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 نهج هایآموزه بر یمبتن یعل امام مدارانهاخلاق یرهبر از یلیتحل یرفتارشناس 
 (خوارج فتنه: یمورد مطالعه) البلاغة

 ** حد اسضا  سناس از/  * امسن سفع 
 29/5/99تاریخ پذیرش:                      10/1/99تاریخ دریافت: 

 چكیده
مدارانه زمامدار پیا از به دسررت ررفتن حخومت و مدیریت و شررناخت رفتار اخوق

اای اخوقی و میزان صداقت وی تواند سریاسرتمیاش تطبیا  ن با پس از رابری

در قامت یک  علیتر بنمایاند. امامجسررتهرب اش را تبیین ودر عملخرداای بعدی

م اخوق بر ار مقولهزمرامردار می اای ای ناررران داد  موزهکوشرررد برا تذکید بر تقدس

قابل ازحخومتا اسرررومی مورد تذکید در خوفتا  امانی اسرررت که در دوره پیا

رفترارشرررنراسررری اسرررت. جنرگ با خوارج  ررچه پیامداای نارواری ایجاد کرد  اما 

کوشررد ابتدا با اصررو  اخوقی مناسررر   از بروز جنگ پیا مدار میرابری اخوق

مردار برا دشرررمنان خویا  ناررران داد که ریرد و پس از جنرگ نیز برا رفترار اخوق

و به ر ح و برتری دارد. مقاله پیااخوق ترجیبر دینردار بی انسرررانیرت برمحور اخوق

اررای این اررای رابری پرداخترره اسررررت. یررافتررهتبیین تئوری نوین در حوزه تئوری

صررورا  سررنتپبواا که با رویخردی توصرریفی و تحلیلی و بیاررتر بنابر منابع اال

 مداری و نیز کارکرداای این اخوقکنرد که رزارهپرذیرفتره اسرررت  چنین تبیین می

محور سرررامان تواند جامعه تحت امر زمامدار را اخوقاین رفتار میسرررلبی و ایجابی 

اای مردار  تن دادن بره خواسرررتهارای خرا س اخوقورو بر پرایره رزارهدارد  رفرت

ررایانه بنابر بر اقتّائاا موجود  استفاده از رااخاراای مناس  برای اسخاا اصوح

ج بیارررتر جامعه  حف  حرمت کر  امت انسرررانی و خبررر  جهرت ممرانعرت از تارررنس

پاسرداشرت حقوق افراد میالف و شبه میالف نه بر پایه خویااوندی و سابقه حّور 
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تواند کاررمخا به وجود  مده در جامعه را با اای میتلف سرریاسرری  میدر عرصرره

 مدار زمامدار دفع کند.رفتار اخوق

 واژگان کلیدی
 .البوغة  خوارج  رفتارشناسی  نهجعلیمداری  اماماخوق

 مقدمه و بیان مسئله.1
های پایانی اسرررت که در دهه« رهبری اخالقی»از جملره رویکردهرای نوین به حوزه مدیریت، رویکرد 

عنوان (این رویکرد به73: 1337طور جّدی در ادبیات مدیریت وارد شرررد.)ازگلی،قرن بیسرررت میالدی بره
-Brown M.E,2005, 117ارا رره شررررد.)« براون»تئوری برای نخسرررتین بررار براسررررا  مطررالعررات 

اند که اگرچه تدوین قوانین برای جامعه اهمیت فراوانی دارد، اما رهبری (محّققان بدین توافق رسرریده134
 ,Marsh,2013کشرررد.)نقش اصرررلی را در اخالقی بودن یرا اخالقی رفترار کردن برا جرامعه به دوش می

p565) شرخصیی از جانب رهبر در روابط دروناجماع تعاریف، رهبری اخالقی را نمایش رفتارهای اخالق 
رفتار  شخصی وی و انتقا  این هنجارها به پیروان ررر که ازطریق سه روش ارتباطات دوجانبه، تقویتو برون

 Resick, 2011, p436, Brown M.E, 2005) .دانندمی گیرد ررررگیری اخالقی صورت میو تصرمیم
,p117-134تررار نرریررروی تررحررت امررر خررود تررلثرریرررگررذار (از آنررجررا کرره رهرربررران بررر عررمررلررکرررد و رفرر

مدارانه نقش منحصررر به فردی را در جامعه خود ایفا (لذا با تعامل اخالقHoogh,2008, p309هسررتند،)
(تالش مقراله در جهت تبیین سررره روش فوق، در زمامداری 22ررررررر13: 1332ودیگران،کنرد.)رفیعیمی

 منعک  شده است.است، مطالعه موردی آن نیز در کارزار صفین  علیامام
توحید ومعادمحوری اسرررت که گاه  علیترین مبانی اخالق در اندیشررره اماماز سرررویی دیگر، مهم

ای ونهگهای اخالقی خود را نمایان کرده است؛بهصرورت غیرمستقیم در گزارهصرورت مسرتقیم و گاه بهبه
ر اختصررراص دارد، به عنوان های اخالقی خدامحور و معادمحوکره بخش مهمی از نهج البالغره به آموزه

  :32در خطبه نمونه امام
َتاَیُة ِ ُتاِّ یَش  ََ َلُ  اْاِ ٌِ َما

ََ ََ َو َخََبَ ال ٌِ ا ََ  ُک ءم َو اْلَغَلََُّة ِلُتاِّ یَش َقْد َعَِلَ السََ
َ
...اِّ یَش ءم َو اْلُقَوُة لََع  ؛ءم

یش های اخالقی پیت کردن آموزهترین صفات الهی؛ یعنی علم و قدرت برای توجه دادن به رعامهمبه
کند. ایشران دنیا را که سررای کوچیدن است، مکانی برای گرفتن توشه از طریق رعایت از مر  توصریه می

 تریندانند. در این خطبه نکات اخالقی مهمی ذکر شرررده اسرررت که از مهماخالق برای سررررای باقی می
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مانده عمر، واداشررتن نف  در ادامه عمر به باقیها عبارت اسرت از حفظ کتاب خدا وحقوق الهی، توجه آن
ری خواه بودن، اجتناب از خود فریبی، پندگیبه صربر، رخصرت و نرمش نشران ندادن نسبت به نف ، نیک

نشرررینی با اهل خورده هوا و غرور خویش، اجتنراب از ریراکراری، اجتناب از هماز دیگران، بردبختی فریرب
و... بسررریاری از ری برای نجات و کرامت، اجتناب از حسرررادتهو ،اجتنراب از درو ، راسرررتگویی معیرا

های یادشده ارتباطی مستقیم با رعایت حقوق مردم دارد. ایشان در نامه مشهور خود خطاب به مالک آموزه
 فرمایند:در باره ضرورت رعایت حقوق مستمندان با تکیه بر اصل خدامحوری می

َ اهلَلَ اهلَلَ یِف » 
ُ
ْفَلی... َو اْتَفِظ  اهلَلَ  ِ ِة السََُّ َك الَنََّقََ َتْ َفظََ ا اسََْ ِ مََ َِ  [ هلِلَ   ِ

ْ ِمْن َتقَِّ : 1111.)رضررری،..ِْ
 (73/133نامه

داند که در روز حعررررت برای تشرررویق رعایت حقوق مسرررتمندان،کمک به آنان را،کمک به خود می
پ  از یاد خدا  امام (31/133نامه :1111گردانند.)رضرری،کننده بر میسررختی)قیامت(آن را به کمک

 فرماید: و معاد در موارد متعدد در باره ضرورت رعایت حقوق مردم می
َك ِم  یا ُبَ يَ» ْا َنْفسَََ َِ َاْتعََ  

ْتَِّْب ِلَغ ِي  َغ َُ َهَك َو َ   ََب َو َلانا 
َ
أ ََ بُّ ِلَهْف ِي َك  ُ  َك َما ُت ِ ََ ْت ََ ْ  َلُ  َما  َك َو اُْكَ سََِ
ْن 
َ
بُّ ر ْن َکَما ُت ِ ْتسََِ

َ
ْظََلَ َو ر َُ ْن 

َ
بُّ ر ْظَِلْ َکَما اَل ُت ِ

ََ ا َو اَل  َن ِإلَ ی َِلَ َك َْ سَََ ْقِ ْح ِمْن َنْفسََِ
َِ ْقِ ُ ُ  ِمْن َك َو اسََْ َِ  َما تَسََْ

ََلاُ  ِي َغ  َْ ََ ا  ْ  ِمْن َنْفِسَك  َك َو اْرَض ِمَن الَهاِس ِِبَ  )همان(َِلُ
 رسد عصاره ضرورت و چگونگی رعایت حقوق مردم در این کلمات نمایان است.به نظر می

وفررایی شرررکنی و بیاز انجررام هر عملی غیراخالقی از جملرره پیمرران امررام برراور برره معرراد را بررازدارنررده
الق، شررناخت و رعایت حقوق مردم چنین از آنجایی که از مبانی اخ(هم2/117: 1322میثم،داند.)ابنمی

های اصالح رفتارها و روابط و مناسبات ترین زیرساختاز مهم اسرت و در اندیشره و سریره امیرمؤمنان
وق قرار شناسی و پایبندی به حقرود؛چنانچه مدار مناسربات و روابط انسرانی بر حقوقمدیریتی به شرمار می

(در این میران، اگر چه عداوت 1/71: 1373د.)م نیره،نمرایرگیرد، صرررورتی از اخالق مردیریتی جلوه می
قی اخالمداری حرکت کند، بیکند بر محور اخالقآید؛ اما تالش میاخالقی به شرررمار میقاسرررطین، بی

طلبی را با سعه صدر برآمده از مدارانه پاسر  گوید و رفتارهای از سر عجب و افزونآنان را خالقانه و اخالق
آورد این رویکرد، تجمیع وسررریع گیرد. بدیهی اسرررت رهو مردیریرت خردابراورانه، پیمردارانره رهبری اخالق

مداری جامعه به ویژه گفتمان در پیوند با نهاد مداری، دینداری و دینهای جامعه بر پایه اخالقزیرسررراخت
رند، با اکسررانی که نگاهی حّداقلی به هویت انسرران داشررته و د ای که بیشررینهگونهزمامداری خواهد بود، به

ها به خلیفه و زمامدار جامعه رفتار وی را ریاکاری تلقی کراریهرا و فریربدسرررتراویز قرار دادن انواع تهمرت
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و . (221: 1331خلدون،شود)ابنکنند. بدیهی اسرت که انسران چون به قدرت برسد، انحصارطلب میمی
، 221سررازیر خواهد شد،)همان، که به دولت برسرد، خواه ناخواه اقتصراد و توانگری به سرمت او هنگامی

(امرا تحلیل این مطلب در رفتار 311شرررود،)همران:ای کره منطق و بیرانش نیز دگرگون میگونره(بره311
اش و در گسررتره نیز قابل پیگیری اسررت که چگونه اصررو  اخالقی را در قامت زمامداری امیرمؤمنان

 م میان قدرت و انحصرررارطلبی را به چالشحکومت کوتاه و پرفراز ونشررریبش، حفظ کرد و کلیت قاعده تالز 
 کشید.

 های پژوهشپرسش.2
سررّنت سررامان یافته اسررت، نخسررت سرریر تاریخی ی حاضررر که اسررا  آن برطبق منابع اهلنوشررته

ای هدر جریان کارزار صرفین را بررسریده است و در پی آن ذیل تشری  گزاره مداری امیرمؤمناناخالق
ای است که زمامدار یک جامعه و یا حتی مدارانهبه دنبا  ارا ه مقوالت اخالقمداری در این رویداد، اخالق

سرررازمان باید خود را بدان مسرررل  سررراخته تا رویکرد فرادینی به هر انسرررانی را در جامعه تحت امر خود با 
ز نی انگیزش بیشررتر بسررط دهد و واکاوی نماید که آیا انحصررارطلبی و ت ییر منطق و بیان در رفتار امام

 شود یا خیر.مشاهده می
 های تحتمداری با انسررراناّدعای این نوشرررتار آن اسرررت که همانند تربیت، در کارگزاری نیز اخالق

ترین راهبرد و در واقع نقطه ابتدایی همه اقدامات حتی در جنگ با شررورشرریان و براندازان مدیریت، اصررلی
ت پایبند به اخالق هسررتند، اما مهم ورزی، بسرریار کسررانی که پیش از قدر حکومت اسررت. در سرریاسررت

نیز  دسرت گرفتن قدرت اسرت. وارسی این مقوله در ایام خالفت امیرمؤمنانبندی و تقید پ  از بهپای
رسرد که آیا کاربسرت این تقید در ایام کوتاه خالفت ایشان آن هم در شورش نیز جاری ضرروری به نظر می

نت در سمهم تربیتی را با استفاده از منابع اهل عدد این گزارههای متبوده اسرت یا خیر. نوشرتار حاضر گونه
به بحث ی تحلیلهای ذیل به بوته سرنجش سرپرده و با روش توصیفیجنگ با خوارن و با محوریت پرسرش

 نشانده است:
های چگونه در رفتار ایشرران با خوارن منعک  شررده اسررت؟ توصرریه مدارانه امامهای اخالقگزاره

ر تقّید به اخالق پیش از حکومت، تا چه حد در حکومت ایشران نیز مورد عمل واقع شده است؟ امام مبنی ب
 مدارانه است یا مجرمانه و محکومانه؟با مخالفان، انسانی و کرامت مدارانه امامبرخورد اخالق

 



   

135 

اس
رشن

رفتا
 ی

حل
ت

 از یلی
هبر 

ر
 ی

الق
اخ

رانه
مدا

 
مام

ا
یعل 

 

135 

 .پیشینه پژوهش3
 صورت ضمنی برخوردارباره به های خاص در ایننگاریهرچند این پژوهش از پیشرینه عمومی در تک

میثم، شرروشررتری، خویی و دیگر شررروح مطالبی پراکنده الحدید، ابنابیهای ابناسررت، چنانکه در شرررح
 مداری امام دریابیم، اما مسررئله اصررلی هیچ یک از دانشرروران، بررسرری و وارسرری دقیق از فهم اخالقمی

ن ییتب»البالغه نبوده اسرررت؛ مقاالتی مانند مداری زمامدار، آن هم بر پایه نهجکارزار صرررفین و نیز اخالق
نسررربت اخالق و »، یا «دن به امامت و حکومتیپ  از رسررر یامام عل یاسرررت اخالقیسررر یهامؤلفه

ر با فرودستان د یرتب  نظامیفرماندهان عال یاخالق یهاسرتهیبا»و نیز « علیسریاسرت از دیدگاه امام
 ای با محوریت پاسررر  بههای نشرررریافته، کتاب یا مقالهشاز این نمونه اسرررت؛ اما در پژوه «البالغهنهج

ه و البالغهای نهجکوشررد بر اسررا  آموزهمسررا ل مدنظر این پژوهش یافت نشررده اسررت. مقاله حاضررر می
در مقام زمامدار را بازشررناسرری و  علیی اماممدارانههای اخالقسررّنت مؤلفهویژه کتب تاریخی اهلبه

و سرررپ   خوارن با جنگ از قبل مدارانه امامهای رهبری اخالقبتدا مؤلفهمنظور اتحلیل کند. بدین
گیرد؛ این تحلیل در هر قسرررمت در در سرررنجه تحلیل قرار مینهروان هرا در حین وقوع جریان این مؤلفره

 پذیرد.مداری امام صورت میسازی و تطبیق رفتار امام با زمامداران متخلق به اخالققالب عصری

 مدارانه های رهبری اخالقـ مؤلفه4
توان برره طور خرراص برره ، میعلیهررای متعرردد در مرردیریررت و حکومررت امرراماز میرران ویژگی

ها را براسا  دو مقوله مداری بر اسرا  کرامت انسرانی اشراره کرد،امام که تعامل زمامدار با انسراناخالق
مداران (برخالد سرریاسررت122،ص73: نامه1111کند،)رضرری،برادر دینی و برادر آفرینشرری تفسرریر می

(سیاست را تابع اخالق 313،ص211:کالم1111دانند،)رضی،طلب که اخالق را تابع سریاسرت میقدرت
های (و معتقد اسرت که به خاطر آسیب312رررر312،ص221؛ کالم33،ص23کند)همان،کالممعرفی می

 ،73نررامرره )همرران، اخالق مهررارکننررده قرردرت خواهررد بود، (123،ص73فراوان قرردرت،)همرران،نررامرره
این ادبیات مرهون روح حاکم بر قرآن است که به عنوان مثا  در جنگ، ماهیت جنگ را  (123ررر122ص

(از این رو فعل زشرت کسانی را که مقابل او قرار 131کند،)ر.س: بقره/دفاعی و دفاع را به اخالق مقید می
-اع مرریدهررد،امررا از واکررنررش برره مررثررل امررتررنررگرریرررنررد،بررزرگرروارانرره مررورد نررقررد قرررار مرریمرری

(چرا که شخصیت انسانی عنصر مورد توجه امام برای برخوردها و 33رررر71/33:خطبه1111ورزد،)رضری،
ر کوشررد نیروی تحت امبخشرری میروسررت که رهبری اخالقی با ایجاد انگیزه و الهامها اسررت. ازاینتعامل

 خود را مقید به آداب اخالقی کند.
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 جنگ با خوارج مدارانه پیش ازهای رهبری اخالقـ مؤلفه1ـ4

محور خطبه قاصرعه در نهج البالغ ، نفی اسرتکبار و خودکامگی، بحثی اساسی در اخالق که چنانچه 
مداری است،ده فرمان قرار باشرد انسان در چیزی تعصب ورزد و از آن عدو  نکند،آن تنها اخالق و اخالق

: 1111کند)رضررری،مین میشرررناسررری اخالقی مردمان را تلاخالقی کره پایبندی به آن از هرجهت حقوق
(حّد وکیفیت عمل خود امام بر اسا  ضوابط اخالقی در این خطبه مجا  دیگری 232ررر132/237خطبه

ود بهتر و های ختواند میزان وفاداری ایشرران را بر گفتهطلبد، اما یافتن مصررادیقی در سرریره ایشرران، میمی
عنوان یکی از رخدادهای مام در صرررفین بهمدارانه اتر تبیین نمرایرد. دقت در رهبری اخالقموشرررکرافرانره

 تواند این مهم را تلمین نماید.یافته در حکومت ایشان، میوقوعبه
های متنوعی چون اصرررل قاطعیت و صررربر در پیش از رویارویی با خوارن از اصرررو  و روش امام

یل ین موارد را ذکند که همه اهدایت وروش تبیین و رعایت حقوق فردی و اجتماعی مخالفان اسررتفاده می
 شود.داند. در ادامه بدان پرداخته میاخالق می

 ـ اصل قاطعیت1ـ1ـ4
حاکم و جاری است،  های رفتاری امامای ثابت وحاکم است که در تمام شیوهمراد از اصل، قاعده

در  عنوان نمونه چون امامجوید. بههای کرداری خود ازآن بهره میای که امام در تمام شررریوهگونرهبره
های متفاوتی تواند شیوهاجرای عدالت و رعایت حقوق مردم قاطع اسرت، حا  رعایت حقوق مردم خود می

های ارشادی و در عمل داشرته باشرد، اما اصرل قاطعیت در همه آنها حاکم اسرت؛ یعنی امام چه در روش
ری گوید وبه افشرراگتبیینی و چه در روش تهدید و برخورد عملی با خوارن قاطع اسررت؛ او هرگاه سررخن می

د؛ او در نمایشود نیز قاطعانه عمل میگوید وهرگاه مجبور به برخورد عملی میپردازد قاطعانه سرخن میمی
 فرماید: راستای همین اطمینان است که می

ُت یِف » َْ ََ ِر  َما شَََ
ُ
َ  ِّ ُمْذ ر َْ ََ َیُ  َلْ ُی ا َفَ  َِخ  ِتْ  ُمو شََْ

َ
ِ  َ ْا ر  َنْفسََِ

َ
َلاِ  َو ُدَوِ  َفة  لََع جُ َْ ِمْن َغَلََِّة ا

َاِ  الْ  ََ  َسَِّ َال
َ
اَقْفَها لََع اءم َلْ َْوَم َ َ َ  ِّ َو اْلََّاِیِا َمْن َوِثَ  ِِبَ

َْ  يِا ا
ْ
 (1/71: خطبه1111)رضی،ْظَمأ

نه بر جان بود که بر مردم  م موسرررییدم. بیدم، در آن دو د  نگردیچه از آن روز که حّق را د
ر. امروز حّق و باطل آشررکار اسررت و یر شرروند و بر آنان امیلت چیبادا گمراهان به حنادان بود، م

: 1323م تشنگی رسته.)شهیدی،یراه عذر بر شما بسته، و آن که بر لب جوی نشسته است، از ب
12) 

گاه هدربار     د:یفرمایم نان خود درباره مقابله با اصحاب جملیو اطم یآ
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 َنْف ََِ  ِت َي َلََّ ََِ  یَو ِإَن َمِع »
َ
ُت لََع ا َلََّسَََْ   مََ

َ
َ  لََع َیَن ُْي َو ا َو اَل ُلَِّّ َِ

َْ ْ  َت   اهلَلِ َلُ ُ ! اَل َِلُ اِت َُ ا مََ نََ
َ
ْوَلَََا  ر

 (132/131وخطبه 11/71:خطبه1111)رضی،ِ  َُعوُدوَن ِإلَ يَو اَل  ُدُروَن َعْهُ  َْی 
گاه د ده ماند سوگنیحق بر من پوش ده داشتم و نهیالزم به امور را دارم، نه حق را پوشر یاّما من آ

 نتواند آن را چاره سازد... یها به وجود آورم که جز من کسآن یبرا یبه خدا، گرداب
ره توان نظاه در جنگ جمل نیز مییاین قاطعیت را هنگام دادن پرچم به دسرررت فرزندش محمد حنف 

مبازه با مخالفان حق و آنان (و درموضررعی دیگرفرمود: سرروگند به جان خودم، در 11/77کرد.)همو،کالم
 (21/22کنم)همو،خطبهینم یك لحظه مدارا و سستیورند، و فساد غوطه یکه در گمراه

 زدایی خوارن فرمود:امام درباره اصل قاطعیت خود در فتنه
َِ ُْي َوا»  َ َذا ِِ َلْت 

َلا َتیَت َ َ ِِ اَق َقْت یِف ِي  اهلَلِ َلَقْد ُکْهُت ِمْن سَََ ْوسَََ َِ ُْْت َو اَل اِدَها َما َلَََ َِق  َها َو اسََْ ُعْفُت َو اَل َتَُّ
َن ُْي ُخْهُت َو اَل َوَهْهُت َو ا ََ ْبُق ِ !  اهلَلِ َلَ َِ ََ َ َ  ِمْن َخاِص

َْ َج ا َِ ْخ
ُ
 (111/171)همو،خطبهاْلََّاِیَا َتیَت ر

گاه اسررت بهمرز قاطعیت امام همان حق نه از  ای که آن راگونهمداری امام اسررت که امام به این حق آ
اندیشی و پایبندی به آن از را دارند؛ این حق پوشراند ونه دیگران توان پوشراندن آن را بر امامدیگران می

پیش از اعالن قاطعیت خود معیار و جهت  اسررت؛ بر این اسررا  اسررت که امام مبانی اخالق امام
ند ضرررعف،سرررسرررتی،خیانت کند که قاطعیت او بر اسرررا  هوا و هو  یا اموری مانقطع خود را بیان می

 و...نیست؛ بلکه قاطعیتی است که هدد از آن، شکافتن حق از د  باطل است.
 ننهادها وقعیاما خوارن که پ  از پشیمانی از حکمیت، خواستار ل و قرارداد شدند، امام به خواسته آن

بّرد،7/123: 1112جوزی،؛ ابن1/772: 1323رازی، ؛7/22: 1332؛ طبری،711: 1111 )منقری،  ؛ م 
؛ 2/312: 1331)بالذری، ایشرررران اعالم جرردایی کردنررد، (2/231: 1337 اثیر،؛ ابن3/331: 1113

شان تا نیمه راه، همراه اما بازگشت (3/322 ،1337اثیر،؛ ابن1/771: 1323؛ رازی،1332:7/23طبری،
؛ 2/111: 1113 )مسررعودی، اند.ردهنفر ذکر ک هزاربا سررپاه امام بود، تعداد آنان را از چهارهزار تا بیسررت

 ؛1331:2/321 ؛ بالذری،2/131تررا:بی یعقوبی، ؛2/377: 1331 بالذری، ،1337:2/313 اثیر،ابن
ای به نام حروراء سرراکن در نیم فرسررنگی کوفه قریه (117: 1117 خیا ،بنف ی، خل211: 1322 دینوری،
؛ 2/131تا:؛ یعقوبی،بی2/312: 1331بالذری،؛ 3/27: 1113؛ مبّرد،3/23: 1111 سررعد،)ابن شرردند،

به تدریج وارد شرررهر کوفه شررردند و پ  از ایجاد  (7/132تا:بی ؛ مقدسررری،2/337: 1113 مسرررعودی،
: 1113خلدون،؛ ابن7/21: 1332)طبری، تشرررکیالت خراص خود، سررراز مخرالفرت خود را آغاز کردند

3/123.) 
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 ـ اصل صبر و تحّمل به جهت هدایت 2ـ1ـ4
های های امام در مواجهه با خوارن حاکم اسررت؛ یعنی اصررل صرربر چه در روشنیز بر تمام روشاین 

زدایی، ارشرراد، تبیین، تهدید... و چه در روش برخورد عملی حاکم اسررت. موارد غیرعملی امام مانند شرربهه
با صرربر  مامطلبید، اما اشررده از برخوردهای تند و ناصررواب خوارن، برخورد متقابل را میمتعدد گزارش

 خود در پی هدایت آنان بود.
ها القای این مطلب بود که امام باید به خاطر پذیرش حکمیت و دخالت در احکام شرررروع اّدعاهای آن

ها را الهی و نیز حاکم کردن شرررخص خاص، کافر شرررده و توبه او الزامی اسرررت. چون امام اسرررتدال  آن
 ،)بالذری فررت تنررد و صرررری  خود را علنی کردنررد،نپررذیرفررت، مهر کفر بر پیشررررانی وی نهررادنررد، مخررال

 جوزی،ابن ؛1337:3/331اثیر،ابن ؛1/772: 1323؛ رازی،1332:7/22؛ طبری،377و 2/333: 1331
گاهی اجازه  (2/232:  1113خلدون،؛ ابن2/223/227،223:  1323الحدید،ابی؛ ابن1112:7/123
 د.)بالذری،کردنا شرعارهایی سخنرانی او را قطع یا مختل میدادند و با کلمات یخوانی به ایشران نمیخطبه
دادند و گاهی رفتارشران را تندتر نشان می (1/232: 1323الحدید،ابی؛ ابن377، 373رررر2/372: 1331

: 1112؛ طوسررری،1373:2/233 کوفی،)ثقفی زدنررد.حتی نمرراز امرام را برا قرا رت بلنررد قرآن برره هم می
در کوچه و بازار با دیدن  (2/311: 1323الحدید،ابی؛ ابن2/113: 1323،شررهرآشرروب؛ ابن37ررررر3/37

هایی از زنان خوارن نیز در تاری  ثبت کردند. بروز چنین کنشامام، شررعارهای مخصرروص خود را تکرار می
 (.1/121: 1323الحدید،ابی؛ ابن7/122: 1331)بالذری، شده است.

گفته شد که چنین رفتارهایی بدین معناست که  یدر مسرجد شرعار الحکم  ال لله سر دادند، به عل
کنم، مگر اینکره برا من پیکرار کنند و به زودی چنین برا ایشررران پیکرار نمی»انرد، فرمود: بر تو خرون کرده

نویسد: وقتی وی را مورد فشار قرار دادند تا (مبّرد در موضرعی می2/233: 1111اندلسری،«.)خواهند کرد
و  نماید تا همراه او به شررام روند، امام فرمود: آیا پ  از همراهی با رسررو  خدااقرار به کفر کند و توبه 

 (3/31: 1113تفّقه در دین، اکنون کافر گشتم؟)مبّرد،
داد. گفته شرررده اسرررت که امام در میان امام اجازه برخوردی بیش از مرزهای اخالقی و قانونی را نمی

آنان گذر کرد، آنان با چشررمان خود او را دنبا  و به او خیره یاران خود نشررسررته بود، زنی زیباصررورت از کنار 
جان. یسررتن موجب هین نگر ینگان به شررهوت نگران اسررت و این نر یدگان ایگشررتند، امام فرمود: همانا د

زن وی  ز زنی چونید، که او نیکی بایشش نزدید با زن خویك از شرما به زنی نگرد که او را خوش آیپ  هر 
فهمد . مردم برای کشرررتن او ك فقه داندیمیین کافر را بکشرررد چه نیارن گفت خدا اد. مردی از خو یرنمرا
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 برخاستند، امام فرمود: 
ْو َعْفٌو َعْن َ ْنبم يُرَو  

َ
ا ُهَو َسبٌّ َِلَسبٍّ ر َ   (121/771،حکمت1111)رضی، دا  ِإَْ

 (132: 1323د.)شهیدی،یا بخشودن گناه شاید و ید، دشنام را دشنامی بایآرام باش
در دیوان منسررروب بره امرام که در صرررورت عدم انتسررراب به امام هم واقعیت جامعه امام را منعک  

 مداری ضبط است:کند، شعری قابل توجه درحوزه اخالقمی
ِِ ََی  َسَف م   ِ   َو  ْلا* اِتُل جَ ُکوَن َلُ  ُاجِ  ِِ

َ
ْن ر
َ
ُ  ر ََ ْک
َ
 َّاََو ر

ِز يِل ي
َ
اِق ِی  َکُعودم َزاَد یِف      ُد ِتْلما*يُد َسَفاَهة  َو ر ََ ْت  َّاَاْاِ

 ؛ او بر نادانیمیکند، من دوسرررت ندارم که به او پاسررر  بگونرادان براثر جهرل با من برخورد می
شرررتر بسررروزد، یرم که هرچه در آتش بیگش مییرا پ1«عود»د و من بر حوصرررله. روش یافزامی

 (23: 1111گردد.)میبدی،ادتر مییعطرش ز 
؛ 7/21: 1332)طبری، مخالفت خود را به ارعاب و تهدید به قتل امام ت ییر دادند.خوارن به مرور روش 

ل امرام در برابر این افراد قرابل توجه اسرررت. برخی از مورخان گفته (1/121: 1111 دینوری، اند به تحمرّ
ّده، دسرررتگیری و برخورد جدی امام با خوارن امکان ّده و ع  در کوفه و  پذیر بود، تعداد سرررپاه امام راجهت ع 

 کثیر،؛ ابن1337:3/311اثریرر،؛ابرن7/31: 1332)طربرری،م انررد؛نرفرر بررآورد کررده23211 بصرررره 
توان خالصرره داشررت، در عنصررر اخالق میاما آنچه امام را به مقابله و رویارویی وا نمی (2/232: 1122

  :1331طو  انجامید.)بالذری،طلبی خوارن تا به نقطه پیکار با امام حدود شرررش ماه به کرد. رونرد جدایی
 (1337:3/323اثیر،؛ ابن1332:7/22 ؛ طبری،2/373

که پذیری و رسمیت بخشیدن ستم نیست؛ بلصبر بر ستم هنگام برخورداری ازقدرت، به معنای ستم 
 ست.مداری دانمداری و اخالقتوان ناشی از حقاین صبر به جهت امید به هدایت است. صبر امام را نیز می

 موعظه ـ3ـ1ـ4
 بدون  حعرررت علی. اسررت کرده اسررتفاده خوارن با برخورد در ییها وهیشرر و روشررها از امام
درپی آن اسرت که با موعظه و زبانی ساده آنان را به سوی حق جذب نماید،  ،و تبیین اسرتدال  به پرداختن

سررران ای از انو با اندس موعظهای روشررن اسررت که نیاز به اسررتدال  و تبیین ندارد زیرا حق، گاه به اندازه
 شود.مدار، آشکار میحق

                                                                        

 سا  .را انهاال اخصاص ا اجس جتن ج  هدا کی را ساشن کن ز هدی فضا سج خاش.عا  چاب1
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تا پیش از اعالم جنگ مسررّلحانه، تفتیش عقاید، ترور و آزار مردم، ظهور رفتار امام را چیزی جز اخالق 
 یابیم. نمی

 وگو و موعظرره بود.هررای امررام، در رویررارویری بررا زبرران ترنررد آنرران، خریررخرواهری، گرفررتاز روش 
 ؛ بررالذری،122، کررالم 127، کررالم122، کررالم121، کررالم73کررالم، 37:،خررطرربرره1111)رضرررری،

 اثیر،؛ ابن311، 2/223: 1323الحدید،ابی؛ ابن22،/2: 1332 ؛ طبری،372، 371رررررر2/372: 1331
 ر121/122 : خطبه1111 )رضررری، امام خواهان پذیرش نصررریحت خیرخواه آنان بود (2/177: 1337

وگو و منطق اسرررتدال  بود، بارها ماجرای حکمیت تند آنان، گفت اما روش امام، در رویارویی با زبان (123
ت خواندند؛ هنگامی که امام خرون از حکمیکرد و پیوسته ایشان را به راه حق فرا میرا توضی  و تحلیل می

 (2/223: 1323الحدید،ابی)ابن تر است،رابرنتافت، اعالم کرد هرکه آن را گمراهی بداند خود، گمراه

 داراـ م4ـ1ـ4
داد. در حّد توان های راهبردی خویش قرار ورزی و مدارا را در رأ  سریاستامام رحمت، محبت، رفق

اری نبود؛ رفتاندیشی و حقآمد؛ البته کنارآمدنی که از روی ضعف و کوتاهی از حقبا مخالفان خود کنار می
ها خوارن در حد توان، در مقابل آندر برخورد با  بلکره تنهرا به جهت امید به هدایت مخالفان بود. امام

آن بود که آنان با حعرررور در مسرررجد و  نرمش نشررران داد. از اقدامات خوارن درمخالفت با امام علی
کردند. روزی امام در شرررکت نکردن در نماز جماعت وسررردادن شررعارهای تند مخالفت خود را آشررکار می

 دایی بلند این آیه را تالوت کرد کواء با صبنحا  اقامه نماز جماعت بود که عبدالله
ِت » و

ُ
ْد ر قَََ لَ  یَو لَََ ِذ َِإ  يَك َو ِإَع الَََ

لَ َت  کََْ ََ شَََْ
َ
ْن ر کََِ
َك لَََ لََِ َََّْ
ْن قَََ َن ی َن مََِ َن مََِ ونَََ

تََُ َََِ َك َو لَََ لََُ مَََ َن عَََ نَََ ََََّ ََْ 
 َِ اِس
ََ َْ  (27زمر/»)َن يا

 با شروع امام گاه نماز را ادامه داد.کوا سرکوت کرد تا آیه را تمام کرد آندر حا  قرا ت ابن امام
کواء، برار دیگرهمران آیه را قرا ت کرد و امام مانند گذشرررته در حا  قرا ت او سرررکوت کرد. بره قرا رت ابن

 این آیه را تالوت کرد: سرانجام پ  از تکرار چندباره این عمل، امام
اْصَِبْ ِإَن َوْعَد اهلَلِ َت ٌّ َو اَل »
َفَهَك اَلِذ ي ََ  (21)روم/ِقُهوَن َیَن اَل يْسَتَِ

اکنون که چنین اسرت صبر پیشه کن که وعده خدا حق است؛ و هرگز کسانی که ایمان ندارند 
 تو را خشمگین نسازند)و از راه خود منحرد نکنند(. 

(نیز 32رررر3/37: 1112کوا سراکت شرد وحعررت نماز را به پایان رساند.)طوسی،با تالوت این آیه ابن
آمدوگفت: نه به خدا قسررم که نه دسررتورت را اطاعت  ارجی نزد امامراشرردخبنپ  از حکمیت خریت
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شررکنی بر حذر او را از پیمان خوانم و فردا از تو جدا خواهم شررد، امامکنم ونه پشررت سرررت نماز میمی
داشررت و به مناظره دعوت کرد تا دالیل مخالفت خود را مطرح کند تا شرراید با جواب و اسررتدال  امام قانع 

خریت پیشرنهاد امام را با اصرحابش در میان گذاشرت و گفت تصمیم دارد بدون انجام مناظره از شرود. اما 
گاه کرد و  خود را به امام جدا شرود. یکی از یاران امام امام رسراند و ایشان را از تصمیم خریت آ

اق کنی و از وی)بر عردم شرررورش(پیمران و میث! چرا او را دسرررتگیر نمیعرض کرد: ای امیرمؤمنران
ا را از هسرتانی؟فرمود: اگر بنا باشد که هر ک  که مورد اّتهام است به زندان افکنده شود، همه زنداننمی

ه کهرا را محبو  و عقوبت کنم، پیش از آنبینم،آنمردم برایرد پر کرد، من برخود جهیردن بر مردم را نمی
 فوق است.( این روایت مؤید مطلب 1/337: 1373مخالفت آشکار کرده باشد)ثقفی،

 ـ تبیین همراه با ابراز محبت به جای تحمیل5ـ1ـ4
وگو و هدایت را بر آنان باز کند. سررراخت تا باب گفتامرام نمراینردگرانی بره سرررمت خوارن گسررریل می

 ؛2/12: 1113 ؛ مر رربی،1/11: 1331؛ برالذری،22/127: وصررریررت1111 )رضررری، عربررا ابرن
  )بالذری، صرروحانبنصررعصررعه (1117:13/232عسرراکر،؛ ابن311، 2/223: 1323 الحدید،ابیابن

 1332 )طبری، نعررررو زیادبن (13/232: 1117عسررراکر،؛ ابن2/73: 1113 ؛ م ربی،1331:2/377
 از زمره این نمایندگانند. (122،/21: 1123،نویری ؛3/322: 1337 اثیر،ابن ؛7/21:

ان ها و انتقادهای آننشست و اعتراضگو میو شان به گفترفت و با سرانگاه خود به سررا  خوارن می
ر رأفت شنید، اما از سشد، میرا که از سرر جمود و ضرعف شرعور سیاسی و البته با تندی و پرخاش بیان می

: 1323شرهرآشوب،؛ ابن7/22: 1332؛ طبری،323، 2/371: 1331بالذری، گفت)و رحمت پاسر  می
 (3/333: 1337اثیر،؛ ابن3/133

در پی تبیین حقیقرت بود تا خوارن با بصررریرت کامل هدایت گردند و امری بر آنان پیوسرررتره  امرام
نهج البالغ  قابل پیگیری است.  11، در کالمهای مشرهور سخن امیرمؤمنانتحمیل نشرود. از نمونه

اد ها فریشنود، آنایشران همراه با اصرحاب خود در مسرجد، به ناگاه صردای بلند تنی چند از خوارن را می
َ »د: زدنر ِْ ِ  اَل ُت کم»؛ خوارن دچرار بردفهمی بودنررد، چرا کره اینرران کلمره «ِإاَل هلِلَ در قرآن را برره معنررای « ح 

ای که این کلمه با مشرررتّقاتش به کار رفته به معنای کردند، در حالی که در هر آیهتفسررریر می« حکومرت»
اولین کسانی که این وا ه را  (2/117: 1112؛ طباطبا ی،2/137: 1112داوری و قعراوت است.)طبری،

چنین  به معنای حکومت و دولت و گرداننده جامعه برداشرررت کردند، خوارن هسرررتند؛ اما از نگاه امام
اندیشری است. مقصود ایشان از این شعار چنین بود که حکمرانی هیچ دولتی جز برداشرت از آیات قرآن کج
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خود حق دخالت ندارد. اما امام در رّد کالم آنان عبارتی انسران در سررنوشت دولت خدا سرزامند نیسرت، به
 فرمود: 

ُة َت ٍّ » ِ َو َلِتَن َهُؤاَلِء يَکِلمََ  ِإاَل هلِلَ
َ ِْ اِیٌا َنَعْ  ِإَنُ  اَل ُت ا  ََ َ اُد  َِ

ِ َو ِإَنُ  اَل ُ َد ِللَه ی ََ َة ِإاَل هلِلَ ََ اِس ُقوُلوَن اَل ِإْم
ِم 
َ
َم يم ِمْن ر اِت

ََ ْو 
َ
ٍَّ ر ِ  اْْلُْؤِمُن َو  َمُا یِف ْع ي َ  َِ ََ َِ ي ِإْم مُل  ِِ ْم َِ َُ َو َْس َِ َِ َُی َلا اْلَتا ُغ اهلَلُ 

َتَا َو َلِّ َممُل ِ ِ  اْلَف ی َلا اْلَ ُء جْ
َُُّا َو ی َو  َمُن ِ ِ  السَُّ

ْ
أ ََ ُا ِ ِ  اْلَعُدوُّ َو  ََ ِع يَقا َ ِ ي َتیَت   ِف ِمَن اْلَقِو َْؤَخُذ ِ ِ  لِلَََ

ٌَّ َو ی سَْ َم َو ي َح َ  اِت
ََ اَح ِمْن  ْسَ َ

ُ  يَِرَوا یِف  نََ
َ
ََ  ر ْخ
ُ
مَل َتْ ِت  ةم ر ا َمِ

َ َِ َْلََ  َُ ِظ َِ ْن
َ
 اهلَلِ ر
َ ِْ ََ َ َمُلْ  َقاَ  ُت ُة  ُة اْلََبَ ََ ْم َما اْاِ

َ
َِ َُتْ  َو َقاَ  ر َلا َْعَمُا 

ِِق  ُة َََََ  الَََََََِ ََ اتَََِ
فََََ ُة الَََْ ََ مَََْ ا اْاِ مََََ

َ
مُل ََََِ َََََو ر ََََِ مََََ ِِق ََََََََِ ا الشَََََ ُ  ِإَع  لََََ ْدِرکََََ ُ  َو ََََُ َدََََُ مَل مَََُ نَََِ

مََََ هَََْ ْن َََََ
َ
 ر

 (33ر11/32:کالم1111)رضی،«ُِ ی َمِه 
کن یسرررت، لیسررخنی اسرررت حّق که بدان باطلی را خواهند. آری حکم، جز از آن خدا ن» 

ا یکو کردار ید نیسرررت، حرالی کره مردم را حاکمی بایی را، جز خردا روا نینرد فرمرانرواینران گویا
ش کند، و کافر بهره خود برد، تا آن گاه که وعده یمان کار خویاو مرد با اکار، تا در حکومت تبره

وانی را فراهم آورند با دشمنان یه حکومت او ما  دیحّق سرر رسرد و مدت هر دو در رسد. در سا
کو کردار روز یروی او حّق ناتوان را از توانا بستانند، تا نیمن سرازند، و به نیها را اکار کنند، و راهیپ

 گری است که چونیت دیآسرودگی به شرب رسراند، و از گزند تبه کار در امان ماند. یو در روابه 
دارم، یو د فرمود:  انتظار حکم خدا را در باره شرررما مییت شرررنیسرررخن آنان را در باره حکم

زگار در آن کار خود کند، و در حکومتی یك باشرررد، پرهیه کردار نیفرمود:  اّما حکومتی که بر پا
ش برد تا آن گاه اجلش سررر رسررد و مرگش در یسررا  تبهکاری اسررت، بد کردار بهره خوکه بر ا

 (33: 1323شهیدی،«)رسد.
خوارن به سرربب این خصرریصرره، با نفی حکم غیر خدا، در واقع فرمانروایی و حکومت را برای غیر خدا 

ت، چرا منتفی اسررر نفی کردنرد، بردین معنا که وقتی غیر خدا حق هیچ فرمانی ندارد، حکومت غیر خدا نیز
آفرینی در جهت مصال  همگانی از جمله وظایف که اسرتنبا  حکم و مالحظه خیر و صرالح جامعه و نظم

ا هیابد. لذا با نفی حکم غیر خدا، امارت و حکومت انسرررانحکومت اسرررت که بدون آن حکومت معنا نمی
 (2/112: 1322منتفی است.)بحرانی،

 ی خوارجرعایت حقوق فردی و اجتماع ـ6ـ1ـ4
خوارن پیوسرررتره به قرا ت قرآن مشررر و  بودند، ولی برداشرررت ناصرررواب از آیات قرآن زمینه را برای 
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وگو با آنان به وسرریله قرآن و اسررتدال  آوردن از کرد؛ به همین سرربب امکان گفتشرران فراهم میگمراهی
پردازد. ه تشری  مسا ل میقرآن برای ایشران سرخت دشوار بود. اما امام با منطق و استدال  و فعایی باز ب

ند ما کنیم، اگر سر صحبت باز کناگر سراکت باشرند ما نیز سکوت اختیار می»ایشران در موضرعی فرمود: 
هررا نررخررواهرریررم رانرریررم، تررا زمررانری کرره خررالفرری مرررتررکررب نشرررونررد، مررتررعرّرض آننریررز سرررخررن مرری

که برخاسته از سریاستی  (3/331: 1337اثیر،؛ ابن1332:7/23؛ طبری،2/321: 1331بالذری،«)شرد
در مسررجد که خوارن با  علی»یابد: آزادی، پاسرداشررت حقوق و اخالق اسررت در این گزارش تجّلی می

 فریاد به مخالفت با وی برخاستنتد و شعار الحکم اال لله سردادند، امام خطاب به انان فرمود:
 حق هسرر ما بر را شررما که دیبدان شررود،یم برداشررت آن از یباطل مراد که اسررت یحق گفته! اکبر الله»
 م،ینکینم منع د،یآور یم زبان بر آنها در را خدا نام که مساجد از را شمار د،ییما همراه که یهنگام تا: است

 ما اب تا و میساز ینم محروم ماست همراه جنگ در دستانتان که یزمان تا میغنا و یعموم درآمد از را شرما و
 ،یشرررروان ؛2/231: 1122ر،یکثابن ؛21رررررر7/23: 1332،یطبر .«)میکنینم جنگ شرررما با دینجنگ

 ،یشررروکان ؛2/212: 1113،یبهوت ؛11/22:تایقدامه،بابن ؛11/73: 1323قردامره،ابن ؛3/23:ترایب
 ،یالبان ؛2/232: 1117،یهقیب ؛12/271:تایب ،یعسرررقالن ؛3/131: تایب ،یهقیب ؛2/311: 1323
1117 :3/112) 

آمد و اظهار کرد که فالن ک  از  گزارش شررده که شررخصرری نزد علیای دیگر گونهاین مطلب به
کند، فرمود: تو نیز او را پراسررر  ده، گفت او تو را تهدید به قتل می نمرایرد، علیخوارن تو را سرررّب می

کنم آنگاه همان سررره حق را فرمود: من در مقابل کسررری که اقدامی برای کشرررتن من نکرده اقدامی نمی
براین بنا سامان یافت که حقوق  ( سریاست اّتخاذی امیرمؤمنان11/311: 1113هندی،فرمود.)متقی

اجتماعی، اقتصرررادی، سررریاسررری و دینی آنان را حفظ کند، چرا که اهداد وی در حکومت برقراری تلمین 
ا را هامنیت و آزادی برای مخالفان بود. حتی در مورد حعرور گروهی از باهلیان در صرفین چنین حقوق آن

هد، منقری بازتاب این قعرریه را چنین گزارش کرده اسررت که امام برخی را که با وی میانه خوبی نپا  می
که شرما  رمیگنداشرتند و تاری  آنان را باهلیان خوانده، فراخواند و فرمود: ای گروه باهله من خدا را گواه می

 دیررلم رویبرره د د ویررر یز شرررمررا را دوسررررت نرردارم، پ  سرررهم خود را برگید و من نیرردار مرا دشرررمن می
ای (. یعنی امرام نسررربرت به مخالفان خود حتی کسرررانی که وی را در هیچ عرصررره1111/112)منقری،

 کرد.شرررد و حداقل حقوق ایشررران را بیت الما  قطع نمیرسررراندند، ارزش قا ل میهمراهی و یراری نمی
 همین مطلب نسبت به خوارن صادق بود.



    

146 

ش
پژوه

ج البلاغه، 
ی نه

ها
ستان

تاب
 

1399
شماره

 ،
65

 

146 

ن داشت، پیاپی به سخنرانی و تبیین نقا  کور ماجرای صفیامام که تصرمیم یکسرره کردن قاسطین را 
 ای ایرادتا اینکه پیش از حرکت به سروی صرفین خطبه (122/137:کالم1111)ر.س:رضری، پرداختمی

 بالذری، ر.س: ؛ و نیز،37/23: خطبه 1111)رضرری، کرد تا همه را متوجه خطر اصررلی یعنی معاویه کند
هایی با ایشررران، نگراریپ  از نرامره .(3/311: 1337اثیر،ن؛ اب7/37: 1332؛ طبری،2/327: 1331

پیوسرررته به دنبا  توبه امام بودند تا اینکه امام از ایشررران ناامید شرررد، اما تالش کرد که مردم را به سرررمت 
اما  (333رر3/333: 1337اثیر،؛ ابن7/132: 1112جوزی،؛ ابن7/22: 1332صفین سوق دهد.)طبری،

خواهید بروید؛ در زمین فسررراد نکنید، زیرا تا خوارن کرد و فرمود: هر کجا می ای بهدر این میران توصررریه
پ  از این،  (2/322: 1331سازم.)بالذری،وقتی آشروبی به پا نکنید، من شرما را برانگیخته به پیکار نمی

ار کرسرررید که برخی از یارانش بر این رأی بودند که ابتدا امام به شرررهر انبار رفت، اخباری به گوشرررش می
ور داد دید و دستتر میخوارن را یکسره سازیم و سپ  به سمت معاویه حرکت کنیم، اما امام معاویه را مهم

جنگند تا حکمرانانی سررررکش باشرررند و بندگی خدا را به بندگی و که به جنگ کسرررانی روید که با شرررما می
 (7/31، 1332؛ طبری،1/122: 1111اند.)دینوری،بردگی خویش گرفته

ت و همسررش روبرو شدند و پ   ر این میان خوارن با صرحابی پیامبراما د عبدالله بن خّباب بن ار،
از مکالماتی که میان ایشرران صررورت گرفت، دسررت و پای او را بسررتند و همراه با همسررر باردارش به زیر 

 ودرخت نخل و سرررپ  کنار نهری بردند، عبدالله را همچون گوسرررفند ذب  کردند و شرررکم زنش دریدند 
بّرد، ؛ 323، 2/322: 1331 ؛ بالذری،212: 1323 همراه با فرزندش او را به قتل رسررراندند.)دینوری،  م 

قتل رفتند را بهبه شرررمار می البتره ایشررران سررره زن دیگر کره از صرررحرابی پیرامبر (3/13  :1113
بدی صحت (چون خبر این کشرتار به امام رسرید با گسریل حارث بن مّره ع7/32: 1332رسراندند)طبری،

 (7/32: 1332 ؛ طبری،212: 1323 این خبر را پیگیری کرد، خوارن او را نیز به قتل رسرراندند.)دینوری،
خبر قترل وی نیز بره گوش امام و یارانش رسرررید که اعتراض شررردید یارانش را برانگیخت تا در نهایت امام 

 دستور حرکت به سمت نهروان را داد)همان(.
نهروان روبروی هم دیگر قرار گرفتنرد، امرام عدم تمایل خود به جنگ را  وقتی دو سرررپراه در کنراره پرل

سرران که در جمل و صررفین اّتخاذ کرده بود، در این جایگاه نیز متذکر شررد. از این رو به خوارن چنین همان
پیام داد که قاتالن عبدالله بن خباب و زن و دیگر کسررانی که به دسررت ایشرران کشررته شرردند را به ایشرران 

 (3/23: 1113ند تا رهایشان سازد. اما چنین پیام دادند که همگی جزء قاتالن ایشان هستند،)مبّرد،بسپار 
؛ 1111:1/123دانیم خون شما نیز مباح است)دینوری،و اعالم کردند همانطور که خون ایشان را مباح می
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؛ 3/313: 1337اثیر،؛ابن1112،7/133جوزی،؛ابن7/33: 1332؛ طبری،1/311: 1373 کوفی،ثقفی
 (.2/233: 1113خلدون،؛ ابن2/232: 1122کثیر،ابن

وگو و روشرررنگری حتی در میدان جنگ وارد شرررد، وتالش کرد تا تبیین امور امرام مجددا از باب گفت
گذشررته در جریان حکمیت را به دسررت گیرد و متذکر شررود. گاهی نیز با تکیه به انگاشررت فهم صررحی  از 

گری خود قرار دهد. امام پیوسته کوشرید روشرنگری را نصب العین امر هدایتمی قرآن و سرّنت پیامبر
تکرار کرد کره چنرانچره مردعی هسرررتیرد که من خطا کردم و گمراه شررردم، چرا به گمراهی من همه امت 

گنرراه را درهم انگرراریررد؟! و گنرراهکررار و بیهررا را کررافر میدهیررد و آنرا مورد مؤاخررذه قرار می پیررامبر
کرد، اما حق و حقوق و میراث او اگر زناکننده با فرد همسرررردار را مطرود اعالم می پیامبرآمیزید؟! می

زد، اما از درآمد عمومی به آنان همسرررر را تازیانه میداد، دسرررت دزد را برید، زناکار بیاش میرا به خانواده
به ازدوان خود در کرد و هر دو خطراکرارررررررر دزد و زنراکرارررررررر از زنران مسرررلمران، افرادی را پرداخرت می

 .)122/131:کالم1111ر.س: رضی،(آوردند...می
ر.س: ( دادچنان هشرردار و انذار میبا این سررخنان شررکاد و تزلزلی در سررپاه ایجاد شررد، اما امام هم

ها را نفرین هرا بره دنبرا  توبه دادن امام بودند)که امام در این کشررراکش آن.و آن)32/31خطبره همران،
 )33ر73/32:کالم1111رضی،(کرد

و وگها رود و آغاز گفتها بود. امام تصررمیم گرفت خود داخل اردوی آنلشررکر امام بیش از دو برابر آن
کند. امام وقتی وارد لشررکر شررد به خاطر شررناختی که از امام داشررتند، شررگفت زده شرردند. سرروا  کردند: 

 دو رکعت نماز خواند. سپ  به ها ایسرتاد وتان کجاسرت؟ امام پیش روی خیمه و دیدگان آنخیمه فرمانده
کمان خود تکیه کرد و خطاب به ایشرران فرمود: اینجا موقعیتی اسررت که هرک  در آن رسررتگار شررود، در 

 اندلسی،( وگو کرد و سروگندشان داد که بازگردند.قیامت نیز رسرتگار خواهد شرد؛ پ  با آنان مفصرل گفت
 ؛ ابن1/773: 1323 رازی، ؛1/127: 1123، ؛ محلی231 :1122بررالحق، نرراطرق ؛1111:2/232

 )2/223: 1323 الحدید،ابی
یری گرضری بخشی از این گفت و گو را ذکر کرده است، وقتی آنان درباره داوری کردن به خردهشرریف

 و اشکا  کردن به بحث نشسته بودند، امام از آنان پرسید:
د، یو برخی نبودند. فرمود: پ  جدا شررو د؟ گفتند: برخی از ما بودندین با ما بودیآیا همه شررما در صررفّ 

ر آن که در خوگر، تا با هر دسررته چنانیاند دسررته دای، و آنان که نبودهاند دسررتهن بودهیآنان که در صررف
 ها به سخن امام گوش فرا دادند.م. آنیاست سخن گو
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از نقل  شررریف رضرری آن بخشرری از کالم امام را آورده که خطاب به همراهان امام در صررفین اسررت و
 بقیه خودداری ورزیده است:

وا ِلَقْوِع » ُِ ْْنِ
َ
وا َعِن اْلَتَاِم َو ر َُ ْمسََِ

َ
اَ  ر قََ ََ اَس  اَد  الهََ ُتْ  ِإَع  ... َو نََ َِ َد کَِ

َْ أَ ْقَُِّلوا  َِ
َ
اُ   ،َو ر ْدنََ َََ َمْن نَُ ََ

ْل  اَدة  َََ لََ َِ َشَََ   ِ ْا ِ ِعْلمَِ
َ َکَلَمُلْ  َقَُ

ُ
ا ِ اَ  ام ِمْن يِ َتَامم َیِو  لََ ْن قََ

َ
ِ  ر َلَِِ ِعِلُ  َُجْ َْ َد َر َلْ َتُقوُلوا ِعهَْ

َ
: ر

اِتَف ِت  ة  َو ِغ َاْْلَ َََ ِد َلََ َا  َو خََ َْ ة  َو َم اِب اهلَلِ يلََ َِ اُتوا ِإَع ِک َ َ َقاُلوَنا َو اسََْ َِ ا اسََْ
هََ َِ ُا َدْعَو هَْ

َ
ا َو ر ة  ِإْخَواُنهََ عََ

 
ْ
ر ََ ال ََ ْ َ اَنُ   ْه   سَُ َِ ْ َو ال ُ  ِإ َِف اْلَقَُّوُ  ِمُهْنُ َُ ٌَ َظاِه ْم

َ
ُقْلُت َلُتْ  َهَذا ر ََ ؟  ْ َوُلُ  اٌن َو َ اِیُه مَی ُ  َعُهْنُ

َ
ُ  ُعْدَواٌن َو ر

ِق 
َ
أ ٌة؟ َََ َدامََ ُ  نََ َُ ٌة َو آِخ َ َِ ََرلَْ ِنُتْ  َو اْلَلُموا َی

ْ
أ  شَََ
َ
ِذُُکْ َو اَل ی ُموا لََع َواتَِ

اِد َبَ لََ جِ
َْ  ا
َ
وا لََع ُتْ  َو َعَََُّ َِ َق

وا ِإَع  ُِ ِف َِ ْل ِت  ََ
ُ
اِع م َنَعَ  ِإْن ر

 ََنََ
َ
َنْت َهِذِ  اْلَفْعَلُة َو َقْد َرر ْد ََ َِك َ َ  َو قََ ُِ َا َو ِإْن  َلَََ

َ
ْعَن ُی َب ر

َ
ُموَها َُتْ  ر ُِ

ََب 
َ
 َو اهلَلِ َلِکْن ر

َ
ْت لََع ا َوَتَََّ ا مََ لََ ُِ  َِ
ِِ ََی ََ َل

َلا َو اَل َلَ َلا ِإ  ُِ ُِ ََّمُل َو ِإَن ي  َلْلُم ِ ُّ اَلِذ  َّنِّ اهلَلُ َ ْنَََّلا َو َواهلَلِ ِإْن ِتْک َِ

اَب َْلَِع  وِ  اهلَلِ یاْلِتََِ َلَقْد ُکَها َممَل َرسََُ
ََ   ُ ُِ َّْ ِ 
ُ  ُمْذ صَََ ُِ اَرْق ََ َا لَ  ، َما  ِْ اِء ََو ِإَن اْلَق ْبَ  اْْل اِء َو اْلَ

َ
ُدوُر لََع

 ُکاِّ ُم َِ 
َ
َما َنْلَداُد لََع ََ اَ اِت  ََ ْخَواِن َو اْلَق َةم ِإاَل ِإ ََو اْاِ َِ مَی ََّةم َو شَِ  َو ُم

َ  ِّ َو تَْسِل َانا  َْ  ا
َ
َِ َو َصَْبا  و  ا  لََع ْم

َ َْ  ِل
ا یِف  ُا ِإْخَواَنهََ اََِ

ا ُنقََ َ ْ هََ صََْ
َ
ا ر َ ا ِإََْ اِح َو َلِتهََ ََ جَِ

ِض اََْ  َمََََ
َ
َِ  لََع َا  ا َدخََ  مََ

َ
َاِم لََع سََْ  َو يَن الَل ِ  ِم َاْاِ

ِ
غ

اِج َو الشََُّ  ِو ااِلْعِوتََ
ْ
أ ِة َو الََِ ا یِف يََّْلََ ِإَ ا َیِمْعهََ ةم  ِا َََ

لََ ا ِإَع الْ يَخ ََْ َداََّن ِ َ َِ َعَ َها َو َن ا شَََ َ َِ  
َِ َََِّق َُلُّ اهلَلُ َهَها  ََب َو ِة 

 َِ َها َعَما ِسَواَهاََرِغََّْها  َْ ْمَس
َ
 )123ر122/123:خطبه1111رضی،(«َلا َو ر

د. و با د  خود به من یرگفتره من گوش دهد و بره ییرسرررخن مگو»و مردم را آواز داد کره: »
سرررپ  « د.ید. پ  از آن ک  کره گواهی خواهم، چنرانکره دانرد، در آن باب سرررخن گویرروآر 
لت، و یا هنگامی که از روی حیها فرمود که از آن جمله اسررت:  آسررخنانی دراز، بدان امام

ا، ند. از مینان مایهمردد برادران مرا و یرهرا را برافراشرررتنرد، نگفترنرگ، قرآنیب و نیررنرگ، و فر 
ی یرفتن اسرررت و بدانها رهایدند. رای، از آنان پذییدند، و به کتاب خدا گرایگرذشرررت از خطا طلب

رفتن داوری قرآن است، و نهان آن ین کاری اسرت که آشرکار آن پذیدن. به شرما گفتم، ایبخشر
و در  د،یخود پرداز  مانی، به کاریان آن پشرریمان. آغاز آن مهربانی اسررت، و پایدشررمنی با خدا و ا

که اگر  د.ید، و به هر بانگ کننده گوش مدار ید. در کار جهاد دندان بفشرررار یش بتاز یش پیراه خو
مقدار اسررت. چنان شررد که ار اسررت و اگر او را واگذارند خوار و بییپاسررخش دهند، با گمراهی 

ر من از آن سررررباز د. به خدا، اگید، و بدان رضرررا دادیدم به داوری گردن نهادیشرررد، و شرررما را د
نمود. برره خرردا، اگر آن را قبو  فی واجررب نبود، و خرردا گنرراه آن را بر من برراز نمییزدم، تکلمی
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، ار آن گشررتمیروی بودم، چه، قرآن با من اسررت، از آن هنگام که ین کار سررزاوار پینمودم، بدمی
ان و برادران، و م، و بره خون پدران، و فرزندیبود از آن جردا نبودم. همرانرا، برا رسرررو  خردا

 افزود، و رفتنمان درمی مانمانیبت و سررختی بر ایم، و هر مصرریآلودشرراوندانمان دسررت مییخو
کار یکن امروز پیهای سوزان. لبا ی بر درد جراحتیراه حّق بود، و گردن نهادن به فرمان، و شرک

و شرربهت و  افته اسررت،یما با برادران مسررلمانی اسررت که دودلی و کجبازی در اسررالمشرران راه 
شررانی ما یر م که خدا بدان پیده نهادیلتی دین در بافته اسرت. پ  اگر به وسریقیل با اعتقاد و یتلو

م و یك گرداند، هر دو فرقه بدان رو آر یم نزدیك سخنیت کشراند، و ما را بدانچه در آن یرا به جمع
 )121: 1323رضی،(«م.یجز آن را دست بدار 

بر گروهی از خوارن تلثیر گذاشرررت و آنان را از لجاجت و  امام سرررخنان همراه با محبت ومدارای
تندروی دور سراخت و روشرن شرد که راه و رسرم امام بر صرواب بوده و او در کاستن چنان مخالفان، بسیار 
موفق بوده اسرررت. روش امام در رویارویی با خوارن، روش مالیمت و نرمش همراه با خیر خواهی بود، وی 

یشان کرد و حقوق ابخواهد فرزند عاّق و سرکش خود را به راه بیاور با آنان رفتار می درسرت بسران پدری که
کرد و تمام هّمت او این پرداخت و به داد و فریادشرران در مسررجد و اطراد آن اعتنا نمیرا از بیت الما  می

نی شام را که خوارن ی سرطابود که از طریق رام سراختن این گروه، وحدت کلمه را به جامعه باز آورد و غده
: 1333ی،داد،)دلشادتهراننامه صرفین نیز این حق را به امام میکن یازد و پیماننیز زاییده آن بودند، ریشره

داوری کنند، امام  (زیرا در متن قرارداد قید شررده بود که اگر دو داور برخالد قرآن و سررّنت پیامبر131
 (.2/231: 1323لحدید،اابیدر موضع نخست خود باقی خواهد بود.)ابن

تلثیرگذاری صرررراحت، صرررداقت و اخالق در این کالم امام به وضررروح پیداسرررت. خشرررونت خوارن 
منحصرررر به فرد و هنر اخالق خود، آنان را سررراکت کرده اسرررت وآنان  زدنی اسرررت، اما امام با ویژگیمثا 

 یش از دو هزارنفر از جنگشرران یعنی بگوش خود را به وی سرپردند. پ  از این بود که حدودا بخش عمده
امام به سمت گروه  (227رررر2/221: 1323الحدید،ابی؛ ابن132رررر2/137: 1337اثیر،کناره گرفتند.)ابن

تر در صرفین همراه وی نبودند رفت و فرمود: ما با شما جنگ نداریم. دستور داد پرچمی را در دوم که پیش
 م قرار گیرند در امانند. فرمان امام به ابوایوب انصارید  زمین فرو کنند و فرمود کسانی که در زیر این پرچ

درخور توجه اسررت مبنی بر اینکه که بدیشرران بگوید: هر که به کوفه یا مدا ن بازگردد و یا از این گروه بدرآید 
: 1332؛ طبری،1/123: 1111در امن و امران اسرررت، مرا نیازی به ریختن خون شرررما نداریم)دینوری،

 (.312ر3/317: 1337اثیر،؛ ابن32ر7/37
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هرکه قتلی مرتکب و متعرض کسرری نشررده در امان اسررت؛ در میان شررما چندنفر قاتل وجود دارد، آن 
ا همه هقاتالن تحویل داده شروند و بقیه به کوفه یا مدا ن بروند یا دسرت در دسررت ما بگذارند. آن باقیمانده

ه امام فرمود: اگر همه افراد روی زمین دست بکشیم. فریاد کشریدند که ما همه قاتلیم و اگر بمانیم باز می
ه قتل کنم. کسی که بکشری کنند، و بر جنایت خود اصررار ورزند من همه را قصراص میقتل ببرند، انسران

 دهد که او باشد و ادامه دهد.ورزد اخالق اجازه نمیها اصرار میانسان
د جنگ با شررما را نداریم. در این هنگام اما امام درخواسررت تلّملی دوباره کرد چه اینکه فرمود: ما قصرر

خاطر  دانم به چهرفت، گفت: به خدا قسم! نمیاشرجعی که از رؤسای خوارن نیز به شمار مینوفلبنفروة
 جنگیم؟ جز این نیسرررت که بازگردم تا در پیکار با او یا در تبعیت از او با بصررریرت عمل کنم.می با علی

سرپ  با پانصدنفر مسیر خود را  (7/32: 1332،ی؛ طبر 1331:2/321بالذری،؛ 211: 1323 )دینوری،
(از خوارن 2/321: 1331، بالذری،1332:7/32)طبری، اند صرد یا سیصدتنجدا سراخت، چنانکه گفته

: 1323 ؛ دینوری،123،/1: 1111به امام پیوسرررتند. بخشررری هم زیر پرچم امان جای گرفتند)دینوری،
 (2/233: 1122کثیر،؛ ابن3/317: 1337اثیر،؛ ابن7/32: 1332 ؛ طبری،211

: 1331 ؛ بالذری2/133تا: از این چهارهزار نفری که به سروی امام لشرکر کشیده بودند،)یعقوبی،بی
 2311هررای متعرردد حرردودطبق نقررل (.2/233: 1122کرثریرر،ابرن ؛7/32: 1332؛ طربرری،2/321

و  1311یا 1211و یا ))همان1711قولی  و به (2/321: 1331بالذری، (1311)32،/7: 1332)طبری،
 باقی ماندند. (2/233: 1122کثیر،ابن(نفر1111یا کمتر از

 ـ ترساندن و انذار  7ـ1ـ4
به امید هدایت آنان استفاده نموده است. این روش  از این روش برای بیم دادن خوارن و امام علی

شررما را از آن »فرماید: می مؤثر اسررت. امامبا توجه به یادآوری سرررانجام شرروم گمراهان در امر هدایت 
رهانی ن م اك افکنده. نه بیهای اید، و در پسررت و بلند ین رود افتاده باشرریترسررانم که کشررته در کرانه امی

ار، و برره دام قعررررا یررد، و نرره حّجتی آشرررکررار، آواره خررانرره و دیررروشرررن از پروردگررار داشرررترره برراشررر
ندرزهایی دلسررروزانه و با نگرانی از آینده آنان و حاکم (پیوسرررته ا32_32/32:خطبه1332رضررری،«)گرفتار

؛ 1/71، خطبه1111فرمود تا ایشان را هشیار و متوجه سازد)ر.س: رضی،شدن نابکاران بر ایشان بیان می
 (22/172نامه
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 تحلیل و عصری سازی
 ای برای هدایتر هدد از حکومت رهبران در جامعه اسالمی، حکومت نیست؛ بلکه حکومت وسیله1

هاسرررت. بر این اسرررا  رهبر جامعه در برابر هر نوع گمراهی، و شرررناسررراندن حقوق، عدالت و اجرای آن
 ایستد.عدالتی و ضایع کردن حقوق مردم با قاطعیت میبی

ت های اخالقی صررور ها، باید با رعایت باالترین مؤلفهفهمیررررر ایسررتادن رهبر و رهبران در برابر کج2
 و رحمت الهی، شمار گمراهان و م عوبان اندس شود.بگیرد تا بنابر اصل هدایت 

ترین آنها قاطعیت و صبر در های اخالقی خود نیازمند اصو  مهمی است که از مهمرررر رعایت مؤلفه3
 مسیر هدایت است.

ند آن کرو از سوی رهبر جامعه اسالمی ایجاب میرررر آنچه عالوه بر روشرنگری و تبیین مسا ل پیش1
هتی قرار گیرد ترا دفع فتنه کند. بهترین ابزار در جهت کشرررف چگونگی دفع، اسرررت کره تالش وی در ج

سازی به جای تحمیل است. ارشاد به جای اجبارو راهنمایی به جای خودکامگی، سریاسرت تبیین و روشرن
 گویی به جای تکفیرگری است.گرایانه و حقیقتمذاکره و مدارا به جای قهر و خشونت، واقع

ه سازان شده باشد کگری فتنهجامعه حتی نخبگان و خواص گرفتار هوچی رررر ممکن است بخشی از7
جاب گویی و پرهیز از درافکندن خود در حگفته مانند تبیین و حقیقتزمامدار با اسرررتفاده از ابزارهای پیش

وگو، اسررتدال  همراه با منطق، صررراحت، صررداقت و شررفافیت از دیگر به رفع این مسررا ل بپردازد. گفت
کند تا هم حقوق مخالفان را پا  نهد و هم یی اسررت که زمامدار در برخورد با مخالفان اسررتفاده میابزارها

 وظیفه اخالقی و دینی خویش را به صورت صحی  انجام دهد.
سررازان از جهالت مردم یا بخشرری از جامعه اسررتفاده کرده و اهداد خود را رنگ رررر ممکن اسررت فتنه2

در  آمده برای برخی خواصهای پیشسازی و بها دادن به فرصتفادباشرند که شر حقیقت جلوه بخشریده
 رسان خواهد بود. کنار مدارا یاری

 توان با مخالفان رفتاری تکفیری داشتهای متفاوت سیاسی، نمیرررر به جهت ناهمسویی و برداشت2
ها را از نها، آو به دلیل باور نداشرررتن به باورهای سررریاسررری یا دینی زمامدار یا حتی نسررربت به دیگر حوزه

میدان سریاسررت یا عرصرره دین به در کرد. پاسرداشررت حقوق و احترام و نیز به جای نهادن حق سرریاسرری و 
های خاص در یک دینی مخرالفران به عنوان حقی عمومی برای همه اقشررراری اسرررت که با وجود تفاوت

 نماید.کنند، ضرورت میسرزمین زندگی می
نش فهمی سیره و مم زی، بدفهمی و یا کجی که جمود، خشکرررر راهنمایی مستدّ  نسبت به کسان3
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آنان گشرررته و در برخورد با عوامل مؤثر در تربیت جامعه ررررررر یا حوادث مختلفی که گاه جامعه به آن مبتال 
گاهی و بیشرود رررر دچار کممی اند گرچه احتما  تلثیر اندس اسررت، اما به هر جهت وظیفه بصریرتی شرردهآ

مامدار و حتی خواص جامعه اقتعررای چنین امری را دارد، حتی اگر کارکرد خود را دینی، شرررعی و عرفی ز
 هرچند اندس به منصه ظهور نداشته باشد.

نمرایاند که خواص نیز در تردید افتاده و قدرت ررررررر گراه تبلی رات دشرررمن بیرونی چنران فعرا  می -3
با سکوت چه با همنوایی با ایشان  ها چهشران از میان رفته، از این رو همراهی با آنتشرخیص حق و باطل

ها خواری و زبونی دشرمن اسرت، چرا که در صورت عدم همراهی دشمن با گمراهی اسرت و واگذاردن آن
 های سوء خود نسبت به خواص جامعه شکست خورده است.روش یاد شده، حداقل آن در یکی از برنامه

 مدارانه در آستانه جنگهای رهبری اخالقـ مؤلفه2ـ4

ام، پ  از دورانی دشروار با خوارن، تصرمیم به عزیمت به صرفین گرفت، اما خوارن در مسریر ایشان ام
شررروع به قتل و کشررتار برخی کردند، امام چنان که خود پیشررتر اعالن کرده بود، مماشررات با اینان را کنار 

، یت گمراهانحتی در آسررتانه جنگ و حتمی بودن جنگ نیز باز به امید بازگشررت و هدا گذاشررت. امام
کردند که دعوت به توبه و ارشررراد آنان و عدم آغازگری باالترین مراتب اخالق را نسررربت به آنان رعایت می

 مدارانه امام مطرح کرد.های رهبری اخالقتوان در این عرصه به عنوان مؤلفهنبرد را می

 دعوت به توبه و بازگشت به حق پیش از جنگ ـ1ـ2ـ4
اران وی ی رفتند و سوییبازگشت و توبه دعوتشان کرد، اما نپذستاد و بهیها اك آنیشخصا  نزد علی

داشررتن گهنراندازی خوارن را متذکر شردند، اما امام تا سره مرتبه دسررتور به دسرتیاران امام تیر افکندند، یت
 لیعخون بود آوردند، اینجا د تا مردی را که کشرته و آغشته بهیگفت دسرت نگهدار یفرمود، پیوسرته م

(خوارن 2/117: 1113مسررعودی،«)دیها حمله کنها رواسررت، به آنالله اکبر، اینک جنگ با آن»فرمود: 
و از آن چندنفر باقیمانده چنان که )211: 1323نیز هجوم آوردنرد، امرا نیروهای امام دفاع کردند)دینوری،

سرررپاه امام نیز نه تن کشرررته  نفر گریختنرد و بقیه کشرررته شررردند. ازخود امرام وعرده داده بود، کمتر از ده
 (جنگ فرو نشست.3/23: 1113مبّرد،(شدند.

 عدم آغازگری جنگ ـ2ـ2ـ4
: 1332،یاثر بود)طبر اینان را به قرآن دعوت کنید، اما گویا بی»امام در آستانه جنگ با خوارن فرمود: 

(طبق روش و سررریره 1332:7/32،یدر اینجرا نیز امام پ  از آرایش نظامی سرررپاه خویش)طبر  (32،/7
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کّفوا ال تبدءوهم ی»ی همیشگی خود را تذکر داد: نظامی و اخالقی خود دسرتور نبرد را صرادر نکرد و نکته
: 1111دینوری،(«: از آنان دسرررت بشرررویید مگر اینکه آنان نبرد را آغاز کنندبدءوکمیعنهم  بالقتا  حتی 

: 1112جوزی،؛ ابن2/12: 1111کوفی،اعثم، ابن7/32: 1332،ی؛ طبر 211: 1323 ؛ دینوری،1/123
 (3/312: 1337اثیر،؛ ابن7/131

 مدارانه پس از جنگهای رهبری اخالقـ مؤلفه7ـ4

که در  ایگونهامرام براالترین نکرات اخالقی را حتی پ  از جنگ و پیروزی بر خوارن، رعایت فرمود به
ا  به یاران خود امر فرموده است که بر ایشان سخت خردی آنان توجه داشرته و بر همین اسبرخورد به بی

، اما گیری پیش از وقوع نبرد با شرایط هنگامه نبرد متفاوت باشدنگیرند. البته ممکن اسرت شررایط تصمیم
 نظر دارد.ترین بحران نیز به این موضوع دقتمدار در مهمامام در قامت رهبری اخالق

 ق غیر مصیب با طالب باطل مصیبتفاوت قائل شدن میان طالب ح ـ1ـ 3ـ4
گیری کردند و یا امرام پ  از جنرگ در مورد افرادی کره از منش خود بازگشرررته بودند و از جنگ کناره

محوری امام اسرت. توصیه امام چنین افراد گریخته از جنگ سرخنی فرمود که این نیز از مصرادیق اخالق
 :بود که

ِد » عَََْ َواِرَج  ََََ َََََ وا اََََْ لَََُ اََََِ
قََََ لَََ   اَل تَََُ َا َََََََ ایَََِ َََََّ

َب الَََْ لََََ ْن یََََ مََََ ُ  کََََ
َ
أ نََََ خَََْ
َ
أ ََََ  َ َب اََََْ ََََ لََََ ْن یََََ َ  مََََ

ْدَرَکُ  
َ
أ  (21/31:کالم1111رضی،(«ََ

د همانند آن یماید و راه خطا پید، چره آن که به طلب حّق در آیرپ  از من خوارن را مکشررر»
ه و اصرررحاب او مقصرررود یدیمعاویرابرد و بردان دسرررت گشرررایرسرررت کره براطرل را طلبرد و بین

 (13: 1323 )همو،است

 ـ دستور به آزادی باقیماندگان از جنگ2ـ 3ـ4
امرام برارهرا عردم جنرگ خود را اعالن فرمود، در این جرایگاه نیز دسرررتور داد تا اجازه دهند باقیمانده 
خوارن که فرار کردند، آزاد باشرند، باور امام بر این اصررل قرار گرفته اسرت که کسررانی که جویای حق بودند 

م زی، دنیاطلبی و خطاروی به این جایگاه رسیدند. اینان مانند کسانی نیستند که خواهان به سربب خشک
 باطل بودند و بدان دست یافتند. شریف رضی معاویه را مقصود امام دانسته است)همان(.

 در هدایت خوارج های امامـ تأثیر اصول و روش4ـ4

اخالقی ا گسرررتاخی بیشرررتر وارد حوزه بیها بانجرامیرد، آنطو  میهرچره تحمرل امرام برا خوارن بره
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گیری خود حدود تلثیر خود را گذاشت، چرا که خوارن در ظهور و شکل شردند. رویکرد اخالقی اماممی
دادند، اما ظهور و تلثیر این رفتار در نهروان ریزش کرد و چهارهزارنفر را بر بیسرررت هزارنفر را تشرررکیل می

(حدود چهارهزارنفر از ایشان مسّل  و 2/313: 1122کثیر،ن؛اب2/111: 1113جای گذاشرت.)مسعودی،
در این میان، وقتی  (1337:2/313اثیر،؛ ابن1113:2/111 مصرّمم آماده جنگ با امام شدند)مسعودی،

ها درخور عبا  از آنها فرسررتاد، صررحبتی بی نتیجه رقم خورد، توصرریف ابنعبا  را به نزد آنبنعبدالله
ایی خشن؛ هشان از سجده بسیار پینه بسته با جامهنکه مسلمانند و اهل عبادت، پیشانیتوجه است و آن ای

ها بیان کرده اسرررت که بیانگر حالت کلی رویکرد آنان به باورهای خویش سرررپ  عبرارتی در توصررریف آن
: ایشرران کسررانی هسررتند که مصررّممند و تا انتها بر سررر اعتقاد خود ایسررتاده »اسررت:  ون، ّمر  شرر، و هم م 

گیری در بازگشت از صفین، .(چون پ  از اعالم کناره2/233: 1111؛ اندلسی،1113:3/12ست)مبّرد،ا
وگو نشرست و مفصال به تحلیل وقایع گذشته پرداخت، دو هزار تن از خوارن که خود امام با ایشران به گفت
 (1323:2/227الحدید، ابیشدند و با او بازگشتند.)ابن در حروراء بودند همراه علی

ورزی و مدارا؛ توان در این عناصرررر جای داد: رفقبرا توجره بره مطرالب فوق، رفتار امام با خوارن را می
وگو؛ ارسا  نماینده؛ رعایت حقوق؛ مقابله هنگام تعرض به مردم و قتل که البته تذکر و موعظه؛ انذار؛ گفت

: 1337اثیر،؛ابن23ررررررر1332:7/22پیوسرررت.)طبری،این روش بعرد از افسررراد و ط یران آنران به وقوع 
 (2/311: 1323الحدید،ابی؛ابن2/117

 تحلیل و عصری سازی
رررر رعایت اخالق تنها پیش از پیروزی و هنگام ضعف نیست، بلکه رعایت اخالق پ  از پیروزی و در 1

 شود.اون قدرت نیز ضروری و اصلی مهم تلقی می
 اند، نسربت به کسانی که دراند، ولی راه را خطا رفتهطلب حقرررر رعایت اصرل مدارا با کسرانی که در 2

 طلب باطل اند، ضرورت دارد.
معناسررت، زیرا هایی که زمامدار به آن مبتال شررده، انتخاب اهّم و مهم به دسررت مردم بیررررر در فتنه3

 در مورد فتنه  سرررنجش آن با معیارهای تلثیرگذاری قابل تحقق اسرررت. روش روشرررنگری امیرمؤمنان
هلک ر و تخوارن با روش ایشران در مورد صرفین متفاوت اسرت. ایشران فتنه صرفین را نسربت به اسرالم، م 

شرنده ا به هداند، از این رو سریره دفاعی ایشان نیز متفاوت خواهد بود،لذا زمامدار باید در وقوع فتنهتر میک 
 تر خواهد بود.مخرباین مقوله توجه کند که کدام یک با توجه به معیارها و موازین دینی 

ترین ارکان حفظ سالمت معنوی افراد است. شرناخت وظیفه در دو فتنه شبیه به هم، یکی از مهم -3
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از سوی  سازی در این عرصههاست. شفاددو پهلو سرخن گفتن کمک به غبارآلودگی فعرای پر تنش فتنه
ت افکنی تلثیرگذار باشرررد. بدیهی اسرررههکارگزاران و به ویژه زمامداران به رفع از غبارآلودگی و تردید و شرررب

ند. کدشررمن درونی و بیرونی در این عرصرره از پمپا  تردیدافکنی در مردم و به ویژه مسررؤوالن کوتاهی نمی
تحلیل، تصررمیم و تشررویق ایشرران علیه مصررال  سرررزمین اسررالمی زمینه فریب عناصررر داخلی را فراهم 

 آمیخته خواهد شد و اینجاست که تولید شکاد خواهد کرد.سازد و لذا در این جایگاه حق و باطل درهم می
و  هاای معکو  به بار خواهد داشررت، داشررتهرررر اجبار مخالفان به منطق و عقیده خود، قطعا نتیجه1

واند تهای خود شررکل گرفته اسررت که زمامدار اسررالمی نمیفرضباورها مخالفان بر اسررا  مبانی و پیش
سازی هر باوری به مدت زمان های خود متقاعد و اجبار سازد، چرا که نهادینهفرضها را با باورها و پیشآن

طوالنی نیازمند اسرت و هر کسری براسا  عملکردها و رفتارهای زمامداران و مدیران جامعه باوری نسبت 
   یابد.به آنان می

 

 نتیجه
 جا که رهبراناسرررت و آن« رهبری اخالقی»از جمله رویکردهای نوین به حوزه مدیریت، رویکرد  .1

ش مدارانه نقبر عملکرد و رفترار نیروی تحرت امر خود ترلثیرگرذار هسرررتنرد لرذا برا تعامل اخالق
 کند.منحصر به فردی را در جامعه خود ایفا می

ای برای رعایت برا توجره بره مبرانی الهی اخالق)توحیرد و معراد( اهمیرت ویژه امیرمؤمنران .2
 الهی است وهم وظیفه انسانی.حقوق مردم قا ل است؛ حقوقی که هم وظیفه 

ی دشوار اند، بسبهرهرعایت اخالق نسربت به مخالفان به ویژه مخالفانی که ازخرد و بصریرت بی .3
رغم قدرت، بر این امر داللت دارد که درتمام مراحل مواجهه با خوارن علیاسرت، سیره امام

 افت.تیاران خود را نیز برنمیای که گاه اعتراض گونههای اخالقی خود پایبندند بهبه گزاره
اش و در گستره حاکی ازآن است که اصو  اخالقی را در قامت زمامداری رفتار امیرمؤمنان .1

حکومت کوتاه و پرفراز ونشرریبش، حفظ کرد و کلیت قاعده تالزم میان قدرت و انحصررارطلبی را 
 به چالش کشید.

 دانند، به تبعیتع سرریاسررت میطلب که اخالق را تابمداران قدرتبرخالد سرریاسررت امام .7
های فراوان قدرت موجود در خاطر آسرریبسرریاسررت از اخالق باورمند اسررت؛ از نظر ایشرران به

های آن در همه مراتب رفتاری، مهارکننده مداری و توجه به عناصررر و گزارهسرریاسررت، اخالق
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 قدرت خواهد بود.
را معناست، زیو مهم به دست مردم بیهایی که زمامدار به آن مبتال شرده، انتخاب اهّم در فتنه .2

در  سرررنجش آن با معیارهای تلثیرگذاری قابل تحقق اسرررت. روش روشرررنگری امیرمؤمنان
مورد فتنه خوارن با روش ایشران در مورد صرفین متفاوت اسرت. ایشان فتنه صفین را نسبت به 

هلک شرندهاسرالم، م  ذا متفاوت خواهد بود، لداند، از این رو سیره دفاعی ایشان نیز تر میتر و ک 
ها به این مقوله توجه کند که کدام یک با توجه به معیارها و موازین زمرامردار برایرد در وقوع فتنه

 تر خواهد بود.دینی مخرب
ترین ارکان حفظ سرررالمت معنوی افراد شرررناخت وظیفه در دو فتنه شررربیه به هم، یکی از مهم .2

ازی در سهاسرت. شفادعرای پر تنش فتنهاسرت. دو پهلو سرخن گفتن کمک به غبارآلودگی ف
این عرصرره از سرروی کارگزاران و به ویژه زمامداران به زدودن تردید در میان مردم و تلثیرناپذیری 

 رساند.آنان از شبهات مخالفان بیرونی و درونی، یاری می
ز کره اسرررتفاده اآورد، در حرالیای معکو  بره برار میاجبرار مخرالفران بره مبرانی خود، نتیجره .3

 ای خواهدکنندههای اخالقی مذکور، نسررربت به بسررریاری از گمراهان اثر مثبت و هدایتروش
 داشت. 

در مواجهه با خوارن برگرفته از رعایت اصررولی مانند اصررل قاطعیت مدارانه امامرفتار اخالق .3
 های تربیتی گوناگونی مانند: روش موعظه، مدارا،جویی از روشو صرربر در هدایت مردم و بهره

تبیین همراه برا ابراز محبرت بره جرای تحمیرل، رعرایرت حقوق فردی و اجتماعی، ترسررراندن و 
دعوت به توبه و بازگشررت به حق پیش از جنگ، عدم آغازگری جنگ، تفاوت قا ل شرردن انذار،ر

میان طالب حق غیر مصریب با طالب باطل مصیب، دستور به آزادی باقیماندگان از جنگ و در 
 در هدایت خوارن، قابل مشاهده است. های امامروش نهایت تلثیر اصو  و
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