
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينامة علوي پژوهش
  92 -  77، 1397ـ پژوهشي، سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  نامة علمي دوفصل

  ؛)ع(به امير مؤمنان عليبا عصمت  ناسازگارنقد انتساب عملكرد 
  به ظاهر نامتعادل موردي اعمال ةمطالع
  )كارانه آميز يا محافظه خشونت(

  *كاووس روحي

  چكيده
عمل غير معتدل افزون بر اينكه فاقد توجيـه اخالقـي اسـت، بـا عصـمت معصـومان (ع)       

مؤمنـان  ص ديني نشانگر آن اسـت كـه از امير  سازگاري ندارد، پاره اي از جستارهاي نصو
د اعمال محافظه كارانه و تفريطي و در مواردي عمل خشونت آميز علي (ع) در برخي موار

كه در روش گردآوري مطالب، كتابخانه اي است و  –و افراطي سر زده است. اين پژوهش
در نحوه استناد داده ها، از شيوه اسنادي پيروي مـي كنـد و در تجزيـه و تحليـل مطالـب،      

تمامي مواردي را كه در زمينه –باشد.روش آن تحليل محتوايي از نوع توصيفي تحليلي مي 
علـي (ع) مـي رفـت گـردآوري و     ياد شده امكان ناسـازگاري بـا عصـمت اميـر مؤمنـان      

نموده و در پاسخ بهشبهه هاي ياد شدهبه اين نتيجه دست يافته است كه تمامي اين   تحليل
پشـتوانه هـاي عقلـي مطـابق بـا      شبهه هـا بـا توجـه بـه حقـايق تـاريخي كـه از سـوي         

ياء الهي انب  سنجي معقول، متناسب با زمانه و موقعيت و مطابق و يا مشابه با سيره مصلحت
  پشتيباني مي شود، قابل پاسخ است.

كشـتار مسـلمانان،   كـاري،   خشونت، محافظـه  عصمت، (ع)،امير مؤمنان علي ها: كليدواژه
  گيري افراطي. انتقام

  
  
  
  

                                                                                                 
   k.roohi@modares.ac.irگروه علوم قرآن و حديث،  ،دانشگاه تربيت مدرس ،دانشيار *

  09/05/1397، تاريخ پذيرش: 11/02/1397تاريخ دريافت: 
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  مقدمه. 1
معصومان(ع) سازگاري معتدل افزون بر اينكه فاقد توجيه اخالقي است، با عصمت عمل غير
مؤمنـان علـي(ع) در   ص ديني نشانگر آن است كـه از امير اي از جستارهاي نصو ندارد، پاره

برخي موارد عمل تند و خشونت آميز و يا اعمال محافظه كارانه سـر زده اسـت. مـوارد بـه     
امير مؤمنان علي (ع) كه به گونـه اي ممكـن اسـت عمـل     ظاهر محافظه كارانه در عملكرد 

 تفريطي و خروج از حد تعادل تلقي شود، عبارت است از: موارد به ظاهر محافظـه كارانـه؛  
خود؛سكوت در برابر عهده دار شدن خالفـت توسـط خلفـاي سـه      امامت عدم تبيين مقام

سوم. و اما موارد بـه ظـاهر تنـد و      و شركت در شوراى تعيين خليفه فا؛همكارى با خلگانه؛
افراطـي و   خشونت آميز در عملكرد امير مؤمنان علي (ع) كه به گونه اي ممكن است عمل

شود، عبارت است از: عدم محافظه كاري در صـلح حديبيه؛عـدم     خروج از حد تعادل تلقي
غنيمـت   نگ نهروان؛ وجنگ با محاربان و بـه با مخالفان؛كشتار مسلمانان در ج محافظه كاري

  .بردن اموال آنان با وجود عدم تصرف در ناموس آنان
نـه اي اسـت و در نحـوه اسـتناد     كه در روش گردآوري مطالـب، كتابخا  –اين پژوهش

تحليـل مطالـب، روش آن تحليـل     ها، از شيوه اسنادي پيروي مـي كنـد و در تجزيـه و    داده
لكـرد  درصدد است پاسخ هاي مربـوط بـه عم   –محتوايي از نوع توصيفي تحليلي مي باشد.

متعادل (خشونتĤميز يا محافظه كارانـه) اميـر مؤمنـان علـي (ع) را گـردآوري، تحليـل و       غير
ت بررسي و نقد نموده و ديدگاه برگزيده در هر دو زمينه يـاد شـده را ذكـر نمايـد. ضـرور     

پژوهش در اين باره با وجود آنكه از دير زمان دانشمندان اسـالمي در البـالي كتـاب هـاي     
تفسير قرآن و كتاب هاي مستقلو مقـاالتي در زمينـه عصـمت معصـومان (ع)، بـه دفـاع از       
ساحت آنان پرداخته اند، اين است كه كمترين اثر به موضوع مقاله حاضر پرداخته است و يا 

قـد  موضوع مقاله عمدتا فقط به ذكـر احتمـال هـا بـدون تحليـل و ن      آثار اندك مكتوب در
تمامي موارد هشتگانه كه در مورد آنهـا شـبهه و پرسـش     موضوع را بررسي كرده است. لذا

مطرح شده و يا خاستگاه شبهه است به ترتيب تاريخي در اين مقاله ذكـر و مـورد تحليـل،    
رسـش هـا مطـرح شـده اسـت، نقـد و       پ بررسي قرار گرفته و پاسخ هايي كه در برابر ايـن 

هاي نزديك به واقع برگزيده و يا پاسخ جديد ابداع خواهـد شـد. و در مـواردي كـه      پاسخ
  پاسخي ارائه نشده است، اقدام به پاسخ خواهد شد.

  
  كاري در صلح حديبيه عدم محافظه. 2
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بـود.  بـه عقـد قـرارداد صـلح      در صلح حديبه، علي (ع) از طرف پيامبر اكرم (ص) مـأمور 
استفاده شود، زيرا » محمد«از اسم » اهللا  رسول«نامه به جاي عنوان  گفتند در متن صلح  كافران

اي  ما محمد را به پيامبري و رسالت قبول نداريم. علي (ع) اين تقاضا را نپذيرفت، لـذا عـده  
را  (ع) بايـد تقاضـاي كـافران    اند كه در برابر اين اتّفاق مهم و عقد صـلح، علـي   شبهه كرده

؛ ابنحنبل، بي تا: 223–1/222 :1425؛ ري شهري، 117 :1397شيرازي،  كرد. (مدني مي  قبول
 :1411؛ نسـائي،  174–5/173 ؛ نيشـابوري، بـي تـا:   3/167 ؛ بخـاري، بـي تـا:   4/291: 1401

ــي، 5/168 ــيدالناس،277 –16/276 م:1985- 1405؛قرطبـ ؛ 2/128م:  1986 - 1406 ؛ ابنسـ
  )6/345 :1422عاملي، 
ا (ص) و تغييـر تصـميم علـي (ع)،    اساس يكتوجيه عقلي مستند به سيره رسول خـد بر 

بـدون اذن پيـامبر اكـرم (ص)    داد كـه   توان گفت: شـدت ايمـان علـي (ع) اجـازه نمـي      مي
اين كار بزند، لذا وقتي پيامبر رضايت داد، علي (ع) به تغيير عنوان در متن صلحنامه  به  دست

  اقدام كرد. (همان)
  

  خود  امامت ين مقام. عدم تبي3
 يكي از اشكاالتى كه به عملكرد امير مؤمنان (ع)، مي شود اين است كه چـرا ايشـان، مقـام   

  )2/151: 1410، خود را تبيين نكرد؟(علم الهدي امامت
وظيفه  ادين و اساسى مطرح است كه آيا امامدر پاسخ اين شبهه بايد گفت يك بحث بني
كننـد؟ در روايـات     ران بخواهد از او پيروىدارد خود را به عنوان امام معرفى كند و از ديگ

گردند، بايـد او را نيـز    طور كه مردم به گرد كعبه مي كعبه است، همان  به منزله آمده كه علي
: 1409، گويد رو به من كنيـد، (حـرّ عـاملي    گاه كعبه نمي ند. هيچشناخته و گرد او جمع شو

است كه امام را معين كند، اما امـام   پيامبر  ) بلكه اين وظيفه33/380: 1403، ؛ مجلسي11/32
ظاهرى خود  امامت وظيفه ندارد بگويد من را بپذيريد. بنابراين حضرت نسبت به تبيين مقام

بتنى بر تبيين كه م عقلي اى نداشت. بدين ترتيب، مي توان اين اشكال را با يك توجيه وظيفه
  (ع) است، پاسخ داد.شؤون و وظايف امام

خود را تبيين كرد. از جملـه   گذشته از اين، حضرت از همان ابتدا در هر فرصتى امامت
را به عنوان خليفه منصوب كننـد،   خواستند عثمان يعنى در شورايى كه مي» يوم الشوري«در 

اكرم (ص) فرموده بود بيـان كـرد و از تـك     (ع) تمام فضائل خود را كه پيامبرحضرت علي
: 1403، ؛ مجلسـي 2/554 :1416 ،گرفـت. (صـدوق   تك آنها نسبت بـه ايـن مسـئله اقـرار    
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امامت و واليت در موارد  على (ع) عليرغم ميل باطنى خود، ضمن تبيين مقام ) امام21/141
 ايـن اسـاس، ايـن توجيـه     ابراز كرد. بـر متعدد نارضايتى خود را از خالفت خلفاي سه گانه

  باشد، مي تواند موجه باشد. تاريخى كه ناظر به ارائه شواهد معتبر در پاسخ شبهه مي - عقلي
  

  ةگان دار شدن خالفت توسط خلفاي سه سكوت در برابر عهده. 4
يرى خالفت دفاع نكرد و پس گ يكى ديگر از اين است كه چرا حضرت از حق خود در باز

انگيزان چنـين   و شبههواليت بيعت كرد.  يا عليه آنان قيام ننمود، بلكه با خلفاى غاصب مقام
حق او نبوده است كه بخواهـد از   آيد كه اساساً امامت كنند كه از اينجا برمي نتيجه گيرى مي

گونه  و ... راضى بود كه هيچ حتما به حكومت ابوبكر كنند كه آن دفاع كند، يا شبهه ايجاد مي
  )2/151: 1410، اعتراضى نكرد. (علم الهدي

(ع) در برابر خلفا نه تنها از آنها اطاعـت  در پاسخ اين شبهه بايد توجه كرد كه اتفاقاً علي
د و دست از حق خود بر نداشـت، ولـى پـس از    نكرد، بلكه در مقابل آنان مقاومت نشان دا

ديد. به عنوان يك شـاهد تـاريخي    ، اقدام عليه آنان را به صالح نمياستقرار دستگاه خالفت
و... نزد حضرت آمدند و از او  در روايت است كه دوازده نفر از صحابه مانند سلمان، ابوذر

فرمود: شما مانند نمك غذا و سـرمه در چشـم     كند، اما حضرت كه عليه آنها قيامخواستند 
) كنايه از اين كه تعداد شما اندك است، بنابراين اگر عليه 28/210: 1403، هستيد، (مجلسي

كنند و اگر بيعت نكنيم ما را به عنوان شورشى بـه   قيام كنيم ما را مجبور به بيعت مي ابوبكر
بودند حاضر به بيعـت بـا     (س) در قيدحياترسانند. بنابراين تا حضرت فاطمه زهرا قتل مي

ت گرفتند. شاهد عينى بـر ايـن   (ع) به اجبار از او بيعآنها نشد، اما پس از وفات فاطمه زهرا
ايشان به علت عدم بيعت با آنها بود كه شرح اين واقعه بـه اتّفـاق در     مسئله آتش زدن خانه

)؛ بنابراين بر طبق روايات، 123: 1421نقل شده است. (عبدالزهراء،  كتب اهل سنت و شيعه
رد، اما براى دفاع از حق خود حضرت به هيچ وجه به صورت مسالمت آميز با آنها بيعت نك

  عملى مانند قيام كردن عليه آنها انجام نداد.  نيز اقدامي
هـاى خـود حضـرت،     با ديد كالن، با تحليل روايات مطرح شده در اين زمينه و فرموده

  عوامل عدم قيام ايشان عبارتند از:
ت كه خطر از بين رفتن منظور از مصلحت اسالم اين اس اسالم و مسلمين؛ مصلحت. 1

دين اسالم و آثار نبوت بود. و منظور از مصلحت مسـلمين يعنـى مسـلمانان دچـار جنـگ      
  داخلى و تفرقه شوند، لذا حضرت به خاطر حفظ وحدت قيام نكرد.
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فرمايد بنا بـر آيـات    خود حضرت در اين زمينه مي انبياء الهي؛  تقيه و عمل به سيره. 2
هـارون و حضـرت    ،، موسـي ، ابـراهيم بسيارى از انبياى الهى مانند حضرت نوح  سيره قرآن
كردند من نيز بـه آنهـا اقتـدا     باالتر تقيه مي (ص) اين بود كه به خاطر حفظ مصلحتمحمد

) بنابراين مبناى 3/237: 1410، ؛ علم الهدي449، 446/ 1361:1 ،طبرسيكرده و تقيه كردم. (
  (ع)، تقيه بود.اين كار حضرت علي

، فرمايد يـا علـي   اكرم (ص) مي در روايتى رسول اكرم (ص)؛ عمل به توصيه پيامبر. 3
ده و به تو خيانت خواهند كرد پس اگر واقعاً افرادى بودند كه تـو را  اين امت تو را فريب دا

يارى كنند كه عليه آنها شورش كنى اين كار را بكن، اما اگر كسى را نيافتى دست نگه دار و 
خود را بيهوده به كشتن نده و خون خود را حفظ كن تـا ايـن كـه مظلومانـه (بـه شـهادت       

  )610: 1415، آملي رسيده) نزد من بيايي. (طبري
اما اينها به معناى پذيرش حكومت و اطاعت از آنها نبود، زيرا حضرت در موارد متعـدد  
مخالفت خود را ابراز كرد. از جمله در خطبه شقشقيه صريحاً خلفاى سه گانه را مورد انتقاد 

  )48:  1414، طالب (ع) بن ابي عليشديد قرار داده است. (
كه مبتنى بر ارائه اسناد از روايات و تاريخ عقلي - لفظي بدين ترتيب، بر اساس اين توجيه

  سخ داد. (ع) است، نيز مي توان شبهه مورد بحث را پاو تحليل سكوت و انتقاد علي
  

  ةگان همكارى با خلفاى سه. 5
شود اين است كـه   (ع) و ساير ائمه (ع) وارد مييكى ديگر از اشكاالتى كه به حضرت علي

) پشت 2كردند،  مي  ) در مجالس آنها شركت1اگر اين خلفا مورد پذيرش آنها نبودند، چرا: 
بـراى   ) به عنوان قاضي4كردند،  مي  آنها را قبول  جوايز و صله) 3د، خواندن سر آنها نماز مي

) هدايايى را كه از جنگ با كافران به دسـت آورده  5كردند،  مي دادند و قضاوت آن حكم مي
دادند و ... .  ) به آنها مشورت خيرخواهانه مي6پذيرفتند،  كردند، مي بودند و به آنها هديه مي

  )29/447: 1403، (مجلسي
شود و آن ايـن كـه همـه اينهـا      اين سؤاالت در يك جمله خالصه مي ليكن پاسخ تمامي

اسـت، در ايـن بـاره     از بزرگـان شـيعه   بخشى از حق خود ائمه (ع) بوده است. شيخ مفيـد 
؛ ابن شهر 14–1/13: 1413؛ مفيد، ب. 336 :1413(مفيد، الف. » أَخَذَ بعض حقّه«فرمايد:  مي

: 1416؛ احمـدي ميـانجي،   448 –29/447 :1403؛ مجلسـي،  1/236م: 1956- 1376آشوب
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) بنابراين اگر ائمه (ع) به 213 –1/212 :1421؛ حسن، 1/433 :1371؛ امين، 88 –3/87؛2/3
كردند، يا بـه آنهـا    براى خلفا حكم كرده و مسائل حقوقى را براى آنان بيان مي عنوان قاضي

آنها به صورت كردند و با  اسالم را براى آنان بيان مي دادند و احكام مشورت خيرخواهانه مي
گرفتند و... همه حق مسلم خود ائمه (ع)  كردند و جوايزشان را مي مي  مسالمت آميز برخورد

هـاى بـه دسـت آمـده كمـال اسـتفاده        شان بود از اين رو از اين فرصـت  و از شئون امامت
  كردند.  مي  را

(ع) حكومـت امـام   هكه مبتنى بر تحليل دامن عقلي است يك توجيهدر واقع اين توجيه، 
  حتى در زمان عدم بسط يد است، و به خوبى پاسخ گوى شبهه مي باشد.

 اى داشـتند. بنـابراين اهـل تسـنن     نيز چنين شيوه افزون بر اين، اتفاقاً ساير صحابه پيامبر
(ع) و يا ساير ائمه (ع) به خاطر اين كار خرده بگيرند. يا اين گونه مسـائل  توانند به علي نمي

آميـزى داشـته و آنهـا را قبـول      را شاهد بر اين بگيرند كه آنها با خلفـا همزيسـتى مسـالمت   
  نقضى و جدلى و پاسخ گوى شبهه است. از نوع جواب  عقلي داشتند.اين توجيه

  
  سوم  ةشركت در شوراى تعيين خليف. 6

دوم براى تعيين جانشين، شورايى متشكل از شش نفر را تشكيل داد، تا بعد از مـرگ    خليفه
(ع) و شـود. علـي    انتخـاب  وي، يكى از اعضاى اين شورا با رأى اين شش نفر به خالفـت 

بودند. عمر اعضاى شورا را به نحوى انتخاب كرده بـود كـه     نيز از اعضاى اين شورا عثمان
اند اين است كه چـرا   اى كه به اميرمؤمنان على (ع) وارد كرده عثمان به خالفت برسد. شبهه

يز پـذيرفتن  پذيرش شورا و ن  حضرت در اين شورا شركت كرد، زيرا شركت در آن به منزله
  )4/213: 1410، شود. (علم الهدي مي  منتخب آن تلقى  خليفه

(ع) از فرصـت حضـور در شـوراى    درپاسخ اين شبهه بايد توجه كرد كه حضرت علي
و مباحثى كه در آن انجام گرديد، به بهترين شكل ممكن براى اثبات حقانيت خـود   خالفت

فضايل خود كه در آيات  (ع) در اين شورا تمامياستفاده كرد. على تدر بحث واليت و امام
داليلى كـه در جانشـينى پيـامبر اكـرم       اكرم (ص) وجود دارد و همه و در لسان پيامبر قرآن

آنها (ص) در مورد ايشان وجود دارد را برشمرد و اعضاى شورا را شاهد گرفت و تك تك 
در مـورد ايـن فضـايل و داليـل     به خداونـد قسـم داد و از آنهـا    » اَنشُدكُم اهللا«را با عبارت 

حقانيـت و فضـايل   » قالوا اللّهم نعم«اى كه اعضاى شورا با عبارت  گرفت، به گونه  تصديق
)، عبـارات  157، بي تـا:  ؛ علم الهدي113: 1413، اميرمؤمنان على (ع) را تأييد كردند. (مفيد
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على (ع) و تصديق اعضاى اين شورا بهترين دليل براى تالش على (ع) در اثبـات حقّانيـت   
باشد. بنابراين على (ع) با حضور خود در اين شورا به بهترين شـكل ممكـن و بـا     خود مي

بسـا اگـر علـى (ع) در ايـن شـورا        ينه حقانيت خود را اثبات كرد. چـه ب  داليل و اقامه  ارائه
  شد.  كرد، موضع حضرت در مورد خالفت به اين شكل در تاريخ ثبت نمي شركت نمي

نيز كه مبتنى بر ارائه شواهد تـاريخى و روايـى در دفـاع از    عقلي بدين ترتيب، اين توجيه
بـوده   شورا، هدف عقاليـي  واليت، شبهه را از جهت اينكه هدف از حضور آن حضرت در

  است، پاسخ مي دهد.
كرد به نحوى موافقت با شورا و نتايج  (ع) در شورا شركت نمياگر علياز اين گذشته، 

براى خودش قائل نيست كـه در شـورا    گفتند حتماً على (ع) حقّي شد، زيرا مي آن تلقى مي
كه خودش موافق با واگذارى اين حق بـه ديگـران بـوده اسـت.اين      شركت نكرده، و يا اين

در شـورا اسـت، در پاسـخ    (ع) از شـركت  بر تحليل هدف علي نيز كه مبتنى عقاليي توجيه
  باشد. مي  شبهه موجه

(ع) در اين شـورا بـه عنـوان    علي اين احتمال بود كه نيز بايد افزود كه از جهت عقاليي
على (ع) اين بود كه به دليل اين احتمال (هـر چنـد كـم) در      خليفه انتخاب شود، لذا وظيفه

شورا شركت كند. هر چند عمر اعضاى شورا را به نحوى انتخاب كـرده بـود كـه احتمـال     
بـه علـى (ع) نيـز داده     انتخاب على (ع) خيلى كم باشد، ولى با اين وجود پيشنهاد خالفت

حكـم   خلفاى گذشته بود نپذيرفت. عقـل   شد، كه على (ع) شرط شورا را كه عمل به شيوه
كند انسان ريسك و خطر را در اهداف بزرگ، هرچند احتمال آن خيلى كم باشد، بپذيرد.  مي

يلى كم وجـود داشـت، از   بنابراين چون احتمال واگذارى حكومت به على (ع)، هر چند خ
  نظر عقاليى الزم بود ايشان در شورا شركت كند.

(ع) در شورا نيز كه مبتنى بر ارائه دليل ديگر در هدف از شركت علي عقاليي اين توجيه
  است، به خوبي شبهه را پاسخ مي دهد.

(ع) مجبور به شركت در شورا بود، زيرا اگر ايشان از جهت ديگر مي توان افزود كه علي
كشتند. بنابراين على (ع) از روى تقيه و بـراى حفـظ جـان خـود،      كرد او را مي شركت نمي

 مجبور به شركت در شورا بود. معيار اولياء الهى در اعمال و رفتـار خـود، حـق و حقيقـت    
ندارد. علـى (ع) گـاهى بـر اسـاس وظيفـه و        در اين اصول تأثيرى مردم است. لذا قضاوت

دليـل و    شود، و گاهى نيز به اقامـه  نشين مي اسالم و مسلمين خانه تكليف الهى و مصلحت
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كنـد. معيـار علـى (ع) در     مـي  پردازد، و گاهى نيز دست بـه شمشـير بـرده و جهـاد     بينه مي
  تكليف الهى است.اين موارد  تمامي

ه     نيز كه مبتنى بر ارائه دليل شركت از احكـام  عقاليي اين توجيه ثـانوى، پاسـخي موجـ
  است.
  

  با مخالفان كاري . عدم محافظه7
حضـرت در برابـر     چـرا  (ع) اين است كههاى مطرح در مورد حضرت علي يكى از اشكال

نداشت، تا جايى كه در اين راه به شهادت رسيد. ابـن   گونه محافظه كاري دشمنان خود هيچ
داد تـا از او   پـول هنگفـت مـي   به رؤساى قبايل و ياران خود  نويسد: معاويه مي ابى الحديد

فرمود ما همه بالسويه و برابـر هسـتيم. رئـيس     رت اميرمؤمنان (ع) ميكنند، اما حض  حمايت
حضـرت   عـدالت  ترين فرد از حقوق يكسان برخـوردار هسـتند. در حقيقـت    قبيله با پايين

  )10/70؛ 2/197، بي تا: موجب شهادت او شد.(ابن ابي الحديد
كـه امـروزه بسـيارى از مـردان سياسـى معتقدنـد حكومـت بـدون         حقيقت اين اسـت  

  كارى در اين معنا يعنى گذشتن از حق، دادن رشوه كارى امكان پذير نيست. محافظه محافظه
(ع) به دور علي  اى از اميرمؤمنان هاى گوناگون كه قطعاً چنين شيوه و انواع رشوه مالي، مقامي

ا انتخاب كرده و در برخورد با ديگران نه قاطعيت بيش از اندازه بود. حضرت بهترين رويه ر
(ع) فساد دين خود را به على  حضرتكرد. در واقع  كارى مي حقى داشت و نه محافظه و نابه

)؛ 68/184؛ 110- 40: 1403، ؛ مجلسـي 207: 1413، صالح ديـن ديگـران نفروخت.(مفيـد   
زياد و... براى حفظ حكومت در كوفه قاطعيت افراطى و كشـتار بـى    ابن بسيارى افراد مانند

و احبِس علَى الظنّة و اقتُـل علََـى   «داد:  رويه مخالفان را پيشه خود قرار دادند و فرمان مي
اسـت او را   ) (هر گـاه گمـان بـردى كسـى مخـالف مـا      359/ 44: 1403، ،(مجلسي»التُّهمة

ان حضـرت علـى (ع) تـا زمـانى كـه      متهم بود او را بكش.) امـا مخالفـ   كن و اگر  محبوس
ــت ــرت      دس ــا حض ــه ب ــد، آزادان ــرده بودن ــير نب ــه شمش ــي  ب ــاظره م ــى   من ــدو حت كردن
؛ 33/435: 1403، ؛ مجلسـي 550: 1414، طالـب (ع)  بـن ابـي   علـي ( گفتنـد.  مي  برعلى مرگ

41/49(  
در عمل متعـادل بـا    كه مستند به داليل عقاليي عقلي بدين ترتيب، بر اساس اين توجيه

  مخالفان است، مي توان شبهه را به بهترين وجه ممكن پاسخ داد.
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  . كشتار مسلمانان در جنگ نهروان8
خود، سه جنـگ بـزرگ انجـام داد. يكـى از ايـن       (ع) در مدت كوتاه خالفتحضرت علي

بود. در اين جنگ على (ع) تعـداد   نبردها كه به جنگ نهروان موسوم است، مقابله با خوارج
كثيرى از خوارج را به قتل رساند. خوارج كسانى بودند كه بعد از جنـگ صـفين و داسـتان    

ن، با اعتقاد به اشتباه على (ع) با وى به مخالفت پرداختند. عقايد افراطـى از  به نيزه كرد قرآن
هاى  دارى و سجده زنده هاى بارز خوارج است. خوارج از يك سو اهل مناجات، شب ويژگي

هايشان پينه بسته بود، و از سوى ديگر در مخالفت با على  طوالنى بودند، تا جايى كه پيشاني
و مرتكب قتل و جنايت شده بودند. تعبيـرى كـه از اوج صـداى     (ع) دست به شمشير برده

مناجات خوارج در شب قبل از نبرد با على (ع) به كار رفته، مشابه همان تعبيرى اسـت كـه   
(ع) در شب عاشورا به كار رفتـه اسـت! در توصـيف    حسين در مورد مناجات اصحاب امام

در مـورد   4/394: 1403 ،مجلسـي » (لهم دوى كدوى النّحل«آنان در روايات آمده:  حاالت
)؛ يعنى صداى مناجـاتى  در مورد خوارج 41/312؛33/386(ع) وهمان، حسين اصحاب امام
باشـد،   ورهاى عسـل در كنـدو مـي   رسيد، مانند صداى زنب هاى آنها به گوش مي كه از خيمه

كه  يعنى نداى مناجات آنها به اين صورت در دل شب و در صحرا پيچيده بود. سؤال مهمي
مثـل خـوارج مسـتحقّ مقابلـه و      در اين مورد مطرح مي شود ايـن اسـت كـه آيـا افـرادى     

  توان كافر، مشرك، محارب، منافق و يا مرتد دانست؟ هستند؟ آيا اين افراد را مي  كشتن
معصومان (ع) به هنگام مباحثه و بيـان مسـائل     پاسخ اين شبهه اين است كهاگر چه ائمه

كردنـد. در مـوارد بسـيارى همـين      دينى با زبانى نرم و استداللى قوى و متين برخـورد مـي  
پاسخ گفته (ع) مطرح كردند، كه حضرت با شكيبايى به آنها ، مباحث فقهى را با عليخوارج

خـويى و   همواره نبايد تـوأم بـا نـرم    است. ولى بايد توجه داشت كه رفتار حكومت اسالمي
صـحيح   بـا اعمـال نـا    كند كه با خشـونت  ايجاب مي باشد، بلكه در مواردى مصلحت مدارا

كن كردن  ف الهى و با هدف ريشهبرخورد شود. از اين رو، على (ع) بر اساس وظيفه و تكلي
جريان نفاق با خوارج وارد جنگ شد و تعداد بسيارى از آنها را كشت. خود على (ع) هم بر 

، (حرّ عـاملي  نكشيد.  من با اينها درنيفتاده و آنها رااند كه بعد از  اين موضوع تأكيد و فرموده
)؛ اين فرمايش علـى (ع) كنايـه از ايـن اسـت كـه      33/434: 1403، مجلسي ؛15/83: 1409

آيد. حضرت على  آنها برنمي  شدت نفاق خوارج به حدى است كه به جز من كسى از عهده
شـدند. بـه    گذار نفاق مي ماندند، پايه كشتم كه اگر مي  فرمايد من كسانى از خوارج را مي (ع)

ى را به هالكت رساند كـه نفـاق در   عبارت ديگر على (ع) با نيروى تفرّسى كه داشت، كسان
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 هـاى پيـامبر   آنها ريشه دوانده بود. از على (ع) نقل است كه در توصيف جنگ جان و روح
، »اُقاتل على التأويـل «، و در مورد خودش فرموده »يقاتل على التنزيل«اكرم (ص) فرموده 

) يعنى پيامبر اكرم (ص) بر اسـاس ظـاهر   303و  32/299؛ 454، 29/441: 1403 ،مجلسي(
  كرد، ولى من بر اساس تأويل قرآن اين افراد را به قتل رساندم.  و شريعت جنگ مي قرآن

حكومـت   رفتـارى و خشـونت   م نـرم مبتنى بـر تابعيـت اعـال    عقلي توضيح اين توجيه
شـود:   الهى به دو گروه تقسيم مـي است كه احكام  و مصلحت، اين بر محور عدالت اسالمي

  احكام ثانويه. .2احكام اوليه؛ و   .1
مشـخص، معـين،    مثل نماز، روزه، حج و ديگر احكام عبادى كه داراى احكـامي  احكامي

بــه طــور معمــول وجــود دارد،  و امكــان بــه جــاى آوردن آن ثابــت و بــدون تغييــر بــوده
  شود. گفته مي» اوليه  احكام«

شود كه براى شرايط خاصى و در حـالتى غيـر از روال    گفته مي احكام ثانويه به احكامي
آيد ضرورت و اضـطرار اسـت    شود. از مهمترين شرايط خاصى كه پيش مي عادى وضع مي

هاي زير از  اى برخالف حكم اوليه صادر شود. مثال يهكه بر اساس آن ممكن است حكم ثانو
  احكام ثانويه هستند: 

بنابر احكام اوليه واجب است نماز به صورت ايستاده و رو به قبله خوانده شود، ولى  ـ
در شرايط اضطرار مثل جنگ كه احتمال خطر جانى وجود دارد، بنابر احكام ثانويـه،  

  شود. نشسته خواندن نماز واجب مي
احكام اوليه نگاه به نامحرم و تماس بدنى با وى حرام است، ولى اگر فـردى در  طبق  ـ

حال غرق شدن باشد، چون خطر جانى وجود دارد بنابر احكام ثانويه واجـب اسـت   
  انسان به نجات وى اقدام كند؛ حتى اگر مستلزم نگاه و لمس باشد.

توان نماز  توجه ميشكستن نماز حرمت دارد، ولى براى جلوگيرى از ضرر مالى قابل  ـ
  را شكست.

برخالف  هستند كه در شرايط خاص وضع شده و حكمي احكامي» احكام ثانويه«بنابراين 
ضرورت است كه در سه حالت محرز  كند. مهمترين اين شرايط، مقام حكم اوليه را بيان مي

روى مومن. در مقام شود: خطر جاني، ضرر مالى قابل توجه و موقعيت به خطر افتادن آب مي
ضرورت، دستور شرع و دين اين است كه اگر عمل برخالف احكام اوليه جلـوى ضـرر را   

كـه   همان ضرورت برخالف آن عمل كرد. بـه عنـوان مثـال هنگـامي      گيرد، بايد به اندازه مي
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توان برخالف احكام اوليه، مال غصبى را استفاده كـرد،   گرسنگى خطر جانى ايجاد كرده، مي
  گرسنگى و براى نجات از خطر مرگ. ضرورت و رفع  ه همان اندازهولى ب

 احكام ثانويه برحسب ضرورت (جان، مال و آبرو) احكـام اوليـه را تحديـد و در مقـام    
كند. به عنوان مثال در تزاحم  مي  حرام و يا واجب، اولويت را مشخص  دو حكم اوليه تزاحم
حرمت لمس نامحرم و وجوب نجات جان انسان، حكم ثانويه بر اولويت نجات جـان   بين

كند. مهمترين راه براى تشخيص اين اولويت در احكام فـردي، مقايسـه و تحليـل     حكم مي
قطعـى اسـت، ولـى در حقـوق اجتمـاعى خـود انسـان         عقاليي احكام فقهى با مالك عقل

  صادر كرده و نياز به مجوز ولى فقيه و يا مجتهد جامع الشرايط دارد. تواند حكم نمي
لمس نامحرم و نجات جـان انسـان و يـا تـزاحم      در احكام و حقوق فردي، مثل تزاحم

اولويـت را   توانـد بـا حكـم عقـل     ضرر مالى قابل توجه و شكستن نماز، خـود انسـان مـي   
مل كند، ولى در مورد حقوق اجتماعى كـه اغلـب مسـتلزم ناديـده     تشخيص داده و به آن ع

توان تنها به تشخيص خود عمل كرد. به عنوان مثال ممكن  انگاشتن حقوق فردى است، نمي
هاى  شلوغ كه ساخت و ساز غير اصولى موجب ايجاد كوچه پس كوچه  است در يك محله

در مواقع ضـرورت و خطـر، جـان    تنگ و باريك شده، موانع متعدد در مقابل امداد رسانى 
كند. اگر در اين ميـان   مي  قل حكم به بازسازى و تعريض معابرها را تهديد كند، لذا ع انسان

حقوق فردي، مانع از تخريب ملك خود و تحقق بهسازى معابر شـود، عقـل     فردى به بهانه
اولويت  شود، زيرا جمع بر فرد  جتماعىجا حقوق فردى فداى حقوق ا كند در اين حكم مي

آيـد،   دارد. در چنين شرايطى كه بين حقوق مسلم فردى و حقوق اجتماعى تزاحم پيش مـي 
شود. البته در  كرده و حق فردى فدا مي  ثانويه حقوق اجتماعى اولويت پيدابر اساس احكام 

شـود و فقـط حـاكم     چنين مواردى تشخيص با فرد نيست، زيرا موجب هـرج و مـرج مـي   
نمايد. بنابراين طبق احكام ثانويـه و براسـاس     صادر د چنين احكاميتوان ست كه ميا اسالمي

احكام دينى و براى رضاى خداوند ممكن است حق مسلّم فردى ضايع و حكم به تخريـب  
الشـرايط كـه    فردى داده شود. ولى اين فقط حاكم اسالمي، ولى فقيه و مجتهـد جـامع    خانه

  را صادر نمايد. د چنين احكاميتوان عهده دارد ميرا بر المياس  مديريت جامعه
بدين سان، در اعمال احكام ثانويه در مورد حقوق فردى نياز به اذن ندارد، ولى در مورد 

توانـد   و يا ولى فقيـه مـي   سالميشرط است. حاكم ا حقوق اجتماعى قطعاً اذن حاكم اسالمي
بـر اسـاس احكـام ثانويـه،     ، اهم را از مهم تفكيك كرده و اساس ضرورت و يا مصلحتبر

تواند براساس  مي  فقيه وليه بدهد. به طور مثال ولىحكم به تعطيلى و يا تغيير موقت احكام ا
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و تشيع و حفظ آبروى شيعيان، حـج را بـه طـور موقـت      ضرورتى مثل مقابله با وهن شيعه
  تعطيل كند.

حفظ جان و يا آبـروى خـود و يـا     كند. يعنى گاه براى تقيه نيز از همين اصل پيروى مي
شود. در تاريخ موارد متعددى داريـم   دينى عمل مي  جمعى از مؤمنان، برخالف احكام اوليه

شـدند،   ديگرى كشته مـي   شد، هم خودش و هم عده بودن فردى مشخص مي كه اگر شيعه
خود   كند انسان عقيده شرعى ايجاب مي  لذا در اين موارد كه خطر جانى محرز است، وظيفه

  مخالف مذهب حقّ عمل نمايد.  را پنهان و در ظاهر به رويه
ردى است كـه در پاسـخگويى بـه    و تقيه از موا بنابر آنچه گفته شد ضرورت، مصلحت

  باشد. كاربردى و قابل استفاده ميشبهات عصمت
بين احكـام اوليـه،    بايد توجه كرد در تزاحم اما در رابطه با تفاوت ضرورت با مصلحت

  ق نظر همهمبنا قرار دادن ضرورت (حفظ جان، مال و آبرو) در تشخيص اولويت مورد اتّفا
بـه شـرايطى    نظر وجـود دارد. مصـلحت   ، ولى در مبنا بودن مصلحت اختالفباشد فقها مي

شود كه اضطرار حادى مثل خطر جاني، مالى و آبرويى وجود ندارد، ولى صـالح   اطالق مي
ن دين، اسالم و مسلمانان منوط به انجام كارى است. اختالفى كه بين فقهـا وجـود دارد ايـ   

توان برخالف احكام اوليه عمل كرد يا خير؟ بنا بر نظر  مصلحت نيز مي است كه آيا در مقام
 توانـد در مقـام   باشـد، و ولـى فقيـه مـي     نيز مبنايى براى احكام ثانويه مـي  صحيح مصلحت

؛ 59تـا:   ؛ خميني، بي 91و  90: 1424ائري، مصلحت نيز واليت خودش را جارى سازد. (ح
  )1/115 : 1413سبزواري، 

ــز مصــلحت ســنجى در ا   در ســيره ــور اســالم و مســلمانان  ائمــه معصــومان (ع) ني م
(ع) در برابر توان بيان كرد سكوت علي شود. مهمترين مثالى كه در اين مورد مي مي  مشاهده

كردند، همـان   نمي  اگر سكوت هاى خود تصريح دارد كه خلفا بود. خود حضرت در فرموده
اكرم (ص) بود نيز از  فرساى رسول مقدار باقيمانده از دين اسالم كه ماحصل زحمات طاقت

راضـى   رفت. لذا ايشان برخالف احكام اوليه و براساس مصلحت، در ظاهر بر ظلـم  بين مي
نا به   (س)، با خليفهزهرا  شد لذا هم سكوت پيشه كرد و هم بعد از شهادت حضرت فاطمه

  كرد.  حق بيعت
توان استفاده كرد؟ پاسـخ   ليكن سؤال اين است كه از اين برون رفت در چه مواردى مي

و نقـل، ضـرورت و    اين است كه اين برون رفت زمانى كاربرد دارد كه بتوان با مالك عقل
مصلحت كار آسانى نيست  را تشخيص داد كه البته اين تشخيص، به ويژه در مقام مصلحت
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طلبـد. ايـن تشـخيص براسـاس      اى را مـي  و تفقّه داشته و بحث پيچيده  و نياز به دقت ويژه
توان ضرورت  مي مبانى عقاليي  يعنى يا به وسيله شود، و شرعى محقق مي هاى عقلي مالك

  را تشخيص و اولويت باالتر را تبيين كرد.
و تقيه  بر آن كه جايگاه ضرورت، مصلحت بنابراين اين راهكار كاربردى است، مشروط

اده شود و تشـخيص مصـلحت هـم در    و شرعى به خوبى تشخيص د براساس مبانى عقلي
زمان معصومان (ع) كاربرد داشته و هم در زمان غيبت، كه تشخيص آن در زمان غيبـت، در  

  امور اجتماعى با ولى فقيه و فقيه جامع الشرايط است.
  
  
  
عملكرد متناقض نما در جنگ با محاربان و به غنيمت بردن اموال آنان بـا   1.8

  وجود عدم تصرف در ناموس آنان 
هستند، آيا مـال و    الدم  مهدور در زمينه اشكال پيشين، اين شبهه مطرح است كه اگر خوارج

است كه تا زمانى كـه حكـم     اين اند شود؟ اشكالى كه برخى گرفته ناموس آنها نيز حالل مي
اموال  توان آنها را كشت، و اگر آنها كافر بودند، چرا كفر براى چنين افرادى ثابت نشود، نمي

، عـاملي  ؛ 4/42 :1410، الهـدي  (علـم  و ناموس آنها حالل نشد و به غنيمـت گرفتـه نشـد؟   
1422 :1/147(  

ـ  ه عنـوان  پاسخ اين است كهحكم جان، مال و ناموس افراد مهدور الدم يكسان نيست. ب
آرايى كنند و بين آنها جنگـى حـادث شـود،     نمونه اگر گروهى كافر در برابر مسلمين صف

باشد، ولى اگر فردى مرتكب عمل منافى عفّت شده و طى  جان، مال و ناموس آنها هدر مي
شود، ولى مال و ناموس وى محترم  مراحل قضايى جرم وى ثابت شود، به اعدام محكوم مي

را  (ع)، حكم كافر حربى كـه خـدا و پيـامبر   رد مذكور نيز محاربان با عليخواهد بود. در مو
ايسـتاده،   قبول ندارند، نداشتند، زيرا در حكم محارب بودند كه در برابـر حكومـت اسـالمي   

اند. حكم چنين افرادى با كافر متفـاوت اسـت.    شمشير كشيده و جنگ مسلحانه راه انداخته
  مهدور الدم است، ولى مال و ناموس او محترم است.  محارب

اسالم عمل كرده است. اتفاقاً  (ع) در اين زمينه به طور كامل مطابق با احكامبنابراين علي
على (ع) اين موضوع را در جنگ جمل به طور عملى براى اصحاب خود تبيين كرد. بعد از 



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة علوي پژوهش   90

شـدگان در جنـگ را    نتظار غنيمت گـرفتن مـال و نـاموس كشـته    پايان جنگ جمل برخى ا
اكرم  كه سردمدار جنگ بود را به احترام رسول داشتند. در حالى كه على (ع) حرمت عايشه

(ص) رعايت كرد و به آن عده كه آن شبهه را مطرح كرده بودند خطـاب كـرد چـه كسـى     
دارد؟ به اين ترتيب على (ع) با تحليلى دقيق به ياران خـود    جرأت به سهم گرفتن عايشه را

تفيهم كرد كه اينها حكم كافر حربى را ندارند، لذا مال و ناموس آنها محترم و محفوظ است. 
(ص) نيز در فتح مكه همين رفتار را داشت. پس از فتح مكه به دست مسلمانان، اكرم پيامبر

خود ماندند محفوظ ماند. از سوى ديگر مال و ناموس كسانى كه به   هجان آنهايى كه در خان
على (ع) با محاربـان و   توان گفت جنگ و جهاد مقابله پرداختند نيز مصون بود. بنابراين مي

رسول اكرم (ص) كامالً مطابق بـود و هـيچ ايـرادى بـر       كشتن آنها، با احكام اسالم و سيره
  )1/147: 1422، عاملي ؛4/42 :1410، شد.(علم الهديبا ايشان وارد نمي

(ص) و تحليل دقيق تفاوت خدا كه مستند به سيره رسول عقلي بدين ترتيب، اين توجيه
  سخ شبهه موجه و قابل پذيرش است.محارب، در پا حكم كافر و

 

  گيري . نتيجه9
آميز  متعادل (خشونتپژوهش حاضر در زمينه در نقدوبررسي شبهات مربوط به عملكرد غير

يا محافظه كارانه) امير مؤمنان علي (ع) اين است كه در تمامي موارد به ظاهر محافظه كارانه 
مكن اسـت عمـل تفريطـي و خـروج از     به گونه اي مدر عملكرد امير مؤمنان علي (ع) كه 

ــد و خشــونت     حــد ــاهر تن ــه ظ ــوارد ب ــز م ــي شــود، و ني ــادل تلق ــز در عملكــرد  تع آمي
(ع) كه به گونـه اي ممكـن اسـت عمـل افراطـي و خـروج از حـد تعـادل         علي  اميرمؤمنان

اسالم و مسلمين يا رعايت تقيه  آيد، پاسخ و توجيه  عقاليي (مانند رعايت مصلحت  شمار به
اكـرم (ص))  وجـود    انبياء الهي؛ و يا عمل به توصيه پيـامبر   ) و يا سازگار با  عمل به سيره

  دارد و برخي از شبهات نيز ناسازگار با واقعيت تاريخي و اساسا ناوارد است.
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