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مقاله ششم: صفحه 181-204

تاریخ دریافت: 1399/02/17                                                         تاریخ پذیرش: 1399/03/10

الگوهای عملی صلح امیرالمومنین )ع( با تاکید بر نهج البالغه

مهدی محمدزاده راوندی1
زهره سادات رضوی2

1- چکیده

ن  ــری ــران و فالســفه ن ــوده اســت. متفک ــراه انســان ب ــگ همیشــه مــالزم و هم ــح و جن صل

ــن  ــد. دی ــدار بوده ان ــح پای ــه صل ــا و راه رســیدن ب ــال ریشــه یا�ب جنگ ه ــداوم بدنب بطــور م

ــرای دســتیا�ب  ، توصیه هــای متعــددی ب ــال انســا�ن ــری و کم ــرادری، براب ــر ب ــین ب اســالم مبت

ن  بــه صلــح داشــته و امامــان معصــوم الگوهــای عمــی پیــاده نمــودن توصیه هــای دیــن مبــ�ی

ــام  ــداری ام ــاه زمام ــح دوران کوت ــی صل ــای عم ــش راه ه ــن پژوه ــند. در ای ــالم می باش اس

عــی)ع( مــورد بــرریس قــرار گرفتــه اســت. بــا عنایــت بــه متــون و مقــاالت متعــدد درخصــوص 

ــی دوران  ــرد عم ــا رویک ــح ب ــه صل ــون مقول ــه، تاکن ــف نهج البالغ ــات مختل ــح و موضوع صل

ــن پژوهــش از  ــت. در ای ــه اس ــه قرارگرفت ــورد توج ــرت م ن عــی)ع( کم ــ�ی المومن ــداری امری زمام

روش کتابخانــه ای و ابــزار توصیفــی تحلیــی اســتفاده شــده اســت. پژوهــش بــه ایــن ســوال 

پاســخ می دهــد کــه رویکردهــای عمــی امــام عــی)ع( در مقولــه صلــح و صلح طلــیب دردوران 

ــح  ــگ و صل ــه جن ــان ب ــگاه ایش ــه ن ــد ک ــان می ده ــش نش ــد؟ پژوه ــان کدامن ــداری ایش زمام

بعنــوان ابــزاری بــرای رســیدن بــه اهــداف متعــایل الهــی بــوده اســت.

، خوارج ن )ع(، نهج البالغه، صف�ی ن المومن�ی واژگان کلیدی: صلح، امری

1 دانشجوی ترم آخر دکتری جغرافیای سیاسی
2 فوق لیسانس اصول و مبانی علوی )نهج البالغه( 
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2- مقدمه

ــوده و در دوران هــای مختلــف  ــح یــ� از آرزوهــا و غایت هــای متفکــران و فالســفه ب صل

ــیدن  ــا و رس ــا و خونریزی ه ــت جنگ ه ــه یا�ب عل ــال ریش ــران بدنب ــد. متفک ــال آن بوده ان بدنب

ن مشــکالت  ــرای حــل مســالمت آمری ــالش داشــته اند ب ــوده و ت ــت ب ــح و امنی ــه آرامــش، صل ب

ن اســالم مبتــین بــر  راه حــل ارائــه دهنــد. از نــگاه اندیشــمندان مســلمان، قــرآن و دیــن مبــ�ی

ــان را  ــت جه ــح و امنی ــد صل ــت و می توان ــال انسان هاس ــعادت وکم ــری و س ــرادری، براب ب

ن اســاس برخــی اندیشــمندان، اصــول اندیشــه ســیایس شــیعیان، یعــین  محقــق ســازد. برهمــ�ی

ــراز  ــدرت اب ــامان دهی ق ــاب س ــا در ب ــن گزاره ه ــن و حکیمانه تری ــه را از تکنی� تری نهج البالغ

داشــته اند.

ن عــی)ع( در بیشــرت دوران حکومــت پنــج ســاله خــود درگــری جنــگ و جهــاد  المومنــ�ی امری

ت کــه بعــد از مــدت کوتاهــی جنــگ جمــل  وع خالفــت آن حــرصن بوده انــد. یعــین از اول رسش

ت کــه عــازم جنــگ مجــدد بــا معاویــه بــود، همــه  وع شــد، تــا لحظــه ی شــهادت آن حــرصن رسش

ــارزه  ــا جنــگ و مب ــا ب ــات امــام عــی)ع( تقریب ــوده اســت. دوران حی ــگ ب  ایشــان جن
گ

ــد� زن

ــته اند و در  ــور داش ــارزه حض ــای مب  در عرصه ه
گ

ــال� ــدود 20 س ــت و از ح ــده اس ی ش ــرپ س

ــام آور شــده اســت و در دوران حکومــت و  ــده و ن ــان �ب نظــری و شــجاع جنگی کســوت قهرم

ن بــا توطئه هــا و فتنه هــای متعــددی دســت بــه گریبــان بــوده اســت. در  زمامــداری خــود نــری

ن حــال نــگاه ایشــان بــه جنــگ و صلــح بعنــوان ابــزاری بــرای رســیدن بــه اهــداف متعــایل  عــ�ی

ه و هــدف از جنــگ و مبــارزه را زنــده نمــودن دیــن،  ن الهــی بــوده اســت. در خطبــه 131 انگــری

ــی  ــکام اله ــردن اح ــاده ک ــدود و پی ــرای ح ــوم، اج ــتم از رس مظل ــع س ــه، رف ــالح جامع اص

می دانــد.

ن عــی)ع( زمــا�ن کــه حکومــت تشــکیل داد بــه کارگــزاران و دشــمنان و مــردم  المومنــ�ی امری

یــح  نامــه نوشــت. 79 نامــه وی در نهج البالغــه تکنیک هــای اصیــل و کاربــردی حکمــرا�ن را ترش
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ن در جنگ هــای دوران زمامــداری  ــری ــرده اســت. )اســالمی، 1393: 2( ایشــان در نامه هــا و ن ک

ــانده  ــور رس ــه ظه ــه منص ی را ب ــری ــگ و درگ ن از جن ــری ــیت و پره ــح دوس ــل، صل ــود درعم خ

اســت. امــام همــواره خواهــان صلــح و آرامــش و آســایش تــوده مــردم بــوده واگــر بــه ناچــار 

ــه  ــق و ادای وظیف ــاق ح ــرای احق ــروزی ب ی و جنگ اف ن ــری ــا فتنه انگ ــه ب ــرد، مقابل ــگ می ک جن

الهــی بــوده اســت. هرچنــد برریس هــا نشــان می دهــد کــه در زمینــه صلح طلــیب امــام عــی 

ــر  ــن ام ــا ای ــف نشــده اســت ام ــار مســتقی تالی ــر محــدود، آث ــد اث در نهج البالغــه بجــز چن

ــن نوشــتار، رویکــرد اســالمی  ــادی باشــد. هــدف مــا در ای ــد موضــوع پژوهشــهای زی می توان

بــه صلــح اســت کــه بــر مبنــا و اســاس یــ� ازمنابــع اســایس جهــان تشــیع، یعــین نهج البالغــه 

بــدان پرداختــه شــده اســت.

3- مفهوم شناسی صلح

، پایــان جنــگ و مقابــل حــرب و جنــگ  صلــح در لغــت بــه معنــای ســلم، ســازش، آشــیت

، صلــح پیمــا�ن اســت کــه برحســب آن دو طــرف  ن اســت. )دهخــدا، 1385( در فرهنــگ معــ�ی

، الســالم و التصالــح  ن 1384( در فرهنــگ لغــات عــر�ب دعــوا�ی را حــل و فصــل نماینــد. )معــ�ی

، حالــت آرامــش و نبــود  ، 1383: 397( در سیاســت، صلــح یعــین معنــا شــده اســت )غفــرا�ن

ن  ــ�ی ــه طرف ــی ک ــای نظام ی ه ــان درگری ــه ای در پای ــا منطق ــل ی ن المل ــطح ب�ی ــات در س تخاصم

ی خاتمــه مــی دهنــد. )نعمت الهــی،  ی بــا امضــاء قــرارداد صلــح، بــه مناقشــه و درگــری درگــری

1379: 92( تافلــر صلــح را حالــت طبیعــی می دانــد کــه بــا جنــگ بهــم می خــورد وپــس ازآن 

کوشــش می شــود کــه دوبــاره برگردانــده شــود. )تافلــر، 1372: 171( راغــب اصفهــا�ن صلــح را 

ن بــردن نفــرت میــان مــردم معنــا کــرده و صلــح را بــه معــین شایســته شــدن و خــوب  از بــ�ی

)489 :1374 ، شــدن و ضــد فســاد دانســته اند. )راغــب اصفهــا�ن
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4- جایگاه صلح در مکاتب سیاسی

ــد و نحله هــای  ــد آنن ــدان اندیشــیده و آرزومن ــح شــعاری اســت کــه همــه انســانها ب صل

فکــری گوناگــون بــرای تبدیــل ایــن شــعار بــه واقعیــت راه هــا و تکنیک هــا�ی را مطــرح 

نموده انــد. در غــرب و نــگاه مادی گرایانــه، منافــع مــی دولت هــا، درکســب ثــروت، قــدرت و 

ه هــر عمــل و قــدرت، وســیله و جــزء الینفــک آن بشــمار  ن ن بقــاء اســت. منفعــت، انگــری تامــ�ی

ن مبناســت کــه در اتحادهــا و ائتالف هــا، بــرای کســب منافــع و نــه بــرای  مــی رود و بــر همــ�ی

�ف صلــح همــکاری مــی کننــد. در واقع گــرا�ی بــرای تــوازن منافع متضــاد و متعــارض، توازن 

ــا هــدف خودیــاری و بقــاء دولت هاســت.  قــدرت پیشــنهاد می شــود و ایــن موازنــه قــدرت ب

تحقــق صلــح در غــرب بــر مبنــای قــدرت هژمــو�ن اســت و معتقدنــد کــه توانــا�ی ایــن امــر را 

ن دارنــد. صلــح در اســالم متوجــه اهــداف الهــی، رضایــت خداونــد، برقــراری عدالــت و  نــری

رفــع ظلــم و ســتم و بــه کمــال رســیدن انســان اســت. صلــح بــا مفهــوم عدالــت، حقــوق 

مســلمان  انســا�ن و کرامــت عمومــی انســان و امنیــت و ســالمت همــه جوامــع مســلمان و غری

ن  ــ�ی ــت. در هم ــه آن اس ــی ب ــرش اله ــالم، نگ ــح در اس ــاس صل ــع اس ــد. در واق ــا می یاب معن

ــد.  ــز می کن ن تجوی ــری ــم را ن ــا ظل ــارزه ب ــالم مب ــه، اس ــح عادالن ــه صل ــیدن ب ــرای رس ــتا ب راس

ن بــه هویــت هــا و جنــگ پارادایم هــا�ی اســت  ن صلــح اغلــب بــه خاطــر توهــ�ی رخــت بربســ�ت

ــا ایمــان  کــه یکدیگــر را قبــول نمی کننــد. ) اســالمی، 1393: 8( ویل اســالم تحقــق صلــح را ب

ــورت  ــر بص ــدول زی ــد. در ج ــر می دان ــی امکان پذی ــن اله ن دی ــ�ی ــه قوان ــدی ب ــاور و پایبن و ب

مختــرص بــه برخــی از نحله هــای موجــود در غــرب ونــگاه آنهــا بــه مقولــه صلــح اشــاره شــده 

اســت:
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جدول 1- تکنیك هاي صلح از منظر تئوریه اي علم سیاست
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منبع: اسالمی و بهرامی )1393: 5(

ــوازن  ــوازن قــدرت، ت ــه ت ــوان ب ــح در غــرب را می ت ــا صل ــط ب ــم مرتب بطــور کی از مفاهی

منافــع متضــاد و متعــارض، خودیــاری و بقــاء دولــت )تنــازع بقــاء(، نگــرش مــادی بــه صلــح، 

ــکار  ــگ، ب ــالق در جن ــود اخ ــدم وج ــا�ن و ع ــد انس ــرد ض ــون، رویک ــدرت هژم ــر ق ــد ب تاکی

بــردن هرگونــه خشــونت، رویکــرد ضدانســا�ن و ضدعقــال�ی بــه جنــگ، نــگاه بــازاری و حفــظ 

ــرریس  ــه ب ــرد ک ــدن هــا و فرهنگ هــا اشــاره ک ــل تم یالیســت، تقاب ــه، اســتعمار و امرپ رسمای

ی، گــواه و شــاهدی اســت بــر ایــن  دهه هــای گذشــته تاریــخ جهــان و جنگ هــای بــزرگ بــرش

امــر کــه غــرب تنهــا بــه بعــد مــادی و تســلط بــر دیگــران در جنــگ را مــد نظــر دارد. هــر چنــد 

، برابــری حقــوق، عــدم  ن الملــل اصــل مبتــین بــر حــق حاکمیــت، تمامیــت ار�ن در نظــام ب�ی

ام بــه حــق کلیــه ملت هــا در انتخــاب آزاد  مداخلــه در امــور داخــی دیگــر کشــورها و احــرت
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نظــام اجتماعــی خویــش اســت، امــا در عمــل از انســانیت وکرامــت و نــگاه آســما�ن و الهــی 

�ب بهــره اســت.

5- صلح و جنگ از نگاه اسالم

ــد  ــره می فرمای ــوره بق ــه 256 س ــدارد. در آی ــود ن ــار وج ــار و فش ــین اجب ــادات دی در اعتق

در دیــن اکــراه روا نیســت و راه رشــد و تعــای از ظلمــت مشــخص گردیــده اســت. ) اَل ِإْکــَراَه 

ــَك  ــِد اْسَتْمَس ــِه َفَق ــْن ِباللَّ ــوِت َو یُْؤِم اُغ ــْر ِبالطَّ ــْن یَْکُف َفَم ــن َاْلَغیِّ ــُد ِم َ الرُّْش ن َّ ــ�ی ــْد تََب ــِن َق ی ی الدِّ ِ
�ن

َّ  یَُکونُــوا  ــاَس َحــیت ِباْلُعــْرَوِة اْلُوثَْقــی اَل انِْفَصــاَم َلَهــا(، آیــات 99 یونــس )أََفأَنْــَت تُْکــِرُه النَّ

ــْر ( و  ــاَء َفْلَیْکُف ــْن َش ــْن و ََم ــاء ََفْلُیْؤِم ــْن َش ــْم َفَم ــْن َربُِّک ــقُّ ِم ــِل اْلَح ــف )َوُق (، 29 که َ ن ــ�ی ُمْؤِمِن

ــه  ــٍل( نشــان می دهــد ک ــْم ِبَوِکی ــَت َعَلْیِه ــا أَنْ ــا َو َم ــْم َحِفیًظ ــاَك َعَلْیِه ــا َجَعْلَن 107 انعــام )َوَم

ی، 1397: 7(  ــری ــد. )ام ــار می باش ــدور از اجب ــال�ی و ب ــیوه ای عق ــالم، ش ــوت اس ــیوه دع ش

ــه  ــت. درآی ــا�ن اس کات انس ــرت ــای مش ــر مبن ــیت و ب ــی نژادپرس ــر نف ــالم ب ــه اس ــوت ب ــذا دع ل

ــر  ــح و ســازش ب ــه صل ــان اشــاره دارد و دعــوت ب ن ادی ــ�ی اک ب ــاط اشــرت ــه نق 64 آل عمــران ب

ــا أَْهــَل اْلِکَتــاِب تََعاَلــْوا ِإیَل َکِلَمــٍة َســَواٍء بَْیَنَنــا َو بَْیَنُکْمــأ َالَّ  کات می نمایــد. ) ُقــْل یَ مبنــای مشــرت

َ  َو  ــاُس ِإنَّــا َخَلْقَناُکــْم ِمــْن َذَکــٍر َوأُنـْـیش ن آیــات 13حجــرات ) یـَـا أَیَُّهــا النَّ ــَه(. همچنــ�ی نَْعُبــَد ِإالَّ اللَّ

ِّ َوَمــا أُنـْـِزَل  ی ــیبِ ــِه َوالنَّ َجَعْلَناُکــْم ُشــُعوبًا و ََقَباِئــَل ِلَتَعارَُفــوا (،81 مائــده )َوَلــْو َکانـُـوا یُْؤِمُنــوَن ِباللَّ

ًا ِمْنُهــْم َفاِســُقوَن(، 111 و112 بقــره )َو َقاُلــوا َلــْن یَْدُخــَل  َکِثــری ِإَلْیــِه َمــا اتََّخُذوُهــْم أَْوِلَیــاَء َوَل ِکنَّ

 * َ ن ُهــْم  ُقــْل َهاتـُـوا بُرَْهانَُکــْم ِإْن ُکْنُتــْم َصاِدِقــ�ی ــَة ِإالَّ َمــْن َکاَن ُهــوًدا أَْو نََصــاَرى ِتْلــَك أََماِنیُّ اْلَجنَّ

ــِه َواَل َخــْوف ٌَعَلْیِهــْم و َاَل ُهــْم  ــِه َو ُهــَو ُمْحِســٌن َفَلــُه أَْجــرُُه ِعْنــَد َربِّ ــَی  َمــْن أَْســَلَم َوْجَهــُه ِللَّ بَ

افتمندانــه،  یَْحزَنـُـوَن(، بــر نفــی نژادپرســیت تاکیــد دارد. بطــور کی اســالم برصلــح و روابــط رسش

ام، رعایــت حقــوق متقابــل و صلــح همــراه بــا حفــظ کرامــت انســا�ن  ، بــا احــرت ن مســالمت آمری

مســلمانان ا�ار مــی ورزد و مســلمانان بایــد بــرای ایجــاد عدالــت، برابــری، صلــح و امنیــت و 
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توســعه کــه از مصادیــق "بــر" اســت، تــالش نماینــد و در ایــن راه از هــر نــوع همــکاری کــه 

ی، 1397: 17( ســبب فســاد، تباهــی و ظلــم اســت خــودداری کننــد. )امــری

ــری  ــه برت ــح اشــاره شــده اســت و ب ــه صل ــت ب ــه 128 ســوره نســاء دو نوب ــرآن در آی در ق

ن زن وشــوهر اشــاره نمــوده اســت ) َوِإِن اْمــَرأٌَة َخاَفــْت  ی بــ�ی صلــح و ســازش براختــالف و درگــری

( و  ٌ ْ ْلــُح َخــری ِمــْن بَْعِلَهــا نُُشــوًزا أَْو ِإْعَراًضــا َفــاَل ُجَنــاَح َعَلْیِهَمــا أَْن یُْصِلَحــا بَْیَنُهَمــا ُصْلًحــا َوالصُّ

بــه ایــن امــر تاکیــد دارد کــه منشــا صلــح و دوســیت از کانــون خانــواده اســت و ریشــه اصــی 

ن آمــده َفَمــْن َخــاَف ِمــْن ُمــوٍص َجَنًفــا  نــزاع را بخــل و حــرص می دانــد. در آیــه 182 بقــره نــری

ن  ــَه َغُفــوٌر رَِحیــٌم کــه اشــاره دارد بــه اصــالح بــ�ی أَْو ِإثًْمــا َفأَْصَلــَح بَْیَنُهــْم َفــاَل ِإثـْـَم َعَلْیــِه ِإن َّاللَّ

ــد  ــه تاکی ــاِس ب َ النَّ ن ْ ــ�ی ــوا بَ ــه َوتُْصِلُح یف ــارت رسش ــا عب ــه 224 ب ــت و درآی وراث در اجــرای وصی

ن مــردم می پــردازد. آیــه 109 بقــره در مقابــل ســتم اهــل کتــاب ابتــدا  بــر اصــالح و صلــح بــ�ی

ــا�ی  ــه معن ــرآن دو وج ــح در ق ــظ صل ــوا". لف ــوا َواْصَفُح ــدارا دارد "َفاْعُف ــو و م ــر عف ــد ب تاکی

ُنــوا َفأُوَلِئــَك أَتـُـوُب َعَلْیِهــْم َوأَنـَـا  ِذیــَن تَابـُـوا َوأَْصَلُحــوا َوبَیَّ دارد یــ� اصــالح کــردن اســت. ِإالَّ الَّ

اُب الرَِّحیــُم آنهــا کــه توبــه و بازگشــت کردنــد و اعمــال بــد را اصــالح نمودنــد، مــن توبــه  ــوَّ التَّ

آنهــا را می پذیــرم )بقــره 160( و دوم آشــیت دادن، َفــاَل ُجَنــاَح َعَلْیِهَمــا أَْن یُْصِلَحــا بَْیَنُهَمــا 

ٌ )نســاء 128( مانعــی نــدارد کــه صلــح و آشــیت کننــد و صلــح بهــرت اســت  ْ ْلــُح َخــری ُصْلًحــا َوالصُّ

)زن و مــرد از پــاره ای حقــوق بــه خاطــر صلــح �ف نظــر کننــد(.

ی، قــرآن بــه برخــی از مجوزهــا را اشــاره نمــوده اســت،  امــا در خصــوص جنــگ و درگــری

ِذیــَن یَُقاِتُلونَُکــْم َواَل تَْعَتــُدوا  ــِه الَّ ی َســِبیِل اللَّ ِ
ماننــد انجــام جنــگ بــرای دفــع تجــاوزو ََقاِتُلــوا �ن

ــَه اَل یُِحــبُّ اْلُمْعَتِدیــَن )بقــره 190( و در راه خــدا بــا آنــان کــه بــه جنــگ و دشــمین شــما  ِإنَّ اللَّ

نــد جهــاد کنیــد، لکــن از حــد تجــاوز نکنیــد کــه خــدا متجــاوزان را دوســت نــدارد. مجــوز  ن برخری

ــَت  ــِإِن انْ ــِه َف یــُن ِللَّ ــٌة و َیَُکــوَن الدِّ َّ  اَلتَُکــو نَِفْتَن دیگــر بــرای رفــع فتنــه اســت. َوَقاِتُلوُهــْم َحــیت

ــا فتنــه و فســاد از  ــا کفــار جهــاد کنیــد ت َ )بقــره 193( و ب ن اِلِمــ�ی ــَی الظَّ َع ــإ ِالَّ ــْدَو انَ ــْو اَفاَلُع َه

ن برطــرف شــود و دیــن خــدا حاکــم باشــد و بــس، و اگــر )از فتنــه( دســت کشــیدند  روی زمــ�ی
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)بــا آنهــا عدالــت کنیــد کــه( تجــاوز جــز بــر ســتمکاران روا نیســت. شــاخص و مجــوزب عــدی 

ــْم  ــا َلُک ــه آن اشــاره کــرده اســت، رفــع اســتضعاف از ســتمدیدگان می باشــد. َوَم کــه قــرآن ب

ــوَن  ــَن یَُقوُل ِذی ــَداِن الَّ ــاِء َواْلِوْل َس ــاِل َوالنِّ ــَن الرَِّج َ ِم ن ــَتْضَعِف�ی ــِه َواْلُمْس ــِبیِل اللَّ ی َس ِ
ــوَن �ن اَل تَُقاِتُل

ــا َواْجَعــْل َلَنــا ِمــْن  اِلــِم أَْهُلَهــا َواْجَعــْل َلَنــا ِمــْن َلُدنـْـَك َوِلیًّ َربََّنــا أَْخِرْجَنــا ِمــْن َهــِذِه اْلَقْریـَـِة الظَّ

ًا )نســاء 75( چــرا در راه خــدا جهــاد نمی کنیــد و در راه )آزادی( جمعــی ناتــوان  ــَك نَِصــری َلُدنْ

ــا،  ــار خدای ــد: ب ــم می گوین ــد و( دائ ــم کفارن ــه اســری ظل ــه )در مک ــودک ک ــرد و زن و ک از م

ون آر و از جانــب خــود بــرای مــا )بیچــارگان(  مــا را از ایــن شــهری کــه مردمــش ســتمکارند بــری

نگهــدار و یــاوری فرســت. شــاخص چهــارم، ص اشــد.که قــرآن بــه آن اشــاره کــرده اســت،       

ــوا  ــَن أُْخِرُج ِذی ــوا * الَّ ــْم ُظِلُم ــوَن ِبأَنَُّه ــَن یَُقاتَُل ِذی ن مــی باشــد، أُِذَن ِللَّ هاســت.دفاع از رسزمــ�ی

ــاَس بَْعَضُهــْم ِبَبْعــٍض َلــُه  ــِه النَّ ــُه َوَلــوْ اَلَدْفــُع اللَّ ِ َحــقٍّ ِإالَّ أَْن یَُقوُلــوا َربَُّنــا اللَّ ْ ِمــْن ِدیَاِرِهــْم ِبَغــری

ًا )حــج 39 و 40( و مجــوز  ــِه َکِثــری َمْتَصــَوا ِمــُع وَ ِبَیــٌع َوَصَلَواتـٌـَو َمَســاِجُد یُْذَکــرُ ِفیَهــا اْســُم اللَّ دِّ

پنجــم، مبــارزه بــا نقــض کننــدگان پیمــان و آغازگــران جنــگ اســت أاََل تَُقاِتُلــوَن َقْوًمــا نََکُثــوا 

ن  ــوا ِبِإْخــَراِج الرَُّســوِل )توبــه 13( کــه هــر عقــل ســلیمی وجــوب دفــاع در چنــ�ی ــْم َوَهمُّ أَیَْمانَُه

ن بیــان مجوزهــای جنــگ،  ی، 1397: 22(. هرچنــد در حــ�ی مــواردی را تائیــد مــی کنــد. )امــری

بــاز توصیــه هــا�ی بــر رفتــار درســت و حفــظ اهــداف الهــی درجنــگ دارد. آیــه 190 بقــره ضمــن 

ن برخاســته اند، تاکیــد می نمایــد کــه  مجــوز جهــاد بــا کســا�ن کــه بــه جنــگ و دشــمین مســلم�ی

ــَن کــه خداونــد ســتمکاران را دوســت  ــَه اَل یُِحــبُّ اْلُمْعَتِدی ــا للَّ ــُدوا ِإنَّ ســتمکار نباشــید َواَل تَْعَت

نــدارد. و یــا آیــه 8 مائــده کــه تاکیــد نمــوده، عــداوت گروهــی، نبایــد شــما را از راه عــدل و 

تَْعِدُلــوا اْعِدُلــوا ُهــَو أَْقــرَُب  ُکــْم َشــَنآُن َقــْوٍم َعــَی  أاَلَّ د )َواَل یَْجِرَمنَّ ون بــرب راســیت و درســیت بــری

ْقــَوى(. ِللتَّ



فصلنامه صلح پژوهی اسالمی

190

6- الگوهای عملی صلح در حکومت امیرالمومنین)ع(

هنگامــی کــه امــام عــی )ع( زمــام امــور را بــه دســت گرفــت، ابتــدا بازگــردان امــوال بــه 

غــارت رفتــه از بیت المــال را آغــاز کــرد. لــذا چپاولگــران بیت المــال خطــری جــدی احســاس 

ی مخالفــت  کردنــد و دســت بــه مخالفــت بــا امــام زدنــد. اقــدام دیگــری کــه منشــاء شــکل گری

و مقابلــه بــا حکومــت امــام عــی )ع( شــد، تقســیم رسانــه بیت المــال بــه مســاوات بــود. کــه 

البتــه بــه مــذاق عــده ای خــوش نیامــد و دســت بــه مخالفــت زده و حــیت از دریافــت رسانــه 

ــکل  ــی)ع( ش ــام ع ــا ام ــه ب ــت و مقابل ــای مخالف ن حلقه ه ــت�ی ــذا نخس ــد. ل ــودداری کردن خ

ــا حکومــت امــام  ی مخالفت هــا و مقابله هــا ب گرفــت. اقــدام دیگــری کــه موجــب شــکل گری

عــی)ع( شــد، برکنارکــردن کارگــزاران عثمــان بویــژه برخــی از آنــان ماننــد معاویــه بــود. امــام 

ــه فرســتاد و درصــدد بــود  ی را )مســور بــن مخرمــه زهــری( بــه ســوی معاوی عــی)ع( ســفری

یــن هزینــه انجــام شــود. عی ایحــال اقدامــات اصالحــی امــام  کــه برکنــاری معاویــه بــا کمرت

ــا�ت  ــه اقدام ــه دســت ب ــه بالفاصل ــه خطــر انداخــت ک ــان را ب ــه قــدری قدرت طلب عــی)ع( ب

 ،) ن ــط�ی ــه )قاس ی معاوی ــرب ــه ره ــوی ب ــان ام ــد. قدرت طلب ــت او زدن ــدازی حکوم ــرای بران ب

( و از درون گــروه کــج فهــم  ن ی طلحــه و زبــری )ناکثــ�ی امــوی بــه رهــرب قدرت طلبــان غری

ــا  ــاوت، ب ک و گاه متف  هــای گاه مشــرت
گ

ــا ویژ� ــروه ب ــن ســه گ (. بنابرای ن ــ�ی ــآب )مارق مقــدس م

ان ناپذیــر  ن و جرب همــه تــوان خــود بــه مخالفــت بــا حکومــت برخاســتند و هزینه هــا�ی ســنگ�ی

ــه  ــه هم ــع ریش ــی جام ــه 3 در تحلی ــی)ع( در خطب ــام ع ــد. ام ــل کردن ــت تحمی ــر حکوم ب

نَْیــا  ُهــْم َحِلَیــِت الدُّ  معــر�ن کــرده اســت َو َلِکنَّ
گ

اقدامــات ایــن ســه گــروه را برخاســته از دنیــازد�

ی أَْعُیِنِهــْم َو َراَقُهــْم ِزبِْرُجَهادنیــا در چشــمان آنــان زیبــا نمــود و زیــور و زینــت آن، ایشــان را  ِ
�ن

در ربــود. بــه رحــال ایــن ســه گــروه، ســه جنــگ ســخت و پرهزینــه را بــر امــام عــی)ع( تحمیل 

کردنــد. امــا امــام بــا همــه دشــواری ها و مخالفت هــا در صــدد بــود کــه راه صلــح را عمــی 

ســاخته و حــیت االمــکان از جنــگ و خونریــزی ممانعــت نمایــد.
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ح نهج البالغــه درمــورد هــدف امــام عــی)ع(  از جنــگ می گویــد،  ابــن میثــم در رسش

هــدف مــورد نظــر و خواســت واقعــی امــام عــی )ع( از جنــگ و صلــح هدایتگــری اســت. بــر 

ت در تمامــی جنگ هــا بــه دنبــال ایــن بــود کــه جنــگ را بــه تاخــری انــدازد  ایــن اســاس حــرصن

ــری، 1397: 109(  ــه رسانجــام رســاند. )کوث ن ب ــق مســالمت آمری ــان را از طری ــت منحرف و هدای

ح بیــان داشــت:  بطــور کی می تــوان الگوهــای عمــی تحقــق صلــح امــام عــی)ع(را بدیــن رسش

ام  ، تاکتیــک مناســب در مذاکــره، آزادی بیــان و آزادی ســیایس و احــرت مکاتبــه، ارســال ســفری

ن مخالفــان، تاخــری در  ــه در بــ�ی ــه حقــوق شــهروندی و اجتماعــی مخالفــان، شــکاف و رخن ب

ات نظامــی )کوثــری، 1397: 123-112(  ن جنــگ، تضعیــف روحیــه دشــمن و ارائــه تــوان و تجهــری

ــا�أ  ــه هــدف غ ــم و هــرایس نداشــته و ب ــه داشــتند از هیچکــس بی ــام در راه و هــد�ن ک ام

ــِه َواَل یََخاُفــوَن  ی َســِبیِل اللَّ ِ
یفــه" یَُجاِهــُدوَن �ن و الهــی خــود می اندیشــیدند. مصــداق آیــه رسش

َلْوَمــَة اَلِئٍم")مائــده 54( کســا�ن کــه در راه خــدا جهــاد می کننــد از نکوهــش و مالمــت احــدی 

بــا� ندارنــد. خداونــد درآیــه 126 نحــل می فرماینــد: اگــر کــیس بــه شــما ســتمی رســانید شــما 

ــِه  ــْم ِب ــِل َمــا ُعوِقْبُت ــْم َفَعاِقُبــوا ِبِمْث بایــد بــه قــدر آن در مقابــل انتقــام کشــید و" َوِإْن َعاَقْبُت

ت عــی )ع( در قبــال مقابلــه بــه مثــل بــا ابــن ملجــم همراســتا بــا ایــن  " ولــذا توصیــه حــرصن

ــُه ِإالَّ ِباْلَحــقِّ َوَمــْن ُقِتــَل َمْظُلوًمــا َفَقــْد  ی َحــرََّم اللَّ ِ
ــیت ْفــَس الَّ آیــه وآیــه 33 ارساء ) َواَل تَْقُتُلــوا النَّ

)ع(  ن ــ�ی المون ــِل( می باشــد. در دوران حکومــت امری ی اْلَقْت ِ
ــْرِْف �ن ــاَل یُ ــْلَطانًا َف ــِه ُس ــا ِلَوِلیِّ َجَعْلَن

ــوان نمونه هــای  ــا می ت ــه آنه ــایل ب ــا نگاهــی اجم ــه ب ــگ مهــم روی داده ک ــاق و جن ــد اتف چن

)ع(  ن المومنــ�ی ن نامــه امری عمــی نــگاه و بینــش امــام بــه صلــح را بــه روشــین دریافــت. همچنــ�ی

بــه مالــک اشــرت و توصیه هــا و ســفارش های منــدرج در آن درخصــوص حکومــت داری و 

سیاســت ورزی مســتندی مهــم از بینــش و نــگاه آســما�ن امــام)ع( بــه صلــح اســت.
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6-1- جنگ جمل

ــی)ع(  ــام ع ــت ام ــل حکوم ــخت در مقاب ن س ــری ــه و مخالفت آم ــت براندازان ن حرک ــت�ی نخس

، فزون خواهــی و مســندگرا�ی شــکل  ی از قدرت طلــیب فتنــه جمــل بــود. ایــن جنــگ در بســرت

ــه  ــه ک ــه عایشــه در مک ن ب ــرای پیوســ�ت ــه عمــره و در اصــل ب ــه بهان ــری ب گرفــت. طلحــه و زب

پرچــم مخالفــت بــا حکومــت عــی)ع( را برافراشــته بــود، از امــام  اجــازه خواســتند، ایشــان 

ن بــه عایشــه و ســایر مخالفــان هســتند و قصــد  بــا آنکــه می دانســت آنهــا در صــدد پیوســ�ت

ــت  ــل از جنای ــاص قب ــت قص ــرا نمی خواس ــت زی ــان نداش ن بازش ــ�ت ــد، از رف ی دارن ن ــری فتنه انگ

اض عبداللــه بــن عبــاس فرمــود: ایــا می خواهــی مــن آغازگــر ســتم و  نمایــد. در مقابــل اعــرت

وع جنــگ جمــل  بــدی باشــم و بــر اســاس گمــان  تهمــت مجــازات کنــم؟ امــام پیــش از رسش

( بــرای ایجــاد صلــح، بــدون زره و شمشــری بــرای مذاکــره بــا زبــری بــه ارودگاه دشــمن  ن )ناکثــ�ی

ن بــه ســپاه خــود فرمودنــد کــه اگــر مخالفــان  رفتنــد. )مالشــاهی، 1397: 158( ایشــان همچنــ�ی

مجــروح شــدند، تنــدی و بدرفتــاری مکنیــد و اگــر فــرار کردنــد وی را تعقیــب ننمائیــد و اگــر 

ن گذاشــت و تســلیم شــد او در امــان اســت. ایــن موضــوع نشــان  کــیس اســلحه خــود را زمــ�ی

ــوده و تمــام تــالش و ســعی  ــه امــام جنگ طلــب و خواهــان جنــگ و کشــتار نب می دهــد ک

ــه  ــوص عایش ــه در خص ــت. چنانک ــته اس ــات گذاش ــش تلف ــگ و کاه ــردوری از جن ــود را ب خ

ــت و  ــرار داش ــگر ق ــط لش ــه در وس ــرت عایش ــل، ش ــگ جم ــود. در جن ــدام نم ــه اق ن گون هم�ی

نقــش محــوری ایفــا مــی کــرد، عــی)ع(  بــه عمــار و مالــک اشــرت و محمدبــن ا�ب بکــر و چنــد 

ــرت  ــردن ش ــاقط ک ــا س ــرده و ب ــه ک ــمن حمل ــگر دش ــب لش ــه قل ــه ب ــتور داد ک ــر دس ــر دیگ نف

ن ســقوط کــرد. عــی،  عایشــه، لشــگر را منهــزم نماینــد. شــرت کشــته و هــودج عایشــه بــه زمــ�ی

ــب  ــالع کس ــه اط ــواالت عایش ــه از اح ــت داد ک ــه را ماموری ــرادر عایش ــر ب ــن ا�ب بک ــد ب محم

کنــد و درصــورت نیــاز بــه کمــک، اقــدام نمایــد. چــون عایشــه زخمــی ســطحی برداشــته بــود 

ــان، 1388:  ــرصه فراهــم نمــود. )محمدی ــ� از خانه هــای ب ــه اســکان وی را در ی ایشــان زمین
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)ع( مســالمت و آشــیت را بــر جنــگ و خونریــزی ترجیــح مــی داد، مگــر  ن المومنــ�ی ( امری 70 پــاور�ت

آنکــه دشــمن همــه راه هــا را برصلــح و آشــیت بســته و چــاره ای جــز پیــکار نمانــده باشــد.

ی  )ع( از روشــها و تاکتیک هــای مختلــف بــرای دســتیا�ب بــه صلــح و پیشــگری ن المومنــ�ی امری

ــد  ــه از فرزن ــه شــناخیت ک ــا توجــه ب ــه ب ــوان نمون ــزی بهــره می گرفــت. بعن از جنــگ و خونری

ــا  ــا زبــری بــدون حضــور پــرش عبــدا.. ب زبــری داشــت، بــه ابــن عبــاس توصیــه نمــود کــه ب

او مذاکــره کنــد. )کوثــری، 1397: 115( روش دیگــر امــام اســتفاده از عواطــف و احساســات 

ــری  ــورد زب ــام در م ــه 31 ام ــود. در خطب ــگ ب ــح و دوری از جن ــب صل ــرای کس ن ب ــ�ی مخالف

می فرمایــد رس وقــت زبــری رو، کــه خــوی نرمــرت دارد، و بــدو بگــو خالــزاده ات گویــد درحجــاز 

؟ در اینجــا خالــزاده  ، چــه شــد کــه بــر مــن تاخــیت  باخــیت
گ

مــرا شــناخیت و در عــراق نــرد بیگانــ�

گذاری  ، دارای بــار احســایس اســت کــه بــا هدف رقــت و نرمــی قلــب و تاثری خطــاب کــردن زبــری

پیــام و دوری از جنــگ بــکار بــرده شــده اســت. )فرخــی، 1396: 139( امــام از صــرب و تحمــل 

ــا آنجــا کــه  وع جنــگ ت ــد و در رسش ی اســتفاده می کردن ــر جنــگ و آغــاز نمــودن درگــری در براب

ــد. در جنــگ جمــل امــام در  ــه صــرب و تحمــل متوســل بودن فضــا و زمــان اجــازه مــی داد ب

ــد و  ــه پشــت هــم داده ان ن بــودن مــن پشــت ب المومنــ�ی ــن گــروه، از امری ــه ای فرمــود ای خطب

 شــما احســاس خطــر نکنــم، شــکیب مــی ورزم. )خطبــه 169(
گ

مــن تــا هنگامــی کــه از یکپارچــ�

6-2- جنگ صفین:

ا�ن  ( بــرای بیعــت معاویــه، ســفری ن ن )قاســط�ی وع جنــگ صفــ�ی )ع( قبــل از رسش ن المومنــ�ی امری

 
گ

ن و آمــاد� وع جنــگ را قبــل از تجهــری فرســتاد و بــا اینکــه اصحــاب ویــاران امــام تقاضــای رسش

ــزد  ــه ن ــر ک ــود جری ــفری خ ــواب س ــه از ج ــا�ن ک ــا زم ــام ت ــتند، ام ــل را داش ــرف مقاب الزم ط

معاویــه فرســتاده بــود مطلــع نبــود، اقدامــی بــرای جنــگ ننمــود و صلــح و ســازش را بیشــرت 

ــاِم َو َ�ٌْف  ــاِم َو َجِریــٌر ِعْنَدُهــْم ِإْغــاَلٌق ِللشَّ ترجیــح مــی داد )ِإنَّ اْســِتْعَداِدي ِلَحــرِْب أَْهــِل الشَّ
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ــاً أَْو  ــَدُه ِإالَّ َمْخُدوع ــُم بَْع ــاً اَل یُِقی ــٍر َوْقت ــتُّ ِلَجِری ــْد َوقَّ ــْن َق ٍ ِإْن أََراُدوُه، َو َلِک ْ ــری ــْن َخ ــِه َع اِلأَْهِل

ــزام  ــه 43( اع ــَداَد. خطب ْع ــُم ااْلإِ ــرَُه َلُک ْک ــأَْرِوُدوا َو اَل أَ ــاِة َف َنَ
ــَع ااْلأ ــِدي َم أُْي ِعْن ــرَّ ــاً َو ال َعاِصی

ــن  ــید و در ای ــول کش ــاه ط ــه م ــدود س ــه ح ــام و معاوی ن ام ــ�ی ــا ب ــات �ن م ان و مکاتب ــفری س

ــه  ــا اینک ــتند ت ــام پیوس ــه ام ــده داده و ب ــه و عقی ــری روی ــان تغی ــدادی از مخالف ــدت تع م

ــه  )ع( در خطب ن ــ�ی المومن ــود. امری ــگ نم ــر ســال 37 هجــری اعــالم جن ــاه صف ــه در م معاوی

ــدون در  ــه اهــداف را ب ــل ب ــرای نی ــن ب ــه تلویحــا اســتفاده از هــر شــیوه ممک 200 نهج البالغ

ــر از  ــه زیرک ت ــه خــدا ســوگند معاوی ــد ب ــد و می فرماین ــت آن رد می کن وعی ن مرش ــ�ت نظــر گرف

 ، ِّ مــن نیســت بلکــه شــیوه او پیمان شــکین و گنهــکاری اســت. “َوهللاِ مــا معاویــة بأدَهــی ِمــین

ــُه یَغــدُر َو یَفجــُر. َو َلــوال کَراهّیــة الَغــدر َلُکنــُت ِمــن أدَهــی الّنــاس." اگــر پیمان شــکین  َولِکنَّ

ــود. ــیس نب ــن ک ــر از م ــود، زیرک ت ناخوشــایند نب

ت در ســفارش بــه فرمانــده لشــکر خــود معقــل بــن قیــس ریاحــی کــه بــا ســه هــزار  حــرصن

ــد، فرمــود )نامــه 12( جنــگ  ــه ســوی شــام حرکــت کردن ــوان پیشــاهنگان ســپاه ب ــاز بعن رسب

ــا  ــه جنــگ ب ــا آنهــا شــما را وادار ب ــد دشــمین ب ــو جنگــد و نبای ــا ت ــا کــیس کــه ب مکــن مگــر ب

آنــان کنــد پیــش از آنکــه ایشــان را بــه ســوی حــق بخوانیــد و بــا آنهــا اتمــام حجــت کنیــد. 

مومنــان)ع(  بــه یــاران خــود امــر نمــود کــه هــر کــس بــه شــما پیشــنهاد صلــح کــرد از او  امری

بپذیریــد. )و مــن القــی الیکــم الســلم فاقبلــوا منــه(

امــام عــی)ع( مکــررا در ارتبــاط بــا مخالفــان از پنــد و انــدرز بهــره گرفتــه اســت و قبــل از 

هرگونــه اقدامــی، ابتــدا مخالــف را نصیحــت می کردنــد تــا بــه راه راســت برگردنــد. همانگونــه 

ــه  ــت ک ــن اس ــواه ای ــا گ ــن نمونه ه ــت. ای ــوده اس ــل نم ــور عم ــه وف ــه ب ــورد معاوی ــه در م ک

هــدف اولیــه ایشــان جنــگ و خونریــزی نبــوده اســت و ارشــاد و هدایــت در اولویــت قــرار 

ی  ِ
ــَه �ن ــِق اللَّ ــد َفاتَّ ــه می فرمای ــه معاوی ــاب ب ــام خط ــه 55 ، ام ــه در نام ــت. چنانک ــته اس داش

ــْیَطاَن ِقَیــاَدَك َو اْ�ِْف ِإیَل ااْلآِخــرَِة َوْجَهــَك، َفِهــَي َطِریُقَنــا َو َطِریُقَکمهــارت  نَْفِســَك َو نـَـاِزِع الشَّ

را بدســت شــیطان مــده و روی بــه آخــرت نــه کــه راه مــا و تــو آن راه اســت. )فرخــی، 
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ی از جنــگ از روش مکاتبــه و ارســال نامــه بــه رسان مخالــف  1396: 132( امــام بــرای جلوگــری

ــه  ــا در جــواب نامه هــای معاوی ــه و ی ــه معاوی ــه نامه هــا�ی ب ــه عنــوان نمون بهــره می گرفــت ب

نگاشــتند و مکاتبــات متعــددی در ایــن خصــوص انجــام دادنــد. 

از نشــانه های دیگــر عالقمنــدی امــام بــه صلــح و دوری از جنــگ و خونریــزی، در نامــه 29 

خطــاب بــه مــردم بــرصه دیــده می شــود. ایشــان می فرماینــد مــن گناهکارتــان را بخشــودم و 

از آن روی بگردانــده شمشــری برداشــتم و آن را کــه روی آورده قبــول نمــودم. )فرخــی، 1396: 

یعــه آ�ب را کــه هــر دو لشــگر می توانســتند از  ــه رسش ، لشــگریان معاوی ن 141( در جنــگ صفــ�ی

ت در  آن اســتفاده کننــد تصاحــب نمــوده و اجــازه اســتفاده یــاران امــام را نمی دادنــد. حــرصن

ــار لشــگر  یعــه آمــاده نمــود. آب در اختی ــرای تصاحــب رسش خطبــه ای بســیار قــوی لشــگر راب

ــه را  ــه لشــگر معاوی ن آب ب ــل نکــرد و اجــازه برداشــ�ت ــه مث ــه ب قــرار گرفــت امــا ایشــان مقابل

ن داد. نــری

6-3- جنگ نهروان )مارقین(:

درخصــوص خــوارج عــی معتقــد بــود که آنهــا بدنبــال حــق هســتند ویل اشــتباه نموده اند. 

)فلیــس مــن طلــب الحــّق فاخطــأه کمــن طلــب الباطــل فأدرکــه. خطبــه 58( لــذا بــه حقــوق 

ن محــروم نمی کنیــم  ام می گذاشــت و می فرمــود مــا شــما را از ســه چــری شــهروندی آنهــا احــرت

ــا  ــگ ت ــدم جن ــا 3- ع ــا م ــان همراهــی ب ــا زم ــم ت ــدی از غنائ ــه مســاجد 2- بهره من 1- ورود ب

ی و دفــع حداقــی عمــل می نمــود  زمــا�ن کــه آغازگــر جنــگ نباشــید. امــام بــه جــذب حداکــرش

ــد و  ــام نمی دادن ــه ای انج ــل مجرمان ــه عم ــا�ن ک ــا زم ــهروندی را ت ــی و ش ــوق اجتماع و حق

علیــه دســتگاه حکومــت دســت بــه توطئــه نمی زدنــد رعایــت می نمــود. )کوثــری، 1397: 117( 

ا�ن امــام در مســجد اظهــارا�ت نمــود  حــیت آنجــا کــه یــ� از خــوراج بــا �ب اد�ب در میــان ســخرن

ت ممانعــت نمــود و فرمــود:  ن وی را کردنــد، حــرصن و اصحــاب از جــا برخاســته و قصــد کشــ�ت
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ــه جــای دشــنام  ــد. ب ــٍب. او را مهلــت دهی ــْن َذنْ ــٌو َع ، أَْو َعْف ــَو َســبٌّ ِبَســبٍّ ــا ُه ــداً، ِإنََّم ُرَویْ

ن امــام از  بایــد دشــنام داد یــا از گناهــش گذشــت؟ )حکمــت 420( در خصــوص خــوارج نــری

ی از جنــگ اســتفاده می نمــود چنانکــه در مذاکــره بــا خــوراج  روش هــای مختلــف بــرای جلوگــری

امــام بــه ســفری خــود ابــن عبــاس ســفارش می کنــد کــه اَل تَُخاِصْمُهــْم ِباْلُقــْرآِن، َفــِإنَّ اْلُقــْرآَن 

ِة، َفِإنَُّهــْم َلــْن یَِجــُدوا َعْنَهــا  ــنَّ ــاٌل ُذو ُوُجــوٍه، تَُقــوُل َو یَُقوُلــوَن ...، َو َلِکــْن َحاِجْجُهــْم ِبالسُّ َحمَّ

َمِحیصــادر گفتگــو بــا آنهــا بــه وســیله قــرآن بحــث مکــن زیــرا قــرآن معــا�ن مختلــف دارد، لــذا با 

آنهــا از طریــق ســنت پیامــرب ســخن بگــو زیــرا آنهــا راه گریــزی از ایــن امــر ندارنــد. )نامــه 77(

ــود  ن می نم ــری ــوارج پره ــا خ ی ب ــری ــود از درگ ــم ب ــات فراه ــط و مقتضی ای ــه رسش ــا ک ــا آنج ت

ــرار  ــان ق ــب در مقابلش ــش و متعص ــان کج اندی ــده ای انس ــیت ع ــروان، وق ــه نه ــذا در قضی ل

فایــده ای  می کننــد،  احتجــاج  نمی بخشــد،  فایــده ای  و  می کنــد  نصیحــت  نــد،  می گری

نمی بخشــد، واســطه می فرســتد، فایدهــای نمی بخشــد، کمــک مــایل می کنــد و عــده ای 

همراهــی می کننــد، فایــده ای نمی بخشــد، درآخــر رس کــه صــف آرا�ی می کنــد، بازهــم 

نصیحــت می کنــد، فایــده ای نمی بخشــد، بنابرایــن بنــا بــر قاطعیــت می گــذارد. پرچــم را بــه 

دســت یــ� از یارانــش می دهــد )ابــو ایــوب انصــاری( و می گویــد هرکــس تــا فــردا زیــر ایــن 

پرچــم آیــد، درامــان اســت، امــا بــا بقیــه خواهــم جنگیــد، از10 هــزار نفــر لشــکر مخالفــان، 

هشــت هــزار نفــر زیــر پرچــم آمدنــد و ایشــان گفــت کــه شــما برویــد و رفتنــد، در حــایل کــه 

ن اخطــار کــرد، تهدیــد  آنهــا ســابقه جنــگ دارنــد، دشــمین و بدگــو�ی کــرده انــد. بــه مابقــی نــری

ن  وع کــرد. )محمدیــان، 1388: 70( البتــه راه دومــی نــری کــرد فایــده نبخشــید و لــذا جنــگ را رسش

ــن برگــردد و از  ــا مدائ ــه کوفــه ی ــد هرکــس ب پیــش روی خــوارج گذاشــت و آن اینکــه فرمودن

ــت. ــان اس ــد در ام ی کن ــری ــروه کناره گ گ
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6-4- نامه به مالک اشتر:

سیاســت کی امــام در جنــگ و صلــح از فرمــان ایشــان بــه مالــک مشــخص می شــود. بــه 

وی امــر می کنــد کــه سیاســت نظامــی ات را چنــان ســامان ده کــه کمــرت بــه جنــگ و بیشــرت 

ــه آزار  ــار ک ــه کار بگم ــیس را ب ــپاهیانت ک ــد از س ن می فرمای ــ�ی ــود. همچن ــم ش ــح خت ــه صل ب

ــه  و شــکنجه مــردم و جنــگ را دوســت نمــی دارد. )نامــه 53( فرماندهــی بگمــار کــه کمــرت ب

جنــگ و بیشــرت بــه صلــح بیاندیشــد. َفــَولِّ ِمــْن ُجنــوِدَك اَنَْصَحُهــْم �ن نَْفِســَك ِلّلــِه َو ِلرَُســوِلِه 

یُح  َ ــرت ــِب، َو یَْس ــِن اْلَغَض ــُئ َع ــْن یُْبِط ــاً، ِممَّ ــْم ِحْلم ْفَضَلُه ــاً، َو اَ ــْم َجْیب ــَك، َو اَنْقاُه ماِم َو اِلِ

ــُف، َو الیَْقُعــُد  ُُه اْلُعْن ــری ــْن ال یُث ــو َعــَی االْْقِویــاِء، َو ِممَّ َعفــاِء، َو یَْنُب ــْراَُف ِبالضُّ ِایَل اْلُعــْذِر، َو یَ

ــر و  خواه ت ــوایت خری ــرب و پیش ــد و پیام ــه خداون ــبت ب ــو نس ــش ت ــه پی ــُف. آن ک ْع ــِه الضَّ ِب

ــر  ــه دی ــان ک ــه فرماندهــی ارتشــت انتخــاب کــن، از آن ــر اســت او را ب ــر و بردبارت پاک دامن ت

ــردن  ــدان گ ــر زورمن ــان، و در براب ــان مهرب ــه ناتوان ــد، و ب ــد، و پوزش پذیرترن ــم آین ــه خش ب

د، و ناتــوا�ن وى را بــر جــاى ننشــاند. )نامــه 53(  ن فرازنــد، و از آنــان کــه خشــونت او را برنیانگــری

وال تدفعــن صلحــا دعــاک ... و امنــا لبــالدک هرگــز صلحــی را کــه از جانــب دشــمن پیشــنهاد 

ــش  ــپاهت آرام ــرای س ــح ب ــه در صل ــرا ک ــن، چ ــت رد مک ــدا در آن اس ــای خ ــود و رض می ش

ــت  ــرای رسزمین ــا و ب ــم و غم ه ــیت از ه ــه راح ــودت مای ــرای خ ــوا( و ب ــد ق ــبب تجدی )و س

د، دشــمن  موجــب امنیــت اســت. بــه مالــک اشــرت دســتور می دهــد کــه اگــر در میــدان نــرب

صلــح را پیشــنهاد کــرد، چنانچــه بــه راســیت و درســیت ایــن امــر اعتمــاد کــردی و رضــای خــدا 

، بیدرنــگ صلــح کــن زیــرا صلــح از جنــگ ســتوده تر  و مصلحــت کشــور را در صلــح دانســیت

و بهــرت اســت.

7- توصیه ها و استراتژی های صلح امام مستور در دعاها و خطبه های نهج البالغه:

ن صفــا  ، تقبیــح دشــمین و جنگجــو�ی و کشــتار و تحســ�ی
گ

گفتــار و کــردار عــی)ع( در زنــد�



و دوســیت و بــرادری و تعــاون و همــکاری اســت و صلــح را باعــث آرامــش و امنیــت کشــور 

می دانــد. )کوثــری، 1397: 110( در خطبــه 55 اشــاره شــده کــه هدایــت منحرافــان نــزد امــام 

ــا  ــِه َم ن گمراهــی و ضاللــت اســت. َفَواللَّ ن آنهــا در عــ�ی عــی)ع(  دوســت داشــتین تر از کشــ�ت

 ، ی ِ
ی َو تَْعُشــَو ِإیَل َضــْو�أ ی َطاِئَفــٌة َفَتْهَتــِدَي �بِ ــا أَْطَمــُع أَْن تَْلَحــَق �بِ َدَفْعــُت اْلَحــرَْب یَْومــاً ِإالَّ َو أَنَ

َّ ِمــْن أَْن أَْقُتَلَهــا َعــَی َضاَلِلَهابــه خــدا ســوگند، هیچــگاه جنــگ را حــیت یــك  َو َذِلــَك أََحــبُّ ِإیَلی

روز بــه تأخــری نینداختــم مگــر بــه آن امیــد کــه گروهــی از مخالفــان بــه مــن پیوندنــد و بــه 

وســیله مــن هدایــت شــوند. و بــا چشــمان کــم ســوى خــود پرتــوى از راه مــرا بنگرنــد و بــه 

ــرا عــی)ع(   ن ضاللــت. زی ن ایشــان در عــ�ی ن حــایل را دوســت تر دارم از کشــ�ت راه آینــد. چنــ�ی

ــد )خطبــه 43 و نامــه 53(  جنــگ و خونریــزی را رسش و بــدی و صلــح را خــری و نیــ� می دان

ن  عــی)ع(  بســیار کابــردی راه رســیدن بــه صلــح درجوامــع انســا�ن را بردبــاری، در اختیارگرفــ�ت

ــد. )اســالمی، 1393: 13(  در خشــم می دان
گ

ــان و دوری از شــتابزد� ی زب ن ــری ت

ــگ )اَل  ــردن جن ــاز نک ــد از آغ ــارت بودن ــزی عب ت در دوری از خونری مــیسش و روش حــرصن

ــِه َفــاَل تَْقُتُلــوا ُمْدِبــراً  َّ یَْبَدُءوُکْم،---َفــِإَذا َکانـَـِت اْلَهِزیَمــُة ِبــِإْذِن اللَّ ]تَُقاِتُلونَُهــْم[ تَُقاِتُلوُهــْم َحــیت

ــٌة. ــِه َعضَّ اِلــِم اْلَبــاِدي َغــداً ِبَکفِّ َو اَل تُِصیُبــوا ُمْعــِوراً َو اَل تُْجِهــُزوا َعــَی َجِریــٍح، نامــه 14( و )ِللظَّ

آغــاز کننــده ســتم، در قیامــت انگشــت بــه دنــدان می گــزد. حکمــت 186(، مبــارزه نطلبیــدن، 

ــَت  ــاَرزٍَة، َو ِإْن ُدِعی ــَونَّ ِإیَل ُمَب ــِن )علیه الســالم(: اَل تَْدُع ــِه اْلَحَس ــه الســالم( اِلبِْن ــاَل )علی َو َق

ــه  ــه خطــاب ب وٌع. حکمــت 233 ک ــرْصُ ــَي َم ــاٍغ، َو اْلَباِغ ــا بَ ــَي ِإَلْیَه اِع ــِإنَّ الدَّ ــْب؛ َف ــا َفأَِج ِإَلْیَه

امــام حســن )ع( هرگــز کــیس را بــه مبــارزه فرانخــوان امــا اگــر تــو را بــه مبــارزه خواندنــد، 

ــدم  ــت. ع ــوب اس ــر، مغل ــت و بیدادگ ــر اس ــد، بیدادگ ــرا می خوان ــه ف ــرا آنک ــخ ده. زی پاس

ن مخالفــان  وع جنــگ، یــا رخنــه در بــ�ی کــت درجنــگ )نامــه 57(، تعلــل در رسش اجبــار بــه رسش

ــگ  ــری در جن ــا زب ــره ب ــد مذاک ــود مانن ــزی ب ی از خونری ــری ــح و جلوگ ــه صل ــرای دســتیا�ب ب ب

جمــل و یــا نامــه بــه عایشــه بــرای انــرصاف از جنــگ و همراهــی عــده ای کــه خون خواهــی 

ــد  ــه یزی ن امــام وعــده امــارت اصفهــان و ری را ب ــری عثمــان را داشــتند. در جنــگ نهــروان ن
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وی از وی از جنــگ منــرصف شــوند. )کوثــری، 1397: 118(  بــن قیــس داد تــا عــده ای بــه پــری

ــرای  ان ب ه از ســفری ــری ــل، خــوارج و غ ــه جم ــف از جمل ــام عــی)ع( در جنگ هــای مختل ام

مذاکــره و بازگشــت مخالفــان اســتفاده کــرده اســت. هــر چنــد توصیــه می نمــود کــه پــس 

از امضــای صلــح از دشــمن خــود بســیار بســیار برحــذر بــاش، زیــرا دشــمن چــه بســا بــرای 

ــه و خــوش  ــد نزدیــک می شــود، پــس جانــب دوراندیــیسش را از دســت من آنکــه غافلگــری کن

گمــا�ن را کنــار بگــذار. )نامــه 53(

ــر  ــه ح ــه ب ــنهاد حمل ــال پیش ــه کرب ــد. در واقع ــگ نبوده ان ــر جن ــگاه آغازگ ــان هیچ امام

ن برســند ویل امــام نپذیرفــت  مطــرح شــد قبــل از اینکــه بقیــه ســپاه دشــمن بــه ایــن رسزمــ�ی

ن توصیــه امــام بــود  ن نــری و فرمــود کــه مــا آغازگــر جنــگ نخواهیــم بــود. در جنــگ صفــ�ی

وع شــد بــه رسعــت یــورش بریــد و مردانــه  کــه آغازگــر جنــگ نباشــید ویل چــون جنــگ رسش

بجنگیــد. )کوثــری، 1397: 119( او هرگــز خواهــان خونریــزی نبــود. خواهــان عــدل و عدالــت 

ــالش  ــی داد ت  رخ م
گ

ــ� ــر جن ــد و اگ  رخ نده
گ

ــ� ــت جن ــن اس ــا ممک ــت ت ــعی داش ــود و س ب

ــد از  ــگ بع ــه جن ــرد ک ــالش می ک ــوال ت ــذا معم ــاند ل ــل برس ــه حداق ــات را ب ــت ضایع داش

ــا اینکــه تاریــ� شــب آتــش جنــگ را خامــوش کنــد و  ظهــر و نزدیــک غــروب آغــاز شــود ت

ــری، 1397: 110( ــه شــود. )کوث ی ریخت خــون کمــرت
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)ع( برمبنای آموزه های اسالم ن المومن�ی صلح از منظر امری
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8- نتیجه:

در جهــان امــروز هــدف حکومــت و سیاســت، برقــراری صلــح بیــان شــده اســت 

ــه  ــت ک ــح اس ــود. در صل ــناخته می ش ــن ش ی بنیادی ــری اتژی و جهت گ ــرت ــک اس ــح ی و صل

ــا فــراغ بــال بــه ســوی کســب امکانــات و ایجــاد رفــاه و آســایش  جامعــه آســوده خاطر و ب

ــک  ــا ی ــا عموم ــگ ه ــد. در جن ــالش می نماین ــرت ت ــه به ــاد جامع ــد و در ایج ــت می کن حرک

وز می شــود، شــهروندان بازنــده اصــی هســتند و رعیــت هــم  قــدرت )بازیگــر ســیایس( پــری

یــن موانــع صلــح در جهــان،  وز نمــی شــود. )اســالمی، 1393: 2( امــا از بزرگرت هیچــگاه پــری

تعصــب، تبعیــض و نابرابــری و خــوی اســتعمار و اســتثمار دیگــران و دوری از نــگاه آســما�ن 

و الهــی بــه انســان و جامعــه انســا�ن اســت.

ن حیــات طیبــه  اســالم بــر صلــح بنــا شــده و امــام جهــاد را راهــی بــرای اصــالح و داشــ�ت

ن  المومنــ�ی ن امری ن مبنــا اســت کــه در صفــ�ی ن �ب دلیــل )خطبــه 206( بــر همــ�ی می دانــد نــه کشــ�ت

ــت  ــا هدای ــگ، �ف ــام در جن ــه اصــی ام ــد. توجی ــب می کن ــح را طل ــد صل )ع( از خداون

ــت. در دوران  ــره می گرف ــگ به ی از جن ــری ــرای جلوگ ــیله ای ب ــر وس ــود و از ه ــان ب گمراه

خــود بــا ســه گــروه مخالــف روبــرو شــد ویل روش صلح طلبانــه بــا آنهــا داشــت و انســانیت 

را اســاس حکومــت خــود قــرارداده بــود. بــه مالــک توصیــه می کنــد کــه در کارهــای منجــر 

ــد.  ــان کشــور مشــورت نمای ــا دانشــمندان و حکیم ــت، پیوســته ب ــح و امنی ــت صل ــه تثبی ب

)ســلطان محمــدی، 1391: 109(

ن مخالفــان اســت. ایشــان در وهلــه اول  ی فراتــر از نابــودی و کشــ�ت ن هــدف امــام چــری

ــکار  ــه ســوی حــق ب ن آنهــا ب تمــام تــالش خــود را در هدایــت گمراهــان و رهنمــون ســاخ�ت

ــگ  ــاز جن ــش از آغ ــا پی ــیت ت ــرار دارد. ح ــه ق ــن مرحل ــکار در آخری ــگ و پی د و جن ــری می گ

ــا جنــگ را بــه تاخــری  ن دســت از ارشــاد و هدایــت بــر نمــی دارد و بــه انحــاء مختلــف ی نــری

ی از جنــگ و برقــراری صلح  می انداختنــد و بــا ایــراد خطبــه و ارســال نامــه ســعی در پیشــگری
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)ع( بــرای همــه شــناخته شــده بــود و می دانســتند  ن المومنــ�ی داشــتند. هرچنــد شــجاعت امری

کــه در میــدان جنــگ بــه هیــچ دشــمین پشــت نکــرده اســت. چنانکــه در نامــه بــه عثمــان بــن 

حنیــف مــی آورد: "وا.. لــو تظاهــرت العــرب عــی قتــایل لمــا ولیــت عنهــا ولــو امکنــت الفــرض 

د بــا مــن پشــت بــه پشــت  مــن رقابهــا لســارعت الیهــا" بــه خــدا ســوگند اگــر عــرب بــرای نــرب

د پشــت نمی کنــم و اگــر فرصــت دســت دهــد کــه بتوانــم  یکدیگــر بدهنــد مــن بــه ایــن نــرب

آن را مهــار کنــم بــه رسعــت بــه ســوی آن خواهــم شــتافت. در جنگ هــای صــدر اســالم 

از شــجاعت های وی می بینیــم در جنــگ خنــدق کــه همــه بــه خــود لرزیدنــد و عــی جلــو 

)ع(  شــاخص و  ن المومنــ�ی ن شــجاعت امری ، در احــد در بــدر و درحنــ�ی رفــت، در فتــح خیــرب

هویداســت. امــا تــالش ایشــان تمامــا درجهــت رضــای خداونــد بــود و طبــق اصــول انســا�ن 

ــن  ــدود و موازی ــت ح ــه رعای ــزام ب ــا، ال ــام جنگ ه ــان در تم ــرد ایش ــورد. عملک ــم می خ رق

ــت. ــهود اس ــونت گریزی در وی مش ــیب و خش ــه صلح طل ــت و روحی ــی اس اله

اتژی ســیایس وی در زمینــه جنــگ و صلــح، بــر مبنــای  ه عمــی امــام، اســرت بــا تحلیــل ســری

ت بــه  حفــظ کرامــت انســان و ایجــاد صلــح و آرامــش در جامعــه اســالمی اســت. نــگاه حــرصن

جنــگ و صلــح، نگاهــی الهــی و براســاس آموزه هــای دیــن اســالم و ابــزاری بــرای رســیدن بــه 

ی از ظلــم و هــرج و  اهــداف اســالم کــه حفــظ ارزش هــای الهــی و انســا�ن اســت و جلوگــری

مــرج از جامعــه انســا�ن می باشــد. )مالشــاهی، 1397: 154(
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