نیکو علت آن به بکوش د و بهت  جامره ایجاد در و باش د خاط 
 ( 511: 2521،)جورج ج دا  .گشاید می ت  را وسیع و ت  سالم

صلحی را که دشمن »هایی ک ده از جمله: به او سفارش روایت شده که پیامب  خدا از علی
پیش هاد داده، رد نکن؛ زی ا ب ای سپاهیان، آسایش و از شدت فشار و اندوه آنان کاسته و موجب ام یت 

 (43 /22: ج2402)نوری، شود.کشور می
م الْسلم :»در ج   صفین به یاران خود ف مود  امی  مؤم ان .َو َمْن اْلقی الیک  ا ِم ه   عاملی« )َفاقِبلو 

 (و ه  کس به شما پیش هاد صلح ک د از او بپذی ید.94/  23: ج2409،

 و جلوگیری از جنگ  الگو های عملی سیره علوی در جهت تحقق صلح
 مکاتبه -1

ب ای جلوگی ی از ج   مکاتبه و ارسا  نامه به س ان  های مورد استفاده توسط امام علیاز روش
در واقره صفین در جهت حل  امام علیباشد. ب ای مثا  مخالفان در جهت جلوگی ی از ج   می

به  های مترددیاش نامهگو کوشید. آن بزرگوار، در راستاي اهداو مسالمت جویانهومسالل از ط یق گفت
 شوند:ها به چهار دسته تقسیم مین نامهمخالفان نوشت د که به طور کلی ای

  :اندب ای مراویه نگاشته شده که خود دو دسته هایی کهنامه-2
 .که در پاسخ نامه های مراویه نگاشته شده است 11و  1،3،21،23،11نامه های -الف

 .که به طور مستقیم ب ای مراویه نگاشته شده است 11و  1،21،11،12،11،13،13،11،11نامه های -ب
  به عم و عاص است که او را به سبب گم اهی و پی وی از مراویه س زنش ف موده است. 13نامه -2
 به ابو موسی اشر ی است. 13و  11نامه -1
من نماید.)ن ک :چها را در پیمان شک ی اثبات میبه طلحه و زبی  است که در آن بی حقی آن 11نامه -4

 ( 11-12، 12: شماره2113خواه،
وگو در واقره صفین در جهت حل مسالل از ط یق گفت امام علی ب ای مثا  هادر تحلیل نامه 

امام  اساس آمار هاي متردد به مراویه نوشت ب نامه اشطلبانهکوشید. آن بزرگوار، در جهت اهداو صلح
 (94 :2590)جانی پور، اندکلمات کمک جسته مکاتبات از مجموع سه ب اب  مراویه در در علی

(. 204: 2590باشد)جانی پور،ها نصیحت مراویه به پ هیز از ج   میهمچ ین عمده ت ین موضوع نامه
های مراویه ج   طلبی از جایگاه ب جسته ای ب خودار است، و ج به تح یک این در حالی است که در نامه

 (202: 2590های مراویه بسیار مشهود است. )جانی پور،به ج   در نامه
نهج  این مکاتبات در که بخشی از درب خورد با ناکثین و مارقین نیز از این الگو استفاده نمود امام

 است. تاریخ موجود البالغه و کتب سی ه و
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 ارسال سفیران الیق مذاکره و -2

به گونه اي که در جهان مراص  قدرت دیپلماسي ام ي باشد از اصو  اساسي مذاک ه شخص سفی  مي
الملل موفق ت ند که از این ابزار به خوبي استفاده ک  د .امام یي در ع صه بینهادولت است و غی  قابل انکار

گاهي داشت د لذا از اف اد توانم د در مذاک ه با مخالفان  به ه مي  علي ب دند اف ادي نیز ب  این واقریت آ
س بن قیاز جمله این سفی ان  اعتقادي و بصی ت و دیگ  لوازم لزم در حد عالي باش د که از نت  علمي،

که همیشه   باش د . حض ت علیعبد الله ابن عباس مي صرصرة بن صوحان و ابو ایوب انصاری، سرد،
ور از خون ریزی میان مسلمانان گ یزان بود، تالش زیادی به عمل آورد که بار دیگ ، آتش ج   شرله

 می ف ستاد، تا با آنان به مخالفاننگ دد. به همین جهت ب خی از یاران اهل سخن و بیان خود، را به نزد 
 وگو ک  د.تفصیل گفت

ب دباري نشان داد و کوشید با  ج   جمل، متانت وزبی  و عایشه در  حض ت در ب اب  لشک  طلحه،
وگو و تهدید به مسهله خاتمه دهد؛ از جمله نمای دگان ابن گفت راهکارهایي مان د ف ستادن نمای دگان و

به بازگشت شد  نزد ناکثین رفت و پس از تهدید عایشه مجبور عباس بود که بر وان سفی  امام علی
 که متهسفانه سودم د واقع نشد.  وگو پ داخت؛تبا آنان به گف .حتي خود امام
صرصرة بن صوحان، بشی  بن عم و بن محصن انصاری و سرید بن  مراویه امام علی درب خورد با

نزد آن م د ب وید و او را به » ف مود: هابه آن مراویه ف ستاد و قیس همدانی، و شبث بن ربری تمیمی را نزد
داری و پیوستن به جمع )و حفظ وحدت مسلمانان( و پی وی از ف مان خدای راه خدای عّز و جّل و ف مانب  

 (.424/ 2ج،2545ابن خلدون ، ؛134/ 1: ج2401،ابن کثی  ؛231: 2132،م ق ی «)ترالی بخوانید.
را به ایشان دادند  روی سپاه امام ج   صفین ه گامی که خب  بستن آب توسط مراویه ب  در

را از این عمل غی انسانی م ع ک د  ط یق مذاک ه او تا ازحض ت صرصرة بن صوحان را پیش مراویه ف ستاد 
 ( 213:  2512. )دی وری،ابن داود،ف اهم نماید زمی ه صلح را و

ما این » به مراویه بگو: ب و ف مود به او نزد مراویه ف ستاد و را او وی صرصرة بن صوحان را بخواند و
ایم، و من از ج   با شما، پیش از اتمام حّجت، اک اه )بسیج را پ داخته و این( راه را )تا بدی جا( پیموده

دارم. ولی تو با سوارانت ب  ما تاختی  و پیش از آنکه ما به ج   با تو پ دازیم به پیکار ما ب خاستی و در 
ت که )تا بتوانیم( از ج   خودداری ورزیم تا تو را آغازیدن ج   ب  ما پیشدستی ک دی، نت  ما ب  آن اس

 جویی دیگ ی است که از شما س زده و بیندعوت به حق نموده و اتمام حّجت ک ده باشیم. ای ك این ستیزه
 (212:  2132 ،م ق ی« )اید، پس این مانع را از میان ب دار.م دم و آب مانع شده

مدت شش ماه با خوارج م اظ ه ک د و ایشان به  یعل ج یان خوارج قبل از ج   نه وان نیز در
از بلّیه گ یختی و به ماج ا تن در دادی. پستی را پذی فتی، جز خدای عز و جل را داور ق ار »گفت د: وی می
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عبد الله بن   سپس علی «من در مورد شما به انتتار داوری خدا هستم.»گفت: می و علی« مده.
 -من تا مدتی»گفت:   عباس و صرصرة بن صوحان را ف ستاد که ایشان را به اجتماع ف ا خوان د. علی

) «ک م.ج   با ایشان را رها می -که به تحقیق در کتاب خداوند عز و جل بپ دازم، تا شاید صلح ک یم
 (311/ 2ج: 2514مقدسی،

 2421یثمي،)هاس با خوارج بیست هزار نف  بازگشت د ب  اساس ب خی م ابع به سبب احتجاج ابن عب
گ چه برضی از مورخین نوشته اندکه احتجاجات ابن عباس باعث بازگشت دو هزار نف  از خوارج (4/142:ج 

ولی آنچه مسلم است ترداد زیادی از ( 114/ 3،بی تا: جمقدسی) به س ک دگی عبدالله بن الکوا گ دید.
 از انح او بازگشت د.خوارج با این قبیل مذاک ات 

 
 گفتمان و ادبیات مناسب در مذاکره -3

دیگ  از اصو  مذاک ه به ه گی ی از گفتمان و ادبیات م اسب است .بسیاری از مذاک ات به دلیل نبود 
وگو با طلبد.ب ای مثا  گفتوگو با ه  کس گفتمان خاص خود را میرسد؛گفتهمین اصل به توفیق نمی

وگو با خوارج است که ایشان از جهل در گ داب هالکت افتادند و مراویه با علم به گفتمراویه به غی  از 
 کشاند.حقیقت، خود و دیگ ان را به نابودی می

به م ثد بن حارث جشمی ف مود تا ه گام غ وب آفتاب ندا در  چون ماه محّ م سپ ی شد علی
گوید: من با شما مدارا ک دم و به ه شما میدهد: ای م دم شام، هان )گوش ف ا دهید( که امی  مؤم ان ب

شما مهلت دادم تا به راه حق بازآیید و به درگاه خدا توبه آرید، و به کتاب خدا با شما استدل  ک دم و حّجت 
آوردم و شما را بدان ف ا خواندم ولی شما دست از س کشی ب نداشتید و به حق پاسخ مثبت ندادید. پس من 

 ( 211:  2132م ق ی، دارد.)نهم، همانا خداوند خال ان را دوست نمیب  عهده شما میگ اه پیمان شک ی را 
ْ آِن َفِإْن »ک د:به ابن عباس چ ین سفارش می در موضوع خوارج نیز امام ْم ِباْلق  َخاِصْمه  ْ آَن الْ َل ت  ق 

وه   ج  و و  ْم  َحْما   ذ  وَن َو َلِکْن َحاِجْجه  ول  و   َو َیق  ْ ِة َتق  وا َعْ َها َمِحیصا ِبالسُّ ْم َلْن َیِجد   (11)نامه/« َفِإْنه 
با آنان به وسیله ق آن بحث و م اظ ه نکن، زی ا ق آن تهویالت و مرانی مختلفی دارد، تو یك چیز 

 ا آنان راه گ یزی از س ت ندارند.سخن بگو زی   ها چیز دیگ ، بلکه با س ت پیامب  گویی و آنمی
 

ت ک یم ، خواهیم دید که وی، با استفاده   ه امام علیاگ  به سی  
ّ
قبل از ج   نه وان با خوارج دق

توانست باس میابن ع از گفتمان م اسب حّجت را ب  آنان تمام نمودند وباعث شدند که بیشت شان توبه ک  د.
مونه عبد بر وان ن ازد.با استفاده از مصادیقی که در س ت درموارد مشابه اتفا  افتاده بود خوارج را قانع س

الله بن عباس با ایشان م اظ ه ک د که خداوند در فدیه یك خ گوش دو گواه عاد  را به داوری تریین ک د، 
، بی یرقوبی ؛ 221/ 1ج ،بی تا:)مقدسیپس چه زیان خواهد بود اگ  در کار خون مسلمانان داوری شود. 

 (291/ 1ج تا:
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س ت نبوی اتفا  افتاده است حجت را ب  این گ وه خشک مغز تمام استفاده ازاین قبیل مصادیق که در 
شد ب خی از آنها هدایت شده و راه درست را پیدا ک د، که ابن عباس از این موضوع به نمود و سبب میمی

 خوبی به ه ب د و تردادی از مارقین بازگشت د.
 
 استفاده ازتاکتیک مناسب در مذاکره-4

ی م اسب هادر مذاک ه بسیار مهم است؛ اصل دیگ  به ه گی ی از تاکتیکگفتمان م اسب که  غی  از
ابن  توان به توفیق در مذاک ه کمک نمود.ب ای نمونه زمانی که امام علیمی باشد.زی ا به وسیله آن می

عباس را ب ای مذاک ه با زبی  در جهت جلوگی ی از ج   جمل ف ستاد به او چ ین توصیه ک دند بدون 
 ش عبدالله با او مذاک ه کن.حضور پس  

به من سفارش ک ده بود با زبی  هم مالقات ک م و اگ   گوید: امی  المؤم ین علیابن عباس می  
بتوانم ه گامی که پس ش عبد الله حضور نداشته باشد با او گفتگو ک م. من یکی دو بار رفتم، عبد الله هم 

 لله نبود. پیش زبی  رفتم و او به خدمتگزار خویش گفتحضور داشت، سکوت ک دم. بار سوم که رفتم، عبد ا
 (292:  2525مفید،) ب شی د و نگذارد کسی پیش ما بیاید. من ش وع به گفتگو ک دم. ب  در حج ه

 
 آزادي بیان -5

آزادی بیان ،آزادی در اظهار عقیده و اب از آن،آزادی انتقاد و اب از موضع سیاسی و موارد از این دست 
شود.این آزادی در اسالم از جایگاهی شایسته ب خوردار است.آزادی بیان در حکومت امام میرا شامل 

توهین  توانست د انتقاد و یا حتیای که مخالفان به راحتی میرفت به گونهام ی مرمو  به شمار می علی
 (49: 2529نمای د.)کوث ی،

و یارانش که در ج   صفین با  خ یت بن راشد ناجی است؛ اوبا  نمونه آن ب خورد امام علی
ک د مقابل ها ح کت میآمدند، خ یت در حالی که بین آن بودند، برد از واقره صفین نزد علی علی

توقف ک د و گفت: به خداوند سوگ د من دیگ  از تو اطاعت نخواهم ک د، و با تو نماز نخواهم  امام علی
 .اری نخواهم داشتخواند و از تو جدا خواهم شد و دیگ  با شما همک

شوی و ف مودند: مادرت به عزایت ب شی د، اگ  از من جدا شوی م تکب نقض عهد می علی
ما به ک ی؟ گفت: شرسانی بمن بگو چ ا این کار را میک ی، و فقط به خود زیان میخداوند را مرصیت می

که به خود ظلم حکمیت کتاب راضی شدی و از حق اع اض ک دی و ضرف نشان دادی، و به گ وهی 
ک م و با آنها هم مخالفت و ه  دو را ت ك ات مخالفت میک دند تسلیم شدی، من اک ون با این نت یه

ف مودند: وای ب  تو نزد من بیا تا از ق آن ب ای تو سخن بگویم، و در س ن با تو م اظ ه   علی .گویممی
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گاه   ها را بش وی و از آنچه در دگویم، امید است آنت  از تو هستم، ب ایت بک م و حقایقی را که به آنها آ
 (2/111: ج2535ثقفی،ای ب گ دی و از این جهل و نادانی بی ون شوی و بصی ت پیدا ک ی. )گ فته
 

ها شه ه خاص و عام بود، این آزاد م د بزرگ درمقابل خوارج نیز که جمود فک ي آن امام علي 
ها و نت ات خود را بیان ک  د در حالي که ایشان آنها ف صت داد تا ح وهمان د پدري دلسوز رفتار ک د و به 

  توانست تمامي آنها را زنداني و مجازات نماید.مي
ک دند و به شرررایره پ اک ي، تف قه افک ي، خوارج در مسرررجد کوفه آزادانه مخالفت هاي خود را اب ازمي

لمؤم ین با خوارج در م تهی درجه آزادی و امی ا .پ داخت داهرانرت بره حضررر ت و حتي تهردیرد به قتل مي
او  ، ه  گونه اعما  سرریاسررتی ب ایش مقدور بود امااسررت و آنها رعیتش خلیفه دموک اسرری رفتار ک د . او

سای   ، به آنها نیز همچوننک د و شرالقشران نزد و حتی سرهمیه آنان را از بیت الما  قطع زندانشران نک د
آزاد  خودش و اصرحابش با عقیده جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرر ت در همه نگ یسرت. آنهااف اد می

اسرررتدل  یکدیگ  را جواب  ک دند ،اسرررتدل  می ک دند، ط فینشررردند و صرررحبت میبا آنان روب و می
 (213: 2113)مطه ی،  .گفت دمی

ک دند و گاهي موازین ادب را ميها آزادانه انتقاد ای رفتار نمود که آنبا خوارج به گونه  امام علي 
گفت: خدا او را بکشد چه   ب اي نمونه م دی از خوارج در میان سخ  اني امام علي ک دند .رعایت نمي

او را مهلت دهید به جای دش ام »ف مود:   قدر داناست اصحاب از جا ب خاست د تا او را بکش د. امام 
 ( 410حکمت/ «)باید دش ام داد یا از گ اهش گذشت.

ک دند و شرار برضي از خوارج اعت اض مي همچ ین گاهي در وسط خطبه و سخ  اني امام
  اما امام علي (2/321ج :2514مقدسی، ؛2/111ج :2545ابن خلدون،)دادند لحکم ال للهمي

 چ ین مي ف مود: 
گوی د:  ای ان مینیست مگ  ب ای خدا، ولی  گفتار حّقی است که به آن باطلی اراده شده. آری حکمی»

« بدکار. که ب ای م دم حاکمی لزم است چه نیکوکار و چه مخصوص خداست. در حالی زمامداری
 (11)خطبه/

 اعطای آزادي سیاسي به مخالفان  -6

هاي حکومت هاي دموک اسي است.  در این اعطاي آزادي هاي مش وع و قانوني به مخالفان از ویژگي
اص  در چهار چوبي خ« اپوزیسیون »هاي مختلف تحت ع وان با تشکیل گ وهتوان د ها، مخالفان مينتام

سي ها و احزاب مخالف از حق فرالیت هاي سیابه فرالیت سیاسي ر اجتماعي بپ دازند؛ به عبارت دیگ ، گ وه
                                                                                              .و اجتماعي و انتقاد از حکومت ب خوردارند و حکومت باید آن را به رسمیت بش اسد

 عمیق و دقیق مفهومی دارای علی نت  از آزادی مفهوم جورج ج دا  مرتقد است چون
 کما  با ما که چیزی است این و گ دد استوار ب  آن انسان حقو  که باشد چ ان باید آن مر ی ناگزی .است
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ب ک ار  و انتخاب در را م دم حق او و.بی یممی م دم به نسبت علی ب نامه و دستور در را آن وضو 
 ب اب ی آنان، همه میان سپس و ش اسدمی رسمیت به سرادتم دانه، زندگی در و ک دار، و گفتار در نمودن،

 توده مصلحت آنکه مگ  دهد،نمی ق ار حدودی آزادی این ب ای و سازد می ب ق ار را و واجبات حقو  در
 ( 115/ 2: ج2519)جورج ج دا ، .ک د تقاضا را حدودی چ ین این م دم،

دانی آیا تو نمی»خطاب به طلحه در ج   جمل ف مود:  در جهت آزادی سیاسی مخالفان علی
ام؟ اگ  ق ار بود کسی را مجبور ک م، سرد بن ابی وقاص، که من هیچ کس را مجبور به بیرت با خود نک ده

ای ک دم. آنان از بیرت با من خودداری ک دند و در گوشهه بن عم ، محمد بن مسلمه را مجبور میعبد الل
 (205: 2520دی وري،ابن قتیبه،.)«نشست د من نیز آنان را رها ک دم

 از :گفت آمد و فه ی که از یاران و ف ماندهان مراویه بود نزد امام علی مسرررلم بن حبیب روزی
 این به چه را تو :گفت  علی خودشرران باشررد بین مشررورت با آنها کار تا کن گی ی ک اره م دم کار

 سوگ د، خدا به :گفت و ب خاست حبیب .نداری را ام  در این دخالت شرایسرتگی تو باش، سراکت مسرئله؟
 گفتار این در که آشررکاری تهدید(. 100: 2132 نباشررد)م ق ی، خوشررای د را تو که خواهی دید آنچ ان م ا

 که لحن کسی با و نگ یست تهدیدک  ده به نک د.بلکه مجازاتش نیسرت ولی امام کسری پوشریده ب  اسرت،
شرر اسررد؛ پاسررخ تهدید او را  می به رسررمیت ک دار و گفتار در را دیگ ان حق و دارد اطمی ان خود عدالت به

بره او گفرت: تو کره باشررری؟ و تمام سرررواران و  علی ( 113-114 /2:ج2519)جورج ج دا ،. داد
پیادگانت را چه ارزشرری باشررد؟ ب و و ه  چه توانی به آب و آتش بزن و زی  و زب  ب جه که ه  چ د خواهی ب  

 (100:  2132م ق ی،جای مانی خدایت امان ندهد. )
در ب خورد با خوارج نمونه بارزي از حکمت، درایت، دور اندیشي، تدبی  و مالیمت   شیوه امام علي  

انساني و دی ي بود . موضع گی ي قاطرانه آن حض ت تجسم کامل، ترهد و التزام به حدود الهي و سیاست 
 (9/144: ج2520)رشاد،رباني در هدایت ب دگان و اداره کشور است. 

 ها را از بیتاد، مخالفان خود را زندان نک د، شال  نزد و سهمیه ي آنامی المؤم ین به خوارج آزادي د
 (321 /2ج :2514مقدسی،الما  قطع نک د. حتي در اظهار عقیده، آن ها را آزاد گذاشت.)نک: 

 
 احترام به حقوق اجتماعی و شهروندی مخالفان-7

حداقلی عمل نمودند و درب خورد باگ وهای م ح و فک ی ب  اساس جذب حداکث ی و دفع  امام
دادند و ب  علیه دستگاه حکومت دست ای انجام نمیحقو  اجتماعی آنها را تا ه گامی که عمل مج مانه

دادند ف مود. ب ای نمونه زمانی خوارج در میان سخ  انی حض ت شرار میزدند رعایت میبه توطئه نمی
 سوم:عدم -دوم : به ه م دی از غ الم  -درمساجد ک یم: او  : ورودف مود ما شما را از سه چیز مح وم نمی
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 ج   تا وقتی که آغازگ  ج   باشید. مورخان این ج یان را چ ین ذک  ک ده اند:
الله اکب  سخن حقی است که م تور »علی گفت: .آنگاه ت ی چ د پیاپی حکمیت خاص خداست گفت د»

ادام که جزو ما باشید به مسجدهای خدا راهتان ک یم: مباطل از آن دارند. سه چیز را درباره شما رعایت می
ما داریم، و با شدهیم که در آنجا ذک  خدا ک ید، مادام که با ما همدستی ک ید غ یمت از شما باز نمیمی

 «آنگاه سخن خویش را از همانجا که ب یده بود از س  گ فت.« ک یم تا خودتان آغاز ک ید.ج   نمی
 (1393/ 4ج: 2545خلدون،؛ ابن  15/ 3: ج 2131طب ي،)

دهد که ب خورد با مخالفان باید ب  اساس جذب و هدایت باشد و حقو  اجتماعی این رفتار نشان می
ظ اند محفواند ودست به توطئه نزدهآنان تا زمانیکه م تکب عمل ح ام علیه حکومت اسالمی نشده

 (203: 2519است.)صلواتی،
 
 نایجاد رخنه و شکاف در بین مخالفا -8

در جهت جلوگی ی از ج   و کاهش تلفات ایجاد دودستگی در بین  های امام علییکی از روش
خود را نزدیك  گوید در ج   جمل علیگی ان اصلی مخالفان بود. ابن داود دی وری میتصمیم

 وگو ک د. زبی  آمد و میان دو صفهای م دم بص ه رساند و به زبی  پیام داد نزدیك آید تا با او گفتصف
به او گفت ای  های آن دو ک ار یکدیگ  ق ار گ فت، علینزدیك شد که گ دن اسب چ دان به علی 

روزی دست من در دست تو بود و به حضور دهم آیا به خاط  داری که ابا عبد الله تو را به خدا سوگ د می
داری؟ و تو گفتی آری و آن حض ت را دوست می  رسیدیم و آن حض ت به تو ف مود آیا علی پیامب 

وجب این سخ ان م« ف مود ولی تو با او ج   و نسبت به او ستم خواهی ک د؟ زبی  گفت آری به یاد دارم.
 2112ابن داود،دی وری،تالش ک د مانع بازگشت پدرش گ دد. )پشیمانی زبی  شد گ چه عبدالله پس  زبی  

 :231) 
 :ای که ب ای عایشه ف ستاد چ ین نوشتدر نامه  همچ ین علی

دنبا  کاری هستی که .ایخشم گ فته ای که ب ای خدا و رسو  اوتو در حالی از خانه خارج شده
اصال  میان م دم؟ خواهان خون عثمان هستی، آن کار از تو ب داشته شده است، زنان را چه به ج   و 

ت. ت  اسبه جان خود سوگ د، آن کس که تو را در مر ض بال ق ار داده، گ اهش از کش دگان عثمان بزرگ
چ ا خشمگین شدی تا مورد خشم ق ار بگی ی، چ ا ناسزا گفتی تا ناسزا بش وی، تقوای الهی پیشه کن و به 

 (33:  2520تیبه،دی وري،ابن ق ات باز گ د.)خانه
زیاد بن نض  را نزد خوارج ف ستاد و به او دستور داد ببین نزد کدام  در ج   نه وان نیز امام علي

 روندیخب  داد که بیشت  از همه نزد یزید بن قیس م شوند و زیاد به امام عليییك از س انشان جمع م
/  4: ج2131طب ي، م صوب ک د .) ینزد یزید رفت و او را به امارت اصفهان و ر   سپس امام علي

1323) 
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ها جدایي هاي آنباشد که بتوانیم بین س ک دهژي مهم در ع صه ب خورد با مخالفان مياین یك است ا
افت بین شک به دنبا  این بود که اف اد کمت ي کشته شوند لذا تالش نمود با ایجاد  بی دازیم .امام علي

ها ترداد بیشت ي را نجات دهد .نمونه دیگ  ه گامي که دو سپاه روب وي هم ق ار گ فت د به بیان س ان آن
اي از میدان ب اف اشت و به توابین دستور داد ک ار آن یك خطبه حساب شده پ داخت و پ چمي را در گوشه

آن جای داد و به صدای بل د ف مود درفشی ب اف اشت و دو هزار م د را زی   پ چم جمع شوند علی
 (120: 2113دی وری،ابن داود، ه کس به این درفش پ اه بب د در امان است. )

ب  حذر داشتن خوارج از ج   و کم ک دن ترداد مارقین بود تا سبب شود اف اد   هدو اصلی امام
از سپاه دوازده هزار  نیز موث  واقع شد و حدود هشت هزار نف  کمت ی کشته شوند این سیاست امام 

 (144: 2522)اربلی،نف ي با ف یاد التوبه التوبه یا امی الموم ین  از خوارج جدا شدند.
 
 تاخیر در جنگ  -9

از دستورات و مق رات دین مبین اسالم، آن است که پی وانش آغازگ  ج   نباش د. وقتی سپاه ح ، 
ع ض ک د: ای ف زند رسو    را در س زمین ک بال ف ود آورد، زهی  بن قین از ف ماندهان امام   امام 
شماری ت  است از ج   با سپاه بیبی م، هم ای ك ج   با ای ان آسانت  می، من آی ده را سختخدا 

ه  «)من آغازگ  ج   نخواهم بود.»ف مود:  که خواه د آمد. امام 
َ
ْ ت  ِلْبَدأ : 2425مفید،ْم ِباْلِقَتاِ ( )ما ک 

1 /24) 
ک دند تا دشمن آغاز ج   نماید. در روز هیچ گاه آغازگ  ج   نبودند. صب  می امامان مرصوم

عاشورا شم ، در تی رس مسلم بن عوسجه ق ار گ فت، مسلم از امام اجازه خواست ش  او را کم ک د، ولی 
م» پس دم آغازگ  ج   باشم.نمیآن حض ت اجازه نداد. ف مود: او را نزن  ه 

َ
ی اْکَ ه  اْن اْبَدأ  «َل َتْ ِمِه، َفانِّ

 (94/ 1: 2425مفید،)
 در سخ ی در ج   صفین به رزم دگان ف مود: گوید: امی  مؤم ان« کلی ی»
ْم، َفِإْن » وک  َقاِتل  ْم َحْتی ی  وه  َقاِتل  َلِ  اْلَقْوَم َغدا  َفاَل ت  ْم َهؤ  م  الَو ِإَذا َلِقیت  وا ِإَلْیِهْم َو َعَلْیک  د  ْم َفاْنه  وک  ْسِکیَ َة َبَد  

اَر 
َ
 (94/ 23: 2409، عاملی)« َو اْلَوق

اه که گها وارد ج   نشوید، و آناند با آنف دا چون به آن گ وه رسیدید، تا نب د با شما را آغاز نک ده
د. و ب  شما لزم است که آرامش و س عت ب  آنان یورش ب ید و م دانه بج گی را آغاز ک دند بهج   

 س جیدگی در رفتار و گفتارتان را حفظ ک ید.
در ج یان جمل طلحه و زبی  در حالی که عایشه را ب  هودجی که از آهن تهیه شده بود سوار ک ده 
بودند، از بص ه بی ون رفت د. وقتی که دو لشک  ب ای ج   روب وی یك دیگ  ق ار گ فت د، علی به یکی از 
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کس حق ندارد  ک د، هیچ یارانش ف مان داد تا با آواز بل د چ ین گوید: هیچ کس نباید تی  یا س گی پ تاب
کسی را زخمی ک د مگ  وقتی که حجت را ب  آنان تمام ک د. علی قبل از ج   با طلحه و زبی  سخن گفت: 

ب  چهار خصلت سوگ د دهید تا آنها را تصدیق ک د: آیا جز من،  عایشه را به حق خدا و رسو  خدا 
اسالمش پیش از اسالم من باشد. و دیگ  او باشد و ش اسد که سزاوارت  به خدا و رسو م دی را می

م ا به خانه خود ب د، و دیگ  این که من دورت ین ف د نسبت این که در دوران کودکی من، رسو  خدا 
 (33 :2520)دی وري،ابن قتیبه، .به خون عثمان هستم و این که من کسی را به بیرت با خود مجبور نک ده

 اند، شما ج  تا ایشان کسی از شما نکشته» مود: به سپاه خویش ف در همین ج   جمل علی
را آغاز مک ید. اگ  به هزیمت شدند از اموا  ایشان چیزی مگی ید و ب  زخمیان و مج وحان ت دی و بدرفتاری 

و اگ  کسی گ یزان شد و پشت ک د در پی او م وید و ه  کس اسلحه خویش را افک د او در امان .مک ید
: 2520دی وري،ابن قتیبه،) لی شش تن را کشت د و ج   میان ایشان درگ فت.ایشان از یاران ع« است.
211) 

های برد از سفارش در ه گام ح کت به صفینبه زیاد بن نض  و ش یح بن هانی  نامه امام علیدر 
ه ب  شما واجب است ک»ف ماید:ج   می های نتامی در مورد عدم آغازگ یبسیار در مورد شیوه و تاکتیك

ج   خونس دی و متانت خود را حفظ ک ید و از شتابزدگی بپ هیزید مگ  آنکه ف صت مغت می باشد که در 
عذر و حّجتی )ب  شتاب ورزیدن( بدان از پیش داشته باشید. و مبادا آغاز به ج   ک ید مگ  آنکه دشمن 

: 2132 ؛ م ق ی،211:  2111 )م ق ی،« بدان آغاز ک د یا ف مان من به شما ب سد، ان شا  الله، و السالم
221) 

ف مود شما ج   را با آنان ش وع مک ید تا آنان ج   را آغاز ک  د،  خوارج، امامی در قضّیه
 (221: 2542)دی وری،ابن داود، 

( 13اند)خطبه/دانست که به دنبا  حق هست د ولی اشتباه نمودهخوارج را کسانی می امام علی
المقدور پ هیزنمود و با تاخی  در ج   سری در نجات هالکت بیفت د حتیها بی جهت به لذا از این که آن

 ه  چه بیشت  خوارج داشت.
بود چ انچه عبد الله بن ج دب، از پدرش نقل می ک د که ه  جا در  این سی ه همیشگی امام علی 

د شما به اندهتا آنان آغاز به ج   نک  »ک دیم، دستور ایشان چ ین بود:با دشمن ب خورد می رکاب علی
دارید و چون ایشان را واگذارید تا آغاز به  ج   با ایشان نپ دازید، چه شما به حمد خدا خود حّجتی تمام

:  2111 )م ق ی، «ج   ک  د این )خویشتن داری( حّجتی دیگ  به سود شما و ب  ضد آنان است.
 (213و213

 
 هشدار تهدید و -11

(.ع و و قانون 111/ 1، ج ابن م تورت ساندن و بیم دادن است )تهدید در لغت به مر ای تخویف ، 
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نقطه مشت ک همه تهدیدات، تحمیل اراده به نی وی مقابل است.  نیز همین تلقی را از این ع وان دارند
 بدون شک اگ  فک ، اراده و قدرت روحی ح یف تسخی  شود، لشک کشی ض ورتی نخواهد داشت. 

ْ ِدَیة  َو َسَفه  فَ »حض ت به اهل بص ه ف مودند: ور  اْلم  م 
 
م  اْْل َ اَبَذِتي َو  َراء آالْآِإْن َخَطْت ِبک  اْلَجاِلَ ِة ِإَلی م 

ْ ْبت  ِجَیاِدي
َ
ْد ق

َ
َنا َذا ق

َ
 (19)نامه/«ِخاَلِفي َفَها أ

د گی ی و ستیز با من بکشانهای ستمگ انه، شما را به موضعآور و سبك مغزیهای هالکتاگ  ج یان
های زین شده و اشت انی مجهز از ح کت به سوی شما ناگزی م. این کالم اشاره به این ن هم با اسبآنگاه م

 نکته دارد که در اسالم ج   ج بۀ دفاعی دارد.
دهد که اگ  بخواه د به فت ه انگیزی خود ب گ دند آماده است که با آنان حض ت اهل بص ه را بیم می

اش د ک د که واقرۀ ج   در ب اب ش کوچك شم ده شود و در مقایسهای وار بج گد و ب  ایشان چ ان حمله
ون  َیْوم  اْلَجَمِل »روز جمل لیسیدنی بیش نباشد.  َرة  َل َیک 

ْ
ْم َوق وِقَرْن ِبک 

 
 (19نامه/«)َْل

 ف ماید:در جهت تهدید مراویه چ ین می امام 
َك َو » ْم ِفي َب   َو َل َو َلَرْمِ ي َلِئْن َلْم َتْ ِزْع َعْن َغیِّ وَنَك َطَلَبه  ف  َکلِّ وَنَك َل ی  ب  ِلیل  َیْطل 

َ
ْم َعْن ق  ِشَقاِقَك َلَتْرِ َفْ ه 

 (9)نامه/«َبْح   َو َل َجَبل  َو َل َسْهل  
ر و ها به پیکاجانم سوگ د اگ  دست از گم اهی و اختالو ب  نداری، بزودی خواهی یافت که همان به

شکی ها زحمت جستجو در خده د که تو ب ای دست سی به آنخواست و نوبت آن را نمی ترقیب تو ب  خواه د
 و کوه و دشت را تحمل ک ی.

 ف مای د:نهج البالغه ب ای تهدید مراویه چ ین می 21همچ ین در نامه 
تو م ا  .دارم از این که پیوسته ف یب آرزوها خورده و آشکار و نهانت ناهماه   باشدو تو را ب  حذر می»

به ج   دعوت ک دی، پس م دم را ک ار زن و خود به سوی من آی، و دو لشک  را از ج   مراو دار تا 
من ابو .دانسته شود که گ اه و مرصیت ب  د  کدام یك از ما غلبه یافته و جلو بصی تش را پ ده گ فته است

م شکستم و همان شمشی  با من الحسن کش ده جّد و دایی و ب ادرت هستم که آنها را در ج   بدر، دره
و در  ای نگ فتم،شوم، دی م را عوض نک دم و پیامب  تازهاست و با همان د  پ  قدرت با دشم م روب و می

 «باشم که شما با اختیار آن را ت ك گفتید.راهی می
ای مراویه، بت س »ف ماید:همچ ین ایشان در جای دیگ  در جهت تهدید دشمن شماره یک خود می

 (2/421:ج2545خلدون،ابن) .«ای که به تو و یاران تو آن رسد که به اصحاب جمل رسید از
 ی نمود تا از کشتار آنها جلوگیبا استفاده از تهدید ن م دشم ان و مخالفان خود تالش می امام علی

دند از انجام داک د تا خون کمت ی ب  زمین ریخته شود، ب  همین اساس اقداماتی را در جهت تهدید خوارج 
 :ه ف مودندجمل
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وا َصْ عی» ْصِبح  ْم َاْن ت  َ ة ِمْن  َفَاَنا َنذی   َلک  ْم، ِبَاْث اِ  هَذا الْ ْهِ ، َو ِبَاْهضاِم هَذا اْلغاِلِط، َعلی َغْیِ  َبیِّ ک  َو ل  َربِّ
ْم  بین َمَرک  ْلطان م   «.س 

افتاده باشید  های پست روی خاكدر اط او این نه  و میان این زمی  من شما را از ای که ف دا
 باشد. بدون آنکه ب هانی از پ وردگارتان داشته و حجتی آشکار هم اهتان ت سانم، می

قیس بن سرد بن عباده و ابو ایوب انصاری را ب ای مذاک ه نزد خوارج ف ستاد اما آنها در  امام علی
ما را ایم و پیمان شبه شما اعالن ج   داده از ما دور شوید که ما»ب اب  احتجاجات این دو نف  پاسخ دادند:

گاه ک دند، امی  المؤم ین هماندم ح کت ک د و چ ان به  ایم، آن دو پیش علیب یده ب گشت د و او را آ
 ش یدند و با صدای بل د ای چ ین ]آنها راتهدید ک ده و[ف مود : خوارج نزدیك شد که سخن او را می

 انگیخته و هوای نفس آنان را از حق بازداشته است و در نتیجه در ای گ وهی که آنان را لجاجت ب» 
دهم که در گم اهی خود پافشاری مک ید و بدون هیچ اند، من به شما اندرز و بیم میاشتباه و خطا افتاده

 (213: 2113)دی وری،ابن داود ،« دلیل و ب هانی از سوی خداوند کشته مشوید
را چ ین  و سیاست نحوه مقابله و تهدید خوارج توسط امام علی ابن قتیبه دی وری در کتاب امامت

 ش   می دهد: 
علی و یارانش آمدند تا به مداین رسیدند، و از آن جا به نه وان رفت د. علی کسی را نزد خوارج ف ستاد »

ین صورت او به آنان گفت: کسانی را که ب ادران ما را کشت د به ما تحویل دهید تا آنان را قصاص ک یم، در 
ما نیز با شما کاری نخواهیم داشت. خوارج نیز کسی را نزد علی ف ستادند و گفت: ما همگی در کشتن آنان 

 .ایمش یك بوده
علی نزد خوارج آمد و به آنان گفت: م دم مترصب، من شما را از این که در ک ار همین نه  کشته شوید 

شتم و شما را از حیله و مک  آنان با خب  نک دم. من آنان را دهم. آیا من شما را از حکمین ب  حذر ندابیم می
ش اختید. من از همان نخست مخالف حکمین بهت  از شما ش اختم. همچ ان که شما ف زندانتان را می

ابن )دی وری، « .بودم زی ا آنان ب  خالو ق آن و اسالم حکم صادر ک دند و از هوای نفس خود پی وی ک دند
 (2/242: 2420،قتیبة 

دهدکه عاقبت شومی در انتتارشان است ها هشدار میدر این سخن خوراج را تهدید، و به آن  امام
 و س انجامی جز تباهی و نابودی ندارند.

 
 تضعیف روحیه دشمن-11

کوشد روحیۀ دشمن و به ویژه ف ماندهان را با بیان مطالبی س جیده و حساب شده، می  امام
و زبی   حض ت به طلحهها را تحت تاثی  ق ار دهد. گی ی آنتضریف نماید و بدین ت تیب قدرت تصمیم

 ای بج   با شما ب خیزم(، هم ن   آن  از رأی خود ب گ دید که اگ  چ ین نک ید )و من به »ف ماید:می
 «  ماند و هم آتش جه م پیش روی شما خواهد بودشما باقی می
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ْن َیَتَجْمَع اْلَرار  َو الْ ار  » 
َ
ْبِل أ

َ
 «َفاْرِجَرا ...ِمْن ق

اگ  در ادعایت صاد  هستی، دو سپاه را در ک ار »ف ماید: همچ ین به مراویه، ف مانده لشک  شام می
ن م م، ابوالحسن! درهم کوب دۀ جد و ب ادر و دایی تو در روز بدر؛ هم بگذاریم و تن به تن بج گیم! ... ای

 (152/ 2( )جهاد در آی ه روایات؛ ج 20نامه/...«) همان شمشی  و همان نی و و توان با من است 
حض ت ضمن بیان افتخارات گذشته و نی وی موجود خویش، به تضریف روحیه مراویه و سپاهیانش 

ایش قدرت و یادآوری گذشتۀ درخشان نقش بسیار مهمی در بازدارندگی دشمن پ دازد. بدون ت دید نممی
 خواهد داشت. 

آوری؛ و ک ی و ف یاد ب  میبی م که در ج   همچون شت ان در زی  بار س گی ی ناله میگویا تو را می
اوم، دبی م که لشک یانت با بی صب ی از ض بات پیاپی شمشی ها و بالهای سخت و ب  خاك افتادن ممی

( 20اند. ) نامه/خوان د، در حالی که لشک یان تو کاف  و بیرت ک  دگان پیمان شکنت ها م ا به کتاب خدا می
 (541: 2)جهاد در آی ه روایات؛ ج

 
 تجهیزات نظامی ارائه توان و -12

ود نتامی خام وزه در دنیا ب ای ایجاد رعب در د  دشم ان و از ط فی بازدارندگی از ج   و اراله توان 
 شود.های دفاعی اقدامات مترددی در جهان انجام میدر غالب مانورهای نتامی و نمایشگاه توانم دی

 : ها فرر مررودحضرر ت ب ای م ص و نمودن خوارج از رویارویی نتامی خطاب به آن
. َاما َلْو »     ود  ْم َکما َبِرَدْت َثم  ْردا  َله  ْشِ َعِت اْلِسْ ة  ِاَلیْ  ب  وو  َعلیا  ی  ْبِت السُّ وا  ِهْم، َو ص  هاماِتِهْم َلقْد َنِدم 

ْم.  «َعلی ما کاَن ِمْ ه 
گاه باشید، ه گامی .)ایشان را هالکت باد چ انکه قوم ثمود هالك شدند ها به جانب آنان  که نیزه آ

 (.آید از کاری که ک دند پشیمان شوند نشانه رود، و شمشی ها ب  س شان ف ود
بکار می رود به مر ی ریختن  پالین به بال از آب ریختن «صّب الما » الّصب که در اصل استرار لفظ 

هم میزان توان نتامی خود را ب ای   باشد .که بااین استراره امامو ف ود آمدن شمشی  بسیار  ب س ها می
 مخالفان مشخص ک ده است و هم در د  دشمن ایجاد رعب و وحشت نموده اند .

و یاران ایشان انص او  ها از ج   با امام گی ی از این گونه روشوارج در اث  به هبسیاری از خ
دادند و به کوفه و شه های دیگ  بازگشت نمودند ،اما ترداد چهار هزار نف ی که هیچ یک از راهکارهای 

 وارد ج   شدند .     فو  در آنها تاثی  نگذاشت و جهل و بدبختی آنها را ف ا گ فته بود با امام
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 نتیجه گیری
 توان نتایج زی  را حاصل نمود.گ ایی میدر موضوع صلح با ب رسی سی ه حکومتی امام علی

ص فا هدایت گم اهان بود و ایشان از ه  امکانی  توجیه ج   در نت  امام علیعامل اصلی  -2
 جهت جلوگی ی از ج   استفاده ک دند.

ا طلبانه بهای صلحو باروشدوران حکومت خود با سه گ وه از مخالفان روب و شد  امام علی -2
ها همواره انسانیت را اساس حکومت خود ق ار داد. و تالش نمود حتی در ب اب  آن ها ب خورد ک د. ایشانآن

  المقدور از ج   جلوگی ی نماید.
ز ج   متردد است و ه  یک از و جلوگی ی ا های عملی سی ه علوی در جهت تحقق صلحالگو -5

 تواند به ایجاد صلح کمک ک د.این راهکارها می
گ ایی با توجه به تاریخ و سی ه و همچ ین ترالیم اصو  حاکم ب  سیاست علوی در موضوع صلح       

 های بسیاری را ب ای پژوهشگ ان ف اهم نموده است.موجود در نهج البالغه زمی ه پژوهش
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 منابع ومآخذ
 ک یم ق ان

 نهج البالغه
 ت جمه محمد علی انصاری،چاپ هشتم،ته ان.،غ رالحکم ودررالکلمآمدی، عبد الواحد،بی تا، -2
، چاپ سروم،ته ان،دفت نش وف ه   اسالمی، ت جمه نهج البالغه،ش2512آیتی، عبد المحمد، -1

 ب یادنهج البالغه.
،ت جمه عبد المحمد آیتی، العب  تاریخ ابن خلدون،ش2545ابن خلدون، عبد ال حمن بن محمد، -5

 ته ان، مؤسسه مطالرات و تحقیقات ف ه گی.
،بی وت، دار البدایة و النهایة،  2401ابن کثی ، أبو الفدا  اسررماعیل بن عم  بن کثی  الدمشررقی ،-1
 الفک .
 ،بی وت،دار الفک .لسان الع بابن م تور، محمدبن مک م،بی تا، -3
رسررولی هاشررم سرید مصررحح: ،کشرف الغمة في مع فة األئمة،ش 2522،اربلی، علی بن عیسری-4

 ب ی هاشمی.انتشارات محالتی، تب یز، 
 دوم،بی جا،دفت  نش الکتاب.چاپ  ،ش   نهج البالغه،ش2112بح انی، ابن میثم، -1
   ته ان،سیم غ.،ت جمه شهی دخت خوارزمی، جنگ و ضد جنگ،ش2112آلوین و هایدی، تافل ، -3
، تحقیق جال  الدین حسررری ی الغارات، ش2535ثقفی کوفی، ابو اسرررحرا  اب اهیم بن محمد ، -9

 ارموی، ته ان،انجمن آثار ملی.
 .ته ان،دانشگاه امام صاد اخالق درجنگ،،ش2590جانی پور،محمد ، -20
،ت جمه سرریدهادی خسرر وشرراهی، امام علی صرردای عدالت انسررانی،ش2521جورج ج دا  ، -22

 .، بوستان کتابقم
،ت جمره سررریدهادی صررردای عردالرت انسرررانی  امرام علی،ش2519___________،-21

 خس وشاهی، ته ان، سوره.
کتاب ماه «درنهج البالغه نامه های امی  الموم ین علی»، ش2113چمن خواه عبدال سررو ،-21

 .11-12،ص 12، شماره تاریخ و جغ افيا
، (تاریخ الخلفاء)اإلمامة و السياسة  ، 2121دی وري،ابن قتیبة، أبو محمد عبد الله بن مسلم ، -21

 ، بی وت، داراْلضوا .یشی   یتحقیق عل
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،ت جمه سررید ناصرر  طباطبایی، امامت و سرياسرت )تاریخ خلفاء(،ش2520___________،-23
 ته ان: قق وس.

تحقیق:عبد الم رم عام  م اجره ،خبرار الطوالاال ،  2113دی وری، ابو ح یفره احمرد بن داود ، -24
 ال ضی.الش یف جما  الدین شیا ،قم، م شورات 

، ت جمره محمود مهردوی دامغانی، چاپ چهارم،  اخبرار الطوال،ش2512، ___________،-21
 ته ان،نش  نی.

چاپ ت جمره وتحقيق مف دات الفاظ ق آن.،ش2514راغرب اصرررفهرانی، حسرررین بن محمرد،-22
 م تضوي.خس وی ،ته ان:غالم ضا ت جمه: .دوم

 ،ته ان،ذک .جمود وخشونت،ش2519صلواتی،محمود ، -23
تحقیق، محمرد أبو الفضرررل ،ترراریخ األمم و الملو ، 2131طب ي، أبو جرف  محمررد بن ج ی  ،-21

   اب اهیم،چاپ دوم،بی وت،دار الت اث.
 پررایرر ررده،چرراپ،ترر جررمرره: ابررو الررقرراسرررررم ترراریررخ  رربرر ی،ش2513،___________، -12

 پ جم،ته ان،اساطی .
، قم، وسررائل الشرريعة تلی تحصرريل مسررائل الشرر یعة ، 2409، محمد بن حسررن ، عاملیح   -11

 .مؤسسه آ  البیت 
 .،چاپ دوم،قم، نش  هج تکتاب العين ،2409ف اهیدی، خلیل بن أحمد ، -15
چهررارم، ته ان، ،چرراپ .تحقیق: علی اکب غفرراری کررافی ،2401یرقوب ،بن  کلی ی، محمررد -14

 دارالکتب السالمیه.
 ،شی از،لوزا.حکومت نور،ش2529کوث ی،محمدعلی،-13
، قم، ک گ ه شیخ اإلرشاد في مع فة حجج الله علی العباد ،2425مفید، محمد بن محمد، -14

 مفید.
ت جمه، ،الجمرل و النصررر ة لسررريرد العت ة في ح ب البصررر ة،ش2525،___________، -11

 .نش  نی،ته ان: محمودمهدوی دامغانی، 
 ، بور سرید، مکتبة الثقافة الدی یة.البدء و التاریخمقدسی ،مطه  بن طاه ،بی تا، -23
گه. آف ینش و تاریخ،ش2514___________،-19  ،ت جمه:محمد رضا شفیری کدک ی، ته ان،آ
 .چاپ نهم،ته ان، انتشارات صدرا جاذبه و دافعه علی ،ش2113مطه ی، م تضی،  -11
 السالمیة.ته ان،دارالکتب،امي  المومنينامامپيام،ش2524، ناص ،مکارم شی ازی -52
،تحقیق عبدالسرررالم محمدهارون،چاپ دوم، وقعة صررفين، 2132، نصررر  بن مزاحم، م ق ی-12
 القاه ة،
،ت جمه پ ویز اتابکی،چاپ دوم،ته ان، انتشارات و پيکار صفين ش،2111،  ___________ -11
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 اسالمی.آموزش انقالب 
،تحقیق عبدالسالم محمدهارون،چاپ دوم، القاه ة، وقعة صرفين، 2132___________،-11

 المؤسسة الر بیة الحدیثة. 
ه ، بی وت: مؤسسمستدر  الوسائل و مستنبط المسائل،  2402نوری، محدث، می زا حسین، -54

 .آ  البیت 
 ،بی وت،دار الفک .الزوائد ومنبع الفوائدمجمع  ، 2421هیثمي، نور الدین علي بن أبي بک  ، -53
 ، بی تا،بی وت، دار صادر. تاریخ اليعقوبییرقوبی، احمد بن أبی یرقوب ، -54
، ، قم، ف هنگ موضوعی جهاد و دفاع ،جمری از محققان پژوهشگاه تحقیقات اسالمی -51

.ش 2521انتشارات زمزم هدایت، 
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