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 چکيده 

در  كه( ع)امیرالمؤمنین. رودمى شماربه اسالم تاریخ سابقهبى حوادث از صفین سرزمین در «حكمیت» ماجرای

 از ایشان، سربازان از توجهىقابل تعداد خوردن فریب و عمروعاص نیرنگ سبب پیروزی قرار داشت، به ۀآستان

در  .گیر مسلمانان شدها گریبانبازماند و عواقب وخیم جریان حكمیت تا مدت پیروزى به یافتن دست و نبرد ۀادام
های امام علی)ع( قبل و حین نبرد صفین، به روش تحلیل محتوای كیفی، مورد بررسی قرار این پژوهش خطبه

كفر معاویه و  ۀهای منفی دشمن بیشتر بر روی سابقز میان ویژگیشناسی ادشمن ۀگرفته است. ایشان در زمین

و  یپرستبتتوجهی به فرامین الهی، دعوتشان به اطرافیانش، دشمنی آنان با خداوند، قرآن و سنت پیامبر)ص(، بی

شان در پیشنهاد مواردی از این قبیل تأكید دارد كه در تنافی كامل با تمسک آنان به قرآن و نیات خیرخواهانه
ایمان، همراهی با ۀ معرفی خصائل خود تأكید بیشتری بر سابقۀ صلح و حكمیت قرآن قرار دارد. امام)ع( در زمین

هایشان تحت و اعتماد به گفتهایشان فرمانبرداری از  پیامبر)ص( و هدایتگری خود دارد كه بیانگر لزوم اطاعت و
ها مشخص كرد كه های باالی نیزه است. تحلیل مضامین این مجموعه از خطبههر شرایطی حتی در مقابل قرآن

دشمن، ۀ نمودن نقشسازی سپاه جهت خنثیخطرآفرین حكمیت، در راستای آمادهۀ آن حضرت قبل از وقوع حادث

كارگیری را بیان فرموده است. امام)ع( با تكرار مضامین مذكور، استفاده از اسلوب تأكید و بههای الزم روشنگری

 در سطح باالتری از تأثیرگذاری قرار داده است.صنعت طباق، كالم خود را 
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 مقدمه. 1
 اصلیۀ لمسأ قاسطین جریان میان،رو بود كه در این هحكومتی امام)ع( با سه جنگ داخلی روبۀ دور

 كفار وجود نداشت و مشركان با مبارزه برای امكانی آنان برداشتن میان از بدون و بود ایشان حكومت
ن را در جمل، مقابله با آناۀ در نتیجه امام)ع( در اولین فرصت بعد از فرونشاندن فتن(. 112: 1731 صلواتی،)

)آزاد شدگان( و بعضی از فراریان، ناراضیان و كارگزاران  قاسطین كه از طلقاء دستور كار خود قرار داد.
 هانگ پنهان با داشتند تالش همواره آنان گری و نفاق بودند.حیلهۀ عثمان تشكیل شده بودند، دارای روحی

گیرند. در  دست در را حكومت زمام خود و كنند ساقط را( ع)علی حضرت حكومت باطنی، كفر داشتن
 مهمترین شگردی كه از آن بهره بردند، استفاده از امام)ع(، پیروزیۀ مراحل پایانی جنگ صفین و آستان

 جعفری،) ، به جنگ دین و با نام فرهنگ به جنگ فرهنگ پرداختندبا عنوان دین ،پوشش دین و قرآن بود
به این  اسالمهای مكرر از سپاهیان . معاویه و عمروبن عاص پس از تحمل شكست(137-132: 1731

رو، برای رهایی از جنگ و حفظ نتیجه رسیدند كه توان مقاومت در برابر امام علی)ع( را ندارند. از این
 و سپاه به راه انداختندها را اجرا كرده و جریان حكمیت را قرآنباالی نیزه بردن بر ۀ موقعیت موجود، نقش

 (.033-014 :1732)منقری،  سپردند حكمیت به را جنگ نتیجه و آنان را خوردهۀ این نقش امام فریب

 لهئ. بيان مس1-1

پیامدهای  جملهاز. رودمى شماربه اسالم تاریخۀ سابقبى حوادث از صفین سرزمین در «حكمیت» ماجرای
 به او، حومه آن بخشداران و فرماندارانۀ هم شامات و پیوستن بر معاویهۀ سلط»دردآور حكمیت عبارتند از: 

قوای ارتش  حضرت)ع( و فاصله گرفتن ایشان از پیروزی، تجدید ارتش در جهادگرىۀ تضعیف روحی
بین گروه موافق و مخالف  عراق ارتش میان دستگى در معاویه و غارتگری و تهدید امنیت منطقه، دو

 «ان جنگ خوارجماندگباقی امام)ع( توسط یكی ازحكمیت، ایجاد جنگ خوارج و در نهایت شهادت 
 (.368: 1733 سبحانی،)

و نیز با وجود علم و بصیرت ناخوشایند حاصل از جریان حكمیت  بنابراین با در نظر گرفتن این عواقب    
 ،قبل از وقوع این جریان آن حضرترسد كه امام)ع( به باطن دشمن و اهداف شوم آنان، بعید به نظر می

دشمن اقدام نكرده شوم ۀ كردن نقشخنثیو فتنه این  سازی سپاه برای دفعدر جهت روشنگری و آماده
 با استفاده از رویكرد های امام)ع(متن محور خطبه تحلیلباشد. لذا این پژوهش بر آن است تا با 

قبل از شروع و حین نبرد ایشان  هایخطبه مضامین ارتباط و انسجامتحلیل محتوای كیفی،  «تلخیصی»
 این رهگذراز  مورد تحلیل قرار دهد. ،اتفاق افتادكه در مراحل پایانی جنگ  با جریان حكمیتصفین را 

 :االت پاسخ داده خواهد شدؤاین س به پژوهش
 حكمیت ایراد شده انسجام معنایی وجود دارد؟ پیشنهادهایی كه قبل و بعد از . آیا بین خطبه1
حكمیت های امام علی)ع( قبل و حین نبرد صفین با جریان نقاط انسجام و پیوستگی مضامین خطبه. 2

 چگونه است؟
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 پژوهش ةپيشين. 1-2

كتب تاریخی و خصوصاً مطالعات تاریخ اسالم، پیرامون جریان حكمیت و  مطالب فراوانی در ضمن تاكنون
ستنادات برای ا زمانی را ۀم علی)ع( در آن برههای اماخطبه بیان شده است و غالباًجزئیات مربوط به آن 

و متن محور مورد مداقه قرار  به روش تحلیل محتوایی ها راولی مضامین این خطبه اندكار بردهتاریخی به
عنوان بههایی به روش تحلیل محتوا صورت گرفته است كه البالغه، پژوهشنهج. البته در رابطه با اندنداده

 :اشاره نمود توان به موارد زیرنمونه می
اثر  (1714« )معاویه منین علی)ع( وؤمكاتبات امیرالم محتوایالبالغه؛ تحلیل اخالق در نهج»كتاب     

ها و مبانی نظری امام با استفاده از روش تحلیل محتوا، به تبیین دیدگاهكه در آن، نویسنده  پورمحمد جانی
 الم و گفتار ایشان پرداخته است.علی)ع( از خالل ك

بهرام ۀ نوشت (1714) «استفاده از تحلیل محتواالبالغه با های حكمت در نهجتحلیل مؤلفه»ۀ مقال    
 ور مورد تحلیل قرارالبالغه به روش مذكنهج آمیزحكمت كوتاه سخنان از مورد 273 رنجبریان كه در آن

 رابطه عمل و اجـتماعی مـالحظات آگاهی، اخالقی، اصول با حكمت است كه شده گیریو نتیجه گرفته
 .دارد
ۀ نوشت (1736« )آفرینشادی هایروش بر تمركز با البالغهنهج در شادی و غم دیدگاه بـررسی»ۀ مقال    

 ایجاد برای (ع)علی حضرت كه را هاییمحتوایی، روش تحلیل با روش تحقیقاعظم مرادی كه ایشان 
 شناختی، هایروشۀ دست در قالب سه است نموده تـوصیه انـدوه و غم نمودن برطرف و نشاط و شادی

 .ه استنمودبندی تقسیم رفتاری-شناختی و رفتاری
 شدهپژوهش حاضر نیز در رابطه با موضوع حكمیت از همین روش تحقیق تحلیل محتوایی استفاده در     
سیاسی موضوع حكمیت  -تحلیل تاریخی وبررسی به  های انجام گرفته كه غالباًپژوهش برخالفو 

است تا از این  توجه شدههای امام علی)ع( قبل از وقوع جریان حكمیت پرداخته، به تحلیل محتوای خطبه
 مشخص گردد. (قبل از وقوع آن) رهگذر میزان انسجام و هماهنگی سخنان ایشان با این جریان

 پژوهشو اهميت ضرورت  .1-3

آن بسیار حائز سازی افراد و رفع موانع جهت رویارویی و مقابله با ، آمادهبینیدیریت بحران، از طریق پیشم
در شرایط جنگ، خصوصاً اگر توسط رهبری آگاه و بصیر  یمدیریتچنین ۀ نحو تردیدو بی اهمیت است

 باشد، انگیز و نیرنگ بازی همچون معاویه و عمروعاصبا دشمن فتنه در رویارویی و همچون امام علی)ع(
گفتار سنجیده و متناسب امام)ع( در چنین  بنابراین تحلیل محتوای؛ یابدمیدوچندانی ارزش و اهمیت 

ۀ سرلوحتواند رابطه با مدیریت بحران حكمیت، میدر  فضایی و چینش منطقی مضامین كالم ایشان
 باطل قرار گیرد.ۀ ویایی با جبهحق در رۀ رهبران جبه

 

 آن رویکردهای و کيفي محتوای تحليل روش .2
 به مربوط اطالعات فهم برای پیش هاقرن كه است روشی گسترش و تحول سیر محتوا، تحلیل تاریخ

 است داشته سعی انسان ،زبان گسترش با همزمان .است رفته كاربه مختلف هایشیوه به زندگی، محیط
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 تحلیل ۀسابق رواین از .بشناسد بهتر را هاواقعیت طریق این از و كند كشف را مكاتبات و مكالمات معنای

 كه نامی اولین حال این با .(18 :1733 مهر،محمدی) است بشری جوامع تمدن و فرهنگ قدمت به محتوا
 و سیاسی علوم آمریكایی ۀبرجست دانشمند ،1السول هارولد د،سازمی روشن واقعاً را محتوا تحلیل تاریخ
 سال در و آورد عمل به تبلیغات و مطبوعات از هاییتحلیل 1118 سال از او است. ،ارتباطات پردازنظریه
 با .(14 :1730 باردن،) كرد منتشر را «جنگ دنیای در تبلیغات هایتكنیک» عنوان با كتابی 1123
 صرفاً هایحیطه از و رادیو به مطبوعات از محتوا تحلیل ۀدامن بیستم قرن اول ۀنیم در وی هایفعالیت

 تحلیل ،1182 سال در یعنی ،بیستم قرن دوم ۀنیم اوایل در .یافت گسترش سیاست ۀعرص به ارتباطی

 ،آمریكایی مشهور محقق ،2برلسون برنارد سال این در شد. گذاریپایه علمی روش یک عنوانبه محتوا

 وی (.21 :1733 مهر،محمدی) كرد تألیف «ارتباطی تحقیقات در محتوا وتحلیلتجزیه» نام به جامع یكتاب

 معرفی «پیام آشكار محتوای از كمی و مندنظام عینی، توصیف برای تحقیقاتی یتكنیك» را محتوا تحلیل
 (.26 همان:) كرد
 تحلیل ،است مناسب لفظی هایداده پردازش برای خاصه كه رایانه زبان ابداع میالدی 84 ۀده اواخر از    

 هایرشته در محتوا تحلیل برای مهمی كمكی ابزار به و هكرد میسر را هاداده مكرر و عظیم حجم
 پدید متون پردازش شاق كار در انقالبی ای،رایانه افزارهاینرم رشد دهه، چند طی .شد تبدیل گوناگون

 هایداده از دقیق هاییاستنباط به دستیابی برای اییافته تحول علمی روش به را محتوا تحلیل و هآورد
 محتوای تحلیل روش ۀتوسع ۀادام در .(21-27 :1733 ف،روكریپند) كرد تبدیل ارتباطی و نمادین كالمی

 انعطاف كمی روش به نسبت كه آمد وجود به كیفی محتوای تحلیل آن، نقایص رفع جهت و كمی
 .داشت بیشتری

 از ،0شانون و 7سیوفانگ .است شده ارائه گوناگونی تعاریف نیز كیفی محتوای تحلیل روش مورد در    
 ذهنی تفسیر برای كه كنندمی معرفی تحقیقی روشی» را محتوا تحلیل پرستاری، علوم ۀحوز محققین

 كدگذاری و شناسایی را الگوها یا مضامین مند،قاعده بندیطبقه فرایند یک طریق از متنی هایداده
 كیفی محتوای تحلیل» :گویدمی روش این تعریف در نیز حریری نجال .(24 :1714 )ایمان، «كندمی

 حاصل متون مندنظام تحلیل به مختلف، فنون یریكارگبه با و كیفی رویكرد از استفاده با كه است روشی
 (.260 :1738) «پردازدمی اسناد یا و مشاهدات هاییادداشت روزانه، هاییادداشت ها،مصاحبه از

 مراحل شامل روینا از و كرده حفظ را كالسیک كمی محتوای تحلیل مزایای كیفی، محتوای تحلیل    
 ترعمیق اندازیچشم كه است مفید جهت آن از كیفی و كمی هایروش تركیب. باشدمی نیز كمی تحلیل

 به تركیبی، هایروش از استفاده واقع در .دهدمی ارائه تحقیق موضوع به نسبت تركلی دیدگاهی و

                                                           
1. Harold Lasswell 

2. Bernard Berelson 

3. Hsiu-Fang Hsieh 

4. Sarah E. Shannon 
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 اتنظر به و كرده حاصل بیشتری اطمینان تحقیق نتایج به نسبت كه دهدمی را امكان این پژوهشگران
 (.76-78 :1733 پیربداقی،) یابند دست تریمنسجم

 دسته سه به را محتوا تحلیل زمینۀ در موجود هایرهیافت توانمی شانون و سیوفانگ نظریۀ براساس    
 تحلیل .7 ،دارجهت محتوای تحلیل .2 ،قراردادی و عرفی محتوای تحلیل .1 :از اندعبارت كه كرد تقسیم

 تلخیصی رویكرد از حاضر پژوهش در كهاین به توجه با (.22 :1714 ایمان،) تجمعی یا تلخیصی محتوای

 .است شده پرداخته آن توضیح به ادامه در شده، استفاده كیفی محتوای یلیلتح

 با این رویکردها كه جاآن از .است كیفی و كمی رویكرد دو از تركیبی محتوا، تحلیل روش بهترین    

 تلخیصی رویكرد (.12 :1710 مهرداد،) كرد تركیب را آنها تحلیل فرایند یک در توانمی سازگارند، یكدیگر
 و هاجمله كلمات، شمارش به محقق كمی، محتوای تحلیل همانند روش این در .است روشی چنین

 ۀارائ و هاداده فراوانی بر تمركز جای به و نشده متوقف اینجا در تحقیق فرایند اما پردازدمی مفاهیم
 .كندمی معطوف خاص بافت هر در كلمات از استفاده به را خود توجه محقق ها،آن از آماری هایتحلیل
 در و ظهورشان بستر در هاداده كیفی، تحقیقات سایر همانند كه شودمی موجب هدف، این كردن دنبال
 هاییافته تجمعی، محتوای تحلیل در پنهان محتوای بر تمركز با .شوند درک اثرگذار عوامل سایر با رابطه

 معانی چه كهاین ازجمله شوند،می تعدیل گوناگونی عوامل گرفتن نظر در با هاداده شمارش از حاصل

 چه در مفاهیم و لغات از هریک است؟ مدنظر خاص، مفهوم یا لغت هر از استفاده در پنهانی و آشكار
 است؟ شده داده ترجیح هاآن غیرمستقیم یا و مستقیم ۀاستفاد زمانی چه اند؟نشده یا شده كاربردهبه شرایطی

 تحقیق مقتضیات به توجه با را آن از حاصل نتایج و كندمی شمارش را هاداده كه تلفیقی رهیافت چنین

 تبریزی،) است كیفی و كمی تحقیق مزایای از همزمان بردن بهره دنبالبه دهد،می قرار تفسیر مورد

7171: 177-170.) 
 .2 ؛پژوهش ۀمسأل كردن مشخص .1 :شود طی محتوا تحلیل انجام فرایند در بایستی مرحله چندین    

 و گیرینمونه .0 ؛متغیرها كردن مشخص و تعریف .7 ؛رویكرد كردن مشخص و اهداف و االتسؤ تعیین
 گزارش و نتایج استنباط و تحلیل .6 و بندیمقوله و كدگذاری .8 ؛زمینه و (معنا واحد) تحلیل واحد انتخاب

 (.111 :1712 راد،مؤمنی)

پژوهی، با عنوان های متنیكی از روشۀ وسیلهارد فوق، این پژوهش در صدد است ببا توجه به مو    

های امام علی)ع( قبل ، به تحلیل محتوای خطبهآن «تلخیصی»و رویكرد « روش تحلیل محتوای كیفی»
 السعادةنهج»و « البالغهنهج»از كتاب تحقیق های مورد نیاز دادهابتدا از شروع و حین نبرد صفین بپردازد. 

 افزارنرمبا استفاده از شده است. سپس آوری محمودی، جمع محمدباقراثر « البالغهفی مستدرک نهج
و  بندی مضامین انجام گرفتهتحلیل محتوای كیفی( كدگذاری و مقوله تخصصی افزارنرمكیودا )مكس

 .اندشده بندیدسته "شناسیدشمن" و "شناسیامام" كلی ۀمقول دو در حكمیت جریان با مرتبط مضامین

 با آنها پرداخته شده است. مرتبط یهامقوله یرزها و مقوله این تحلیل و بررسی به ادامه در
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 شناسي امام علي)ع(وط به دشمنمضامين مرب. 3

دهد كه آن زمامداری، این واقعیت را نشان میویژه در دوران حضرت علی)ع( به پربركتبه حیات  نگرشی

 دشمنان خود اختصاص دادهۀ اختن چهرحضرت بخش عظیمی از تالش خود را به افشاگری و آشكار س
مسائل ۀ در عرص شاندشمنانروش و تاكتیک برمالساختن است و در حقیقت مهمترین اقدام حضرت، 

ها و شان در رابطه با قاسطین نیز طی سخنرانیای .(166: 1731سیاسی و اجتماعی بوده است )جعفری، 
ور در م، دشمنان قرآن و سنت نبوی، غوطهجو، دشمنان دین اسالهای متعدد، آنان را كینهافشاگری

و اهل فتنه و  یشهپستم، سوءسابقهباز، منكران سخن حق، دارای ضاللت و گمراهی، فریبكار و نیرنگ
 نماید.فساد معرفی می

 

 ي )قبل از شروع نبرد صفين(شناسمربوط به دشمنمضامين  :1جدول 

 سند شاهد مضمون فراواني/ مقوله

 دشمن باطنی كفر
------------- 
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 اسالم ظاهری دشمن
َوالَّذي فَ َلَق الَحبََّة َو بَ َرأ الَنَسَمَة ما أسَلموا ولِكن إسَتسَلموا 

 إّلا أن َُّهم لم يَترُُكوا الصَّالةَ …وأسرُّوا الُكفرَ 
 (116/كالم)

 السعادةنهج

تفاوتی اهل شام نسبت به امر بی

 نهی الهی و

وأيُم اهلِل إناي ألسَمُع كالَم قوٍم ما أراُهم يُريدوَن أن َيعِرفو 
 . َمعروفاً وّل يُنكرو ُمنَكراً 

 (131/خطبه)

 السعادةنهج

 سيروا الى أعداِء اهلل دشمنی با خدا
 (134/خطبه)

 السعادهنهج

َنِن والُقرآنِ  با سنت و قرآندشمنی   سيروا الى أعداء السُّ
دشمنی با مهاجرین و انصار 

 پیامبر)ص(
 .سيروا الى بقياِة األحزاِب، وقَ تَ َلِة الُمهاِجريَن واألنصارِ 

 شام اهل طلبیجنگ و ظلم

------------ 
2 

 ظلم و طغیانگری معاویه و
 سپاهش

َمن َسِفَه نفَسه وتناَوَل ما إلى  -إن شاَء اهلُل  –نحُن ساِئروَن 
 َليَس َله وما ّل ُيدرُِكه ، معاويَة وُجنِده الِفَئِة الباغيِة الطااِغيةِ 

 (130/خطبه)

 السعادةنهج

 شروع جنگ توسط دشمن
فإنا الَقوَم َقد َبَدؤوُكم ِبالظالم، وفاَتحوُُكم ِبالَبغِي، وأسَتقبَ ُلوُكم 

 بالُعدواِن...
 (81/خطبه)

 البالغهنهج

 دشمن گمراهی
------------- 
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 َيقوُدُهم إبليُس ويَبرُق لهم بباِرق تسويِفه وُيدليِهم بُغرورِه تسلط شیطان بر سپاه معاویه
 (130/خطبه)

 السعادةنهج

بیان شكست حتمی گمراهان و 
 طغیانگران

بَرُة فإنَّها َعَلى الضاالايَن العاصيَن، َظَفروا أو ظُِفر ِبهم  أما الدَّ
 (131/خطبه)

 السعادةنهج

 دشمن هالكت و گمراهی
َس َعَلْيِهُم اْلَخبَ َر  َأَّل َو ِإنَّ ُمَعاِوَيَة َقاَد ُلَمًة ِمَن اْلُغَواِة َو َعمَّ

 َحتَّى َجَعُلوا ُنُحوَرُهْم َأْغَرا َض اْلَمِنيَّةِ 
 (81/خطبه)

 البالغهنهج

 

 سپاهش و معاویه اصلیۀ چهر از ،1جدول ذكر شده در سپاه، طبق مضامین  به خطاب( ع)علی امام    
 همراه نماید. معاویهمی فاش راآنان  طلبجنگگمراه و  ،یزستاسالم كفرآلود، ماهیت و داردیبرم پرده

 به ظاهراً شمشیر ترس از و كردمی شركت شدمی پا بر مسلمین علیه كه ىهایجنگ در ابوسفیان پدرش،
 كرد.می كوشش اسالم محو در باطن در ولى بود گرویده اسالم

 انجام در را اسالم صدر مسلمانان تقیّد ما اگر» :این رابطه گفته است در جرداق جرج مسیحى دانشمند    
 را عظیمی احترام و گناه انجام از ترس و الهی نواهی از دوری و دین این راه در شهادت و دینی فرایض

 گریالابالی سپس بگیریم، نظر در بودند قائل( ص)اسالم پیامبر دستورات و نواهی و اوامر به نسبت كه
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 گشتن ورشعله موجب و( ص)پیغمبر فرمان مخالف كه اوۀ ناشایست اعمال بر اعتراض برابر در را معاویه
 آن عملی ابطال و گرامی پیامبرۀ اراد به نسبت وی علنی مخالفت به نیز و بنگریم اوست درون در آتش
 اعتقادی. باشد اخالقی و درونی اعتقاد دارای كه نبود مسلمانانی شمار از معاویه كه یابیمیدرم كنیم، توجه

 انقالبی سرباز عنوانبه مسلمانان، دیگر چون كهچنان. كند نهی یا و وادار اعمالی انجام به را او كه
 بر عصبیت و فردپرستی زمان، دیر از كه است ایجامعه عمومی اصالح آن هدف كه سیاسی و اجتماعی

 انقالب چهآن نه بود مطرح خودش شخصۀ خواست او برای. نشد آنان جمعیت داخل بوده، حكمفرما آن
 فریب شامیان از گروهى لوحىساده و معاویه هاىنیرنگ به نیز (ع)امام (.74: 1731)جرداق،  «خواستمی

 :فرمایدمى كرده و اشاره خورده

َر َحتَّى َجَعُلوا ُنُحورَُهْم َأْغَرا َض اْلَمِنيَّةِ َأَّل َو ِإنَّ ُمَعاِويََة َقاَد »     َس َعَلْيِهُم اْلَخب َ  (. 81/خطبه) «ُلَمًة ِمَن اْلُغَواِة َو َعمَّ

 از گیرىبهره و نیرنگ و فریب بر حكومتش بنیان كه كندمى معرفى را معاویه سویک از گفتار این در    
 چنان آنها كه نمایدمى معرفى را او لشكرۀ خورد فریب شامیان دیگر سوى از و است خبربی لوحانساده

 دهند باد بر معاویه شوم مقاصد و باطل طریق در را خود جان حاضرند حتّى كه اندشده مغزى شستشوى
 (.2/833 :1733 )مكارم شیرازی،

 اسالم گمراهی، به دشمن، معرفی در( ع)امام ،شودمی مالحظه 1 جدول در چنانكه، خالصه طوربه    
 و تهییجۀ زمین تواندمی تنهاییبه موارد این از كدام هر كه نمایدمی اشاره آنان یطلبجنگ و ظلم ظاهری،
 مضامین این بیان در و سازدمی آماده را افرادی چنین با مقابله برای امام سپاه بیشتر چه هر تشویق

 تأكید را خویش سخنان قسم، اسلوب از گیریبهره با سپاهش و معاویه باطنی كفر به اشاره در خصوصاً
 .است نموده

 

 نبرد صفين(ة شناسي )هنگاممضامين مربوط به دشمن :2جدول 

 سند شاهد مضمون فراواني/ مقوله

 دشمنۀ سابق
------------- 
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جهل و گمراهی معاویه و 
 اطرافیانش

َو اهلِل أَلقرُب َقوٍم ِمن الَجهِل باهلِل َعزَّ َوَجلَّ، قوٌم 
 …قائُدُهم َو ُمؤدِّبُهم ُمعاويُة َو 

 (218/كالم)
 السعادهنهج

 (213/كالم) إنَُّكم َلَعلى َحقٍّ َوإن اُهم َلَعلى باِطلٍ  بطالن سپاه معاویه برتأكید 
 السعادهنهج

 معاویهكنندگی گمراهۀ جنب نفاق و
َعِلمُتم َمن رَئيُسُهم ُمناِفُق ابِن ُمناِفٍق َيدُعوُهم إلى َقد 

 الناارِ 
 (213/كالم)

 السعادهنهج

 (213/خطبه) ُمعاويُة طليُق ابُن طليقٍ  ننگین كفر معاویهۀ سابق
 السعادهنهج

( 218/كالم)فالَحمُد ِلله َو ّل إلَه إّلَّ اهللُ َو َقديمًا ما عاداني  (فاسقین با امام)عۀ دشمنی دیرین
 السعادهنهج
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 الفاسقونَ 

عملكرد غیر اسالمی 
 دشمن

------------- 
3 

گویی سپاه معاویه به دشنام و ناسزا
 (امام علی)ع

َو ُهم أوّلِء يَ ُقوُموَن فَ َيقِصُبونَني َو يشِتمونَنی َو قبَل 
 1اليوم ما قاَتلوني َو َشَتموني

( 218/كالم)
 السعادهنهج

( 218/كالم) و ُهم َيدعونَني إلى ِعباَدِة األصنامِ  پرستیبتدعوت سپاه معاویه به 
 السعادهنهج

فریب مسلمانان توسط فاسقین 
 ()معاویه و اطرافیانش هراس ماسال

اقًا  أصَبُحوا َو  ...إنَّ هذا ُهو الَخطُب الجليُل أنَّ ُفسا
ةِ   قد َخَدُعوا َشطَر هِذه اأُلمَّ

( 218/كالم)
 السعادهنهج

انگیزی، رواج دروغ و بهتان و فتنه
 افروزی معاویه و اطرافیانشجنگ

َفأشَربُوا قلوبَ ُهم ُحبَّ الِفتَنِة فاستماُلوا أهواَءُهم 
 باإلفِك و الُبهتاِن و قد َنَصُبوا َلنا الحربَ 

( 218/كالم)
 السعادهنهج

تالش معاویه و اطرافیانش برای از 
 بین بردن نور خدا

وا في إطفاِء  ( 218/كالم) نوِر اهللَو َجدُّ
 السعادهنهج

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

 اسالم

أّل وإنا من أعَجِب الَعجاِئِب أنا معاويَة بن أبي 
ُسفياَن، وَعمَرو بن العاِص السهميِّ أصبحا ُيحرِّضاِن 

يِن ِبَزعِمِهما  النااَس على الدا

( 248/كالم)
 السعادهنهج

لجاجت و ایستادگی دشمن با هدف 
 ینیردیغ

َر َلُكم القوُم َعلى َغير ديٍن حتاى بَ َلغنا ِمنُهم  َو َقد َصب َ
 ما بَ َلغنا

 (222/خطبه)
 السعادهنهج

 فرجام دشمن خداوند
------------- 

1 

نافرجام ماندن تالش كافران برای 
 از بین بردن نور خدا

( 218/كالم) الكاِفرونَ واهلل متٌم نورَه َو لو َكرِه 
 السعادهنهج

 

در مقابله با اهل شام، به آنها و جدیت  سپاه نبرد نیز در جهت بصیرت افزاییۀ مام)ع( هنگاما    

آن حضرت در هر دو  توجه است كهنماید. این نكته قابلمعاویه و سپاهش اشاره می های منفیخصلت

ویژگی بارز اول اسالم  .دارد دشمن تأكید اصی ازهای خروی ویژگیبر و حین نبرد( ل )قب نبردۀ مرحل
خداوند، دشمنی با سنت و معاویه و اطرافیانش است كه مضامینی مانند دشمنی با  و كفر باطنی ظاهری

  گیرند.در ذیل آن قرار می پرستیدعوت به بت نهی الهی، توجهی به امر وقرآن، بی

آنهاست.  جوییدر كالم امام)ع( مشهود است، ظلم و ستیزهخصوصیت دیگر دشمن كه در هر دو مرحله     

آنان بوده و مضامین مربوط به جدیت و ۀ ستیزانرفتاری در راستای كفر و اهداف اسالم-این ویژگی اخالقی

ت همین مفهوم كلی قرار دینی آنها تحها برای خاموش كردن نور الهی و دیگر اهداف غیرمقاومت آن

دشمن به نوعی ریشه در ۀ ظالمانتوان گفت تمامی اعمال و رفتار وركلی میطبنابراین به؛ گیردمی

بر روی آن تأكید دارد، نبرد  حین )ع( درویژگی سوم كه امام قادی یا سستی ایمان آنها دارد.اعتبی
ویه و طرفدارانش است كه همچون معاویه و به عبارت بهتر دروغ و نیرنگ معا یكنندگگمراه هایجنبه

 ایمانی دارد. دیگر آنها، ریشه در گمراهی و بی های منفیویژگی

                                                           
 گوییعیب او از و گفتند ناسزا او بر( او عبور از پس)این افراد  و گذشت بود آنان با نیز عقبه بن ولید كه شامیان از گروهی بر صفّین در . علی)ع(1

ایستاد و در ضمن خطبه تأثیرگذاری به نكوهش این رفتار زشت و ناپسند آنان  خویش یاران میان در وی رساندند امام به را خبر این چون كردند،
 (.711: 1732پرداخت )منقری، 
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توجه این است كه امام)ع( غالباً قابلۀ ها و مضامین مربوط به آنها نكتبیان این خصلتۀ در مورد نحو    
مضارع و  افعالگردد، از كه یک ویژگی اعتقادی محسوب می در بیان اسالم ظاهری معاویه و اطرافیانش

د. با توجه به این موارد ایمانی آنان داراست كه داللت بر ثبوت و استمرار بی اسمیه بهره جستههای جمله
ورده است؛ شمار آی اعتقادی را جزو ذات و ماهیت واقعی آنها بهتوان گفت امام علی)ع( این ویژگمی

وأيُم اهلِل إناي » دارد:در مورد گمراهی و اسالم ظاهری معاویه و اطرافیانش بیان می عنوان نمونه ایشانبه

يَقوُدُهم إبليُس »(، السعادةنهج/131ۀ خطب« )ألسَمُع كالَم قوٍم ما أراُهم يُريدوَن أن يَعرِفو َمعروفًا وّل يُنكرو ُمنَكراً 

بَرُة فإنَّها َعَلى »(، السعادةنهج/130ۀ خطب) «ويَبرُق لهم بباِرق تسويِفه ويُدليِهم بُغرورِه الضاالايَن العاصيَن، أما الدَّ

 (.ةالسعادنهج/218 )كالم «و ُهم َيدعونَني إلى ِعباَدِة األصنامِ »، «ظََفروا أو ظُِفر ِبهم

و  «ُمناِفقٍ ُمناِفُق ابِن »نفاق معاویه و پدرش در عبارات  كفر وۀ بنابراین امام)ع( عالوه بر افشای سابق    

حكومت ۀ ای كه داعیدر برهه خصوصاًنهج السعاده، اسالم كنونی آنان را،  213ۀ در خطب «طليقٍ  ابنُ  طليقُ »
 معرفی كرده و با تكرار این مضمون ودروغین و منفعت طلبانه  كامالً، بر امت پیامبر)ص( را دارند

 یزكفرآمماهیت  دیگری نیزۀ در خطب چنانكهنماید. آن تأكید میبر اسمیه ۀ جمل اسلوب قسم و یریكارگبه

َوالَّذي فَ َلَق الَحبََّة َو بَ َرأ الَنَسَمَة ما أسَلموا ولِكن إسَتسَلموا وأسرُّوا »نماید: این چنین افشا میو  یدتأكآنان را با 

ا َوَجدو َعليه أعواناً رََجُعوا إلى َعداوِتهم َلنا إّلا أن َُّهم لم يَترُُكوا الصَّالةَ   (.السعادةنهج /116 كالم) «الُكفَر فلما

 افعالخالف ویژگی كفر باطنی، غالباً از آنان، بر یطلبجنگحضرت در بیان  این در حالی است كه آن    

فإنا الَقوَم َقد » توان به این جمالت امام)ع( اشاره نمود:عنوان نمونه میماضی استفاده نموده است؛ به

ُلوُكم بالُعدوانِ  َفأشَربُوا قلوبَ ُهم ُحبَّ الِفتَنِة »البالغه(، نهج/81ۀ )خطب «... َبَدؤوُكم ِبالظالم، وفاَتحوُُكم ِبالَبغِي، وأسَتقب َ

یعنی معاویه و ؛ (السعادهنهج/218)كالم  «فاستمالُوا أهواَءُهم باإلفِك و الُبهتاِن و قد َنَصُبوا لَنا الحربَ 

خود  یا جنگی را كهو زنند افروزی میاف شوم خود دست به جنگاطرافیانش، متناسب با شرایط و اهد
 ر راستای تأمین منافع آنان باشد.دهند كه دتا زمانی ادامه می اندآتش آن را برافروخته

طرفدارانش و پایبند بودن آنان كفر باطنی معاویه و  بربراساس مطالب گفته شده، یعنی تأكید امام)ع(     
ه گرفت كه وان نتیجتصورت مقطعی و متناسب با منافع خودشان، میطلبی آنان بهاین امر و جنگ بر

دهد، به وصیاتی در حین نبرد پیشنهاد صلح چنین دشمنی با چنین خص یطیهر شراهرگاه و تحت 
دنبال تحقق به ن در این شرایطدشم نیست.منافع مسلمانان و پیشبرد اهداف اسالم ۀ وجه در اندیشهیچ

نیرنگ  ، جز از روی مكر وقرآنالم از جمله شدن به مقدسات اسو متمسک بودهخویش ۀ طلبانمنافع قدرت
 شود:ترین امور شمرده میت معاویه به دین اسالم از عجیبتواند صورت بگیرد. در دیدگاه امام)ع( دعونمی

َعمَرو بن العاِص السهميِّ أصبحا ُيحرِّضاِن النااَس على  و إنا من أعَجِب الَعجاِئِب أنا معاويَة بن أبي ُسفيانَ  ّل و»

يِن   (.السعادهنهج/248 )كالم «ِبَزعِمِهماالدا
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صورت هر از صفات دشمن بعنوان یكی دیگمكر و نیرنگ به ،های قبل از حكمیتدر مضامین خطبه    
ط، سهم حكمیت، متناسب با اقتضای شرای موضوعشدن ولی پس از مطرح ؛بیان شده استگذرا تلویحی و 

 به آنها پرداخته شده است. كه در ادامه دادههای امام)ع( را به خود اختصاص بیشتری از مضامین سخنرانی
 

 شدن حکميتشناسي هنگام مطرحشمنمضامين مربوط به د :3جدول 

 سند شاهد مضمون فراواني / زیرمقوله

 مكر و فریب دشمن
------------- 
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 در دشمنۀ حیل و مكر
 هاقرآن باالبردن

كاُدوُكم َو أن َُّهم ليُسوا الَعَمَل َأعَلمُتُكم أن َُّهم َقد  
 بالقرآِن يُريُدونَ 

 (226/كالم)
 السعادهنهج

َواهلِل ما رَفَ ُعوها أن َُّهم يَعرُِفوَنها َو يَعَمُلوَن ِبها، ولكنَّها 
 الَخديَعُة َو الوهُن َو الَمكيَدةُ 

 (228/كالم)
 السعادهنهج

 كالم از دشمنۀ سوءاستفاد
 قرآن

 (228/كالم) َحقٍّ يُراُد بها باِطلٌ  إنَّها َكِلَمةُ 
 السعادهنهج

 خبث طینت معاویهۀ سابق
------------- 

1 

 ننگینۀ سابق و حال بیان
 اطرافیانش و معاویه

إناي َأعَرُف ِبِهم ِمنُكم، َصِحبُتهم أطفاًّل َو َصِحبُتهم 
 رِجاًّل فكانُوا َشرَّ أطفاٍل َو َشرَّ رجالٍ 

 (228/كالم)
 السعادهنهج

 كفر معاویه
------------- 

2 

 و معاویه بودن بیگانه
 قرآن و دین با اطرافیانش

َو لِكنَّ معاويََة َو َعمَرو بَن العاِص َو ابَن أِبي ُمَعيٍط َو 
ابَن أبي َسرٍح َو حبيَب ابن َمسَلَمَة، ليُسوا بأصحاِب 

 ديٍن َو ّل ُقرآنٍ 

 (228/كالم)
 السعادهنهج

 الهی اوامر با دشمن مخالفت
 قرآن و

َفإن َُّهم َقد َعَصُوا اهلَل فيما أَمَرُهم َو نَ َقُضوا َعهَده َو 
 نَ َبُذوا ِكتاَبه

 (226/كالم)
 السعادهنهج

 

جمله معاویه، كر اسامی سردمداران سپاه دشمن ازدر این مضامین، امام)ع( خطاب به سپاه با ذ    
بودن آنان با دین و قرآن و عصیانگری  بیگانه عمروعاص، ابن ابی معیط، ابن ابی سرح و حبیب بن مسلمه

یادآور  دی به این ویژگی دشمن اشاره كرده،د زیارادر مو قبالًكه چنان ،آنان در برابر فرامین الهی را
فریبانه و زیركانه معرفی عوام كامالًگردد و سپس با این مقدمه، اقدام آنها در بر سر نیزه كرده قرآن را می

 مورد تأكید قرار گرفته است. «قد»و  «إنا » امام در این رابطه با كاربرد قسم، نماید. سخنانمی

شود كه این مضامین كه از قبل ضامین امام در این رابطه مشخص میمۀ در مجموع، با بررسی كلی    
گردیده و در حین نبرد و جریان حكمیت توسط امام)ع( ادامه داشته، نه مطرح شروع نبرد توسط امام)ع( 

تنها هیچ تناقضی با یكدیگر ندارند، بلكه از انسجام كامل و پیوستگی خاصی برخوردارند و مسلماً اگر سپاه 
نمودند، های ایشان كه در قالب این مضامین واال برایشان عنوان شده، توجه میامام)ع( به روشنگری

شت اسالم را فراهم نیرنگ عمروعاص نشده و موجبات دگرگونی مسیر سرنو دچار مكر و وجهیچهبه
 آوردند.نمی

 

 شناسيمضامين مربوط به امام. 4
 و شایستگی تثباا به معرفی دشمنبه موازات  در راستای بصیرت افزایی سپاهیان،و ها امام)ع( در جنگ

 رمنظو ینا به سیاست ینا یقتدر حق. ستا اقدام نمودهسالمی ا جامعۀ رـب تـحكوم ایرـب دوـخ لیاقت
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 نیز دیخو یهاونیر تقو و مثبت طنقا ،شمند نقص و ضعف ،منفی طنقا ینـتبی در كنار كه دمیشو منجاا
نیا، ستودهد )شو زمحر حقیقت و حكومت به نسیدر ایبر حق شایستگی ر،هگذر ینا از تا دـبرس تثباا به

سپاه با شناخت هرچه بیشتر رهبر و فرمانده خود به عنوان امام و جانشین  (. همچنین00: 1711
فرمانبرداری كرده و با همراهی امام خود  ایشان دشمن از یهافتنهپیامبر)ص(، با جدیت تمام جهت دفع 

پژوهش حاضر، مضامین ۀ دامموجبات پیروزی حق بر باطل و رشد و شكوفایی اسالم را فراهم سازند. در ا
قبل از شروع جنگ صفین، حین نبرد و در جریان ۀ های امام)ع( در این رابطه و در سه مرحلسخنرانی

گیرد تا در نهایت ارتباط آن مضامین ارائه و سپس مورد تحلیل قرار می جداگانه جداولحكمیت در قالب 
 .ددتر گرروشن یشناسدشمنبحث با یكدیگر و همچنین ارتباط آنها با 

 

 )قبل از شروع جنگ( شناسيمضامين مربوط به امام :4جدول 

 سند شاهد مضمون فراواني / مقوله

 طلبیصلح

------------- 
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 م)ع(طلبی اماصلح

ّل أفَعلُ ما فَ َعَله الجاِهُلون َسَنعِرُض عليِهم كتاَب اللاِه و 
 …َندُعوُهم إلى الُهدى 

 (111/كالم)

 السعادةنهج

اِم َو َجرِيرٌ  ِعْنَدُهْم  1ِإنَّ اْسِتْعَداِدي ِلَحْرِب َأْهِل الشَّ
اِم َو َصْرٌف أِلَْهِلِه َعْن َخْيٍر ِإْن َأرَاُدوهُ   ِإْغاَلٌق ِللشَّ

( 07/خطبه)

 البالغهنهج

تأخیر امام)ع( در شروع جنگ 
 با وجود شجاعتش

ْوُلُكْم َأ ُكلَّ َذِلَك   َكَراِهَيَة اْلَمْوِت فَ َواللَِّه َما أُبَاِلي َأمَّا ق َ
 َدَخْلُت ِإَلى اْلَمْوِت َأْو َخَرَج اْلَمْوُت ِإَليَّ 

( 88/خطبه)

 لبالغهانهج

 اصرار سپاه برای جنگ و

زدگی امام در عدم شتاب

 شروع جنگ

ِبِل اْلِهيِم يَ ْوَم ِوْرِدَها وَ  وا َعَليَّ َتَداكَّ اإْلِ َحتَّى  …فَ َتَداكُّ
ْنُت َأن َُّهْم َقاتِِليَّ َأْو بَ ْعُضُهْم َقاِتُل بَ ْعٍض َلَديَّ   ظَن َ

 (80/خطبه)

 البالغهنهج

تأخیر امام در شروع جنگ به 
 امید هدایت دشمن

اِم فَ َواللَِّه َما َدفَ ْعُت  اً ِفي َأْهِل الشَّ َو َأمَّا قَ ْوُلُكْم َشكا
اْلَحْرَب يَ ْوماً ِإّلَّ َو َأنَا َأْطَمُع َأْن تَ ْلَحَق ِبي طَائَِفٌة 

ْهَتِدَي ِبي َو تَ ْعُشَو ِإَلى َضْوِئي   …فَ ت َ

 (88/خطبه)

 البالغهنهج

به تأخیر انداختن جنگ با 
 وجود تمام شدن حجت

َو َلِكْن َقْد َوقَّتُّ ِلَجرِيٍر َوْقتًا َّل يُِقيُم بَ ْعَدُه ِإّلَّ َمْخُدوعًا 
 َأْو َعاِصياً َو الرَّْأُي ِعْنِدي َمَع اأْلَنَاِة َفَأْرِوُدوا

( 07/خطبه)

 البالغهنهج

 اسالم حفظ خاطربه جنگ

------------- 
2 

خاطر حفظ دین خدا جنگ به

 و عدم مجازات الهی

ْوَم َو َقْد  َعِني الن َّ قَ لَّْبُت َهَذا اأْلَْمَر َبْطَنُه َو َظْهَرُه َحتَّى َمن َ
 َفَما َوَجْدتُِني َيَسُعِني ِإّلَّ ِقَتاُلُهْم َأِو اْلُجُحوُد ِبَما َجاَء ِبهِ 

ٌد )صلى اهلل عليه وآله  ...(ُمَحمَّ

 (80/خطبه)

 البالغهنهج

 خاطر حفظ ایمانجنگ به

َنُه َو قَ لَّْبُت َظْهَرُه َو َو َلَقْد َضَرْبُت  َأْنَف َهَذا اأْلَْمِر َو َعي ْ
ٌد  َبْطَنُه فَ َلْم َأَر ِفيِه ِإّلَّ اْلِقَتاَل َأِو اْلُكْفَر ِبَما َجاَء ِبه ُمَحمَّ

 )صلى اهلل عليه وآله(

( 07/خطبه)

 البالغهنهج

 

                                                           
 كه كندمی اظهار دشمنانش مقابل در را خیرخواهانه نیت این شرایطی در امام زیرا كند،می بازگو را امام یانهجوصلح سیاست خوبیبه فراز این .1

 بر را آب پیروزی، این از پس( ع)امام ولی است یافته تسلط آن بر و آورده در شام سپاه انحصار از را فرات آب اشتر مالک فرماندهی به سپاهش
-2/214 :1023 الحدید، ابی ابن) دهدمی سوق صلح استقرار برای هدایت راه و خدا كتاب به دعوت با را شام اهل و گذاشته باز سپاه دو هر روی
241.) 
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 در معاویه اگر. دارد جدی تفاوت كنند،می تظاهر مدارانسیاست دیگر كه چهآن با علی امام طلبیصلح    
 و صلح زیرا نیست؛ او به صلح ایمان دلیلبه ،پذیردرا می قرآن حكمیت و زندمی صلح از دم خاصی شرایط
 رو آن از امام خواهیصلح اما؛ ساخت خواهد متضرر شدت به را او علی امام حكومت در ثبات استقرار
 یسیاست .گرددمی تدوین كالن استراتژی یک قالب در بلكه تاكتیک یک عنوانبه نه كه دارد اهمیت

 سادگیبه ،است ذهنی هایارزش و باورها از ایمجموعه بر مبتنیكه  استراتژیک و راهبردی
 امام طلبیصلح .كرد جایگزین مهم غیر و سطحی مالحظات باآن را  تواننمی و نیست یپوشچشمقابل
است  به این مقوله ایشان عمیق باور دلیل به بلكه درماندگی، سر از نه و است ظاهرسازی روی از نه علی

 .(32: 1731)سجادی، 
 اصل» یکۀ مثاب به را صلح یبرقرار و مذاكره اسالم اگر كه داشت نظر مَطمح باید نكته را البته این    

 كردن پاک به حاضر و رسیده عناد و لجاجتۀ مرحل به كه را دشمنان از گروهی كند،می پیشنهاد «ابتدایی
 مخالفان، این مقابل در حضرت نیز روش چنانكه داند.نمی صحبت و مذاكرهقابل نیستند، خود سوءۀ سابق
 ایفتنه كردن خاموش برای شد، بسته آمیزمسالمت هایراه تمام كههنگامی امّا بود، مدارا و نرمش ابتدا
)ع( به ه با سپاه معاویه در دیدگاه اماممقابلكه عدم نمود چرا اقدام قاطعیت با بودند كرده ایجاد آنان كه

 .شدسالم و كتاب خداوند تلقی میانكار اۀ منزل
 معیار یک جز د،ندانمی صلح و جنگ معیار را منافع كه غیردینی انسیاستمدار برخالف علی)ع( امام    
 رضایت كه شرایطی هر در امام رو این از .(البالغه/نهج87ۀ نام) است خداوند رضایت آن و شناسدنمی

 استقبال آن از باشد، بارزیان او برای شخصی لحاظ به چند هر بداند، محقق صلح یا جنگ برای را خداوند
 و صلح از و دارد نفرت جنگ و كشتار از خود، نظامی برتری شرایط در حتی حال، همه در )ع(امام. كندمی

 (.31: 1731)سجادی،  نمایدمی استقبال مذاكره
 

 نبرد صفين(ة )هنگام شناسيمضامين مربوط به امام: 5جدول 

 سند شاهد مضمون فراواني / زیر مقوله

بیان رویكرد خود بعد از 
وفات پیامبر)ص( 
 )هدایتگری، عدالت(
------------- 
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تالش امام برای هدایت سپاه 
 معاویه

 َوأنا إذ ذاَك أدُعوهم إلى اإلسالمِ 
( 218/كالم)

 السعادهنهج

پیروی وی  بیان هدایتگری و
 مبر)ص(سنت پیا از

َو إبُن َعمِّ نَبيُِّكم َمَعُكم بَين أظُهرُِكم َيدُعوُكم إلى 
الَجنَِّة َو إلى( طاَعِة رَبُِّكم َو يَعَمُل ِبُسنَِّة نَِبيُِّكم )

 َصلاى اهللُ َعليهِ 

 (213/خطبه)

 السعادهنهج

دعوت اهل بیت)ع( به 
 دستورات اسالم

ه  ندعوُكم الى اهلِل و إلى رسوِله و )إلى( جهاِد عدوا
ِة في أمرِه و أبتغاِء رضوانِه وإقاِم الصاالِة و  …والشدا

 (248/كالم)

 السعادهنهج

بخشش، صداقت و اعتدال 
 (اهل بیت)ع

دُق، وِفعُلنا الَقصدُ   نحُن أهُل بيِت الرَّحَمِة وقوُلنا الصِّ
 (248/كالم)

 السعادهنهج

 َو أنا غاٍد َعليِهم بالَغداِة ُأحاِكُمُهم إلى اهلل عزَّ َو َجلَّ  (خدامحور امام)عداوری 
( 222/خطبه)

 السعادهنهج

( 248/كالم)ولَقد َوِليُت ُغسَلُه بَيدي َوحِدي تُ َقلُِّبه المالِئَكُة  …غسل پیامبر )ص( توسط بیان سوابق همراهی 
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گری خویش های رحمت و هدایتبه بیان جنبه خود را سخنان از بخشی حین نبرد امام علی)ع( در    
از عنوان امام و جانشین پیامبر)ص( اختصاص داده است. در حقیقت با توجه به برخورداری امام)ع( به

ها به سوی خداوند متعال، وجه عصمت و تعلق ایشان به خاندان رسالت، هدایتگری و سوق دادن انسان
آن ۀ به عبارت دیگر رویكرد كلی حاكم بر سیر؛ آیدشمار میسیاسی آن حضرت به-دینیۀ غالب سیر

و ارتباط بسیار ایمان ۀ حضرت، نقش هدایتگری است. عالوه بر آن، امام در معرفی جایگاه خویش به سابق
هایی كه حضرت ویژگیی، دینی و شخصی اشاره نموده است. نزدیک خود با پیامبر)ص( در امور سیاس

فرماید، فقط به ایشان منحصر بوده و وی را شایسته امامت و رهبری بر امت پیامبر)ص( بدان اشاره می
بر انحصار  ربرد اسلوب تأكید،ن حضرت با كاشود، آمشاهده می 8كه در مضامین جدول سازد و چنانمی

 نماید.تأكید می( السالمیهمعل) یتباهلها به خویش و سایر این ویژگی
ایمان و خدمت ۀ طبق این مضامین، امام)ع( بر این موضوع تأكید دارد كه شخصی با چنین سابق    

احتمال پشت كردن او به مجدانه در راه اعتالی اسالم شایسته و سزاوار پیروی است و در هیچ شرایطی 
توجه است كه این، این نكته نیز قابل برر حق مسلمانان وجود ندارد. عالوهحكم قرآن و خیانت او د

عبارت بهتر شناسی ایشان قرار دارد. بهمضامین امام در معرفی خویش درست در مقابل مضامین دشمن
در مقابل اسالم گستری، مكر ۀ ابقمقابل ساسالم ستیزی در ۀ ایمان، سابقۀ كفر در مقابل سابقۀ سابق

 گری قرار گرفته است.قابل هدایتكنندگی در مصداقت و گمراه
مل دیگری همچون عامل آوایی سجع بیشتر به همراه عوا البالغهنهجهای های موجود در خطبهتقابل    

در سطح باالتری از  ، متن رایكدیگردر كنار  این مواردۀ شود. همگانی تكرار دیده میژو عامل وا
 شوند:دهد. كاركردهای تقابل در مضامین امام به این شكل دیده میتأثیرگذاری قرار می

 .(السعادهنهج/218 كالم) «أنا إذ ذاَك أدُعوهم إلى اإلسالِم و ُهم َيدعونَني إلى ِعباَدِة األصنامِ  وَ »

 خویش با پیامبر)ص(
------------- 
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 السعادهنهج الُمقرَّبوَن َمعي (امام)ع

فرمانبرداری همیشگی 
 (از پیامبر)ص امام)ع(

اهللُ َعليه  وَقد َعلمُتم أناي لم أخاِلف رسوَل اهلِل َصلاى
 … وآِله وسلام َقطُّ 

( 248/كالم)

 السعادهنهج

انتساب اهل بیت)ع( به 
پیامبر)ص(، رهبران اسالم و 

 قاریان قرآن

خاِتُم النَّبيايَن وفينا قادُة األسالِم وِمناا قرأ وِمناا 
 الكتابَ 

 (248/كالم)

 السعادهنهج

با  ایمان خویشۀ بیان سابق
بیان همراهی خویش با 

 پیامبر)ص(

فال سواٌء َمن َصلاى َقبَل ُكلِّ ِذكٍر، َلم َيسِبقِني 
 َحٌد َو أنا ِمنِبَصالتي َمَع َرسوِل اهلِل َصلاى اهللُ َعَليِه أَ 

 …َأهِل َبدرٍ 

 (213/خطبه)

 السعادهنهج

استناد به فرمایش 
پیامبر)ص( برای امامت و 

 برتری نظامی خویش

ّل سيَف إّلا ذو »َفقاَل:  …َو الاذي نَفسي بَِيِده 
يا َعليُّ أنَت »َو قاَل: « الِفقارا َو ّل فَ َتى إّلا َعليُّ 

نَِبيَّ َبعدي َو هاروَن بِن ُموسى غيَر أنَّ ّل  ِمناي ِبَمنَزَلةِ 
 …«َموُتَك َو َحياُتَك يا َعليُّ َمعي

 (213/خطبه)

 السعادهنهج
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الَجنَِّة َو إلى( طاَعِة رَبُِّكم ) ُمناِفُق ابِن ُمناِفٍق َيدُعوُهم إلى النااِر، َو إبُن َعمِّ نَبيُِّكم َمَعُكم بَين أظُهرُِكم َيدُعوُكم إلى .»..
 .(السعادهنهج/213ۀ خطب) «َعليهِ َو يَعَمُل ِبُسنَِّة نَِبيُِّكم َصلاى اهللُ 

 .(السعادهنهج/213ۀ خطب) «طليُق ابُن طليٍق َواهلِل إنَُّكم َلَعلى َحقٍّ َوإن اُهم َلَعلى باِطلٍ َو أنا ِمن َأهِل َبدٍر َو ُمعاويُة »

های امام)ع( فضای هایی در خطبهچنین تقابل به لحاظ معنایی، وجود باورند كه این بر پژوهندگان    
ای كه در یک سوی آن، واژگان تر و رویارویی خیر و شر تبدیل كرده است. جبههها را به تقابلی كلیخطبه

شر، در یک ۀ حق قرار دارد و در مقابل جبهۀ سفید و در سوی دیگر واژگان سیاه قرار دارند. یک سو جبه
شوند و در سوی دیگر منافقان و فاسقان، در یک سو خدا است و جهت مؤمنین و پرهیزگاران دیده می

یک طرف دنیای فانی و دنیاپرستان و در سوی  دوستداران او و در سوی دیگر شیطان و پیروان او، در
 (.01-02: 1711)ن قرار دارد آ دیگر دنیای باقی و امیدواران به

ن آ رارهای خاص و تكگیژبر كاركرد تأثیرگذار صنعت طباق در كالم امام)ع(، تأكید ایشان بر ویعالوه    
قرار دادن اینكه  باید گفت كه با پیش فرضتواند بیانگر اهمیت زیاد آن باشد. در این رابطه به دفعات می

فصحا و ادبای عصر خود بوده و كلمات ایشان بهترین مدعا بر این مطلب است، ۀ جملحضرت علی)ع( از
و با كلماتی مختصر و كوتاه و در عین حال، بلیغ، دریایی از  نمودهگویی پرهیز كالم و زیادهۀ لذا از اطال

چه در این بنابراین، باید گفت كه آن؛ (183: 1733پور، است )جانیمعانی را برای مخاطب خود گشوده 
 بیانگر میزان اهمیت آن موضوع از دیدگاه ،پژوهش در قالب جداول و نمودارهای كمی بیان شده است

 زمانی گفته شده است.ۀ دث آن برهو در ارتباط با حواامام)ع( بوده و به تناسب شرایط 
ت به روشنی آشكار یمضامین و ارتباط آنها با یكدیگر، در جریان حكممیزان اهمیت تكرار این     
امه نبرد، باید یكی را و آن زمانی است كه سپاه بین پیشنهاد صلح دشمن و دستور امام به اد 1گرددمی

و هدایتگری خویش و كفر و  ایمان های امام در رابطه بابه روشنگریكه باید با توجه جاست این برگزینند.
امام)ع( با وجود تمامی روشنگرهای  تصمیم درست را اتخاذ نمایند.ش، كنندگی معاویه و اطرافیاناهگمر

تقابل این  بار دیگر صلح از جانب دشمنۀ در زمان مطرح شدن مسئلخویش قبل از جریان حكمیت، 
 مستنداتهمراه به شفاف و  اموی با سیاست حق مدار خویش را به شكل كامالًۀ فریبانسیاست عوام

 نماید:می گوشزد شته،لحن تندتری نسبت به گذبا و حال و  گذشتهعملكرد آنان در 

                                                           
 در قرآن بردن باال نقشه طرح در معاویه فریب و مكر از امام آگاهی با متناسب مضامین این كاربرد كه مطالب گفته شده، مواردی عالوه بر. 1

 از: عبارتند كندمی تقویت را حكمیت جریان و جنگ انتهای
 جمل، جنگ از قبل كه است حالی در این. است نداده خویش سپاه به پیروزی وعده جنگ، حین حتی و صفین جنگ شروع از قبل( ع). امام1

ليضربن أحدهما عنق  -ذلك أبدا »ولن ينالوا  -واهلل لو ظفروا بما أرادوا » بود؛ نموده بینیپیش را آنان نقشه شدنخنثی و جمل اصحاب شكست
 (.السعادهنهج 36خطبه/« )ليقتلن ثلثهم )طلحه( وليهربن ثلثهم )زبير(، ليتوبن ثلثهم)عايشه(صاحبه بعد تنازع منهما شديد ... واهلل 

الايَن العاصيَن، َظَفروا أو ظُِفر ِبهم» قرآن فرموده است: تعالیم از یریگبهره با صفین جنگ از قبل( ع). امام2 بَرُة فإنَّها َعَلى الضا  131)خطبه/ «أما الدَّ

 به متعلق واقعی پیروزی حال هر به دشمن ظاهری پیروزی یا شكست صورت در كه بود كرده تقویت گونهاین را سپاه روحیه. (السعادهنهج

 .است كرده آماده شكست برای را آنان ضمنی طوربه واقع در و است مسلمانان
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ُل َمن أجاَب إليِه...إنِّي إنَّما أُقاتُِلُهم ِلَيديُنوا ِبُحكم القرآِن،»     ُل َمن َدعا إلى ِكتاِب اهلِل َو أوَّ َفإن َُّهم َقد  َويَحُكم أنا أوَّ
َو نَ َقُضوا َعهَده َو نَ َبُذوا ِكتابَه َو لِكناي َأعَلمُتُكم أن َُّهم َقد كاُدوُكم َو أن َُّهم ليُسوا الَعَمَل بالقرآِن َعَصُوا اهلَل فيما أَمَرُهم 

 .(السعادهنهج/226 كالم) «يُريُدونَ 

ليُسوا بأصحاِب ديٍن َو ّل  َو ...، َو لِكنَّ معاويََة َو َعمَرو بَن العاصِ  ِعباَد اهلل إنِّي أَحقُّ من أجاَب الى ِكتاِب اهللِ »    

 .(السعادهنهج/228 كالم) «ُقرآٍن... فكانُوا َشرَّ أطفاٍل َو َشرَّ رجالٍ 

، در تمامی مضامین مربوط ت، با توجه به تمسک دشمن به قرآناین است كه حضر مالحظهقابلۀ نكت    
از میان  نماید و در مقابلویژگی ضد دینی و قرآنی آنان اشاره می عرفی معاویه و اطرافیانش، بیشتر بربه م

با نماید. مجاهدت برای حاكمیت قرآن در جامعه تأكید می مداری ودین برهای خویش، غالباً تمام ویژگی
صلح اصرار ورزیدند تا  پذیرش آنان همچنان بربه ادامه جنگ،  سپاهیانتشویق  و وجود تمامی این تدابیر

 دستور توقف جنگ را صادر نماید. ه امام)ع( مجبور شدكاین

 

 گيرینتيجه

رسد با سخنان امام)ع( قبل از شروع جنگ صفین و حین نبرد، حاوی مضامینی است كه به نظر می .1
 :شواهد متنی عبارتند از. راستا استهم جریان حكمیت كه در مراحل پایانی این نبرد اتفاق افتاد،

های منفی به خصلت و جدیت آنها در مقابله با اهل شام، سپاه خویش افزاییجهت بصیرتامام)ع( در ( الف
نبرد )قبل و ۀ آن حضرت در هر دو مرحلكه  است نكته قابل توجه این نماید.اشاره می معاویه و سپاه وی

طنی های خاصی از دشمن تأكید دارد. ویژگی بارز، اسالم ظاهری و كفر باحین نبرد( بر روی ویژگی
توجهی به امر معاویه و اطرافیانش است كه مضامینی مانند دشمنی با خداوند، دشمنی با سنت و قرآن، بی

با توجه به این مضامین، امام)ع( پرده از گیرند. پرستی در ذیل آن قرار میو نهی الهی و دعوت به بت
موضوع تأكید دارد كه آنان به این بر طور ضمنی به دشمن برداشته وۀ و كفر پیش یزستاسالمۀ چهر
دست  درالم و دنبال نابودی اسن و اسالم را نداشته، بلكه بهعمل به قرآ وجه نیت خیرخواهانه و قصدهیچ

 گرفتن قدرت هستند.
های رحمت و هدایتگری خویش خود را به بیان جنبه سخنان از بخشی در حین نبرد علی)ع(حضرت  ب(

به عنوان امام و جانشین پیامبر)ص( اختصاص داده است. عالوه بر آن، در معرفی جایگاه خویش به سابقه 
بر ایمان و ارتباط بسیار نزدیک خود با پیامبر)ص( در امور سیاسی، دینی و شخصی اشاره نموده است. 

ایمان و خدمت مجدّانه در ۀ كه شخصی با چنین سابق طبق این مضامین، امام)ع( بر این موضوع تأكید دارد
سزاوار پیروی است و در هیچ شرایطی احتمال پشت كردن او به حكم قرآن و خیانت او  ،راه اعتالی اسالم

آن های توجه است كه مضامین خطبهنیز قابلاین، این نكته  بردر حق مسلمانان وجود ندارد. عالوه
ۀ شناسی ایشان قرار دارد. به عبارت بهتر سابقدر معرفی خویش درست در مقابل مضامین دشمن حضرت
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در مقابل در مقابل فریب  اسالم گستری،ۀ ر مقابل سابقستیزی داسالمۀ ایمان، سابقۀ كفر در مقابل سابق
 گری قرار گرفته است.قابل هدایتكنندگی در مصداقت و گمراه

ن های خاص و تكرار آگی، تأكید ایشان بر ویژحضرت تأثیرگذار صنعت طباق در كالمبر كاركرد عالوه ج(
 كه یزمان خصوصاً .حكمیت باشد خصائص در جریان و كاركرد آن تواند بیانگر اهمیت زیادبه دفعات می

 ینند.نبرد، باید یكی را برگزۀ بین پیشنهاد صلح و حكمیت از جانب دشمن و دستور امام)ع( به ادامماسپاه 
و هدایتگری خویش و  ایمان در رابطه با یشانهای ابه روشنگریبا توجه  ایستیبسپاهیان كه جاست این
 تصمیم درست را اتخاذ نمایند. مراه كنندگی معاویه و اطرافیانش،های گجنبهكفر و ۀ سابق

های امام)ع( ثابت شد كه معاویه و اطرافیانش، همچنین با تحلیل محتوای كیفی مضامین خطبه د(
ی را كه یا جنگ زنند وافروزی میخود دست به جنگ طلبانه و شخصیقدرتمتناسب با شرایط و اهداف 

دهند كه در راستای تأمین منافع آنان باشد. به عبارت بهتر تا زمانی ادامه می اندخود آتش آن را برافروخته
 رضایت آن و شناسدنمی معیار یک جز علی)ع( حضرتاما  دانند،می صلح و جنگ معیار را منافع آنان

 رو این از گیرد.می صورت نگرشی چنین با یقاًدق یشانا صلح و و جنگ است و منافع مسلمانان خداوند
 شانبرای شخصی لحاظ به چند هر د،نبدان محقق صلح یا جنگ برای شرط را این كه شرایطی هر درامام 

 د.نورزشدت مخالفت میدر غیر این صورت با آن به كرده و استقبال آن از باشد، زیانبار

های پنهان های درک و شناخت بهتر الیهتواند یكی از راهاستفاده از روش تحلیل محتوای كیفی می .2
های سایر موضوعات و جریانبرای بررسی استفاده از این روش  عنوان كارهای آتی،متون دینی باشد. به

 .شودپیشنهاد میدوره حكومتی امام علی)ع( از جمله جنگ جمل و نهروان 
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