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 مقدمه

وز، صلح و جنگ است. قرآن و در دنیای امر خصوصبه ،از مسائل مهم در روابط انسانییکی 

با توجه به حوادث  امبریپاما پس از رحلت  اند،سخن گفتهاین موضوع  دربارهسنت نبوی بارها 

بررسی ماهیت گفتار و رفتار امام  ،در میان خود مسلمانان هایروکجصدر اسالم و بروز اقسام 

تواند میزان می ین موضوعادر مواجهه با  ا )ص(رسول خد دیَّمؤجانشین  عنوان به)ع(  یعل

 مناسب و الگوی کاملی برای اتخاذ رویکرد به صلح یا جنگ باشد.

دیگر همبا  ختلفبا توجه به تعامل اقوام و صاحبان ادیان م)ع(  حضرت علیحکومت دوران 

کردند های مختلف فعالیت میکه موافقان و مخالفان سیاسی با گرایش دورانی دارد؛اهمیت خاصی 

مسئله صلح و جنگ در سنت بررسی . کردمیای بروز گونه ای داخلی هر روز بههو کشمکش

از جمله بررسی مبانی فکری آن، منبع ارزشمندی برای پژوهش در این  ،علوی از جوانب مختلف

نظر به نتایج با اجتماعی و  مسائلهیاتی در له است. با توجه به نقش بنیادین مباحث االئمس

در این مسئله بر برخی )ع( علی  توان دریافت که دیدگاه اماموی میحاصل از بررسی سنت عل

آن، چه  طبقاند و این اصول کدام :هیاتی استوار است. پرسش اصلی این است کهاصول و مبانی اال

 ؟توان گرفتنسبت صلح و جنگ می بارهای درنتیجه

د، تقابل حق هی، شناساندن توحیآن است که اصولی همچون رحمت االتحقیق حاصل این 

هی مبنیی بیر   های اسالم و سنت نبوی و فرمان االو باطل، تقابل هدایت و ضاللت، دفاع از آموزه

دلییل   ،در ادامیه  اسیت.  هیاتی صلح و جنگ در سینت علیوی  شکنان، از مبانی االمقابله با پیمان

 شود.میبررسی صلح و جنگ در سنت علوی  مؤثرعنوان مبانی ه گزینش آنها ب

 هیرحمت االاصل  .8

طبق . (081 )اعراف: خداوند را با اسماء حسنایش بخوانیم باید که کریم آمده است در قرآن

 شیودیها حاصل نمما انسان یش نخوانیم معرفت خدا براائروایات اسالمی، اگر خدا را با اسم

ی، از هی است. در مطالعات دینپس راه معرفت خدا، شناخت اسماء حسنای اال .(2: 0011 ،)صدوق

هی صورت گرفته، تقسیم اسماء مختلفی که برای شناخت اسماء اال یهایبندمیتقسجمله 

، 0181 )محقق سبزواری، جمالیه و جاللیه استاسماء و نیز به  ،فعل و صفات و ذاتاسماء هی به اال
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لطف و  هو اسماء جمالیه ب ،بندی، اسماء جاللیه به قهر و شدت خدادر این تقسیم .(001: 0ج

هی، رحمان و رحیم است. در بیانی هی اشاره دارند. از جمله این اسمای حسنای االرحمت اال

آن، یک واحد  پایانها از بدو عالم خلقت تا تمام مهربانی )ع(حضرت علی انگیز از بسیار شگفت

: 0130 اشانی،کض ی)فواحد دیگر به روز قیامت اختصاص دارد  99هی شمرده شده و از رحمت اال

 .(18 :0019 ،یالعسکراالمام  یر المنسوب الیالتفس؛ 29: 8ج، 0011مجلسی،  ؛113

قدر در روز قیامت خواهد آناست  (02 )انعام:« نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ یعَلتَبَ ک»چنین خدایی که 

 )صدوق، خواهد کردطمع بخشش خداوند  بههی نیز شده از درگاه االرانده بخشید که حتی ابلیسِ

 .ستا و این بخشش، وعده رحمت خدا ؛(213: 0131

در عبارت دیگری در توصیف اسم مبارک رحیم، آن را شامل دین و دنیا و  )ع( حضرت علی

 «وصَفُ بِالرِّقَّهِیمٌ لَا یرَحِ»فرماید: و می ؛(89: 0ج، 0003فیض کاشانی، ) دکنآخرت توصیف می

و از آدمیان رقّت  ،از خدا، إنعام و فضل رحمت اندگفته روایناز  .(238 :039خ، 0000، البالغهنهج)

 .(103 :0002 )راغب اصفهانی، قلب و عاطفه است

وصف » ست که:ا شناساند اینهی را در قامت یک اصل میو رأیی که رحمت اال شهیانداما 

م یو اگر بگوی رساندیمرا  ت آنیات، عمومیشتر آیه بکبل ،ستیآخرت ن یم مخصوص برایرح

ن سخن را قرآن یامت، ایم است آن هم در قیمؤمنان رح یه فقط براک یخدای یعنیم یرح

روایاتی که  ،قرآنالتفسیر  یلبیان فاتفسیر  مطابق با .(18: 1ج، 0130)قرشی، « کندینمق یتصد

گونه روایات را باید این رو،از این .مخالف با قرآن است ددانمی نامؤمنفقط مختص  را رحیم

در قرآن بدون اینکه به « رحیم»کلمه  ،این تفسیر طبق ،همچنین یا کنار گذاشت. کردتأویل 

، 11شود. آیاتی از قرآن نظیر ابراهیم: ن یا به آخرت اختصاص داشته باشد استعمال میامؤمن

د نشوهم دنیا را شامل می . این آیاتهی بر هر انسانی استدالّ بر رحمت اال 11 ، اسراء:13حج: 

 .(083و  012 ،تایب، )خوییو هم آخرت را 

البته دیدگاه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه رحمت رحمانیه را شامل این دنیا و همگان 

اند و برخی آن ، که برخی آن را به آخرت نسبت دادهمؤمنانداند و رحمت رحیمیه را شامل می

)حج: « رَحِیمٌ لَرَؤُفٌ اسِبِالنَّ اللَّهَ إنَّ» هیآکه با  دانندمیهم در دنیا و هم در آخرت  مؤمنان،را برای 
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 و کافر، دنیا و آخرت نشده و همه مردم مؤمنزیرا در این آیه صحبت از  ؛مخالف است( 13

 گیرد.بر می را در (ناس)

 یالرَّحْمنِ الذ»فرماید: و ربط آن به بسط رزق می «رحمان»درباره اسم )ع(  حضرت علی 

دهنده رزق بر هی، بسطاسم رحمان اال» ؛(89: 0ج ،0003 )فیض کاشانی،« نایرحم ببسط الرزق علی

 گستره این نام مبارک، عالم هستی را فرا ،به عبارت دیگر «.تمامی موجودات عالم هستی است

 است« الرحمن»، اسم مبارک «اهلل»ترین اسم به نام مبارک نزدیک سویی،گرفته است. از 

سوره  3 آیه طبقخارج نیست. « رحمنال»هیچ موجودی از شمول اسم  رو،ینااز  .(001)إسراء:

 را بر عهده دارد. اشیابسط فیض وجود بر تمام اشیا است و تدبیر « الرحمن»اسم  طه،

قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا » در آیه« الرحمن»با نام مبارک « اهلل»نزدیکی نام مبارک  سویی،از 

اتفاقاً در اِحصاء اسماء  .هی اشاره داردبه گستره رحمت اال «یالْحُسْنَا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ یالرَّحْمَنَ أَ

 یوَ رَحْمَتِ»آیه  طبق ،از سوی دیگر اندک.و اسماء جاللیه  ندنیز، اسماء جمالیه بسیاردر قرآن 

گرفته است. نظر برخی از اهالی حکمت این  بر را در یئیهی هر شرحمت اال «ءٍیلَّ شَکوَسِعَتْ 

م رحمان صورت وجود و شامل جمیع اسماء و مرصاد هر سالک و منتهاالیه هر اس»است که: 

 .(080 :0180)آشتیانی، « طریق و مرجع هر حاضر و غایب است

ثرت و گسترش و احاطه رحمت دارد که داللت بر کاست  «رحمت»غه مبالغه از یص« رحمان»

. (11: 0ج، 0133)قرشی، ارد بودن رحمت دشهیصفت مشبهه است و داللت بر دوام و هم« میرح»و 

چیزی  ، همانهییعنی رحمت همگانی و همیشگی. این حقیقت اال« الرحمن الرحیم»در نتیجه 

گونه  ست که خداوند پیش از آغاز هرآن ادهنده آمده و نشان قرآن هایسورهاست که در آغاز 

 است. کردهرا اظهار  شسخنی، رحمت

هی، و از سویی دیگر با خصوص گستره رحمت اال در گفتهپیش توجه به مباحثبا  ییاز سو

چه در عالم تکوین و چه در عالم  ،هینظر به اینکه هر فعلی در جهانِ هستی یا هر فرمان اال

آید که آنچه در عالم امکان از دست میه هی است این نتیجه بظهوری از اسماء اال ،تشریع

 منشأ گرفته است. زند عمدتاً جنبه جمالی دارد و از رحمتخداوند سر می

نشیدن  هی و قطعرحمت االو دوام بودن ، به پیوستهاشاز خطابه بخشیدر )ع( حضرت علی 

ای قانط از رحمت او لحظهکس هیچاین خطبه،  طبق .(83 :3خ، 0000، البالغهنهج)کند آن اشاره می
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د. بیه  شودست نیست و از آمرزش او کسی مأیوس نمیهی تهیهای االاز نعمتکس هیچ ؛نیست

سوی فیّاض منقطع نیست، اگرچه میا متوجیه همیه مراتیب      گاه ازبیان دیگر، فیض رحمت هیچ

 و آن را نطلبیم! نشویمرحمت 

رزق حتی در صورت قطع طاعیت  نشدن قطع حاکی از که)ع( سخنان حضرت علی از جمله 

 یالعاطف عل ةیروا یو ف»، این روایت است: داندمیهی و آن را نشان عطوفت اال استاز سوی خلق 

تیوان  . می(89: 0ج، 0003)فیض کاشانی، « قطع عنهم مواد رزقه و إن انقطعوا عن طاعتهیخلقه بالرزق ال 

این  و شودمی هم شامل گنهکاران که هی دارای گستره وسیعی استرحمت االکه نتیجه گرفت 

 است. هیاال خود دالّ بر سابقه رحمت

در  مثالًگرفته است؛  بر را در یئیهی هر شرحمت اال سوره اعراف، 031آیه  طبق ،همچنین

کند. بر این اساس، می یاد رحمان خدای از است، عذاب از سوره یس با اینکه سخن 21آیه 

های ا به کمالهرسیدن آن برایرسد یعنی عذابی هم که به بندگان می ؛رحمت ذاتی است

کنند تا گدازند و ذوب میش میکه طال و نقره را در آتشایسته و مقدّرشان است؛ چنان

 .(321 :تایب)قیصری، هایش گرفته شود ناخالصی

 ،شودکننده پذیرفته میتوبه توبه فقطاست که نه «سبقت رحمت بر غضب»همین از برکت 

پس از توبه حقیقی  است، هایی که انسان مرتکب شدهتمام بدی ،سوره فرقان 31بلکه طبق آیه 

 .تبدیل خواهد شد یبه نیک

شود نقل شده، روشن می البالغهنهجخصوص آنچه در به ،علی )ع( با بررسی سخنان حضرت

سخنان در  .(139-209 :0183)صافی گلپایگانی، است  شدهاسماء جمالیه بسیار بیشتر استفاده  از که

آمده است: ، استهی بسیار واال در شناخت اسماء و صفات اال یهایمایهدرونحاوی که ایشان، 

)فیض کاشانی، « فاً(یفاً )حنین و جعله سهلًا خفینا الدیانا و آخرتنا خفف علیاننا و دنیأد یمِ بنا فیرَّحِال»

خداوندی با چنین رحمت وسیع و دائمی، دین آسانی را نیز برای مردم در نظر  .(89: 0ج، 0003

هی در مت االهای عظیم لطف و رحاز جمله نشانه ،طبق اعتقادات امامیهگرفته است؛ دینی که 

اهلل است و آیینه ةامام معصومی که خلیف ؛(220: تایبطوسی، نصیرالدین )آن، وجود امام معصوم است 

آنچه را که خدای سبحان بالذات دارد بنده » ،هی است. به عبارت دیگرنمای اسماء و صفات االتمام
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واجد است بنده  ةاوند باالصالست و آنچه را خدا هی بالعرض داراکامل او در جایگاه مظهر و آیت اال

 .(01: 0ج، 0183)جوادی آملی، « محض او در مقام خلیفه و جانشین خداوند، بالتبع دارد

رحمتِ خداوند مظهر کامل )ع( حضرت علی از جمله صفات ذاتی خداوند رحمت است و  

ت رحمت امام نیز عام فراگیر اس( 003)انعام: « ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ»بنا بر  وندخداوقتی رحمت  ؛است

 گاهجلوهبخشد. به همگان میرا  اشآفتاب که نور و روشنایی یِپرتوافشانو فراگیر است، همچون 

که به صورت شفاعت از قاصران و برخی مقصران قیامت است )ع( حضرت علی دیگر رحمت 

هم  ،امامو چون خداوند دارای صفات جمال و جالل است ( 00: 8ج، 0011)مجلسی،  کندیمظهور 

 .کند مظهر قهاریت استو هم در جایی که قهاریت خداوند جلوه می ،هی استمظهر رحمت اال

وجه غالب امام نیز حُسن و  ،غلبه دارد اشطور که صفات جمالی خداوند بر صفات جاللیهمان

هی بر غضبش احاطه دارد و حکیمانه، با رحمتش نیز به عنوان خلیفه تام اال ؛جمال است

زعامت رحمت عام را در دست دارد. او  (010: 0198)صدوق، اشی از علم شهودی خداوند حکمت ن

زمین هم  (311: 100ح، 0000، البالغهنهج)« دْفَعُهُ إِلَّا الشَّریثُ جَاءَ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا یرُدُّوا الْحَجَرَ مِنْ حَ» طبق

کند. حتی بر بری مِهر اِعمال میرا به ره شکند و هم قهررا از لوث شرک و فرث الحاد پاک می

)جوادی آملی، زده شده است ( 01)توبه: « ایالْعُلْ یلِمَةُ اللَّهِ هِک»مُهر  قهر شمشیر ذوالفقار حضرت،

 .(92: 0ج، 0183

 یعلدرباره امام  )ص( لم، صفاتی هستند که بارها نبی خاتملم و صلح و حِپیشروبودن در سِ

 حِلْماً أَوْفَرُهُمْ وَ عِلْماً ثَرُهُمْکأَ وَ سِلْماً أَقْدَمُهُمْ وَ فَضْلًا یأُمَّتِ أَفْضَلُ أَنْتَ یلِیا ع»نظیر:  کرده است.بیان  )ع(

عد معصوم از بُ امام .(019)همان:  «حِلْماً النَّاسِ أَحْلَمُ وَ ... یفَعَلِ»و یا  (01: 0131)صدوق، « قَلْباً أَشْجَعُهُمْ وَ

( 101: 2ج، 0001)همو،  داردنکه بیش از آن امکان  دقرار دارو رحمت م از حل یامرحلهدر  نیز عملی

 و این رحمت فراگیر شامل دوست و دشمن است.

که در دست مسلمانان اسیر  ،شکردن به قاتلدرباره مهربانی)ع(  حضرت علی هایسفارش

سفارش )ع(  حسننشان از همین رحمت عام حضرت دارد. حضرت به فرزندش امام  ،بود

که خود  ایخورد و از همان نوشیدنیبدهد که خود می قاتلکند که از همان غذایی به می

ما اهل بیتی هستیم که بر »دهد: ؛ و علت این رفتار را چنین شرح میبه وی بنوشاند نوشدمی
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های ما افزاییم و مهربانی از عادتکه به ما بدی کند جز بزرگی و عفو و رحمت نمیکس  آن

 .(288-283: 02ج، 0011 )مجلسی،« است

 اصل شناساندن توحید .4

گیرد. اصل توحید جایگاهی واال و که بر محور توحید شکل می داردکل هستی غایت واحدی 

نبوت و  ، از جملهای که دیگر اصول اعتقادیبه گونه ،اصول اعتقادی دین داردبنیادین در میان 

 یهایسورهاز توحید یا اخالص  سوره. نداربر این اصل استورسالت نبی خاتم )ص( و نیز امامت 

 که مملو از معارف توحیدی است.است 

حوائج  یاللَّه در تمامیت ذات و بازگشت ماسویرا به احد یتعال ین سوره خدایات ایآ

نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال  یه احدکنیز به ایو ن ،او یاش به سویوجود

ه مختص به خود قرآن کاست  یدی، توحید قرآنیتوحن یو ا دیستایم ،ستیاو ن یکشر

 یزیریپن اساس ی( اسالم بر ایو اخالق یو فروع یمعارف )اصول یم است، و تمامیرک

 (.183: 21ج، 0003)طباطبایی، شده است 

در  )ص( از نبی خاتمسخنی این وصف از جایگاه این سوره در معارف توحید،  در کنار

را  در شناساندن این اصل اعتقادی)ع(  یعلجایگاه امام  کهمنابع شیعی و اهل سنت آمده 

شاهین بنإ؛ 293 :0000، ی)حل« الْقُرْآنِ یهَذِهِ الْأُمَّةِ مَثَلُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِ یفِ یإِنَّمَا مَثَلُ عَلِ: »رساندمی

 اکرمرسول  که ندکنقل می عباسابن ،همچنین .(022: 0020مغازلی، بنإ؛ 100–101: 0003بغدادی، 

« الْقُرْآنِ یمَثَلِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِکإِلَّا  النَّاسِ یفِ مَثَلُکمَا  یعَلِا ی»فرمود: )ع(  یعلبه حضرت )ص( 

 .(298-293: 0000، ی)حل

جنگ  عازم)ع(  یعل یر اسالم به همراهکه در لشکاز آنان  یبه برخ )ص( نبی خاتم

 «.د؟یدی( را چگونه دیعلر و فرمانده خود )یام»بودند فرمود:  هشد)وادی الرمل(  هالسلسلذات

ه ما پشت سرش که در تمام نمازها کجز آن ،میدیاز او ند یر از خوبیغ یزیچ»ردند: کعرض 

این پرسش را از حضرت پرسید و )ص( نبی خاتم  .«خواند!یم« أَحَدٌ اللَّهُهُوَ  قُلْ» سوره ،میخواند

ز یه خدا نک یراست هب»هم فرمود:  )ص( وره را دوست دارد. نبی خاتمن سیایشان پاسخ داد که ا

 و ادامه داد: ؛«ید را دوست داریه تو سوره توحکچنان ،تو را دوست دارد
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ند آنچه را یاز مسلمانان درباره تو بگو یهایه گروهکنیدم از ایترسی! اگر من نمیعل یا

 یا پسر خدا خواندند( امروز سخنیا و ه او را خدکم گفتند )یبن مر یسیعنصارا درباره 

 یت را )برایر پایز که خاکجز آن یاز مردم نگذر یچ گروهیه به هکگفتم یم اتدرباره

 .(003: 0ج، الف 0001)مفید، ( بردارند کتبر

 دربارهو  کردهبر توحید و آثار و پیامدهای اعتقاد به توحید تأکید بسیار  حضرت علی )ع(

هدف حضرت چیزی جز شناساندن توحید حقیقی به مردم نبود. از ؛ گفته استها آن سخن

، 083، 039، 011، 033، 032، 018، 010، 90، 90، 91، 83، 13، 09، 0های جمله در خطبه

، از معارف توحیدی سخن گفته البالغهنهج 031و  231 هایو حکمت 201، 093، 092، 081

معرفت  ،یشانارهای معرفت است. در دیدگاه شده که هر یک مانند دریای بیکرانی مملو از گوه

ست و کمال معرفت، تصدیق خداوند و کمال این ا خداوند سرآغاز دینداری و عبادت خدا

« أوَّلُ الدِّینِ مَعْرِفَتُهُ وَ کَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصدِیقُ بِهِ وَ کَمَالُ التَّصْدِیقِ بِهِ تَوْحِیدُهُ»ست: ا تصدیق، توحید او

 .(19: 0خ، 0000، بالغهالنهج)

حضرت، جایگاه عظیم توحید و نیز مقام رفیع موحّد چنین بیان شده سخنان در بخشی از 

، 081خ)همان، « مَا وَحَّدَهُ مَنْ کَیَّفَهُ» ؛(338، 031ح)همان، « التَّوْحِیدُ أَلَّا تَتَوَهَّمَهُ وَالْعَدْلُ أَلَّا تَتَّهِمَهُ»است: 

 إِیمَانَ مَنْ رَجَاهُ مُوقِناً وَ أَنَابَ إِلَیْهِ مُؤْمِناً وَ خَنَعَ لَهُ مُذْعِناً وَ أَخْلَصَ لَهُ مُوَحِّداً وَ عَظَّمَهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ» ؛(232

حِقّاً لِهَذِهِ اللَّهُمَّ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أفْرَدَکَ بِالتَّوْحِیدِ الَّذِی هُوَ لَکَ وَ لَمْ یَرَ مُسْتَ»؛ (211، 082خ)همان، « مُمَجِّداً

و  ددانمیحقیقت حیات را به معرفتِ توحید  ایشان .(011: 90خ)همان، « الْمَحَامِدِ وَالْمَمَادِحِ غَیْرَک

حیات معنوی از  .(13: 0001، یآمد یمی؛ تم03: 0131، یواسط یثی)ل« النَّفْسِ ةُایحَ دُیالتَّوْحِ» د:ایفرممی

 درک توحید است. )ع(نظر حضرت علی 

دیگران بر که )بودن خدا احددرباره واعرابی  پرسشدر میدان کارزار جمل هم به  روایناز 

دهد: چنین پاسخ می (ست!ا هاپرسش گونهنیاکه در میدان نبرد چه جای  ندنکمیاعتراض  او

آنچه از این قوم » ؛(2 :0ج، 0112)صدوق، « دُهُ مِنَ الْقَوْمینُرِ یهُوَ الَّذِ یدُهُ الْأَعْرَابِیرِی یفَإِنَّ الَّذِ»

اقسام . حضرت در ادامه پاسخ به مرد اعرابی، «خداوند است یقیحقخواهیم توحید و شناخت می

 دهد.توضیح میتفصیل بهرا وحدت 
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 . اصل تقابل حق و باطل9

کار رفته و بر شناسایی و عمل به ه بع( ) یعلبیش از صدها بار در سخنان امام « حق»واژه 

مختصات حق و باطل، امکان،  .(009-003: 0133 ،و محمدی )دشتید شده است مقتضای آن تأکی

خوبی ستیزی را بهگرایی و حقمصادیق حق و باطل، و موانع و آثار حق ،لزوم و ابزار شناخت آن

 .(139: 0181، یمؤمن)استنباط کرد  امام )ع(توان از سنت می

 آن وصف هک ستا زهایچ ترفراخ حق»از: ند ابرخی از عبارات حضرت درباره حق عبارت

و در  ؛(208: 201، خ0138)شهیدی،  «ندیجو انصاف گریدیک از خواهند اگر تنگ، آن مجال و ندیگو

، همان)« لیکن در کام چون سنگ خارا ،حق سنگین است اما گوارا، و باطل سبک»بیانی دیگر: 

درباره  .ستین انگشت چهار زج باطل و حق انیم! دیبدان»و این فرموده حضرت که:  ؛(029: 231ح

 فراهم را شست؟ انگشتانیچ سخن نیا یامعن دندیپرس او از] فاصله ظریف میان حق و باطل

 دم،یشن ییبگو هک است آن باطل»:[ گفت سپس. گذاشت دهید و گوش انیم و برداشت و آورد

 .(013: 000خ، همان)« دمید ییبگو هک است آن حق و

ه من ک ین پنداریا چنیآ»نزد امام آمد و گفت:  حوتحارث بن  ،جنگ جملایای در قض

 و قیعم نه یستینگر نانهیبکوتاه تو! حارث»حضرت فرمود:  «.؟دانمیماصحاب جمل را گمراه 

 تا را باطل نه و نداسانک چه حق اهل یبدان تا یانشناخته را حق تو. یماند سرگردان و انه،کریز

 عمر بن عبداللّه و کمال بن دیسع با من بن حوت گفت حارث .«ندامردمان چه آن روانیپ یبدان

 را باطل نه و ردندک یاری را حق نه عمر بن عبداللّه و دیسع» فرمود: . حضرترمیگیم نارهک

 .(019 :212ح، 0138)شهیدی،  «ساختند خوار

 :دیگویم ،یمعروف مصر سندهینودانشمند و  ،نیطه حس درباره پاسخ حضرت به حارث،

ده و ین جواب ندیواتر از ایتر و شپرجالل یو کالم خداوند، جواب یحمن پس از و

 توانینمها تیار شخصیحق و باطل را با مع ؛یتو سخت در اشتباه یعن. یشناسمینم

 یها قرار دهناو قهرم هاتیشخصاس ینکه حق و باطل را مقیا یتو به جا ؛شناخت

اس افراد یحق را با مق یخواهیمتو  ؛یادادهاس حق و باطل قرار یها را مقناقهرم
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شناخت  یحق را بشناس که اهل حق را خواه نخست خودِ ؛برعکس رفتار کن ؛یبشناس

 .(32-31: 0931)حسین،  شناخت یباطل را بشناس که اهل باطل را خواه و خودِ

به اهمیت شناخت حق و باطل، عوامل انحراف از حق را نیز بیان  توجهضمن )ع( علی امام 

 :ندکمی

پوشانند و مانع . آمیختگی حق و باطل؛ به این معنا که افرادی با لباس حق، باطل را می0

 (.88: 31خ، 0000، البالغهنهجشوند )شناخت خود و دیگران از حق می

 (.113: 201خ، همان)شمردن حق . گران2

اطل اشتباه به بولی به ،جوی حق بودندوکسانی که در جست دربارهالبته در سنت علوی 

 از پس»نشده است:  داورییکسان بهطالب حق نبودند  اصالًو افرادی که ( نظیر خوارج)گرویدند 

 هک ستین آن همانند دیمایپ خطا راه و دیدرآ حق طلب به هک آن چه. دیشکم را خوارج ،من

 .(08: 10خ، 0138)شهیدی، « دیگشا دست بدان و ابدیب و طلبد را باطل

، البالغهنهج). دین اسالم 0عیارهای حق، چنین معرفی شده است: و اما در دیدگاه علوی، م

همان، ) )ع( تیب اهل .0 ؛(011خهمان، ). قرآن 1 ؛(093خهمان، ))ص( خاتم . نبی 2 ؛(098خ، 0000

 (.119حهمان، ) مؤمنانزبان  .3 ؛(83خ

 برخیقاطعیت حضرت در ابقا و اعتالی حق و شناساندن چهره حقیقی باطل به مذاق 

 به»از جمله فرمود:  ،کردمیأکید تباره  در این شسخنبر  با سوگند، گاه . لذاآمدینموش خ

 یسست بردارد گام یگمراه در نگذارد و قدم حق راه در هک یسک با جنگ در سوگند، جانم

 .(20: 20خ، 0138)شهیدی، « رمینگ شیپ نفاق راه و رمینپذ

، البالغهنهج)« الْحق مِنْ جَنْبِه جخْرُی یحَتَّ الْبَاطِلَ فَلَأَنْقُبَنَّ»در جنگ جمل عبارت )ع(  حضرت

فقط  کاراین  .ظاهر لباس حق بر تن کرده معلوم شودرد تا اگر باطلی بهکار به را ب( 33: 11خ، 0000

 (.33: 11خ، 0000، همان) آمداز عهده حضرت برمی

جانبه آن، تأکید بسیار ی همهو معرفعلی )ع( در گفتار امام  «حق»کارگیری واژه هب فراوانیِ

های حساس در در بزنگاه سنجیدههای و واکنش ،و مصادیق آن «باطل»در تقابل با  «حق»بر 

که ابقای حق و است ن گی مؤید آافراشتند، همهای انحرافی که عَلَم باطل را میبرابر جریان

 ها در سنت علوی بدانیم.براندازی باطل را باید یکی از بنیان
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 صل تقابل هدایت و ضاللت. ا2

افراط و تفریط،  حدحرکت در صراط مستقیم، هدایت و حرکت در غیر این مسیر و تمایل به دو 

در  ،معنای لغوی و اصطالحیهر دو در  «ضاللت» (.21: 0130سیار اطراش لنگرودی، )است ضاللت 

 .(003: 0ج، 0111شیرازی، صدرالدین ؛ 811-813: 0002)راغب اصفهانی، است  «هدایت»مقابل 

توان گفت می لذا. جایگاهی برجسته داردعلی )ع( در دیدگاه امام  ضاللت و هدایت موضوع

ها را به عهده دارند کسانی شایستگی هدایت انسان فقطو ثانیاً  ،الوصول استاوالً هدایت ممکن

ت مخصوص اند. هدایرا کسب کرده انسانیت عالی مدارج ،جهانیان پروردگار تربیت بهکه خود 

 علی )ع( است. حضرت خداوند هدایت از برگرفته ،خداوند است و هدایت انبیا و کتب آسمانی

راه  ،دیدگاه علوی ازاست.  اشاره کردههر دو نوع هدایت تکوینی و تشریعی در سخنانش به 

 و باطل راهضاللت، که همان رساند و می تکامل به را او و استب انسان به خدا هدایت، مقرِّ

 باطل پندارهای و سرگردانی وادی در و انسان را ،دورکننده از خدا ، راهی استاست مراهیگ

 و عقل در رویارویی .ترین عوامل گمراهی، شیطان و هوای نفس استافکند. از جمله مهممی

 بر عقل اگر کند وسقوط می ضاللت ورطه به انسان شود مسلط عقل بر نفس هوای اگر نفس،

 یافتگانهدایت از که توصیفاتی با)ع( علی امام یابد. می هدایت انسان شود پیروز نفس هوای

راه میانه را ایشان . کرده است دعوت زندگی با مواجهه در آنها روش از پیروی به را مردم کندمی

 مایه را رفتن افراط و تفریط به حقیقت معرفی کرده و و هدایت به انسان یابیدست راه یگانه

برای نجات از ضاللت، رهنمودهایی به همچنین، برشمرده است.  انسان لتضال و گمراهی

 آرزوهای از پرهیز تفکر، و عقل از استفاده اری،گپرهیز و تقوا به تاز جمله: دعو ،ها داردانسان

 .(030-009: 0192 )سراقی،)ع(  تیب اهل و)ص( اسالم پیامبر  و قرآن به تمسک دراز، و دور

مدینة »و « طریق الی اهلل»، «یالدج مصباح»، «یالهد ةیرا» )ع( علی درباره اینکه حضرت

؛ صدوق، 311: 0000)طوسی، نقل شده است  )ص( از نبی خاتم فراوانیهستند احادیث « هدی

 اهدافی درباره جنگ با اصحاب جملنیز )ع(  حضرت علی. (321: 0000 ،ی؛ حل111-113: 0131

 شمردیو هدایت گمراهان را برم ،زستاندن حقوق مردمبا ،هیچون اجرای حدود و قوانین اال

 (.299: 21ج، 0010الحدید، أبیابن)
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گردد. لذا به تبعیت از هوای نفس و شیطان باز می انسانهای و گمراهی هاضاللتریشه تمام 

و تزکیه را در خود  نکنداصالح  خود راهای دین اسالم است. تا انسان از برترین آموزهتزکیه نفس 

رو حضرت از این .(9)شمس: بازد می را شو سعادت کندنمیرقم نزند رستگاری حقیقی را کسب 

 خطاب به آنان فرمود: ،هنگام گذر از کشتگان خوارج ،در نهروانعلی )ع( 

ر یام یانتان رساند. ]او را گفتند ایفته گرداند زیه شما را فرکشما، آن  حال بهبدا 

 یبه بد یهانفسننده و کگمراه طانِیمود:[ شفت؟ فریه آنان را فرکمؤمنان! 

بپرداخت، به  شانینافرمان یبرافته آرزوها ساخت و راه را یدهنده آنان را فرفرمان

 .(021-009: 121ح، 0138)شهیدی،  شان درآوردرد و به آتشکوعده  کردنشانروزیپ

، 0131کوفی،  )ثقفی: بغی، عدوان، شهوت، طغیان شمردبرمیچهار قسم هوای نفس  ایشان

. عملکرد سپاه مقابل حضرت در سه جنگ جمل، نهروان و (191: 2ج، 0013؛ کلینی، 000: 0ج

 دهیم.بیشتر توضیح میصفین نیز حاصل پیروی از هوای نفس و شیطان بود که در ادامه 

 . بغی8. 2

 است: اینهی در برابر بغی فرمان اال

از  یکید، و اگر ]باز[ یآن دو را اصالح دهان یفه از مؤمنان با هم بجنگند میو اگر دو طا

د تا به فرمان خدا یبجنگ کندیم یه تعدّک[ یافهیطارد با آن ]ک یتعدّ یگریآن دو بر د

ه خدا کد، ینکد و عدالت یان آنها را دادگرانه سازش دهیبازگردد. پس اگر بازگشت م

 .(9)حجرات:  داردیمدادگران را دوست 

در  «بغی»اند. انواع کرده ارا ظلم و ستم و تجاوز معن« بغی»ه دانان معنای عام واژلغت

قَدْ »رخ داد. حضرت درباره جنگ جمل فرمود: توسط مخالفان حضرت علی )ع( حکومت امام 

. نبی (211: 008خ، 0000، البالغهنهج)« انداینک اهل بغی و تجاوز قیام نموده؛ ةیالْفِئَةُ الْبَاغِ قَامَتِ

که برای بسیاری از سپاهیان علوی نشانه تشخیص حق از باطل  ،عمار یاسردرباره  )ص( خاتم

)بالذری، « ای تجاوزپیشه کشته خواهی شدتو به دست فرقه ؛ةیالباغ ةالفئ کتقتل»بود، فرموده بود: 

بدین سبب  .عمروعاص خود این حدیث را روایت کرده است (.120: 0182 ؛ منقری،103: 2ج، 0190

 اعثمابن)در صفین رخ خواهد داد  قتلدانسته این و او پاسخ داد که نمی کردمعاویه به او اعتراض 

 :ندکمیای به معاویه به آثار سوء بغی و ستم اشاره در نامه)ع( علی امام . (33: 1ج، 0000، الکوفی
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ده شادمان است، ینو گردایکار خود را نکان یه پاکه در آن روز آن کبترس  یپس از روز

، یدی)شه ، پشیمانش نگشادهفَکطان داده و از یه مهار خود را به دست شکو آن 

 .(122: 08ن، 0138

را از حزب شیطان دانست و فرمود هر که بین ما و  «ةباغی ةفئ» )ع(حضرت علی  ،همچنین

 .(231: 0000 )طوسی،برابری قائل شد از ما نیست  آنها

 . عدوان4. 2

نشان کسی است که در برابر فردی که عداوت در سر دارد شدت عمل  مؤمنینی، در دیدگاه د

بلکه آنچه  ،و کافر نیست مؤمن. البته این به معنای تقسیم جوامع انسانی به (29فتح: ) دهدمی

در آمیز مخالفان است؛ عمل عداوت میان خود و دیگران مرز قائل شوند مؤمنانشود باعث می

قهرآمیز  رفتارای جز دفاع و چارهمؤمنان اند که دشمنی را پیشه خود قرار دادهمخالفانی مواجهه با 

 کند و برای آن حد و مرزهایی وجود دارد.برائت، بدرفتاری را تجویز نمی اینالبته  د.نندار اهبا آن

در آستانه مراسم حج، آیات  و حیات نبوی، اواخر سال نهم هجری یایانهای پسالدر 

و « مُحارب»مشرکان به دو گروه  طبق این آیات،نازل شد. )ص(  امبریپبه بر ابتدای سوره تو

شوند. خطاب این آیات و لحن تند آن با مشرکان معاهَدی بود که برخی از تقسیم می« معاهَد»

را  شانباید تصمیم نبودند و در پایان مهلت چهارماههوفادار با مسلمانان  شانهایا به پیمانهآن

ا شده بود. در موسم حج سال نهم هعهدشکنی و نقض پیمان، عادت آن ،واقع گرفتند. درمی

 د.انبه اطالع مردم رس )ص(خدا به فرمان رسول  را آیات فوق علی )ع(حضرت قمری، 

از مسلمانان  پرهیزاصلی برای مسلمانان مشخص شده و آن  از سوره بقره، 091 هیآدر 

ین معنا که حتی در مقابله با دشمن باید مراقب بد ؛استدر مواجهه با دشمنان دین تجاوزگری 

این رهنمود قرآن  ،فصلت 10شوری و  01، بقره 090بود که به تجاوزگری نینجامد. در آیات 

گرچه مقابله به مثل جایز است اما نیکوتر و مأجورتر، عفو و گذشت یا تخفیف در است که 

د که دشمن را به دوست مبدّل خواهد مقابله به مثل است. پاسخ نیکی به بدی آنچنان اثری دار

 در جایی مناسب است که اقتضای آن باشد. واکنشاین  قطعاًالبته  .کرد
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هم به معنای ظلم و ستم « عدوان»واژه  کند؛میرا عدوان ذکر  یکی از شعب نفسامام )ع( 

تجاوز و  ،که منظور کار رفتهه و هم در معنای کینه و دشمنی ب (201: 2ج، 0001)فراهیدی، آشکار 

گانه های سه. هر دو معنا در بروز جنگ(330: 0002 )راغب اصفهانی،برخاسته از قلب است  دشمنیِ

 ؛کندشود و ایجاد حقد میعداوتی که در درون پرورده می ؛بود مؤثرنهروان جمل، صفین و 

ینه عایشه، عامل ک درباره حضرت .(193 :0001)تمیمی آمدی،  حقدی که سبب و عامل فتنه است

 :است کردهرا گوشزد 

 یوره آهنگرکنه، چون کی اشنهیسافت، و در یبر او دست  زنانه شهیاند ،زن آنامّا 

ن یرد و چنکیند، نه مک یگریرد به دکتا آنچه به من  خواستندیمبتافت و اگر از او 

 .(033: 031خ، 0138)شهیدی،  شتافتینم

داند و این دشمنی و آن را دیرینه می کندمی به عداوت معاویه هم اشاره شدر سخنانامام )ع( 

 .(30: 9ج، 0010الحدید، أبیابن)گرداند می بازع( ) امبریپرا به زمان 

 . شهوت9. 2

 است کسی را که شهوتش بر عقلش غالب شده از چهارپایان بدتر شمرده)ع(  حضرت علی

اه و شهوت مال که هر نظیر شهوت ج ،نمودهای مختلفی دارد« شهوت». (0: 0ج، 0183)صدوق، 

خصوص هب ها،نقش این راجع به .بودامام )ع( کننده جنگ علیه دو نوع آن از اسباب تحریک

 است. گفته شدهو منابع تاریخی بسیار سخن  البالغهنهجدرباره طلحه، زبیر و معاویه در 

 . طغیان2. 2

. واژه (321: 0002 غب اصفهانی،)راآمده است عصیان و نافرمانی حدّ در از به معنای تجاوز « طغیان»

د که طغیانش شدت گرفته و در مقابل خدا قرار گرفتیه اسیت.   شوبر کسی اطالق می« طاغوت»

. (221: 0ج، 0130)قرشیی،  اسیت   ین و مردمیان متجیاوز و طیاغ   یان دروغی یمراد از طیاغوت، خیدا  

 .(91: تایب)بستانی، به معنای ستمگر است « طاغی»همچنین 

گانیه  هیای سیه  عامل بروز جنیگ ( 08: 1خ، 0000، البالغهنهج)خطبه شقشقیه  در)ع(  علی امام

شکستند، گروهی از جمیع دینیداران    را د که گروهی پیمانِ بستهکنرا چنین تبیین می شعصر

راه ظلیم و طغییان را پییش گرفتنید و از اطاعیت حیق        ،بیرون جستند و گروهی بیا سیتمکاری  
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و تذکر داده  کردهز دلیل مخالفت این افراد را دنیاطلبی ذکر در انتهای خطبه نی ایشانبرتافتند. 

 اران است.گپرهیز از آنِکه عاقبتِ کار است 

 های اسالم و سنت نبوی. اصل دفاع از آموزه5

جامعیه موجیود را   امام )ع( بود که  شدهدگرگون  هاارزش آنچنانپیش از آغاز حکومت حضرت، 

دوسیتی و مسیالمت و مهیری کیه     (. 33: 01خ، همیان ) ردهنگام بعثت همانند کی  به زمان جاهلیتِ

و اختالف جیای آن را گرفتیه بیود.     هنشینی بازگشتگربار به خوی بادیهید ،ارمغان دین خاتم بود

آیید  به دنبال دارد. جنگ وقتی به وجود می را برادری ،شود که اسالم حقیقیحضرت متذکر می

ولیی در   اسیت، نیام اسیالم   ه ظاهر بی بهکه  دینی ؛برندمیحقیقی پناه غیربه اسالم  مسلمانان که

حضرت، به دست اشرار اسییر بیود،    سخنحقیقت مملو از انحراف و بدعت است؛ دینی که بنا بر 

 .(013: 31ن، همان) خوردندراندند و به نام دین، دنیا را میدر آن هوس می

ایشیان دربیاره    فیراوان  نداد، سیخنا باید اقدامات اصالحی انجام می)ع( علی امام  ،بنابراین 

انسیان بیاتقوا و ییادآوری زنیدگی      تصویر ایشان از ،خواهیطلبی و افزونسرزنش دنیاگرایی، رفاه

، همیان ) شیده نبیوی اسیت   نشان از اصرار حضرت در احیای اصول و فروع سنت فراموش ،اخروی

 .(021: 83خ

نایی به سینت نبیوی   اعتجلوگیری از نقل و کتابت حدیث، بی )ص( پس از رحلت نبی خاتم

هیایش  حضرت در یکی از نخستین خطبیه  .حاکم شدگرفتن از اسالم حقیقی نتیجه، فاصله و در

و بارهیا   ؛(11: 3ج، 0010د، یالحدیأبابن)خواهم کرد  اجرافرمود که من سنت پیامبر را در میان شما 

قابل بیا کسیانی کیه    ت در، موضعی کردو بارها پیروی از سنت نبوی و پرهیز از بدعت را یادآوری 

کیار  ه را بی  (011: 0ج، 0110اثییر،  ابین ) «ةالبدع ةنعم» تعبیرکردند و برای آن ها را ایجاد میبدعت

، البالغیه نهیج ) کیرد اعیالم  را از وظیایف امیام    )ص( احیای سنت نبی خاتم حاًیصربردند. ایشان می

 .(032: 013خ، 0000

د یی را پد یبیدعت  چیهی »ود کیه فرمیود:   بی  آنجیا از بیدعت تیا   )ع(  حضرت علیپرهیز جدی 

، و راه راسیت را  دییی واپاردنید. پیس خیود را از بیدعت     کرا رهیا   یه بیا آن سینّت  کی اوردند، جز ین



 8931پايیز و زمستان ، 24 شماره، ي دينيپژوهانسان دوفصلنامه علمي

 

11 

شرورترین مردمان را رهبرِ از  ،که حضرتبا همین نگاه بود  .(000: 003خ، 0138)شهیدی، « دییمایبپ

هیی و  هیای اال ای خیدا را احیاکننیده سینت   و اولی (213: 010خ، 0000، البالغهنهج)بین برنده سنت 

را نشانه  هاسنتو کنارگذاشتن  هابدعت آفریدن ،. همچنینکردمعرفی  (112: 092خ، همان)رسولش 

حضرت مردم را بیه دو دسیته    ،آنکه تأمل درخورنکته بسیار  .(032: 030خ، همان)منافقان دانست 

 .(230: 031خ، همانبدعت )یدآورنده و دسته دیگر پد ،ای پیرو شریعتکند: دستهتقسیم می

چنیین شیرح داده   را  )ص( آمده پس از رحلت نبی خیاتم پدیدی هابدعت البالغهنهجشارح 

صحابه متحد و یکپارچه، بسیاری از نصوص را ترک کردند و این به دلیل مصیلحتی بیود   »است: 

د، یی الحدیأبی )ابین « مقلوبه ةمؤلفالقربی و سهم دادند، نظیر سهم ذویآن تشخیص میکه در ترک 

صیریحاً نشیان داد و   ع( ) امبریی پرا به سنت  شبار دیگر تعهد)ع( حضرت علی  .(81: 02ج ،0010

ست که ا . بیان دیگر حضرت در این باره این(10-11: 08خ، 0000، البالغهنهج) کردنقد  را این نگرش

 .(0100-0101: 1ج، 0001 )نمیری، کندنمی ترکرا ع( اهلل )سنت رسول یکس به دلخواهِ

از فراموشیی سینت نبیوی نیزد مردمیان و       اششیگفتی  در آنحضرت  که یاز جمله سخنان

 این عبارات است: ،کندمالک قراردادن سود و زیان خودشان برای معروف و منکر را بیان می

 را آن هک است آن رکمن و خرسندند بدان و شناسند هک است یزیچ نزدشان معروف

)شهیدی،  دهدیم هک یمکح در است شیخو امام آنان از یک هر ییگو ... نپسندند

 .(30: 88خ، 0138

حضیرت   ،درباره وجوب قیام علییه فتنیه  به حضرت علی )ع(  )ص(پیامبر به هنگام سفارش 

هایی است کیه  و چنین پاسخ شنید که دلیل مبارزه با آنها بدعت پرسیددرباره آن فتنه علی )ع( 

علی مع القرآن والقرآن میع  »نبوی که  سخن طبق .(289-288: تایب)مفید،  اندآوردهدر دین به وجود 

: 0ج ،0011، ی؛ طبرس008: ب 0001؛ مفید، 008 :0ج ،0180 ،ی)اربل« علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض

ه یی ک میردم عل یی تحر بیه انگییزه  هیم  )ع( حضرت علی جنگ با علی، جنگ با قرآن است؛  (031

سوی دشمنان خیدا، برویید بیه سیوی دشیمنان      ه بروید ب»شاره فرمود: معاویه به همین مطلب ا

)منقیری،  « دین و انصیار بشیتاب  یسنت و قرآن، به سوی بازماندگان جنگ احزاب و قیاتالن مهیاجر  

را بیا   شعیداوت  )ع(علیی  امام به بهانه جنگ علیه  خواستندمیدشمنان سنت و قرآن  .(90: 0182

گرد آمده بودند تیا انتقیام روزگیار     قل منابع تاریخی، آنهانطبق قرآن و سنت نبوی نشان دهند. 
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م و عبیداهلل  کی و مروان بن ح ةد بن عقبیان و ولیسفیبن اب ةگوهای عتبوپیشین را بگیرند. گفت

نشیان از   ،ه گیرد هیم آمیده بودنید    یی که شبی در صفین نزد معاو ،بن عامر و ابن طلحه الطّلحات

در )ع( علیی  حضیرت  شیجاعت  بیه   راجعسخنان ولید  تصمیمات پلیدشان داشت. معاویه در پی

 چنین گفت: ،هاجنگ

ست؟ ا جاکها یرتمندیها( است اما غستکن سخنان تو همه اقرار )و اعتراف به شیا

را  هازهینه کمرادم آن است »گفت:  «.؟یخواهیم ییهایرتمندیچگونه غ»مروان گفت: 

ر یو از )جان( ما س یکنیم ید شوخبه خدا سوگن». گفت: «دیدر برابرش به جوالن درآر

 .(003: همان) «یاشده

خیدا  دشمنی این افراد با رسیول   ذکر شده، در منابع تاریخی ی که از این گروهصافطبق او 

بشیتابید بیه سیوی    »خواند: عمار چنین رجز می ،در جنگ صفین کهچنان ؛علنی شده بودص( )

، الکیوفی  اعیثم ابین ) «ردم، پیروان علیی هسیتند  گییروه دشمنان رسیول خدا؛ بشتابید که بهترین م

 (.331: 2ج، 0000

و به  شودیمبر مأذنه بلند  بارپنج  یامبر روزینام پ نکهیا، گاه از شومتکه در دوران حیمعاو

اظهیار  ، شیعبه  بن ةاش مانند مغیرنزد دوستان صمیمی ،شودیمرسالت آن حضرت شهادت داده 

الحدیید،  أبیابن) شمردیمخود گ در جهت شهرت و نامدارشدن بزر یو آن را مانع کردیم یناراحت

 اعیثم ابن)« نین والمارقین والقاسطیثکفقد أمرت بقتال النا»فرمایش علوی که  .(011-029: 3ج، 0010

دارد که قرار اسیت در آینیده رخ دهید و    خوبی از انحرافاتی پرده برمیهب (331: 2ج، 0000، الکیوفی 

پییش رفتیه بیود     تا آنجاانحرافات این بود؛  کردهاعالم )ع(  حضرت علی آن را به )ص( نبی خاتم

« نِیالیدِّ  عَمُیودُ  یعَلِ»اش فرموده بود که دربارهرا ص( ) امبریپکه نقشه براندازی جانشینِ حقیقی 

 .ندپروراندمیدر سر  (290: 0ج، 0013)کلینی، 

قصدشیان جنیگ بیا     که ،وضوح از نقشه شوم سران جملطبری در توصیف جنگ جمل، به

این در حالی اسیت کیه پییامبر اسیالم      .(032: 0ج ،0183)طبری،  داردبرمی پرده ،بودعلی )ع( امام 

حجیر  ابین )« ییک عادیاهلل مین   ی، و عیاد کقاتلی یقاتل اهلل مین  »فرموده بود: علی )ع( خطاب به امام 

هیای  دند که بیا رهنمیون  در جبهه مقابل حضرت افرادی بو ،با این حال .(82: 1ج، 0003عسقالنی، ال

 در فتنه معاوییه بیه ایین   علی )ع( پیامبرشان آشکارا مخالفت ورزیدند و نافرمانی کردند. حضرت 
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مانید  کرد حقیقت دین اسالم بیاقی نمیی  اگر در مقابلشان پیکار نمی که اشاره فرموده است نکته

 .(90: 30خ، 0000، البالغهنهج)

جنگ و خونریزی را امام )ع( یت خالف آن بود. و رسم جاهل ،رسم سنت نبوی، صلح و سلم

تیا بیا نهاییت میدارا در      بسیار کوشیید حضرت (. 18: 21خ، همان)از رسوم جاهلیت برشمرده است 

را از افکار و رفتار مردم بزداید و به آنیان نشیان    تعصب، ذهنیت خشونت و شسخنان و رفتارهای

عه سخنش را با نکیوهش ابلییس آغیاز    . از جمله در خطبه قاصاست شیطانی صفات نیادهد که 

هیا را  و در ادامه خطبه، الفت مییان انسیان   ؛ورزیدحمیّت و  تعصب بارکه نخستین همو ، کندمی

کردن اسالم معرفیی  های واژگونشمرد و گسستن رشته برادری را از نشانهمنّتی از خداوند برمی

 .(220-221: 092خ، 0138)شهیدی،  دکنمی

امیام  های آمد. جنگشد اختالفی پیش نمیاسالم و سنت نبوی پیروی میهای آموزه از اگر

کتاب خیدا   و ،ترکص( خدا )دهد که سنت رسول پس از دوران نبوی هنگامی رخ می)ع( علی 

احیاگر دیین  علی )ع( فقط اوضاع و احوال در این  آید.میپدید و بدعت در دین  شودمیتحریف 

 درباره نهروانیان فرمود:امام )ع(  .(020: 0ج، الف 0001)مفید، ست ا خدا

در اسالمشان راه  یبازجکو  یه دودلکاست  یمسلمان برادرانار ما با یکن امروز پیکل

: 022خ، 0138)شهیدی، ن دربافته است یقیل با اعتقاد و یافته است، و شبهت و تأوی

020). 

ثُیوا  کوَ إِنْ نَ»وانید:  ه را خیی ن آیی شید ا یا میجنگ با ناکثین مه یحضرت برا وقتی ،همچنین

)توبیه:  « نْتَهُیونَ یمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُیمْ  یفْرِ إِنَّهُمْ ال أَکمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکنِیدِ یمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِیأَ

، 0181 ؛ عیّاشیی، 93-91: 0001 ؛ حمییری، 281: 0ج، 0113)قمیی،  و تأویل آن را روز جمل دانست  (02

بیا  »و درباره سوءاستفاده معاویه خطاب بیه او فرمیود:    (010: 0000 ؛ طوسیی، 31: تایب؛ مفید، 38: 2ج

« ینداشت متهم سیاخت  یتی، و بدانچه دست و زبان من در آن جنایا تاختیدن یل قرآن در پیتأو

 .(102: 33ن، 0138)شهیدی، 

شید و اینیک نوبیت فهیم      نبوی، ظاهر شریعت برای میردم ابیال   رسالت سال  21در دوران 

والیتی که همه در برابیر   ؛که همان پذیرش و فرمانبرداری از امام معصوم است بودباطن شریعت 

 (20)صیافات:  « قِفُیوهُمْ إِنَّهُیمْ مَسْیؤُلُونَ   وَ»گو خیواهیم بیود. آلوسیی پیس از آییه      آن مسئول و پاسخ

مین أجلیه    رأس ذلک ال إلیه إال اهلل و  مال وأولی هذه األقوال أن السؤال عن العقائد واألع و»نویسد: می
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را زیرا اگر این والیت پذیرفته نشود و امیام   .(81: 21ج، تایب)آلوسی، « والیة علی کرم اهلل تعالی وجهه

عرف یمن مات و لم »و این همان بازگشت به جاهلیت است.  ،گویی روح دین مرده است سندشنان

اگر همه مردم عشق علیی   ،و به فرموده نبوی ؛(38: 1ج، 0013 )کلینی،« هیتة جاهلیامام زمانه مات م

 .(99: 0ج، 0180، ی)اربلشد را داشتند دوزخی خلق نمیع( طالب )بن ابی

 شکنانهی مبنی بر مقابله با پیمان. اصل فرمان اال6

شکنی و نقض عهد، گناهی بیزرگ  بود و پیمان مهمدر میان اعراب، وفای به عهد و پیمان بسیار 

عاملی بود که حداقلی از نظیم و   یگانه. زیرا (131: 0ج، 0938)جواد، رفت ابخشودنی به شمار میو ن

کرد. رهنمودهای قرآن نیز بیه ایین خصیلت اعیراب توجیه      فراهم می شانامنیت اجتماعی را برای

 تیرین که صریح (00، 01، 02، 01؛ توبیه:  90)نساء: آیاتی  در محور تشویق به دفاعداشته است. حتی 

سیت نیه کفیر و    ا آنهیا بودن شکنمهاجم و پیمان شودهی برای جنگ محسوب میدستورهای اال

 شکنان این است:با پیمان مواجهههی در شرکشان. فرمان اال

ه فرستاده ]خدا[ را کستند و بر آن شدند کخود را ش یه سوگندهاک یچرا با گروه

ا ی؟ آدیجنگینمردند، کآغاز  بار ]جنگ[ با شما نینخسته کنند، و آنان بودند کرون یب

 .(01)توبه:  دیه از او بترسکد خدا سزاوارتر است یه اگر مؤمنکنی؟ با ادیترسیماز آنان 

گانیه دوران  هیای سیه  موضوع جنیگ  کردنطرحمنیز در خطبه قاصعه قبل از )ع( علی امام 

ید و حیدود آن  اسالم را گسست - پیوند با - شما کسانی هستید که رشته»فرماید: می شحکومت

. و در ادامیه خطبیه بیه    (220: 092خ، 0138، )شیهیدی « را شکستید و احکام آن را به کار نبسیتید 

، البالغهنهج)« الْأَرْض یثِ وَالْفَسَادِ فِکوَالنَّ یبِقِتَالِ أَهْلِ الْبَغْ اللَّهُ یأَمَرَنِوَ قَدْ »کند: هی اشاره میاال فرمان

 مذکورز این عبارت حضرت چنین نتیجه گرفت که اگر با سه گروه توان ا. می(299: 092خ، 0000

هیای  هر یک از گروه در توصیفم )ع( . اماشدندمیبرای دین اسالم خطری جدی  شدمقابله نمی

؛ اسیت  دینیداری جاهالنیه   از حیاکی کار گرفته اسیت کیه   ه را ب« ةطَانُ الرَّدْهَیشَ»عبارت  گانهسه

 پذیرند.دینی، سخن دیگری را نمی یهاآموزه از انشعابدانی که جز فهم ناقص
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هی را اجرا کرده است؛ در ادامه هی مبنی بر مقابله است حضرت عین امر االآنجا که فرمان اال

 هیا بخیش درباره ایین   البالغهنهجشارح (. 111: همان) است را منوط به اذن خدا دانسته شنیز فعل

جنگ اهل شام در  ، همانرا شکستند. قاسطین انشزیرا پیمان .نداناکثین، اصحاب جمل گویدمی

 یعَلی ثُ کی نْیثَ فَإِنَّما کفَمَنْ نَ». سپس در ادامه شرحش آیات اندخوارج نهروان ،ند و مارقیناصفین

 .کندمیرا ذکر  (03)جن: « انُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباًکوَ أَمَّا الْقاسِطُونَ فَ»و  (01)فتح: « نَفْسِهِ

 جهینت

سبقت دارد؛ ایین حقیقیت    شبر غضب ،خالیق در حقبا آن گستردگی و دوامش  رحمت خداوند

هیی اسیت بیه    نمای اسماء و صفات االکه آینه تمام )ع(علی  خود را در وجه پرفرو  و غالب امام

 ،تیوان در شخصییت  نمایاند؛ لذا ظهور رحمت خداوند را میها میصورت حُسن و جمال به انسان

مشاهده کرد. امام نماینده تام خداوند اسیت کیه رحمیتش میراثیی از      م )ع(گفتار و رفتار معصو

 رحمت حضرت حق است، رحمتی که همگانی و همیشگی است.

شناسیاندن توحیید بیه     نخسیت، اساساً حکمت وجود امام در جامعه انسیانی،   ،از سوی دیگر

ها در فرآیند م. واضح است که نخستین گااست ها به مقصد توحیدرساندن انسان سپس،و  هاانسان

های ابتدایی کند گامعقل ایجاب می ،است. بنابراین آندرباره ها با انسانگو وآموزش توحید، گفت

 آیند نه در زمین سست و لغزنده جنگ و خشم! ددر بستری آکنده از صلح و آرامش فرو

 عرضیه ترسیمی فراگیر و گسیترده از صیلح را در جامعیه انسیانی      ،هیاتی نخستدو اصل اال

هیاتی علوی نمایانگر مرزهایی میان صلح و جنگ در درون جامعیه دینیی و   اما سنت اال ؛کندمی

 هییاتی نیام  الجرم از اصولی دیگر در کنیار اصیول اال  با توجه به این مطلب آن است که بیرون از 

، «اللتضی تقابیل هیدایت و   »، «تقابل حق و باطیل »که موضوع آنها حقایقی چون  اصولی ؛بردیم

برگرفتیه از  « شیکنان هی مقابله بیا پیمیان  فرمان اال» و «های اسالم و سنت نبویز آموزهدفاع ا»

در  چیه آن شیک بیی  کنید. میی طلبانه را مشخص های رویکردهای صلحاست که کرانه یعلوسنت 

 اصرار طرف مقابل به جنگ است. فقط رودبه شمار میکننده آغاز جنگ سنت علوی تعیین
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 منابع

 قرآن کریم. 

 قم: دفتر تبلیغات اسالمی، چاپ سوم.شرح بر زاد المسافر .(0180الدین )نی، سید جاللآشتیا ، 

  ،تفسیر القرآن العظیم  یف یالمعان روح (.تابی) محمودالفضل شهاب الدین السید ی أبآلوسی بغدادی

 .21ج، دار إحیاء التراث العربی، بیروت: نیوالسبع المثا

 تحقیق: محمد البالغة شرح نهج .(0010اهلل )ة الحمید بن هب مد عبدحا الدین ابو ابی الحدید، عز ابن ،

 .21، 9، 3المرعشی النجفی، جاهلل  ةآی ةالفضل ابراهیم، قم: مکتب ابو

 محمود محمد و  ی، تحقیق: طناحثرغریب الحدیث واأل یف ةالنهای .(0110اثیر، مبارک بن محمد ) ابن

 .0ج، قم: اسماعیلیان، یطاهر احمد زاو

 ضواء، األ ، بیروت: داری، تحقیق: علی شیرالفتوح .(0000الکوفی، ابو محمد احمد بن علی ) عثمأ ناب

 .1-2ج

 تحقیق: ،اإلصابة فی تمییز الصحابة (.0003) یالفضل احمد بن عل ، شهاب الدین ابویالعسقالن جرابن ح 

 .1ج، ألولیا بعةالط، ةالعلمی الکتب دار بیروت: معوض، محمد علی و الموجود عبد احمد عادل

 الحسین : أبیمحقق؛ جزء من حدیث إبن شاهین (.0003حفص عمر بن أحمد ) ابن شاهین بغدادی، أبو

 .الطبعة االولیبن المهتدی، کویت: دار ابن األثیر، 

 الرحمن  عبد ، تحقیق: أبوطالب بن أبی یالمؤمنین عل مناقب أمیر (.0020علی بن محمد ) ،مغازلی ابن

 .ألولیا الطبعة، صنعاء: دار اآلثار، یهلل وادعا بن عبد یترک

 ( 0180إربلی، علی بن عیسی.) ی محالتی، رسولهاشم  تصحیح: تحقیق و، األئمة ةفی معرف ةکشف الغم

 .0جی، هاشمتبریز: بنی

 رضا ترجمه:  ،(ی)ترجمه کامل المنجد االبجد فارسیابجدی عربی فرهنگ(. تابی) د افرامأفو ،بستانی

 .اسالمی ان:تهر، مهیار

 ( 0190بالذری، احمد بن یحیی.) ةسسؤالمحمودی، بیروت: م باقر ، تحقیق: محمداالشراف انساب 

 .2جللمطبوعات،  علمیاأل

 مهدی. امام مدرسه قم: (.0019) یالعسکر اإلمام إلی المنسوب التفسیر 

 لمات و حکم من ک ةمجموع :غرر الحکم و درر الکلم (.0001الواحد بن محمد ) تمیمی آمدی، عبد

 .الطبعة الثانیةالکتاب االسالمی،  (، قم: دارع) یعلمام اإل

 الدین حسینی ، تحقیق: جاللالغارات .(0131اسحاق ابراهیم بن محمد ) کوفی، ابن هالل ابو ثقفی

 .0جارموی، تهران: انجمن آثار ملی، 
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 ( 0938جواد علی).  ةمکتب و العلم للمالیین داربغداد:  و بیروت ،االسالمالمفصل فی تاریخ العرب قبل 

 .0ج، ةالنهض

 ( 0183جوادی آملی، عبداهلل« .) تهران:  )ع(، یعلنامه امام دانش، در: «)ع( یعلحیات عارفانه امام

 .93-9، ص0جپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، 

 المعارف. مصر: دار، علی و بنوه .(0931طه ) ،حسین 

 ( 0000حلی، حسن بن یوسف بن مطهر.) تحقیق و ین )ع(المؤمن ف الیقین فی فضائل أمیرکش ،

 .اسالمی ارشادفرهنگ و وزارت سازمان چاپ و انتشارات حسین درگاهی، تهران:  :تصحیح

 ةسسؤ، قم: م)ع( یتالبآل  ةسسؤ، محقق و مصحح: مقرب االسناد (.0001اهلل بن جعفر ) حمیری، عبد 

 .)ع( آل البیت

 تا.بی :جا، بیالبیان فی تفسیر القرآن .تا(خویی، سید ابوالقاسم )بی 

 به ضمیمه و ) ةالمعجم المفهرس اللفاظ نهج البالغ .(0133سید کاظم ) ،محمدی ؛دشتی، محمد

 .)ع( یرالمؤمنینمؤسسه ام :قم (،البالغهنهج ترجمه

 تحقیق: صفوان عدنان داودی،  ،لمفردات فی غریب القرآنا (.0002) محمد بن حسین ،راغب اصفهانی

 روت: دار العلم، الدار الشامیة.بی

 استاد  ،البالغهنهجی آن در هاداللتو  «ضاللت»و  «هدایت»تحلیل مفاهیم  .(0192حمید ) ،سراقی

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات نامه ، پایانهادی نظری مقدم، استاد مشاور: مرتضی قائمیراهنما: 

 دانشگاه بوعلی سینا.، همدان: عرب

 تهران؛ سازمان تبلیغات اسالمی. ،هدایت و ضاللت در قرآن .(0130دی، منیژه )سیار اطراش لنگرو 

 ( 0138شریف الرضی، محمد بن حسین.) فرهنگی، شهیدی، تهران: علمیجعفر ترجمه: ، البالغهنهج

 چاپ چهاردهم.

 ( 0000شریف الرضی، محمد بن حسین.) للصبحی صالح(، قم: هجرت، چاپ اول. نهج البالغة( 

 قم: بوستان کتاب.البالغههیات در نهجاال .(0183اهلل )ایگانی، لطفصافی گلپ ، 

 ( 0111صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم). 0جبیدار، چاپ دوم، قم: ، کریم مجموعه تفاسیر قرآن. 

  حوزه علمیه  اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسینعلیتصحیح: ، الخصال .(0112) یعلصدوق، محمد بن

 .0ج، قم

 تهران: کتابچی، چاپ ششم.األمالی )للصدوق( .(0131) یعلحمد بن صدوق، م ، 

 0جفروشی داوری، چاپ اول، کتابقم: ، علل الشرائع (.0183) ییییییییی. 

 حوزه علمیه قم اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسینح: علییحتصق و یحقت، التوحید (.0198) ییییییییی. 

 اکبر غفاری، قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته ح: علییحتصو ق یحق، تمعانی االخبار (.0011) ییییییییی

 .قمبه جامعه مدرسین حوزه علمیه 



 
 صلح و جنگ در سنّت علویمباني االهیاتي 

 

 

 قم: دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه من ال یحضره الفقیه (.0001) ییییییییی ،

 .2، جعلمیه قم

 ،چاپ، اسالمی انتشارات فترد :قم ،القرآن تفسیر فی المیزان (.0003محمدحسین ) سید طباطبایی 

 .21ج ،پنجم

 ( 0011طبرسی، احمد بن علی.) 0ج، مشهد: نشر مرتضی، چاپ اول، اإلحتجاج علی أهل اللجاج. 

 الفضل  محمد ابو :، تحقیقتاریخ االمم والملوک (.0183جعفر محمد بن جریر بن غالب ) طبری، ابو

 .0جالتراث،  ابراهیم، بیروت: دار

 ( 0000طوسی، محمد بن حسن.) ةدار الثقاف :، قمةالبعث ةح: مؤسسیصحتق و یحقت، یاألمال. 

 ( 0181عیاشی، محمد بن مسعود.) رسولی محالتی، تهران:  هاشمح: یصحتق و یحقت، تفسیر العیاشی

 المطبعة.

 2ج، قم: نشر هجرت، کتاب العین (.0001حمد )أ، خلیل بن یفراهید.. 

  ،مؤسسه مطالعات و  :، تهرانار فیما یتعلق بأصول الدیننوادر األخب .(0130)محسن مالفیض کاشانی

 چاپ اول. ،تحقیقات فرهنگی

 0ج، تهران: انتشارات الصدر، تفسیر الصافی (.0003) ییییییییی. 

 0-1ج، چاپ ششم، ةکتب االسالمیال دار :تهران، قاموس قرآن (.0130اکبر )علی سید ،قرشی. 

 ( 0113قمی، علی بن ابراهیم.) 0جالکتاب،  ح: موسوی جزائری، قم: داریصحتق و یحقت ،یتفسیر القم. 

 جابی، الدین آشتیانی: سید جاللتصحیح، فصوص الحکم شرحتا(. قیصری، محمد داوود )بی. 

 ( 0013کلینی، محمد بن یعقوب بن اسحاق). اکبر غفاری ح: علییصحتق و یحقت(، ةط االسالمی) یالکاف

 .1-0ج، ةسالمیو محمد آخوندی، تهران: دار الکتب اال

 ( 0131لیثی واسطی، کافی الدین أبوالحسن علی بن محمد الواسطی). تحقیق و ،عیون الحکم والمواعظ 

 قم: دار الحدیث، چاپ اول. بیرجندی، حسنی :تصحیح

 02و  8جی، العرب، بیروت: دار إحیاء التراث االنوار بحار (.0011باقر ) مجلسی، محمد. 

 ( 0181محقق سبزواری). 0ج، قم: مطبوعات دینی، چاپ اول، الحکم اسرار. 

  اکبر غفاریعلی ح: حسین استادولی ویصحتق و یحقت، األمالی(. تابینعمان )مفید، محمد بن محمد بن، 

 کنگره شیخ مفید. :قم

 آل البیت ةح: مؤسسیصحتق و یحقت، حجج اهلل علی العباد ةاإلرشاد فی معرف (.الف 0001) ییییییییی 

 .0جه شیخ مفید، کنگرقم:  ،)ع(
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 ح: علی میرشریفییصحتق و یحقت، ةالبصر حرب یف ةلسید العتر ةالجمل والنصر (.ب 0001) ییییییییی، 

 : کنگره شیخ مفید.قم

 ی.النجف یالمرعش ة، قم: منشورات مکتبصفین ةوقع (.0182، نصر بن مزاحم )یمنقر 

 ( 0181مؤمنی، فریبا« .) دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  مجله، در: «البالغهنهجحق و باطل در

 .181-110، ص0، ش03، ستهران

  ،دفتر تبلیغات اسالمی.قم: ، تجرید االعتقاد .تا(یب)محمد بن محمد نصیرالدین طوسی 

 1جالفکر،  ، فهیم محمد شلتوت، قم: دارةالمنور ةتاریخ المدین (.0001شبه )زید عمر بن  ، أبوینمیر. 

 


