
 

 «معاویه به( ع)علی امام هاینامه موردی مطالعه با اسالم در صلح مفهوم و معنا بر درآمدی»
 

اصفهانی ناجی حامد دکتر  

آبادی نجف معین نرگس  

توسلی ونوس  

 

 چکیده

 و جنگ با الهی ادیان همه و اسالم روح. است آن برای استثنا یک جنگ و همیشگی قاعده صلح،

 و موجودیت از دفاع آن هدف. است داده آمادگی به فرمان اگر واست مخالف اساس،بی خونریزی

 روح که دهدمی نشان معصومین، حضرات و پیامبر سنت قرآن، آیات بررسی. است بوده دین کیان

 .است آمیزصلح اسالمی،

 به همواره خود، سنت در اسالمی هایآموزه از تأثیر اسالم با الگوهای از یکی عنوان به( ع)علی امام

 .استبوده جنگ از پرهیز و صلح برقراری دنبال

 حضرت اسالمی سیره دادن نشان پی در معاویه، به علی امام هاینامه موردی بررسی با مقاله این در

 مقصود به( ع)علی امام گرچه. بود خواهیم جنگ از جلوگیری و اسالمی وحدت حفظ برای تالش در

 .شد تحمیل ایشان بر جنگ و نرسید خویش

 .البالغه نهج - معاویه -( ع)علی امام - صلح - اسالم :واژگان کلید
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 مقدمه

 از سرشار بشر، تاریخ اما است؛ بوده بشر همیشگی هایدغدغه از امنیت و صلح اینکه رغم علی

 روح بلکه است، کشیده مرگ کام به را زیادی هایانسان تنها نه که است بسیاری خونین هایجنگ

 و رنج دچار را اندشده مطلع وقایع این از که هاییانسان حتی و هاجنگ این در درگیر جوامع فکر و

 با و انسانی هایبهانه با هاجنگ این از بسیاری که است این تامل قابل نکته. است کرده افسوس

 خود اعمال توجیه در سعی وقایع، این آغازگران و است شده انجام دوستانه،انسان ظاهراً اهدافی

 یا وقوع در بعضا نیز عقیدتی هایاختالف و دینی مقدس اهداف به توسل میان، این در. اندداشته

 .اندداشته مؤثر نقشی ها،مناقشه این دوام

 گرچه اسالم، جمله از و الهی ادیان که گفت باید نیز جنگ به نسبت ادیان دیدگاه خصوص در

 بر همواره الهی، ادیان روح. اندنداشته نیز روا را آن گاههیچ اما اند؛نکرده منع کامل طوربه را جنگ

 استثنائی حالتی جنگ، و است پایدار و جاودان ایقاعده اسالم، در صلح. استبوده صلح مبنای

 صلح در هستی جهان با و بشریت کل با و خویشتن با کند؛ آشتی خود خدای با که کسی. است

 پرتو در که کوشدمی و ندارد جنگ نیز، سر خود دشمنان با حتی و است همیشگی آشتی و مطلق

 .کند تبدیل صلح، به را جنگ و محبت به را عداوت موعظه، و حکمت

 قُلُوبِکُمْ بَیْنَ فَأَلَّفَ أَعْدَاءً کُنْتُمْ إِذْ عَلَیْکُمْ اللَّهِ نِعْمَتَ وَاذْکُرُوا تَفَرَّقُوا وَلَا جَمِیعًا اللَّهِ بِحَبْلِ وَاعْتَصِمُوا»

 آیَاتِهِ لَکُمْ اللَّهُ یُبَیِّنُ کَذَلِکَ مِنْهَا فَأَنْقَذَکُمْ النَّارِ مِنَ حُفْرَۀٍ شَفَا عَلَى وَکُنْتُمْ إِخْوَانًا بِنِعْمَتِهِ فَأَصْبَحْتُمْ

  «تَهْتَدُونَ لَعَلَّکُمْ

 را دیگریک که آورید به یاد را خداوند نعمت کنیدو حذر پراکندگی از و زنید چنگ الهی ریسمان به»

 آتش پرتگاه بر شما یافتیدو پیوندبرادری، او لطف به نهادو الفت دلهایتان در پس. دانستیدمی دشمن

 1«.برگزینید هدایت راه تا نمایدمی شما به را خود آیات خداوند. بخشید تانخداوند، رهائی و بودید

 تمام که هنگامی و دانستمی ناگواری رویدادی را جنگ اسالم الگوهای از یکی عنوان به( ع) علی امام

 ماند؛می ناکام انحراف و فساد برابر در آئین و دین جامعه، از دفاع برای وی آمیزمسالمت هایتالش

                                                   
 .113 عمران،آیهآل سوره.  1
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 را جنگ که ایانگیزه کرد؛می ایجاب را جنگ شرایط، که هنگامی. شدمی تحمیل جامعه بر جنگ

 .بود هدایت و ارشاد تنها بلکه گیری،انتقام و خواهیخون شور نه بردمی پیش به

 تَبَاعُدَ عَنْهُمْ تَبَاعَدْ لَا وَ الْحَرْبَ، یُنْشِبَ أَنْ یُرِیدُ مَنْ دُنُوَّ الْقَوْمِ مِنَ تَدْنُ لَا وَ... قَاتَلَکَ مَنْ إِلَّا تُقَاتِلَنَّ لَا وَ»

 «.إِلَیْهِم الْإِعْذَارِ وَ دُعَائِهِمْ قَبْلَ قِتَالِهِمْ عَلَى شَنَآنُهُمْ یَحْمِلَنَّکُمُ لَا وَ. أَمْرِی یَأْتِیَکَ حَتَّى الْبَأْسَ، یَهَابُ مَنْ

 به دارد افروزیجنگ خیال کهکسی مانند... مکن پیکار آمده، تو جنگ به که کسی آن با جز"

 تو به من فرمان تا مگیر، دوری او از افتاده هراس به دشمن از که کسی چون و شو نزدیک دشمن

 اتمام و حق راه به او فراخواندن از پیش تا نیانگیزد بر را شما دشمن توزیکینه که زنهار و. رسد

 1."شوی وارد جنگ در از او، با حجت

 سیره معصومین، روایات قرآن، آیات بایستمی اسالم، در صلح مفهوم بررسی جهت که است روشن

-می جداگانه مجال خود موارد، این از هریک که قرار گیرد بررسی مورد معصومین سیره و نبوی

-نهج 85و83،55،28،29،38،34،31،11،6 هاینامه)خاص مورد یک شاخص طور به پس. طلبد

 اندازیچشم تا برگزیدیم بررسی جهت را( است شده نگاشته معاویه برای مستقیم طوربه که البالغه

 بُعد ها،نامه محتوای و مضامین بررسی با که است بوده آن بر سعی. نماییم ترسیم راستا، همان در

 صلح اندیشه به وفاداری و جنگ از جلوگیری برای هایشتالش و( ع) علی امام شخصیت از دیگری

 .دهیم نشان را

 صلح برای چارچوب تعیین و . تعریف3

 چنین لغت در صلح واژه غالباً. است شده ذکر صلح برای متعددی مفاهیم و معانی مختلف، کتب در

. صلح. کردن فراموش کسی از را رنجشی. جنگ ترک. کردن نو از دوستی. آشتی ":است شده معنا

"حرب و پنداشتی و جنگ مقابل. سازش. مسالمه. سلم. مصالحه
4  

 ملتی حالت صلح، حالت" که معتقدند اختصار به لغت، هایکتاب از بسیاری که رسدمی نظر به

 جنگ، و آیدمی جنگ از پس صلح،)توالی این عمیق احساس علت به. "نیست جنگ در که است

 یک ها،تعریف این. گذارندمی وجود عرصه به پا صلح، تعاریف از وسیعی بخش که است( صلح از بعد

                                                   
 .14 شماره البالغه،نامهنهج.  1

 .382ص ،1321دهخدا،.  4
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 ایمقوله همچون وجنگ با رابطه در صلح دیگر، عبارت به. دهندمی توضیح را تضاد و نفی رابطه

 فقها، فالسفه، که دهدمی نشان صلح، مفهوم پیرامون بیشتر بررسی. شودمی تعریف آن، با متضاد

 معنای به لیکن. اندکرده پیشنهاد جنگ درباره متنوعی و متعدد تعاریف دانان،حقوق و مورخان،

 صلح از "توضیحی تعریفی"عالوه به نیست؛ دست در صلح، از متعدد تعاریف از نشانی کلمه واقعی

 با تا دهد اجازه و کند میسر مفروض نحو به را آن عرصه چارچوب تعیین بتواند که شودنمی دیده

  .کنیم تحقیق آن، موضوع پیرامون کافی دقتی

 نخستین کنیم، رجوع معرفت واسطهبی معلومات به تا کنیم سعی صلح، مفهوم و معنا پی در اگر

 آن، در بیاندیشند؛ صلح به کهآن بدون ها،انسان که رسدمی نظر به: بود خواهد چنین برداشت،

 کهحالی در. دانندمی بالذات قائم و طبیعی کامال موضوعی مانند درست راآن و کنندمی زندگی

 اولین در. نکرد احساس راآن آزاردهنده اثرات و گذشت آن کنار از یا و زیست جنگ در تواننمی

 و درستیتن با را صلح که است کسانی نظر دهد؛می نشان قبول، قابل را خود که موضوعی نگاه،

". دانندمعادل می بیماری، و احوالیپریشان یک با را جنگ
1 

 صلح، از منطقی و بخشرضایت شایسته، مفهوم یک وجود رغمعلی کردیم؛ مالحظه که گونههمان

 وضعیتی همچون صلح،. کنند صلح، زندگی در اندشده موفق مواقع، از بسیاری در جوامع و هاانسان

 و درک است؛ شکننده صلح، که را امر این جوامع و هاانسان. شودمی پدیدار چندگونه و پویا پایدار،

دغدغه اصلی  همواره صلح زمان مدت و استقرار صلح، به یافتن دست رواین از. کنندمی احساس

 هر و کند،می تأکید صلح مفهوم بر خویش خاص شیوه به تمدن، هر. ها بوده استبسیاری از انسان

 که افسوس اما است؛ مانده یادگار به بشر برای که است ایتجربه تفاسیر، و مفاهیم این از یک

 است. بوده ناپایدار خونین، برخوردهای دلیل به همواره

 قرآن در صلح مفهوم و . معنا2

 استثنایی، وخاص شرایط در جز به جنگ سنت، و قرآن در است؛ صلح ای،پایه و اصلی قاعده اسالم، در

 قواعد است؛ نمانده مصون انتقاد، از دینی عقاید و دستورات سایر همانند صلح آموزه اما. است نشده تجویز

  .است گرفته قرار شناسان اسالم و شناسانشرق انتقاد مورد جهاد و جنگ به مربوط اسالمی

                                                   
 .48و31ص ،1381 بوتول، گاستون.  1
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 کتاب مؤلف "کولی مسیونر" و اسالمی ملل تاریخ کتاب مؤلف "بروکلمان کارل"همچون افرادی

-روح کتاب مؤلف "مونتسکیو" و تمدن تاریخ کتاب مؤلف "ایزاک.ج" و راستین آیین از بحث

 خدوری. است شده تحمیل مردم بر و ترویج شمشیر، زور به که است دینی اسالم معتقدند القوانین،

 اسالمی،غیر و اسالمی هایسرزمین میان عادی روابط: گویدمی نیز االصل عراقی مسیحیِ دانشمند

 یعنی داشته؛ وجود دو آن میان خصمانه حالت یک همیشه بلکه است، نبوده صلح بر مبتنی هرگز

  1.امروز دانانحقوق تعبیر به "جنگ حالت"

 تحلیل و صلح با مرتبط مفاهیم بررسی صلح، زمینه در اسالمی دیدگاه به یابیدست برای روش یک

 ذکر را است آمده آنان، در صلح واژه که آیاتی ابتدا در رواین از. باشدمی مفاهیم این با مرتبط آیات

 در طلبی جنگ ادّعای ردِّ به آن، از پس و شود مشخص قرآن در صلح مفهوم و معنا تا کنیم می

  .پردازیممی آیات به استناد با اسالم

. استرفته کار به سازگاری و سازش مسالمت، و آشتی معانی در صلح قرآن، در: صلح آیات .2-3

 فساد هرگونه از دوربه و شایسته انصاف، عدل، با مطابق رفتار معنای به که صالح و صالح کلمات

  .هستند ریشه همین از الفت، و صلح معنای به اصالح واژه نیز و است

 فِی تُفْسِدُوا ال وَ. »است آمده بدى و زشتى مقابل در زمانى و فساد مقابل در گاهى "صالح "واژه قرآن در

"... إِصاْلحِها بَعْدَ الْأَرْضِ
 2 3...« سَیِّئاً آخَرَ وَ صالِحاً عَمَلًا خَلَطُوا بِذُنُوبِهِمْ اعْتَرَفُوا آخَرُونَ وَ» و 4

 سلم: است شده گفته "سلم" معنای در. است آمده قرآن در "سلم" واژه قالب در صلح دیگر معنای

 اگر « … اللّهِ عَلَی تَوَکَّلْ وَ لَها فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا إِنْ وَ» سازش، و صلح و مسالمت( عقل وزن بر)

 6 5.کن خدابه توکّل و باش مایل هم تو شدند صلح و سازشبه مایل کفّار

                                                   
 .8 ص ،1383 سودمندی، عبدالمجید.  1

 . 56: اعراف.  4

 .114 توبه،.  3

 .123،ص2قرشی،ج اکبر علی.  2
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 گفته. است مردم میان از کینه و نفرت رفتن بین از به معنای زیادى موارد در صُلح همچنین

 :آیات در. رفت میان از شان کینه و کردند صلح: تصالحوا و اصطلحوا: شود مى

 فَأَصْلِحُوا( )نساء/ 148 -تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا إِنْ وَ( )نساء/ 149 -خَیْرٌ الصُّلْحُ وَ( )-صُلْحاً بَیْنَهُما یُصْلِحا أَنْ(

 )حجرات/ 11 -أَخَوَیْکُمْ بَیْنَ فَأَصْلِحُوا( )حجرات/ 8 -بَیْنَهُما

 مَنْ وَ یَدْخُلُونَها عَدْنٍ جَنَّاتُ" است شدن خوب و شایسته معنىبه آیه این در «صلح» همچنین و

"آبائِهِمْ مِنْ صَلَحَ
1 4 

 که است این آن و تعرّضى جنگ یکى" کرد تقسیم توانمی گونه دو بر را جنگ: جنگ آیات .2-2

 حمله آنهابه ما ولى کنند زندگى مسالمت و صلح در بخواهند و نباشند ما با جنگ فکربه قومى

 قومى، یا و کنیم دفاع خود از ما و کنند حمله ما بر گروهى اینکه آن و دفاعى جنگ دوم. کنیم

 .کنند دستىپیش هاآن بر مسلمین و باشند اسالمى بالد به حمله فکر در یا و کنند شکنى پیمان

 با مسلمان غیر مردمى اگر دیگر عبارتبه نه؛ یا هست تعرّضى جنگ اسالم در آیا کهاین در

 اشاعه براى دارند حق مسلمین آیا کنند؛ زندگى مسالمت، با بخواهند و نکنند جنگ مسلمانان

 و سنت به سپس کرده بررسى را قرآن آیات ابتدا است الزم نه؟ یا کنند حمله آنها بالد به اسالم

"برگردیم تاریخ
3 

 نظر به که است ابتدایی جهاد حکم بر مبتنی اول وهله در مسلمانان، و اسالم طلبیجنگ ادّعای

 طبق. استشده تشریع زمین روی از شرک رفع برای مسلمان، علمای عموم بلکه شیعه فقهای عموم

 شدن کشته یا اسالم پذیرش زمان تا مشرکان با جنگ از است عبارت ابتدایی جهاد فقها، تعریف

 اگر رو،این از. آنها شدنکشته یا ذمه عقد انعقاد یا اسالم پذیرش زمان تا کتاب اهل با جنگ و آنها

 اسالم، طلبیجنگ ادّعای که گرفت نتیجه توانمی بپذیریم، را ابتدایی جهاد تعریف در فقها سخن

 .نیست واقعیت از دور

 مؤید اسالمی، فقه منابع اما است صحیح فقهاء نظر به اسالم طلبیجنگ ادّعای مستندکردن هرچند

 جهاد حکم تشریع به اعتقاد با مسلمان علمای عموم بلکه شیعه فقهای واقع، در. نیست ادّعا این

                                                   
 .43رعد،.  1
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 سنت و قرآن اما اند؛کرده تأیید ضمنی، طوربه را اسالم طلبی جنگ ادّعای کفار، عموم با ابتدایی

  1کنند.می رد را ادّعا این( ص)اسالم پیامبر

 ال وَ یُقاتِلُونَکُمْ الَّذِینَ اللَّهِ سَبِیلِ فِی قاتِلُوا وَ»: کرد اشاره توانمی آیات این به ادّعا این بررسی برای

 جهاد برخیزند، شما دشمنی و جنگ به که آنان با خدا راه در و. «الْمُعْتَدِینَ یُحِبُّ ال اللَّهَ إِنَّ تَعْتَدُوا

 4.ندارد دوست را متجاوزان خدا که نکنید تجاوز حد، از لکن کنید؛

 است؛ دین اشاعه براى بلکه نیست گشائىجهان براى اسالم در جنگ که شودمی روشن آیه این از

 ممالک توسعه و دیگران خاک گرفتن براى نه باشد خدا براى و خدا راه در باید جنگ دیگر عبارتبه

 هر دیگران،به تجاوز و «یُقاتِلُونَکُمْ الَّذِینَ» جنگندمی ما با که جنگید شودمی کسانى با فقط و بعالوه

 خواه و باشد ابتدائى قتال خواه نکنید تعدّى مطلقاً یعنى «تَعْتَدُوا ال وَ» نیست جایز باشند کفّار چند

 آنها اگر یعنى است؛ «قاتِلُوا» شرط یُقاتِلُونَکُمْ الَّذِینَ هذا على. آن غیر یا باشد زنان و اطفال کشتن

 .بجنگید آنها با هم شما آمدند شما جنگبه

 :فرموده 61 آیه انفال سوره در ویا

 جَنَحُوا إِنْ وَ آمده 61 آیه در و...  کنید آماده اسبان از و نیرو از بتوانید آنچه کفّار با مقابله براى

  الْعَلِیمُ السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى تَوَکَّلْ وَ لَها فَاجْنَحْ لِلسَّلْمِ

 .است دانا و شنوا او که کن توکل خدا بر و باش مایل هم تو شدند مسالمتبه مایل کفّار اگر یعنى 

 اگر کهاین در است صریح و کنند میل بدان کفّار کهصورتی در شده مسالمتبه امر آیه این در

 .جنگید آنها با شودنمی باشند؛ مسالمت خواستار کافران

 عَلَیْکُمْ  اعْتَدى فَمَنِ قِصاصٌ الْحُرُماتُ وَ الْحَرامِ بِالشَّهْرِ الْحَرامُ الشَّهْرُ»: بقره سوره 182 آیات در همچنین و

-می نیز عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا عَلَیْکُمْ  اعْتَدى فَمَنِ کلیت از. «"... اللَّهَ اتَّقُوا وَ عَلَیْکُمْ  اعْتَدى مَا بِمِثْلِ عَلَیْهِ فَاعْتَدُوا

 .است دیگر طرف اعتداء صورت در حمله و اعتداء که کرد دریافت را نظر مورد مطلب شود

 دِیارِکُمْ مِنْ یُخْرِجُوکُمْ لَمْ وَ الدِّینِ فِی یُقاتِلُوکُمْ لَمْ الَّذِینَ عَنِ اللَّهُ یَنْهاکُمُ ال "ممتحنه سوره 9 وآیه

 بین از درباره ما با که کفّاری آیه، این حکمبه. " الْمُقْسِطِینَ یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیْهِمْ تُقْسِطُوا وَ تَبَرُّوهُمْ أَنْ

 واقع ما عدالت و احسان مورد توانندمی اند، ننموده بیرون دیارمان از و نکرده جنگ دین، بردن
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 به نسبت قرآن دیدگاه خصوص در 1کرد. رفتار عدالتبه آنها با است الزم که فهمید میتوان شوند،

 مسلمانان گروهی و فردی دفاعی هایجنگ یا قرآن، نظر از مشروع جنگ که شد داده نشان جنگ،

 یا ظلم تحت هایملت نجات هدف با جنگ یا است متجاوزان حمله مقابل در اسالمی جامعه و

 هیچ صورت، هر در و ،(طرفی بی)اعراض و صلح معاهدات کنندگاننقض و شکنانپیمان به نسبت

 ندانسته مجاز شرک و کفر محو یا اسالم اشاعه جهت را کافران عموم با جنگ قرآن، آیات از کدام

 4.هستند ابتدایی جهاد حکم معارض ضمنی یا و صریح طور به قرآن آیات از بعضی همچنین. است

( ص)پیامبر حیات زمان هایجنگ از یکهیچ که گفت توانمی نیز پیامبر زمان هایجنگ مورد در

 مختلفی دالیل به هاجنگ این. دانست فقها نظر مورد ابتدایی جهاد تعریف با منطبق تواننمی را

  .استنشده انجام مقابل، طرف شرک و کفر صرف به کدام هیچ اما است افتاده اتفاق

 البالغهنهج در صلح مفهوم و . معنا1

 رفته کار به هایواژه روی بر بررسی. گیردمی صورت شیوه چند به البالغهنهج در بررسی و پژوهش

 شروح یا و اندنموده تدوین و استخراج را البالغهنهج موضوعات که هایینامهفرهنگ البالغه، نهج در

 با امام جمالت گریروشن برای دانشمندان که است توضیحاتی البالغهنهج شروح. است البالغهنهج

 تحریر رشته به... و اعتقادی و سیاسی فلسفی، عرفانی، اجتماعی، تاریخی، مختلف منابع از استفاده

  .انددرآورده

 البالغهنهج شروح از استفاده است؛ مدنظر معاویه به( ع)علی امام هاینامه بررسی مسیر در آنچه

 تا شودمی اشاره حضرت آن اجتماعی-سیاسی حیات از هاییبخش به ها، نامه بررسی از قبل. است

 ترینآگاه از صلح، بنیادینِ اندیشۀ عمیقِ ابعادِ و حقیقت به یافتنره در علی امام که شود داده نشان

 و کردارها تمام در اندیشه، این اجرای و کردن پیاده در زندگی، دوران سرتاسر در و بوده مسلمانان

 .است کردهمی پافشاری هایش،گفته

 و عمومی، و شخصی زندگی در امت، در صلح حالت حفظ ضرورت به امام، سرسختانه و اصولی تعهد

 در گیریپی و اندیشه این به وفاداری راه در او. شد تمام گزافی بهای به او برای سیاسی حقوق در
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 به خویش استوار وفاداری از بار چندین خود زندگی در و کشید دست خویش حقوق از آن، اجرای

 مجلس در که خانوادگی توطئه یک نتیجه در مردم که هنگامی جمله از. نمود یاد اندیشه، این

 امام افتادند؛ راه به عفان، بن عثمان با بیعت برای بود گرفته شکل خطاب،عمربن ساخته شورای

 :گفت چنین

 فِیهَا یَکُنْ لَمْ وَ الْمُسْلِمِینَ أُمُورُ سَلِمَتْ مَا لَأُسْلِمَنَّ وَاللَّهِ وَ غَیْرِی؛ مِنْ بِهَا النَّاسِ أَحَقُّ أَنِّی عَلِمْتُمْ لَقَدْ"

 شما.  زِبْرِجِهِ وَ زُخْرُفِهِ مِنْ تَنَافَسْتُمُوهُ فِیمَا زُهْداً وَ فَضْلِهِ، وَ ذَلِکَ لِأَجْرِ الْتِمَاساً خَاصَّۀً، عَلَیَّ إِلَّا جَوْرٌ

 به مسلمانان امور که زمانی تا سوگند خدا به اما ترم؛حق بر دیگران از خالفت، به من که آگاهید

 این فضیلت و پاداش به و گذارممی وا را خالفت نرود؛ ستم دیگری بر من، بر جز و باشد سامان

"گردانممی روی کشانده، رقابت میدان به را شما که زیوری و زر از و دوزم،می چشم گذشت
1 

 خشم به بود، نداده جنگیدن اذن آنان، به اینکه از صفین در او یاران از برخی که هنگامی یا و

 :فرمود چنین آنان، به خطاب آمدند؛

 أَمَّا وَ. إِلَیَّ الْمَوْتُ خَرَجَ أَوْ الْمَوْتِ إِلَى دَخَلْتُ أُبَالِی مَا فَوَاللَّهِ الْمَوْتِ؟ کَرَاهِیَۀَ ذَلِکَ کُلَّ أَ قَوْلُکُمْ أَمَّا»

 بِی فَتَهْتَدِیَ طَائِفَۀٌ بِی تَلْحَقَ أَنْ أَطْمَعُ أَنَا وَ إِلَّا یَوْماً الْحَرْبَ دَفَعْتُ مَا فَوَاللَّهِ الشَّامِ، أَهْلِ فِی شَکّاً قَوْلُکُمْ

 «.بِآثَامِهَا تَبُوءُ کَانَتْ إِنْ وَ ضَلَالِهَا عَلَى أَقْتُلَهَا أَنْ مِنْ إِلَیَّ أَحَبُّ ذَلِکَ وَ ضَوْئِی، إِلَى تَعْشُوَ وَ

 از باک هیچ که سوگند خدابه است؟ مرگ ناگواری خاطر به همه این، آیا: پرسیدمی شما که این اما

 شام اهل با جنگیدن در گویندمی که این اما. آید بسویم مرگ یا روم مرگ سوی به من که ندارم آن

 از گروهی که امید این به مگر امنیانداخته تأخیر به را جنگ هم روز قسم یک خدابه که هستم دودل

 از بیش من. شوند رستگار من، روشنایی پرتو در و یابند هدایت من دستبه و بپیوندند من به آنان

".خویشتن هستند گناهان گرفتار آنان که هرچند دارم؛می دوست را هدایتشان آنان، سرکوب
4 

 مصر، امارت سپردن هنگام اشتر مالک به خطاب خویش، فرمان از بخشی در دیگر جای و یا

 :فرمودند

 مِنْ وَرَاحَۀً لِجُنُودِکَ دَعَۀً الصُّلْحِ فِی فَإِنَّ رِضًى، فِیهِ وَلِلَّهِ عَدُوُّکَ إِلَیْهِ دَعَاکَ صُلْحاً تَدْفَعَنَّ وَالَ"

 عَهْدَکَ فَحُطْ ذِمَّۀً، مِنْکَ أَلْبَسْتَهُ أَوْ عُقْدَۀً، عَدُوِّکَ وَبَیْنَ بَیْنَکَ عَقَدْتَ وَإِنْ..... لِبِالَدِکَ، وَأَمْناً هُمُومِکَ
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 شَیْءٌ اهللِ فَرَائِضِ مِنْ لَیْسَ فَإِنَّهُ أَعْطَیْتَ، مَا دُونَ جُنَّۀً نَفْسَکَ وَاجْعَلْ بِاالَْمَانَۀِ، ذِمَّتَکَ وَارْعَ بِالْوَفَاءِ،

 تَغْدِرَنَّ فَالَ ؛. ...بِالْعُهُودِ الْوَفَاءِ تَعْظِیمِ مِنْ آرَائِهِمْ، وَتَشَتُّتِ أَهْوَائِهِمْ تَفَرُّقِ مَعَ اجْتِمَاعاً، عَلَیْهِ أَشَدُّ النَّاسُ

 وَالَ ،. ...فِیهِ خِدَاعَ وَالَ مُدَالَسَۀَ وَالَ إِدْغَالَ فَالَ ،.... عَدُوَّکَ، تَخْتِلَنَّ وَالَ بِعَهْدِکَ، تَخِیسَنَّ وَالَ بِذِمَّتِکَ،

 تو او وقتی دشمن با آشتی از الْحَقِّ؛ بِغَیْرِ انْفِسَاخِهِ طَلَبِ إِلَى اهللِ، عَهْدُ فِیهِ لَزِمَکَ أَمْر ضِیقُ یَدْعُوَنَّکَ

 تو سپاهیان آسایش مایۀ آشتی که مگردان! روی است؛ آن در خداوند خوشنودی خواندومی بدان را

 او برابر در و بستی پیمان دشمن، با هرگاه...توست شهرهای امنیت پایه و تو اندوه بخش آرام و

 های فریضه از یک هیچ چه. باش استوار آن بر جان، پای تا و کن وفا آن به پذیرفتی؛ تعهدی

 در شانگوناگون هاینگرش و رنگارنگ سوداهای با مردم، همه که نیست عهد به وفای مانند خداوند

 خود دشمن و بشکنی پیمان و ببری یاد از خویش عهد که مبادا...باشند داستانهم آن، بزرگداشت

 پیمان به وفاداری اگر...یابد راه تزویر و خیانت و فساد پیمان، و عهد در که نباید...دهی فریب را

"...کنی فسخ را آن ناحق، به که مشو آن بر یافتی دشوار جایی در را خداوند
1 

 است ارشاد هدف امام، سیاسی برخوردهای در که دهدمی نشان( ع)امام زندگی رویدادهای بررسی

 بر جدی اصرار و دوستیصلح روح. استبوده برخوردار اولویت از صلح همواره و سرکوب، و انتقام نه

 4.خوردمی چشم به البالغهنهج گفتارهای از بسیاری در خشونت، از پرهیز

 معاویه به خطاب( ع)علی امام های نامه

 شهادت زمان تا آن از پس حتی و صفین جنگ اتمام تا( ع)علی امام با مردم عمومی بیعت هنگام از

 صورت تحقیقات اساس بر که شد بدل و رد معاویه و( ع)علی امام میان متعددی هاینامه حضرت،

 امام از نامه 16 فقط البالغهنهج در رضی سید که حالی در رسد، می نامه 34 به آنها شمار گرفته

 در و است نامه چند از تلفیقی حقیقت در آنها از بسیاری البته که کرده نقل را معاویه به( ع)علی

ده  البالغه،نهج در کلی طور به. کنیممی مشاهده البالغهنهج در واحد صورت به نامه چندین هم مواردی

 شده نگاشته معاویه، هاینامه پاسخ در نامه و شش معاویه برای مستقیم طور به امام طرف از نامه

 .است
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 سال الحجهذی-حضرت آن خالفت ابتدای از باید معاویه، به( ع)علی امام هاینامه سیر بررسی برای

 و امام بین نگاری،نامه لحاظ از حداقل ارتباطی، هیچ آن، از قبل زیرا نمود؛ آغاز-قمری پنجم و سی

 از نگارینامه سیر که بود مدینه در حضرت آن با مردم بیعت زمان از تنها و نداشت وجود معاویه

  .شد آغاز شام، جمله از اسالمی والیات همه به حضرت آن سوی

 به برای را خود گانه، سه خلفای زمان در که معاویه ،(ع)علی امام با مردم عمومی بیعت از پس

 در بود؛ کرده آماده اسالمی، جامعه بر سیطره و خالفت مسند بر تکیه و حکومت گرفتن دست

 نیز( ع)علی امام. کرد آغاز را حضرت آن با مخالفت( ع)امیرمؤمنان حکومت نخست روزهای همان

 کندو این، بیعت تا خواست او از و کرد عزل را معاویه ای،نامه در خود، حکومتی اقدامات آغاز در

 .است بوده معاویه و( ع)امام میان شده مبادله های نامه سیر شروع

 نوشتن با طرفی از و داد جلوه وارونه را حقایق عثمان، قتل به( ع)امام کردن متهم با معاویه، اما

 انتقام گرفتن و( ع) امام نوپای حکومت با مخالفت به را آنها صحابه، سران به آمیز تحریک هاینامه

 بدان تا کرد،می القا ایتازه نظر و ایجاد ایشبهه زمان، هر در معاویه. کرد تشویق عثمان، خون

 ندارد؛ شایستگی رهبری برای( ع)علی امام که بیاندازد آنان، ذهن در و سازد گمراه را یارانش وسیله

 و خوار را او و است نکرده یاری را او کردمی وانمود بار یک و است عثمان قاتل او گفتمی باریک

 زده برهم را جامعه کلمه وحدت  و است پیامبر صحابه قاتل او پنداشتمی باریک و گذاشته تنها

 گرداندوبرمی او از را دیگران شرع، دستور خالف بر مسلمانان مال صرف و پول دادن با باریک. است

 1داشت. را شام بر خود حکومت تأیید درخواست او از و است رهبری شایسته او کردمی قبول گاهی،

 :کرد بررسی توان می کلی گروه چهار در را معاویه به( ع)علی امام هاینامه محتوای کلی طور به

 اعتقادی؛سیاسی – سیاسی؛اخالقی -اخالقی؛سیاسی

 معاویه به هشدار و پند( 31نامه

 معاویه دروغین سیمای افشای( 83 نامه

  پرستی دنیا از معاویه به ( هشدار28 نامه

 معاویه چهره افشای( 11نامه 

                                                   
 .196،ص1399رستمی، محمد.  1



 صلح و عقالنیتدوفصلنامه علمی ـ اختصاصی 

 
24 

 معاویه استحماری سیاست ( افشای34 نامه

 دشمن به دادن ( اندرز29 نامه

  دشمن به دادن ( اندرز55نامه

  امام حکومت مشروعیت ( علل6 نامه

 معاویه دروغین ادّعای ( افشای38نامه

 معاویه به اطاعت ( فرمان85نامه

 معاویه به(ع)علی امام های نامه موضوعی بندی طبقه جدول

 سال در که 38نامه در. است شده اشاره عثمان، قتل به نامه دو هر در(: 85 و 38هاینامه)سیاسی

 و کرده رد عثمان، به نسبت را معاویه ادّعای امام است، شده نگاشته صفین نبرد از پیش هجری 36

 تو یاری که آنگاه و داشتی را او پیروزی انتظار که دادی یاری هنگامی را عثمان تو که کنندمی بیان

 .گذاشتی خوار را بود، او او سود به

 است؛شده نگاشته هجری 36 سال در بیعت، آغازین روزهای در معاویه به امام طرف از که 85نامه و

 اهل بیعت او از و است نوشته معاویه به رسیدن خالفت به از پس( ع)امام که است اینامه اولین

  خواهد.می را شام

 دست به وی شدن کشته از جلوگیری و عثمان هدایت جهت در( ع)امام تالش بیانگر نامه این

 واقعه، آن به مربوط تاریخیِ کتب بیشتر در که باشدمی قتل این در وی شرکت عدم و انقالبیون

  .است شده ذکر

 شده نگاشته نبرد آغاز از پیش و هجری 36 سال در صفین سرزمین در 11نامه: 1سیاسی-اخالقی

 و معاویه اعمال زیرا. گویدمی سخن خدا حساب و قیامت مرگ، از معاویه با نامه این در امام است

. نداشت باور را کتاب و حساب و نداشته اعتقادی مرگ به که بود کسی اعمال و رفتار شبیه او رفتار

 حق را رواییفرمان اسالم، در نیکو سابقه کدام اساس بر امیهبنی که شوندمی یادآور معاویه به آنگاه

 بینیپیش را جنگ نتیجه و دانسته واهی جنگ، شروع برای را معاویه دالیل سپس دانند؟می خود

                                                   
 .55و11،34،29 هاینامه.  1
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 اسباب که مبادا و هستی دارریشه هایدشمنی گرفتار که کنندمی نصیحت را معاویه کنندومی

 .کنی مهیا را مردم مرگ

 .دهندمی انذار هدایت، مسیر از مردم کردن خارج مورد در او به معاویه نصیحت از پس امام 34 نامه در

 او به شنیدند را عثمان خواهیخون ندای معاویه از که هنگامی تابعین و صحابه از بسیاری که چرا

 .کردند بیعت او با و پیوستند

 درباره تذکر با را نامه امام است؛ شده نگاشته صفین در هجری 39 سال صفر ماه در که 29 نامه در

 فاش نیز و انسانی دنیای و دین نابودی یعنی دارند که پیامدی دلیل به آنها از دوری و دروغ ستم،

 هرگز که دانی می تو»کنند می بیان و.است کرده آغاز جویش،عیب نزد در او عیب و کاستی ساختن

 چیزی از امام مراد و« آری چنگ فرا است، خورده رفتنش دست از بر تقدیر رقم که را چیزی نتوانی

 آنگاه. است -عثمان خواهیخون– امام با جنگ برای معاویه بهانه است؛ شده مقدر آن فوت که

 کردند؛ توجیه آن، درباره را خدا امر و برآمدند ایبیهوده کار پی در که کسانی حال از را معاویه

. کردند تأویل را خدا امر و بودند حکومت طالب که است جمل اهل به اشاره آن و است ساخته باخبر

 .معاویه تقاضای نه است بوده قرآن پذیرش معنای به صفین ماجرای که کنندمی اعالم سپس

 داندمی امام کهاین با است شده نگاشته صفین، نبرد از پیش هجری 38 سال در که 55نامه ودر

 عین در است؛ داشته باز نگری ژرف و کردن فکر از را او و کرده اشغال را معاویه دل ریاست، عشق

 آن، در نداشتن دست و عثمان قتل به مجددا آن از پس و کندنمی مضایقه او به دادن اندرز از حال

 از اینکه به اشاره)شوندمی متذکر را حق مسیر در خویش پایداری حال، عین در و کنندمی اشاره

 یافت(. نخواهی نجات من دست

 را -است عثمان کشتن از نفرت و خود خالفت اثبات حاوی که-نامه این :حضرت1اعتقادی-سیاسی

 با امام نامه این در. است نگاشته معاویه به جمل جنگ از بعد هجری 36سال رجب ماه اوایل در

 را خود معاویه که چرا. کندمی برخورد معاویه با دشمن، باورهای اساس بر مناظره و استدالل روش

 زیرا است صحیح آنها خالفت که کردمی استدالل و دانستمی عثمان و عمر جانب از منصوب

 یادآوری و کرده استفاده نامه این در نکته همین از امام. اندکرده بیعت هاآن با انصار و مهاجرین

                                                   
 .6 نامه.  1
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 و مهاجران همان که چرا کنی تبعیت من فرمان از بایستیمی خودت اظهارات طبق که کنندمی

 .ماندنمی باقی عذر و بهانه برای جایی لذا اند؛کرده بیعت من با نیز انصار

 چنین توانمی 83 نامه از. پردازندمی معاویه، نصیحت به حضرت 28 و 31 هاینامه در: 1اخالقی

 معاویه امام. استشده نگاشته نبرد، از بعد حتی یا صفین جنگ اواخر در نامه این که کرد استنباط

 و صبر روش معاویه، اینکه برای و است رفته فرو سنگینی خواب به که دانندمی کسی شبیه را

 که است کار در اطالعاتی و مصالح کنندمی گوشزد وی به نکند ترس بر حمل را امام سکوت

 3 / 4.بیاید کوتاه است ناگزیر حضرت

 گیرینتیجه

 و است صلح اسالمی روح که دهدمی نشان شد؛ گفته مقاله در آنان از برخی که قرآن شریفه آیات

 .است شمرده مقدم جنگ، بر را آمیزمسالمت رفتار و صلح کریم قرآن

 عموم با جنگ قران آیات از کدام هیچ شناسان، اسالم و مستشرقین از برخی ادّعای خالف بر

 قرآن آیات از بعضی همچنین. است ندانسته مجاز شرک، و کفر محو یا اسالم اشاعه جهت را کافران

 ابتدایی جهاد حکم مخالف ضمنی یا صریح طور به کافران، با صلح یا و اعراض آیات جمله از و

 دالیل به هاجنگ این و نیست ابتدایی جهاد حکم مطابق نیز پیامبر هایجنگ از یک هیچ. هستند

 .اندداده رخ متعددی

 دادمی ترجیح خشونت، و جنگ بر را مسائل آمیزمسالمت حل اسالمی، الگوی عنوان به( ع)علی امام

 که شرایطی در تنها جنگ،( ع)علی امام سیره در. کند جلوگیری جنگ، بروز از تا کوشیدمی و

 هاینگاری نامه. است شده شمرده مجاز گردد؛ اسالم ضعف باعث صلح، ادامه و نباشد آن از گریزی

 صورت ضعف موضع از امر این گاههیچ اگرچه است؛بوده عذرآوری و حجت اتمام برای دشمن با امام

  .نگرفت

                                                   
 .83 و 31,28 هاینامه.  1

 .281تا 214،ص3،ج1388شیرازی، مکارم.  4

 .431تا 46،ص1399رستمی،.  3
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 ردِّ ضمن معاویه فریب و جانابه ادّعاهای تهمت، دروغ، سراسر هاینامه مقابل در امام هاینامه تمام در

 .است مذکور آخرت، هایعذاب و خدا از ترس و تقوی به دعوت و اندرز و پند معاویه، دروغ ادّعاهای

 علت که رسد می نظر به اما گذاشت نخواهد تأثیر معاویه، در ها نامه که دانستند می روشنی به امام

 خود شناساندن و او همفکران و معاویه برای حجت اتمام همان ها،نگاری نامه ادامه و گیریپی این

 آینده در یا و گرفته قرار معاویه تبلیغات تأثیر تحت که بود دیگری خبران بی و دالن ساده برای

  .بگیرند بود ممکن تاریخ،

 و عمر و ابوبکر از بودند شده آشنا اسالم با و شده مسلمان که روزی شام، از مردم چونهم برخی،

 و فضایل و( ع)علی از نامی شام، در امیه بنی و معاویه تبلیغات اثر در و بودند شنیده سخن عثمان

 معرفی شام مردم به را خود ها،نامه این با خواستمی امام بود، نشده برده حضرت، آن سوابق و مفاخر

 .کند تضعیف را اسالم دشمن طریق این از و بردارند معاویه با همکاری از دست شاید تا نماید

 منابع

 پارسایان انتشارات قم، نهم، چاپ دشتی، محمد ترجمه ،1398 البالغه،نهج -1

 اسراء نشر مرکز قم، البالغه،نهج در عملی و نظری حکمت ،1389 آملی، جوادی -4
 ع()امیرالمومنین تحقیقاتی فرهنگی موسسه نشر قم، البالغه،نهج در تحقیق روشهای ،1391 محمد،.دشتی -3
 کشور ریزی برنامه و مدیریت سازمان انتشارات تهران، دهخدا، نامهلغت ،1321 اکبر، علی.دهخدا -2
 سید ترجمه قرآن، الفاظ مفردات تحقیق و ترجمه ،1398 محمد، بن حسین.اصفهانی راغب -5

 آثارالجعفریه الحیا المرتضویه المکتبه تهران، حسینی، خسروی غالمرضا
 انتشارات آباد، نجف اول، چاپ معاویه، و علی امام متقابل های نامه ،1399 محمد،.رستمی -6

 المنتظر انصاراالمام
 آیینه در شیعه فقهای نظر بررسی و نقد)اسالم در صلح و جنگ ،1383 عبدالمجید،.سودمندی -8

 کویر انتشارات تهران،  ،(سنت و قرآن

 البالغه،نهج بنیاد ترجمه ،(ع)علی امام دیگاه از صلح و جنگ ،1362محمدمهدی،.الدینشمس -9
 فارسی سلمان چاپخانه قم،

 االسالمیه دارالکتب انتشارات تهران، قرآن، قاموس ،1396 اکبر، علی.قرشی -8
 شیفته نشر تهران، خجسته، فر هوشنگ دکتر ترجمه صلح، شناسی جامعه ،1381 بوتول،.گاستون -11
 نشر قم، سوم، جلد فشرده، شرح و گویا ترجمه با البالغه نهج ،1388 ناصر،.شیرازی مکارم -11
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