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چکيده
ماجرای «حكمیت» در سرزمین صفین از حوادث بىسابقه تاریخ اسالم بهشمار مىرود .امیرالمؤمنین(ع) كه در
آستانۀ پیروزی قرار داشت ،به سبب نیرنگ عمروعاص و فریب خوردن تعداد قابلتوجهى از سربازان ایشان ،از
ادامۀ نبرد و دست یافتن به پیروزى بازماند و عواقب وخیم جریان حكمیت تا مدتها گریبانگیر مسلمانان شد .در
این پژوهش خطبه های امام علی(ع) قبل و حین نبرد صفین ،به روش تحلیل محتوای كیفی ،مورد بررسی قرار
گرفته است .ایشان در زمینۀ دشمنشناسی از میان ویژگیهای منفی دشمن بیشتر بر روی سابقۀ كفر معاویه و
اطرافیانش ،دشمنی آنان با خداوند ،قرآن و سنت پیامبر(ص) ،بیتوجهی به فرامین الهی ،دعوتشان به بتپرستی و
مواردی از این قبیل تأكید دارد كه در تنافی كامل با تمسک آنان به قرآن و نیات خیرخواهانهشان در پیشنهاد
صلح و حكمیت قرآن قرار دارد .امام(ع) در زمینۀ معرفی خصائل خود تأكید بیشتری بر سابقۀ ایمان ،همراهی با
پیامبر(ص) و هدایتگری خود دارد كه بیانگر لزوم اطاعت و فرمانبرداری از ایشان و اعتماد به گفتههایشان تحت
هر شرایطی حتی در مقابل قرآنهای باالی نیز است .تحلیل ماامین این ممموعه از خطبهها مشخص كرد كه
آن حارت قبل از وقوع حادثۀ خطرآفرین حكمیت ،در راستای آماد سازی سپا جهت خنثینمودن نقشۀ دشمن،
روشنگری های الزم را بیان فرمود است .امام(ع) با تكرار ماامین مذكور ،استفاد از اسلوب تأكید و بهكارگیری
صنعت طباق ،كالم خود را در سطح باالتری از تأثیرگذاری قرار داد است.
کليدواژهها :امام علی(ع) ،جنگ صفین ،حكمیت ،نهجالبالغه ،خطبه ،تحلیل محتوای كیفی.

 .1دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبیات عربی دانشگا تهران
 .2استاد گرو زبان و ادبیات عربی دانشگا تهران
* :نویسندۀ مسئول

Email: btaheriniya@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
دورۀ حكومتی امام(ع) با سه جنگ داخلی روبهرو بود كه در این میان ،جریان قاسطین مسألۀ اصلی
حكومت ایشان بود و بدون از میان برداشتن آنان امكانی برای مبارز با مشركان و كفار وجود نداشت
(صلواتی .)112 :1731 ،در نتیمه امام(ع) در اولین فرصت بعد از فرونشاندن فتنۀ جمل ،مقابله با آنان را در
دستور كار خود قرار داد .قاسطین كه از طلقاء (آزاد شدگان) و بعای از فراریان ،ناراضیان و كارگزاران
عثمان تشكیل شد بودند ،دارای روحیۀ حیلهگری و نفاق بودند .آنان هموار تالش داشتند با پنهان نگا
داشتن كفر باطنی ،حكومت حارت علی(ع) را ساقط كنند و خود زمام حكومت را در دست گیرند .در
مراحل پایانی جنگ صفین و آستانۀ پیروزی امام(ع) ،مهمترین شگردی كه از آن بهر بردند ،استفاد از
پوشش دین و قرآن بود ،با عنوان دین ،به جنگ دین و با نام فرهنگ به جنگ فرهنگ پرداختند (جعفری،
 .)132-137 :1731معاویه و عمروبن عاص پس از تحمل شكستهای مكرر از سپاهیان اسالم به این
نتیمه رسیدند كه توان مقاومت در برابر امام علی(ع) را ندارند .از اینرو ،برای رهایی از جنگ و حفظ
موقعیت موجود ،نقشۀ بر باالی نیز بردن قرآنها را اجرا كرد و جریان حكمیت را به را انداختند و سپا
امام فریب این نقشۀ آنان را خورد و نتیمه جنگ را به حكمیت سپردند (منقری.)033-014 :1732 ،
 .1-1بيان مسئله

ماجرای «حكمیت» در سرزمین صفین از حوادث بىسابقۀ تاریخ اسالم بهشمار مىرود .ازجمله پیامدهای
دردآور حكمیت عبارتند از« :سلطۀ معاویه بر شامات و پیوستن همۀ فرمانداران و بخشداران آن حومه به او،
تاعیف روحیۀ جهادگرى در ارتش حارت(ع) و فاصله گرفتن ایشان از پیروزی ،تمدید قوای ارتش
معاویه و غارتگری و تهدید امنیت منطقه ،دو دستگى در میان ارتش عراق بین گرو موافق و مخالف
حكمیت ،ایماد جنگ خوارج و در نهایت شهادت امام(ع) توسط یكی از باقیماندگان جنگ خوارج»
(سبحانی.)368 :1733 ،
بنابراین با در نظر گرفتن این عواقب ناخوشایند حاصل از جریان حكمیت و نیز با وجود علم و بصیرت
امام(ع) به باطن دشمن و اهداف شوم آنان ،بعید به نظر میرسد كه آن حارت قبل از وقوع این جریان،
در جهت روشنگری و آماد سازی سپا برای دفع این فتنه و خنثیكردن نقشۀ شوم دشمن اقدام نكرد
باشد .لذا این پژوهش بر آن است تا با تحلیل متن محور خطبههای امام(ع) با استفاد از رویكرد
«تلخیصی» تحلیل محتوای كیفی ،ارتباط و انسمام ماامین خطبههای ایشان قبل از شروع و حین نبرد
صفین را با جریان حكمیت كه در مراحل پایانی جنگ اتفاق افتاد ،مورد تحلیل قرار دهد .از رهگذر این
پژوهش به این سؤاالت پاسخ داد خواهد شد:
 .1آیا بین خطبههایی كه قبل و بعد از پیشنهاد حكمیت ایراد شد انسمام معنایی وجود دارد؟
 .2نقاط انسمام و پیوستگی ماامین خطبههای امام علی(ع) قبل و حین نبرد صفین با جریان حكمیت
چگونه است؟
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 .2-1پيشينة پژوهش

تاكنون مطالب فراوانی در ضمن كتب تاریخی و خصوصاً مطالعات تاریخ اسالم ،پیرامون جریان حكمیت و
جزئیات مربوط به آن بیان شد است و غالباً خطبههای امام علی(ع) در آن برهۀ زمانی را برای استنادات
تاریخی بهكار برد اند ولی ماامین این خطبهها را به روش تحلیل محتوایی و متن محور مورد مداقه قرار
نداد اند .البته در رابطه با نهجالبالغه ،پژوهشهایی به روش تحلیل محتوا صورت گرفته است كه بهعنوان
نمونه میتوان به موارد زیر اشار نمود:
كتاب «اخالق در نهجالبالغه؛ تحلیل محتوای مكاتبات امیرالمؤمنین علی(ع) و معاویه» ( )1714اثر
محمد جانیپور كه در آن ،نویسند با استفاد از روش تحلیل محتوا ،به تبیین دیدگا ها و مبانی نظری امام
علی(ع) از خالل كالم و گفتار ایشان پرداخته است.
مقالۀ «تحلیل مؤلفههای حكمت در نهجالبالغه با استفاد از تحلیل محتوا» ( )1714نوشتۀ بهرام
رنمبریان كه در آن  273مورد از سخنان كوتا حكمتآمیز نهجالبالغه به روش مذكور مورد تحلیل قرار
گرفته و نتیمهگیری شد است كه حكمت با اصول اخالقی ،آگاهی ،مـالحظات اجـتماعی و عمل رابطه
دارد.
مقالۀ «بـررسی دیدگا غم و شادی در نهجالبالغه با تمركز بر روشهای شادیآفرین» ( )1736نوشتۀ
اعظم مرادی كه ایشان با روش تحقیق تحلیل محتوایی ،روشهایی را كه حارت علی(ع) برای ایماد
شادی و نشاط و برطرف نمودن غم و انـدو تـوصیه نمود است در قالب سه دستۀ روشهای شناختی،
رفتاری و شناختی-رفتاری تقسیمبندی نمود است.
در پژوهش حاضر نیز در رابطه با موضوع حكمیت از همین روش تحقیق تحلیل محتوایی استفاد شد
و برخالف پژوهشهای انمام گرفته كه غالباً به بررسی و تحلیل تاریخی -سیاسی موضوع حكمیت
پرداخته ،به تحلیل محتوای خطبههای امام علی(ع) قبل از وقوع جریان حكمیت توجه شد است تا از این
رهگذر میزان انسمام و هماهنگی سخنان ایشان با این جریان (قبل از وقوع آن) مشخص گردد.
 .3-1ضرورت و اهميت پژوهش

مدیریت بحران ،از طریق پیشبینی ،آماد سازی افراد و رفع موانع جهت رویارویی و مقابله با آن بسیار حائز
اهمیت است و بیتردید نحوۀ چنین مدیریتی در شرایط جنگ ،خصوصاً اگر توسط رهبری آگا و بصیر
همچون امام علی(ع) و در رویارویی با دشمن فتنهانگیز و نیرنگ بازی همچون معاویه و عمروعاص باشد،
ارزش و اهمیت دوچندانی مییابد؛ بنابراین تحلیل محتوای گفتار سنمید و متناسب امام(ع) در چنین
فاایی و چینش منطقی ماامین كالم ایشان در رابطه با مدیریت بحران حكمیت ،میتواند سرلوحۀ
رهبران جبهۀ حق در رویایی با جبهۀ باطل قرار گیرد.
 .2روش تحليل محتوای کيفي و رویکردهای آن
تاریخ تحلیل محتوا ،سیر تحول و گسترش روشی است كه قرنها پیش برای فهم اطالعات مربوط به
محیط زندگی ،به شیو های مختلف بهكار رفته است .همزمان با گسترش زبان ،انسان سعی داشته است
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معنای مكالمات و مكاتبات را كشف كند و از این طریق واقعیتها را بهتر بشناسد .از اینرو سابقۀ تحلیل
محتوا به قدمت فرهنگ و تمدن جوامع بشری است (محمدیمهر .)18 :1733 ،با این حال اولین نامی كه
تاریخ تحلیل محتوا را واقعاً روشن میسازد ،هارولد السول ،1دانشمند برجستۀ آمریكایی علوم سیاسی و
نظریهپرداز ارتباطات ،است .او از سال  1118تحلیلهایی از مطبوعات و تبلیغات به عمل آورد و در سال
 1123كتابی با عنوان «تكنیکهای تبلیغات در دنیای جنگ» را منتشر كرد (باردن .)14 :1730 ،با
فعالیتهای وی در نیمۀ اول قرن بیستم دامنۀ تحلیل محتوا از مطبوعات به رادیو و از حیطههای صرفاً
ارتباطی به عرصۀ سیاست گسترش یافت .در اوایل نیمۀ دوم قرن بیستم ،یعنی در سال  ،1182تحلیل
محتوا بهعنوان یک روش علمی پایهگذاری شد .در این سال برنارد برلسون ،2محقق مشهور آمریكایی،
كتابی جامع به نام «تمزیهوتحلیل محتوا در تحقیقات ارتباطی» تألیف كرد (محمدیمهر .)21 :1733 ،وی
تحلیل محتوا را «تكنیكی تحقیقاتی برای توصیف عینی ،نظاممند و كمی از محتوای آشكار پیام» معرفی
كرد (همان.)26 :
از اواخر دهۀ  84میالدی ابداع زبان رایانه كه خاصه برای پردازش داد های لفظی مناسب است ،تحلیل
حمم عظیم و مكرر داد ها را میسر كرد و به ابزار كمكی مهمی برای تحلیل محتوا در رشتههای
گوناگون تبدیل شد .طی چند دهه ،رشد نرمافزارهای رایانهای ،انقالبی در كار شاق پردازش متون پدید
آورد و تحلیل محتوا را به روش علمی تحول یافتهای برای دستیابی به استنباطهایی دقیق از داد های
كالمی نمادین و ارتباطی تبدیل كرد (كریپندورف .)21-27 :1733 ،در ادامۀ توسعۀ روش تحلیل محتوای
كمی و جهت رفع نقایص آن ،تحلیل محتوای كیفی به وجود آمد كه نسبت به روش كمی انعطاف
بیشتری داشت.
0
7
در مورد روش تحلیل محتوای كیفی نیز تعاریف گوناگونی ارائه شد است .سیوفانگ و شانون  ،از
محققین حوزۀ علوم پرستاری ،تحلیل محتوا را «روشی تحقیقی معرفی میكنند كه برای تفسیر ذهنی
داد های متنی از طریق یک فرایند طبقهبندی قاعد مند ،ماامین یا الگوها را شناسایی و كدگذاری
میكند» (ایمان .)24 :1714 ،نمال حریری نیز در تعریف این روش میگوید« :تحلیل محتوای كیفی
روشی است كه با استفاد از رویكرد كیفی و با بهكارگیری فنون مختلف ،به تحلیل نظاممند متون حاصل
از مصاحبهها ،یادداشتهای روزانه ،یادداشتهای مشاهدات و یا اسناد میپردازد» (.)260 :1738
تحلیل محتوای كیفی ،مزایای تحلیل محتوای كمی كالسیک را حفظ كرد و از اینرو شامل مراحل
تحلیل كمی نیز میباشد .تركیب روشهای كمی و كیفی از آن جهت مفید است كه چشماندازی عمیقتر
و دیدگاهی كلیتر نسبت به موضوع تحقیق ارائه میدهد .در واقع استفاد از روشهای تركیبی ،به

1. Harold Lasswell
2. Bernard Berelson
3. Hsiu-Fang Hsieh
4. Sarah E. Shannon
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پژوهشگران این امكان را میدهد كه نسبت به نتایج تحقیق اطمینان بیشتری حاصل كرد و به نظرات
منسممتری دست یابند (پیربداقی.)76-78 :1733 ،
براساس نظریۀ سیوفانگ و شانون میتوان رهیافتهای موجود در زمینۀ تحلیل محتوا را به سه دسته
تقسیم كرد كه عبارتاند از .1 :تحلیل محتوای عرفی و قراردادی .2 ،تحلیل محتوای جهتدار .7 ،تحلیل
محتوای تلخیصی یا تممعی (ایمان .)22 :1714 ،با توجه به اینكه در پژوهش حاضر از رویكرد تلخیصی
تحلیلی محتوای كیفی استفاد شد  ،در ادامه به توضیح آن پرداخته شد است.
بهترین روش تحلیل محتوا ،تركیبی از دو رویكرد كمی و كیفی است .از آنجا كه این رویکردها با
یكدیگر سازگارند ،میتوان در یک فرایند تحلیل آنها را تركیب كرد (مهرداد .)12 :1710 ،رویكرد تلخیصی
چنین روشی است .در این روش همانند تحلیل محتوای كمی ،محقق به شمارش كلمات ،جملهها و
مفاهیم میپردازد اما فرایند تحقیق در اینما متوقف نشد و به جای تمركز بر فراوانی داد ها و ارائۀ
تحلیلهای آماری از آنها ،محقق توجه خود را به استفاد از كلمات در هر بافت خاص معطوف میكند.
دنبال كردن این هدف ،موجب میشود كه همانند سایر تحقیقات كیفی ،داد ها در بستر ظهورشان و در
رابطه با سایر عوامل اثرگذار درک شوند .با تمركز بر محتوای پنهان در تحلیل محتوای تممعی ،یافتههای
حاصل از شمارش داد ها با در نظر گرفتن عوامل گوناگونی تعدیل میشوند ،ازجمله اینكه چه معانی
آشكار و پنهانی در استفاد از هر لغت یا مفهوم خاص ،مدنظر است؟ هریک از لغات و مفاهیم در چه
شرایطی بهكاربرد شد یا نشد اند؟ چه زمانی استفادۀ مستقیم و یا غیرمستقیم آنها ترجیح داد شد است؟
چنین رهیافت تلفیقی كه داد ها را شمارش میكند و نتایج حاصل از آن را با توجه به مقتایات تحقیق
مورد تفسیر قرار میدهد ،بهدنبال بهر بردن همزمان از مزایای تحقیق كمی و كیفی است (تبریزی،
.)170-177 :1717
چندین مرحله بایستی در فرایند انمام تحلیل محتوا طی شود .1 :مشخص كردن مسألۀ پژوهش؛ .2
تعیین سؤاالت و اهداف و مشخص كردن رویكرد؛  .7تعریف و مشخص كردن متغیرها؛  .0نمونهگیری و
انتخاب واحد تحلیل (واحد معنا) و زمینه؛  .8كدگذاری و مقولهبندی و  .6تحلیل و استنباط نتایج و گزارش
(مؤمنیراد.)111 :1712 ،
با توجه به موارد فوق ،این پژوهش در صدد است بهوسیلۀ یكی از روشهای متنپژوهی ،با عنوان
«روش تحلیل محتوای كیفی» و رویكرد «تلخیصی» آن ،به تحلیل محتوای خطبههای امام علی(ع) قبل
از شروع و حین نبرد صفین بپردازد .ابتدا داد های مورد نیاز تحقیق از كتاب «نهجالبالغه» و «نهجالسعادة
فی مستدرک نهجالبالغه» اثر محمدباقر محمودی ،جمعآوری شد است .سپس با استفاد از نرمافزار
مكسكیودا (نرمافزار تخصصی تحلیل محتوای كیفی) كدگذاری و مقولهبندی ماامین انمام گرفته و
ماامین مرتبط با جریان حكمیت در دو مقولۀ كلی "امامشناسی" و "دشمنشناسی" دستهبندی شد اند.
در ادامه به بررسی و تحلیل این مقولهها و زیر مقولههای مرتبط با آنها پرداخته شد است.
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 .3مضامين مربوط به دشمنشناسي امام علي(ع)
نگرشی به حیات پربركت حارت علی(ع) بهویژ در دوران زمامداری ،این واقعیت را نشان میدهد كه آن
حارت بخش عظیمی از تالش خود را به افشاگری و آشكار ساختن چهرۀ دشمنان خود اختصاص داد
است و در حقیقت مهمترین اقدام حارت ،برمالساختن روش و تاكتیک دشمنانشان در عرصۀ مسائل
سیاسی و اجتماعی بود است (جعفری .)166 :1731 ،ایشان در رابطه با قاسطین نیز طی سخنرانیها و
افشاگریهای متعدد ،آنان را كینهجو ،دشمنان دین اسالم ،دشمنان قرآن و سنت نبوی ،غوطهور در
ضاللت و گمراهی ،فریبكار و نیرنگباز ،منكران سخن حق ،دارای سوءسابقه ،ستمپیشه و اهل فتنه و
فساد معرفی مینماید.
جدول  :1مضامين مربوط به دشمنشناسي (قبل از شروع نبرد صفين)
مقوله /فراواني

مضمون
اسالم ظاهری دشمن

كفر باطنی دشمن
------------8

بیتفاوتی اهل شام نسبت به امر
و نهی الهی
دشمنی با خدا
دشمنی با سنت و قرآن
دشمنی با مهاجرین و انصار
پیامبر(ص)

ظلم و جنگطلبی اهل شام
-----------2

گمراهی دشمن
------------7

شاهد
ِ
س َمةَ ما أسلَموا ولكن إستَسلَموا
َوالَّذي فَ ل َ
َق َ
الحبَّةَ َو بَ َرأ النَ َ
ك
ال
ا
و
أسر
ُ
فر… اإّل أنَّ ُهم لم يَ ُترُكوا الصَّالةَ
و ُّ
َ
ٍ
و ِ
كالم قوم ما أر ُاهم يُريدو َن أن يَع ِرفو
ألسم ُع َ
أيم اهلل إناي َ
ُ
كراً.
َمعروفاً وّل يُنكرو ُمن َ
سيروا الى ِ
أعداء اهلل
السنَ ِن وال ُقرآنِ
سيروا الى أعداء ُّ
ِ
ِ
سيروا الى بقيا ِة األحز ِ
ين واألنصا ِر.
المهاجر َ
اب ،وقَ تَ لَة ُ

سند
(كالم)116/
نهجالسعادة
(خطبه)131/
نهجالسعادة
(خطبه)134/
نهجالسعاده

ِ
ِ
وتناو َل ما
نفسه َ
ُ
نحن سائرو َن – إن َ
شاء اهللُ  -إلى َمن َسف َه َ
الباغية الط ِ
ااغيةِ
ِ
الفئَةِ
نده ِ
لَيس لَه وما ّل يد ِرُكه  ،معاويةَ وج ِ
ُ
ُ
َ
ِ
حوُكم بِالبَغيِ ،وأستَقبَ لُوُكم
فإ ان ال َق َ
وم قَد بَ َدؤوُكم بالظالم ،وفاتَ ُ
بالعدو ِ
ان...
ُ

(خطبه)81/
نهجالبالغه

تسلط شیطان بر سپا معاویه

ِ
تسويفه ويُدلي ِهم بغُروِره
إبليس ويَبر ُق لهم ببا ِرق
قود ُهم
يَ ُ
ُ

(خطبه)130/
نهجالسعادة

بیان شكست حتمی گمراهان و
طغیانگران

العاصين ،ظََفروا أو ظ ُِفر بِهم
اين
َّبرةُ فإنَّها َعلَى ال ا
َ
ضال َ
أما الد َ

(خطبه)131/
نهجالسعادة

ظلم و طغیانگری معاویه و
سپاهش
شروع جنگ توسط دشمن

گمراهی و هالكت دشمن

ِ
ِ
س َعلَيْ ِه ُم الْ َخبَ َر
أََّل َو إِ َّن ُم َعا ِويَةَ قَ َ
اد ل َُمةً م َن الْغُ َواة َو َع َّم َ
حتَّى جعلُوا نُحورُهم أَغْرا ض الْمنِيَّةِ
َ ََ ُ َ ْ َ َ َ

(خطبه)130/
نهجالسعادة

(خطبه)81/
نهجالبالغه

امام علی(ع) خطاب به سپا  ،طبق ماامین ذكر شد در جدول  ،1از چهرۀ اصلی معاویه و سپاهش
پرد برمیدارد و ماهیت كفرآلود ،اسالمستیز ،گمرا و جنگطلب آنان را فاش مینماید .معاویه همرا
پدرش ،ابوسفیان در جنگهایى كه علیه مسلمین بر پا میشد شركت میكرد و از ترس شمشیر ظاهراً به
اسالم گروید بود ولى در باطن در محو اسالم كوشش میكرد.
دانشمند مسیحى جرج جرداق در این رابطه گفته است« :اگر ما تقیّد مسلمانان صدر اسالم را در انمام
فرایض دینی و شهادت در را این دین و دوری از نواهی الهی و ترس از انمام گنا و احترام عظیمی را
كه نسبت به اوامر و نواهی و دستورات پیامبر اسالم(ص) قائل بودند در نظر بگیریم ،سپس الابالیگری
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معاویه را در برابر اعتراض بر اعمال ناشایستۀ او كه مخالف فرمان پیغمبر(ص) و موجب شعلهور گشتن
آتش در درون اوست بنگریم و نیز به مخالفت علنی وی نسبت به ارادۀ پیامبر گرامی و ابطال عملی آن
توجه كنیم ،درمییابیم كه معاویه از شمار مسلمانانی نبود كه دارای اعتقاد درونی و اخالقی باشد .اعتقادی
كه او را به انمام اعمالی وادار و یا نهی كند .چنانكه چون دیگر مسلمانان ،بهعنوان سرباز انقالبی
اجتماعی و سیاسی كه هدف آن اصالح عمومی جامعهای است كه از دیر زمان ،فردپرستی و عصبیت بر
آن حكمفرما بود  ،داخل جمعیت آنان نشد .برای او خواستۀ شخص خودش مطرح بود نه آنچه انقالب
میخواست» (جرداق .)74 :1731 ،امام(ع) نیز به نیرنگهاى معاویه و ساد لوحى گروهى از شامیان فریب
خورد اشار كرد و مىفرماید:
ِ
ِ
ض ال َْمنِيَّ ِة» (خطبه.)81/
«أ ََّل َو إِ َّن ُم َعا ِويَ َة قَ َ
ورُه ْم أَ ْغ َرا َ
س َعلَْي ِه ُم الْ َخبَ َر َحتَّى َج َعلُوا نُ ُح َ
اد ل َُم ًة م َن الْغَُواة َو َع َّم َ

در این گفتار از یکسو معاویه را معرفى مىكند كه بنیان حكومتش بر فریب و نیرنگ و بهر گیرى از
ساد لوحان بیخبر است و از سوى دیگر شامیان فریب خوردۀ لشكر او را معرفى مىنماید كه آنها چنان
شستشوى مغزى شد اند كه حتّى حاضرند جان خود را در طریق باطل و مقاصد شوم معاویه بر باد دهند
(مكارم شیرازی.)833/2 :1733 ،
بهطور خالصه ،چنانكه در جدول  1مالحظه میشود ،امام(ع) در معرفی دشمن ،به گمراهی ،اسالم
ظاهری ،ظلم و جنگطلبی آنان اشار مینماید كه هر كدام از این موارد بهتنهایی میتواند زمینۀ تهییج و
تشویق هر چه بیشتر سپا امام برای مقابله با چنین افرادی را آماد میسازد و در بیان این ماامین
خصوصاً در اشار به كفر باطنی معاویه و سپاهش با بهر گیری از اسلوب قسم ،سخنان خویش را تأكید
نمود است.
جدول  :2مضامين مربوط به دشمنشناسي (هنگامة نبرد صفين)
مقوله /فراواني

مضمون
جهل و گمراهی معاویه و
اطرافیانش
تأكید بر بطالن سپا معاویه

سابقۀ دشمن
------------8

شاهد
ٍ ِ
ِ
ِ
الج ِ
قوم
هل باهلل َع َّز َو َج َّلٌ ،
َو اهلل أل ُ
َقرب قَوم من َ
قائ ُد ُهم َو ُمؤدِّبُهم ُمعاويةُ َو …
إنَّ ُكم لَعلى ح ٍّق وإناهم لَعلى ِ
باط ٍل
َ َ َ ُ َ

نفاق و جنبۀ گمرا كنندگی معاویه

ِ
وهم إلى
ئيس ُهم ُمنافِ ُق اب ِن ُمنافِ ٍق يَ ُ
دع ُ
قَد َعلمتُم َمن َر ُ
الناا ِر

سابقۀ ننگین كفر معاویه

ابن ٍ
طليق
ُمعاويةُ ُ
طليق ُ

دشمنی دیرینۀ فاسقین با امام(ع)

فالحم ُد لِله َو ّل إلهَ إّلَّ اهللُ َو قَديماً ما عاداني
َ

سند
(كالم)218/
نهجالسعاده
(كالم)213/
نهجالسعاده
(كالم)213/
نهجالسعاده
(خطبه)213/
نهجالسعاده
(كالم)218/
نهجالسعاده
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دشنام و ناسزاگویی سپا معاویه به
امام علی(ع)
دعوت سپا معاویه به بتپرستی

عملكرد غیر اسالمی
دشمن
------------3

فریب مسلمانان توسط فاسقین
اسالم هراس (معاویه و اطرافیانش)
فتنهانگیزی ،رواج دروغ و بهتان و
جنگافروزی معاویه و اطرافیانش
تالش معاویه و اطرافیانش برای از
بین بردن نور خدا

ِ
ِ
األصنام
باد ِة
و ُهم يَدعونَني إلى ع َ

الجليل َّ
َّ
أن فُ اساقاً  ...أصبَ ُحوا َو
طب
إن هذا ُهو َ
الخ ُ
ُ
هذه األ َُّمةِ
قد َخ َدعُوا َشطر ِ
َ
الف َتن ِ
ب ِ
أهواء ُهم
ُوا
ل
فاستما
ة
أشربُوا قلوبَ ُهم ُح َّ
َ
فَ َ
ِ
ِ
الحرب
َنا
ل
وا
ب
ص
ن
قد
و
هتان
الب
و
باإلفك
َ
َ َُ
ُ
و جدُّوا في ِ
إطفاء نوِر اهلل
َ َ

(كالم)218/
نهجالسعاده
(كالم)218/
نهجالسعاده

لماجت و ایستادگی دشمن با هدف
غیردینی

العجائِ ِ
أعج ِ
ب أ ان معاوي َة بن أبي
ب َ
أّل وإ ان من َ
حر ِ
ِ
ضان
ي
أصبحا
السهمي
العاص
مرو بن
ُ ِّ
ُسفيا َنَ ،
ِّ
وع َ
ِ
ِ
ِ
اس على ال ادي ِن ب َزعمهما
النا َ
و قَد صب ر لَ ُكم القوم على غَير دي ٍن حتى ب لَغنا ِ
نهم
م
ُ َ
ُ
ا َ
َ
ََ َ
ما بَلَغنا

(خطبه)222/
نهجالسعاده

نافرجام ماندن تالش كافران برای
از بین بردن نور خدا

نوره َو لو َك ِره الكافِرو َن
متم َ
واهلل ٌ

(كالم)218/
نهجالسعاده

عوام فریبی معاویه و عمرو بن
عاص در دعوت ظاهری به دین
اسالم

فرجام دشمن خداوند
------------1

الفاسقو َن
ِ
قصبونَني و يشتِ
ِ
قبل
و
نی
ن
مو
َ
َو ُهم أوّلء يَ ُق ُ
ومو َن فَ يَ ُ َ
َ َ
1
اليوم ما قاتَلوني َو َشتَموني

(كالم)218/
نهجالسعاده
(كالم)218/
نهجالسعاده
(كالم)218/
نهجالسعاده

(كالم)248/
نهجالسعاده

امام(ع) هنگامۀ نبرد نیز در جهت بصیرت افزایی سپا و جدیت آنها در مقابله با اهل شام ،به
خصلتهای منفی معاویه و سپاهش اشار مینماید .این نكته قابلتوجه است كه آن حارت در هر دو
مرحلۀ نبرد (قبل و حین نبرد) بر روی ویژگیهای خاصی از دشمن تأكید دارد .ویژگی بارز اول اسالم
ظاهری و كفر باطنی معاویه و اطرافیانش است كه ماامینی مانند دشمنی با خداوند ،دشمنی با سنت و
قرآن ،بیتوجهی به امر و نهی الهی ،دعوت به بتپرستی در ذیل آن قرار میگیرند.
خصوصیت دیگر دشمن كه در هر دو مرحله در كالم امام(ع) مشهود است ،ظلم و ستیز جویی آنهاست.
این ویژگی اخالقی-رفتاری در راستای كفر و اهداف اسالمستیزانۀ آنان بود و ماامین مربوط به جدیت و
مقاومت آنها برای خاموش كردن نور الهی و دیگر اهداف غیردینی آنها تحت همین مفهوم كلی قرار
میگیرد؛ بنابراین بهطوركلی میتوان گفت تمامی اعمال و رفتار ظالمانۀ دشمن به نوعی ریشه در
بیاعتقادی یا سستی ایمان آنها دارد .ویژگی سوم كه امام(ع) در حین نبرد بر روی آن تأكید دارد،
جنبههای گمرا كنندگی معاویه و به عبارت بهتر دروغ و نیرنگ معاویه و طرفدارانش است كه همچون
ویژگیهای منفی دیگر آنها ،ریشه در گمراهی و بیایمانی دارد.

 .1علی(ع) در صفّین بر گروهی از شامیان كه ولید بن عقبه نیز با آنان بود گذشت و این افراد (پس از عبور او) بر او ناسزا گفتند و از او عیبگویی
كردند ،چون این خبر را به امام رساندند وی در میان یاران خویش ایستاد و در ضمن خطبه تأثیرگذاری به نكوهش این رفتار زشت و ناپسند آنان
پرداخت (منقری.)711 :1732 ،
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در مورد نحوۀ بیان این خصلتها و ماامین مربوط به آنها نكتۀ قابلتوجه این است كه امام(ع) غالباً
در بیان اسالم ظاهری معاویه و اطرافیانش كه یک ویژگی اعتقادی محسوب میگردد ،از افعال ماارع و
جملههای اسمیه بهر جسته است كه داللت بر ثبوت و استمرار بیایمانی آنان دارد .با توجه به این موارد
میتوان گفت امام علی(ع) این ویژگی اعتقادی را جزو ذات و ماهیت واقعی آنها بهشمار آورد است؛
بهعنوان نمونه ایشان در مورد گمراهی و اسالم ظاهری معاویه و اطرافیانش بیان میدارد« :وأيم ِ
اهلل إناي
ُ
ٍ
إبليس
قود ُهم
أراهم يُريدو َن أن يَع ِرفو َمعروفاً وّل يُنكرو ُمن َكراً» (خطبۀ /131نهجالسعادة)« ،يَ ُ
كالم قوم ما ُ
ألسم ُع َ
َ
ُ
ِ
العاصين،
اين
َّبرةُ فإنَّها َعلَى ال ا
َ
ضا ل َ
ويَبر ُق لهم ببا ِرق تسويفه ويُدلي ِهم بغُروِره» (خطبۀ /130نهجالسعادة)« ،أما الد َ
ِ
ِ
األصنام» (كالم /218نهجالسعادة).
باد ِة
ظََفروا أو ظُِفر بِهم»« ،و ُهم يَدعونَني إلى ع َ

بنابراین امام(ع) عالو بر افشای سابقۀ كفر و نفاق معاویه و پدرش در عبارات « ُمنافِ ُق اب ِن ُمنافِ ٍق» و
ابن ٍ
طليق» در خطبۀ  213نهج السعاد  ،اسالم كنونی آنان را ،خصوصاً در برههای كه داعیۀ حكومت
« ُ
طليق ُ
بر امت پیامبر(ص) را دارند ،كامالً دروغین و منفعت طلبانه معرفی كرد و با تكرار این مامون و
بهكارگیری اسلوب قسم و جملۀ اسمیه بر آن تأكید مینماید .چنانكه در خطبۀ دیگری نیز ماهیت كفرآمیز
آنان را با تأكید و این چنین افشا مینماید« :والَّذي فَ لَ َق الحبَّةَ و ب رأ النَسمةَ ما أسلَموا ِ
وأسروا
ولكن إستَسلَموا ُّ
َ َ ََ َ َ
َ

الصالةَ» (كالم /116نهج السعادة).
فلما َو َجدو َعليه أعواناً َر َجعُوا إلى َعداوتِهم لَنا اإّل أنَّ ُهم لم يَ ُترُكوا َّ
فر ا
ال ُك َ

این در حالی است كه آن حارت در بیان جنگطلبی آنان ،برخالف ویژگی كفر باطنی ،غالباً از افعال
وم قَد
ماضی استفاد نمود است؛ بهعنوان نمونه میتوان به این جمالت امام(ع) اشار نمود« :فإ ان ال َق َ
ب ِ
ِ
ِ
ِ
الفتنَ ِة
أشربُوا قلوبَ ُهم ُح َّ
حوُكم بالبَغيِ ،وأستَقبَ لُوُكم بالعُدوان ( »...خطبۀ /81نهجالبالغه)« ،فَ َ
بَ َدؤوُكم بالظالم ،وفاتَ ُ
ِ
ِ
الحرب» (كالم /218نهجالسعاده)؛ یعنی معاویه و
صبُوا لَنا
فاستمالُوا
أهواء ُهم باإلفك و البُهتان و قد نَ َ
َ
َ

اطرافیانش ،متناسب با شرایط و اهداف شوم خود دست به جنگافروزی میزنند و یا جنگی را كه خود
آتش آن را برافروختهاند تا زمانی ادامه میدهند كه در راستای تأمین منافع آنان باشد.
براساس مطالب گفته شد  ،یعنی تأكید امام(ع) بر كفر باطنی معاویه و طرفدارانش و پایبند بودن آنان
بر این امر و جنگطلبی آنان بهصورت مقطعی و متناسب با منافع خودشان ،میتوان نتیمه گرفت كه
هرگا و تحت هر شرایطی چنین دشمنی با چنین خصوصیاتی در حین نبرد پیشنهاد صلح دهد ،به
هیچوجه در اندیشۀ منافع مسلمانان و پیشبرد اهداف اسالم نیست .دشمن در این شرایط بهدنبال تحقق
منافع قدرتطلبانۀ خویش بود و متمسکشدن به مقدسات اسالم از جمله قرآن ،جز از روی مكر و نیرنگ
نمیتواند صورت بگیرد .در دیدگا امام(ع) دعوت معاویه به دین اسالم از عمیبترین امور شمرد میشود:

السهمي أصبحا ي ِّ ِ
العجائِ ِ
أعج ِ
ِ
اس على
العاص
مرو بن
ِّ
ب َ
ُ
«ّل و إ ان من َ
حرضان النا َ
ب أ ان معاويةَ بن أبي ُسفيا َن و َع َ
ال ادي ِن بَِز ِ
عم ِهما» (كالم /248نهجالسعاده).
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در ماامین خطبههای قبل از حكمیت ،مكر و نیرنگ بهعنوان یكی دیگر از صفات دشمن بهصورت
تلویحی و گذرا بیان شد است؛ ولی پس از مطرحشدن موضوع حكمیت ،متناسب با اقتاای شرایط ،سهم
بیشتری از ماامین سخنرانیهای امام(ع) را به خود اختصاص داد كه در ادامه به آنها پرداخته شد است.
جدول  :3مضامين مربوط به دشمنشناسي هنگام مطرحشدن حکميت
زیرمقوله  /فراواني

مكر و فریب دشمن
------------7
سابقۀ خبث طینت معاویه
------------1
كفر معاویه
------------2

مضمون

شاهد

سند

مكر و حیلۀ دشمن در
باالبردن قرآنها

الع َم َل
أَعلَمتُ ُكم أنَّ ُهم قَد ُ
ليسوا َ
كادوُكم َو أنَّ ُهم ُ
ِ
بالقرآن يُري ُدو َن
ِ
عملُو َن بِها ،ولكنَّها
َواهلل ما َرفَ ُعوها أنَّ ُهم يَع ِرفُونَها َو يَ َ
ديعةُ َو
المكي َدةُ
َ
الخ َ
الوهن َو َ
ُ

(كالم)226/
نهجالسعاده
(كالم)228/
نهجالسعاده
(كالم)228/
نهجالسعاده

سوءاستفادۀ دشمن از كالم
قرآن

راد بها ِ
باط ٌل
إنَّها َكلِ َمةُ َح ٍّق يُ ُ

بیان حال و سابقۀ ننگین
معاویه و اطرافیانش

ف بِ ِهم ِمن ُكمِ ،
ص ِحبتُهم
َعر ُ
صحبتُهم أطفاّلً َو َ
َ
إناي أ َ
أطفال و َش َّر ٍ
ِرجاّلً فكانُوا َش َّر ٍ
رجال
َ

بیگانه بودن معاویه و
اطرافیانش با دین و قرآن
مخالفت دشمن با اوامر الهی
و قرآن

العاص و ابن أبِي مع ٍ
ِ
يط َو
بن
ِ َ َ َُ
مرو َ
َو لك َّن معاويَةَ َو َع َ
َمةَ ،ليسوا بأصحابِ
رح َو
ابن أبي َس ٍ
حبيب ابن َمسل َ
َ
َ
ُ
دي ٍن و ّل قُ ٍ
رآن
َ
ضوا َعه َده َو
ص ُوا اهللَ فيما َأم َرُهم َو نَ َق ُ
فَإنَّ ُهم قَد َع َ
ِ
نَبَ ُذوا كتابَه

(كالم)228/
نهجالسعاده
(كالم)228/
نهجالسعاده
(كالم)226/
نهجالسعاده

در این ماامین ،امام(ع) خطاب به سپا با ذكر اسامی سردمداران سپا دشمن ازجمله معاویه،
عمروعاص ،ابن ابی معیط ،ابن ابی سرح و حبیب بن مسلمه بیگانه بودن آنان با دین و قرآن و عصیانگری
آنان در برابر فرامین الهی را ،چنانكه قبالً در موارد زیادی به این ویژگی دشمن اشار كرد  ،یادآور
میگردد و سپس با این مقدمه ،اقدام آنها در بر سر نیز كرد قرآن را كامالً عوامفریبانه و زیركانه معرفی
مینماید .سخنان امام در این رابطه با كاربرد قسم« ،إ ان» و «قد» مورد تأكید قرار گرفته است.
در ممموع ،با بررسی كلیۀ ماامین امام در این رابطه مشخص میشود كه این ماامین كه از قبل
شروع نبرد توسط امام(ع) مطرح گردید و در حین نبرد و جریان حكمیت توسط امام(ع) ادامه داشته ،نه
تنها هیچ تناقای با یكدیگر ندارند ،بلكه از انسمام كامل و پیوستگی خاصی برخوردارند و مسلماً اگر سپا
امام(ع) به روشنگری های ایشان كه در قالب این ماامین واال برایشان عنوان شد  ،توجه مینمودند،
بههیچوجه دچار مكر و نیرنگ عمروعاص نشد و موجبات دگرگونی مسیر سرنوشت اسالم را فراهم
نمیآوردند.
 .4مضامين مربوط به امامشناسي
امام(ع) در جنگها و در راستای بصیرت افزایی سپاهیان ،به موازات معرفی دشمن به اثبات شایستگی و
لیاقت خـود بـرای حكومـت بـر جامعۀ اسالمی اقدام نمود است .در حقیقت این سیاست به این منظور

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال ششم ،شماره بیست و دوم ،تابستان 7931
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انمام میشود كه در كنار تبیـین نقاط منفی ،ضعف و نقص دشمن ،نقاط مثبت و قوت نیروهای خودی نیز
به اثبات برسـد تا از این رهگذر ،شایستگی حق برای رسیدن به حكومت و حقیقت محرز شود (ستود نیا،
 .)00 :1711همچنین سپا با شناخت هرچه بیشتر رهبر و فرماند خود به عنوان امام و جانشین
پیامبر(ص) ،با جدیت تمام جهت دفع فتنههای دشمن از ایشان فرمانبرداری كرد و با همراهی امام خود
موجبات پیروزی حق بر باطل و رشد و شكوفایی اسالم را فراهم سازند .در ادامۀ پژوهش حاضر ،ماامین
سخنرانیهای امام(ع) در این رابطه و در سه مرحلۀ قبل از شروع جنگ صفین ،حین نبرد و در جریان
حكمیت در قالب جداول جداگانه ارائه و سپس مورد تحلیل قرار میگیرد تا در نهایت ارتباط آن ماامین
با یكدیگر و همچنین ارتباط آنها با بحث دشمنشناسی روشنتر گردد.
جدول  :4مضامين مربوط به امامشناسي (قبل از شروع جنگ)
مقوله  /فراواني

مضمون

شاهد
ِ
كتاب الل ِاه و
أفعلُ ما فَ َعلَه الجاهلُون َسنَع ِر ُ
ض علي ِهم َ
ّل َ

صلحطلبی امام(ع)

صلحطلبی
------------6

تأخیر امام(ع) در شروع جنگ
با وجود شماعتش
اصرار سپا برای جنگ و
عدم شتابزدگی امام در
شروع جنگ
تأخیر امام در شروع جنگ به
امید هدایت دشمن
به تأخیر انداختن جنگ با
وجود تمام شدن حمت

جنگ بهخاطر حفظ اسالم
------------2

جنگ بهخاطر حفظ دین خدا
و عدم ممازات الهی

جنگ بهخاطر حفظ ایمان

الهدى …
نَ ُ
دع ُ
وهم إلى ُ
ِ 1
ِ
استِ ْع َد ِادي لِ َح ْر ِ
ب أ َْه ِل َّ
الش ِام َو َجر ٌير ع ْن َد ُه ْم
إِ َّن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
إِغْ َال ٌق ل َّ
ص ْر ٌ
ادوهُ
ف أل َْهله َع ْن َخيْ ٍر إ ْن أ ََر ُ
لشام َو َ
ِ
ك َكر ِاهيةَ الْمو ِ
ت فَ َواللَّ ِه َما أُبَالِي
أ ََّما قَ ْولُ ُك ْم أَ ُك َّل ذَل َ َ َ َ ْ
ْت إِلَى الْمو ِ
َي
ت إِل َّ
ت أ َْو َخ َر َج ال َْم ْو ُ
َد َخل ُ
َْ

َي تَ َد َّ
اك ِْ
اإلبِ ِل الْ ِه ِيم يَ ْوَم ِوْرِد َها َو… َحتَّى
فَ تَ َد ُّاكوا َعل َّ
ض ُه ْم قَاتِ ُل بَ ْع ٍ
ي
ض لَ َد َّ
ت أَنَّ ُه ْم قَاتِِل َّي أ َْو بَ ْع ُ
ظَنَ ْن ُ
َو أ ََّما قَ ْولُ ُك ْم َش اكاً فِي أ َْه ِل َّ
ت
الش ِام فَ َواللَّ ِه َما َدفَ ْع ُ
ْح َق بِي طَائَِفةٌ
ْح ْر َ
ب يَ ْوماً إَِّّل َو أَنَا أَط َْم ُع أَ ْن تَ ل َ
ال َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض ْوئي …
ي بي َو تَ ْع ُ
ش َو إلَى َ
فَ تَ ْهتَد َ
ِ
ِ
ولِ
ِ
َّ
ٍ
ِ
َك ْن قَ ْد َوقَّ ُّ
يم بَ ْع َدهُ إّل َم ْخ ُدوعاً
َ
ت ل َجرير َوقْتاً َّل يُق ُ
ِ
ْي ِع ْن ِدي َم َع ْاألَنَ ِاة فَأ َْر ِو ُدوا
أ
الر
و
ا
ي
اص
ع
َو
أ
َّ
ُ
ْ َ ًَ
ت َه َذا ْاأل َْم َر بَطَْنهُ َو ظ َْه َرهُ َحتَّى َمنَ َعنِي الن َّْوَم
َو قَ ْد قَ لَّْب ُ
ود بِما جاء بِهِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
فَ َما َو َج ْدتُني يَ َسعُني إّل قتَال ُُه ْم أَو ال ُ
ْج ُح ُ َ َ َ
ُم َح َّم ٌد (صلى اهلل عليه وآله)...
ت ظ َْه َرهُ َو
ت أَنْ َ
ف َه َذا ْاأل َْم ِر َو َع ْي نَ ُه َو قَ لَّْب ُ
ض َربْ ُ
َو لََق ْد َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اء به ُم َح َّم ٌد
َم أ ََر فيه إّل الْقتَ َ
بَطْنَهُ فَ ل ْ
ال أَ ِو الْ ُك ْف َر ب َما َج َ
(صلى اهلل عليه وآله)

سند
(كالم)111/
نهجالسعادة
(خطبه)07/
نهجالبالغه
(خطبه)88/
نهجالبالغه
(خطبه)80/
نهجالبالغه
(خطبه)88/
نهجالبالغه
(خطبه)07/
نهجالبالغه
(خطبه)80/
نهجالبالغه
(خطبه)07/
نهجالبالغه

 .1این فراز بهخوبی سیاست صلحجویانه امام را بازگو میكند ،زیرا امام در شرایطی این نیت خیرخواهانه را در مقابل دشمنانش اظهار میكند كه
سپاهش به فرماندهی مالک اشتر آب فرات را از انحصار سپا شام در آورد و بر آن تسلط یافته است ولی امام(ع) پس از این پیروزی ،آب را بر
روی هر دو سپا باز گذاشته و اهل شام را با دعوت به كتاب خدا و را هدایت برای استقرار صلح سوق میدهد (ابن ابی الحدید-214/2 :1023 ،
.)241
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صلحطلبی امام علی با آنچه كه دیگر سیاستمداران تظاهر میكنند ،تفاوت جدی دارد .اگر معاویه در
شرایط خاصی دم از صلح میزند و حكمیت قرآن را میپذیرد ،بهدلیل ایمان او به صلح نیست؛ زیرا صلح و
استقرار ثبات در حكومت امام علی او را به شدت متارر خواهد ساخت؛ اما صلحخواهی امام از آن رو
اهمیت دارد كه نه بهعنوان یک تاكتیک بلكه در قالب یک استراتژی كالن تدوین میگردد .سیاستی
راهبردی و استراتژیک كه مبتنی بر ممموعهای از باورها و ارزشهای ذهنی است ،بهسادگی
قابلچشمپوشی نیست و نمیتوان آن را با مالحظات سطحی و غیر مهم جایگزین كرد .صلحطلبی امام
علی نه از روی ظاهرسازی است و نه از سر درماندگی ،بلكه به دلیل باور عمیق ایشان به این مقوله است
(سمادی.)32 :1731 ،
البته این نكته را باید مَطمح نظر داشت كه اگر اسالم مذاكر و برقراری صلح را به مثابۀ یک «اصل
ابتدایی» پیشنهاد میكند ،گروهی از دشمنان را كه به مرحلۀ لماجت و عناد رسید و حاضر به پاک كردن
سابقۀ سوء خود نیستند ،قابلمذاكر و صحبت نمیداند .چنانكه روش حارت نیز در مقابل این مخالفان،
ابتدا نرمش و مدارا بود ،امّا هنگامیكه تمام را های مسالمتآمیز بسته شد ،برای خاموش كردن فتنهای
كه آنان ایماد كرد بودند با قاطعیت اقدام نمود چرا كه عدممقابله با سپا معاویه در دیدگا امام(ع) به
منزلۀ انكار اسالم و كتاب خداوند تلقی میشد.
امام علی(ع) برخالف سیاستمداران غیردینی كه منافع را معیار جنگ و صلح میدانند ،جز یک معیار
نمیشناسد و آن رضایت خداوند است (نامۀ /87نهجالبالغه) .از این رو امام در هر شرایطی كه رضایت
خداوند را برای جنگ یا صلح محقق بداند ،هر چند به لحاظ شخصی برای او زیانبار باشد ،از آن استقبال
میكند .امام(ع) در همه حال ،حتی در شرایط برتری نظامی خود ،از كشتار و جنگ نفرت دارد و از صلح و
مذاكر استقبال مینماید (سمادی.)31 :1731 ،
جدول  :5مضامين مربوط به امامشناسي (هنگامة نبرد صفين)
زیر مقوله  /فراواني

بیان رویكرد خود بعد از
وفات پیامبر(ص)
(هدایتگری ،عدالت)
------------8

بیان سوابق همراهی

مضمون

شاهد

سند

تالش امام برای هدایت سپا
معاویه

ِ
اإلسالم
ذاك أدعُوهم إلى
َوأنا إذ َ

(كالم)218/
نهجالسعاده

دعوُكم إلى
أظه ِرُكم يَ ُ
إبن َع ِّم نَبيِّ ُكم َم َع ُكم بَين ُ
َو ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
سنَّة نَبيِّ ُكم
الجنَّة َو إلى) َ
( َ
طاعة َربِّ ُكم َو يَ َ
عم ُل ب ُ
صلاى اهلل َعليهِ
ُ
َ
اهلل و إلى رسولِه و (إلى) ِ
ندعوُكم الى ِ
عدوه
جهاد
ا
ِ
ِ
ِ
والش اد ِة في أم ِره و أبتغاء رضوانه ِ
الصالة و…
وإقام ا

نهجالسعاده

بخشش ،صداقت و اعتدال
اهل بیت(ع)

نحن أهل ِ
الصد ُق ،وفِعلُنا ال َقص ُد
حم ِة وقولُنا ِّ
بيت َّ
الر َ
ُ ُ

(كالم)248/
نهجالسعاده

داوری خدامحور امام(ع)

غاد َعلي ِهم بالغَ ِ
و أنا ٍ
عز َو َج َّل
داة أُحاكِ ُم ُهم إلى اهلل َّ
َ

غسل پیامبر (ص) توسط

يت غُسلَهُ بيدي و ِ
حدي تُ َقلِّبُه المالئِ َكةُ
… ول َقد َولِ ُ
َ َ

(خطبه)222/
نهجالسعاده

بیان هدایتگری و پیروی وی
از سنت پیامبر(ص)
دعوت اهل بیت(ع) به
دستورات اسالم

(خطبه)213/
نهجالسعاده
(كالم)248/

(كالم)248/
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خویش با پیامبر(ص)
------------8

امام(ع)
فرمانبرداری همیشگی
امام(ع) از پیامبر(ص)
انتساب اهل بیت(ع) به
پیامبر(ص) ،رهبران اسالم و
قاریان قرآن
بیان سابقۀ ایمان خویش با
بیان همراهی خویش با
پیامبر(ص)
استناد به فرمایش
پیامبر(ص) برای امامت و
برتری نظامی خویش

قربو َن َمعي
الم َّ
ُ
وقَد َعلمتم أناي لم أخالِ
رسول ِ
صلاى اهللُ َعليه
اهلل
ف
َ
ُ
َ
وآلِه وسلام قَ ُّ
ط…

نهجالسعاده

األسالم ِ
ِ ِ
ِ
ومناا قرأ
ين وفينا قادةُ
ومناا خات ُم النَّبيا َ

(كالم)248/

الكتاب
َ

بل ُك ِّل ِذك ٍر ،لَم يَسبِقنِي
سواء َمن َ
فال ٌ
صلاى قَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
صلاى اهللُ َعلَيه أَ َح ٌد َو أنا من
صالتي َم َع َرسول اهلل َ
بِ َ
أ ِ
َهل بَد ٍر…
سيف اإّل ذو
َو الاذي نَفسي بِيَ ِده … فَ َ
قالّ« :ل َ
ِ
أنت
لي» َو َ
لي َ
قال« :يا َع ُّ
قار َو ّل فَ تَى إّلا َع ُّ
الف ا
ِ ِ ِ
غير َّ
أن ّل نَبِ َّي بَعدي َو
مناي ب َم َنزلَة هارو َن ب ِن ُموسى َ
لي َمعي»…
ك يا َع ُّ
ك َو َحياتُ َ
َموتُ َ
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نهجالسعاده
(كالم)248/

نهجالسعاده
(خطبه)213/
نهجالسعاده

(خطبه)213/
نهجالسعاده

امام علی(ع) در حین نبرد بخشی از سخنان خود را به بیان جنبههای رحمت و هدایتگری خویش
به عنوان امام و جانشین پیامبر(ص) اختصاص داد است .در حقیقت با توجه به برخورداری امام(ع) از
عصمت و تعلق ایشان به خاندان رسالت ،هدایتگری و سوق دادن انسانها به سوی خداوند متعال ،وجه
غالب سیرۀ دینی-سیاسی آن حارت بهشمار میآید؛ به عبارت دیگر رویكرد كلی حاكم بر سیرۀ آن
حارت ،نقش هدایتگری است .عالو بر آن ،امام در معرفی جایگا خویش به سابقۀ ایمان و ارتباط بسیار
نزدیک خود با پیامبر(ص) در امور سیاسی ،دینی و شخصی اشار نمود است .ویژگیهایی كه حارت
بدان اشار می فرماید ،فقط به ایشان منحصر بود و وی را شایسته امامت و رهبری بر امت پیامبر(ص)
میسازد و چنانكه در ماامین جدول  8مشاهد میشود ،آن حارت با كاربرد اسلوب تأكید ،بر انحصار
این ویژگیها به خویش و سایر اهلبیت (علیهمالسالم) تأكید مینماید.
طبق این ماامین ،امام(ع) بر این موضوع تأكید دارد كه شخصی با چنین سابقۀ ایمان و خدمت
ممدانه در را اعتالی اسالم شایسته و سزاوار پیروی است و در هیچ شرایطی احتمال پشت كردن او به
حكم قرآن و خیانت او در حق مسلمانان وجود ندارد .عالو بر این ،این نكته نیز قابلتوجه است كه
ماامین امام در معرفی خویش درست در مقابل ماامین دشمنشناسی ایشان قرار دارد .بهعبارت بهتر
سابقۀ كفر در مقابل سابقۀ ایمان ،سابقۀ اسالم ستیزی در مقابل سابقۀ اسالم گستری ،مكر در مقابل
صداقت و گمرا كنندگی در مقابل هدایتگری قرار گرفته است.
تقابلهای موجود در خطبههای نهجالبالغه بیشتر به همرا عوامل دیگری همچون عامل آوایی سمع
و عامل واژگانی تكرار دید میشود .همۀ این موارد در كنار یكدیگر ،متن را در سطح باالتری از
تأثیرگذاری قرار میدهد .كاركردهای تقابل در ماامین امام به این شكل دید میشوند:
ِ
ِ
ِ
األصنام» (كالم /218نهجالسعاده).
باد ِة
ذاك أدعُوهم إلى
« َو أنا إذ َ
اإلسالم و ُهم يَدعونَني إلى ع َ
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ِ
ِ
طاع ِة َربِّ ُكم
الجن َِّة َو إلى) َ
«ُ ...مناف ُق اب ِن ُمناف ٍق يَدعُ ُ
إبن َع ِّم نَبيِّ ُكم َم َع ُكم بَين ُ
أظه ِرُكم يَدعُوُكم إلى ( َ
وهم إلى الناا ِرَ ،و ُ
و يعمل بِسن َِّة نَبِيِّ ُكم صلاى اهلل َع ِ
ليه» (خطبۀ /213نهجالسعاده).
ُ
َ
َََُ ُ
اهلل إنَّ ُكم لَعلى ح ٍّق وإناهم لَعلى ِ
طليق و ِ
« َو أنا ِمن أ ِ
باط ٍل» (خطبۀ /213نهجالسعاده).
َهل بَد ٍر َو ُمعاويةُ ُ
َ َ َ ُ َ
ابن ٍ َ
طليق ُ

پژوهندگان بر این باورند كه به لحاظ معنایی ،وجود چنین تقابلهایی در خطبههای امام(ع) فاای
خطبهها را به تقابلی كلیتر و رویارویی خیر و شر تبدیل كرد است .جبههای كه در یک سوی آن ،واژگان
سفید و در سوی دیگر واژگان سیا قرار دارند .یک سو جبهۀ حق قرار دارد و در مقابل جبهۀ شر ،در یک
جهت مؤمنین و پرهیزگاران دید میشوند و در سوی دیگر منافقان و فاسقان ،در یک سو خدا است و
دوستداران او و در سوی دیگر شیطان و پیروان او ،در یک طرف دنیای فانی و دنیاپرستان و در سوی
دیگر دنیای باقی و امیدواران به آن قرار دارد (.)01-02 :1711
عالو بر كاركرد تأثیرگذار صنعت طباق در كالم امام(ع) ،تأكید ایشان بر ویژگیهای خاص و تكرار آن
به دفعات میتواند بیانگر اهمیت زیاد آن باشد .در این رابطه باید گفت كه با پیش فرض قرار دادن اینكه
حارت علی(ع) ازجملۀ فصحا و ادبای عصر خود بود و كلمات ایشان بهترین مدعا بر این مطلب است،
لذا از اطالۀ كالم و زیاد گویی پرهیز نمود و با كلماتی مختصر و كوتا و در عین حال ،بلیغ ،دریایی از
معانی را برای مخاطب خود گشود است (جانیپور)183 :1733 ،؛ بنابراین ،باید گفت كه آنچه در این
پژوهش در قالب جداول و نمودارهای كمی بیان شد است ،بیانگر میزان اهمیت آن موضوع از دیدگا
امام(ع) بود و به تناسب شرایط و در ارتباط با حوادث آن برهۀ زمانی گفته شد است.
میزان اهمیت تكرار این ماامین و ارتباط آنها با یكدیگر ،در جریان حكمیت به روشنی آشكار
میگردد 1و آن زمانی است كه سپا بین پیشنهاد صلح دشمن و دستور امام به ادامه نبرد ،باید یكی را
برگزینند .اینجاست كه باید با توجه به روشنگریهای امام در رابطه با ایمان و هدایتگری خویش و كفر و
گمرا كنندگی معاویه و اطرافیانش ،تصمیم درست را اتخاذ نمایند .امام(ع) با وجود تمامی روشنگرهای
خویش قبل از جریان حكمیت ،در زمان مطرح شدن مسئلۀ صلح از جانب دشمن بار دیگر تقابل این
سیاست عوامفریبانۀ اموی با سیاست حق مدار خویش را به شكل كامالً شفاف و به همرا مستندات
عملكرد آنان در گذشته و حال و با لحن تندتری نسبت به گذشته ،گوشزد مینماید:

 .1عالو بر مطالب گفته شد  ،مواردی كه كاربرد این ماامین متناسب با آگاهی امام از مكر و فریب معاویه در طرح نقشه باال بردن قرآن در
انتهای جنگ و جریان حكمیت را تقویت میكند عبارتند از:
 .1امام(ع) قبل از شروع جنگ صفین و حتی حین جنگ ،وعد پیروزی به سپا خویش نداد است .این در حالی است كه قبل از جنگ جمل،
شكست اصحاب جمل و خنثیشدن نقشه آنان را پیشبینی نمود بود؛ «واهلل لو ظفروا بما أرادوا  -ولن ينالوا «ذلك أبدا  -ليضربن أحدهما عنق
صاحبه بعد تنازع منهما شديد  ...واهلل ليقتلن ثلثهم (طلحه) وليهربن ثلثهم (زبير) ،ليتوبن ثلثهم(عايشه)» (خطبه 36/نهجالسعاده).
ِ
العاصين ،ظََفروا أو ظ ُِفر بهم» (خطبه131/
اين
َّبرةُ فإنَّها َعلَى ال ا
َ
ض ال َ
 .2امام(ع) قبل از جنگ صفین با بهر گیری از تعالیم قرآن فرمود است« :أما الد َ
نهجالسعاده) .روحیه سپا را اینگونه تقویت كرد بود كه در صورت شكست یا پیروزی ظاهری دشمن به هر حال پیروزی واقعی متعلق به
مسلمانان است و در واقع بهطور ضمنی آنان را برای شكست آماد كرد است.
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اهلل و َّأو ُل من أجاب ِ
ِ
«ويح ُكم أنا َّأو ُل من َدعا إلى كِ ِ ِ
القرآن ،فَإنَّ ُهم قَد
إليه...إنِّي إنَّما أُقاتِلُ ُهم لِيَدينُوا بِ ُحكم
َ
َ
َ
َ َ
تاب َ
ضوا َعه َده و نَب ُذوا ِكتابه و ِ
ِ
بالقرآن
الع َم َل
ص ُوا اهللَ فيما َأم َرُهم َو نَ َق ُ
لكناي أَعلَمتُ ُكم أنَّ ُهم قَد ُ
َع َ
ليسوا َ
َ َ
َ َ
كادوُكم َو أنَّ ُهم ُ
يُري ُدو َن» (كالم /226نهجالسعاده).
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
بأصحاب دي ٍن َو ّل
ليسوا
بن
«ع َ
أح ُّق من َ
باد اهلل إنِّي َ
مرو َ
العاص َو ُ ،...
أجاب الى كتاب اهلل َو لك َّن معاويَ َة َو َع َ

قُ ٍ
أطفال و َش َّر ٍ
رآن ...فكانُوا َش َّر ٍ
رجال» (كالم /228نهجالسعاده).
َ

نكتۀ قابلمالحظه این است كه حارت ،با توجه به تمسک دشمن به قرآن ،در تمامی ماامین مربوط
به معرفی معاویه و اطرافیانش ،بیشتر بر ویژگی ضد دینی و قرآنی آنان اشار مینماید و در مقابل از میان
تمام ویژگیهای خویش ،غالباً بر دینمداری و مماهدت برای حاكمیت قرآن در جامعه تأكید مینماید .با
وجود تمامی این تدابیر و تشویق سپاهیان به ادامه جنگ ،آنان همچنان بر پذیرش صلح اصرار ورزیدند تا
اینكه امام(ع) ممبور شد دستور توقف جنگ را صادر نماید.
نتيجهگيری
 .1سخنان امام(ع) قبل از شروع جنگ صفین و حین نبرد ،حاوی ماامینی است كه به نظر میرسد با
جریان حكمیت كه در مراحل پایانی این نبرد اتفاق افتاد ،همراستا است .شواهد متنی عبارتند از:
الف) امام(ع) در جهت بصیرتافزایی سپا خویش و جدیت آنها در مقابله با اهل شام ،به خصلتهای منفی
معاویه و سپا وی اشار مینماید .نكته قابل توجه این است كه آن حارت در هر دو مرحلۀ نبرد (قبل و
حین نبرد) بر روی ویژگی های خاصی از دشمن تأكید دارد .ویژگی بارز ،اسالم ظاهری و كفر باطنی
معاویه و اطرافیانش است كه ماامینی مانند دشمنی با خداوند ،دشمنی با سنت و قرآن ،بیتوجهی به امر
و نهی الهی و دعوت به بتپرستی در ذیل آن قرار میگیرند .با توجه به این ماامین ،امام(ع) پرد از
چهرۀ اسالمستیز و كفر پیشۀ دشمن برداشته و بهطور ضمنی بر این موضوع تأكید دارد كه آنان به
هیچوجه نیت خیرخواهانه و قصد عمل به قرآن و اسالم را نداشته ،بلكه بهدنبال نابودی اسالم و در دست
گرفتن قدرت هستند.
ب) حارت علی(ع) در حین نبرد بخشی از سخنان خود را به بیان جنبههای رحمت و هدایتگری خویش
به عنوان امام و جانشین پیامبر(ص) اختصاص داد است .عالو بر آن ،در معرفی جایگا خویش به سابقه
ایمان و ارتباط بسیار نزدیک خود با پیامبر(ص) در امور سیاسی ،دینی و شخصی اشار نمود است .بر
طبق این ماامین ،امام(ع) بر این موضوع تأكید دارد كه شخصی با چنین سابقۀ ایمان و خدمت ممدّانه در
را اعتالی اسالم ،سزاوار پیروی است و در هیچ شرایطی احتمال پشت كردن او به حكم قرآن و خیانت او
در حق مسلمانان وجود ندارد .عالو بر این ،این نكته نیز قابلتوجه است كه ماامین خطبههای آن
حارت در معرفی خویش درست در مقابل ماامین دشمنشناسی ایشان قرار دارد .به عبارت بهتر سابقۀ
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كفر در مقابل سابقۀ ایمان ،سابقۀ اسالمستیزی در مقابل سابقۀ اسالم گستری ،فریب در مقابل در مقابل
صداقت و گمرا كنندگی در مقابل هدایتگری قرار گرفته است.
ج) عالو بر كاركرد تأثیرگذار صنعت طباق در كالم حارت ،تأكید ایشان بر ویژگیهای خاص و تكرار آن
به دفعات میتواند بیانگر اهمیت زیاد و كاركرد آن خصائص در جریان حكمیت باشد .خصوصاً زمانی كه
سپا مابین پیشنهاد صلح و حكمیت از جانب دشمن و دستور امام(ع) به ادامۀ نبرد ،باید یكی را برگزینند.
اینجاست كه سپاهیان بایستی با توجه به روشنگریهای ایشان در رابطه با ایمان و هدایتگری خویش و
سابقۀ كفر و جنبههای گمرا كنندگی معاویه و اطرافیانش ،تصمیم درست را اتخاذ نمایند.
د) همچنین با تحلیل محتوای كیفی ماامین خطبههای امام(ع) ثابت شد كه معاویه و اطرافیانش،
متناسب با شرایط و اهداف قدرتطلبانه و شخصی خود دست به جنگافروزی میزنند و یا جنگی را كه
خود آتش آن را برافروختهاند تا زمانی ادامه میدهند كه در راستای تأمین منافع آنان باشد .به عبارت بهتر
آنان منافع را معیار جنگ و صلح میدانند ،اما حارت علی(ع) جز یک معیار نمیشناسد و آن رضایت
خداوند و منافع مسلمانان است و جنگ و صلح ایشان دقیقاً با چنین نگرشی صورت میگیرد .از این رو
امام در هر شرایطی كه این شرط را برای جنگ یا صلح محقق بدانند ،هر چند به لحاظ شخصی برایشان
زیانبار باشد ،از آن استقبال كرد و در غیر این صورت با آن بهشدت مخالفت میورزند.
 .2استفاد از روش تحلیل محتوای كیفی میتواند یكی از را های درک و شناخت بهتر الیههای پنهان
متون دینی باشد .بهعنوان كارهای آتی ،استفاد از این روش برای بررسی سایر موضوعات و جریانهای
دور حكومتی امام علی(ع) از جمله جنگ جمل و نهروان پیشنهاد میشود.
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