جایگاه نظام هدایت در تحلیل رفتارهای امیر مؤمنان ×
ابراهیم عبدی 8

چکیده
تحلیل برخی از کنشها و واکنشهای امیر مؤمنان× برای دوستدارانشان نیز سخت است .این
رفتارها با روند عمومی و مردمپسند همگون نبوده و موجب تعجّ ب میشود .پذیرش درخواست مشاوره
به خلفای سهگانه ،پاسخ گویی به پرسش توحیدی در میانه نبرد جمل و تأخیر چندماهه در نبرد صفّین
با وجود آمادگی سپاه دهها هزارنفری ایشان ،نمونه هایی از این رفتارهاست .این شیوه تعامل ،با روش
اسالم و مردم و یا جلوگیری از تضییع حقوقشان بیان شده است .این نوشتار درصدد است تا برای
فهم این رفتارها ،آن را بر دو گزاره بنیادین پایهگذاری کند؛ نخست ،شناختِ درست وظیفه هد ایتگری ِ
امام به عنوان حجّ ت الهی و دوم ،دید فرازمند امام نسبت به آفریدگان الهی .به همین روی ،رفتار
امام در نظام هدایت الهی تحلیل شده است نه از زاویه نگرش سیاستمداران.

واژگان کلیدی
روش رفتاری امیر مؤمنان×  ،پاسخ به پرسش توحیدی در میانه جنگ جمل ،تأخیر در جنگ صفّین ،
مشاوره به خلفای سهگانه ،هدایتگری امام  ،سیره اهل بیت^

درآمد
)e.abdi853@gmail.com( .8
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رایج سیاستمداران و رهبران جوامع متفاوت است .در پاسخ به چرایی این رفتارها  ،حفظ مصلحت

سنّ ت ،مجموعه ای از رفتار ،گفتار و تقریر معصوم ا ست .کارکرد معصوم در هر سه حوزه یادشده ،حجّت
است و میتوان بر پایه آن عمل کرد .چرایی بیشتر رفتارهای معصومان روشن است؛ ولی علّت برخی
از این رفتارهای دیریاب نیاز به بررسی بیشتری دارد .این مسأله به عنوان یک مشکل الحدیث در
برخی از رفتارهای امیر مؤمنان× مطرح است .برخی از تحلیلگران در خصوص تحلیل پاره ای از
کنشها و واکنشهای امیر مؤمنان× با دشواری روبهرو شده اند 1 .این دشواری به خاطر همسان
ندیدنِ رفتار امام× با قواعد رفتاری رایج سیاستمداران و رهبران جوامع پدید آمده است 3 .به
نمونه مشاورهدادن امیر مؤمنان× به خلیفه دوم در مسأله شرکتکردن در جنگ با پادشاه ایر ان  1و
لشگر رومیان  9یکی از قضایا یی است که فهم آن آسان نیست .امام×  ،خلیفه را از شرکت در این
نبرد برحذر داشتند.
این نوشتار برای پاسخ به رفتارهای پرسش برانگیز امام ،ابتدا آنها را طرح و سپس با توجّه به جایگاه
نظام هدایت ،استبعاد هر رفتار را برطرف میکند.
دانش اه و آموزه اهی

الف) مشاوره به خلفا

قرآن و حدیث

امام علی× در قضایای مختلفی به خلفا مشورت میدادند .با توجّه به اینکه خلیفه واقعی پس از
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پیامبر|  ،ایشان بودند؛ امّا دیگران این حق را سلب کردند ،چنین کمکی به خلفا ،عجیب به نظر
میرسد.

 .2مشاوره به ابوبكر
امام×  ،مشورت های متعدّدی به خلیفه اوّل دادند .یکی از نمونه ها چنین است:

 .1ن .ک :مجموعه آثار شهید مطهّری (حماسه حسینی)  ،ج ، 81ص  913و 211؛ الفصول المئة فی حیاة ابی األئمّة علی × ؛ دفاع
ا ز حسین شهید ؛ العثمانیة.
 .3ن .ک :الشّ فا (الهیات)  ،ص.191
 .1ن .ک :نهج البالغة  ،خطبه 812؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص .813
 .9ن .ک :نهج البالغة  ،خطبه.831
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خلیفه اوّل ،تصمیم به جنگ با لشگر روم گرفت .از ای ن رو با گروهى
از اصحاب پیامبر خدا| مشورت كرد .برخى مخالفت و برخى
موافقت نمودند .سپس با على بن ابى طالب× مشورت كرد .او
فرمود « :اگر اقدام كنى ،پیروز مىشوى ».ابوبكر گفت« :به خیر،
بشارت دادى ».آنگاه در میان مردم به سخنرانى ایستاد و به آنان
فرمان داد كه ساز و برگ سفر به سوى روم را آماده سازند2 .

 .1مشاوره به عمر
مشاوره به خلیفه دوم نیز نمونههای متعدّدی دارد .یکی از آنها در جنگ با لشگریان روم است .این
مشاوره زمانی انجام گرفت كه پادشاه روم با انبوهی از لشكریان و مردم آن دیار به سوی مسلمانان
شتافته بود .خالد بن ولید نیز در خانه اش انزوا اختیار كرده ،كار بر ابیعبیدة بن جرّاح  1و شرحبی ل بن
حَسَنة  1و دیگر فرماندهان سپاه اسالم دشوار شده بود 5 .امیر مؤمنان× به خلیفه فرمودند:

 .2تاریخ الیعقوبی  ،ج ، 1ص 831و نیز ن .ک :الفتوح  ،ج 8ص.11
 .1اَبوعبیدة عامر بن عبداهلل جرّاح (م۸۱ق)  ،صحابی مشهور پیامبر| ا ز تیره بنی الحارث قریش بود.
 .1شُرَحبیل بن حسنة یا شرحبیل بن عبداهلل  ،صحابی پیامبر| و ا ز فرماندهان اسالم در شام بود.
 .5ترجمه شرح ابن میثم  ،ج  ، 3ص.151
 .81نهج البالغة  ،خطبه.831
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خداوند براى اهل دی ن ،عزّت و سربلندى حوزه مسلمانى و حفظ آبرو
را عهدهدار شده .خداوندى كه مسلمانان را یارى كرد وقتى كه اندك
بودند و یارى خود نمىتوانستند كرد و از آنان دفاع كرد آنوقت كه
اندك بودند و از خود دفاع نمىتوانستند نمود ،خدای ى كه زنده است و
هرگز نمىمی رد .اگر خود به جنگ ای ن دشمن روى و با آنان روبهرو
شوى و بالیى متوجّه تو شود ،براى مسلمانان در شهرهاى دوردست
تكیهگاهى نمىماند و بعد از تو پناهى نی ست كه به آن پناه برند.
بنابر ای ن مردى شجاع و كارآزموده به سوى دشمن فرست و كسانى را
همراه او كن كه جنگاور و خیرخواه باشند .اگر خداوند پیروزی ت داد
همان است كه دوست دارى و اگر مسأله اى دیگر پیش آمد باز پناه
مردم و مأمن مسلمی ن خواهى بود81 .

نمونه دیگر این مشاوره در تقسیم زمینهای کوفه است .امام× به خلیفه دوم پیشنهاد دادند که
زمین های کوفه را نفروشد و آن را اجاره دهد تا برای آیندگان هم چیزی باقی

بماند88 .

فروش زیورآالت کعبه  ،موضوع مراجعه دیگر خلیفۀ دوم به امام× بود که ایشان چنین کاری را روا
ندانستند و عمر هم منصرف

شد81 .

میزان برداشت از بیت المال  ،نمونه دیگری از درخواست عمر برای مشاوره بود .او درباره مقدار حقوق
ماهیانه اش از امام علی× مشورت خواست و حضرت نیز حکم به برداشت از بیت المال به قدرِ
کفایت او را

نمود83 .

خلیفه دوم در مشکالت دیگری هم از امیر مؤمنان× مشاوره میگرفت و حضرت پاسخ میدادند ؛
مانند ماجرای تعیین مبد أ

تاریخ81 .

 .9مشورتدادن و یاری عثمان
دانش اه و آموزه اهی

راندهشدگان زمان پیامبر| به اجتماع و برداشت های ناروا از بیت المال ،موجب خشم مردم شده

قرآن و حدیث

مشاوره امام× به خلیفه سوم ،رنگ و بوی دیگری دارد .ارج یافتن نزدیکان خلیفه ،بازگشت

و حکومتی که دوران دو خلیفه پیشین را با آرامش نسبیِ درونی سپری کرده بود ،با مشکالتی مواجه
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ساخت .امیر مؤمنان× در فضایی که حکومت عثمان در حال سقوط بود ،برای جلوگیری از

فتنه 89

کمک بسیاری به عثمان کردند .ایشان در محاصره نخست دار الخالفه ،گذشته از ارائه راهکار به
عثمان ،واسطه شده و جمعیت معترض را بازگرداندند ؛  82در محاصره دوم نیز افزون بر مشاوره ،به
عثمان و خانواده وی آب رساندند 81 .با این همه درباره دفاع از عثمان فرمودند:

 .88ن .ک :تاریخ الیعقوبی  ،ج ، 1ص.898
 .81ن .ک :نهج البالغة  ،حكمت.111
 .83ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج  ، 3ص 282؛ الكامل فی التّاریخ  ،ج ، 1ص 839؛ شرح نهج البالغة (ابن ابی الحدید)  ،ج ، 81ص.111
 .81ن .ک :المستدرك على الصّحیحین  ،ج  ، 3ص 81؛ دانشنامه امیر المؤمنین ×  ،ج  ، 3ص.82
 .89ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 332؛ الكامل فی التّاریخ  ،ج ، 1ص 119؛ الجمل  ،ص.811
 .82ن .ک :تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص.119
 .81ن .ک :الجمل  ،ص 819؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 319؛ شرح نهج البالغة (ابن ابی الحدید)  ،ج ، 1ص 811و .893
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آثِام81 .

عت عَ ن ُه َحتاى َخشی ُت َان َا َ
َو اهللِ َل َقد َد َف ُ
کون ً

به خدا سوگند ،آنقدر از عثمان دفاع كردم كه ترسیدم به گناه افتم.

استبعاد تحلیل گران این است که چرا امام به مخالفانِ اصلی خود ،مشاوره میدهند؟! مبنای این رفتار
امام چیست؟ رفتاری که حتّی اهل تسنّن  85آن را دلیلی برای حُسنِ رابطه امام و خلفا شمرده اند.

 .4دیدگاهها درباره مشاوره به خلفا
برخی شارحان نهج البالغه ،ذیل خطبه  831که پس از مشاورهخواستن خلیفه دوم برای رفتن به
جنگ رومیان ایراد شده ،علّت این مشورت امیر مؤمنان× را مصلحت اسالم  11و یا

مسلمانان 18

دانسته اند .در این خطبه آمده:

جانِ استدالل امیر مؤمنان× در این مشاوره که ترجمه اش پیشتر گذشت ،از کاربست واژه
«مسلمین» به خوبی پیداست .شارحان به محتوای مشاوره امام× پرداخته اند ولی به چرایی این
رفتار اشاره

نکرده اند11 .

همین رویه در شرح خطبۀ  812که مفاد آن مشاوره برای جنگ با پادشاه ایران است ،تکرار میشود.
علّامه سید جعفر مرتضی عاملی  ،بر این باور است که پذیرش درخواست مشاوره به معنای شُکوه و
بزرگی امام است و با این وصف ،امام  ،دشمنشان را در موضع خواری و کوچکی مالحظه میکنند.
 .81نهج البالغة  ،خطبه.111
 .85العثمانیة  ،ص.139
 .11بهج الصّباغة  ،ج ، 1ص.119
 .18منهاج البراعة  ،ج ، 1ص.311
 .11ن .ک :شرح نهج البالغة (ابن میثم)  ،ج  ، 3ص 821و 851؛ بهج الصّباغة  ،ج ، 1ص 118؛ شرح نهج البالغة (ابن ابی الحدید)  ،ج، 1
ص 152و ج ، 5ص 59؛ منهاج البراعة  ،ج ، 5ص.98
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اِ ان َك متى ت َِِس اِىل هــ َ ا العدو بِن ِ
َفس َك َفت َ
َلق ُهم َف ُت َ
نکب ّل ت َُکن
َ
َ
ِ
دون َاقص بِالدِ ِهم َلی َس َبعدَ َك مر ِجع َی ِ
رج َ
لمسلِمیَ کانِ َفة َ
عون
َ
ل ُ
احفز معه َاه َل الب ِ
اِ َلی ِهَ .فابعث اِ َلی ِهم رج ًال ُِمربا و ِ
الء َو الناصی َح ِة
َ
َ َ ُ
ًَ َ
َ ُ
َ
ِ
ِ
دءا لِلنا ِ
ظه َر اهللُ َف َ
اس َو
ب َو اِن ت َُک ِن اّلُخرى ُک َ
اك ما ُُت ُّ
َفان َا َ
نت ِر ً
ِ
لمسلِمیَ .
َمثا َب ًة ل ُ

این رفتار امام× اگرچه موجب تقویت قدرت خلیفه است ،ولی از خالل آن مسائلی همچون پیروزی
مسلمانان بیرون می آید .همچنان که این مشورت به نفع مصالح عمومی مانند فتوحات حاصله ،حفظ
جان مسلمانان ،محکمشدن شوکت و شکوه آنان و قطعی شدن پیروزی آنها خواهد بود 13 .وی در
جایی دیگر  ،دفاع امام از عثمان را موجب حفظ مصلحت عامه و مدیریت فضای جامعه آن روز شمرده
است 11 .برخی پژوهشگران دیگر نیز ،جلوگیری از تضییع حقوق مردم ،معرّفی اسالم واقعی و ایجاد
وحدت در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی را پاسخی شایسته به چرایی مشاوره امیر مؤمنان× به
خلفا

دانسته اند19 .

 .5بررسی دیدگاهها
اگرچه اد لّۀ علّامه سید جعفر مرتضی عاملی همگی درست است؛ امّا تمام نیست .چه اینکه درستی این
اد لّه را میتوان از گزارش ابن ابی الحدید  12مبنی بر عدم همراهی امام با عمر در یک سفر تجاری
اثبات نمود .پس روشن است که امیر مؤمنان× در هر حالی و در هر شرا یطی با خلفا همراهی
دانش اه و آموزه اهی

نداشته اند .امام  ،حجّ ت خداست و مهمترین وظیفه ایشان هدایت  11انسانها .در ا ین میان هر کسی
که در مسیر هدایت از ایشان راهنمایی بخواهد ،او موظّف به پاسخگویی است؛ حتّ ی به دشمن خود.
این ادّعا با آیه  11سوره تکویر هماهنگ است:

قرآن و حدیث

ب بِ َنن ٍ
َو ما ُه َو عَ َلی ال َغی ِ
ی.
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و او بر غیب (وحی) بخیل نیست ( كه چیزی از آن بكاهد و ناگفته بگذارد).

«ضَنَّ» به معنای بخل به شیء نفیس است 11 .خداوند در این آیه اشاره میکند که پیامبرش برای
رساندن وحی به مردم  ،بخل نمیورزد .وحی برای هدایت انسانها نازل میشود و به شهادت اینکه

 .13ن .ک :الصّ حیح من سیرة االمام علی ×  ،ج  ، 83ص.812
 .11ن .ک :همان  ،ج ، 81ص.898
 .19ن .ک :مقاله «چرا امیر المؤمنین × با خلفا همکاری کرد؟» ؛ مقاله « اگر ابوبكر و عمر  ،غاصب خالفت بودند  ،چرا امام

علی × با خلفا همكاری می كرد؟»
 .12ن .ک :شرح نهج البالغة  ،ج ، 81ص.11
 .11هدایت به معنای راهنمایی و پیش افتادن در هر کاری است .امامیه  ،کار اصلی حجج الهی را هدایت دانسته و بر این باورند که
هدایت  ،تنها «نشاندادن راه» نیست  ،بلکه افزون بر آن  « ،رساندن و دستگیری» هم هست( .ن .ک :مقاله نظام هدایت و شاخصههای
آن در قرآن کریم)
 .11ن .ک :معجم مقاییس ال لّغة :ج  ، 3ص.391
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اهل بیت^  ،همچون پیامبر اکرم| دارای وظیفه هدایتگری هستند ،آنها نیز نسبت به ارائه
طریق و ایصال به مطلوب نباید بخل بورزند .آنها نسبت به هدایت بشر ،حریص اند و هدایت آنها را
دوست دارند ؛ همان طور که قرآن کریم میفرماید:
ِ
داهم َفاِ ان اهللَ ّل َیدی َمن ُی ِن ُّل َو ما ََلُم ِمن
ان َُت ِرص عَ لی ُه ُ
ِ
ناصین15 .
َ
اگر بر راهنمایی آنان حرص ورزی ،بدان كه خدا هر كه را گمراه كند راه
نخواهد نمود و آنها را هیچ یاورانی نیست.

و در آیه ای دیگر فرموده:
ِ
ِ
شاء َو ُه َو َاع َل ُم
ا ان َك ّل َِتدی َمن َاح َبب َت َو لــک ان اهللَ َیدی َمن َی ُ
بِالـ م هتَدین3 1 .

ُ

َ

همانا تو نتوانی هر كه را دوست داری راه نمایی ؛ بلكه خداست كه هر كه
را خواهد راه می نماید و او به راهیافتگان داناتر است.

رفتار نمیکند ؛ همچنانکه آیات یادشده بر آن گواهی میدهند .هنگامی که ابوبکر درخواست مشاوره
میکند  ،امام به وی جواب میدهند .ایشان به درخواست های عمر که محدودیتهای زیادی هم برای
امام ایجاد کرده بود ،پاسخ میدهند .همچنین در دوران پر التهاب عثمان ،در حالی مشاوره میدهند
که میتوانستند بر گُرده اسب خالفت بنشینند ؛ امّا با آرامشِ کامل از پاسخدادن به وی دریغ نمیکنند
و راه را به او مینمایند .امام× در پاسخ به معاویه که ایشان را متّ هم به خردهگیری بر عثمان کرده
بود ،مینویسند:
نت َان ِق ُم عَ َلی ِه َاحدا ًثا َفاِن َ
نت ِ َ
نب
ّلع َت ِ َر ِمن َا انی ُک ُ
َو ما ُک ُ
کان ال ا ُ
اِ َلی ِه اِرشادی و ِهدایتی َل ه َفرب ملو ٍم ّل َذ ن ب َل ه3 8 .
َ ُ
َ
َ
ُ ُ ا َ
 .15النّحل .31 ،
 .31القصص .92 ،
 .38نهج البالغة  ،نامه.11
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نمونههای پیشین نشان میدهد که هیچگاه امام در رفتارهای دوسویه بر پایه سود و زیان شخصی

و این گفتار من دلی ل بر آن نیست كه عذر خواسته باشم از اینکه به عثمان
بر اثر بدعتهایی كه از او آشكار میشد  ،عیبجویی مینمودم و اگر ارشاد
و راهنمایی من نسبت به او میپنداری كه گناه بود ،پس چه بسا سرزنش
شده ای كه گناهی ندارد.

امام× در این عبارت  ،با صراحت به علّ ت انتقاد از عثمان اشاره نمود ه و آن را برخاسته از وظیفه
هدایتگری خویش دانسته اند .امام× دید واالیی به انسان دارند و چون از جانب خدا وظیفه
دستگیری بشر را دارند ،فرقی میان انسانها نمیگذارند.

ب) ردّ قاطعانه یک شرط از شرایطِ شورای عمر
امیر مؤمنان× در ماجرای شورای شش نفری که طبق وصیت عمر ،برای تعیین خلیفه پس از او
شکل گرفت  3 1 ،به روشنی  ،شرایط این شورا را رد میکنند .این مسأ له در قالب گفت و گویی میان
عبد الرّحمن بن عوف و امام× اتفاق افتاد .عبد الرّحمن دو بار از امیر مؤمنان× میپرسد:
دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث

آیا پیمان میبندی که چون زمام را به دست گرفتی به کتاب خدا ،
شیوه پیامبر و دو خلیفه پیشین رفتار کنی؟
پاسخ امیر مؤمنان× در هر دو بار ،آن است که دو شرط آغازین را میپذیرند ولی شرط پایانی ر ا
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نه3 3 .

بخش متفاوت رفتار حضرت با سیاستمداران دیگر این است که اگر ایشان شرط آخر را به صورت
کلّی میپذیرفتند و سپس به آن عمل نمیکردند  ،از این رهگذر سعادت جامعه مسلمانان به دست وی
می افتاد و مصلحت مسلمانان نیز اقتضای همین را داشت .ولی امام× قاطعانه به شورا «نه» گفتند.
این رفتار ،استبعاد سیاستمدارانه را در پی داشته است.

 .31ن .ک :الطّبقات الكبرى  ،ج  ، 3ص 28؛ الكامل فی التّاریخ  ،ج ، 1ص 111؛ تاریخ الطّبری  ،ج ، 1ص 111؛ تاریخ الیعقوبی  ،ج، 1
ص.821
 .33ن .ک :االمالی (طوسی)  ،ص ، 991ح 8818و ص ، 115ح( 8981در حدیث  8981به جای دو بار  ،سه بار آمده است ).؛ تاریخ
الیعقوبی  ،ج ، 1ص 821؛ شرح نهج البالغة (ابن ابی الحدید)  ،ج ، 5ص .93
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در پاسخ ،باز هم باید به سراغ نظام هدایت رفت و رفتار امام را متناسب با این نظام ،تحلیل کرد.
برخی ،مصلحت را در انجام هر رفتاری که به ظاهر موجب پیشرفت شود ،میبینند .امام× ،
مصلحت را در هدایت اختیاری مردم میدانند .اینجا  ،همان جایی است که روش تحلیل برخی از
تحلیل گران که رفتارهای پرسش برانگیز امام را تنها بر پایه مصلحت مسلمانان و پیشرفت اسالم،
معنا کرده و مصلحت را مضیّق در امور ظاهری میدانند ،با نقصان مواجه می شود .مصلحت مسلمانان
بلکه همه انسان ها در رشد اختیاری است و امام وظیفه دارد تا زمینه این رشد را با هدایت ،در اختیار
بشر بنهد .امام× به عنوان هادی جامعه وظیفه دارد تا به بشر آن دوره و دوره های پسین اعالم
کند که هیچ گونه عهد دروغی ،پذیرفته نیست؛ با هیچ توجیهی.

ج) پاسخ به پرسش توحیدی در میانه نبرد جمل
طبق گزارش مرحوم صدوق در میانه نبردِ یکروزه جمل ،کسی از امام×  ،پرسشی توحیدی مطرح
میکند .اطرافیان حضرت ،به او انتقادی تند میکنند که طرح پرسش توحیدی ،آن هم در چنین
شرایطی ،به هیچ وجه مناسب نیست .ولی امیر مؤمنان× در کوران نبرد  ،باز ایستاده ،پاسخ او را

است.
برخی از دانشمندان به چرایی این رفتار امام× پرداخته و جنبه فلسفیِ آن را مورد توجّه قر ار
داده اند 3 9 .برای تحلیل رفتار امام ،توجّه به این نکته ضروری است که علی× تنها  ،سرداری نظامی
نیست ؛ بلکه امام است و در هر شرایطی ،موظف به هدایتگری .ایشان در واکنش به یارانِ خود
فرمودند:
القو ِم3 2 .
ِمن َ

ِ
هو ا ال ی ُنریدُ ُه َ
َدعو ُهَ ،فا ان ا ال ی ُیریدُ ُه اّلَعراب ُّی َ

او را رها کنید؛ زیرا آن چیزی که اعرابی از ما می خواهد (پرسش از یگانگی
خدا) ،همان چیزی است که ما از این گروه (اصحاب جمل) می خواهیم.
 .31التّوحید  ،ص .13
 .39ن .ک :متشابه القرآن  ،ج ، 8ص 811؛ بحار االنوار  ،ج  ، 3ص ، 111ح 8؛ شرح اصول الکافی  ،ج  ، 3ص 151؛ التّ علیقة علی اصول
الکافی  ،ص.318
 .32التّوحید  ،ص .13
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میدهند 3 1 .این رفتار امام× متفاوت از دیگر سرداران جنگی است و پرسش هایی را به وجود آورده

امیر مؤمنان× در میانه نبرد جمل که باید شمشیر بزند ،به پرسشِ مردی بیابانی پاسخ میدهد تا
مبادا او در پیشگاه خدا حجّتی داشته باشد که کسی نبود تا تو را به من بشناساند .در حقیقت ،امام×
دفاع نظامی و پاسخ به پرسش اعرابی را در یک مسیر و آن هم مسیر هدایت مردم میبیند .ایشان
هدایت را یک فرایند میدانند که در آن با ابزار الزم به حق دعوت شود؛ خواه با ابزار سخن و یا با
ابزار دفاع نظامی.

د) تالش برای بازگرداندن دشمن
در جنگ جمل طلحه و زبیر  ،تدارک مخالفتی گسترده با امام را دیده بودند .با این حال ،امام× به
دنبال برگرداندن آنها بودند  .به همین خاطر جنگ جمل اگرچه بیش ا ز یک روز به طول نینجامید ولی
زمان زیادی صرف پیجویی سران نبرد شد .گذشته از این ،امام در عرصه پیکار ،یک بار با طلحه از
درِ گفتگو وارد شدند و یک بار با زبیر .حتّی ابن عبّاس را به سوی زبیر فرستادند تا با وی سخن بگوید،
شاید دلش نرم شود .ایشان در گفت و گویی که خود ،با طلحه داشتند ،با وجود خشونت ذاتی طلحه
و پندناپذیری وی ،تالش کردند تا او را از جنگ منصرف کنند .آن حضرت با زبیر  ،گفت و گویی زیبا
دانش اه و آموزه اهی

انجام دادند که تاریخنگاران آن را اینگونه گزارش کرده اند:
علی× تنها و بدون زره به میدان آمد .زبیر را طلبید .آنگاه به او

قرآن و حدیث
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فرمود « :آیا آن روز را به یاد نمی آوری که پیامبر خدا را سوار بر االغی
در منطقه بنی بیاضه دیدی؟ پیامبر به من لبخند زد و من هم به او
لبخند زدم و تو با پیامبر خدا بودی و گفتی :ای پیامبر خدا  ،علی
تکبّرش را کنار نمیگذارد .پیامبر به تو فرمود :علی تکبّر ندارد .آیا او
را دوست داری ای زبیر؟ و تو گفتی :به خدا سوگند او را دوست دارم.
آنگاه به تو فرمود :به راستی که تو به زودی با او پیکار میکنی در
حالی که نسبت به او ستمگر هستی ».زبیر گفت :استغفر اهلل .به خدا
سوگند اگر آن را به یاد می آوردم ،قیام نمیکردم .امام به وی فرمود:
« ای زبیر بازگرد ».زبیر گفت :چگونه باز گردم؟ اینک که کمربند جنگ
بسته شده است؟ به خدا سوگند که این لکّه ننگی است که پاک
نمیشود .علی× فرمود « :ای زبیر  ،با ننگ برگرد ،پیش از آنکه
ننگ و آتش با هم جمع

شوند3 1 ».

 .31مروج الذّهب  ،ج ، 1ص  323؛ االمامة و السّیاسة  ،ج ، 8ص 11؛ کفایة اال ثر  ،ص 889؛ الصّراط المستقیم  ،ج  ، 3ص.811
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الش َ
پیش از این نیز امیر مؤمنان× طی نامه ای به طلحه و زبیر ،با خطاب « َا ُّ َیا ا
یذِخی» نسبت به
جمع شدن ننگ و آتش اُخروی به آنها هشدار داده بودند3 1 .هدف امام ،رهاسازی طلحه و زبیر از آتش
است .با توجّه به قواعد نظامی و سیاسی  ،این رفتار متفاوت از کردار دیگران است .ایشان کوشش
میکنند تا دست افرادی اینچنین را که در دنیا اشتباه رفته اند ،بگیرند و در برابر  ،نیفتادن به آتش قهر
الهی را برای آنان تضمین میکنند .ولی متأسّفانه شماری از انسانها  ،آتش اُخروی را بر ننگ دنیوی
ترجیح دادند3 5 .
به گمان برخی  ،شایسته بود که امام× در همان آغاز که طلحه و زبیر به قصد زیارت خانه خد ا از
کوفه بیرون رفتند ،آنها را زندانی کرده و یا به قتل میرساند 11 .ولی این کار برای امامی که حجّت
خداست و وظیفه هدایت مردم را به دوش دارد ،کاری بس شیطانی است .امام نه تنها قصاص پیش
از جنایت نمیکنند بلکه در پیِ براندازان حکومت نیز دوان دوان میروند تا آن ها را از از پرتگاهِ آتش
نجات دهند .روش برخورد امام×  ،روش برخورد کسی نیست که از جنگ می هراسد و از باب ترس،
گفت و گو می کند؛ بلکه شیوه ایشان شیوه قهرمان مهربانی است که دلش برای دشمن میسوزد و
دوست ندارد که دشمن خویش را در آتش ببیند.

پس از گذشت چهار ماه از خاموششدن فتنه ناكثین ،امیر مؤمنان× با فتنه قاسطین به سردمداری
معاویه رو به رو گردید .ایشان در پنجم شوّ ال سال  32هجری برای خاموشكردن ای ن فتنه از كوفه
حركت كردند .در اواخر ماه ذیقعده و به هنگام بار افكندن سپاهیان در صفّین  ،درگیری
غافلگیركننده ای برای مسلّطشدن بر شریعه فرات ،رخ داد ؛ چراكه پیش از رسیدن سپاهیان امام× ،
ِ
الش ِ
 .31نهج البالغة  ،نامهَ :91ف ِ
اآلن اَع َظ َم اَ ِ
یذِخان َعن َرأیِ ُکام؛ َفا ِ ان َ
العار َو الن ُاار ( .پس
ارجعا اَ ُّ َیا ا
العار من َقب ِل اَن َیت ََج ام َع ُ
مر ُک َام ُ
ای پیرمردان ا ز اندیشه خود برگردید  -به نادرستی بهانه نگرفته ا ز جنگ و خون ریزی دست كشید  -زیرا اكنون بزرگ ترین پیش آمد
شما ننگ  -در دنیا  -است پیش ا ز آن که – این  -ننگ و آتش  -رو ز رستاخیز  -با هم گرد آیند).
اّلسالمِ ا ِ اّل بِا ِ
قون ِمن ِ
ِ
اَل ِ
 .35همان  ،خطبه :851و اع َلموا اَ ان ُکم ِص ُتم بعدَ ِ
سمهِ َو ّل
جرة اَعرا ًبا َو َبعدَ املواّلة اَحزا ًبا ما َتتَ َع ال َ َ
َ
َ
َ
ِ ِ
َعر َ ِ
ت ِ
َ
العار( .و بدانید شما بعد ا ز هجرت  ،بادیهنشین شدید و بعد ا ز دوستی  ،گروه گروه
سم ُه ت
َقولون الن َاار َو َّل َ
فون م َن اّلیامن ا اّل َر َ
 مخالف و دشمن یكدیگر – گردیدید .با اسالم عالقه و ارتباطی ندارید مگر به نام آن و ا ز ایمان نمیشناسید مگر نشان آن را.میگویید :به آتش می رویم و به ننگ تن نمیدهیم).
 .11ن .ک :الجمل  ،ص.821
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هـ) تأخیر نبرد صفّین

لشكریان معاویه  ،بر آن مسلّط شده بوده و اجازه بهره گیری سپاه امام از آب فرات را نمیدادند .این
درگیری به پیروزی سپاه امیر مؤمنان× انجامید .در ماه ذیحجّه نیز درگیریهای شدیدی میان
دو لشگر درگرفت تا آن كه در محرّم سال  31اعالم آتشبس شد؛ ولی جنگ ،پایان نیافت .پیكار
اصلی در آغاز ماه صفر سال  31میان دو سپاه ،رُخ داد و در هشتم صفر ،تنور جنگ ،داغ شد و در
دهم صفر ،هنگامی كه سپاه امیر مؤمنان× در آستانه پی روزی قطعی قرار گرفته بود ،با حیله عمرو
بن عاص ،فرصت پیروزی از دست رفت و امام× به كوفه بازگشتند .در این میان ،رفتار ابهام آمیزی
که ذهن برخی تحلیل گران را به خود مشغول ساخته  ،آن است که چرا امام علی× جنگ صفّین را
با توجّه به آمادگی سپاه  51هزارنفری ،این اندازه طوالنی کردند؟

 .2شبهههایی درباره چرایی تأخیر امام در جنگ صفّین
این پرسش نهتنها در عصر کنونی بلکه برای افراد آن زمان نیز مطرح بوده که چرا امام علی×
نبرد صفّین را طوالنی کردند؟ این شبهه در خطبه امام× که پس از جنگ صفّین و در ماجرای
دانش اه و آموزه اهی

غارات معاویه ،ایراد نمود ند نیز بازگو شده است:

قرآن و حدیث

ِ
ابن َابیطال ِ ٍ
ب َر ُجل ُشجاع َو لــکِن ّل
َحتای َل َقد قا َلت ُق َری ُش :ا ان َ
ِ
ب18 .
لر ِ
لم َل ُه بِا َ
ع َ
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تا جایی كه قریش گفت :پسر ابوطالب شجاع است ولی دانش جنگیدن
ندارد.

شاید منظور شبهه افکنان از دانش نظامی  ،همان قاعده غافلگیرکردن و فریب دشمن باشد؛ یعنی
امام× می توانستند در همان لحظاتِ آغازینِ نبرد ،کار را یکسره کنند ولی این روش را در پیش
ِ
ل ِ
رب» فهمیده میشود که امیر مؤمنان× در ادارۀ
لم َل ُه بِا َ
نگرفتند .به هر روی از عبارت «ّل ع َ
جنگ به گونه ای عمل میکردند که روش مدیریت و ادارۀ جنگِ ایشان مورد انتقاد جدّی بوده

 .18نهج البالغة  ،خطبه.11
 .11ن .ک :العثمانیة  ،ص.52
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است11 .

برخی نیز بر این باور بودند که ایشان به دلیل هراس از مرگ ،جنگ را به تأخیر می اندازند! حضرت
در پاسخ به این شبهه فرمودند:
َاما َقو ُل ُکم َاکِ ُل ذل ِ َك َکراهی َة الـ م ِ
لت اِ َلی
وت َف َواهللِ ما ُابالی َد َخ ُ
ا
َ
ا
ِ
وت اِ َلی13 .
الـ َموت َا و َخ َر َج الـ َم ُ ا
امّا اینکه میگویید جنگ را از ترس مرگ واگذاشتم ،به خدا سوگند باك
ندارم من به سوی مرگ بروم یا او به سوی من آید.

همچنین عدّه ای امام را برای جنگ با شامیان مردّد دانستند 11 .برخی هم با دلیل تحلیل هزینه ـ
فایده ،طوالنیکردن نبرد صفّین را مقرون به صرفه نمیدانستند؛ چراکه هزینه اداره سپاه آماده 51
هزارنفری از قبیل ادوات و خوراک ،آن هم به مدّت چهار ماه بسیار زیاد بود .این عدّه بر این باورند
که تأخیر جنگ با این هزینه گزاف ،با اصول اقتصادی منافات دارد .گذشته از این  ،خستگی نیروها ،
خود از مهمترین علل ناکارآمدی تاکتیک نظامی امیر مؤمنان× قلمداد می شود .بنابراین این رفتار
امام× خالف عادت تلقّی میشود.

امام علی× در پاسخ به شبهه تأخیر جنگ فرموده اند:

عت الرب ی ِ
َلح َق بی طائِ َفة
طم ُع َان ت َ
وما ا اّل َو َانَا َا َ
َف َواهللِ ما َد َف ُ َ َ َ ً
ِ
ِ
ب اِ َل ای ِمن َان َاق ُت َلها عَ لی
َعشو الی َضوئی َو ذل َك َا َح ُّ
َفتَهتَد َی بی َو ت َ
الَلا و اِن کانَت تَبوء بِ ِ
َض ِ
آثام ها19.
َ
ُ
به خدا سوگند یك روز جنگ را به تأخیر نینداختم جز به طمع اینکه گروهى
از ای ن مردم به من ملحق شوند و به وسیله من هدایت یابند و با آن دید
ضعیفى كه دارند از نورم بهرهمند گردند .این تأخیر با این نظرى كه دارم
برایم از اینکه گمراهان را با شمشیر درو كنم محبوبتر است ؛ هر چند كه
كی فر گناهانشان به گردن خودشان است.

 .13نهج البالغة  ،خطبه.99
 .11ن .ک :همان.
 .19همان.
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 .1پاسخ به شبههها و تحلیل رفتار امام×

امام× در این عبارات  ،دلیل تأخیر نبرد را «هدایت شامیان» دانسته اند .عبارت ایشان چند صنعت
ادبی از جمله قَسم جالله ،جمله منفی محصور به ا لّا و جمله اسمیه را در خود جای داده که همگی
َعشو اِلی َضوئی» پیام مهمی دارد .ابن فارس « 12عشا» را به
بیانگرِ تأکید است .همچنین عبارت «ت َ
«کم آشکاری در چیزی» معنا کرده و برخی  11آن را به معنای نابینایی یا کمبینایی دانسته اند .از
فرمایش حضرت  ،فهمیده میشود که ایشان برای جلوگیری از ضعف نور و یا کمشدن میدان دید
بصیرتی افراد ،نور هدایتِ خود را تابانیده تا آنها بهتر ببینند و خوبتر تشخیص دهند ؛ چون حیلۀ افراد
سودجو تنها در برابر چشمان کمسو و کمبینا کارگر می افتد .آنچه در صفّین رخنمایی میکند ،ضعف
ایمان است نه بی ایمانی.
در روش نبرد امام علی×  ،ایشان جنگ را پس از ظهر آغاز میکنند تا زودتر ،شب فرا رسد و جنگ،
دامن برچیند و فراریان بروند 11 .این خود  ،گواهی بر سخن امام است که هدایتِ یک نفر برای ایشان
دوستداشتنیتر از جنگ و خونریزی است .ایشان در دعای پیش از جنگ به درگاه الهی عرضه
میدارد:
دانش اه و آموزه اهی
قرآن و حدیث

ِ
ِ ِ
ذات َبینِنا َو َبین ِ ِهم َو
ماء ُهم َو َاصلِح َ
ماءنا َو د َ
َال الــ ُه ام احقن د َ
ِ
ل اق َمن َج ِه َل ُه َو َیرعَ وی ِ
اهد ِهم ِمن َضال َلتِ ِهم َح اتی َی ِ
عَن
عر َ
فا َ
ال َغی و الع ِ
دوان من َ َِلج بِ ِه15 .
َ
َ ُ
َ
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بارخدایا خونهای ما و ایشان را از ری ختن حفظ فرما و میان ما و آنها را
اصالح نما و آنان را از گمراهیشان بِرَهان تا كسی كه نادان به حقّ است
آن را بشناسد و آنكه حریص و شی فته گمراهی و دشمنی است از آن باز
ایستد.

 .12معجم مقاییس ال لّ غة  ،ج ، 1ص.311
 .11ن .ک :الصّحاح  ،ج ، 2ص 1111؛ المحكم و المحیط االعظم  ،ج ، 1ص 119؛ لسان العرب  ،ج ، 89ص.91
 .11الکافی :ج ، 5ص :181عَن یَحییَ ابنِ اَبِی العَالءِ عَن اَبیعبداهلل × قالَ « :كانَ اَمیرُ المُؤمِنینَ ال یُ قا تِ لُ حَتّى' تَزولَ الشَّمسُ وَ
ِ
قول :هو اَقرب ا ِ َىل ال الی ِل و اَجدَ ر اَن یقِ ال ال َق ُتل و ی ِ
ِ
رج َع ال اطال ِ ُب َو
َ َ
ُ َ
َ
اص َو َی ُ َ َ ُ
السامء َو ُتقب ِ ُل ا
بواب ا
یَقولُُ :ت َفت ُاح اَ ُ
الرمَ ُة َو َینز ُل الن ُ
َیفلِ َت املُ َنه ِز ُم».
 .15نهج البالغة  ،خطبه.112
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چه کسی حاضر است برای دشمن خود ،این گونه دعا کند؟ آن هم در میدان نبرد! جز اینکه امام و
هادی امّت باشد و برای او ،هدایت انسان ها و اتمام حجّت بر ایشان ،اصل حاکم .مؤیّد این سخن،
تعلیلی از امیر مؤمنان× است  ،آنگاه که سپاه ایشان پس از فرستادن جَریر بن عبد اهلل نزد معاویه،
برای پیکار اعالم آمادگی کردند:
ِ
ِ
ِ
ل ِ
رب َا ِ
الشا ِم َو َجریر ِعندَ ُهم اِغالق ل ِ ا
هل ا
لشا ِم َو
ا ان استعدادی َ
ی اِن َاراد وه91 .
ّلهلِ ِه عَن َخ ٍ
َصف ِ َ
ُ
آمادهشدن من براى جنگ با اهل شام  ،در حالى كه جریر نزد آنان است،
بستن درِ برهان و ح جّت به روى آنان و باعث روىگرداندن شامیان از خیر
است ،اگر خواهان خیر باشند.

به عبارتی ،آغاز سریع جنگ در نگاه امام  ،بستن درِ خیر بر اهل شام است .امام در این عبارت  ،نگاه
فرازمند خود را نسبت به بشر نشان میدهد و روشن میسازد که حتّی روزنههای کوچک هدایت و
نیکی را را نباید بست .امام× نه به دنبال وقتکشی اند و نه در نبرد با شامیان ،تردید دارند و نه ا ز
آن هراسان اند؛ بلکه ایشان به دنبال چیز دیگر هستند یعنی هدایت .امام× هدایت را بر هر چیز

و) نامههای امام × به معاویه
هر سیاستمداری در برخورد با موانع پیش رو روشهای مختلفی را میتواند در پیش گیرد .گزینش
روش رفتاری بر پایه نگرش سیاستمدار به هستی است .این روشها با هم تفاوت دارد .یکی از
محورهای این تفاوتها را میتوان در نامهنگاریهای امیر مؤمنان× با معاویه مشاهده کرد .در
این نامهنگاریها  ،امام× بر خالف روش متداول سیاستمداران که معموال در نامه های خود از بده
بستانهای سیاسی ـ اقتصادی و رانتها سخن میگویند ،ایشان از هدایتگری سردمداران جبهه
باطل و پیروان آنها سخن به میان می آورند .این رفتار ایشان موجب تعجّ ب شده است .به عنوان نمونه
امیر مؤمنان× در نامه ای  ،اصل سیاستمداری معاویه را زیر سؤ ال میبرند:

 .91همان  ،خطبه .13
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دیگری ترجیح میدهند و آن را دوست دارند ؛ چراکه وظیفه الهی ایشان است.

الرع ای ِة َو ُوّل َة َا ِ
مر اّلُ ام ِة بِ َغ ِی َقدَ ٍم س ِاب ٍق
ساس َة ا
َو َمتى ُکن ُتم یا ُمعاو َی ُة َ

َش ٍف
َو ّل َ َ

ب ِ
اس ٍق98 .

معاویه  ،از چه زمانى شما زمامدار رعیت و والى امر امّت بوده اید ،بدون
پیشىداشتن در دین و منهاى شرفى بلند مرتبه؟!

و در همانجا خطاب به وی میفرماید:
نت صانِع اِذا ت ََک اش َفت عَ َ
نت فی ِه ِمن ُدنیا
ب ما َا َ
ف َا َ
َو َکی َ
نك َجالبی ُ

دانش اه و آموزه اهی

تك َف َا َجبتَها َو قا َد َ
َقد َت َب اه َجت بِزینَتِها َو َخدَ عَ ت بِ َل ا ِِتا َدعَ َ
تك
تك َف َا َطعتَها َو اِ ان ُه ی َ
َفا ات َبعتَها َو َا َم َر َ
وش ُك َان َی ِق َف َك واقِف عَ لی ما ّل
مر و ُخ ُاهب َة ِ
ِ
ال ِ
ساب َو
َ
اقعس عَن هــ َ ا اّلَ ِ َ
ُینجی َك من ُه ِِمَنَ .ف َ
ِ
ِ
ِ
َشمر ل ِـام َقد نَزَ َل بِ َك َو ّل َُتَک ِن ُ
َفعل
الغوا َة من َسمع َك َو ا اّل ت َ
لت ِمن ن ِ
الشی ُ
مك ما َا َ
طان ِم َ
َفس َك َفاِ ان َك ُم َرتف َقد َا َخ َ ا
ُاعلِ َ
نك
غف َ
وح و الدا ِم91 .
َمأ َخ َ ُه َو َب َل َغ فی َك َا َم َل ُه َو َجری ِم َ
الر ِ َ
نك َِم َری ا

قرآن و حدیث

چگونه خواهی بود آنگاه كه چادر این دنیا را كه در آن فرورفته ای و به
زینتهای آن خرسندی از سرت برگیرند .این دنیا كه فریب لذّتش را
خورده ای تو را دعوت كرده و اجابتش نموده ای  ،زمامت كشیده و به دنبالش
رفته ای ،فرمانت داده  ،اطاعتش كرده ای ؛ به زودی تو را وارد میدانی میكند
كه هی چ سپری در آنجا نجاتت ندهد ،بنابر این از این امر (حكومت) كناره
بگیر .آماده حساب شو و دامن را برای حوادثی كه بر تو نازل شده در هم
پی چ و به حاشیهنشینان فرومایه گوش فرا مده .اگر چنین نكنی به تو اع الم
می كنم كه خویش را در غفلت قرار داده ای ( .بدان) تو از متنعّمانی هستی
كه فزونی نعمت تو را طاغی ساخته و شی طان بر تو حكومت پیدا كرده و در
رامساختن تو به آرزوی خود رسیده و همچون روح و خون  ،سراسر وجودت
را زیر تسلّط آورده است.
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 .98نهج البالغة  ،نامه.81
 .91همان.
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این عبارت ها بخشی از نامه امام× است و به روشنی نشان میدهد که امیر مؤمنان× چه میزان
نسبت به هدایتِ معاویه حسّاس بوده اند .ایشان با جایگاهِ الهی خویش و دید فرازمندشان به نوع
انسان ،نگرانی خود را نسبت به آخرتِ معاویه ابر ا ز میدارند.
ایشان در بخش پایانی نامه  11نهج البالغه و پس از آشکارکردن چهره واقعی معاویه از این آیه بهره
میگیرند:
ِ ِ
عت َو ما تَوفیقی اِ اّل بِاهللِ عَ َلی ِه
الح َما اس َت َط ُ
َو ما َا َرد ُت ا اّل اّلص َ
لت و اِ َلی ِه ُا نی ب93 .
ُ
ت ََو اک ُ َ
و من قصدی جز اصالح تا حدّ توانایی ندارم و موفّقیت من تنها به لطف
خداست و توفی ق را جز از خداوند نمیخواهم .بر او توكّ ل كردم و به او
بازگشتم.

این نامه بدان معناست که خطّ مشی امام علی× اصالح و هدایت مردم و حتّی معاویه و جریان
شام است.
آن حضرت در نامه ای دیگر چنین آورده اند:

از خداوند در مورد آنچه در اختیار داری بترس و در حقوق خداوند بر خود
نظر كن  ...زنهار زنهار خویشتن را نگاهدار كه خداوند راهی را كه باید بروی
برایت روشن ساخته .از این بترس كه زندگیت پایان گیرد در حالی كه بسوی
عاقبت تلخ و زیان بار و منزلگاه كفر میروی .خواستههای دلت تو را در
درون شر داخل ساخته و در پرتگاه ضاللت و گمراهی انداخته اند ؛ در
مهلكهها تو را وارد نموده و راهها را بر تو سخت فرو بسته اند.

 .93هود .11 ،
 .91نهج البالغة  ،نامه.31
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ِ
َفس َك َف َقد
َفس َك ن َ
َفات ِاق اهللَ فیام َلدَ ی َك َو ان ُظر فی َحقه عَ َلی َك َ ...فن َ
َناهت بِ َك ُامو ُر َك َف َقد َاج َری َت اِىل غا َی ِة
َب ا َ
ی اهللُ َل َك َسبی َل َك َو َحی ُث ت َ
ُم ال ِة ُک ٍ ِ
ُخ ٍ
َفس َك َقد َا َ
وجلَ َ
قح َمت َك َغ ای ًا َو
ِس َو َ َ
َش ًا َو َا َ
فر َفا ان ن َ
تك َ ا
ِ
ك91 .
وعَرت عَ َلی َك الـ َمسال ِ َ
ور َد َ
تك الـ َمهال َك َو َا َ
َا َ

امام× در این سطور نیز روشنگریهایشان را ادامه میدهند و راه سعادت را به دشمن خود ،معاویه،
مینمایند .ایشان معاویه را از فلجشدن اقتصادی نمیترسانند و یا با او وارد یک معامله سیاسی
نمیشوند ؛ بلکه او را از پایانیافتن زندگی دنیوی میترسانند .مجموع این نکات نشانگر وظیفه
هدایتگری امام است.
ایشان در جایی دیگر نگرانیِ خود را از گمراهی مردم اعالم نموده و به معاویه اخطار میدهند که
زمامت را از دست شیطان بگیر چراکه عمرت رو به پایان است و آخرت به تو نزدیک میشود99 .
امیر مؤمنان× در نامه ای به معاویه مینویسند:

دانش اه و آموزه اهی

ماء هــ هِ
تاب اهللِ و سن ِاة َنبی ِه و حق ِن دِ ِ
دعوك اِلی کِ ِ
َ
َاّل َو اِ انی َا
َ َ
َ ُ
ِ
ِ ِ
لظ ُکم َو اِن َا َبی ُتم اِ اّل
اّلُ امةَ ،فان َقبِل ُتم َا َصب ُتم ُرشدَ ُکم َو ُهدی ُتم َ
ُ
الفر َق َة َو َش اق عَ صا هــ هِ اّلُ ام ِة َل تَزدادوا ِم َن اهللِ اِ اّل ُبعدً ا َو َل َیز َدد
طا92 .
عَ َلی ُکم اِ اّل ُسذِخ ً

قرآن و حدیث
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آگاه باش كه من تو را به كتاب خدا و سنّت پیامبرش و جلوگیری از ری ختن
خون این امّت فرا می خوانم .اگر پذیرفتید راه رشد خود را یافته ،به نصیبِ
خویش رهنمون شده اید و اگر سر باز زدید و جز پراكندگی میان این امّت را
نخواستید در آن صورت ،هرگز جز بر دوری خود از خدا نیفزوده اید و خداوند
نیز هرگز جز بر خشم خود نسبت به شما نخواهد افزود.

این نامه از بازگشت به کتاب حقتعالی و سنّ ت رسول خدا| سخن میگوید .امام× در این
نامه ،خواستارِ رشدِ معاویه و هدایت وی به بهترین بهرههاست .امّا معاویه در پاسخ به امام میگوید:
ب
لَیسَ بَینی وَ بَینَ قَیسٍ عِتا ٌ

غَیرُ طَعنِ الکُلیٰ و جَزِّ

الرِّقابِ 91

میان من و قیس گفتگویی جز دریدن جگرگاهها و زدن گردنها نیست.

 .99ن .ک :همان  ،نامه.31
 .92االمالی (طوسی)  ،ص 811؛ وقعة صفّین  ،ص.898
 .91االمالی (طوسی)  ،ص.819
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امام× پس از این پاسخ معاویه به آیه ای تضمین میکنند که نشان میدهد ایشان بسیار بر هدایت
وی دوستدار بودند:
ِ
ِ
شاء َو ُه َو َاع َل ُم
ا ان َك ّل َِتدی َمن َاح َبب َت َو لــک ان اهللَ َیدی َمن َی ُ
بِالـ م هتَدین91 .

ُ

َ

مسلّما تو نمیتوانی هر كس را كه خود دوست بداری هدایت كنی (قلبش
را متوجّه حق سازی ،زیرا وظیفه تو راه نشاندادن است) و لكن خداست كه
هر كس را بخواهد به ایمان میرساند و او به كسانی كه استعداد هدایت را
دارند داناتر است.

این رفتار امام× ایشان را از دیگر سیاستمداران جدا میسازد .میتوان روح حاکم بر نامههای امیر
مؤمنان× به معاویه و یا به عبارتِ دقیقتر  ،روح حاکم بر رفتارهای امیر مؤمنان× با معاویه ر ا
در جوابی که معاویه در پیِ نامه امام نگاشته  ،به روشنی دریافت ؛ آنجا که امیر مؤمنان× در نامه ای
نسبتا بلند به وی مطالبی نگاشتند و معاویه در پاسخ به ایشان نوشت:

ای ابا ال حسن  ،تملّک آخرت گوارای تو باد و تملّک دنیا هم گوارای ما باد!

پاسخ معاویه نشانمیدهد که امام علی× در پیِ «هدایت» است و روحِ حاکم بر این نامهها به
جایِ آنکه تنها سیاستمدارانه باشد ،هدایتمدارانه است .این روش از وظیفه هدایتگری امام×
سرچشمه گرفته تا حتّی فردی مانند معاویه ،نزد خدا حجّتی نداشته باشد.

ز) تأخیر در حکمیت
برخی این پرسش را مطرح میکنند که امام× چرا در حکمیت تأخیر کردند؟ امام× از زاویه ای
دیگر به این مسأ له نگریسته ،فرمود:
 .91القصص .92 ،
 .95بحار االنوار  ،ج  ، 33ص.891
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هَنیئًا لَكَ یا اَ بَا الحَسَنِ تَمَلُّكُ اآلخِرَةِ وَ هَنیئًا لَنا تَمَلُّكُ

الدُّنیا95 .

َا اما َقو ُل ُکم ِ َل َج َعل َت َبین ََك َو َبین َُهم َا َج ًال فِی التاحکی ِم َفاِناام َف َعل ُت
العال و َلع ال اهللَ َان یصلِح فی هــ ِ هِ
ِ
ی اجل ِ
اه ُل َو َی َت َث اب َت
ذل ِ َك ل ِ َی َت َب ا َ
ُ َ
ُ َ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
عج َل عَن َت َب ُّ ِ
ی الَق
مر هــ ه اّلُ امة َو ّل ُتؤ َخ َ بِ َاکظامها َف ُت َ
اَلُدنَة َا َ
فن َل الن ِ ِ
الع َم ُل بِالَق
َو ُتنقا َد ِّلَ او ِل ال َغی .اِ ان َا َ
ااس عندَ اهللِ َمن کا َن َ
ب اِ َلی ِه َو اِن ن ََق َص ُه َو َک َر َث ُه ِم َن الباطِ ِل َو اِن َج ار اِ َلی ِه فائِدَ ًة َو
َا َح ا
زاده21 .

َُ

دانش اه و آموزه اهی

امّا گفتار شما كه چرا میان خود و آنان در حكمیت  ،مدّت قرار دادی؟ برای
ای ن بود كه جاهل حق را نزد خودش روشن كند و دانا در عقیده اش تحقیق
بیشتر كند و شاید خداوند در این ایّام صلح و آرامش ،كار این امّت را اصالح
كند و در مضی قه نباشند تا پیش از شناخت حق شتاب كرده و به نخستین
گمراهی گردن نهند .قطعا برترین مردم نزد خداوند كسی است كه عمل به
حق پیش او اگر چه از نتی جه آن نقصان و سختی بیند  ،محبوبتر از باطل
باشد ،اگرچه باطل به او نفع رساند و مقام او را باالتر گرداند.

امام باور دارند که این تأخیر برای استوارسازی آگاهان و روشنسازی ناآگاهان ضروری است .آنهایی

قرآن و حدیث

که با دیدِ دنیایی خود به ماجرای زمانکُشی در حکمیت مینگرند ،این کار را بیتدبیری و یا ضعف
در اداره امور قلمداد میکنند؛ ولی از آنجا که امام حجّ ت خداست و وظیفه ایشان هدایتِ مردم  ،در
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این قضیه نیز به دنبالِ اصلیترین وظیفه خویش یعنی هدایتند .امام میخواهند از چماق حک میت ،
آتشگیره ای بسازند تا فرا روی ِافراد قرار گیرد .سیاستمداران دائر مدار پیشرفت دنیایی صحبت
میکنند و تحلیل هزینه ـ فایده ای مینمایند؛ ولی امام به خدا نگاه میکنند ،به هدایت بشری که در
صحنه نبرد  ،پریشان خاطر است می اندیشند و به این فکر میکنند که اگر چند روز حکمیت را به
تأخیر بیندازم چند نفر هدایت میشوند و چند نفر به راه رشد بار مییابند.

نتیجه
امام  ،حجّ ت خداست .او برای اجر ای دستورات الهی برگزیده شده و وظیفه اصلی وی ،هدایت
انسانهاست .امام دارای رفتارهای دیریابی است که با دید سیاستمداران و دنیاگرایان سازگار نیست.
 .21نهج البالغة  ،خطبه.819
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علّ ت دیریابی برخی از رفتارهای امام ،از تفاوت نگاه ایشان به مصادیق اهم و مهم با دیگران ناشی
میشود .به عبارتی  ،امام  ،چیزی را که دیگران مهم نمیپندارند  ،مهم میدانند .نگاهِ فرازمند امام به
انسان در فرایند «نظام هدایت»  ،کلید تحلیل رفتارهای دیریاب امام است.

کتابنامه
 .8قرآن کریم  ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی  ،قم ،دار القرآن الکریم ،دوم8313 ،ش.
 .1نهج البالغة  ،سیّد رضی ،تحقیق صبحی صالح ،قم ،دار الهجرة  ،اوّل.
 .3نهج البالغة  ،ترجمه حسین انصاریان  ،تهران ،پیام آزادی8312 ،ش.
 .1نهج البالغة ،ترجمه و شرح فیض االسالم ،تهران ،نشر فقیه 8315 ،ش.
 .9نهج البالغة ،ترجمه سیّد جعفر شهیدی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چهاردهم ،
8311ش.
 .2االمالی ،محمّد بن حسن طوسی ،مؤسّسة البعثة ،دار الثّ قافة ،قم8181 ،ق.
 .1االمامة و السّیاسة ،عبداهلل بن مسلم ابن قتیبه دینوری ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،دار
االضواء ،اوّل 8181 ،ق.
 .5بهج الصّباغة فی شرح نهج البالغة ،محمّد تقی شوشتری ،تهران ،انتشارات امیر كبیر،
8312ش.
 .81تاریخ الطّبری ،محمّد بن جریر طبری  ،بیروت ،مؤسّسة االعلمی.
 .88تاریخ الیعقوبی ،احمد بن ابییعقوب یعقوبی ،قم ،مؤسّسه نشر فرهنگ اهل بیت.
 .81التّ علیقة علی اصول الکافی ،میرداماد ،تحقیق سیّد مهدی رجائی ،قم8113 ،ق.
 .83التّوحید ،محمّد بن علی بن بابویه صدوق  ،ت حقیق سیّد هاشم حسینی ،قم ،جامعه مدرّسین ،
8351ق.
 .81الجمل و النّصرة لسیّد العترة فی حرب البصرة ،شیخ مفید ،تحقیق علی میرشریفی ،قم ،کنگره
شیخ مفید8183 ،ق.
 .89دانشنامه امیر المؤمنین×  ،محمّد محمّدی ریشهری و همکاران ،قم ،دار الحدیث،
8311ش.
 .82دفاع از حسین شهید ،محمّد علی انصاری  ،قم.
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 .1بحار االنوار ،محمّد باقر مجلسی  ،بیروت ،دار ا حیاء التّراث العربی ،دوم 8113 ،ق.

 .81شرح اصول الکافی ،ملّا صدرا ،تحقیق خواجوی ،تهران ،مؤسّسه مطالعات و تحقیقات
فرهنگی8313 ،ش.
 .81شرح نهج البالغة  ،ابن ابی الحدید ،قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی ،اوّل8313 ،ش.
 .85شرح نهج البالغة  ،ابن میثم بحرانی ،تهران ،نشر الکتاب ،دوم 8321 ،ش.
 .11ا لشّ فا (الهیات) ،ابن سینا ،ت حقیق سعید زاید ،مکتبة آیة اهلل مرعشی ،قم8111 ،ق.
 .18الصّ حاح ،اسماعیل بن حمّاد جوهری  ،تحقیق عطّار احمد عبد الغفور ،بیروت ،دار العلم
للمالیین ،اوّل.
 .11الصّ حیح من سیرة االمام علی×  ،جعفر مرتضی عاملی ،بیروت ،المرکز االسالمی للد ّراسات،
8131ق.
 .13الصّراط المستقیم الى مستحقّی التّقدیم  ،عاملى نباطى ،تحقیق میخائیل رمضان  ،نجف،
المكتبة الحیدریة ،اوّل8311 ،ق.
 .11الطّبقات الکبری ،ابن سعد ،بیروت ،دار صادر.
 .19العثمانیة ،ابوعمرو جاحظ ،تحقیق عبد السّ الم محمّد هارون  ،بیروت ،دار الجیل.
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 .12الفتوح ،احمد بن اعثم کوفی ،تحقیق علی شیری ،بیروت ،دار االضواء ،اوّل8188 ،ق.
 .11الفصول المئة فی حیاة ابی االئمّة علی×  ،سیّد اصغر ناظم زاده قمی ،قم ،بوستان کتاب،
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اوّل8312 ،ش.
 .11الکافی ،محمّد بن یعقوب کلینی ،تحقیق دار الحدیث ،قم ،دار الحدیث ،قم8115 ،ق.
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 .15کفایة االثر فی النصّ على األئمّة االثنی عشر ،خزّ از قمی  ،تحقیق سیّد عبد اللّطیف حسینى
كوهكمرى ،قم ،نشر بیدار ،اوّل8118 ،ق.
 .31لسان العرب  ،محمّد بن مكرم ابن منظور ،بیروت ،دار صادر ،سوم.
 .38متشابه القرآن و مختلفه ،ابن شهر آشوب مازندرانی ،قم ،نشر بیدار8325 ،ش.
 .31مجموعه آثار استاد شهید مطهری (حماسه حسینی) ،مرتضی مطهری ،تهران ،صدرا،
8315ش.
 .33المحكم و المحیط االعظم  ،علی بن اسماعیل ابن سیده ،تحقیق عبد الحمید هنداوی ،بیروت،
دار الكتب العلمیة ،اوّل.
 .31مروج الذّهب ،علی بن حسین مسعودی ،تحقیق یوسف اسعد داغر ،قم ،دار الهجرة ،دوم،
8323ش.
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 .39المستدرک علی الصّحیحین ،ابوعبداهلل حاکم نیشابوری ،تحقیق یوسف عبد الر ّحمن مرعشلی،
بیروت ،دار المعرفة.
 .32معجم مقاییس اللّ غة ،احمد ابن فارس ،عبد السّ الم محمّد هارون  ،قم ،بوستان کتاب ،اوّل.
 .31منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة ،میرزا حبیب اهلل خویی  ،تهران ،دار الکتب االسالمیة،
چهارم 8319 ،ش.
 .31وقعة صفّین  ،نصر بن مزاحم ،تحقیق هارون عبد السالم محمّد ،دوم ،مکتبة آیة اهلل المرعشی،
قم8111 ،ق.
 .35مقاله اگر ابوبكر و عمر غاصب خالفت بودند چرا امام علی× با خلفا همكاری میكرد؟،
پایگاه حضرت ولی عصر× (پاییز 8351ش) .valiasr-aj.com ،
 .11مقاله چرا امیر المؤ منین با خلفا همکاری کرد؟ ،پایگاه اسالم کوئست (پاییز 8351ش) ،
.islamquest.net
 .18مقاله نظام هدایت و شاخصههای آن در قرآن کریم ،مجلّه دانشها و آموزههای قرآن و
حدیث ،ش  ، 9سال دوم ،تابستان 8351ش.
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