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چکیده
از میان رویکردهای گوناگون در بررسی مسئله صلح و جنگ در سنت علوی ،رویکرد
االهیاتی اهمیت خاصی دارد .در این مقاله ضمن استناد به مدارک و منابع تاریخی
میکوشیم با نگاهی تحلیلی ،مبانی و ریشههای االهیاتی این مسئله را در سنت امام
علی (ع) بکاویم .بنا بر نتایج این تحقیق ،مهمترین مبانی االهیاتی صلح و جنگ در
سنت علوی عبارتاند از :رحمت االهی ،شناساندن توحید ،تقابل حق و باطل ،تقابل
هدایت و ضاللت ،دفاع از آموزههای اسالم و سنت نبوی و فرمان االهی مبنی بر مقابله با
پیمانشکنان .نتیجه کلی این اصول ،نوعی صلحگرایی (تقدم صلح بر جنگ) و اختصاص
تجویز جنگ به مواقع اضطرار در سنت علوی است.
کلیدواژهها :مبانی االهیاتی ،جنگ ،صلح ،امام علی (ع).

* دانشجوی دکتری شیعهشناسی (گرایش کالم) ،دانشگاه ادیان و مذاهب قم.
** استاد گروه فلسفه ،دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول.)saeedimehr@yahoo.com :
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مقدمه
یکی از مسائل مهم در روابط انسانی ،بهخصوص در دنیای امروز ،صلح و جنگ است .قرآن و
سنت نبوی بارها درباره این موضوع سخن گفتهاند ،اما پس از رحلت پیامبر با توجه به حوادث
صدر اسالم و بروز اقسام کجرویها در میان خود مسلمانان ،بررسی ماهیت گفتار و رفتار امام
علی (ع) به عنوان جانشین مؤیَّد رسول خدا (ص) در مواجهه با این موضوع میتواند میزان
مناسب و الگوی کاملی برای اتخاذ رویکرد به صلح یا جنگ باشد.
دوران حکومت حضرت علی (ع) با توجه به تعامل اقوام و صاحبان ادیان مختلف با همدیگر
اهمیت خاصی دارد؛ دورانی که موافقان و مخالفان سیاسی با گرایشهای مختلف فعالیت میکردند
و کشمکشهای داخلی هر روز به گونهای بروز میکرد .بررسی مسئله صلح و جنگ در سنت
علوی از جوانب مختلف ،از جمله بررسی مبانی فکری آن ،منبع ارزشمندی برای پژوهش در این
مسئ له است .با توجه به نقش بنیادین مباحث االهیاتی در مسائل اجتماعی و با نظر به نتایج
حاصل از بررسی سنت علوی میتوان دریافت که دیدگاه امام علی (ع) در این مسئله بر برخی
اصول و مبانی االهیاتی استوار است .پرسش اصلی این است که :این اصول کداماند و طبق آن ،چه
نتیجهای درباره نسبت صلح و جنگ میتوان گرفت؟
حاصل این تحقیق آن است که اصولی همچون رحمت االهی ،شناساندن توحید ،تقابل حق
و باطل ،تقابل هدایت و ضاللت ،دفاع از آموزه های اسالم و سنت نبوی و فرمان االهی مبنیی بیر
مقابله با پیمانشکنان ،از مبانی االهیاتی صلح و جنگ در سینت علیوی اسیت .در ادامیه ،دلییل
گزینش آنها به عنوان مبانی مؤثر صلح و جنگ در سنت علوی بررسی میشود.

 .8اصل رحمت االهی
در قرآن کریم آمده است که باید خداوند را با اسماء حسنایش بخوانیم (اعراف .)081 :طبق
روایات اسالمی ،اگر خدا را با اسمائش نخوانیم معرفت خدا برای ما انسانها حاصل نمیشیود
(صدوق .)2 :0011 ،پس راه معرفت خدا ،شناخت اسماء حسنای االهی است .در مطالعات دینی ،از
جمله تقسیمبندیهای مختلفی که برای شناخت اسماء االهی صورت گرفته ،تقسیم اسماء
االهی به اسماء ذات و صفات و فعل ،و نیز به اسماء جمالیه و جاللیه است (محقق سبزواری،0181 ،
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ج .)001 :0در این تقسیمبندی ،اسماء جاللیه به قهر و شدت خدا ،و اسماء جمالیه به لطف و
رحمت اال هی اشاره دارند .از جمله این اسمای حسنای االهی ،رحمان و رحیم است .در بیانی
بسیار شگفتانگیز از حضرت علی (ع) تمام مهربانیها از بدو عالم خلقت تا پایان آن ،یک واحد
از رحمت االهی شمرده شده و  99واحد دیگر به روز قیامت اختصاص دارد (فیض کاشانی:0130 ،

113؛ مجلسی ،0011 ،ج29 :8؛ التفسیر المنسوب الی االمام العسکری.)18 :0019 ،
چنین خدایی که «کتَبَ عَلی نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ» (انعام )02 :است آنقدر در روز قیامت خواهد
بخشید که حتی ابلیسِ راندهشده از درگاه االهی نیز به بخشش خداوند طمع خواهد کرد (صدوق،

)213 :0131؛ و این بخشش ،وعده رحمت خدا است.
حضرت علی (ع) در عبارت دیگری در توصیف اسم مبارک رحیم ،آن را شامل دین و دنیا و
آخرت توصیف میکند (فیض کاشانی ،0003 ،ج)89 :0؛ و میفرماید« :رَحِیمٌ لَا یوصَفُ بِالرِّقَّهِ»
(نهجالبالغه ،0000 ،خ .)238 :039از اینرو گفتهاند رحمت از خدا ،إنعام و فضل ،و از آدمیان رقّت
قلب و عاطفه است (راغب اصفهانی.)103 :0002 ،
اما اندیشه و رأیی که رحمت االهی را در قامت یک اصل میشناساند این است که« :وصف
رحیم مخصوص برای آخرت نیست ،بلکه بیشتر آیات ،عمومیت آن را میرساند و اگر بگوییم
رحیم یعنی خدایی که فقط برای مؤمنان رحیم است آن هم در قیامت ،این سخن را قرآن
تصدیق نمیکند» (قرشی ،0130 ،ج .)18 :1مطابق با تفسیر البیان فی تفسیر القرآن ،روایاتی که
رحیم را فقط مختص مؤمنان میداند مخالف با قرآن است .از اینرو ،اینگونه روایات را باید
تأویل کرد یا کنار گذاشت .همچنین ،طبق این تفسیر ،کلمه «رحیم» در قرآن بدون اینکه به
مؤمنان یا به آخرت اختصاص داشته باشد استعمال میشود .آیاتی از قرآن نظیر ابراهیم،11 :
حج ،13 :اسراء 11 :دالّ بر رحمت االهی بر هر انسانی است .این آیات هم دنیا را شامل میشوند
و هم آخرت را (خویی ،بیتا 012 ،و .)083
البته دیدگاه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه رحمت رحمانیه را شامل این دنیا و همگان
میداند و رحمت رحیمیه را شامل مؤمنان  ،که برخی آن را به آخرت نسبت دادهاند و برخی آن
را برای مؤمنان ،هم در دنیا و هم در آخرت میدانند که با آیه «إنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ» (حج:
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 )13مخالف است؛ زیرا در این آیه صحبت از مؤمن و کافر ،دنیا و آخرت نشده و همه مردم
(ناس) را در بر میگیرد.
حضرت علی (ع) درباره اسم «رحمان» و ربط آن به بسط رزق میفرماید« :الرَّحْمنِ الذی

یرحم ببسط الرزق علینا» (فیض کاشانی ،0003 ،ج)89 :0؛ «اسم رحمان االهی ،بسطدهنده رزق بر
تمامی موجودات عالم هستی است» .به عبارت دیگر ،گستره این نام مبارک ،عالم هستی را فرا
گرفته است .از سویی ،نزدیکترین اسم به نام مبارک «اهلل» ،اسم مبارک «الرحمن» است
(إسراء .)001:از اینرو ،هیچ موجودی از شمول اسم «الرحمن» خارج نیست .طبق آیه  3سوره
طه ،اسم «الرحمن» بسط فیض وجود بر تمام اشیا است و تدبیر اشیا را بر عهده دارد.
از سویی ،نزدیکی نام مبارک «اهلل» با نام مبارک «الرحمن» در آیه «قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا

الرَّحْمَنَ أَیا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی» به گستره رحمت االهی اشاره دارد .اتفاقاً در اِحصاء اسماء
در قرآن نیز ،اسماء جمالیه بسیارند و اسماء جاللیه اندک .از سوی دیگر ،طبق آیه «وَ رَحْمَتِی

وَسِعَتْ کلَّ شَیءٍ» رحمت االهی هر شیئی را در بر گرفته است .نظر برخی از اهالی حکمت این
است که« :اسم رحمان صورت وجود و شامل جمیع اسماء و مرصاد هر سالک و منتهاالیه هر
طریق و مرجع هر حاضر و غایب است» (آشتیانی.)080 :0180 ،
«رحمان» صیغه مبالغه از «رحمت» است که داللت بر کثرت و گسترش و احاطه رحمت دارد
و «رحیم» صفت مشبهه است و داللت بر دوام و همیشهبودن رحمت دارد (قرشی ،0133 ،ج.)11 :0
در نتیجه «الرحمن الرحیم» یعنی رحمت همگانی و همیشگی .این حقیقت االهی ،همان چیزی
است که در آغاز سورههای قرآن آمده و نشاندهنده آن است که خداوند پیش از آغاز هر گونه
سخنی ،رحمتش را اظهار کرده است.
از سویی با توجه به مباحث پیشگفته در خصوص گستره رحمت االهی ،و از سویی دیگر با
نظر به اینکه هر فعلی در جهانِ هستی یا هر فرمان االهی ،چه در عالم تکوین و چه در عالم
تشریع ،ظهوری از اسماء االهی است این نتیجه به دست می آید که آنچه در عالم امکان از
خداوند سر میزند عمدتاً جنبه جمالی دارد و از رحمت منشأ گرفته است.
حضرت علی (ع) در بخشی از خطابهاش ،به پیوستهبودن و دوام رحمت االهی و قطعنشیدن
آن اشاره میکند (نهجالبالغه ،0000 ،خ .)83 :3طبق این خطبه ،هیچکس از رحمت او لحظهای قانط
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نیست؛ هیچکس از نعمتهای االهی تهیدست نیست و از آمرزش او کسی مأیوس نمیشود .بیه
بیان دیگر ،فیض رحمت هیچگاه از سوی فیّاض منقطع نیست ،اگرچه میا متوجیه همیه مراتیب
رحمت نشویم و آن را نطلبیم!
از جمله سخنان حضرت علی (ع) که حاکی از قطعنشدن رزق حتی در صورت قطع طاعیت
از سوی خلق است و آن را نشان عطوفت االهی میداند ،این روایت است« :و فی روایة العاطف علی

خلقه بالرزق ال یقطع عنهم مواد رزقه و إن انقطعوا عن طاعته» (فیض کاشانی ،0003 ،ج .)89 :0میتیوان
نتیجه گرفت که رحمت االهی دارای گستره وسیعی است که شامل گنهکاران هم میشود و این
خود دالّ بر سابقه رحمت االهی است.
همچنین ،طبق آیه  031سوره اعراف ،رحمت االهی هر شیئی را در بر گرفته است؛ مثالً در
آیه  21سوره یس با اینکه سخن از عذاب است ،از خدای رحمان یاد میکند .بر این اساس،
رحمت ذاتی است؛ یعنی عذابی هم که به بندگان میرسد برای رسیدن آنها به کمالهای
شایسته و مقدّرشان است؛ چنانکه طال و نقره را در آتش می گدازند و ذوب میکنند تا
ناخالصیهایش گرفته شود (قیصری ،بیتا.)321 :
از برکت همین «سبقت رحمت بر غضب» است که نهفقط توبه توبهکننده پذیرفته میشود،
بلکه طبق آیه  31سوره فرقان ،تمام بدیهایی که انسان مرتکب شده است ،پس از توبه حقیقی
به نیکی تبدیل خواهد شد.
با بررسی سخنان حضرت علی (ع) ،بهخصوص آنچه در نهجالبالغه نقل شده ،روشن میشود
که از اسماء جمالیه بسیار بیشتر استفاده شده است (صافی گلپایگانی .)139-209 :0183 ،در سخنان
ایشان ،که حاوی درونمایههایی بسیار واال در شناخت اسماء و صفات االهی است ،آمده است:
«الرَّحِیمِ بنا فی أدیاننا و دنیانا و آخرتنا خفف علینا الدین و جعله سهلًا خفیفاً (حنیفاً)» (فیض کاشانی،

 ،0003ج .)89 :0خداوندی با چنین رحمت وسیع و دائمی ،دین آسانی را نیز برای مردم در نظر
گرفته است؛ دینی که طبق اعتقادات امامیه ،از جمله نشانههای عظیم لطف و رحمت االهی در
آن ،وجود امام معصوم است (نصیرالدین طوسی ،بیتا)220 :؛ امام معصومی که خلیفةاهلل است و آیینه
تمامنمای اسماء و صفات االهی است .به عبارت دیگر« ،آنچه را که خدای سبحان بالذات دارد بنده
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کامل او در جایگاه مظهر و آیت االهی بالعرض دارا است و آنچه را خداوند باالصالة واجد است بنده
محض او در مقام خلیفه و جانشین خداوند ،بالتبع دارد» (جوادی آملی ،0183 ،ج.)01 :0
از جمله صفات ذاتی خداوند رحمت است و حضرت علی (ع) مظهر کامل رحمتِ خداوند
است؛ وقتی رحمت خداوند بنا بر «ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ» (انعام )003 :فراگیر است رحمت امام نیز عام
و فراگیر است ،همچون پرتوافشانیِ آفتاب که نور و روشناییاش را به همگان میبخشد .جلوهگاه
دیگر رحمت حضرت علی (ع) قیامت است که به صورت شفاعت از قاصران و برخی مقصران
ظهور میکند (مجلسی ،0011 ،ج )00 :8و چون خداوند دارای صفات جمال و جالل است امام ،هم
مظهر رحمت االهی است ،و هم در جایی که قهاریت خداوند جلوه میکند مظهر قهاریت است.
همانطور که صفات جمالی خداوند بر صفات جاللیاش غلبه دارد ،وجه غالب امام نیز حُسن و
جمال است؛ رحمتش نیز به عنوان خلیفه تام اال هی بر غضبش احاطه دارد و حکیمانه ،با
حکمت ناشی از علم شهودی خداوند (صدوق )010 :0198 ،زعامت رحمت عام را در دست دارد .او
طبق «رُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَیثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا یدْفَعُهُ إِلَّا الشَّر» (نهجالبالغه ،0000 ،ح )311 :100هم زمین
را از لوث شرک و فرث الحاد پاک میکند و هم قهرش را به رهبری مِهر اِعمال میکند .حتی بر
قهر شمشیر ذوالفقار حضرت ،مُهر «کلِمَةُ اللَّهِ هِی الْعُلْیا» (توبه )01 :زده شده است (جوادی آملی،

 ،0183ج.)92 :0
پیشروبودن در سِلم و صلح و حِلم ،صفاتی هستند که بارها نبی خاتم (ص) درباره امام علی
(ع) بیان کرده است .نظیر« :یا علِی أَنْتَ أَفْضَلُ أُمَّتِی فَضْلًا وَ أَقْدَمُهُمْ سِلْماً وَ أَکثَرُهُمْ عِلْماً وَ أَوْفَرُهُمْ حِلْماً

وَ أَشْجَعُهُمْ قَلْباً» (صدوق )01 :0131 ،و یا «فَعَلِی  ...وَ أَحْلَمُ النَّاسِ حِلْماً» (همان .)019 :امام معصوم از بُعد
عملی نیز در مرحلهای از حلم و رحمت قرار دارد که بیش از آن امکان ندارد (همو ،0001 ،ج)101 :2

و این رحمت فراگیر شامل دوست و دشمن است.
سفارشهای حضرت علی (ع) درباره مهربانیکردن به قاتلش ،که در دست مسلمانان اسیر
بود ،نشان از همین رحمت عام حضرت دارد .حضرت به فرزندش امام حسن (ع) سفارش
میکند که از همان غذایی به قاتل بدهد که خود میخورد و از همان نوشیدنیای که خود
مینوشد به وی بنوشاند؛ و علت این رفتار را چنین شرح میدهد« :ما اهل بیتی هستیم که بر
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آن کس که به ما بدی کند جز بزرگی و عفو و رحمت نمیافزاییم و مهربانی از عادتهای ما
است» (مجلسی ،0011 ،ج.)288-283 :02

 .4اصل شناساندن توحید
کل هستی غایت واحدی دارد که بر محور توحید شکل میگیرد .اصل توحید جایگاهی واال و
بنیادین در میان اصول اعتقادی دین دارد ،به گونهای که دیگر اصول اعتقادی ،از جمله نبوت و
رسالت نبی خاتم (ص) و نیز امامت بر این اصل استوارند .سوره توحید یا اخالص از سورههایی
است که مملو از معارف توحیدی است.
آیات این سوره خدای تعالی را به احدیت ذات و بازگشت ماسویاللَّه در تمامی حوائج
وجودیاش به سوی او ،و نیز به اینکه احدی نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال
شریک او نیست ،میستاید و این توحید قرآنی ،توحیدی است که مختص به خود قرآن
کریم است ،و تمامی معارف (اصولی و فروعی و اخالقی) اسالم بر این اساس پیریزی
شده است (طباطبایی ،0003 ،ج.)183 :21

در کنار این وصف از جایگاه این سوره در معارف توحید ،سخنی از نبی خاتم (ص) در
منابع شیعی و اهل سنت آمده که جایگاه امام علی (ع) در شناساندن این اصل اعتقادی را
میرساند« :إِنَّمَا مَثَلُ عَلِی فِی هَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی الْقُرْآنِ» (حلی293 :0000 ،؛ إبنشاهین

بغدادی100–101 :0003 ،؛ إبنمغازلی .)022 :0020 ،همچنین ،ابنعباس نقل میکند که رسول اکرم
(ص) به حضرت علی (ع) فرمود« :یا عَلِی مَا مَثَلُک فِی النَّاسِ إِلَّا کمَثَلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی الْقُرْآنِ»
(حلی.)298-293 :0000 ،
نبی خاتم (ص) به برخی از آنان که در لشکر اسالم به همراهی علی (ع) عازم جنگ
ذاتالسلسله (وادی الرمل) شده بودند فرمود« :امیر و فرمانده خود (علی) را چگونه دیدید؟».
عرض کردند« :چیزی غیر از خوبی از او ندیدیم ،جز آنکه در تمام نمازها که ما پشت سرش
خواندیم ،سوره «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ» میخواند!» .نبی خاتم (ص) این پرسش را از حضرت پرسید و
ایشان پاسخ داد که این سوره را دوست دارد .نبی خاتم (ص) هم فرمود« :به راستی که خدا نیز
تو را دوست دارد ،چنانکه تو سوره توحید را دوست داری»؛ و ادامه داد:
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ای علی! اگر من نمیترسیدم از اینکه گروههایی از مسلمانان درباره تو بگویند آنچه را
نصارا درباره عیسی بن مریم گفتند (که او را خدا و یا پسر خدا خواندند) امروز سخنی
دربارهات میگفتم که به هیچ گروهی از مردم نگذری جز آنکه خاک زیر پایت را (برای
تبرک) بردارند (مفید 0001 ،الف ،ج.)003 :0

حضرت علی (ع) بر توحید و آثار و پیامدهای اعتقاد به توحید تأکید بسیار کرده و درباره
آن سخنها گفته است؛ هدف حضرت چیزی جز شناساندن توحید حقیقی به مردم نبود .از
جمله در خطبههای ،083 ،039 ،011 ،033 ،032 ،018 ،010 ،90 ،90 ،91 ،83 ،13 ،09 ،0
 201 ،093 ،092 ،081و حکمتهای  231و  031نهجالبالغه ،از معارف توحیدی سخن گفته
شده که هر یک مانند دریای بیکرانی مملو از گوهرهای معرفت است .در دیدگاه ایشان ،معرفت
خداوند سرآغاز دینداری و عبادت خدا است و کمال معرفت ،تصدیق خداوند و کمال این
تصدیق ،توحید او است « :أوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصدِیقُ بِهِ وَ کَمَالُ التَّصْدِیقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ»
(نهجالبالغه ،0000 ،خ.)19 :0
در بخشی از سخنان حضرت ،جایگاه عظیم توحید و نیز مقام رفیع موحّد چنین بیان شده
است« :التَّوْحِیدُ أَلَّا تَتَوَهَّمَهُ وَالْعَدْلُ أَلَّا تَتَّهِمَهُ» (همان ،ح)338 ،031؛ «مَا وَحَّدَهُ مَنْ کَیَّفَهُ» (همان ،خ،081

)232؛ «وَ نُؤْمِنُ بِهِ إِیمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً وَ أَنَابَ إِلَیْهِ مُؤْمِناً وَ خَنَعَ لَهُ مُذْعِناً وَ أَخْلَصَ لَهُ مُوَحِّداً وَ عَظَّمَهُ
مُمَجِّداً» (همان ،خ)211 ،082؛ « اللَّهُمَّ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أفْرَدَکَ بِالتَّوْحِیدِ الَّذِی هُوَ لَکَ وَ لَمْ یَرَ مُسْتَحِقّاً لِهَذِهِ

الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ غَیْرَک» (همان ،خ .)011 :90ایشان حقیقت حیات را به معرفتِ توحید میداند و
میفرماید« :التَّوْحِیدُ حَیاةُ النَّفْسِ» (لیثی واسطی03 :0131 ،؛ تمیمی آمدی .)13 :0001 ،حیات معنوی از
نظر حضرت علی (ع) درک توحید است.
از اینرو در میدان کارزار جمل هم به پرسش اعرابی درباره واحدبودن خدا (که دیگران بر
او اعتراض میکنند که در میدان نبرد چه جای اینگونه پرسشها است!) چنین پاسخ میدهد:
«فَإِنَّ الَّذِی یرِیدُهُ الْأَعْرَابِی هُوَ الَّذِی نُرِیدُهُ مِنَ الْقَوْم» (صدوق ،0112 ،ج)2 :0؛ «آنچه از این قوم
میخواهیم توحید و شناخت حقیقی خداوند است» .حضرت در ادامه پاسخ به مرد اعرابی ،اقسام
وحدت را بهتفصیل توضیح میدهد.
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 .9اصل تقابل حق و باطل
واژه «حق» بیش از صدها بار در سخنان امام علی (ع) به کار رفته و بر شناسایی و عمل به
مقتضای آن تأکید شده است (دشتی و محمدی .)003-009 :0133 ،مختصات حق و باطل ،امکان،
لزوم و ابزار شناخت آن ،مصادیق حق و باطل ،و موانع و آثار حقگرایی و حقستیزی را بهخوبی
میتوان از سنت امام (ع) استنباط کرد (مؤمنی.)139 :0181 ،
برخی از عبارات حضرت درباره حق عبارتاند از« :حق فراختر چیزها است که وصف آن
گویند و مجال آن تنگ ،اگر خواهند از یکدیگر انصاف جویند» (شهیدی ،0138 ،خ)208 :201؛ و در
بیانی دیگر« :حق سنگین است اما گوارا ،و باطل سبک ،لیکن در کام چون سنگ خارا» (همان،

ح)029 :231؛ و این فرموده حضرت که« :بدانید! میان حق و باطل جز چهار انگشت نیست .درباره
فاصله ظریف میان حق و باطل [از او پرسیدند معنای این سخن چیست؟ انگشتانش را فراهم
آورد و برداشت و میان گوش و دیده گذاشت .سپس گفت« ]:باطل آن است که بگویی شنیدم،
و حق آن است که بگویی دیدم» (همان ،خ.)013 :000
در قضایای جنگ جمل ،حارث بن حوت نزد امام آمد و گفت« :آیا چنین پنداری که من
اصحاب جمل را گمراه میدانم؟» .حضرت فرمود« :حارث! تو کوتاهبینانه نگریستی نه عمیق و
زیرکانه ،و سرگردان ماندی .تو حق را نشناختهای تا بدانی اهل حق چه کساناند و نه باطل را تا
بدانی پیروان آن چه مردماناند» .حارث بن حوت گفت من با سعید بن مالک و عبداللّه بن عمر
کناره میگیرم .حضرت فرمود« :سعید و عبداللّه بن عمر نه حق را یاری کردند و نه باطل را
خوار ساختند» (شهیدی ،0138 ،ح.)019 :212
درباره پاسخ حضرت به حارث ،طه حسین ،دانشمند و نویسنده معروف مصری ،میگوید:
من پس از وحی و کالم خداوند ،جوابی پرجاللتر و شیواتر از این جواب ندیده و
نمیشناسم .یعنی تو سخت در اشتباهی؛ حق و باطل را با معیار شخصیتها نمیتوان
شناخت؛ تو به جای اینکه حق و باطل را مقیاس شخصیتها و قهرمانها قرار دهی
قهرمانها را مقیاس حق و باطل قرار دادهای؛ تو میخواهی حق را با مقیاس افراد
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بشناسی؛ برعکس رفتار کن؛ نخست خودِ حق را بشناس که اهل حق را خواهی شناخت
و خودِ باطل را بشناس که اهل باطل را خواهی شناخت (حسین.)32-31 :0931 ،

امام علی (ع) ضمن توجه به اهمیت شناخت حق و باطل ،عوامل انحراف از حق را نیز بیان
میکند:
 . 0آمیختگی حق و باطل؛ به این معنا که افرادی با لباس حق ،باطل را میپوشانند و مانع
شناخت خود و دیگران از حق میشوند (نهجالبالغه ،0000 ،خ.)88 :31
 .2گرانشمردن حق (همان ،خ.)113 :201

البته در سنت علوی درباره کسانی که در جستوجوی حق بودند ،ولی بهاشتباه به باطل
گرویدند (نظیر خوارج) و افرادی که اصالً طالب حق نبودند بهیکسان داوری نشده است« :پس از
من ،خوارج را مکشید .چه آن که به طلب حق درآید و راه خطا پیماید همانند آن نیست که
باطل را طلبد و بیابد و بدان دست گشاید» (شهیدی ،0138 ،خ.)08 :10
و اما در دیدگاه علوی ،م عیارهای حق ،چنین معرفی شده است .0 :دین اسالم (نهجالبالغه،
 ،0000خ)098؛  .2نبی خاتم (ص) (همان ،خ)093؛  .1قرآن (همان ،خ)011؛  .0اهل بیت (ع) (همان،

خ)83؛  .3زبان مؤمنان (همان ،ح.)119
قاطعیت حضرت در ابقا و اعتالی حق و شناساندن چهره حقیقی باطل به مذاق برخی
خوش نمیآمد .لذا گاه با سوگند ،بر سخنش در این باره تأکید میکرد ،از جمله فرمود« :به
جانم سوگند ،در جنگ با کسی که در راه حق قدم نگذارد و در گمراهی گام بردارد سستی
نپذیرم و راه نفاق پیش نگیرم» (شهیدی ،0138 ،خ.)20 :20
حضرت (ع) در جنگ جمل عبارت «فَلَأَنْقُبَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّی یخْرُج الْحق مِنْ جَنْبِه» (نهجالبالغه،

 ،0000خ )33 :11را به کار برد تا اگر باطلی بهظاهر لباس حق بر تن کرده معلوم شود .این کار فقط
از عهده حضرت برمیآمد (همان ،0000 ،خ.)33 :11

فراوانیِ بهکارگیری واژه «حق» در گفتار امام علی (ع) و معرفی همهجانبه آن ،تأکید بسیار
بر «حق» در تقابل با «باطل» و مصادیق آن ،و واکنشهای سنجیده در بزنگاههای حساس در
برابر جریانهای انحرافی که عَلَم باطل را میافراشتند ،همگی مؤید آن است که ابقای حق و
براندازی باطل را باید یکی از بنیانها در سنت علوی بدانیم.
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 .2اصل تقابل هدایت و ضاللت
حرکت در صراط مستقیم ،هدایت و حرکت در غیر این مسیر و تمایل به دو حد افراط و تفریط،
ضاللت است (سیار اطراش لنگرودی« .)21 :0130 ،ضاللت» در هر دو معنای لغوی و اصطالحی ،در
مقابل «هدایت» است (راغب اصفهانی811-813 :0002 ،؛ صدرالدین شیرازی ،0111 ،ج.)003 :0

موضوع هدایت و ضاللت در دیدگاه امام علی (ع) جایگاهی برجسته دارد .لذا میتوان گفت
اوالً هدایت ممکنالوصول است ،و ثانیاً فقط کسانی شایستگی هدایت انسانها را به عهده دارند
که خود به تربیت پروردگار جهانیان ،مدارج عالی انسانیت را کسب کردهاند .هدایت مخصوص
خداوند است و هدایت انبیا و کتب آسمانی ،برگرفته از هدایت خداوند است .حضرت علی (ع)
در سخنانش به هر دو نوع هدایت تکوینی و تشریعی اشاره کرده است .از دیدگاه علوی ،راه
هدایت ،مقرِّب انسان به خدا است و او را به تکامل میرساند و ضاللت ،که همان راه باطل و
گمراهی است ،راهی است دورکننده از خدا ،و انسان را در وادی سرگردانی و پندارهای باطل
میافکند .از جمله مهم ترین عوامل گمراهی ،شیطان و هوای نفس است .در رویارویی عقل و
نفس ،اگر هوای نفس بر عقل مسلط شود انسان به ورطه ضاللت سقوط میکند و اگر عقل بر
هوای نفس پیروز شود انسان هدایت مییابد .امام علی (ع) با توصیفاتی که از هدایتیافتگان
میکند مردم را به پیروی از روش آنها در مواجهه با زندگی دعوت کرده است .ایشان راه میانه را
یگانه راه دستیابی انسان به هدایت و حقیقت معرفی کرده و به افراط و تفریط رفتن را مایه
گمراهی و ضاللت انسان برشمرده است .همچنین ،برای نجات از ضاللت ،رهنمودهایی به
انسانها دارد ،از جمله :دعوت به تقوا و پرهیزگاری ،استفاده از عقل و تفکر ،پرهیز از آرزوهای
دور و دراز ،تمسک به قرآن و پیامبر اسالم (ص) و اهل بیت (ع) (سراقی.)030-009 :0192 ،
درباره اینکه حضرت علی (ع) «رایة الهدی»« ،مصباح الدجی»« ،طریق الی اهلل» و «مدینة
هدی» هستند احادیث فراوانی از نبی خاتم (ص) نقل شده است (طوسی311 :0000 ،؛ صدوق،

113-111 :0131؛ حلی .)321 :0000 ،حضرت علی (ع) نیز درباره جنگ با اصحاب جمل اهدافی
چون اجرای حدود و قوانین االهی ،بازستاندن حقوق مردم ،و هدایت گمراهان را برمیشمرد
(ابنأبیالحدید ،0010 ،ج.)299 :21
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ریشه تمام ضاللتها و گمراهیهای انسان به تبعیت از هوای نفس و شیطان باز میگردد .لذا
تزکیه نفس از برترین آموزههای دین اسالم است .تا انسان خود را اصالح نکند و تزکیه را در خود
رقم نزند رستگاری حقیقی را کسب نمیکند و سعادتش را میبازد (شمس .)9 :از اینرو حضرت
علی (ع) در نهروان ،هنگام گذر از کشتگان خوارج ،خطاب به آنان فرمود:
بدا به حال شما ،آن که شما را فریفته گرداند زیانتان رساند[ .او را گفتند ای امیر
مؤمنان! که آنان را فریفت؟ فرمود ]:شیطانِ گمراهکننده و نفسهای به بدی
فرماندهنده آنان را فریفته آرزوها ساخت و راه را برای نافرمانیشان بپرداخت ،به
پیروزکردنشان وعده کرد و به آتششان درآورد (شهیدی ،0138 ،ح.)021-009 :121
ایشان چهار قسم هوای نفس برمیشمرد :بغی ،عدوان ،شهوت ،طغیان (ثقفی کوفی،0131 ،

ج000 :0؛ کلینی ،0013 ،ج . )191 :2عملکرد سپاه مقابل حضرت در سه جنگ جمل ،نهروان و
صفین نیز حاصل پیروی از هوای نفس و شیطان بود که در ادامه بیشتر توضیح میدهیم.
 .8 .2بغی
فرمان االهی در برابر بغی این است:
و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند میان آن دو را اصالح دهید ،و اگر [باز] یکی از
آن دو بر دیگری تعدّی کرد با آن [طایفهای] که تعدّی میکند بجنگید تا به فرمان خدا
بازگردد .پس اگر بازگشت میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید ،که خدا
دادگران را دوست میدارد (حجرات.)9 :

لغتدانان معنای عام واژه «بغی» را ظلم و ستم و تجاوز معنا کردهاند .انواع «بغی» در
حکومت امام علی (ع) توسط مخالفان حضرت رخ داد .حضرت درباره جنگ جمل فرمود« :قَدْ

قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِیة؛ اینک اهل بغی و تجاوز قیام نمودهاند» (نهجالبالغه ،0000 ،خ .)211 :008نبی
خاتم (ص) درباره عمار یاسر ،که برای بسیاری از سپاهیان علوی نشانه تشخیص حق از باطل
بود ،فرموده بود« :تقتلک الفئة الباغیة؛ تو به دست فرقهای تجاوزپیشه کشته خواهی شد» (بالذری،

 ،0190ج103 :2؛ منقری .)120 :0182 ،عمروعاص خود این حدیث را روایت کرده است .بدین سبب
معاویه به او اعتراض کرد و او پاسخ داد که نمیدانسته این قتل در صفین رخ خواهد داد (ابناعثم

الکوفی ،0000 ،ج .)33 :1امام علی (ع) در نامهای به معاویه به آثار سوء بغی و ستم اشاره میکند:
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پس از روزی بترس که در آن روز آن که پایان کار خود را نیکو گردانیده شادمان است،
و آن که مهار خود را به دست شیطان داده و از کفَش نگشاده ،پشیمان (شهیدی،
 ،0138ن.)122 :08

همچنین ،حضرت علی (ع) «فئة باغیة» را از حزب شیطان دانست و فرمود هر که بین ما و
آنها برابری قائل شد از ما نیست (طوسی.)231 :0000 ،
 .4 .2عدوان
در دیدگاه دینی ،مؤمن کسی است که در برابر فردی که عداوت در سر دارد شدت عمل نشان
میدهد (فتح .)29 :البته این به معنای تقسیم جوامع انسانی به مؤمن و کافر نیست ،بلکه آنچه
باعث میشود مؤمنان میان خود و دیگران مرز قائل شوند عمل عداوتآمیز مخالفان است؛ در
مواجهه با مخالفانی که دشمنی را پیشه خود قرار دادهاند مؤمنان چارهای جز دفاع و رفتار قهرآمیز
با آنها ندارند .البته این برائت ،بدرفتاری را تجویز نمیکند و برای آن حد و مرزهایی وجود دارد.
در سالهای پایانی حیات نبوی ،اواخر سال نهم هجری و در آستانه مراسم حج ،آیات
ابتدای سوره توبه بر پیامبر (ص) نازل شد .طبق این آیات ،مشرکان به دو گروه «مُحارب» و
«معاهَد» تقسیم می شوند .خطاب این آیات و لحن تند آن با مشرکان معاهَدی بود که برخی از
آنها به پیمانهایشان با مسلمانان وفادار نبودند و در پایان مهلت چهارماهه باید تصمیمشان را
میگرفتند .در واقع ،عهدشکنی و نقض پیمان ،عادت آنها شده بود .در موسم حج سال نهم
قمری ،حضرت علی (ع) آیات فوق را به فرمان رسول خدا (ص) به اطالع مردم رساند.
در آیه  091از سوره بقره ،اصلی برای مسلمانان مشخص شده و آن پرهیز مسلمانان از
تجاوزگری در مواجهه با دشمنان دین است؛ بد ین معنا که حتی در مقابله با دشمن باید مراقب
بود که به تجاوزگری نینجامد .در آیات  090بقره 01 ،شوری و  10فصلت ،رهنمود قرآن این
است که گرچه مقابله به مثل جایز است اما نیکوتر و مأجورتر ،عفو و گذشت یا تخفیف در
مقابله به مثل است .پاسخ نیکی به بدی آنچنان اثری دارد که دشمن را به دوست مبدّل خواهد
کرد .البته قطعاً این واکنش در جایی مناسب است که اقتضای آن باشد.
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امام (ع) یکی از شعب نفس را عدوان ذکر میکند؛ واژه «عدوان» هم به معنای ظلم و ستم
آشکار (فراهیدی ،0001 ،ج )201 :2و هم در معنای کینه و دشمنی به کار رفته که منظور ،تجاوز و
دشمنیِ برخاسته از قلب است (راغب اصفهانی .)330 :0002 ،هر دو معنا در بروز جنگهای سهگانه
جمل ،صفین و نهروان مؤثر بود؛ عداوتی که در درون پرورده میشود و ایجاد حقد میکند؛
حقدی که سبب و عامل فتنه است (تمیمی آمدی .)193 :0001 ،حضرت درباره عایشه ،عامل کینه
را گوشزد کرده است:
امّا آن زن ،اندیشه زنانه بر او دست یافت ،و در سینهاش کینه ،چون کوره آهنگری
بتافت و اگر از او میخواستند تا آنچه به من کرد به دیگری کند ،نه میکرد و چنین
نمیشتافت (شهیدی ،0138 ،خ.)033 :031

امام (ع) در سخنانش به عداوت معاویه هم اشاره میکند و آن را دیرینه میداند و این دشمنی
را به زمان پیامبر (ع) باز میگرداند (ابنأبیالحدید ،0010 ،ج.)30 :9
 .9 .2شهوت
حضرت علی (ع) کسی را که شهوتش بر عقلش غالب شده از چهارپایان بدتر شمرده است
(صدوق ،0183 ،ج« .)0 :0شهوت» نمودهای مختلفی دارد ،نظیر شهوت جاه و شهوت مال که هر
دو نوع آن از اسباب تحریککننده جنگ علیه امام (ع) بود .راجع به نقش اینها ،بهخصوص
درباره طلحه ،زبیر و معاویه در نهجالبالغه و منابع تاریخی بسیار سخن گفته شده است.
 .2 .2طغیان
«طغیان» به معنای تجاوز از حدّ در عصیان و نافرمانی آمده است (راغب اصفهانی .)321 :0002 ،واژه
«طاغوت» بر کسی اطالق میشو د که طغیانش شدت گرفته و در مقابل خدا قرار گرفتیه اسیت.
مراد از طیاغوت ،خیدایان دروغیین و مردمیان متجیاوز و طیاغی اسیت (قرشیی ،0130 ،ج.)221 :0
همچنین «طاغی» به معنای ستمگر است (بستانی ،بیتا.)91 :
امام علی (ع) در خطبه شقشقیه (نهجالبالغه ،0000 ،خ )08 :1عامل بروز جنیگهیای سیهگانیه
عصرش را چنین تبیین میکند که گروهی پیمانِ بسته را شکستند ،گروهی از جمیع دینیداران
بیرون جستند و گروهی بیا سیتمکاری ،راه ظلیم و طغییان را پییش گرفتنید و از اطاعیت حیق
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برتافتند .ایشان در انتهای خطبه نیز دلیل مخالفت این افراد را دنیاطلبی ذکر کرده و تذکر داده
است که عاقبتِ کار از آنِ پرهیزگاران است.

 .5اصل دفاع از آموزههای اسالم و سنت نبوی
پیش از آغاز حکومت حضرت ،آنچنان ارزشها دگرگون شده بود که امام (ع) جامعیه موجیود را
به زمان جاهلیتِ هنگام بعثت همانند کیرد (همیان ،خ .)33 :01دوسیتی و مسیالمت و مهیری کیه
ارمغان دین خاتم بود ،دیگربار به خوی بادیهنشینی بازگشته و اختالف جیای آن را گرفتیه بیود.
حضرت متذکر میشود که اسالم حقیقی ،برادری را به دنبال دارد .جنگ وقتی به وجود میآیید
که مسلمانان به اسالم غیرحقیقی پناه میبرند؛ دینی که بهظاهر بیه نیام اسیالم اسیت ،ولیی در
حقیقت مملو از انحراف و بدعت است؛ دینی که بنا بر سخن حضرت ،به دست اشرار اسییر بیود،
در آن هوس میراندند و به نام دین ،دنیا را میخوردند (همان ،ن.)013 :31
بنابراین ،امام علی (ع) باید اقدامات اصالحی انجام میداد ،سیخنان فیراوان ایشیان دربیاره
سرزنش دنیاگرایی ،رفاهطلبی و افزونخواهی ،تصویر ایشان از انسیان بیاتقوا و ییادآوری زنیدگی
اخروی ،نشان از اصرار حضرت در احیای اصول و فروع سنت فراموششیده نبیوی اسیت (همیان،

خ.)021 :83
پس از رحلت نبی خاتم (ص) جلوگیری از نقل و کتابت حدیث ،بیاعتنایی به سینت نبیوی
و در نتیجه ،فاصلهگرفتن از اسالم حقیقی حاکم شد .حضرت در یکی از نخستین خطبیههیایش
فرمود که من سنت پیامبر را در میان شما اجرا خواهم کرد (ابنأبیالحدید ،0010 ،ج)11 :3؛ و بارهیا
و بارها پیروی از سنت نبوی و پرهیز از بدعت را یادآوری کرد ،موضعی در تقابل بیا کسیانی کیه
بدعت ها را ایجاد می کردند و برای آن تعبیر «نعمة البدعة» (ابیناثییر ،0110 ،ج )011 :0را بیه کیار
میبردند .ایشان صریحاً احیای سنت نبی خاتم (ص) را از وظیایف امیام اعیالم کیرد (نهیجالبالغیه،

 ،0000خ.)032 :013
پرهیز جدی حضرت علی (ع) از بیدعت تیا آنجیا بیود کیه فرمیود« :هییچ بیدعتی را پدیید
نیاوردند ،جز کیه بیا آن سینّتی را رهیا کردنید .پیس خیود را از بیدعت واپاییید ،و راه راسیت را
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بپیمایید» (شهیدی ،0138 ،خ .)000 :003با همین نگاه بود که حضرت ،شرورترین مردمان را رهبرِ از
بین برنده سنت (نهجالبالغه ،0000 ،خ )213 :010و اولیای خیدا را احیاکننیده سینتهیای االهیی و
رسولش (همان ،خ )112 :092معرفی کرد .همچنین ،آفریدن بدعتها و کنارگذاشتن سنتها را نشانه
منافقان دانست (همان ،خ .)032 :030نکته بسیار درخور تأمل آنکه ،حضرت مردم را بیه دو دسیته
تقسیم میکند :دستهای پیرو شریعت ،و دسته دیگر پدیدآورنده بدعت (همان ،خ.)230 :031
شارح نهجالبالغه بدعتهای پدیدآمده پس از رحلت نبی خیاتم (ص) را چنیین شیرح داده
است « :صحابه متحد و یکپارچه ،بسیاری از نصوص را ترک کردند و این به دلیل مصیلحتی بیود
که در ترک آن تشخیص می دادند ،نظیر سهم ذویالقربی و سهم مؤلفة قلوبهم» (ابینأبییالحدیید،

 ،0010ج .)81 :02حضرت علی (ع) بار دیگر تعهدش را به سنت پییامبر (ع) صیریحاً نشیان داد و
این نگرش را نقد کرد (نهجالبالغه ،0000 ،خ .)10-11 :08بیان دیگر حضرت در این باره این است که
به دلخواهِ کسی سنت رسولاهلل (ع) را ترک نمیکند (نمیری ،0001 ،ج.)0100-0101 :1
از جمله سخنانی که حضرت در آن شیگفتیاش از فراموشیی سینت نبیوی نیزد مردمیان و
مالک قراردادن سود و زیان خودشان برای معروف و منکر را بیان میکند ،این عبارات است:
معروف نزدشان چیزی است که شناسند و بدان خرسندند و منکر آن است که آن را
نپسندند  ...گویی هر یک از آنان امام خویش است در حکمی که میدهد (شهیدی،
 ،0138خ.)30 :88

به هنگام سفارش پیامبر (ص) به حضرت علی (ع) درباره وجوب قیام علییه فتنیه ،حضیرت
علی (ع) درباره آن فتنه پرسید و چنین پاسخ شنید که دلیل مبارزه با آنها بدعتهایی است کیه
در دین به وجود آوردهاند (مفید ،بیتا .)289-288 :طبق سخن نبوی که «علی مع القرآن والقرآن میع
علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض» (اربلی ،0180 ،ج008 :0؛ مفید 0001 ،ب008 :؛ طبرسی ،0011 ،ج:0

 )031جنگ با علی ،جنگ با قرآن است؛ حضرت علی (ع) هیم بیه انگییزه تحرییک میردم علییه
معاویه به همین مطلب اشاره فرمود« :بروید به سوی دشمنان خیدا ،برویید بیه سیوی دشیمنان
سنت و قرآن ،به سوی بازماندگان جنگ احزاب و قیاتالن مهیاجرین و انصیار بشیتابید» (منقیری،

 .)90 :0182دشمنان سنت و قرآن میخواستند به بهانه جنگ علیه امام علیی (ع) عیداوتش را بیا
قرآن و سنت نبوی نشان دهند .طبق نقل منابع تاریخی ،آنها گرد آمده بودند تیا انتقیام روزگیار
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پیشین را بگیرند .گفتوگوهای عتبة بن ابیسفیان و ولید بن عقبة و مروان بن حکیم و عبیداهلل
بن عامر و ابن طلحه الطّلحات ،که شبی در صفین نزد معاوییه گیرد هیم آمیده بودنید ،نشیان از
تصمیمات پلیدشان داشت .معاویه در پی سخنان ولید راجع بیه شیجاعت حضیرت علیی (ع) در
جنگها ،چنین گفت:
این سخنان تو همه اقرار (و اعتراف به شکستها) است اما غیرتمندیها کجا است؟
مروان گفت« :چگونه غیرتمندیهایی میخواهی؟» .گفت« :مرادم آن است که نیزهها را
در برابرش به جوالن درآرید» .گفت« :به خدا سوگند شوخی میکنی و از (جان) ما سیر
شدهای» (همان.)003 :

طبق اوصافی که از این گروه در منابع تاریخی ذکر شده ،دشمنی این افراد با رسیول خیدا
(ص) علنی شده بود؛ چنانکه در جنگ صفین ،عمار چنین رجز میخواند« :بشیتابید بیه سیوی
گییروه دشمنان رسیول خدا؛ بشتابید که بهترین مردم ،پیروان علیی هسیتند» (ابیناعیثم الکیوفی،
 ،0000ج.)331 :2

معاویه در دوران حکومتش ،گاه از اینکه نام پیامبر روزی پنج بار بر مأذنه بلند میشود و به
رسالت آن حضرت شهادت داده میشود ،نزد دوستان صمیمیاش مانند مغیرة بن شیعبه ،اظهیار
ناراحتی میکرد و آن را مانعی بزرگ در جهت شهرت و نامدارشدن خود میشمرد (ابنأبیالحدیید،
 ،0010ج .)011-029 :3فرمایش علوی که «فقد أمرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین» (ابناعیثم

الکیوفی ،0000 ،ج )331 :2بهخوبی از انحرافاتی پرده برمیدارد که قرار اسیت در آینیده رخ دهید و
نبی خاتم (ص) آن را به حضرت علی (ع) اعالم کرده بود؛ این انحرافات تا آنجا پییش رفتیه بیود
که نقشه براندازی جانشینِ حقیقی پیامبر (ص) را که دربارهاش فرموده بود «عَلِی عَمُیودُ الیدِّینِ»
(کلینی ،0013 ،ج )290 :0در سر میپروراندند.
طبری در توصیف جنگ جمل ،بهوضوح از نقشه شوم سران جمل ،که قصدشیان جنیگ بیا
امام علی (ع) بود ،پرده برمیدارد (طبری ،0183 ،ج .)032 :0این در حالی اسیت کیه پییامبر اسیالم
خطاب به امام علی (ع) فرموده بود« :قاتل اهلل مین یقاتلیک ،و عیادی اهلل مین یعادییک» (ابینحجیر

العسقالنی ،0003 ،ج .)82 :1با این حال ،در جبهه مقابل حضرت افرادی بودند که بیا رهنمیونهیای
پیامبرشان آشکارا مخالفت ورزیدند و نافرمانی کردند .حضرت علی (ع) در فتنه معاوییه بیه ایین
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نکته اشاره فرموده است که اگر در مقابلشان پیکار نمی کرد حقیقت دین اسالم بیاقی نمییمانید
(نهجالبالغه ،0000 ،خ.)90 :30

رسم سنت نبوی ،صلح و سلم ،و رسم جاهلیت خالف آن بود .امام (ع) جنگ و خونریزی را
از رسوم جاهلیت برشمرده است (همان ،خ .)18 :21حضرت بسیار کوشیید تیا بیا نهاییت میدارا در
سخنان و رفتارهایش ،ذهنیت خشونت و تعصب را از افکار و رفتار مردم بزداید و به آنیان نشیان
دهد که این صفات شیطانی است .از جمله در خطبه قاصعه سخنش را با نکیوهش ابلییس آغیاز
میکند ،همو که نخستین بار تعصب و حمیّت ورزید؛ و در ادامه خطبه ،الفت مییان انسیانهیا را
منّتی از خداوند برمی شمرد و گسستن رشته برادری را از نشانه های واژگونکردن اسالم معرفیی
میکند (شهیدی ،0138 ،خ.)220-221 :092

اگر از آموزههای اسالم و سنت نبوی پیروی میشد اختالفی پیش نمیآمد .جنگهای امیام
علی (ع) پس از دوران نبوی هنگامی رخ می دهد که سنت رسول خدا (ص) ترک ،و کتاب خیدا
تحریف میشود و بدعت در دین پدید میآید .در این اوضاع و احوال فقط علی (ع) احیاگر دیین
خدا است (مفید 0001 ،الف ،ج .)020 :0امام (ع) درباره نهروانیان فرمود:
لیکن امروز پیکار ما با برادران مسلمانی است که دودلی و کجبازی در اسالمشان راه
یافته است ،و شبهت و تأویل با اعتقاد و یقین دربافته است (شهیدی ،0138 ،خ:022
.)020

همچنین ،وقتی حضرت برای جنگ با ناکثین مهیا میشید ایین آییه را خوانید« :وَ إِنْ نَکثُیوا
أَی مانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِکمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکفْرِ إِنَّهُمْ ال أَیمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُیمْ ینْتَهُیونَ» (توبیه:
 )02و تأویل آن را روز جمل دانست (قمیی ،0113 ،ج281 :0؛ حمییری93-91 :0001 ،؛ عیّاشیی،0181 ،

ج38 :2؛ مفید ،بیتا31 :؛ طوسیی )010 :0000 ،و درباره سوءاستفاده معاویه خطاب بیه او فرمیود« :بیا
تأویل قرآن در پی دنیا تاختی ،و بدانچه دست و زبان من در آن جنایتی نداشت متهم سیاختی»
(شهیدی ،0138 ،ن.)102 :33
در دوران  21سال رسالت نبوی ،ظاهر شریعت برای میردم ابیال شید و اینیک نوبیت فهیم
باطن شریعت بود که همان پذیرش و فرمانبرداری از امام معصوم است؛ والیتی که همه در برابیر
آن مسئول و پاسخگو خیواهیم بیود .آلوسیی پیس از آییه «وَقِفُیوهُمْ إِنَّهُیمْ مَسْیؤُلُونَ» (صیافات)20 :

مینویسد« :و أولی هذه األقوال أن السؤال عن العقائد واألعمال و رأس ذلک ال إلیه إال اهلل و مین أجلیه
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والیة علی کرم اهلل تعالی وجهه» (آلوسی ،بیتا ،ج .)81 :21زیرا اگر این والیت پذیرفته نشود و امیام را
نشناسند گویی روح دین مرده است ،و این همان بازگشت به جاهلیت است« .من مات و لم یعرف

امام زمانه مات میتة جاهلیه» (کلینی ،0013 ،ج)38 :1؛ و به فرموده نبوی ،اگر همه مردم عشق علیی
بن ابیطالب (ع) را داشتند دوزخی خلق نمیشد (اربلی ،0180 ،ج.)99 :0

 .6اصل فرمان االهی مبنی بر مقابله با پیمانشکنان
در میان اعراب ،وفای به عهد و پیمان بسیار مهم بود و پیمانشکنی و نقض عهد ،گناهی بیزرگ
و نابخشودنی به شمار میرفت (جواد ،0938 ،ج .)131 :0زیرا یگانه عاملی بود که حداقلی از نظیم و
امنیت اجتماعی را برایشان فراهم می کرد .رهنمودهای قرآن نیز بیه ایین خصیلت اعیراب توجیه
داشته است .حتی محور تشویق به دفاع در آیاتی (نساء90 :؛ توبیه )00 ،01 ،02 ،01 :که صریحتیرین
دستورهای االهی برای جنگ محسوب میشود مهاجم و پیمانشکنبودن آنهیا اسیت نیه کفیر و
شرکشان .فرمان االهی در مواجهه با پیمانشکنان این است:
چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند و بر آن شدند که فرستاده [خدا] را
بیرون کنند ،و آنان بودند که نخستین بار [جنگ] با شما آغاز کردند ،نمیجنگید؟ آیا
از آنان میترسید؟ با اینکه اگر مؤمنید خدا سزاوارتر است که از او بترسید (توبه.)01 :

امام علی (ع) نیز در خطبه قاصعه قبل از مطرحکردن موضوع جنیگهیای سیه گانیه دوران
حکومتش می فرماید« :شما کسانی هستید که رشته  -پیوند با  -اسالم را گسستید و حیدود آن
را شکستید و احکام آن را به کار نبسیتید» (شیهیدی ،0138 ،خ .)220 :092و در ادامیه خطبیه بیه
فرمان االهی اشاره می کند« :وَ قَدْ أَمَرَنِی اللَّهُ بِقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْی وَالنَّکثِ وَالْفَسَادِ فِی الْأَرْض» (نهجالبالغه،

 ،0000خ .)299 :092می توان ا ز این عبارت حضرت چنین نتیجه گرفت که اگر با سه گروه مذکور
مقابله نمیشد خطری جدی برای دین اسالم میشدند .امام (ع) در توصیف هر یک از گروههیای
سه گانه عبارت «شَیطَانُ الرَّدْهَة» را به کار گرفته اسیت کیه حیاکی از دینیداری جاهالنیه اسیت؛
عابدانی که جز فهم ناقصشان از آموزههای دینی ،سخن دیگری را نمیپذیرند.
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آنجا که فرمان االهی مبنی بر مقابله است حضرت عین امر االهی را اجرا کرده است؛ در ادامه
نیز فعلش را منوط به اذن خدا دانسته است (همان .)111 :شارح نهجالبالغه درباره ایین بخیشهیا
میگوید ناکثین ،اصحاب جملاند .زیرا پیمانشان را شکستند .قاسطین ،همان اهل شام در جنگ
صفیناند و مارقین ،خوارج نهرواناند .سپس در ادامه شرحش آیات «فَمَنْ نَکثَ فَإِنَّما ینْکیثُ عَلیی

نَفْسِهِ» (فتح )01 :و «وَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَکانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً» (جن )03 :را ذکر میکند.

نتیجه
رحمت خداوند با آن گستردگی و دوامش در حق خالیق ،بر غضبش سبقت دارد؛ ایین حقیقیت
خود را در وجه پرفرو و غالب امام علی (ع) که آینه تمامنمای اسماء و صفات االهیی اسیت بیه
صورت حُسن و جمال به انسانها مینمایاند؛ لذا ظهور رحمت خداوند را میتیوان در شخصییت،
گفتار و رفتار معصوم (ع) مشاهده کرد .امام نماینده تام خداوند اسیت کیه رحمیتش میراثیی از
رحمت حضرت حق است ،رحمتی که همگانی و همیشگی است.
از سوی دیگر ،اساساً حکمت وجود امام در جامعه انسیانی ،نخسیت ،شناسیاندن توحیید بیه
انسانها و سپس ،رساندن انسانها به مقصد توحید است .واضح است که نخستین گامها در فرآیند
آموزش توحید ،گفتوگو با انسانها درباره آن است .بنابراین ،عقل ایجاب میکند گامهای ابتدایی
در بستری آکنده از صلح و آرامش فرود آیند نه در زمین سست و لغزنده جنگ و خشم!
دو اصل االهیاتی نخست ،ترسیمی فراگیر و گسیترده از صیلح را در جامعیه انسیانی عرضیه
میکند؛ اما سنت اال هیاتی علوی نمایانگر مرزهایی میان صلح و جنگ در درون جامعیه دینیی و
بیرون از آن است که با توجه به این مطلب الجرم از اصولی دیگر در کنیار اصیول االهییاتی نیام
بردیم؛ اصولی که موضوع آنها حقایقی چون «تقابل حق و باطیل»« ،تقابیل هیدایت و ضیاللت»،
«دفاع از آموزه های اسالم و سنت نبوی» و «فرمان االهی مقابله بیا پیمیانشیکنان» برگرفتیه از
سنت علوی است که کرانههای رویکردهای صلحطلبانه را مشخص مییکنید .بییشیک آنچیه در
سنت علوی تعیینکننده آغاز جنگ به شمار میرود فقط اصرار طرف مقابل به جنگ است.
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به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

مباني االهیاتي صلح و جنگ در سنّت علوی

 ییییییییی ( .)0001من ال یحضره الفقیه  ،قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،ج.2
 طباطبایی ،سید محمدحسین ( .)0003المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی ،چاپ
پنجم ،ج.21
 طبرسی ،احمد بن علی ( .)0011اإلحتجاج علی أهل اللجاج ،مشهد :نشر مرتضی ،چاپ اول ،ج.0
 طبری ،ابو جعفر محمد بن جریر بن غالب ( .)0183تاریخ االمم والملوک ،تحقیق :محمد ابو الفضل
ابراهیم ،بیروت :دار التراث ،ج.0
 طوسی ،محمد بن حسن ( .)0000األمالی ،تحقیق و تصحیح :مؤسسة البعثة ،قم :دار الثقافة.
 عیاشی ،محمد بن مسعود ( .)0181تفسیر العیاشی ،تحقیق و تصحیح :هاشم رسولی محالتی ،تهران:
المطبعة.
 فراهیدی ،خلیل بن أحمد ( .)0001کتاب العین ،قم :نشر هجرت ،ج..2
 فیض کاشانی ،مالمحسن ( .)0130نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین ،تهران :مؤسسه مطالعات و
تحقیقات فرهنگی ،چاپ اول.
 ییییییییی ( .)0003تفسیر الصافی ،تهران :انتشارات الصدر ،ج.0
 قرشی ،سید علیاکبر ( .)0130قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،چاپ ششم ،ج.1-0
 قمی ،علی بن ابراهیم ( .)0113تفسیر القمی ،تحقیق و تصحیح :موسوی جزائری ،قم :دار الکتاب ،ج.0
 قیصری ،محمد داوود (بیتا) .شرح فصوص الحکم ،تصحیح :سید جاللالدین آشتیانی ،بیجا.
 کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق ( .)0013الکافی (ط االسالمیة) ،تحقیق و تصحیح :علیاکبر غفاری
و محمد آخوندی ،تهران :دار الکتب االسالمیة ،ج.0-1
 لیثی واسطی ،کافی الدین أبوالحسن علی بن محمد الواسطی ( .)0131عیون الحکم والمواعظ ،تحقیق و
تصحیح :حسنی بیرجندی ،قم :دار الحدیث ،چاپ اول.
 مجلسی ،محمد باقر ( .)0011بحار االنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،ج 8و .02
 محقق سبزواری ( .)0181اسرار الحکم ،قم :مطبوعات دینی ،چاپ اول ،ج.0
 مفید ،محمد بن محمد بن نعمان (بیتا) .األمالی ،تحقیق و تصحیح :حسین استادولی و علیاکبر غفاری،
قم :کنگره شیخ مفید.
 ییییییییی ( 0001الف) .اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد ،تحقیق و تصحیح :مؤسسة آل البیت
(ع) ،قم :کنگره شیخ مفید ،ج.0
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 ییییییییی ( 0001ب) .الجمل والنصرة لسید العترة فی حرب البصرة ،تحقیق و تصحیح :علی میرشریفی،
قم :کنگره شیخ مفید.
 منقری ،نصر بن مزاحم ( .)0182وقعة صفین ،قم :منشورات مکتبة المرعشی النجفی.

 مؤمنی ،فریبا (« .)0181حق و باطل در نهجالبالغه» ،در :مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
تهران ،س ،03ش ،0ص.181-110
 نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد (بیتا) .تجرید االعتقاد ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
 نمیری ،أبو زید عمر بن شبه ( .)0001تاریخ المدینة المنورة ،فهیم محمد شلتوت ،قم :دار الفکر ،ج.1

