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چکیده

صلح گرایی امام علی نقد و بررسی (با تکیه بر نهج البالغه)

ً
زندگی ق ار الیغالبا با ود و مبایزه سارری شاده و ایکا از قدود  32سالگی
هاا به میدا ود گذاشاااره و دی اکثر ودگهای لااادی اساااال به ادوا قهرمانی بی نظیر
ق اوی داشاره و دهها قهرما نا آوی ارب بوسایله او ککره شدند و دی دویا قاکمیرکا
نیز ودگهای ،ونیدی اتفا اعراد که اعراد بسایایی بدسا ،ایکاا به هالک ،یسیدند این
دی قالی اساا ،که دی زما ،لفای قبل ،وامعه دی آیامی بود و ،بری از ودگهای دا،لی
نبود با این وتا لالب گرا بود ق ر کگونه توویه می شود دی این هژوهی ،با اتااو
به نهج البالغه ،تااامن بریسااای و نلد بر،ی انرلادا و بیا دتیل و شاااواهدی بر لااالب
ً
وویی اما الی ،مخوااولااا دی ودگهای زما ،العرکااا  ،نگاه ق اار به ود و
لاالب ،براساااس آموزه های دین اسااال  ،به ادوا ابزایی برای یسااید به اهداف مرعالی
الهی ،برسای شده و یویارد اما به للب و نفی ود و ،کون ،و مبانی و ملریا ق ر
دی این زمیده ،به مخا بین ارته شده اس،
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واژگان کلیدی

اما الی،للب گرایی ،ود ، ،کون ،،کرام ،انسا

 .1مقدمه

تاری حیار حضارر نلیبا تمام فراز و نشیبهایش مدرسۀ نالی اخالق الهی است ه به بشریت
تا ابد در نزر و رامت و آزادای میدهد .در این مدرساااه شاااکسااات و خساااارر معنی ندارد؛ بلکه هر
* دانشجوی دکتری علوم و معارف نهج البالغه دانشگاه پیام نور تهران جنوب
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رویداد ارائۀ الهویی ارزشاامند و مهم برای ثبت بر اافحه تاری بشااری میباشااد .شااخصاایت آساامانی
امام همواره خواهان الل و فای تود مردم بود و اار به ناچار جنی می رد ،مقابله با فتنه انهیزی
و جنای افروزی ،برای احقااق حق و ادای وظیفاه الهی بود .حضااارر در مادر وتاه حکومتش ،بهترین
الهو و زیباترین چهر حکومت الهی مبتني بر رامت و ارز هاي انساني را بر فحه تاری بشری مانداار
رد .این حکومت ارچه در تاریخی بسااایار وتاه رقم خورد اما بارقهایی بود ه مجموی تاری بشاااریت را در
ترازوی حق و ندالت قرار داد و خود زبانۀ ندل این میزان شد .سیاست لی امام در جنی و لل،از الم
حضارر به مالک اشاتر مشاخر میشود ،آن جا ه به ایشان امر می ند ه سیاست نظامیار را طوری
سامان بخش ه متر به جنی و بیشتر به لل منجر شود .میفرماید:
«و از ساااپاهیانت سااای را به ار بهمار ه آزار و شاااکنجه مردم و جنی را دوسااات نمی دارد»(نامه .)23
همچنین با تحلیل سایر نملی حضارر ،استراتژی سیاسی حضرر نیز در زمینۀ جنی و لل ،بر مبنای
حفظ رامت انسان و ایجاد لل و آرامش در جامعۀ اسالمی است.

 .1-1بیان مسئله
شاااخصااایت بی نظیر حضااارر نلی  قهرمانی بزر و مدافعی فدا ار در دفای از اساااالم و
پیامبر بود .در اغلب جنههای اادر اسااالم حضااور داشاات و رااربار وبند او بود ه تجاوز
جنهااوران و قهرمانان نرب را دفع می رد .در هر جنهی پیروز میدان بود و پیامبر او را به تنهایی
یک لشکردر راه خدا ،تو یج نمود .خود حضرر هنهامی ه نازم فتنۀ جمل بود فرمود:
به خدا قساام من بودم ه(در زمان پیامبر  )لشااکر اسااالم را به پیش میبردم و باطل نقب
نشااینی می رد .من در مساایر مبارزه هراز وتاه نیامدم و تر به خودم راه ندادم و ا نون هم بسااوی
هماان هادی در حر تم .قریش چه فکر می ند؟ به خدا هنهامی ه آنها افر بودند با آنها جنهیدم و
ا نون هم ه منحری شدهاند با آنها خواهم جنهید(خطبه .)33
و در زمان خالفت حضارر نیز با توجه به اینکه در حالتی بی ساابقه اجتمای نظیمی از مسلمانان
با او بیعت نمودند ،اما طولی نکشااید ه جامعه دچار فتنه و آشااوب و جنههای داخلی شااد ه قبل از
آن و در زمان خلفای پیشااین خبری از آن نبود .با این او ااای ،چهونه میتوان حضاارر را االل ارا
معرفی رد؟

-2مفهو شناسی صلح

لفظ االل ،در لغت به معنی آشااتی ،ساالم ،تراراای میان متنازنین ،ساااز  ،پایان دادن به جنی و
مقابل حرب و جنی میباشاااد(دهخدا .)6096/ 1 ،6302 ،در زبان نرب( ،ص ل ا ) یک ا ااال دارد و
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آن هم خالی فسااد است( ابن فار 6494 ،ق .) 393/ 3 ،ا یر نلماء اهل لغت ،الا را رد فساد می
ن
ُّ
ع ل
ااد( ابن منظور6494،ق .)261 / 1 ،ل الل ،در موارد زیادی مخصااوص از بین
دانند .الصاالا ،رااد الفسا ِ
َ
رفتن نفرر و ینه از میان مردم اسااات .در قرآن واژه« َ اااالا »ااهی در مقابل فسااااد و زمانی در مقابل
زشتی و بدی آمده است (راغب ا فهانی6461 ،ق.)409 /
با نهاهی لی ،لفظ لل در قرآن دو وجه معنایی دارد.

ا اطالحا الل ،پیمانی اسات ه بر حسب آن دو طری ،دنوایی را حل و فصل نمایند(معین1 ،6304 ،
.)1619/در ا اطالا فقه ،الل یکی از اقسام نقود میباشد و نبارر است از ساز و موافقت بر انجام
ااری؛ مانند تملیک نین یا منفعتی یا اساااقا َدین و یا حقی و شااار نیسااات پیش تر نزانی واقع شاااده
باشااد(خمینی(ره) ،بی تا .)261/6 ،در ا ااطالا فقها ،االل به معنی هدنه یا مهادنه یعنی مصااالحه ،نیز
آمده است(راوندی6492 ،ق.)342/6 ،
در فرهنی نامیانه ،غالبا االل مقابل جنی تلقی می شااود ،در حالیکه این برداشاات خالی از اشااکال
نیسات؛ چون ااهی می شاود جنهی نباشاد اما الل وجود داشاته باشاد .در تعریفی نام می شود لل را
آرماانی نمومی دانسااات و موقعیتی اه در آن شااارایط زندای آرام برای آحاد مردم فراهم و بهره مندی از
مواهب هساااتی برای همه یکساااان باشاااد .این تعریج مرتبط با روابط افراد در جامعه می باشاااد .در روابط
اجتمانی ،بین افراد و نیز ملتها ،ندالت می تواند مبنای الل واقع شود و بی ندالتی ها منشأ اختالفار و
شمکشها می باشد .در جامعه ای ه ندالت متزلزل باشد ،لل و آرامش و همزیستی مسالمت آمیز م
رنی خواهد بود .در این پژوهش ،مراد از لل ،مصالحه در جنی یا قرارداد ندم تعرض و یا تعهد و ساز
برای انجام اری نیسات .بلکه مراد ،فضایلتی الهی و بشر دوستانه ای است ه بر مبنای رحمت و ندالت
اجتمانی ،اساتوار باشاد .و مراد از الل ارایی ،فضائل و محاسن روحی روانی است ه ،برخاسته از روحیۀ
پا الهی و مخالج ظلم ،تجاوز وخونریزی باشد.
-3صلح در نگاه اما علی
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وب َن َل نیه نم َو َ َنا عالت عو ل
تاابوا َو َ ن ااا َل لحوا َو َب عی لنوا َف لأولئ َ َ لت ل
 -6باه معنی ا اااالا ردنّ .ل عال عالاذ َین ل
اب عالر ِح لیم
ِ
ِ
ِ
ِ
(البقره« .)619/مهر آنهاا اه توبه و بازاشااات ردند و انمال بد خود را ا اااالا نمودند و آنچه را
تمان رده بودند آشکار ساختند ه من توبه آنها را میپذیرم ه من تواب و رحیم هستم».
َ ل َ َ
َ ن َ ل ل ن َ ُّ ن َ
َن
الصل لل خ نی ٌر(....النساء « .)610 /مانعی
ناا َنل نی ِهما ن لی نصا ِلحا بینهما الحا و
 -1آشاتی دادن ...فال ج
ندارد با هم لل و آشتی نند (و زن یا مرد از پاره ای از حقوق به خاطر لل رفنظر نند) و لل
بهتر است».
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حضااارر نلی ،پرور یافتۀ مکتب اساااالم ناب محمدی و بعد از پیامبرا رم ،مظهر این مکتب
اسات .تمامی انمال حضرر برای ررای خدا و بر طبق موازین الهی ،در جهت حفظ ارزشهای دین مبین
اسااالم رقم می خورد .نهاه امام به جنی و االل نیز بر همین معیار اسااتوار اساات .لذا در تو اایه به مالک
َ َ
ل
اشاتر میفرماید :و ال تدف َع عن ل الحا َدنا َ ِّللیه َند ُّو َ ِلله ِفیه ِرراا (نامه « )23الحی ه ررای خدا در
آن اسات و دشمن ،تو را به آن فرا میخواند ،رد مکن ».لذا معیار برای حضرر ررای خداست و هر نملی
ه خارج از اینطریق باشااد ،مورد تایید امام نیساات .در این رابطه حضاارر در مناجاتی با خدا چنین نرض
میدارد :باار خدایا تو می دانی آنچه را انجام داده ام ،برای دسااات یابی به قدرر و حکومت ،و مال و ثرور
پساات این دنیا نبوده ،بلکه برای این بوده ه نشااانه ها و شااعائر دین تو را به جای واقعیا باز اردانیم ،و
االا و آرامش را در شاهرهایت برقرار نیم ،تا بنداان ساتمدیدهار در امنیت و آساایش باشااند ،و احکام
دین تو ه متروك مانده اجرا اردد(خطبه .)131حضارر در و یتنامه خویش به فرزندان و بستهان و همه
نسلها به ویژه به حسنینفرمود :شما و همه فرزندان و بستهان و هر ه را نامهام به او برسد ،به تقوای
الهی و نظم در امورار و ایجاد لل و فا در بین تان سفار می نم»(نامه .)49
ّ
-4جنگجویی تابع حق و مطیع پیامبر

در پاساا به این سااوال ه با توجه به پیشااینۀ حماساای و جنهاوری حضاارر نلی در جنههای زمان
پیامبر  چهونه می شاود ایشاان را الل جو دانست؟ باید افت ،اوال؛ امام نلیدر هر شرایطی،
چه در جنیهای زمان حیار رسااول ا رم ه قهرمانی بی بدیل و مطیع امل آن حضاارر بود و چه
بعد از وفاتشاااان ه نامل به سااافار حضااارر در حفظ ااالل و آرامش جامعه بودند ،و نیز مدر وتاه
حکومتشااان با توجه به فتنهها و جنیهایی ه روبرو بودند ،تال ایشااان تماما درجهت ررااای خداوند
بود و طبق ا ااول انسااانی رقم میخورد .با دقت در نملکرد امام در تمام جنیهای ایشااان ،الزام به
رنایت حدود و موازین الهی و وجود روحیه االل طلبی و خشااونت اریزی حضاارر امال مشااهود اساات.
البته نهاه حضاارر به جنی یا االل ،براسااا آموزه های دین اسااالم ،به ننوان ابزاری برای رساایدن به
اهدای متعالی اساالم ه همان حفظ ارزشاهای الهی و انسانی و جلوایری از ظلم و تجاوز و زدودن فتنه و
هرج و مرج از جامعه انساانی اسات و آنجا ه رارورر ایجاب ند ،وخواست و ررایت خدا باشد ،حضرر
در مقاابال ظاالم و متجاوز بشااادر مبارزه می ند .پیامبر ا رمدر باره او میفرماید :جنی نلی جنی
خدا و الل نلی الل خداسات .نیز می فرماید :لشاکر نلی لشکر خداست و لشکر دشمنان نلی لشکر
شیطانست(شعیري 1388،ق.)22 :
ثانیا؛ حضارر در جنیهای زمان رساول ا رم به امر خدا و رسولش و بر طبق موازین الهی و انسانی
جنای مینمودند و شاااواهد و روایار زیادی وجود دارد ه ،جنیهایی ه در دوران حا میت امامنیز
اتفاق افتاد ،توساط پیامبر پیش بینی شاده بود و به دساتور آنحضرر نلی مامور به جنهیدن با

131

نا یین ،مارقین و قاسااطین شااده بود .ابن ییر در تاب البدایه و النهایه آورده اساات ه امام نلی در
هنهاام جنای نهروان فرمود :پیاامبر خادا دساااتور جنهیدن با نا یین ،مارقین و قاساااطین را به من
داد(ابن ییر1603 ،ق  .)391 / 9 :ابنابیالحدید نیز میاوید:با روایار و دالیل زیادی محقق شاااده ه
پیامبر به نلی فرمود:تقاتل بعدی النا یین و القاسااطین و المارقین«.پ از من با نا یین و قاسااطین
و ماارقین خواهی جنهیاد»(ابن بيالحدید6494 ،ق .)142 /3 :و پیامبر ا اااحابش را به یاری امیر
المومنین در این جنیها ترغیب می رد(متقی هندی 1601ق ،312 /11 :ا .)31320

ابنتیمیه میاوید:جنی نلی در جمل و ااافین به امر پیامبر خدا نبوده بلکه بر اساااا رای و نظر
خود بوده اسااات و حدییی ه از پیامبردر این مورد بیان رده اند ،روایتی جعلی اسااات( 1ابنتیمیً،
6491ق  .)661 /1 :ایشااان منابعی را ذ ر می ند ه این حدیث را آوردهاند و سااعی دارد جعلی و رااعیج
بودن آنها را ثابت ند(همان .)663/ابن تیمیه از مساتدر حا م نیشاابوری دو روایت از ابو ایوب انصاری
ذ ر می ناد اه باا اختالی بیاان شاااده و آن را دلیال بر جعلی بودن میانهارد .در حالیکه اوال؛ در این دو
حدیث اختالفی نیسات ،بلکه دو اونه بیان هست .یک جا ابو ایوب انصاری بیان رده ه ،پیامبر امر
نموده ،ا اااحااابش بعااد از او ،بااا نااا یین و مااارقین و قاااساااطین بجنهنااد ،و جااایی دیهر حضااارر بااه
نالایبانابایطااالاابامر رده بااا آنااان بجنهااد.همچنین طبق روایاااتی ااه در فوق بیااان شااااد،
پیامبرا رم بارها و در مواراع مختلج این امر را بیان ردهاند و توساط ااحابی متعددی به اونههای
مختلج بیان شاده اسات .ثانیا؛ این مورد در بسایاری از منابع و روایار اساالمی بیان شده ه اار آنها قابل
انتماد نباشااند ،بساایاری از روایاتی ه امیال ابنتیمیه آنها را ااحیل میدانند ،جای تردید پیدا خواهد رد.
ثاالیاا؛ از نظر ابنتیمیاه ،اار در سااالسااالاه ساااناد روایات ،راوی شااایعی ماذهاب و از پیروان مکتاباهل
بیتباشااد ،مترو و رااعیج شاامرده میشااود .لذا یکی از دالیل رااعیج بودن این احادیث به نظر
ایشان ،همین امر است.
-5علی و جریان فتنه

ساااوال شاااده ه اار حضااارر درپی ااالل و آرامش جامعه بود ،چرا در مدر وتاه حا میتش فتنهها و
جنههای داخلی بزرای اتفاق افتاد؟ در حالیکه در زمان خلفای قبل خبری از جنی داخلی نبود
طبق دالیال و حقایق مسااالم ،بعد از پیامبرا رم روند جامعۀ اساااالمی ،با خروج حا میت از موراااع
حقیقیا  ،بسامت ارزشاهای جاهلی قبل از اساالم تمایل پیدا نمود و معیارهای ارزشی جامعۀ دینی رو به
َّ
َّ َّ َ
َ َ َْ َ ََُ َ ٌ ُ ٌ َ
َ َ َّ ْ َ ُ َّ ُ ْ َ َ َّ ُ ُ َ َ ْ َّ َ َ ْ َ
یث َم ْوضوع َعلی َّالن ِبيِّ َ -صلی الل ُه َعل ْی ِه َو َسل َم.
اس ِطین والم ِار ِقین فهو ح ِد
 .1وأما الح ِدیث ال ِذي یروی أنه أ ِمر ِبقت ِل الن ِاک ِثین والق ِ
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 . 1-4نقد ايراد ابن تیمیه
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تغییر میرفت و از راه و رو پیامبر ا رمفا االه میارفت .با اسااتر فتوحار و بدساات آمدن غنائم
فروان ،مردم به تجمالر و رفاه روی آورده و بتدریج تربیت ا ایل دینی مغفول واقع شد و ندالت اجتمانی
تحت الشاعای قرار ارفت .حا میت هم بین مردم امتیازاتی قائل میشد و برخی افراد را با توجه به موقعیت
فردی و اجتمانیشاان ،بر دیهران ترجیل میدادند .منجمله در تقسایم سهام بیت المال ه در زمان رسول
خدا،در این مورد ،فارال و مفضاولی مطرا نبود ،برخی افراد امتیازار خا ی یافتند و سهم بیشتری
دریافت می ردند .در زمان خلیفۀ سااوم این تبعیا برای مردم غیر قابل تحمل شااده بود ،طوری ه نهایتا
منجر به قتل خلیفه شاد .پ از قتل نیمان ،همه مردم با شاور و هیجان خا ی به در خانۀ امام ریختند و
با ا ارار فراوان خواهان بیعت با او شادند(خطبه .)24حضرر میدانست ه مردم بعد از 12سال دوری از
زماان و مرام پیامبرا رم و نادر به رفاه و تجمالر و اخالق قومی قبیلهای جاهلی ،باز ارداندن آنان
به سانت و رو رساول الله ،ار بسیار مشکل و پیچیدهای است .به این خاطر نمیخواست چنین بار
ساانهینی را ه قابلیت ا ااالا نداشاات بپذیرد .لذا وقتی مردم هجوم آوردند تا امام حکومت را قبول نماید
فرمود:
«مرا رها نید و دیهری را بطلبید .چرا ه ما به اساااتقبال چیزی می رویم ه چهره ها و رنی های اونااون
دارد و دلها نسبت به آن استوار و نقلها بر آن ثابت نمیماند»(خطبه .)01
اما حضااارر به حکم تعهدی ه خداوند از نالمان ارفته(خطبه )3و تر افتادن زمام امور و جان ،مال و
نامو مردم به دست افراد نا اهل(نامه  ،)11بار این مسئولیت را پذیرفت.
«به هر حال مردم در حالی با نلیبه خالفت بیعت ردند ه مشااکالر ساایاساای و اداری فراوانی در
حوزه اساالمی پدید آمده بود .او در دشااوارترین شاارایط زمانی به خالفت رساید .زمانی بساایار نامساااند زیرا
مردم نصااار وی تنهاا آناان نبودناد اه باا او بیعت ردند ،هر چند میان بیعت ننداان هم ساااانی یافت
میشادند ه خدا میدانست در دلشان چه میاذرد .اما بیشتر مردم در مکه ،وفه و بصره و دیهر ایالتها
با سانتی پرورده شادهبودند ه یک ربع قرن با سنت زمان رسول مغایرر داشت .نلی میخواست
آنااان را بااه سااانتی ااه خود او باادان رفتااه بود و میرفاات و یاااران خاااص رساااول باادان ساااناات بودنااد
برارداند»(شهیدی.)96 :6390،
نمل به سایره و سانت رسول خدا ،مستلزم بکارایری سیاستی بود ه برپایۀ روابط دینی و ارزشهای
الهی ،اساتوار باشاد و الزمها  ،ابتدا ا االا سااختار حکومت بر مبنای ندالت اجتمانی بود ه ا الا
فساادهای سایاسای و اقتصادی در را آن قرار میایرد .برای رسیدن به این هدی امام ابتدا سه ا ل را
در دستور ار قرار داد.
 -6لغو امتیازار افراد و یکسان دانستن همۀ مسلمانان در تقسیم بیت المال و نطایا(خطبه .)611
 -1برارداندن اموال ملت به بیت المال ه خلیفۀ قبل به ناحق به افرادی بخشیده بود(خطبه .)62
 -3نزل والیان ناشایست(نامه .)11
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در نهاه امام این اقدامار برای ایجاد ندالت اجتمانی ،واجب و راااروری بود اما سااااختار جامعه چنان بار
آماده بود اه افراد ،حتی برخی اااحااباۀ معروی ،زیر باار اجرای حق و نادالات نرفتناد و در مادر وتاه
حکومتش سه جنی بزر را بر آن حضرر تحمیل نمودند .اما تمام مدر تال امام این بود ه در مقابل
توطئۀ فتنه اران ،مردم را به حقایق آااه ند و مانع جنی و خونریزی شود.

. 1-5دلايل و شواهد صلح جويی امام در جنگهای زمان حاکمیت

 .1-6-6-2حر ت در پی لل
در تاری طبری آمده اساات ه ،زمانیکه امام نلی خواساات از َر َبذه به ساامت بصااره حر ت ند ،ابن
رفانه بلند شاد و افت :ای امیر مومنان چه تصامیمی داری؟ مارا جا می بری؟ امام فرمود :نیت و قصد
ما االل اساات اار ما را جواب دهند و قبول نند .ابن رفانه افت :اار آنها قبول نکردند با ما االل نند
چه؟ حضاارر فرمود :آنها را با نذرهاشااان رها می نیم و مطالباتشااان را میدهیم و اابر می نیم .ابن
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.6-6-2جنی جمل
 .6-6-6-2بر و تحمل امام
جنای جمال نتیجاۀ زیاده خواهی و پیمان شاااکنی افرادی بود ه به امید رسااایدن به مقام و موقعیت ،با
حضااارر بیعات رده بودند(ابنقتیبه6469،ق .)96/6 :و (وقتی از رسااایدن به آن نا امید شااادند) بیعت
شاکنی ردند و از مدینه راهی مکه شادند و در راه به هر رسیدند ،بیعت خود با نلی را انکار ردند
و افتند بر اردن ما بیعتی نیسااات چون با ا راه بیعت ردهبودیم(ابنابیالحدید6494 ،ق .)131/6 :آنان
در مکه با مخالفانی ه از اوشاه و نار آمده بودند ،منجمله نایشاه همسر پیامبر  ،پیوستند و تصمیم
ارفتند به ساااوی بصاااره حر ت نند .در بصاااره نیمانبنحنیج ،از جانب امام حا م بود و از ورود آنها به
شاااهر جلوایری نمود .آناان افتناد ماا برای جنی نیامدهایم و پیمان نامهای نوشاااتند ه تا رسااایدن امام
نلی ، ساای نسابت به دیهری تعرراای نداشااته باشااد .چون نیمان بن حنیج سااالا زمین نهاد او را
دسااتهیر ردند ،مو های ساار ،ریش ،شااارب و مژه هایش را ندند و بیت المال را به غارر بردند( یعقوبی،
بی تا .)606/1 :امام برای خامو ردن آتش فتنه ،به سااوی بصااره حر ت ردند ،و خطبهای ایراد
فرمودند و رمن بیان این ه تا ار به جای خطرنا ی نرسد ،نباید دست به شمشیر برد .فرمود:
َ
َ ََ ن َ
ع لَ َ ن َ َ َ
ن َ
ل
ِّلن َهنال ِء قد ت َمال لئوا َنلی َساخط ًِ ِّل َم َارِتي َو َس اأ ن ا ِب لر َما ل نم خج َنلی َج َم َان ِتک نم(خطبه« .)610این اروه به
نلت خشام بر حکومت من به یکدیهر پیوساته اند و من تا هنهامی ه برتفرقه و آشاوب شاما خائج نشوم،
بر و تحمل می نم ».
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رفانه افت :اار آنها باز هم راراای به االل نشاادند چکار خواهی رد؟حضاارر فرمود :تا زمانی ه به ما
اری نداشاااتند با آنان اری نداریم .افت :اار آنها ما را رها نکردند چه؟ فرمود :خویشاااتن داری خواهیم
رد و از خود دفای می نیم(طبری6309،ق .)490/4:
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 .3-6-6-2ارسال پیامهای مکرر
امام نلی به هیچ روی مایل به بر پایی این جنی نبود .لذا ساااه روز پ از ورود به بصاااره ،با ارساااال
پیامهای مکرر از شاااورشااایان خواسااات تا به جمانت و طانت بازاردند ،اما پاسااا میبتی از آنان نشااانید
(دینوری.)649 :6399،
.4-6-6-2خطر ردن برای لل
حتی برای جلوایری از درایری وایجاد الل ،خودشاان را به خطر انداختند و شاخصا بدون زره و شمشیر
برای مذا ره با زبیر به اردوااه دشمن رفتند(ابن قتیبه6469 ،ق.) 03/ 6 :
 .2-6-6-2اشک ماتم بر شته شداان
نهایتا در حالی ه امام به سااپاهیانش در خویشااتنداری و شااروی نکردن به جنی ساافار می رد،
نااهان رابار تیر از طری دشااامن لشاااکرااه امام را فرا ارفت .به نا چار امام دساااتور دفای و مقابله را
ااادر می ند و پ از جنهی خونین ،لشااکر نا یین متالشاای وسااپاه امام پیروز میدان میشااود .اما این
پیروزی امام را شاادمان نکرد بلکه این ماجرا و خونهای ریخته شاد برادران مسالمان بدست یکدیهر ،او را
ساااخات انادوههین نموده بود .حضااارر در حاالیکاه اشاااک در چشاااماانش حلقاه زده بود ،خطااب بااه
(جناز )طلحه چنین فرمود:
َ َ ن َ ن َ َ َل ل َ ع َ َ ن َ َ َ
ََ َ ع ََ ن لن ل َ ن َ ل َ ن َ ل َ لَ ن ٌ َنَ َ ن َ ل ل
لقاد ااابل بو محما ٍد ِبهاذا المکا ِان غ ِریباا ماا و اللا ِه لقاد نات ره ن تکون قریش قتلی تحت بطو ِن
ن َ
الک َوا ِ ا ِب (خطباه .)160ابو محماد (طلحه) در این مکان ،غریب مانده اسااات .بدانید به خدا قسااام ،من
َ
الله
خو نداشااتم ه اجساااد قریش در زیر این آساامان بر روی زمین افتاده باشااد» .همچنین فرمود :و ِ
ََ ل
در َانی م ُّت َق َبل َالی َوم ب َ
شار َین َسا َن ٍه .به خدا قسام دوست داشتم بیست سال پیش از این مرده بودم و
ع
لو ِد
ِ
ِ
ِ ِ
چنین روزی را نمیدیدم(طبری6309 ،ق .)239 /4:

.2-5جنگ صفین
 .6-1-2نامه و سفیر لل
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بعد از اینکه مردم بصاورر استرده با حضرر بیعت نمودند ،نامهای به معاویه ه در زمان خلیفۀ دوم حا م
بر شاااام شاااده بود ،فرساااتاد و او را برای بیعت خود فراخواند(نامه  )92اما او اجابت نکرد .بعد از پایان فتنه
جااماال ،حضاااارر جااریاارباان نااباادالاالااه را ناازد او فاارسااااتاااد و وی را بااه اطاااناات از خااود دنااور
نمود(دینوری  .)629: 6399،معاویه جریر را مدر زیادی پیش خود نهه داشااات و از دادن جواب تعلل
می رد و در نهایت بیعت را به شاار وااذاری شااام و مصاار به وی ،ننوان رد و امام فرمود :خدا روزی را
نیاورد ه من افراد امراه را به مک بهیرم(ابن مزاحم6494،ق .)21 :
 .1-1-2جلوایری از درایری
امام میدانسات ه ،معاویه به بهانه های اونااون جریر را در دمشق نهه میدارد و مخفیانه اسباب و
لوازم جنای را آمااده می ند .اما اار نظر امام ااالل و دوری از جنی نبود ،تعلل نمی رد و به معاویه
فر ات تجهیز و جمع آوری نیرو نمیداد .در مدتی ه جریر در شاام به سر میبرد ،سپاهیان امامنلی
از او خواسااتند به ساار وقت معاویه برود اما حضاارر این پیشاانهاد را نپذیرفت در پاس ا آنان فرمود« :مهیا
شادن من برای جنی با شاامیان با آن ه «جریر» نزد آنهاست سبب می شود ه راه لل را بر آنها ببندم،
و اار بخواهند به ار نیکی (اشااره به تسالیم و الل اسات) اقدام نند ،آنها را منصاری سازم(خطبه.)43
این ساخن امام دلیلی اسات ه آنحضارر در پی جنی و درایری و ریختن خون انساانها نیست بلکه
تال دارد واقعیت برای مردم روشاان اردد واز جنی و خشااونت جلوایری شااود لذا تساالیم فشااارهایی ه
برای شاروی جنی از ناحیه ا احابش می شد نهردید ،و پیوسته تا آنجا ه امیدی بود به اقدامار مسالمت
جویانه ادامه میداد.
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 .3-1-2القاء دنا به جای نفرین
قبال از شاااروی جنای ااافین ،اماام به برخی یارانش ه معاویه و شاااامیان را لعنت می ردند و دشااانام
میدادند ،فرمود« :من دوست ندارم ه شما دشنام دهنده باشید؛ ولی اار انمال زشتشان را شرا دهید
و احوال آنها را بیان نید ،اااحیل تر و برای اتمام حجت ،بهتر اسااات .شاااما باید به جای دشااانام چنین
می افتید :پرورداارا خون ما و آنها را حفظ ن (و آتش جنی را خامو فرما) میان ما و آنها را ا الا ن
و آنان را از امراهيشاان هدایت نما تا سانی ه جاهلاند حق را بشناسند و آنها ه امراهند و بر دشمنی
با حق ا رار میورزند ازآن دست بردارند و (به راه راست) باز اردند»(خطبه .)191
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 .4-1-2ایجاد باب مکاتبه و مذا ره
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یکی از دالیل االل جویی امام ایجاد باب مکاتبه و مذا ره با معاویه اساات .امام نمیخواساات با ترفندهای
جنهی معاویه را مغلوب ند ،بلکه هدی امام روشاان اری و حق مداری بود .امام در ماجرای اافین،
سافیران و نامه های بسیاری به سوی معاویه فرستاد ،تا جایی ه برای برخیها جای تعجب وسوال شده و
انتراض بعضااای از جملاه ابنابیالحادید معتزلی ،را در آوردهاسااات .وی میاوید :چرا امام باب مکاتبه با
معاویه را باز رد؟ و چرا چنان شااخصاایت نظیمی باید خود را با نامه نهاری در تیرر سااب چنان آدم
ساافیه و احمقی قراردهد؟ و نهایتا میاوید :شاااید آن حضاارر مصاالحت را چنین میدید ه ما نمیتوانیم
االن آن را در نیم(ابنابیالحادید6494،ق« .)633 /61 :در مدر ساااه ماه حرام پی در پی ،امام
باب مذا ره بین خود ودشامن را باز اذاشات و پیوساته به آااه سازی و روشنهری پرداخت .در این سه ماه
شااامار زیادی از افراد حقیقت جوی ناآااه در پرتو ساااخنان امام ،به حق ارویدند .از این روی معاویه ه از
این روناد ساااخات در هرا بود ،همین اه مااه ااافر ساااال 39هجری در رساااید ،انالم جنی نمود.
امایرالمومنین نلی نیز ساااحرااااه آن روز لشاااکر آراساااات و بااه انالم جناای معاااویااه پاااسااا
داد(جعفری.)296/4 :6309،
 .2-1-2نهی از شروی به جنی
امام به یارانش تو یه می ند شروی نند جنی نباشند(نامه .)64
 .1-1-2راز ونیاز با خدا قبل از جنی
امام قبل از شروی جنی ،با راز و نیاز به درااه خداوند میفرماید:
«پرورداارا اار ما را بر دشااامن خود پیروز فرمودی ما را از ساااتم بازدار واامهایمان را برای حق اساااتوار
اردان .واار آنان بر ما پیروز شااادند شاااهادر را نصااایب ما فرما وباقیمانده یارانم را از فتنه حفظ ن»(ابن
مزاحم6494،ق.)131 :
 .9-1-2ارسال سفیر لل در هنهام شروی جنی
قبل از شاروی جنی امام به ننوان اتمام حجت ،یکی از یارانش را با قرآن به ساوی ساپاه معاویه فرستاد تا
دنور به لل نماید و طولی نکشید ه او را به شهادر رساندند(ابنابی الحدید6494،ق.)601/2 :
 .0-1-2پذیر حکمیت به خاطر لل ،آرامش و اتحاد امت
جنی درارفت و با رشااادتهای امام و یارانش ،سااپاه معاویه ،رو به شااکساات میرفت ه حیلۀ بر نیزه ردن
قرآنهاا پیش آماد و برخی یااران اماام با تهدید او را مجبور به پذیر حکمیت ردند .و حضااارر به خاطر
لل و آرامش و اتحاد امت محمد تن به قبول حکمیت و شرایط آن میدهد(نامه .)90
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.3-5جنگ نهروان

 .6-3-2بر و تحمل امام در مقابل استاخی و اهانت خوارج
آنها از امام میخواسااتند پیش از انالم نتیجه حکمیت ،مجددا لشااکر شاای ند و جنی با معاویه را ادامه
دهد .امام چون تسالیم خواساتههای غیر منطقی و ناحق شاان نشد ،به مخالفت پرداختند و دست به
اقداماتی افراطی و خشااونت آمیز میزدند؛ از جمله؛ با حضااور در مسااجد وندم شاار ت در نماز ،مخالفت
خود را اظهار میداشاتند وبه هنهام اقامه نماز به دادن شعارهای تند میپرداختند و امام با مال بر
و حو له سکور می ردند(سبحانی.)109 :6309،
 .1-3-2فرستاده برای ارشاد
نلی برای هدایت و روشااانهری خوارج ،نبدالله بن نبا را به اردوااه شاااان فرساااتاد .ابن نبا با
آیار قرآن با آنها به محاجه پرداخت هنهامی ه محکومیت خود را احسا ردند ،از باب لجاج وارد شده
به انتقاد از او پرداختند و او به نصایحش ندادند(ابن ابی الحدید.)193/1 :6494،
 .3-3-2رایزنی امام برای جلوایری از جنایار خوارج
نبد الله بن خباب ،ه فرزند خباب بن ارر ،اااحابی معروی پیامبر بود ،همراه همسااار ه باردار بود،
سوار بر مر بی از نزدیکی مر ز خوارج می اذشت ،جلوی او را ارفتند و پ از جر و بحث ،او را به نار نهر
آوردند و خواباندند و سار را بریدند سپ رو به سوی زنش ردند ،او هر چه فریاد زد ه من زنی (باردار)
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پیشاانهاد نمروناص به معاویه ،ه سااپاه نلی را به حکمیت قرآن دنور ند ه اار بپذیرند یا نپذیرند
دچار اختالی میشااوند ،امال نتیجه بخشااید وسااپاه امام را به دو دسااتهی نجیبی مبتال رد .آنهایی ه
امام را در آن شااارایط حساااا مجبور به پذیر حکمیت ردند ،ا یریت سااااده لوحانی بودند ه ،بر اثر
خساتهی از جنی ،فریب ظاهر ساازی معاویه را خورده و بدون اجازه امام شعار میدادند ه نلی
به حکمیت قرآن ررااا دادهاساات ،در حالی ه آن حضاارر در سااکور مطلق فرو رفته بود و در باره آینده
اساالم میاندیشید(ابن قتیبه6469 ،ق .)694 /6 :همان افرادی ه لل با معاویه را بر امام تحمیل
ردند و او را ناچار به پذیر حکمیت ردند و دساات او را در انتخاب حکم نیز بسااتند ،نخسااتین سااانی
َن ن
ن
بودند ه حکمیت را اناه و فر پنداشاتند و شاعارشان این بود ه« ،ال لحک َم ِّلال لله»و «ال لحک لم لل ِه یا ِنل ٌّی ال
َ َ
لاک» .میافتناد:حاادثاه حکمیت اناهی بود ه از ما سااارزد وما از آن توبه ردیم .تو نیز یا نلی ،باز ارد
وتوبه ن ،در غیر این ورر از تو هم بیزاری میجوییم(ابنابیالحدید6494،ق.)139 / 1 :
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هساتم ،او ندادند و شاکمش را پاره ردند و خود و جنینش را شتند( ابنابیالحدید6494،ق/ 1 :
 .)106چون خبر قتل نبدالله به امیرمنمنانرساااید حارث بن مره نبدی را پیش ایشاااان روانه رد ه
برود و اار آنااان را ببینااد و نتیجااه را برایش بنویساااد .چون نزدیاک شاااد اه بپرساااد او را هم شاااتنااد.
نلیتصامیم ارفت بساوی ایشان حر ت ند .سی پیش خوارج فرستاد و پیام داد ،قاتالن برادران ما
را تحویال دهیاد .افتناد ،هماۀ ماا آنها را شاااته ایم و همهی هم ریختن خون شاااما و ایشاااان را حالل
میدانیم(نویری .)119/2 :6314 ،نلی چند بار ساااانی را پیش آنان فرساااتاد .از جمله ،قی بن
ساااعاد بن نباادة پیش آنان رفت و افتهو و نصااایحت رد ه از ر ی خود براردند و به جمانت بپیوندند و
نپذیرفتند ،آنهاه ابو ایوب انصاااری رراای الله ننه برای آنان ااحبت رد و از شااتاب زدای و فتنه انهیزی
منع رد اما تاثیری نداشت(همان).
 .4-3-2آخرین اتمام حجت توسط خود امام
امامخود به نزدیک آنان آمد وفرمود:
َ َ ن َ َ َ َ ن َ ِّ َ ن َ ِّ ل ن َ َ
َ ََ َ ٌ َ ل ن َ ن ل ن ل َ ن َ َن َ َ َ ع َ َ َ ن َ
فاأناا ن ِذیر لکم ن تصااا ِبحوا ااارنی ِبأثن ِاء هذا النه ِر و ِبأهضااا ِام هذا الغا ِئ ِط نلی غی ِر بین ًٍ ِمن ربکم و ال
لسا نل َطان ل
ین( خطبه « .)31من شما را از این بر حذر میدارم ه بدون دلیل روشنی از سوی پرورداارتان و
ب
م
ِ
ٍ
ٍ
با دستی تهی ،اجساد بیجانتان در نار این نهر و در این اودال بیفتد».
ساپ  ،نلی به ابو ایوب انصااری پرچم امانی سپرده بود و ابوایوب بانی برداشت و افت :هر از
شاما خوارج ه زیر این پرچم آید مشارو بر آنکه سای را نکشاته و راه را نبسته باشد در امان خواهد بود.
هم اه به وفه یا مدائن براردد و از این اروه خود را ناری بکشاااد او هم در امان اسااات .تعداد
هر
زیادی از خوارج از جنی منصری شدند و تعدادی هم ا رار بر جنی ردند و شته شدند .نلی آنچه
در اردوااه آنان بود جمع رد ،اساالحه و چهارپایان را ه در جنی به ار رفته بود میان مساالمانان تقساایم
رد و دیهر االها و برداان و نیزان را به احبان آنان رد نمود( .نویری116/2 :6314 ،و.)111
 .6رویکرد اما  به صلح

رویکرد امام به الل و ایجاد آرامش ،ساالمت و ساعادر جامعه ،به موازار قرآن و نملکرد رسول
ا رممیباشااد .در نهاه امام نلی االل از مبانی رااروری جامعه بشااری و مهمترین وساایله برای
ایجاد ندالت اجتمانی و یکی از اسااسایترین اهدای ارساال رسال است ه با هدی خلقت و سیر تکوینی
نظام آفرینش نیز مرتبط میباشد .حضرر در حال نیایش میفرماید:
َ
ن
ن
ل
َ
َ
ل
ل
ن
َ
عالل له عم ّل عن َ َت نع َل لم عن له َل نم َی لکن عال ِذي َ َان ِم عنا لم َن َاف َسااً ِفي لساا نل َطان َو َال ال ِت َما شاا ن
ول الحط ِام َو
ضاا
ف
ن
م
ء
ي
ٍ
ِ
ٍ
َِ ل ن ن َ
ِ ن
َ
َ ل َ نِ ع َ َ
َ َ َ ن ن نل َ
ل ِک نن ِل َن ِر َد ال َم َع ِال َم ِم نن ِد ِین َو نظ ِه َر ِاإل ن اال َا ِفي ِبال ِدك ف َیأ َم َن ال َمظل لومون ِم نن ِن َب ِادك َو تق َام ال لم َعطلً ِم نن
لل
ودك (خطبه « .)636خداوندا ،تو میدانی ه وشاش ما در موراع خالفت برای رقابت در سلطه اری
حد ِ
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و به دسات آوردن چیزی از متای محقر دنیا نیست ،بلکه برای آن است ه به نشانه ها و حقائق دین تو وارد
شااویم و در شااهرهای تو ا ااالا و االل را برقرار نیم تا بنداان سااتمدیده ار در امن و آسااایش باشااند و
قوانین مترو تو بار دیهر به جریان بیفتد».
همچنین حضرر خطاب به مالک اشتر میفرماید:
َ َ َنََ ع ل ن َ َ َ
اك ّل َل نیه َن لد ُّو َك َول عله فیه رر ای َفِ عن في ُّ
الص ا نلل َد َنً ل لج لنود َكَ ،و َر َاحً م نن له لموم َ  ،وَ
و ال تدفعن الحا دن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ
نمنا ِل ِبال ِدك (نامه « .)23هراز الحی را ه از جانب دشمن پیشنهاد می شود و ررای خدا در آن است رد
مکن ،چرا ه در الل برای سااپاهت آرامش (و ساابب تجدید قوا) و برایخودر مایه راحتی از هم و غمها
و برای سرزمینت موجب امنیت است».
«میتوان افت الحی ه رراای خدا در آن اسات ،اینسات ه طرفین از شاتار یکدیهر دست بردارند و
(حیار معقول) خود را با اندیشاااه و تفکر نمیق و با فر ااات مناساااب تحقق ببخشاااند و راه را برای تفاهم
معقول هموار بسااازند ،همانطور ه در منابع اسااالمی آمده اساات جهاد برای ا ااالا و ایجاد حیار طیبه
اساات نه برای از پای درآوردن مردم ه شااتن بی دلیل یکی از آنان مساااوی شااتن همۀ انسااانها اساات
(المائده )31/و چنین الحی اسات ه آساایش لشاکریان را تامین می ند و اندوهها و ارااطرابار درونی
زمامدار را منتفی و امنیت را در جامعه برقرار مینماید»(جعفری.)213 / :6300 ،
نیز حضرر در فرمانش به مالک اشتر دستور میدهد تا سیاست جنهی ا را به نحوی پی ریزی
ند ه فرماندهان نظامی ا متر به جنی و بیشاتر به لل بیندیشند .فرمود« :و از سپاهیان سی را
باه اار بهمار ه آزار و شاااکنجه مردم و جنی را دوسااات نمیدارد»(نامه  .)23امام ایجاد ااالل و
َ
ُّ ن ن َ َ ل ُّ ن
الص ال ِل
آرامش را در جامعه از بهترین انمال و اقدامار میداند .میفرمایدِ :م نن نح َس ا ِن النص ا ِل ِاإلش اارة ِب
(لییي« .)499/ :6391 ،بهترین نصاایحتها راهنمایی ردن به االل اساات» .امام در آخرین لحظار
نمر شریفش بعد از رربت خوردنش در محراب نماز ،به فرزندانش چنین سفار فرمود:
ل
َ ن َ ع َ َ ن َ ن ل ن َ َ َ َ َ ن ل ن َ ِّ
ل َ َ َ َ ََ ََ ن َ َ ن َََ ل َ
ار بی ِنکم ،ف ِِني
و ِ ااایکما ،وج ِمیع ول ِدي و ه ِلي ومن بلغَه ِ ت ِابي ِ ،بتقوی الل ِه ،ونظ ِم م ِر م ،و اااال ِا ذ ِ
الص ا َالة َو ِّ
َس ام نع لت َج عد ل َما َی لق لول َ :ا َال لا َذار نال َب نین نف َض ا لل م نن َن عامً ع
الص ا َی ِام (نامه « .)49من شااما و تمام
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
فرزندان و خاندانم و ساانی را ه این و یتنامهام به آنها میرسد ،به تقوای الهی و نظم در ارهای خود
و ا ااالا ذار البین ،تو اایه می نم ،زیرا من از جد شااما شاانیدم ه میافت :ا ااالا میان مردم از
تمام نمازها و روزهها برتر است».
همچنین برای جلوایری از خونریزی و برای اجرای نادالت فرمود« :ای فرزندان نبدالمطلب نکند بعد
از مردن من (به بهانه قتلم) در خون مسالمانان فرو روید و بهویید؛ امیرمنمنان شاته شد .آ ااه باشید جز
قاتل من ،ساای را به ساابب قتل من نکشااید .بنهرید هرااه من از این رااربت از دنیا رفتم ،او را تنها ی
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راربت بزنید تا ی راربت در برابر ی راربت باشد(همان) .رسول خدا  در حدییی ایجاد لل بین
مردم را از انجام نماز و روزه باالتر دانسته فرموده است:
َ
ن
ن
َ
َ
َ ع َ
ع
َ
ل
ن
الص ا َ ع
ال ل نخب لر ل نم ب نأف َض ال م نن َد َر َجً ِّ
َن
ذار ال َب نی ِن ِه َي
ِ
ٍ ِ
یام والص ا ِ
ذار البی ِن فِن فساااد ِ
الة والص ادق ًِ؟ ّل االا ِ
ِ
ن َ ِل ِ
حالقً (متقی هندی 20 /3 :6492 ،ا « .)2409آیا به شااما خبر بدهم به چیزی ه از درجه روزه و نماز
ال ِ
و اادقه (و ز ار) باالتر اساات؟ آن ا ااالا بین مردم اساات ،زیرا فساااد و اختالی در میان مردم نابوده
ننده است».
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 .7پرهیز از خشونت و خونریزی

تاری حیار و ساایره نملی آن بزراوار اواه بر این اساات ه ایشااان هراز جنهی را شااروی نکردند و با
اجبار و ا راه چیزی را بر سای یا اروهی تحمیل نکردند .با نهاه به سرتاسر زندای حضرر نلیچه در
زمان حیار رسااول ا رم و چه بعد از آن ،راامن اینکه حضاارر قهرمان دفای از اسااالم و پیامبر
بود ،هیچهاه از جانب ایشااان تمایلی به جنی و خشااونت و یا نملی ه منجر به خشااونت اردد مشاااهده
نشاد و اسااسا خشونت و خونریزی با اهدای و مبانی فکری حضرر سازاار نبوده است .از دید امام هر
اری ه منجر به خشاونت و خون ریزی شاود ،بر خالفت خواسات و مقررار اسالم است .به همین دلیل
به فرزند امام حسنفرمود:
َ َ نلَ ع َ ل َ ن ل َ َ َ َ َ
ن
َ
َ
ع
ع
ٌ
َ
ن
ن
َ
َ
ال تادنون ِّللی م َبا َارز ٍة َو ِّلن د ِنیات ِّلل نیهاا فاأ ِجاب ف ِِن الد ِان َي ِّلل نیها ب ٍاغ َو ال َب ِاغ َي مصااا لروی (حکمت .)233
«هراز دنور به مبارزه نکن ،اما اار تو را به مبارزه خواندند بپذیر ،زیرا ستیزه جو ،ستمکار و ستمکار مغلوب
است».
همچنین امام در سافار به معقل بن قی ریاحی موقعی ه او را با ساه هزار نفر به ننوان مقدمه لشاکر
خود به سوی شام فرستاد فرمود:
َ لَ َ ع
َ ََ
َ َ َ ن َع ل ل َ َ ل ل ن ََ َ ن َنَ ل َ ن َ ن ن َ َ
ن
ن
َو ال تقا ِاتل عن ِّلال َم نن قااتلا ...و ال یح ِملنکم شااانِنهم نلی ِقت ِال ِهم قبل دنا ِئ ِهم و ِاإلنذ ِار ِّللی ِهم (نامه .)61
«جنی مکن مهر با ساای ه با تو بجنهد و نباید دشاامنی با آنها شااما را وادار به جنی با آنان ند پیش از
آن ه ایشان را به سوی حق بخوانید و با آنها ،اتمام حجت نید».
حضااارر توجاه ویژه باه حرمات خون انساااانها دارد و مو دا بارها با تعبیرار متعددی از این امر نهی
می ند .در این مورد در تو یه به مالک اشتر میفرماید:
مجازار شدیدتر
خون ناحق شادیدا بپرهیز ،زیرا هیچ چیز در نزدی سااختن انتقام الهی و
ِ
«از ریختن ِ
خون به ناحق نیسااات .خداوند
و
ِ
سااارنات زوال نعمت و پایان بخشااایدن به حکومت ها ،همچون ریختن ِ
سابحان در دادااه قیامت پیش از هر چیز در میان بنداان خود در مورد خون هایی ه ریخته شده دادرسی
خواهاد رد ،بناابراین حکومات و زمامداری خود را هراز با ریختن خون حرام تقویت مکن ،زیرا این نمل،
َ
پایه های حکومت را راعیج و ساست می ند ،بلکه بنیاد آن را می ند یا به دیهران منتقل می سازد و هیچ
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 . 1-7مبانی و مقررات حضرت در دوری از خشونت و خون ريزی
 .6-6-9آغازنکردن جنی
امام نلی ،در طول مبارزاتش هیچهاه جنهی را شاروی نکرده و تا زمانی ه دشمن ،تمام راههای
مسااالمت ن
آمیز را نبسااته و امکان االل و جلوایری از خشااونت وجود داشاات ،دساات به شاامشاایر نبرد و به
آغاز به نبرد نکنند .در جنی ااافین ساااپاهیان دو طری
همراهان و یاران خود نیز تأ ید می رد ه هراز ِ
برای جنی آماده میشاادند ،امام به سااپاهیانش در مورد شااروی نکردن جنی و رنایت اخالق الهی
سفار می ند .میفرماید:
َ ل َ ل ل ن َ ع َ ن َ ل ل ن َ ع ل ن َ ن ع َ َ ل ع َ َ ن ل ل ن ع ل ن َ ع َ ن َ ل ل ن ل ع ٌ ل ن َ َ نل
ال تقا ِاتلوهم حتی یبادءو م ،فا ِِنکم ِبحم ِد الل ِه نلی حج ًٍ ،و تر کم ِّلیاهم حتی یبد و م حجً خری لکم
َ
َ
َ
َ َ َ َ ن
َ ل
َ ل
ل ن ع َ َن لل ن
َنل نی ِه نم .فا ِِذا اانا ِت ال َه ِز َیماً ِبا ِِذ ِن الل ِه فال تقتلوا لمد ِبراَ ،و ال ت ِصااا لیبوا لم نع ِوراَ ،و ال ت نج ِه لزوا َنلی َج ِری ٍلَ ،و ال
َ
ن َ َ َ َ ل
ل ل
َته ل
یجوا ِّالن َسا َاء ِبأذیَ ،و ِّلن ش ات نم َن نن َراراک نمَ ،و َس ا َب نب َن َم َر َاء نم(نامه « .)64با آنها نجنهید تا آنها جنی را
ِ
آغاز نند ،زیرا به حمد خدا شاما دارای حجت و دلیل هستید .بنابراین اار آنها آغازار جنی باشند ،حجت
و دلیل دیهری برای شااما بر رااد آنهاساات و هنهامی ه به اذن خدا دشاامن شااکساات خورد فراریان را
نکشاید ،و بر ناتوانها راربهای وارد نکنید ،و مجروحان را به قتل نرسانید ،زنان را با اذیت و آزار به هیجان
نیاورید ،هرچند به شاما و سران تان بداویی نند» .ابن مییم می اوید :این سفارشی بود ه امام برای
تمام حنههای جنی بیان میفرمود و همه جا بر آن تکیه می رد( ابنمییم.)129 / 4 :6392 ،
در نهااه حضااارر جنی و تجاوز ،ظلم اسااات و آغاز اری به ظلم حسااارر ابدی در پی خواهد داشااات.
میفرماید:
ن
ع
َ َ ِّ َ ع ٌ
ِللظ ِال ِم ال َب ِادي غدا ِبکف ِه نضاااً (حکمت « .)601آن ساااتمهر ه ابتدای به ظلم می ند ،فردای قیامت
دست خود را از پشیمانی (به دندان) میازد».
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اونه نذری نزد خداوند و نزد من در قتل نمد پذیرفته نیسات ،و یفر آن قصااص است و اار به قتل خطا
مبتال اشاتی و تازیانه یا شامشیر تو و یا (حتی) دستت به ناورا سی را یفر داد ،چون ممکن است حتی با
ی مشات زدن و یا بیشاتر ،قتل واقع اردد ،مبادا غرور زمامداری ار مانع از آن شود ه حق اولیای مقتول
را بپردازی»(نامه .)23
لذا «اسااالم نلي رغم حکومتهاي شااارق و غرب ،اساااتقرار حکومت را با سااافا ي و خونریزي ممکن
نميداناد و معتقاد اسااات خونریزي پایههاي حکومت را متزلزل مي ند و بانث انتقال حکومت به دیهري
مياردد .این بینش حا ي از انتقاد راسا اسااالم به رامت انسااان اساات .اسااالم براي ی فرد از انسااان
آنچنان رامتي قائل اسات ه شااتن ی فرد را در حکم شاتن همۀ انسااانها و احیاي ی فرد را در حکم
احیاي همۀ انسانها ميداند»(المائده( )31/فارل لنکراني.)602 :6311 ،
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 .1-6-9مبارزه نطلبیدن
«امام نلي بر رزمآوري ،اسااتوار اامي ،میدانداري ،شااورآفریني و دشاامنشااکني نیروهایش تأ ید
مي رد و از هر جهت ،آنان را براي رزم ،آماده ميساخت؛ اما بدانها تأ ید مي رد ه هراز در برابر دشمن،
هماوردجویي نکنند و اااالي «هل من مبارز؟» ،ه شااایوهاي بود براي رنب آفریني ،در ندهند .به واقع،
این نیز ادامۀ همان ساایاساات مخالفت با سااتیزهجویي اساات .امام ،تنها ساافار مي رد ه چون دشاامن
هماااورد لجسااات و همرزم طلبیااد ،براي جلوایري از خیرهساااري خصااام ،میاادان را خااالي نکننااد» (ری
شهری .)01 : 6309،حضرر  به فرزند امام حسن سفار می ند ه:
َ َ َ َ
ن
َ
َ َ ن ع َ
َ ع ع
ن
ٌ
ال تاد لن َون ِّللی لم َبا َار َز ٍةَ ،و ِّلن لد ِنیاات ِّلل نی َهاا فاأ ِجا نب ،فا ِِن الااد ِان َي ِّلل نی َهاا َبا ٍاغَ ،وال َبا ِاغ َي َم نصااا لروی(حکماات
 «.)133هراز سای را به مبارزه دنور مکن ،ولی اار سی تو را به مبارزه فراخواند اجابت ن ،زیرا دنور
ننده به مبارزه ستمکار و ستمکار در هر حال مغلوب است».
 .3-6-9ندم اجبار به شر ت در جنی
بر خالی رویه غالب فرمانروایان ،امام هراز با اجبار سی را به جنی فرا نخواند از جمله در هنهام
فتنه جمل در مسایر خود به ساوی بصره نامهای به مردم وفه نوشت و آنان را از فتنه آااه نمود و افت ه
در این امر تاامال نیاد اار حق باا من اسااات یاریام نید و اار این طور نیسااات مرا از این امر باز دارید.
فرمود:
َ عماا َب نعا لدَ ،فاِ ِّني َخ َر نجا لت م نن َح ِّیي َها َذا ّل عماا َظالما َوّل عما َم نظ للوما؛ َوّل عما َباغیا َوّل عما َم نبغیا َن َل نیهَ .وّل ِّني ل َذ ِّ لر عالل َه َمنن
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ََ َ َ ن لن ل
َََ ل َ َ َ َ ع ََ َ َ ع َ ن ل ن ل
ن َنَ
ن
ل
ل
َ
بلغه ِ ت ِابي هذا لما نفر ِّللي ،ف ِِن نت مح ِس انا نان ِني ،و ِّلن نت م ِس ایئا اس اتعتب ِني(نامه «.)29اما بعد ،من
از طایفه و قبیله ام خارج شادم ،در ورتی ه از دو حال بیرون نیست؛ یا ستمکارم یا مظلوم ،یا متجاوزم ،یا
بر من تجاوز رفته اسات .به خاطر خدا به تمام ساانی ه نامهام به آنها میرسد تأ ید می نم ( اری انجام
نادهناد) جز اینکه به ساااوی من حر ت نند تا اار نیکو ارم یاری ام دهند و اار اناهکارم مرا مورد نتاب
قرار دهند و از این راه مرا باز اردانند».
همچنین در زماانی اه ساااپااه امام آماده رفتن برای مقابله با معاویه بود اروهی از یاران نبد الله بن
مسعود به حضور امام رسیدند و افتند:
ما با شاااما حر ت می نیم و دور از شاااما اردو میزنیم تا ار شاااما و مخالفانتان را زیر نظر بهیریم .هرااه
ببینیم ه یک طری به ار نامشاارونی دساات میزند و یا تعدی می ند بر رااد او میجنهیم .امام به
آنان فرمود:
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 .4-6-9تعلل امام از شروی به جنی
امام در هیچ جنهی با نجله اقدام نکرد بلکه تال حضاارر ،روشاانهری و افتهو با طری مقابل و
جلو ایری از ایجااد جنای بود .امام تا میتوانسااات جنی را به تاخیر میانداخت طوریکه ااهی مورد
انتراض برخی یاران خود واقع میشااد .از جمله قبل از شااروی جنی اافین ،بعد از این ه ماجرای آب به
نفع یاران امام تمام شاد مدر زیادی امام منتظر بود و با نامهها و سافیرانی سعی داشت معاویه به
راه بیاایاد و شاااامیاان حق را بیاابند .در این مدر برخی از افراد ظاهر بین لشاااکر امام امان می ردند ه
حضارر از شاروی جنی هرا دارد و یا در بار شاامیان به شاک افتاده است .وقتی این موروی به او
امام رساااید ،خطبهای خواند و فرمود« :اما این ه می اویید تأخیر در جنی به خاطر ناخشااانودی از
مر اساات ،به خدا سااواند باك ندارم از این ه من به سااوی مر بروم یا مر به سااوی من آید .و اما این
ه می اویید تأخیر در جنی بسابب این است ه من در مبارزه با شامیان تردید دارم ،به خدا سواند من اار
هر روز جنای را باه تأخیر می اندازم به خاطر آن اسااات ه امیدوارم اروهی از آنان به ما بپیوندند و هدایت
شااوند و در ال به الی تاریکی ها ،پرتوی از نور مرا ببینند و به سااوی من آیند .و این برای من بهتر اساات از
شتن آنها در حالی ه امراهند،هرچند در این ورر نیز ارفتار اناهان خویشتن می شوند (خطبه .) 11
ابنابیالحدید در ذیل این خطبه می نویسد :از ثمرار این تاخیر همان اونه ه در تاری آمده ،اروه ییری
از شامیان توبه ردند و به سوی لشکر امام بازاشتند یا از جنی نارهایری نمودند.
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َ
َ
َ
ِّ
لَ ن ل
َن َ َ َن
الدین َوالع نلم ب ٌّ
السااا عن ًَِ .م نن ل نم َی نرض ِبهذا ف له َو جا ِئ ٌر خا ِئ ٌن ( ابنابیالحدید،
مرحباا و هال هاذا هو ِالفقاه ِفی ِ ِ ِ ِ
 .)604 /3 : 6494یعنی« :آفرین بر شاااما ،این ساااخن ،همان دین فهمی و حقیقت آموزی و آااهی از
سنت پیامبر است .هر بر این ار راری نهردد ،ستمهری خائن است».
اروه دیهری از یاران نبد الله بن مساعود نیز آمدند و افتند :ما ،در نین انترای به فضاایلت تو ،در مشروی
بودن این نبرد در شاک و تردید هساتیم .اار بناست ما با دشمن نبرد نیم ما را به نقا دوری اسیل دار تا
در آنجا با دشاامنان دین جهاد نیم .امام از این انتذار ناراحت نشااد و اروه چهار ااد نفری آنان را به
سااارپرساااتی ربیع بن خییم رواناه ری رد تاا در آنجا انجام وظیفه نند و جهاد اساااالمی را ه در اطرای
خراسان پیش میرفت یاری رسانند(همان.)601،
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 .8نتایج

 -6حضارر نلی در جنی های زمان رسول ا رم به امر خدا و رسولش و بر طبق موازین الهی
و انساااانی جنی می نمودند و شاااواهد و روایار زیادی وجود دارد ه ،جنی هایی ه در دوران حا میت
اماام اتفاق افتاد ،توساااط پیامبر پیش بینی شاااده بود و به دساااتور آنحضااارر نلی  مامور به
جنهیدن با نا یین ،مارقین و قاسطین شده بود.
 -1در زمان خالفت حضارر ،جنههایی برایشاان تحمیل شد ه در تمام آنها حضرر تال می رد مانع
از ایجاد جنی و درایری شاود .از جمله در جنی جمل ه قدرر طلبان با لجاجت ا رار بر جنی داشتند
و به چیزی جز آن راری نشدند ،امام هراز راری نبود خونی ریخته شود .لذا بعد از پیروزی ،بر آنها اشک
ماتم ریخت.
 -3در جنی افین ،معاویه ا رار به جنی داشت و شروی ننده جنی بود و امام با راهنمایی های زیاد
و ارسال سفیران لل ،و بیش از سه ماه خودداری از جنی ،سعی داشت مانع از جنی شود.
 -4در ماجرای خوارج ه بعد از جریان حکمیت ،بیش از دوازده هزار نفر از لشااکر امام جدا شاادند و ساار
مخالفت و جنی با حضااارر را درپیش ارفتند ،دلیل اینکه بسااایاری از آنها از جنی با حضااارر منصاااری
شدند و تلفار به حداقل رسید ،بر و تحمل و راهنمایی های دلسوزانۀ امام بود.
 -2با بررسااای و تحلیل حیار امام نلی به ننوان مظهر اساااالم ناب محمدی ،چه در زمان رساااول
ا رم و چه بعد از آن در ساااال های دور از حکومت و نیز در دوران حا میت ایشاااان ،درمی یابیم ه،
شاخصایت آسامانی امام مظهر الل و فا و انسان دوستی است و اار به ناچار جنی می ند ،مقابله با
فتنه انهیزی و جنی افروزی ،برای احقاق حق و ادای وظیفه الهی می باشد.
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مقدم ،نلی ا غر نوایی یحیی زاده .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قد رروی.
 .69جعفری ،محمدتقی ، 6300،حکمت اصول سیاسی اسالم ،تهران :بنیاد نهج البالغه.
 .66خمینی ،روا الله ،تحریرالوسیله ،قم ،منسسه نشر حوز نلمیه قم ،بی تا.
 .61دهخادا ،محماد ،6302 ،فرهنگ متوسمممط ،با نظارر جعفر شاااهیدی ،تهران ،انتشاااارار
دانشهاه تهران.
 .63راغب ا فهانی ،حسین بن محمد ،6394،مفردات الفاظ قرآن  ،ترجمه و تحقیق ،خسروی
حسینی ،غالمررا  ،تهران ،ناشر :مرتضوي.
 .64راوندی ،قطب الدین ،ساعید بن نبدالله6492 ،ق ،فقه القرآن ،قم ،انتشااارار تابخانه آیً
الله مرنشی نجفی.
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رراای ،ساایدابوالحساان محمد بن حسااین ، 6309،نهج البالغه ،ترجمه؛ نلی شاایروانی،
قم :دفتر نشر معاری.
ری شاااهری ،محماد محمادی ، 6309،سمممیاسمممت نامه امام علي ، ترجمه؛ مهدي
مهریزي ،قم :موسسه نلمي فرهنهي دارالحدیث ،سازمان چاپ و نشر.
سبحانی ،جعفر ،6309،فروغ والیت ،قم ،مجمع جهانی اهل بیت (ی).
شاعیري ،محمد بن محمد 6300 ،ق ،کاشمف األستار ،ترجمه جامع امخبار ،تهران ،تاب
فروشي اسالمیه.
شااهیدی ،جعفر ،6399 ،علی از زبان علی ،یا زنداانی امیرالمومنین نلی تهران ،دفتر
نشر فرهنی اسالمی.
طبري ،بوجعفر محمادبن جریر6309،ق ،تماریخ األمم و الملو  (،تاری الطبري) تحقیق؛
محمد بو الفضل ابراهیم ،بیرور :دار التراث.
فارال لنکراني ،محمد ، 6311،آیین کشورداري از دیدگاه امام علي  ، تهران :دفتر
نشر فرهنی اسالمي.
لییی واساااطی ،نلی بن محماد ، 6391 ،عیون الحکم و المواعظ ،محقق و مصاااحل؛
حسنی بیرجندی ،حسین ،قم :دار الحدیث.
متقی هندی ،نالءالدین نلی بن حساام6492 ،ق ،کنزالعمال فی سنن االقوال و االفعال،
بیرور :موسسه الرساله.
معین ،محمد ،6304 ،فرهنگ معین ،تهران ،انتشارار امیر بیر.
مکارم شیرازی ،نا ر ،6394 ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.
 ،6301------------پیام امام  ،تهران ،دار الکتب االسالمیه.نویری ،شااهاب الدین احمد ،6314 ،نهایه االرب فی فنون االدب ،ترجمه؛ محمود مهدوی
دامغانی ،تهران ،انتشارار امیر بیر.
یعقوبی،احمد بن ابی یعقوب بن جعفر ،تاری الیعقوبی ،بیرور ،دار ادر ،بی تا
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