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 دهیچک
ات انسان  یات حیضرور  ی بررس  یافته است. برایل یعت تشکیت و طبیانسان به عنوان مخلوق خدواند از دو جنبه معنو

و    ن است: جنگ و صلحیا  ی ابد. سوال اصلی یو مفهوم م  ی عت انسان معنیبه منظور کمال جنگ و صلح عادالنه در بعد طب
ر  یمس  یهموار ساز   یالبالغه جنگ و صلح برا ن است که در نهجیا  یشنهادیه پیالبالغه چگونه است؟ فرض عادالنه در نهج

ه پژوهش  جیند پژوهش است. نتیاز فرآیت انسان به منظور کمال است. روش پژوهش بر اساس پیو امن  یت، آزادیرشد و ترب
دن  یرس  یانسان برا  یو معنو   ین دو بعد مادیعدالت ب  یبه منظور برقرار   البالغه ن است که هدف از جنگ و صلح در نهجیا

 به کمال است.
 ت. یو امن  یت و آزادیالبالغه، کمال، ترب جنگ و صلح، نهج :یدیواژگان کل

 
 مقدمه

مشترک با    یهایژگیو  یدارا  یاست. در بعد ماد  یو معنو   یدو بعد ماد  یانسان به عنوان اشرف مخلوقات خداوند دارا
ت است  یگر انسان معنویابد. بعد دی یم  ی انسان معن  ین بعد از ابعاد وجودیوانات، نباتات و جمادات است و جنگ در ایح

عت دارد. در  یدر طب  یت انسان رو یت انسان رو به عالم باال دارد و مادیکه در آن بخش همواره صلح برقرار است. معنو
الله است   یگر انسان است و انسان مسافر الیت و عالم باال که بعد دیعت تکثر در حد اعال است و هرچه به سمت معنویطب

تا    از دارد یآنکه بتواند به کمال برسد ن یهمواره با صلح است. انسان برا  ی وحدت در حد اعال قرار دارد و آن سمت زندگ
ود حاکم  عت خیتقوا بر بعد طبخود را با ابزار    یت بعد معنو یرید. هرگاه انسان مدین دو بعد خود عدالت را برقرار نمایب

ان  انس  ی ت بعد عالیریدر سر راه مد  ی د عدالت را در حق خود اجرا نموده و وجود انسان در صلح قرار دارد. هرگاه موانعینما
سم جهاد  یاست که با مکان  ی موانع درون  ی رود. گاه ین  میاز ب  ی ر بعد عالیسم جهاد موانع مسیرد با استفاده از مکانیقرار گ
ز  ا  یی مانع زدا  ی رونیا جنگ بی یرونیاست که با جهاد ب  ی رونیمانع ب  ی رد و گاهیگ یصورت م  یی ه مانع زدایفس و تزکبا ن

  ی رونیبا دشمن ب   ی رونین پژوهش جنگ و صلح عادالنه بیرد. موضوع ایگ یانسان صورت م  ی ت بعد عالیریسر راه مد



السالم قابل   هیعل  ی جنگ و صلح عادالنه امام عل  یقرآن برا  ی البالغه به عنوان مفسر عمل است. دو گونه دشمن در نهج
  سخت است. در   ی دشمن  ینرم و دوم جنگ و صلح عادالنه برا  ی دشمن   یاست. اول جنگ و صلح عادالنه برا  ی طرح و بررس

 وجود دارد.  یا عادالنه  یارهایها و مع ک از موارد فوق شاخصیهر   یالبالغه برا نهج
 

 یرونیجهاد با دشمن ب
توسط مسلمانان مورد توجه قرار گرفته و در رابطه با آن قانون وضع شده است.    ی رونیدر اسالم موضوع جنگ و جهاد ب

از    ید: همانا جهاد در یفرما  ی )ع( میامام عل  72البالغه خطبه  راجع به جهاد است و در نهج  یات متعددیم آیدر قرآن کر
 «.ان خاص خود گشوده استدوست  یبهشت است؛ خداوند، آن در را به رو   یدرها
ث، به عنوان یوجود دارد که در احاد  ی ، اسباب مختلفین الهیوصول به رحمت و رضوان خداوند و بهشت بر  یبرا

بهشت،  »از امام صادق)ع( آمده است:   ی ثین آنها، جهاد است. در حدیاز مهمتر  ی کیشده که   ی معرف« بهشت  یدرها»
که    ی نند در حالیبی کنند و در را در برابر خود باز می آن حرکت م یآنان، به سو که « نیالمجاهد باب»دارد به نام   یدر 

اند و در انتظار حسابند، )اما  ستادهیر مردم، در موقف حساب ایاست که سا  ی ن، در حالیاند. ارها را به کمر بستهیشمش
،  ینیکل«)ندیگوی ک مین تبرروند و در آستانه بهشت( فرشتگان، به آنای بهشت م  یمجاهدان، بدون حساب، به سو 

اه با  گران گیند و دیماین مرحله، بپیت خالص و تا آخریق را با نین طریتوانند ای م  ی خاص اله  یای(. تنها اول9: 9،3125ج
ش  ین مرحله پینهند و تا آخری دان گام مین میا امثال آن، در ایا کسب نام و شهرت و یمت و یآلوده و انتظار غن ی اتین
مام شدائد  دهند و در برابر تی به خرج م  یی بایآنها هستند که در برابر تمام مشکالت جهاد اکبر و اصغر، صبر و شکروند. ی نم
  «ائه: دوستان خاص خداوندیخاصه اول»آورند. اما ی خود، به زانو در م  یمردین جن و انس را با پایاطیستند و شیای ن راه، میا

 دارند؟  یی هایژگی)ع( چه وین علیرالمومنیدر کالم ام
ند برادران من که راه حق را سپردند و با حق رخت به خانه آخرت  یکجا»دارد: ی ان میحضرت)ع( ب  387در خطبه   

گر  یکدیشان از برادرانشان که با یند همانندان این؟ و کجایهان؟ و کجاست ذوالشهادتیبردند؟ کجاست عمار؟ کجاست پسر ت
ن  یدارد ا  نین افراد نشان از این گونه صدا زدن ایشک ا  ی ب«. ه کردندیفاجران هد  آنان را به یمان بستند و سرهایبه مرگ پ

  ن سخن را بعد از یاران خاص حضرت هستند. حضرت ایکند جزء ی اد میشان به عنوان برادر یبزرگواران که حضرت)ع( از ا
امبر در موردش  یاست؛ همو که پن  ید سرفراز جنگ صفیکند؛ او که شهی اد می« عمار»راد کرده است. از ین ایجنگ صف
عت عقبه  یبان بیشگامان اسالم و از نقیکند؛ او که از پی اد می« هانیمالک بن ت»از « عمار بر حق است و حق با عمار»فرمود: 
 «مه بن ثابتیخز»د. از ین به شهادت رسی)ع( کرد و در جنگ صفیعل  ینکه ثروت فراوان داشت همه را فدایبود، با ا

د و  یسف  شیدم با ریرا د  ین بودم مردید: در صفیگو  ی لیل  ی ن. ابن ابید وفادار جنگ صفیکند؛ شهی اد می( نی)ذوالشهادت
؟  یجنگی خ با مسلمانان میش  ید، گفتم: ایجنگی شد، سخت می ده میش او دیر  یعمامه بر سر و نقاب بر چهره، فقط انتها

نگند،  جی م  ی که با عل  ی با همه کسان»دم که فرمود: یخدا شنامبر  یام از پمهیمن خز  ی نقاب از چهره برداشت و گفت: بل
دان، دست بر محاسن خود  ین شهیاد ای)ع( پس از یالبالغه آمده است که امام عل در نهج(«. 37:  3158،  ی نیبجنگ! )حس
ب را  د. واجدنیغا! از برادرانم که قرآن خواندند و در حفظ آن کوشیدر»ه کرد و سپس فرمود: یگر  ی طوالن  ی گذاشت و مدت

رفتند. به  یراندند. به جهاد خوانده شدند و پذیدند سنت را زنده کردند و بدعت را میشیبر پا کردند، پس از آنکه در آن اند



ته  دانس  ی اء خاص الهیاول  یهای ژگیاهم و»)ع(؛ یر حضرت علین تعبیاز ا  «.او رفتند  ی خود اعتماد کردند و در پ  یشوایپ
  از جمله جهاد   ی اهتمام نسبت به اقامه حدود و واجبات اله»، «به احکام اسالم و قرآن  یبندیپا»همچون   ی شود؛ اوصافی م

و اطاعت    یر یت پذیوال»، «مبارزه و مقابله با بدعتها»، «یاله  یهازنده کردن و زنده نگاه داشتن سنت»، «در راه خدا
الف  ند بر خیخاص خدا  یاینان که اولیو... ا« هاتفاوت نبودن در برابر فتنه    ی ب»، «خود  یشوایو پ  ی چون و چرا از ولی ب

  ی ما گر ی یشناختم هرگاه شما را به جهاد فراخواندم سردی د: کاش شما را نمیفرمای هستند که موال در مورد آنها م  ی مردم
نسان  و حب و بغض ا  ی در دشمن  ی (. عوامل321، 3045، ید)مرعشید خدا شما را بکشد که دل مرا خون کردیهوا را بهانه کرد

 شود.یل به آن اشاره میوجود دارد که در ذ
 

 عوامل چهارگانه ُحب و بُغض در انسان
 ها ع انسانیاختالف طبا-1
از اختالف افکار و    یادیاست.  حجم ز  ی ق آدمیع وسالیاختالف و طبا  ی انسان  یها از علل و عوامل اختالف  ی کی 
است    ی رحن طیر است و چه بسا بتوان گفت ایناپذآن، اجتناب ر یو غ  ی طی، محیل خواه وراثتی، به هر دلیبشر   یهاشهیاند

و قدخلقکم اطوارا؛  »د:یفرما یسوره نوح م  30ه یاست.  خداوند در قرآن در آ  ی که خدا درانداخته است، اختالف از سنت اله
وبا َوقَبَائَِل لِتََعارَفُو إِنَّ َوَجَعلنَُكم ُشعُ »...د: یفرما  ی حجرات م  31ه ین در آیو همچن«.  دیمختلف آفر  یهاگونهشما را به

د )پس در  یگر را بشناسیم تا همدیبزرگ و کوچک قرار داد  یا لهیو شما را قب«. ریٌم َخبِیأَكرََمُكم ِعنَد ٱللَِّه أَتَقاكُم إِنَّ ٱللََّه َعلِ 
ار دانا و یانا خداوند بسن شماست همیزکارترین شما در نزد خدا پرهیتر  ی ست بلکه( مسلّما گرامین  ینژاد  یان شما برتر یم

ت در انسان است. و اگر درست  یم واقعیقه ها انسان و بعنوان یع و سلیات نشانه از اختالف در طباین آیآگاه است. ا
 شود.   ی ت نگردد ممکن است باعث دشمنیریمد

شان تفرقه  انیگر جداشان ساخته است، و میکدیسرشت مردمان آنها را از » د: یفرما  ی نهج البالغه م  710در خطبه 
 ( «.119: 3154، یا نرم است) دشتی، درشت ین است، و خاکیریا شین است که شور یزم  یشان از پاره ابیانداخته، که ترک

 یدئولوژ یا  -2
  ی روش  یدئولوژ یشناخت" است. ا  یبه معنا  logieشه یتصور و اند  یبه معنا  ideeاست كه مركب از "  ین كلمه فرانسو یا
 ین واژه را دستوت دوتراسین بار ایح دهد و هم دگرگون سازد. و اولیخواهد هم جهان را توض  ی شه است كه میاز اند

م  ه  ی ده ها( بود. و گاهیا )دانش ای( یشه شناسین كلمه )اندیبه كار برد. و هدف او از ا  ی( دانشمند فرانسو 3811-3290)
  ین معنایترتوان گفت سادهی است، م  ی نین بزاده جها  یلوژ دئویشود. ایده استعمال میده و ناسنجیسنج  یبه معنا

رسد:  ی ستم و مجموعه( به ذهن می)س logosده و فکر( و ی)ا idea یب دو واژهیاست که از ترک  یز یهمان چ  یدئولوژ یا
 ها وهاست که برداشتا ناآگاهانه از افکار، باورها و نگرشیآگاهانه  یامجموعه  یدئولوژ یها و افکار. ادهیاز ا  ی ستمیس

ها و  میها، رفتارها، تصمقضاوت  یبر رو   یدئولوژ یدهد. ای شکل م  ی و اجتماع  ی اسیما را از جهان س  یهاسوء برداشت
ها و افکار جهت  هدیده را بدنبال دارد. اگر ای، بنا به ضرورت اختالف تفکر و ایع انسانیگذارد. اختالف طبای ر میها تأثهیتوص

است  یس  ها وارد عرصهدهین اختالف فکر و ایشود. هرگاه ا  ی جاد اختالف و دشمنیاعث اتواند بیدا نکند میپ  ی درست در زندگ
 را بدنبال خواهد داشت.  ی جه دشمنیو در نت  ی نینه بد بیو قدرت گردد، اندک اندک زم



ک طرح جامع، هماهنگ  یهمراه با   ی دربارة جهان هست  ی کل  یک تئور ی یات و معارف اسالمیدر حوزه اله  یدئولوژ یا
  یاگر مجموعهیکند و هدف آن سعادت و تکامل اوست به عبارت دیمشخص م  ی منسجم است که راه انسان را در زندگو  

دارا بودن    نیشود. بنابرایا و آخرت میه سعادت و کمال انسان در دنیو رفتار انسان است که ما  ی دها در زندگیدها و نبایاز با
ن  یبخشد. با ایها جهت میها و دشمنیمهم و موثر است. و به دوست  ار یدرست در شناخت دوست و دشمن بس  یدئولوژ یا

)ع( در خطبه  ی ن اساس امام علیاست بر هم  ی نیدهد جهان بیشه میدر فکر و اند  ی جهت ده  یدئولوژ یمقدمه آنچه به ا
)ع(  یکند. امام علیان میدارد و همانند سوره اخالص در قرآن صفات خدا را ب  یدیتوح  ی نیالبالغه اشاره به جهان بنهج  3

تواند  ینم  یاچ شمارندهیست و هیقادر به سپاس گفتن خدا ن  یی چ سپاس گویکند که هیاد می یین خطبه از خدایا  یدر ابتدا
.« الَْقائِلُوَن..بْلُُغ ِمْدَحتَُه  یاَل   یالَْحْمُد لِلَِّه الَّذِ »د: یآ ی حّقش برنم  یچ کس از اَدایاو را احصاء و شمارش در آورد و ه  یهانعمت
د   َس لِِصَفِتِه حَ یلَ   یالَّذِ » ست: ین  ی تیرسد و صفتش را نهایان به فهم او نمیدانا  ی رکیکه همت بلندهمتان و ز  یی خدا

ن را از تزلزل و  یله کوهها کره زمیکرده و به وس  یده و بادها را به رحمتش جار یق را به قدرتش آفریو خال« َمْحُدوٌد...
نه  ن گو یا« فَطََر الَْخاَلئَِق ِبُقْدرَتِِه...» ند: ینما  ی آن به آرامش زندگ یاست تا موجودات ساکن آن بر رو   دهیاضطراب رهان

 (. 74: 3154، یشود)دشتید میتوح  یدئولوژ یباعث بوجود آمدن ا  یدیتوح  ی نیجهان ب
 یمنفعت طلب-3

زان  یر مگردد. به ه  ی تواند باعث بروز دشمنیا کشور میله و ین منافع فرد، گروه، قوم و قبیتام  یبرا  ی منفعت طلب
ن  یگر اشود و ا  ی تواند باعث بروز دشمنیشتر باشد میب  ی اسیا در کشور و حوزه سیو   یقدرت در انسان خواه در حوزه فرد

ردد  خارج گ  ی شود. و اگر از اصول اخالق-یم  ی اسیدر سطح س  ی ر الهیمنطق و غ  ی ب  ی ت نگردد باعث دشمنیریز مدیحوزه ن
 شود.یدر جامعه م  یر یجبران ناپذ  یباعث بوجود آمدن خسارتها

 انسان  یُخلق و ُخو   -4
للَِّه ذلَِک  َل لَِخلِْق ایها ال تَبْدیفَطَرَ النَّاَس َعلَ   یفاً ِفطْرََت اللَِّه الَّتیِن َحنیفَأَِقْم َوْجهََک لِلد  »د: یفرما  ی سوره روم م  14ه یدر آ

د  یمانی،خداوند بزرگ، رسول خود را مخاطب قرار داده و به او دستور الزامى م«ْعلَُمونَ یَو لِکنَّ أَکْثَرَ النَّاِس ال   مُ یُن الْقَ یالد  
ن اسالم  یرا که دیدارى نما؛ زیزه حق، قرار ده و در امر آن استقامت و پاین پاکیعنى همت خود را بر دیکه روى خود را، 

عنى  یست؛ یلى در خلقت پروردگار نیر و تبدییده و تغیرا بر آن فطرت و سرشت آفرى است که خداوند، مردم  یفطرت خدا
رگذار  یبدون در نظر گرفته شدن زمان، مکان و عوامل تأث   ی خالق هست  یی کتاین و یرش دیو پذ  یی انسان ها در خداجو  یهمه
  یادار   ی ل برخوردار بودن از بعد دانین انسان به دلیده شده اند. اما ایکسان آفریگر، در نهاد و سرشت خود به طور ید

درست    ی ناپسند انسان  ین خلق و خو یاست. اگر ا  ی وجاودانگ  ی طلب  ی، برتر ینه، خودخواهیات مانند حسد، کیخصوص  ی برخ
 کند.    ی را در انسان فراهم م  ی نه دشمنیهستند که زم  ی ت نگردد از عواملیریمد

د از  یخود بخواهد استفاده نما  ی اسیب سیحذف رق  ید و برایمادا نیاستمدار بروز و ظهور پیک سین صفات در یاگر ا
  ی انونجنبه ق  ی ل اخالقینگونه رذایبا استفاده از ابزار قدرت به ا  ی خواهد بود. و گاه  ی ر گذار در دشمنیعوامل مهم و تاث

ها و  نهین عقده و کیبروز و ظهور ا  یبرا  یبه ابزار   ی ن المللیب  یگر از سازمانهاید  ی بخشند. امروزه سازمان ملل و برخیم
 دهد. ین بخش خودش را بروز میدر ا  ی عدالت  ی ل شده است.عدالت و بیحسدها تبد

 



 یدر هدف از دشمن  یعدالت محور 
ز  هدف ا« َحتَّى ال تَُكوَن ِفتْنَةٌ »د: یفرمایان مینگونه بیو جنگ را ا  ی سوره بقره هدف از دشمن  351ه یم آیدر قرآن کر

از    یابر   ی البالغه هدف دشمندگاه نهجین و قانون خداست. در دید« حق«دن شرك و فتنه و استقراریاسالم، برچجنگ در  
و بوجود آمدن سد    ین موانع باعث سلب آزادیرا ایت اجتماع و دفع باطل است. زیاز سر راه هدا  ین بردن موانع آزادیب

  ر یانع وجود داشته باشد باعث انحراف انسان  در جامعه از مسن مو یکه ا  ی گردد و تا زمانیت انسانها میدر سر راه هدا
  ی )ع( هدف از دشمنین اساس امام علیالبالغه جدال حق و باطل است. بر ادگاه نهجیاز د  ی شود. دشمنیت و کمال میهدا

موده  ان نیآرامش بت و یامن  یی ان و مبارزه با انحراف، برپایفساد و ظغ  ی شه کنیداند و هدف را حق ، ریرا ظلم وستم نم
 است.

 ت شرک و کفر و احقاق حقیحاکم  یبا نابود  یعدالت محور 
که حضرت    ی د: در آستانه جنگ جمل و هنگامیفرماید و مینمایان میرا احقاق حق ب  ی هدف از دشمن  324در خطبه 

دانستن    قت و یاز حق  ی به جهت آگاه« یب َجرمیکل»بصره بنام   ی از طرف اهال  ی ندگیبه نما  ید، فردیبصره رس  ی کیبه نزد
ح  یدهد و با توضیح میکند و توضیهدف مبارزه امام)ع( با اصحاب جمل نزد امام )ع( آمد. امام )ع( با آن شخص صحبت م

م  نده جمع هستید، من نمایگویدهد و او در پاسخ میعت)صلح(  میشنهاد بین هنگام پیشود، در ایامام )ع( قانع م  ی کاف
قت را  یعت بعد از درک حقیاو از ب  یم، امام )ع( خوددار یاقدام نما  یچ کار یمراجعه به آنان به هتوانم قبل از  یو نم

 نادرست دانسته و به او فرمود هرکس تنها در برابر حق مسئول است و گروه و قوم در برابر حق اصالت ندارد. 
آب   یجو ابان به جستیتو را در ب  ی انک شدن مطلب به ذهن فرستاده اهل بصره فرمود: به من بگو اگر کسینزد  یو برا

سبزه    از آب و   ی خال  ینهایآنها با تو مخالفت کرده و به طرف زم ی ، ولیبفرستند و تو آنها را از وجود آب و سبزه خبر ده
گفت: آنها را رها کرده و خود به جانب آب و سبزه خواهم رفت. پس امام به    یکرد؟ مرد بصر   ی بروند تو با انها چه خواه

  ی دف دشمنه  ین فرد بصر یا  ی نجا وقتیعت کن. در ایعت به من بده و بیب  ین صورت دستت را برایکرد و فرمود: در ا  او رو 
عت چاره  ین برهان روشن جز بیم امام )ع( شد و گفت: با چنیت و کمال بود مشاهده کرد تسلیامام )ع( را که همانا هدا

 (.713: 3154 یح دادم)دشتی)ع( ترجیامام علعت کردم و صلح را بر جنگ  یدرنگ ب  ی دم و بیند  یا
 ستیظلم و ستم ن  یعدالت محور 

شان مبارزه در راه  آنها که هدف یان نموده است. برایرا عدم ظلم و ستم ب  ی هدف از دشمن  323ن درخطبه یهمچن
ه  قدرت ب  دن طعمیو چش  یروز ین خطر وجود دارد که پس از غلبه بر دشمن و حصول پیشه ایحق و دفع باطل است، هم

که    ی نصورت از هدف اصلیند و به ایب و مخالف ظلم نمایهات مختلف نسبت به رقیتجاوز و ستم آلوده شده و با توج
البالغه قبل از جنگ با اهل شام خود و همران  نهج  323ند، امام )ع( در خطبه یرون رفته و ظلم نمایت بوده بیهمانا هدا

 (. 713: 3154، یاد نبرند و به ظلم و ستم آلوده نشوند )دشتیا شکست خدا را از ی یروز یخود را متوجه خدا نموده تا در پ
 

 در مبارزه با انحراف خوارج و دفع فتنه  یعدالت محور 
سوره    92مه یه کریالبالغه خوارج با استناد به آنهج  92و   04ر خوارج نهروان که حضرت در خطبه یمبارزه با انحراف نظ

  )ع( را کافر پنداشتند و خواستار توبه امام)ع(یت را کفر و خود و حضرت علیرش حکمیکه اصل پذ«  لِلَّهِ إِِن الُحكُم إاِلّ » انعام 



ه مشغول  یان معاویه سپاهیروز در کنارش علیر بکشد که تا دیشمش  ی کسان  یل نبود به رو ی)ع( از آنجا که مایشدند امام عل
 (. 19: 3154، ینبرد بودند)دشت
نکه  افتند، اما پس از آیوستند و از هالکت نجات یاز خوارج، به سپاه امام پ  یار ی)ع( شمار بس ی عل   ها امامدر اثر خطابه

ختند، امام)ع(،  گناه پردا  ی دن و سالح برگرفته، به کشتار مسلمانان بیش اصرار ورزید خوین گروه منحرف، بر عقایمانده ایباق
ن  یست ارا از د  ی ان دهد و امت اسالمین فتنه پاید به ایافت که بایرت کامل دریگر درنگ و مدارا را روا ندانست و با بصید

برجسته دوران حکومت    یازهایالبالغه را از امتنهج  57فتنه خوارج در خطبه   یکه نابودبخشد؛ چنان  یی منحرفان لجوج رها
ه و  بر دفع آن فتن  ی ن کسر از میمردم من چشم فتنه و فساد خوارج را کور کردم و غ  ید: اما بعد، ایفرمایم  ی ش معرفیخو

با منحرفان    جنگ  یی ن بر پایش نهاد بود. بنابرایآن، رو به افزا ی آن، موج زده و سخت ی کیفساد جرات نداشت؛ پس از آنکه تار
: 3154، یاند، مشروع است)دشت  ی جامعه اسالم  ی دتیعق  ی ختگیجه از هم گسیمحارب که در صدد اشاعه انحراف و در نت

371 .) 
 یدر گستره دشمنت عدالت  یرعا

ند؛ اما دامنه  یا در راه سقوط و هبوط برگزیر صعود و کمال یخود را در مس  ی خداوند انسان را آزاد گذارده تا راه زندگ
 مال کند.ینش پایخداوند و حکمت او را در آفر  ی ست که بتواند غرض و هدف اصلیتا آنجا گسترده ن  ین آزادیا

ر  ین مسید؛ و در ایمایش را به پیخو  ی ن بوده که بتواند راه کمال انسانیا  یبرابه انسان    ی نیتکو  یدر اصل، دادن آزاد
ک  ابند و به کفر و شر یش یو سقوط گرا  ی پست  یراه کمال، به سو   یان به جایانسان سبب آن شود که همه آدم  یاگر آزاد

را ندارد که در    یحد و حصر   ی ب  یچنان آزاد  یاقتضا  ی ن رو حکمت الهینش نقض خواهد شد. از ایآورند، هدف آفر یرو 
طره  یر سیکسره زیکه اوضاع و احوال را   یاانجامد، به گونهیب  یت به تسلط کامل مفسدان و تبهکاران بر جامعه بشر ینها
چ کس  یگر هیرا نابود کنند، تا آنجا که د  ی ن الهین راستییمسدود سازند و آ  ی حق و عدل را به کل  یهاش درآورند، راهیخو

 ص دهد.یر حق و عدل حرکت کند و راه را از چاه تشخینتواند در مس
توان  ی(. با شناخت دشمن م072: 3154، ید)دشتینماید میالبالغه به شناخت دشمن تاکنهج  17)ع( در نامه یامام عل  

ن  یکرد. در ادامه ا  ی توان با دشمن مقابله کرد و حد و حدود را در دشمن  ی برد. لذا براساس آن میدشمن پ  ی به حد دشمن
در حدود و گستره    ی ت حالل و حرام الهیالبالغه رعانهج  312)ع( در خطبه یامام عل  ی حد و حدود دشمن  یمطلب برا

رَ  یَر َمْجهُوٍل َو أََحلَّ َحاَلاًل غَ یإِنَّ اللََّه َحرََّم َحرَاماً غَ »د: یفرماید. مینمایان مین واجبات بیرا از مهمتر  ی مخالفت و دشمن
د. در بخش چهارچوبه اخالق مخالفت و  ینمایان میب  ی ت حرمت و حدود براساس حالل و حرام الهینجا رعایدر ا« َمْدُخولٍ 
 (.772:3154، یان شده است)دشتیبصورت مشروح تر ب  ی دشمن

  یت عدالت در مدت زمان دشمنیرعا
َحتَّى ال تَُكوَن  »د: یفرمایان مینگونه بیو جنگ را ا  ی سوره بقره هدف از دشمن  351ه یم آیهمانگونه که در قرآن کر

ن برطرف  یمز   ید تا فتنه و فساد از رو یکه فتنه وجود دارد، و با کفار جهاد کن  ی ن است. لذا تا زمانیدفع فتنه از زم« ِفتْنَةٌ 
ست  ین  ومنانشما م  ید که( تجاوز برایدند )با آنها عدالت کنین خدا حاکم باشد و بس، و اگر )از فتنه( دست کشیشود و د

 ست. یو تجاوز جز بر ستمکاران روا ن
د  ر صرف نظر کند، سخن فوق را فرمو یب طلحه و زبیتعق»شنهاد که از ین پیالبالغه در برابر انهج  5امام )ع( در خبطه 



رند و  یبگر خود  این بود که آنها بصره و سپس کوفه را در اختیلوحانه بود، چرا که نقشه اار سادهیشنهاد فوق بسیو به حق پ
ار  یراختعمده جهان اسالم د  یهاب بخشین ترتیرد و به ایعت بگیآنان ب یز برایعت کند و در شام از مردم نیه با آنها بیمعاو

 («.19: 3154، ی)ع( بماند)دشتینه در دست علیرد و تنها مدیشکن قرار گمانیجاه طلبان پ
ن انجام دهد ادامه دارد و پس از آن  یخالف مصالح مسلم  ی دست برندارد و عمل  ی که دشمن از دشمن  ی تا زمان  ی دشمن

 ر نظر داشتن تحرکات دشمن همواره وجود دارد.یشود و مراقبت از دشمن و زیمتوقف م  ی دشمن
  یدر توقف دشمن  یعدالت محور 
م خاتمه یا تسلیک طرف و ی یاند: گاه با شکست کامل نظامرفتهیان پذیها به صورت گوناگون پاخ، جنگیدر طول تار

در    ی، آتش بس صورت گرفته و سپس با عقد قرار دادیک توافق مقدماتیل وجود توازن قوا، بر اساس یافته و گاه به دلی
ا  یشد ی ن بوده است و آنگاه که جنگ به شکست طرف مقابل منجر میز چنیخ اسالم نیت منجر به صلح شده است، تارینها

  ی ا انعقاد قرارداد منتهیرش اسالم و یکرد سرانجام جنگ به پذی م میتسل  نیمسلم  یهادشمن خود را در مقابل خواسته
 شد.ی م

ُن  یُكوَن الد  یَوقَاتِلُوُهْم َحتَّى اَل تَُكوَن ِفتْنٌَة وَ »سوره انفال   351ه یاست. بر اساس آ  ی از احکام و دستورات اله  ی کیجنگ 
 که فتنه وجود دارد پابرجاست.  ی تا زمان  ی دشمن« رٌ یْعَملُوَن بَصِ ی كُلُُّه لِلَِّه  فَِإِن انْتََهْوا فَإِنَّ اللََّه ِبَما

ن  یپاكسازى، قبل از بازسازى است. ابتدا فتنه برداشته شود تا بعد د« ُن لِلَّهِ یُكوَن الد  یَحتَّى ال تَُكوَن ِفتْنٌَة وَ »ه ین آیدر ا
 مان به خدا. یالهى مستقر گردد. اّول كفر به طاغوت، بعد ا

بسته    طىیچ شرایچ كس و در هیراه برگشت و توبه بر ه« فَِإِن انْتََهْوا فاَل ُعْدواَن . »یان دشمنیپا  یهاگر از راهید  ی کی
 دهد. ر دهد، خداوند او را مورد عفو قرار مىیر مسییز اگر تغیست. حتّى دشمن سرسخت نین

ه  یآ نیخداوند نسبت به گناه كّفار مطرح شده است؛ در اضمن بخشش  « مٌ یفَِإنَّ اللََّه َغُفورٌ رَحِ »سوره بقره   357هیدر آ
 د. یو جنگ صرف نظر كن  ی و جنگ، شما هم از دشمن  ی كند كه در صورت دست برداشتن دشمن از دشمنبه مردم سفارش مى

 یرات دشمنیج و تاثیدر نتا  یعدالت محور 
ست و  ین خدا بدون عواقب نیبا د  ی دشمن  ن باشد که دشمن بداند یا  ی ستیبا  ی ج بعد از دشمنین دستاورد و نتایمهمتر

دهد  یاست که دشمن بر سر راه رشد و کمال انسان قرار م  ی ن بردن مانعیخود را  بپردازد و آن از ب  ی عواقب دشمن  ی ستیبا
 ان انسانها باشد. یدر م  ی در جهت حفظ وحدت و همدل  ی ستین دستاورد بایز مهمتریو پس از غلبه بر دشمن ن

 د؛ینماین موضوع اشاره می)ع( به ایالبالغه امام علنهج  39در نامه   
است    ان مسلمانیم  ی ن بردن موانع رشد، وحدت و همدلیپس از غلبه بر دشمن از ب  ی ج دشمنیت و نتاین موفقیمهمتر

برند،  ی از تفرقه و تشتت:  آراء رنج م  ی مانین اگر جوامع ایحول محور حّق ممکن خواهد بود، بنابرا  یبرا  ی و وحدت و همدل
ها به او متوجه گشته وپاها به طرف  چشم  ی ده شده و تمامیها به جانب او کشن او برگردند،  همه گردنید به خدا و دیبا

 شود.ی و فرسوده م  یاو حرکت کرده وبدن ها در هوا
رقه و اختالف،  تفباعث، عدم    ی ستیو غلبه بر او با  ی ج پس از دشمنینگونه آمده است. نتایا  ی ج دشمنیدر باره نتا  39نامه 

ب  یصش را نیها، گشانهیها و کی ن بردن دشمنید از خداخواست با از بیشت باشد و همواره بایدر مع  ی عدم مبتال به تنگ
ها شده و در دفع آنها دامنه  یها را متوجه کاستش آن است که انسانیها و حصول گشانهید، و راه عالج کیمسلمانان نما



بر    ی بر دشمن را عفو عموم  یروز یج پی)ع( نتایالبالغه امام علنهج  75(. در نامه 191: 315، یهّمت به کمر بزنند)دشت
 (.115: 3154، یخواند)دشتیدشمنان م

 البالغه کدامند؟دگاه نهجیدر جنگ نرم وسخت از د  یعدالت محور   یاصول و شاخص ها
 البالغهدر نهج  ی اسیرفتار س  یعدالت محور 

 رد؟ید انجام گیبا  ی اقدامات، چه  یند دشمنیدر فرآ
خت س  ی و چه در دشمن  ی اسیس  ی ا دشمنینرم   ی دشمن چه در دشمن  ی کرامت انسان  ی ستیهمواره با  ی ند دشمنیدر فرآ

راه    )ع( ادامه دهندهیت کرد. امام علیرا رعا  ی اصول اخالق دشمن  ی ستیبا  ی ند دشمنیحفظ شود. و در فرآ  ی ستیا جنگ بای
است  یا سی« نرم  ی دشمن»در حوزه   ی نجا دشمنید. در ایتوان مفسر قرآن نامیالبالغه را ماست. نهجامبر اسالم )ص(  یر پیو مس
وار  ناخوش و ناگ  یهادارد و از جمله بخش  یادین زیریتلخ و ش  یهابشر بخش  ی شود.  زندگیالبالغه مطرح مدگاه نهجیاز د
ن  یت دارد، و از آنجا که دیاگرچه اصالت ندارد اما واقع  بشر،  ی در زندگ  ی ن آنها است. دشمنیب« یدشمن»ها، انسان  ی زندگ
  یدرد. از جمله قواعین قرار گیتواند مورد توجه دی ز مین  ی پدازد، طبعاً موضوع دشمنیاست و به امور واقع م  ی زندگ  یبرا

و اصول عدالت است.  « عدالت»کنترل و خشم موجود در آن را کاهش دهد،   یات را تا اندازهین سبُعید بتواند ایکه شا
 و مروج عدالت هستند.   ی ژه، بانین اسالم به وی، و دیبه طور کل  ی و اله  ی الهریان غیاد

 روش پژوهش
  ی نیبهش جهان  پژو   ، فلسفهیو کاربرد  یادیپژوهش  بن  یر یگ؛ جهتیاکتابخانه  یش بردار یبا ابزار ف  ی فیو ک  ی فیتوص  
  یهاهو ی، شیمقطعتک   ی زمان، افقیفی، اهداف پژوهش توصیفیپژوهش ک  ی،  استراتژ یاسیکرد پژوهش قی، رویعیش

در دشمن نرم    یعدالت وز   ین اساس شاخص هایاست. برا  یااسناد، مدارک و مطالعات کتابخانه  ی ها بررسداده  یگردآور 
 شود.یان میو سخت ب

 یاسیس  ی در دشمن  یعدالت محور   یهاشاخص
 مخالفان و دشمنان و گفتگو با آنان  ین آزادیتام  -1

ن رو، حضرت به رغم ی)ع( دورى جستن از حّب و بغضهاى بى اساس است. از ایت امام علیهاى مهم شخصیژگیاز و
ن حال، حقوق آنها را در  یداد، اما در عت راه نمىیالت حاکمیآنکه دشمنان حکومت اسالمى و ناصالحان را به تشک

 شناخت. ت  مىیش به رسمیت و آسایمندى از امنات انسانى و بهرهیبرخوردارى از ح
البالغه   نهج  31کنند. امام در نامه ت مىیرانه والى آن به امام على)ع( شکایاى از رفتار سختگکشاورزان مشرک منطقه  -

ومت اسالمى دارند، درخور دور شدن و ستم  مانى که با حکینان مشرکند، اما به خاطر پیدهد که هرچند ابه حاکم تذکر مى
ر کن،  ن سخت دلى و مهربانى رفتایخته با سختى را، شعار خود قرار ده، با آنها بیشان مهربانِى آمیستند، پس با ایکردن ن

عنى با آنان به اعتدال رفتار کن(  یار دور ساختن، جمع کن )یدن و دور و بسیک گردانیاد، نزدیک و زین نزدیشان بیبرا
مان با حکومت اسالمى، سزاوار برخوردارى از مالطفت و مهربانى حاکمان  یدگاه امام على)ع( مشرکاِن هم پین، از دیبنابرا

 (.121: 3030، یهستند؛ به گونه اى که محبت همراه با سخت دلى باشد.)صبح
 ت مخالفان و دشمنانین امنیتام-2

ت عدل و انصاف را در باره اهل کتاب  یمختلف، رعا  یفرمانداران شهرهاالبالغه خود به  نهج  35)ع( در نامه یامام عل



 (. 199: 3154، یداند)دشت  ی نم  یشود و آنها را سزاوار قساوت و بد رفتار یمتذکّر م
  ن قرار ندهند و در یخون  یهاه حسابینه تصفی)ع( در بستر شهادت از امام حسن )ع( خواست تا قتل او را زم ی امام عل

د  ید و دست ها را بدان آلوده کنیانم در خوِن مسلمانان فرو رفتهیپسران عبدالمطلب، نب»د: یفرمایالبالغه مجنه  02نامه  
 («. 379: 3184، یبه خوِن من کشته شود)دشت  ی د کسید جز کشنده من نبایبدان«! اندرمؤمنان را کشتهیام»د: ییو بگو
 مخالفان و دشمنان  ی و اجتماع  ی اسیحقوق س  یادا-3

د مشروط  رش خالفت را دادنیشنهاد پذیفه به امام پین خلییتع  یشش نفره برا  یاز کشته شدن عمر بن خطاب، شوراپس  
د و قدرت  یوز بگیمصلحت آم  ی رفت و حاضر نشد دروغیشان نپذین )ابوبکر و عمر( رفتار کند، اما ایخیبر آن که به سنت ش

فت را  شنهاد خال یاند که عبدالرحمان بن عوف سه بار به امام پهن مورد نوشتیبه دست آورد. در ا  ی راخالقیغ  ی را به شکل
پاسخ    یچ مجامله ایه  ی شان بین عمل کند، اما ایخیره شیامبر و سیشان طبق کتاب خدا، سنت پیداد مشروط بر آن که ا

 (. 301: 3554، 3، جیامبرش در حد توان خود عمل خواهد نمود)محمودیدادند که طبق کتاب خدا و سنت پ
 ق مناظره با آنان یحقوق خوارج از طر  ی. ادا3-1

  ی فرستد و به او گوشزد م  ی نده خود عبدالله بن عباس را به محّل تجّمع خوارج میالبالغه: نمانهج  22ابتدا امام در نامه 
  ی ر برابر آن راهکه دامبر با آنان به بحث و گفت و گو بپرداز  یکن با سنّت پیبا قرآن، با خوارج به َجدل نپرداز و...ل»د: یفرما
 (.003: 3154، یرش ندارند)دشتیجز پذ
 مخالفان و دشمنان  ی اسیس  یاز خطا  ی . چشم پوش3-2

الم  اع« یعفو عموم»د و یالبالغه:  بعد از جنگ جمل، مردم به بصره فرار کردند و امام همه را بخشنهج  75امام در نامه 
 (.115: 3154، ینمود)دشت

ان( نماز  اران و دشمنانشیخود را دفن کنند و سپس بر کشتگان کوفه و بصره )بر جنازه   یه هابه مردم اجازه داد تا کشت
ا  مانده صحنه نبرد ر   ی اء باقیند. آنگاه اشیبزرگ دفن نما  یخواند و دستور داد قطعات جدا شده بدن ها را جمع و در قبر 

، 1، جریشناسد که از آِن اوست، بردارد)ابن االث  ی را ماء  یاز اش  یز یبه مسجد آورده و دستور داد، به جز اسلحه، هرکس هر چ
 (. 799ق: 3189

-ُخلق  یهااست بُران؛ پس نُقصان  یر یاست پوشان، و ِخرد شمش  یاپرده  یبردبار »د:یفرمایالبالغه منهج  070در حکمت 

 («. 971: 3154، یران)دشتینفست را بم  یش هوایات بپوشان، و با خرد خو  یات را با بردبار 
 ر نکردن مخالفان و دشمنانین وتحقی. توه3-3

  ت حرمتیبودن را رعا  ی نمودند و مسلمان واقع  ی زندگ  یدیتوح  یهاشرط  ی کی)ع( یالبالغه امام علنهج  312در خطبه 
انان  است که مسلم  ی د: مسلمان کسیفرماینجا حضرت مید. در اینمایان میو حدود زبان خود در برابر مخالفان و دشمنان ب

چ کس حق ندارد  یاز زبان و دست او جز در حق در امان باشند و اصوال جز در آنچه خداوند فرموده و واجب کرده است ه
 (.775: 3154، ید )دشتیاو را ناراحن نما  ی چ کس آزار رسانده و به نوعیچ عنوان به فرمان هیرا تحت ه  یگر یمسلمان د

 ا هنگام نمازیو   ی ، هنگام سخنرانیع عمومن به امام در مجامی. توه3-3-1
کنم و در  یستاد و گفت: از تو اطاعت نمیاز خوارج قبل از جنگ نهروان وارد مسجد شد و در مقابل امام ا  ی کی یروز 

ل  ن عمین روش، بر خالف دیبا ا»او گوش داد و فرمود:   یهادارم. امام به حرفیکنم و تو را دشمن مینماز به تو اقتدا نم



د. تا  کنیرود و فتنه به پا میاران امام گفتند: او میاز مسجد خارج شد.   یآن مرد با تند.« یزنیو به خود ضرر م  ی کنیم
حدود  او را م  یم آزادیتوان  ی صادر نگردد، نم  یاز و   ی تا عمل خالف»م. امام فرمود: یر کنینزده، او را دستگ  ی دست به حرکت

 («.391: 3184، یم)دشتیساز
 )ع( یامام عل  یهایر هم زدن سخنران. ب3-3-2

ز داشت.  یه را نیس است که نقش ستون پنجم سپاه معاویاز سردسته خوارج، اشعث بن ق  ی کیالبالغه: نهج  35در خطبه 
امام او را لعنت نمود و فرمود:   ی نمود. حت  ی ف میت آن حضرت را تضعیامام، موقع  ی جاد اخالل و برهم زدن سخنرانیاو با ا

 («.01: 3154، یمتکبّرِ متکبّرزاده منافق پسر کافر)دشت  یلعنِت خدا و لعنت لعنت کنندگان بر تو باد ا»
 ه دشمنانیا ترور علیت بکار بردن خشنونت  یممنوع  -4

ن  یرفت که امام از ا  ی نتظار مان شورش برضد عثمان و محاصره خانه اش، اید:  در جریفرمایالبالغه منهج  704در خطبه 
ساطت کند  د و یش آمده استقبال نکرد و کوشیشان از وضعِ پیت استفاده را ببرد و خالفت را به چنگ آورد، اما ایفرصِت نها

ش رفت و از عثمان دفاع کرد  ین راه چندان پیح دعوت کند و در ایاست صحیو مردم را به آرامش، و عثمان را به اتخاذ س
ن کار  یدم در ایدم آزار مردم را از او باز دارم؛ چنان که ترسیبه خدا، کوش»ابن عباس فرمود: که خوْد به  
 («.115: 3154،یگناهکارم)دشت
ه  چ گونیخوارج در کوفه به ه  یو جوساز   یی ذای)ع( در برابر حرکاِت ا ی : امام علیفرمایالبالغه منهج  074در  حکمت 

 (.971: 3154، یگذشت)دشتیمانه میز کریآنان ن یهایفحاش  ها و یدست نزد و در مقابل هتاک  ی خشونت
 یاسیشبرد امور سیپ  یبرا  ی مان شکنیعدم استفاده از پ-5

  ر یپسر ابوطالب دل»د: یگویش میتا آن جا که قر»د: یفرمایالبالغه منهج  72خود در خطبه   ی )ع( در سخنانیامام عل
مان را نشانه وفا  ینهج البالغه تعهد به عهد و پ  03ا آنکه در خطبه یو («.  93: 3154، یداند)دشتیاست، اما علم جنگ نم

  کند و   ی است که جامعه را متّحد و منسجم م  ی د تعهد سپر و محافظ محکمیفرما  ی ن در ادامه میداند و همچنیو صدق م
 (.19: 3154، یشود)دشتیجامعه م  یباعث حفظ و بقا

ه خدا  ب»رک تر است، فرمود: یشان زیه از این تصور که معاوید: در برابر ایفرمایالبالغه منهج  744آن حضرت در خطبه  
نمود  یند نمیناخوش آ  ی مان شکنیاست. اگر پ  یکار و گنه  ی مان شکنیوه او پیکن شیست، لیرک تر از من نیه زیسوگند، معاو

: 3154، یتک گرداند)دشیزاند، دل را تاریچه به گناه برانگزاند و هر  یبه گناه برانگ  ی مان شکنیرک تر از من نبود، اما هر پیز
143.») 

 ن یه در جنگ صفیمان با معاوی. عدم شکستن پ5-1
ه  یه معاوداد ک  یرو   ی ن اتفاق زمانین نمودند ایه در جنگ صفین که امام را مجبور به قبول صلح با معاویخوارج بعد از ا

)ع( در   ی (.امام عل58: 3112د، یب سپاه اسالم شد)مفیقرار داد و باعث فر  زه ها یبا ترفند عمر وعاص قرآن ها را بر سر ن
شود و رضاى خدا در آن است  شنهاد مىید: هرگز صلحى را که از جانب دشمن پیفرماالبالغه به مالک اشتر مىنهج  91نامه 

از هّم و غم ها و براى کشورت    ه راحتىید قوا( و براى خودت مایرد مکن؛ چرا که در صلح براى سپاهت آرامش )و سبب تجد
 (.032، 3154، یت است)دشتیموجب امن

 



 انت در امانتیز از خی. پره5-2
  شیا خدایدارد: ¬یاز دو پاداش را از خدا چشم م  ی کیانت پاک، یمرد مسلماِن از خ»د: یفرمایالبالغه منهج  71در خطبه 

ن،  یزن و فرزند، و مال و د  یرساند، که آن گاه دارا  یاو را روز   ا یاو بهتر است،   ینزد خود بخواند، که آن چه نزد خداست برا
 («. 02: 3154، یو شرف و گوهر است)دشت

 ز از کذب و وعده کذبیلزوم پره   -6
را خلف وعده سبب  ی)وعده کذب( زیو خالف آن عمل کن  ی مالک وعده ده  یا» د: یفرما  ی البالغه منهج  91در نامه 

:  3154، ید)دشتید و بدان عمل نکنیبگوئ  یز یشود که چین میشود. خداوند سخت خشم گیختن خشم خدا و مردم میبرانگ
 کسان بوده است.یرفتار امام قبل و بعد از حکومت («. 033

 فه سوم ین خلییشش نفره تع  یز از وعده کذب در شورای. پره6-1
ضوع  ن مو یفه دوم ایشش نفره خل  یشورا)ع( در مورد  یه معروف است امام علیالبالغه که خطبه شقشقنهج  1در خطبه 

  ل شورا،یز نموده است.با تشکی)ع( از وعده کذب پرهیفه دوم امام علیشش نفر خل  یان شورایند. به در جریفرما  ی ان میرا ب
.  یدا ماند و هر کدام با دو رأ یخود را به عثمان داد و سعد هم به عبدالرحمن. سه کاند  یز رأ یداد. طلحه ن  یرأ   ی ر به علیزب

  یو رأ من به ت  ی ن عمل کنیخیره شیکه مطابق قرآن و سنت و س  ی )ع( کرد و گفت: اگر تعهد کن ی عبدالرحمن رو به عل
ر و  امبیمن به قرآن و سنت پ»)ع( فرمودند: یرا قبول دارم. امام عل  ی خواهد القا کند که من علی ق مین طریدهم. به ای م

ر  شان گفت: اگیکرد و به ا  ی شرط را قبول کرد. عبدالرحمن دوباره رو به علن  یاما عثمان ا« اجتهاد خود عمل خواهم کرد.
ن کار سه بار تکرار شد و هر بار حضرت همان جواب رادادند. پس از آن عبدالرحمن  یعت خواهم کرد! ایمن با تو ب  یر یتو بپذ

 (.75: 3154، یعت نمو)دشتیدست عثمان را در دست گرفت و با او ب
 آنان ی خصوص  ی و تجسس نکردن در زندگ  با مردم  ی مهربان  -7

ت سخن  یب پوشى والى نسبت به رعین بخش: عمدتا درباره عیالبالغه در خصوص انهج  91)ع( در نامه  ی امام عل
از کسانى    وب باطن و ید از تجسس و پرداختن عیوب ظاهر است و بایفه او تنها مبارزه با عید مى ورزد که وظید و تأکیگومى

و کسانى  ن آنها در نزد تیا به تو و مبغوض ترین رعاید دورترید: بایزد. مى فرمایکنند بپرهن کار مىیبه ا  قیکه او را تشو
 باشند.
 ز از کبر و غروریپره  -8

ان در نزد مردم صالح آن است که مردم پندارند  یوال  یهایژگین ویترفیاز سخ»د: یفرمایالبالغه منهج  742در خطبه 
  35در نامه («. 149: 3154، یدهند)دشتیکار خود را بر کبر و غرور قرار م  یاند و بنامباهات  که آنان دوستدار فخر و 

: 3154، ی)دشتدینماید میله هواداران خود تاکیر بوسید؛ تحقینماید میر توسط کارگزاران خود تاکیالبالغه به عدم تحقنهج
ن و خودپسند است  یداند:كسى كه خودب  ی ک مین  یکارهاالبالغه آفت تکبر را باعث کم شدن  نهج312(. در حکمت 193

: 3154، یند تا آن را برطرف كند و خود را فاقد كمالى نمى داند تا براى كسب آن تالش كند)دشتیدر خود نقصى نمى ب
029.) 

 ز از ظلم وستم به مردمیلزوم پره   -9
  ی . ظلم3» م كرده است:ینها به سه دسته تقسرا بر اساس مجازات آ« ظلم»حضرت   یالبالغه در فراز نهج  321در خطبه 



که    ی شود و بازخواست ندارد، مانند ستمیکه بخشوده م  ی . ظلم7که هرگز بخشوده نخواهد شد، كه شرك به خدا است. 
ر  گیکدیفر نخواهد بود، مانند ظلم بندگان به یکه بدون ک  ی . ظلم1اند. شتن کردهیره به خویبندگان با ارتکاب گناهان صغ

  یهااز مصداق(«. 703: 3154، یبخشد)دشت  ی د است و تا صاحب حّق از آن نگذرد، خداوند نمیکه مجازات آن شداست  
 ی امام عل  رهیت است. در سیکفا  ی ق و بیبه افراد ناال  ی و تخصص  ی مناسب حکومت  یاست واگذار یستم به مردم در حوزه س

  یال که دعیمانند کم  یقرار داشته اند و فرد  یی در مربته باال  ی نیو د  یاز لحاظ معنو   یشود که گاه افرادیده می)ع( د
ت  یمسئول  یدهد. اما از واگذار یم میاند تعلاران و اصحاب سر حضرت بودهیشان به عنوان از یل را حضرت به ایمشهور کم

  یندار یکه وجود د  بوده است  یبر داور   ی القاعده مبتن  ی دگاه امام علینمودند. از د  یشان خود دار یبه ا  ی و منصب حکومت
البالغه به مالک اشتر  نهج  91کند. هم تعهد و هم تخصص الزم است. امام در نامه یت نمی، الزم هست اما کفایو تهعد اله

ت  بلکه باعث زوال قدر   یفر اخرو یظلم را نه تنها ک» یاز مصداق ها  ی برخ  ی دارد و حتیرا به شدت از ظلم و ستم باز م  یو 
 («. 031: 3154، یداند)دشتیحاکم م  ی اسیس

 یدر دوران زمامدار   یو یاکتفا به حداقل در استفاده از مواهب دن  -11
بر خالف روش معمول زمامداران، در دوران حکومت    یی ایالبالغه  استفاده از مواهب دننهج  09)ع( در نامه یامام عل

ن  یدورتر» د: یفرما-یالبالغه خطاب به مالک اشتر منهج  91کردند. در نامه یها در غذا و پوشاک اکتفا مخود به حداقل
 («. 032: 3154، ین آنها حق دارند)دشتیک تریمردم در قلمرو حکومت تو همان اندازه حق دارند که نزد

 
 یدار   یانتظار   ی خود از دشمن، در دشمن  یآنچه برا-11
ش  یکنند، پس، از عفو و بخشا  یی ها  مردم خطاها سر خواهد زد و لغزشاز »د: یفرمایالبالغه منهج  91در نامه   
را    ی ب دهد.هر گاه کسیش خود تو را نصیز از عفو و بخشایکه خداوند ن  یگونه که دوست دار بشان ده ، همانیش نصیخو

 («.039: 3154، ی، از کرده خود شادمان مباش)دشتیرا عقوبت نمود  ی مان مشو و هر گاه کسی، از کرده خود پشیبخشود
 )ع(  ی سه گانه امام عل  یدر جنگ ها  یور عدالت مح  یشاخص ها

 مقدم شمردن صلح بر جنگ)با مسلمانان نه کفار(  -1
  ی شیک زد و آن وارد شدن از در قوم وخویک تاکتیاز جنگ دست به   یر یالبالغه به منظور جلوگنهج  13حضرت درخطبه  
ت و اضافه کردن بر جناح حق طلب و  یعه او چون بنا بر هدای)ع( و شیت امام علیر در جنگ جمل است، در حاکمیبا زب

بر کاستن مخالفان و دشمنان و جذب آنها با حفظ اصول دارد، اما از آنجا که ممکن    ی حفظ وحدت است نه جنگ، سع
  ی کیه موجود باشد، ک  یانهین زمیر چنیهمچون زب  یانه وجود نداشته باشته و در پارهیمانند طلحه اصوال زم  ی است در بعض
  دهد تا از طلحهیت میخود مامور  یباشد که در آن به عبدالله بن عباس پسر عمو یالبالغه منهج  13ر خطبه از آن موارد د

ه و به  استفاده کرد  یشاوندینرم دارد و از عاطفه خو  ی عتیر برود و در مقام جذب او که طبیصرف نظر کند اما به سراغ زب
ص(  وه رسول خدا)یاز جنگ همانند ش  یر یت و او و جلوگیاو و هداجذب    ید: و برایگوین میات چنیی)ع( پسر داید، علیبگو

طه عقل و  یبا عطوفت مخالف و دشمن را جذب کند و در عاطفه و احساس متوقف نشود و بعد از آن بالفاصله وارد ح
 (؟!  99:3154، ید)دشتیشوید: چگونه است که حق مرا در حجاز شناخته و در عراق آن را منکر میاستدالل شود و به او بگو

 ز از شروع جنگیپره  -2



البالغه اشاره شده  ن موضوع در نهجیل عدم شروع جنگ توسط مسلمانان است. ایت و تقدم صلح بر جنگ دلیهدا
با  »د: یفرمای)ع( م ی البالغه امام علنهج  30ز از شروع جنگ؛ در نامه یپره  30ل به آن پرداخته شد. نامه یاست که در ذ
ند،  د تا آغازگر جنگ باشین كه شما آنان را بگذارید و ایرا شما بحمدالله حجت داریاو جنگ را آغاز كند؛ ز  د تا یدشمن نجنگ

 (. 191: 3154، یدشت«)گرى است در دست شما در برابر آنانیحجت د
 ام رسانان و قاصدان دشمنیت پیمصون  -3

د  در پشت خو   یز یچ  یده بود و و یه را دیرسان معاوام  یکه پ  ی )ع(؛ هنگامیه در نزد امام علیام رسان معاویت پیمصون
ترسم که مرا  ی؟ نامه رسان گفت میانموده  ی را در پشت خود مخف  یز ید؟ چه چیکرده بود و از نامه رسان پرس  ی مخف
 (.733:3032، 7،  جی)بالز یتوانم تورا بکشم که تو نامه رسان هستی! سپس امام عل)ع( فرمود: چگونه تورا میبکش
  یت و جوانمردفتو   -4 

نت انسان  ین زیباترین و زین جلوه دیرا بهتر  ی)ع( فتّوت و جوانمرد ی ؛  امام علیو فتوت و جوانمرد  329خطبه 
  آن ی اخالق  یهایژگیگاه قطب فتّوت نشانده، ویجوانمردان و اهل فتّوت در جا  ی)ع( را برا ی دانند. آنچه که امام علیم

ن مردم  یا»د: یفرما  ی نهج البالغه م  329)ع( در خطبه یدار است. امام علیحضرت است که در اعمال و کالم آن بزرگوار پد
شما را    ی تیام و از معصش از آن خود عمل کردهیکنم مگر آن که پیوادار نم  ی چ طاعتیسوگند به خدا من شما را به ه

 («. 719: 3154، یام)دشتش از آن ترک گفتهیدارم جز آن که پیبازنم
 
 عفو و گذشت در مواجهه با دشمنان و مخالفان-5

)ع( و عفو گذشت  یامام عل  ی ره اخالقیب در سیمهم و عج  یهاعفو و گذشت در مواجهه با دشمنان و مخالفان از مولفه
لله ابن  مانند مروان و عبدا  به خصوص هنگام غلبه بر دشمن بود. رفتار بزرگواران و توام با فتوت او با مخالفان و دشمنان

د، از آن  ننمو   ی رغم اسارت، امام آنها را آزاد کرد و تالفیافت و علید بن العاص که در جنگ جمل بر آنان تفوق یر و سعیزب
ا امان  ر   ی ر بردند و ناسزا گفتن امام پس از غلبه بر آنان، همگیو اوالدش دست به شمش  یه و یجمله است. اهل بصره عل

 مانع تصاحب اموالشان شد.د و  یبخش
البالغه لحظه شهادت به فرزندش  نهج  71)ع( در نامه  ی ت امام علیالبالغه و عفو گذشت ابن ملجم؛ وصنهج  71نامه 
گاه من است، اگر عفو کنم،  رم، مرگ، وعدهیش دارم و اگر بمیار خون خویاگر زنده ماندم، خود اخت» د: یفرما  ی امام)ع( م

بن  امرزد؟!)اید خدا شما را بیا دوست دارید، آیو حسنه است، پس عف. کن  ی کیشما ن  یه خدا و براک شدن بیمن نزد  یبرا
 («743:3189ه، یبابو

 با ناتوانان   یخوش رفتار   -6
ت  یت را شعار قلب خود قرار ده، بر رعید: محبت به رعیفرمای)ع( خطاب مالک م ی البالغه امام علنهج  91در نامه 
  ی یا انسانهایتوانَد،   ی نیا برادر دیت بر دو گروهند: ی، که رعیمت دانیمباش که خوردن آنان را غنوان درنده  یهمچون ح

  ی م  ا اشتباه بروز یاز آنان به عمد   ی شود، و گناهان  ی بر آنان عارض م  ی زند، علل گناه  ی از آنان سر م  یی مانند تو، که خطاها
  ی ت را مورد عفو و چشم پوشید رعیت نمایرا به تو عنا  ی وشخداوند بخشش و چشم پ  یکند، پس همان گونه که عالقه دار 

که    ی سباشد، و خداوند برتر از آن ک  ی ت دارد باالتر از تو میو آن که بر تو وال  ی قرار بده، چرا که تو از نظر قدرت برتر از آنان



 (.041: 3154، یمصر نمود)دشت  ی تو را وال
 
  یمان شکنیز از پیپره  -7

ت همه جانبه عدالت  یشان جهت به حداقل رساندن خشونت و رعای)ع( نشان دهنده اهتمام ایره امام علیس  ی بررس
شان  یست. ایز نیباشد جا  یکه خالف مروت و جوانمرد  یی هامواجهه با دشمن از راه  ی در صحنه جنگ است.  به طور کل

د)ابن  از دشمن کشته شون  یکمتر   شب سربازان  ی کیک بودن تاریکردند تا با نزدیروز موکول م  ی انیجنگ را به ساعات پا
 (.141:3189، 7ه، جیبابو
 

 یمان شکنیز از پینهج البالغه و پره  211خطبه 
است و  یتر در ساستیتر  و باکه از شما باهوشیند که ظاهرا معاویگوی)ع( درمقام اعتراض میبه امام عل  ی گروه
 د:یفرمایگروه من  ی)ع( در پاسخ ایاست و امام عل  ی اسیشبرد اهداف سیو پ  ی حکمران
زرگ  ب  ی ه به ناپسند بودن قدر اشاره کرده و آن را گناهیالبالغه ضمن اشاره به رفتار معاونهج  744در خطبه   ی امام عل  

 برشمرده که مرتکب آن کافه است.
ناپسند و    ی مان شکنیکند. اگر پیله میو گنهکار و مکر وح  ی مان شکنیست، او پیرکتر نیه از من زیبه خدا سوگند معاو»

کاران    مان شکنان گنهکارند و کناهیپ  ی ن بودم. ولیزم  یرو   یهان انسانیرکترینبود، من ز  ی نامطلوب نبود و خالف قانون اله
  ی است که به آن شناخته م  یاامت پرچم و نشانهیمان شکن در روز قیبکار و پیهر فر  ی. و برا ی اهل فجور و نافرمان

 («.138: 3030،یف رضیشود)شر
 (شانیعدم تعرض به مجروحان، اموال و اجساد ا  ی عنیشان)یان و عدم تعرض به ایرجنگجویت جنگ با غینوعمم-8

  30که در نامه   ی دشمن  ی ن اصول اخالقیگر از مهمترید  ی کیان؛ یرجنگ جویت جنگ با غیالبالغه ممنوعنهج  30نامه 
د امام  یکودکان و سالخوردگان مصون باشند. از دستورات اکژه زنان و  یگناه و به وی افراد ب»که:   ن استیالبالغه آمده انهج
  اگر به شما و فرماندهان و بزرگان شما دشنام  ی د حتیبه زنان تعرض نکن  ی طیچ شراین بود که تحت هیها ا)ع( در جنگ ی عل

 («. 191: 3154، یدهند)دشت
 دفاع از هم رزمان-9

در   ابد و یر یمرد جنگاورى از شما كه در عرصه نبرد خود را دلد: هر  یفرماین میالبالغه در جنگ صفنهج  371در خطبه 
مان  دشمن را از او براند، ه  -كه خداوندش عطا كرده-ش یروى دالورى خوید كه به نیند، بایكى از برادرانش ترس و سستى بی

ك بد دل  ین یهمانند اگرفت كه او را هم  ن قرار مىیراند. و گرنه، ممكن بود كه خواست خدا بر اگونه، كه از خود  مى
از همرزمان خود را مشاهده کردند که در برابر    ی کیکند  که در صحنه جهاد یه میانش توصی)ع( به لشکریگرداند، امام عل

  ی ناز مبا  ی کیت نوع نگرش فرد مسلمان به همراه خود را که ین روایشده، او را نجات دهند. ا  ی دشمن دچار ضعف و ناتوان
ز وجود دارد بر  یکند دفاع از همه مردم در صحنه سخت کارزار که خطر از دست دادن جان نی ن مییباخالق در جهاد است ت

 (.319:  3154، یکند)دشتیدا مین همرزمان ارزش پیب  ین به اخوت و برادر یه نگرش دیپا
 دشمن  یبرا  ی رخواهیدعا و خ-11



  لعن دشمن  و عمرو بن الحمق که زبان به   یبن عدشان از حجر  یشود ایده میز دی)ع( نیره امام علیدگاه در سین دیا
به    اگر » ن آنها دعا کنند: یجاد صلح بیو ا  ی حفظ جان دشمن، نجات آنها را از گمراه  یخواهند که برای باز کرده بودند، م

ما آنان  ن  یا! خون ما و آنها را حفظ کن، بید که خداینگونه دعا کنیها اجستن از آن  یزار یلعن کردن اهل شان و ب  یجا
زند  یستیکه جاهلند، حق را بشناسند، و آنانکه با حق مت کن، تا آنانیبه راه راست هدا  ی اصالح فرما، و آنان را از گمراه

 («.155:3041، 11، جیشما بهتر است)المجلس  یندتر و برایمن خوشا  یحق بازگردند، برامان شده بهیپش
 ز از دشنام دادن به دشمنیپره  -11
ن امر را پاس بدارند و از  یخواست که ایروان خود میکند و از پیان مین گونه بیلوازم اخالق را ا  741)ع( در خطبه  ی عل

  ی رخد که بیامام )ع( د  ی ن، وقتیبا دشمِن متجاوز در حال جنگ، چنان که در هنگام جنگ صفّ   ی زند، حتّ یبپره  یی زشت گو
کنند، حضرت   ی م  یی دهند و زشت گو  ی ان دشنام میه و شامیِمق به معاوو عمروبن حَ   یارانش، از جمله ُحجربن َعدیاز 

بند اخالق  یشان پایش هایجست و بدانان آموخت که در گو  یزار یب  ی اتین ادبیآنان را خواست و از چن
 (.319:3112د،یباشند)مف

 ده بودن فرار از مقابل دشمنینکوه-12 
بت  یدانند که عاقبت ترک جهاد را ذلت و مصیبهشت م  یاز درها  یالبالغه  جهاد را در نهج72)ع( در خطبه  یامام عل
زگارى،  یاء خاّص خود گشوده، جهاد جامه پرهیاند:جهاد درى است از درهاى بهشت، كه خداوند آن را به روى اولدانسته

بال    وشاند، و غرقى ترك كند خداوند بر او جامه ذلت بپیاعتنازره استوار، و سپر مطمئن خداست. هر كس آن را از باب بى
ز او  ع كردن جهاد حق ایعقلى زده شود، و در برابر ضاهاى بىد، بر دلش پردهید، و به ذلّت و خوارى و پستى گرفتار آینما

 (.15:3030،یف رضیگرفته شود، و محكوم به ذلت و خوارى، و محروم از انصاف گردد. )شر
  یت کشتار جمعیممنوع  -13

ادى از  یاى زمنطق عدهمت کشتار بىیروزى که به قیروزى است، ولى نه آن پیل کسب پسپاه اسالم در جنگ به دنبا
ن  یان مسلمان بر ایکارجویر بودن جنگ، تالش پیهاى مشرک و کافر تمام شود، لذا در صورت ناگزها، هر چند انسانانسان

ى  یهاهاى نظامى اسالم کاربرد ابزارها و سالحبرنامهن اساس است که در  ین کمتر باشد، بر همیاست که تلفات انسانى از طرف
ختن زهر و مسموم کردن آب دشمن منع شده و به منزله  یشوند مردود شناخته شده و از رکه کشتار جمعى را موجب مى

کاربرد    تیتوان نظر اسالم را درباره ممنوعاسى اسالم مىیهاى نظامى سن آموزهیده است. از ایر انسانى تلقى گردیرفتار غ
 د را استنباط کرد.یاى در عصر جدکروبى و هستهیى و میایمیهاى شسالح
اکراه    یالبالغه فرموده است: از آنجا که اصل جنگ به ناچار و از رو نهج  741)ع( در خطبه  ی امام عل  ی ن عمل اخالقیا

وجود دارد.    یکان آن اکراه و ناچار ده، در خالل جنگ هم کمایجه نرسیرخ ندادن آن به نت  یها براواقع شده و تمام تالش
  افتد،ی از آن بود، حال که به ضرورت و به ناچار اتفاق م  ی ناش  ی جان  یهال خسارتیرخ ندادن جنگ به دل  یتالش برا
د  ین باشود، بلکه همچنایل نمیاق تبدیه به اشتیکند و کراهت اولی دا نمیت پیها مشروعو کشتن انسان  ی جان  یهاخسارت

ت  ین امر ممنوعیدشمن به حداقل برسد. ا  یهاها در حد ضرورت کشته شوند و تا کشتهتالش کرد انساندر طول جنگ  
ها  ساناز ان  یشتر یرا که تعداد ب  ی کشتار جمع  یهادهد و استفاده از سالحی را نشان م  ی کشتار جمع  یاستفاده از سالح ها
ه  ان خود سفارش کرد کین به لشکری)ع( در جنگ صف ی داند. امام عل  ی ر مجاز میو غ  ی فرستد، ضد اخالقیرا به کام مرگ م



ان آنها صلح و سازش برقرار  یدعا کنند خداوند آنها و دشمن را از کشته شدن برهاند و جانشان را حفظ کند و م
 (.704:3159،یدیسازد)شه

 واناتیب زدن به درختان و حیز از آسیپره-14
امام صادق )ع( قطع کردن درختان را    ی تیشده است. در روا  ی بود کردن مزارع نهات از قطع کردن درختان و نایدر روا

در زمان    ی وانات حتیب زدن به مزارع و حی(. قطع درختان و آس 710:3125، 9، جینیاند)کلدانسته  ی باعث نزول عذاب اله
ح  یلزوم استفاده صح-ست؛ یط زیح از محیالبالغه و توجه به استفاده صحنهج  84ز مجاز دانسته نشده است.خطبه یجنگ ن

اران گفت با استفاده از علم ستارگان  یاز   ی کیامام قصد جنگ با خوارج را داشت   ی ست:  وقتیط زیاز علوم مربوط به مح
  84در خطبه   یرفت و پس از نکوهش و یرا نپذ  ین سخن و ی. امام ایبه هدفت نرس  ی نک حرکت کنیم که اگر ایگویم

 («. 53: 3154، ید)دشتیابیابان را یا و بید، جز آن چه بدان راه دریبتاب  یرو   ی ردم! از اخترشناسم  یا»البالغه فرمود: نهج
 هایحفظ عمران و آباد  -15

د و بدون اجازه وارد  یرا پاره نکن  یاچ پردهید هیدیدشمن رس  ی)ع(: چون به محل سکونت و اردو  ی امام عل  30در نامه 
 (. 784: 3123د،ید)مفیریها را نگاز اموال خانه  یز ید، چینشو  یاچ خانهیه

 ان و منع کشتن مجروحانیب کردن فراریمنع تعق  -16
د: اگر به اذن خداوند دشمن شكست خورده و فرارى شد، پشت كرده  یفرما  ی ران میالبالغه و عدم کشتن اسنهج  30نامه 
د  ید: نبایفرمای)ع( در واقعه جمل میالبالغه امام علنهج   21البالغه؛ در خطبه نهج  21(. خطبه 784: 3123د،ید. )مفیرا نكش

  یاراز از نظر اسالم دیجان انسان نیجسد ب  ی حت  ی را به سبب کرامت انسانیرد زیقرار گ  ی احترامیاجساد مورد تعرض و ب
ت  سیز نیچ وجه جایل به هین دلیع و دفن آن تابع مناسک و احکام خاص خود است. به همییحرمت و احترام است و تش

 (.21: 3123د،یا مثلح شود)مفیرد یقرار گ  ی احترامیاجساد دشمن مورد ب
 ر دشمنیک با اسیانصاف و رفتار ن   -17

(.  57:3045، 39، جیدانند)الحر العاملیر شمرده و انجام آن را واجب میر را از حقوق اسیبا اس  ی)ع( خوش رفتار یامام عل
جوانمردانه کرد و او را    یابا عمروبن عبدود پهلوان معروف عرب مبارزه)ع(  یعل  یدر هفده شوال در جنگ خندق روز 

شکست داد و پرچم اسالم را سر بلند کرد. پس از شکست دادن عمرو بن عبدود به طرف او رفت تا سرش را از بدنش جدا  
دان جنگ قدم زد  یدر م  یخود برخاست و مقدار   یشان انداخت؛ حضرت از جایکند که عمرو آب دهان خود را به صورت ا

  ی ا شد حضرت گفت: آن لحظه که آب دهانت را به صورت من انداختین کار را جویسپس به سمت او رفت، عمرو علت ا
ه  یو توص  02قدم زدم تا آرام شوم. در نامه   ین حالت بکشم؛ مقدار یخواستم تو را در ایغضب و خشم من را گرفت، نم

به او    ک ضربتیا رفتم، تنها ید و اگر من از دنیار شماست، با او مدارا کنیر اختد؛ او که اکنون دیفرما  ی ابن ملجم م  یبرا
« طلبعبد الم»نوادگان   یشان خطاب به فرزندانش فرمودند: ایخودش به او هم بدهند. ا  یر و غذاید. و دستور داد از شیبزن

ان کشته  ر مؤمنید امید و بگوئیانان فرو بررون آورده و در خون مسلمین بینکند شما بعد از شهادت من، دست خود را از آست
ن ضربت  ید! هر گاه من از اید. بنگرید بکشید بخاطر من تنها قاتلم را بایشود(. آگاه باش  یز یخون ر  یبرا  ین بهانه ایشد)و ا

و اعضاء    ی نیب  گوش و د)ین مرد را مثله نکنیباشد، ا  ی در برابر ضربت  ی د، تا ضربتیک ضربت بزنیجهان را بدرود گفتم او را تنها 
د گر چه نسبت به سگ گزنده  یزیاز مثله کردن بپره»فرمود:   ی دم مید(که من از رسول )ص( شنیاو را نبر



 (.194:3159،یدیشه«)باشد
 
 یر یجه گینت

ت  یهدا  یبرا  یالهیاست سخت را وسیاست نرم و سی)ع( سیالبالغه مشاهده شد امام علنهج  یبر اساس آنچه از آموزها
  است نرم و سختیالبالغه عدالت سوار بر سدگاه امام در نهجیدن به کمال قرار داده است. در دیرس  یبرا  ت مردمیو ترب

ارزشمند است. در    یمت حفظ اصول عدالت ورز ین ابزار تنها به قیکمال انسانهاست و لذا ا  یبرا  یاست  ابزار یاست. س
ار  ک  یرا فدا  ی ست اصول اسالمیامام)ع( حاضر ن  ن گردد ییجامعه حاکم تع  یرهبر   یبناست برا  ی شش نفره وقت  یشورا
ود  شید امام )ع(  حاضر نمین در اداره عمل نمایشیپ  یشود به روش خلفایخواسته م  یکه از و   ی قرار بدهد و زمان  یگر ید

را    د تعهد خود یبه قدرت رس  ی شنهاد شما موافق هستم اما وقتید من با پیدر ابتدا بگو  ی عنید یبه بهانه مصلحت دروغ بگو
 داند.یت میهدا  یبرا  یالهیز وسی)ع( جنگ را ن ی ر پا بگذارد.  امام علیز

  یبرا  یب که برایک طبیداند. همانند یم  ی درمان روح و جان آدم  یبرا  ی بیجامعه را به مثابه طب  یامام )ع( رهبر    
مکن  م  یهارد و به حداقلیده بگیمار خود نادیب  ی د انصاف را در جراحیزند و نبایم  ی مار دست به جراحیدرمان و سالمت ب

مار خارج یض شود، از بدن بیو مرگ مر  یمار ید بیرا که ممکن است باعث تشد  ی فقط آن بخش  ی عنید یاکتفا نما  ی در جراح
 زند. یخود دست نم  یمنافع ماد  یمار برایسالم ب  یهاکند و به بخشیم

ت جامعه با  یسالمت و هدا  یآنجا که ممکن است براب بود و تا یجامعه، همانند طب  ی)ع( در مقام رهبر  ی امام عل
  ن گروه دارد. در یاست سخت، حداکثر مدارا با ایاست نرم و چه در سین اساس چه در سیمخالفان و دشمنان مدارا کرد. بر ا

  یا براا در برخورد با اصحاب نهروان امام )ع( حداکثر تالش خود ر یا در برخورد با اصحاب جمل و یه و یبرخورد با معاو
 گر جامعه نشود.ید  یهاد که باعث خسارت به بخشینمایماران مین بیدرمان ا
ه  که ب  ی است. هنگام  ی و کمال طلب  ی است بلکه از سر بندگ  ی مدارا و رفتار انصاف امام )ع( نه سر ضعف و ناتوان  

به    دست  ی ظ اصول اسالمبرداشته شود باحف  ی رد و غده سرطانیصورت گ  ی جراح  ی ستید و مشاهده کرد بایرس  یامرحله
 کند.یبه دل ندارد و با توکل بر خدا عمل م  ی خدا هراس  یت مندیز جز رضایچ چیزند و از هیم  ی اقدام عمل

  ها بتنکه در تمام جنگ  یادارد و زره  ی ده است خودش بدان باور عملیاگر فرار از مقابل دشمن در نزد امام )ع( نکوه
ره  یچگاه از دایبه تن ندارد. رفتار امام )ع( در مواجهه با دشمن و مخالف ه  یااست و در پشت زره  یکسو یدارد فقط 

ره انصاف و  یگر از داید  ی در راس حکومت قرار دارد و چه زمان  ی چه زمان  ی انصاف خارج نبوده است و در تمام مدت زندگ
 ست.یعدالت بدور ن

ک  یآن حضرت ما شاهد  ی گر، در زندگید  یز یچ  چیت خداوند است نه هیدگاه امام )ع( هدف، رضایکه از د  یی از آنجا  
حضرت    آن ی ت بعد عالیرینشان دهنده مد  ی م. رفتار امام )ع( در تمام مدت زندگیالله هست  ی ر الیم در مسیر مستقیخط س

و و  زان و تراز ی، میاز عصمت در زندگ  یژه با برخوردار یت و ائمه به ویحضرت است و اساسا اهل ب  ی زندگان  ی بر بعد دان
ت  عدال  ی نی)ع( تجسم عینباشد. امام عل  ی شود، سخن گزافیم عدالت از آنها عدالت میعدالت هستند و اگر بگوئ  نیع

ا  یاست و یعدالت در س  یهاشود. همانگونه که در شاخصیآن حضرت مشاهد م ی زندگان  یجا  یت در جاینین عیاست و ا
که حکومت    یخداست چه روز   ی دارد و آن بندگ  وجود   ی ر اصلیک خط سیان شد یانصاف و عدالت در جنگ از حضرت ب



 که حکومت از آنها غصب شده است.  یدر دست دارند و چه روز 
ضرت  ح  یاست. مالک برا  ی ر الیدر مس  ی و خود مراقبت  ی ا همان خود کنترلی یانسانها در نزد امام )ع( تقو   یمالک برتر   

م  ین اساس ما شاهد هستیاست. بر ا« به همراه تعهد  ی ستگیشا»است، بلکه   یاو قبله  یشاوندیت نه خویدر دادن مسئول
ص(  امبر )یاران حضرت در زمان پیاز   یبر که روز یاست. مانند طلحه و ز  ی که شدت عدالت امام )ع( باعث مخالفت و دشمن

و    تاز حکوم  ی مشاهده کردند سهم  ی عت مردم با امام )ع(، وقتیدند اما پس از بیبودند و در کنار حضرت در راه خدا جنگ
ند.  دیر برده و جنگیمعمول در نزد امام )ع(  ندارند دست شورش زده و در مقابل امام )ع( دست به شمش  یهایاست ورزیس

  ی نها کسانیشناختند بلکه تمام اینبود که امام را نم  ی که امام )ع( در دوران حکومت خود انجام داد با کسان  یهاجنگ
بر بعد    ن افراد یا  ی ت بعد دانیریا مدیو   ی ا طلبیشناختند اما دنیو حق امام )ع( را مشناختند  یبودند که امام )ع( را کامال م

 ل کردند.یشد  و جنگ را بر امام )ع( تحم  ی آنها منشاء فساد و تباه ی عال
ف  از طر   ی ندگیخود و به نما  یرا از سو   یگر ید  ی زانیعز  ی فرزندان خود و گاه  ی خداوند گاه  یتمندیرضا  یامام )ع( برا

نگونه نبود  یبود. ا  ی نظام  ی و گاه  ی اسیها سن اعزامیا  ی نمودند گاهیگر اعزام مید  یت جامعه به شهرهایهدا  یخود برا
امت خود و فرزندانش در مناطق خوش آب    ی ط سختیا در شرایکه در مواقع خطر فرزندان خود از معرکه خطر دور سازد و

 کنند.   ی و هوا زندگ
ن، بعد حفظ جان و سپس حفظ مال است.  یت اول با حفظ دیباشد اولو  یاگر قرار هست خطر دگاه امام )ع(  یدر د

اخالق در    یهاها کرد. ارزشآن ارزش یت در نزد حضرت بود و جانش را هم فداین در درجه اول اولوید   یهاحفظ ارزش
ه  یوال»گردد یخدا باز م  یو بسو « هانا لل» یعنیخداست   یاز سو   یاست. در نگاه امام انسان مسافر   ی نید  یهاراس ارزش
خدا در آن است و در راس آن    یتمندیرا رضایاست ز  ی اسالم  یهات دارد حفظ ارزشیه راجعون آنچه اهمی، در ال«راجعون

  یر ت و رهبیه هدایکه خدا به او عطا کرد در سا  ی ار و عقلیشود. انسان بر اساس اختیده میو ظلم نکردند د  یعدالت ورز 
را در خود    ی تواند استعدادها و مکارم اخالقیان قرار دارند، مین راهنمایکه ائمه در راس ا  ی ان الهیعدالت محور راهنما

ن  ید  حفظ  یم که امام )ع( براین هستیخداوند گردد. لذا ما شاهد ا  یشکوفا کند و به رشد و کمال برسد و باعث خوشنود
ها و سرانجام  یها و دشمنسازد. عدالت امام باعث مخالفتیر فدا مین مسیاخداوند جان خود را در    یتمندیرضا  یو برا

 د در راه عدالت شد.یالسالم شههیعل  ی شهادت آن حضرت شد. امام عل
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