«حكومت علوي» در برخورد با «تفكر تكفيري» /سيد جواد ورعی
شبکه اجتهاد :يكي از جرياناتي كه در زمان حكومت علوي ظهور كرد ،جريان «تفكر تكفيري» بود .جرياني
كه با كوچكترين بهانهاي به تكفير و تفسيق مخالفان خود مبادرت كرده و آثار كفر و فسق برآن مترتب مينمود.
جرياني كه پيش از آن در تاريخ اسالم سابقهاي نداشت ،هر چند در تاريخ اديان الهي گذشته مانند يهود و
مسيحيت داراي سابقه بود .ويژگيهاي اين جريان و چگونگي برخورد علي(ع) به عنوان رهبر ديني و سياسي
جامعه موضوع اين مقاله است .امام علي(ع) با توجه به ويژگيهاي اين جريان سياسي و پيروان آن ،در برخورد
با اين جريان ،سياستي تدريجي بر پايه ارشاد ،هدايت و نجات آنان از «جهالت و قشري گري» ،و از «دام
قدرت طلبان و سياست بازان» در پيش گرفتند .سياستي كه ميتوان شبيه آن را در مراتب فريضه امر به
معروف و نهي از منكر يافت .راهبرد امام در جلوگيري از نفوذ و گسترش تفکر اين جريان سياسي در جامعه
آن روز ،و آينده امت اسالمي محور ديگر اين نوشتار است« .روشنگري نسبت به انحرافات فکري و رفتاري
اين جريان و ريشههاي آن» نخستين و مهم ترين اقدام اثباتي امام ،و «جلوگيري از قرار گرفتن اين جريان
در كانون قدرت سياسي» ،و «جنگ با آنان كه بر مبناي اين تفکر بر حکومت علوي خروج كرده و امنيت
اجتماعي را سلب نمودند ،».از جمله اقدامات سلبي امام در برخورد با اين جريان بود .راهبردي كه الزم است
الگوي حكومتهايي باشد كه سودايِ «گسترش اسالم ناب» ،و «اعاده مجد و عظمت امت اسالمي» در سر
دارند.
مقدمه

حكومت علوي به رغم كوتاهي عمر ،عظمتي به درازاي تاريخ دارد .نه تنها شيعيان و مسلمانان ،بلكه مسيحيان
هم از آن به عنوان «الگوي حكومت شايسته» ياد مي كنند و آرزوي برقراري چنان حكومتي را در سرزمين
خود دارند .از آن رو ،كه در آن «كرامت انسان و حقوق» او به واقع محترم شمرده شده ،حكومت بيش از آن
كه در پي حقوق خود باشد ،دغدغه «حقوق شهروندان» را داشت .از همين رو ،شخص اول كشور پهناور
اسالمي با رسيدن به قدرت ،به آموزشِ حقوق مردم و تكاليف دولت پرداخت؛ (نهج البالغه ،خ )612خود را با
يكايک شهروندان يكسان خواند و بدان وفادار ماند؛ در پي ساختن جامعه اي بود كه در آن مردم از نظر
فكري ،اعتقادي و آشنايي به حقوق و وظايف خود در قبال حكومت« ،رشيد» و در دفاع از حقوق خود و
ديگران «مسئول و شجاع» باشند(.نهج البالغه ،خ ،612 ،43 ،62ن)34در محكمه قاضيِ منصوبِ خويش حاضر شد و
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حكم قاضي را به نفع يک شهروند عادي مسيحي بر عليه خود پذيرفت ،و موجب شد مرد مسيحي ايمان
آورد؛(ابن اثير)4/301 :1313،و . ....
حكومتي كه براي «برقراري عدالت» در برابر زياده خواهان و متجاوزان به حقوق مردم و بيت المال مسلمين
ايستاد و بهاي سنگين آن را هم پرداخت« :حكومتي مستعجل» و «شهادتي زودهنگام».
مردمان زمانه او«مدافعِ حقيقيِ حقوق» خود را نشناختند« ،جهل و ناداني» مهم ترين شاخصه مردمي بود كه
بايد همراهي اش مي كردند تا بتواند اين بار سنگين را به منزل مقصود برساند .اما افسوس كه نه تنها جهل
خويش را برطرف نكردند ،بلكه «جرياني جاهالنه همراه با تعصب و تكفير» به راه انداخته و او را هم قرباني
كردند.
پرسش اصلي اين مقاله آن است كه «سيره امام علي(ع) با جرياني كه با جهل و ناداني خويش «جرياني
تکفيري» را در تاريخ اسالم رقم زدند ،چگونه بود؟»
براي دستيابي به پاسخ اين پرسش الزم است ابتدا ويژگيهاي اين جريان شناسايي شده ،آن گاه به نوع برخورد
امام با آن بپردازيم.
پيشينه موضوع
ظهور خوارج در دوران حكومت علوي و سرنوشت آنان هماره مورد توجه تحليل گران تاريخ اسالم و تشيع
بوده است .اين كه ابتدا به عنوان يک «گروه متمرّد» بر حكومت علوي خروج كرده ،و به جنگ با امام جامعه
پرداختند ،و به همين جهت از سوي همه فِرق اسالمي به «بغي بر امام عادل» و«فسق»محكوم شدند كه«مستحق
عذاب الهي»اند(.ابن ابي الحديد)1/9 :1303 ،و در دورههاي بعدي به عنوان يک «فرقه مذهبي» براي خود اصولي
تعريف كردند.
آن چه موجب شد تا موضوعي با چنين سابقه طوالني مورد توجه اين نوشته قرار گيرد« ،ظهور جرياني تكفيري
در جهان اسالم و دنياي مدرن امروز» است .گرچه اين جريان بريده از گذشته نبوده و نمي توان آن را به طور
كلي از ريشههاي خود جدا كرد ،اما تأمل دوباره در باره «ويژگيهاي جريان تكفيري در صدر اسالم» و
«چگونگي برخورد خليفه پيامبر و مقبولِ پيروان همه مذاهب اسالمي» از آن رو اهميت دارد كه مي تواند سيره
آن حضرت را به عنوان «الگويِ سياست راهبردي» در رويارويي همه مسلمانان با جريان تكفيري معاصر مطرح
نمايد .به ويژه اگر به اين نكته توجه شود كه در فقه همه مذاهب اسالمي ،سيره امام علي(ع) در برخورد با
اقسام گوناگون بُغات«حجت شرعي»شمرده مي شود.
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 -1ظهور جریان تكفيري

به رغم آن كه جرياني با اين خصوصيات در ميان يهوديان و مسيحيان سابقه داشت ،اما در ميان مسلمانان بي
سابقه بود .خوارج كه در مقاطع بعدي به «جريان تكفيري» شهرت يافت ،در جنگ صفين و به خاطر «فقدان
قدرتِ تشخيص حق از باطل» و «ناتواني در تجزيه و تحليل رفتار دشمن» در برابر امام ايستادند و به دليل
«تصلّب و تعصّب در رأي و نظر» و «حقّ مطلق پنداشتن خود» امام را تكفير و به جنگ با او پرداختند ،و
بدين وسيله به جرياني تبديل شدند كه در طول تاريخ هماره و همزمان در برابر جريان حق ايستادند ،بدون
آن كه بدانند ابزارِ دست صاحبان تفكر اموي اند كه براي رسيدن به مقصود از هر حربه ،حيله و وسيله اي
استفاده مي كنند.
معاويه بن ابي سفيان نماد تفكر اموي ،در صفين با استفاده از «جهالت و حماقت» اين جريان ،خود را از
هالكت نجات داد و در نهايت حكومت علوي را به شكست كشاند.
خوارج با آن كه خود «حکميّت» ،و حتي «شخص حَکَم» را بر امام تحميل كردند ،اما پس از فريب خوردن،
به جاي آن كه به اشتباه خود پي برده و بدان اعتراف كرده و از امام عذرخواهي نموده و در صدد جبران
برآيند ،امام را به خطاي ناكرده متهم كردند .خواستار اعترافِ به گناه و توبه امام شدند! و براي به كرسي
نشاندن اين سخن سخيف از هيچ تالشي فروگذار نكردند .اعتراض به امام ،استهزاء حضرت در مأل عام ،ايذاء
و اذيت امام و ياران مخلص ايشان ،ايجاد تفرقه در امت اسالمي ،سلب امنيت اجتماعي با بلوا و آشوب،
تعرض به جان و مال مردم و ارتكاب جنايت ،رويارويي نظامي و جنگ با امام از جمله اقدامات خوارج بود.
امام(ع) اين گروه را «دردي بي درمان»ياد ميكند كه مي خواست با آنان بيماريها را درمان كند!(نهج البالغه،

خ )161سياست امام در برابر اين جريان جاهل و متعصب ،برخوردي تدريجي از «ارشاد ،هدايت و اقناع»،
«سرزنش و نكوهش» و در نهايت «جنگ و كور كردن چشم فتنه» بود .امام در دو مرحله نخست تعداد زيادي
از آنان را از اين جريان خطرناک جدا كرده و نجات دادند ،اما آنان كه باقي مانده و هم چنان بر مواضع خود
پافشاري كرده و به اقدامات آشوبگرانه و ارتكاب جرم و جنايت ادامه دادند ،با اقدام قاطع حضرت روبرو
شدند .تالش حضرت اين بود كه اين گروه را از جهالت خارج ساخته و از سرنوشت شومي كه در انتظارشان
است ،نجات دهد .امام هرگز به خاطر «اعتراض» ،و حتي «ايراد اتهام به خود» با آنان برخورد نكرد ،بلكه در
ماجراي حكميت و بهانههاي ديگرشان به يكايک ايرادها و اعتراضهايشان پاسخ داد .حتي به اتهام «كفر»!
1ـ . 2اعتراضهاي خوارج به امام
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بيشترين ايراد و اعتراض خوارج به امام به ماجراي حكميت مربوط ميشد .اين كه:
 چرا در آغاز حكميّت را رد كرده و در ادامه پذيرفتي؟
 چرا حكميّت غير خدا را قبول كردي؟
 چرا داوراني براي داوري پذيرفتي ،در حالي كه تنها حَكَم و داور خداست؟
 چرا براي حكميّت مهلت تعيين نمودي؟
 چرا پس از آن كه معلوم شد داوريِ داوران خطا بوده ،از پذيرش حكميت و تعيين داور توبه نمي كني؟
 چرا حاضر شدي در متن معاهده با معاويه عنوان «اميرالمؤمنين» را حذف كنند؟
 با اين كه در مقام داوري «احكم الناس» بودي ،چرا ديگري را به داوري پذيرفتي؟
 چرا با اين كه وصيّ پيامبر بودي ،حاضر شدي وصايت او را رها كني؟
و نيز
 چرا پس از جنگ جمل آنان را بخشيدي و زنان و فرزندانشان را به غنيمت نبردي؟
خروج اين گروه بر عليه خليفه اي بود كه شيعه و سني حكومتش را مشروع و مخالفت با آن را گناه و جرم
ميدانستند .حاكمي كه افزون بر برخورداري از پشتوانه نصبِ الهي به مقام خالفت و واليت ،با نظر اهل حلّ
و عقد ،و هجوم مردم به درِ خانه اش و وادار كردن او به قبول خالفت ،به اين مقام برگزيده شد ،موقعيتي كه
خلفاي قبلي از آن بي بهره بودند .حاكمي كه هم «مشروعيت الهي» داشت و هم «مشروعيت قانوني و مردمي».
موقعيت ويژه امام در ميان خلفاي بعد از پيغمبر اقتضا مي كرد كه مردم در وفاداري و فرمانبرداري از امام
احساسِ مسئوليت بيشتري كنند ،اما افسوس!
با اين همه ،امام در برخورد با سئواالت و اعتراضات آنان به جايگاه شرعي و قانوني خود استناد نکرد تا
به سکوت وادارشان كند ،بلکه از اصول اخالقي و ديني ،و عملکرد حکومتي خود دفاع نمود .مروري بر
پاسخهاي امام ،و سيره روشنگرانه آن حضرت نشان مي دهد كه امام براي هدايت و ارشاد افكار عمومي ،هر
چند خطاكار و گنهكار احترام و اهميت قائل بود؛ گرچه آنان را به خاطر تخلّف از كسي كه به عنوان حاكم
جامعه با او بيعت كرده اند ،و دلسوز آنهاست ،سرزنش نمود و تا زماني كه دست به جرم و جنايت و خيانت
نزدند ،با آنان برخورد نكرد و از حقوق اجتماعي شان محروم نساخت.
سياست امام در برخورد با اين جريان« ،سياستي تدريجي» با هدف «هدايت ،ارشاد و نجات» آنان از «جهالت
و انحراف فکري و عقيدتي» ،و «سلطه قدرت طلبان اموي» بود .از اين كه آنان ابزاري براي بني اميه شده،
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و مانعي جدّي در راه مبارزه با امويان به عنوان خطر اصلي حكومت علوي شده اند ،رنج مي برد و براي
رهايي آنان از چنگال شياطين دروني وبيروني تالش فراواني به عمل آورد .با صراحت و شفافيت به آنان
فرمود:
«هان اي جماعت خوارج! شما سه حق بر ما داريد تا وقتي كه همراه ما هستيد :اين كه شما را از ورود به مساجد
الهي و نماز گزاردن و ياد خدا كردن در آنها جلوگيري نکنيم ،و مادامي كه دستانتان در دستان ماست ،شما را از
سهمتان از بيت المال محروم نسازيم ،و تا وقتي با ما وارد جنگ نشده ايد ،با شما نجنگيم ،...تحقيقاً جهاد با شما
برترين جهاد است ،و برترين شهدا كساني هستند كه شما به قتل برسانيد ،و برترين مجاهدان كساني هستند كه با
شما جهاد كنند(1».موسوي)3/331 :1362 ،

سياست تدریجی امام در برخورد با خوارج

اينک مروري بر سياست رفتار تدريجي امام در برخورد با خوارج از «ارشاد و اقناع» ،تا «سرزنش و نكوهش»
ودر نهايت «سركوب و مجازات».

1ـ .3ارشاد و اقناع

نخستين برخورد امام با اين گروه متمرّد تالش براي ارشاد ،هدايت ،و اقناعشان بود تا درک كنند كه خطا كرده
اند و از راه رفته بازگردند .به همين جهت هر ايرادي كه به رفتار و عملكرد امام گرفتند ،بدون آن كه با ايشان
برخورد كرده يا به اطرافيان خود اجازه خشونت با آنان دهد ،پاسخ داد و علت تصميماتش را تشريح كرد .از
اين رفتار مي توان استفاده كرد كه امام خود را در برابر مردم پاسخگو مي دانست ،حتي در برابر
جماعتِجاهل،كوته فكر ،خطاكار و متمرّدي چون خوارج .او خود به كارگزارش ،مالک اشتر توصيه كرده بود
كه « اگر مردم در باره تو گمان ستمگرى بردند عذر و دليلت را آشكارا برايشان بيان كن و با دفاع از خود گمانشان را
برطرف ساز ،كه در اين كار نفس خويش را مطيع ساخته و با مردم مدارا نموده و به حاجت خويش رسيده و مردم را
به راه حق وادار ساختهاى»(6نهج البالغه ،ن)34

 .1اما انّ لَكُمْ علینا یا معشر الخوارج ثَلَاثاً ما صحبتمونا :النَمْنَعُكُمْ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ تُصَلُّوا معنا فِیهَا وَ تذکروا فیها اسمه ،و لَا نَمْنَعُكُمُ نصیبكم من الْفَيْءَ مَا
دامتْ أَیْدِیكُمْ مَعَ أَیْدِینَا ،وَ لَا نَبْدَؤُکُمْ بِحَرْبٍ حَتَّى تَبْدَءُونَا بِها  ،...وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ جِهَادُکُمْ ،وَ أَفْضَلَ الشُّهَدَاءِ مَنْ قَتَلْتُمُوهُ وَ أَفْضَلَ الْمُجَاهِدِینَ مَنْ قَتَلَكُمْ.
 .2وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِیَّةُ بِكَ حَیْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِك فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِیَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِیَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ
حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِیمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ.
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اينک امام با افرادي از ياران ديروزش روبرو شده كه پس از فريب خوردن از فرزند نابغه ،نسبت به قبول
حكميّت پيشنهادي معاويه از اساس معترضند و آن را گناه كبيره اي مي داند كه بايد به درگاه خدا توبه كرد.
امام به ارائه توضيح در باره يكايک ايرادهاي آنان در اين زمينه مي پردازد.
افزون بر آن ،با نشان دادن انحرافات فكري و اعتقادي آنان در صدد جلوگيري از گرايش ديگران به اين جريان
منحرف تكفيري است .جلوگيري از گسترش تفكرات انحرافي به اقشار مختلف مردم و مراقبت از عقيده و
ايمان آنان ،از جمله وظايف امام جامعه و حكومت است .مجموع فعاليت امام در اين مرحله توانست دو سوم
از پيروان اين جريان را هدايت نموده و از پيوستن ديگران به آنان جلوگيري كند.

1ـ1ـ .3قبول حکميّتو تعيين حَکَم
در جنگ صفين و پس از قرآن به سر كردنِ لشكر معاويه ،هزاران نفر از لشكريان امامبا پيشانيهاي پينه بسته
رو در روي امام ايستاده و او را نه به عنوان «امير المؤمنين» بلكه به نام «علي» مخاطب ساخته و به «قتلي مثل
قتل عثمان يا تحويل دست بسته اش به دشمن در صورت ادامه جنگ و نپذيرفتن پيشنهاد معاويه» تهديد كرده
و قبولِ حكميّت را بر امام تحميل نمودند(منقري)331 :1436 ،؛ 4به گونه اي كه امام ضمن هشدار به آنان بر اين
كه اينان اهل ديانت و قرآن نيستند و پيشنهاد حكميتِ قرآن فريبي بيش نيست ،با تأثر فراوان فرمود:
«من ديروز امير مؤمنان بودم و امر و نهي مي كردم و امروز به من امر و نهي مي شود ،شما دوست داريد زنده بمانيد ،و
من نمي توانم شما را بر انجام كاري كه نمي پسنديد مجبور كنم(3».همان336 ،؛ نهج ،خ)603

نكته حائز اهميت در اين سخن آن است كه امام با علم به اين كه آنان خطا مي كنند و بعداً پشيمان خواهند
شد ،به خود اجازه نمي دهد كه ادامه جنگ را بر آنان تحميل كند.
خوارج به اين مقدار بسنده نكرده و شخص عبداهلل بن قيس معروف به ابو موسي اشعري را كه جهاد درجنگ
جمل در ركاب امام را ترک كرده و ديگران را هم از همراهي با حضرت منع كرده بود ،به عنوان حَكَم انتخاب
كرده و بر امام تحميل نمودند .امام عبداهلل بن عباس را پيشنهاد كرد ،و فرمود:

 . 3فإنهم قد قالوا له و حلفوا علیه لترسلن إلى األشتر فلیأتینك أو لنقتلنك بأسیافنا کما قتلنا عثمان أو لنسلمنك إلى عدوك.
 .4إني کنت أمس أمیر المؤمنین فأصبحت الیوم مأمورا و کنت ناهیاً فأصبحت منهیّاً و قَد أحبَبتُمُ البَقاءَ ،و لَیس لِي أنْ أحمِلَكُم على ما تَكرهون
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«آگاه باشيد كه شاميان در انتخاب حكم ،نزديکترين فردى را كه دوست داشتند برگزيدند ،و شما فردى را كه از همه به
ناخشنودى نزديکتر بود انتخاب كرديد ،همانا سر و كار شما با عبد اللّه پسر قيس است كه مىگفت« :جنگ فتنه است
بند كمانها را ببرّيد و شمشيرها را در نيام كنيد» اگر راست مىگفت پس چرا بدون اجبار در جنگ شركت كرده؟ و اگر
دروغ مىگفت پس متّهم است .براى داورى عبد اللّه بن عباس را رو در روى عمرو عاص قرار دهيد ،و از فرصت مناسب
استفاده كنيد ،و مرزهاى دور دست كشور اسالمى را در دست خود نگه داريد ،آيا نمىبينيد كه شهرهاى شما ميدان نبرد
شده؟ و خانههاى شما هدف تيرهاى دشمنان قرار گرفته است؟»(3نهج البالغه ،خ)643

در پاسخ به ايراد خوارج ماجراي جنگ صفين را به يادشان آورد و فرمود:
«آيا به خاطر داريد زماني كه معاويه قرآنها را بر نيزه كرد ،به شما گفتم كه اين حيله و فريبي بيش نيست؟!»(2همان،
خ)166

به همين جهت امام آنان را به زن بارداري تشبيه مي كرد كه پس از گذراندن دوران دشوار حمل ،فرزند مرده
به دنيا آوَرَد و شوهرش هم بميرد و مدت زيادي بيوه بماند و دورترين بستگانش از او ارث ببرند(.همان ،خ)21

كنايه از اين كه بعد از تحمّل مشقّات فراوان فريب معاويه و عمروعاص را خوردند.
عالمه تستري از ناداني اين جماعت اظهار تأسف مي كند كه بر خالف استداللشان كه حَكَم بايد عادل باشد،
چگونه حكميت عمرو عاص را از جانب معاويه مي پذيرند ،امام حكميّت ابن عباس و مالک اشتر را از جانب
امام نپذيرفته و اشعري را بر امام تحميل مي كنند؟!(تستري)10/1313:314،

2ـ1ـ .3حکميّت قرآن ،نه اشخاص
سخن دوم اين بود كه اصوال چرا افرادي را براي داوري برگزيدي ،در حالي كه تنها حكَم و حاكم خداست؟
امام از اين شبهه پاسخ داد كه ما حكميّت قرآن را پذيرفتيم ،نه حكميّت اشخاص را ،ولي قرآن كه زبان ندارد
و نيازمند مترجم است و آشنايان به قرآن از آن سخن مي گويند .معناي حكميت قرآن اين است كه بايد بر
اساس كتاب خدا و عادالنه داوري كرد ،نه بر اساس هواي نفس و منافع پست دنيوي؛ ولي حكَمَين بر اساس

 . 5أَلَا وَ إِنَّ الْقَوْمَ اخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا یُحِبُّونَ وَ إِنَّكُمُ اخْتَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ أَقْرَبَ الْقَوْمِ مِمَّا تَكْرَهُونَ وَ إِنَّمَا عَهْدُکُمْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَیْسٍ بِالْأَمْسِ یَقُولُ
إِنَّهَا فِتْنَةٌ فَقَطِّعُوا أَوْتَارَکُمْ وَ شِیمُوا سُیُوفَكُمْ فَإِنْ کَانَ صَادِقاً فَقَدْ أَخْطَأَ بِمَسِیرِهِ غَیْرَ مُسْتَكْرَهٍ وَ إِنْ کَانَ کَاذِباً فَقَدْ لَزِمَتْهُ التُّهَمَةُ فَادْفَعُوا فِي صَدْرِ عَمْرِو بْنِ
الْعَاصِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ وَ خُذُوا مَهَلَ الْأَیَّامِ وَ حُوطُوا قَوَاصِيَ الْإِسْلَامِ أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى بِلَادِکُمْ تُْْزَ وَ إِلَى صَفَاتِكُمْ تُرْمَى هُمْ عَیْشُ الْعِلْمِ وَ مَوْتُ الْجَهْلِ
یُخْبِرُکُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِم
 .6الم تقولوا عند رفعهم المصاحف حیله و غیله.
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كتاب خدا داوري نكردند .بنابر اين اگر هم ما حكميّت را پذيرفتيم ،خطا را آن دو مرتكب شدند ،نه ما كه به
حكميّت تن داديم .اگر به راستي قرآن و پيامبر حكَم بود ،ما در پيروي قرآن و سنت پيامبر سزاوارتريم .فرمود:
«ما افراد را داور قرار نداديم ،تنها قرآن را به حكميّت «داروى» انتخاب كرديم! (كه آنها بر سر نيزه كرده و داورى آن را
مىخواستند) اين قرآن ،خطّى است نوشته شده كه ميان دو جلد پنهان است ،زبان ندارد تا سخن گويد ،و نيازمند به كسى
است كه آن را ترجمه كند ،و همانا انسانها مىتوانند از آن سخن گويند ،و هنگامى كه شاميان ما را دعوت كردند تا قرآن
را ميان خويش داور گردانيم ،ما گروهى نبوديم كه به كتاب خداى سبحان پشت كنيم ،در حالى كه خداى بزرگ فرمود:
«اگر در چيزى خصومت كرديد آن را به خدا و رسول باز گردانيد» باز گرداندن آن به خدا اين است كه كتاب او را به
داورى بپذيريم ،و باز گرداندن به پيامبر(ص) اين است كه سنّت او را انتخاب كنيم ،پس اگر از روى راستى به كتاب خدا
داورى شود ،ما از ديگر مردمان به آن سزاوارتريم ،و اگر در برابر سنّت پيامبر(ص) تسليم باشند ما بدان اولى و برتريم(2».نهج
البالغه ،خ)163

امام در فرصت ديگري آنان را مخاطب ساخته ،فرمود:
« اي بي پدران! من شرّى براه نيانداخته ،و شما را نسبت به سرنوشت شما نفريفته ،و چيزى را بر شما مشتبه
نساخته ام ،رأى شما بر اين قرار گرفت كه دو نفر را براى داورى انتخاب كنند ،ما هم از آنها پيمان گرفتيم كه از
قرآ ن تجاوز نكنند ،امّا افسوس كه آنها عقل خويش را از دست دادند ،حق را ترک كردند در حالى كه آن را به
خوبى مىديدند ،چون ستمگرى با هوا پرستى آنها سازگار بود با ستم همراه شدند ،ما پيش از داورى ظالمانهشان
با آنها شرط كرديم كه به عدالت داورى كنند و بر أساس حق حكم نمايند ،امّا به آن پاى بند نماندند(».همان،
خ162؛ نيز خ)122

اين پاسخ مبتني بر متن توافقنامه بين امام و معاويه ،بعد از ماهها جنگ و كشته شدن هزاران نفر از طرفين و
آشكار شدن عالئم شكست در لشكر شام و ترفند عمروعاص و ماجراي حكميتبود كه بر اساس آن ابوموسي
از طرف امام و پيروانش و عمروعاص از طرف معاويه و پيروانش انتخاب شدند تا بر اساس كتاب خدا و
سنت پيامبر در اين نزاع داوري كنند ،و اگر در داوري عادالنه تخلف كردند ،امت پيامبر از حكم آنان برئ
است .طرفين (از زمان انعقاد قرارداد مصالحه در ماه صفر) تا پايان ماه رمضان سال  42به آنان مهلت مي دهند،
اگر تا آن زمان داوري نكردند ،دوباره به ميدان جنگ باز مي گردند .براي دو داور شهودي هم از طرفين تعيين
شد(.احمدي ميانجي304 :1362 ،ـ 6/302؛ به نقل از منقري)

 . 7انا لم نحكّم الرجال و انما حكمنا القران .هذا القرآن انّما هم خطّ مستور بین الدفّتین ،الینطق بلسانٍ ،و البدّ له من ترجمان و انّما ینطق عنه الرجال .و
لمّا دعانا القوم الي ان نُحكِّم بیننا القرآن لم نَكُن الفریقَ المتولّي عن کتاب اهلل سبحانه و تعالي و قد قال اهلل سبحانه :فان تنازعتم في شيءِ فردّوه الي اهلل
و الرسول؛ فردّه الي اهلل ان نحكم بكتابه ،و ردّه الي الرسول ،ان نأخذ بسنّته ،فاذا حُكم بال صدق في کتاب اهلل فنحن احقّ الناس به ،و ان حكم بسنّه رسول
اهلل(ص) فنحن احق الناس و اوالهم بها
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اين كه امام حكميت پيشنهادي از سوي معاويه را فريب ،و حكم پيشنهادي از سوي كوفيان را خطا مي دانست،
ترديدي وجود ندارد؛ اما امام حاضر نشد اصل مسئله حكميت را گناه شمرده و از آن توبه نمايد.بنابر اين از
نظر امام اصلِ واگذاري امر خالفت به حكميت بالمانع بود.
پرسش:
با توجه به اين كه شيعه خالفت را منصوص و شخص امام را منصوب از جانب خدا مي داند ،چگونه امر
خالفت مي تواند به حكميت واگذار شود؟ آيا اين واگذاري با اين اعتقاد ناسازگار نيست؟
پاسخ:به اين پرسش مي توان دو پاسخ داد:
يکم،
چون در آن زمان مردم به خطا رفته و به خالفت امامِ منصوص و منصوب راضي نبودند ،در چنين
فرضي تحميلِ خليفه بر مردم روا نبوده و واگذاري امر خالفت به حكميّت مشروعو از روي ناچاري
بالمانع خواهد بود .امام در شرايطي قرار گرفته بود كه مردم فريب دشمن را خورده و در برابر او
ايستاده و نظر خود را بر وي تحميل كردند .در چنين شرايطي كه امام اگر هم بتواند ،قصد تحميل
خود را بر مردم ندارد ،واگذاري امر خالفت به حكميت منطقي و مشروع است .آن چه امام در پاسخ
يكي از ايرادهاي خوارج مبني بر اين كه چرا مقام وصايت پيغمبر را رها كردي؟مؤيد اين سخن است.
امام فرمود« :شما از من روبرگردانديد و بر اوصياء الزم نيست مردم را به خود دعوت كنند ،بر خالف انبياء
كه مردم را به خود فرامي خوانند .وصي را تعيين كرده اند و او نيازي ندارد مردم را به سوي خود فرابخواند.
و همين تعيين براي كسي كه به خدا و رسول ايمان داشته باشد ،كافي است .خداي متعال مي فرمايد« :وهلل

علي الناس حجّ البيت من استطاع اليه سبيال و من كفر فانّ اهلل غنيّ عن العالمين»(آل عمران)92 :اگر مردم حج
خانه خدا را ترک كنند ،خانه خدا كافر نمي شود ،مردم كافر مي شوند كه خانه خدا را ترک كرده اند ،چون
خداي متعال كعبه را براي آنان پرچم قرار داده ،هم چنين است كه پيامبر(ص) مرا به عنوان پرچم قرار داده
و فرمود :تو مانند كعبه هستي .اگر مردم به سوي تو آمدند ،واليت بر آنان را بپذير ،و اگر رها كردند ،رهايشان
كن(».تستري366 :1313 ،ـ 10/363؛ به نقل از طبري)

دوم،
اكثريت مردم در آن زمان خالفت علي(ع) را منصوص و آن حضرت را منصوب از جانب خدا و
پيغمبر نمي دانستند ،بلكه چون مانند خلفاي سه گانه قبليو به عنوان خليفه چهارم با حضرت بيعت
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كرده اند ،ايشان را خليفه مي دانستند .امام در اين بيان به زبان و اعتقاد مردم سخن گفته است .بر پايه
چنين اعتقادي است كه خالفت مي تواند به حكميت واگذار گردد .چنان كه امام بر اساس همين باور
بارها در احتجاج با طلحه و زبير به بيعت آنان با خود استناد كرده و بيعت شكني شان را تقبيح ،و با
همين استدالل با آنان جنگيد .شيعه و سني هم اصحاب جمل را سرزنش كرده و امام را در جنگ با
آنان محقّ مي دانند.
3ـ1ـ .3تعيين مدت براي حکميّت ،چرا؟
ايراد ديگر اين بود كه چرا براي حكميّت وقت و زمان تعيين كردي؟ امام از پاسخ به اين ايراد هم نگذشته و
بدان پاسخ داده ،فرمود:
«امّا سخن شما كه چرا ميان خود و آنان براى حكميّت مدّت تعيين كردى؟ من اين كار را كردم تا نادان خطاى خود را
بشناسد ،و دانا بر عقيده خود استوار بماند ،و اينكه شايد در اين مدّت آشتى و صلح ،خدا كار امّت را اصالح كند و راه
تحقيق و شناخت حق باز باشد ،تا در جستجوى حق شتاب نورزند ،و تسليم اوّلين فكر گمراه كننده نگردند(3».همان)

بدين وسيله به آنان فهماند كه اين مهلت براي آن بود كه شما از خطا و اشتباه خود بدر آييد و از خواب
غفلت بيدار شويد و بفهميد كه قبول حكميت جز افتادن در دام فريب و نيرنگ معاويه نبود.
4ـ1ـ .3نفي ضرورت حاكم
سخن ديگر اين بود كه اصال حاكميت منحصر در خداست ،غير خدا حق حاكميت ندارد .بنابر اين نه علي و
نه معاويه و نه هيچ كس ديگر؛ ما كه خدا را تنها حاكم مي دانيم ،اساساً نيازي به حكومتو حاكم نداريم.
شعار «ال حكم اال للّه» را كه از قرآن گرفته و بر عليه امام به كار مي بردند ،به همين معنا بود .نوع برداشت
آنان از آيه قرآن بهترين نشانه بر جهل و ناداني شان بود .به همين جهت از نظر امامسخن حقي بود كه معناي
نادرستي از آن اراده كرده بودند.اين جماعت نخستين گروهي بودند كه در تاريخ اسالم ضرورت حكومت و
حاكم را نفي كردند .امام در يک سخنراني به اين عقيده نادرست به تفصيل پاسخ داده و «ضرورت وجود
حكومت و حاكم»را با شمارش دستاوردهاي آن براي هر جامعه اي اثبات كرد .فرمود:
« سخن حقّى است ،كه از آن اراده باطل شد! آرى درست است ،فرمانى جز فرمان خدا نيست ،ولى اينها مىگويند
زمامدارى جز براى خدا نيست ،در حالى كه مردم به زمامدارى نيک يا بد ،نيازمندند ،تا مؤمنان در سايه حكومت ،به كار
خود مشغول و كافران هم بهرمند شوند ،و مردم در استقرار حكومت ،زندگى كنند ،به وسيله حكومت بيت المال جمع
 . 8وَ أَمَّا قَوْلُكُمْ :لِمَ جَعَلْتَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَهُمْ أَجَال فِي التَّحْكِیم؟ِ فَإِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِیَتَبَیَّنَ الْجَاهِلُ وَ یَتَثَبَّتَ الْعَالِمُ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یُصْلِحَ فِي هَذِهِ الْهُدْنَةِ أَمْرَ هَذِهِ
الْأُمَّةِ وَ لَا تُؤْخَذَ بِأَکْظَامِهَا فَتَعْجَلَ عَنْ تَبَیُّنِ الْحَقِّ وَ تَنْقَادَ لِأَوَّلِ الَْْي.
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آورى مىگردد و به كمک آن با دشمنان مىتوان مبارزه كرد .جادّهها أمن و امان ،و حقّ ضعيفان از نيرومندان گرفته
مىشود ،نيكوكاران در رفاه و از دست بدكاران ،در امان مىباشند(9».نهج البالعه ،خ)30

خوارج كوفه پس از اندي عبداهلل بن وهب راسبي(ابن ابي الحديد )6 /1303:409 ،و در صورت كشته شدن او در
جنگ ،زيد بن حصين و پس از وي حرقوص بن زهير ،و خوارج بصره مسعّر بن فدكي تميمي را به امارت
خويش برگزيدند(،تستري10/303 :1313 ،؛ به نقل از طبري)و بدين وسيله عمال بر پندار «نفي ضرورت حكومت
و امارت» خط بطالن كشيدند .رفتارشان تأييد سخن امام بود ،هر چند بر سخن باطل خود اصرار مي ورزيدند.

5ـ1ـ .3تکفير امام و مسلمانان
پس از آن كه عمروعاص ابوموسي اشعري را فريب داده و علي را از خالفت خلع و معاويه را بر مسند
خالفت نشاند ،خوارج به شدت ناراحت شده و به جاي اعتراف به خطاي خود و تشخيص درست امام از
خدعه دشمن ،هم خود را خطاكار شمردند و هم امام را كه اصوال چرا حكميت را پذيرفتيم؟ حكميت از آنِ
خداست ،نه خلق او .از اين رو ،اظهار توبه و پشيماني كرده و از امام هم خواستند تا به خطاي خود اعتراف
كرده و توبه نمايد و توافق را بر هم زند .امام آنان را به وفاداري به پيمان فراخواند و از اين كه عهد و پيمان
الهي را زير پا نهد ،سر باز زد(.منقري)390 :1436 ،

خوارج نادان پس از بازگشت از صفين به كوفه ،در مسجد جمع شده ،شايع كردند كه امام حكميت را گمراهي،
و باقي ماندن بر آن را كفر گناه كبيره دانسته ،و به سراغ حضرت آمده و خواهان توبه امام شدند .حضرت در
پاسخ اين ادعا فرمود« :هركه گمان كند من از حكميت برگشته ام ،دروغ است وهر كه آن را گمراهي بداند ،خود

گمراه تر است(».نهج البالغه ،خ164؛ تستري )10/431 :1313 ،از مسجد بيرون آمده و از شهر خارج شده و در
حروراء اجتماع كرده و امام و معاويه را به شراكت در حاكميت الهي متهم كرده و تكفير نمودند .امام عبداهلل
بن عباس را به سراغ آنان فرستاد تا از حالشان جويا شود .هنگامي كه بازگشت از جماعتي سخن گفت كه
اهل سجده و تأويل قرآن اند ،ولي امام را تكفير مي كنند! هر حاكمي از شنيدن اين سخن به خشم آمده و
دستور شديد اللحني صادر مي كند ،اما امام پس از شنيدن گزارش ابن عباس در باره آنان توصيه اي كرد كه
شايسته است هر حكومتي بدان تأسي نمايد .فرمود:

 .9کلمه حقّ یُراد بها باطل ،نعم انه الحُكمَ الّا للَّه و لكن هوالء یقولون ال اِمرة الّا للَّه ،و انه البد للناس من امیر بَرّ او فاجر ،یُعمل في اِمرتِه المؤمن و یَستمتع
فیها الكافر ،و یُبلّغ اهلل فیها االجل ،و یُجمَع به الفَيء و یُقاتَلُ به العَدوّ و تأمنُ به السُّبُل و یُؤخذ به للضعیف من القويّ ،حتي یَستریح بَرّ و یُستراح من فاجرٍ.
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«مادامي كه خوني نريخته ومالي را غصب نكرده اند ،رهايشان كنيد(10».ابن أبي الحديد)6/410 :1303 ،

و بنا بر نقلي ديگر،
«تا وقتي كه آنان با من نجنگيده اند ،با آنان نمي جنگم ،و آنان بزودي چنين خواهند كرد(11».تستري)10/431 :1313 ،

سپس پيكي را فرستاد تا از خواستههاي آنان با خبر شود .با كمال وقاحت به امام پيغام دادند:
«بايد ما و شما و هر كسي كه در صفين بوده به صحرا رفته و تا سه شبانه روز به خاطر قبول حكميت به درگاه خدا توبه
كنيم ،سپس براي جنگ با معاويه راهي شام شويم تا خداوند در حق ما حكم راند(».همان)416 ،

امام آزارها و اذيتها ،طعنها و كنايههاي آنان را در مأل عام ،در مسجد و كوي و برزن مي شنيد و مي
ديد(،ابن ابي الحديد )6 /414 :1303 ،اما صبر و تحمل مي كرد ،شايد از جهل و ناداني خارج شوند.
حضرت در پاسخ اتهام كفر ،نه تنها با آنان برخورد قهرآميز نكرد ،بلكه با كمال سماحت دو پاسخ قاطع براي
آنان داشت:
نخست آن كه اگر چنين مىپنداريد كه من خطا كرده و گمراه شدم ،پس چرا همه امّت

محمّد(ص)

را به

گمراهى من گمراه مىدانيد؟ و خطاى مرا به حساب آنان مىگذاريد؟ و آنان را براى خطاى من كافر
مىشماريد؟ شمشيرها را بر گردن نهاده ،كور كورانه فرود مىآوريد و گناهكار و بىگناه را به هم مخلوط كرده
همه را يكى مىپنداريد؟!(16نهج البالغه ،خ )162خوارج و نسل آنان از مردم انتظار داشتند كه علي(ع) را تكفير
كنند و به تخطئه راضي نبودند ،به همين دليل با عمر بن عبدالعزيز كه سابقين را تكفير نمي كرد ،مخالف
بودند(.مطهري ،4/429 :1423 ،به نقل از احمد امين)

دوم سيره پيامبر است كه هرگز مرتكبان گناهان كبيره را كافر نمي شمرد ،بلكه در عين حال كه زناكار را رجم
مي كرد ،اما بر او نماز خوانده ،و اموالش را به ورثه اش مي پرداخت؛ قاتل را قصاص كرده ولي به ورثه اش
ارث مي داد؛ دست سارق را مي بريد ،زناكار را تازيانه مي زد ،ولي سهمشان را از بيت المال مي پرداخت.

 .10دعوهم ما لم یَسفكوا دماً أو یَْصِبوا ماال.
 .11ال اُقاتلُهم حتّي یُقاتِلوني و سیفعلون.
 « .12فَإِنْ أَبَیْتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوا أَنِّي أَخْطَأْتُ وَ ضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ(ص) بِضَلَالِي وَ تَأْخُذُونَهُمْ بِخَطَئِي وَ تُكَفِّرُونَهُمْ بِذُنُوبِي ،سُیُوفُكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ
تَضَعُونَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْءِ وَ السُّقْمِ ،وَ تَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ یُذْنِبْ»
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رسول خدا گنهكاران را مجازات مي كرد و حدود الهي را بر آنان جاري مي ساخت ،ولي مانع ايشان از
دريافت سهمشان از بيت المال نمي شد و نامشان را از دفتر مسلمانان خارج نمي كرد(14.همان)

6ـ1ـ .3چرا عنوان «اميرالمؤمنين» را حذف كردي؟
بهانههاي ديگري هم داشتند ،اين كه چرا در متن عهدنامه حاضر شدي عنوان «اميرالمؤمنين حذف شود؟»
امام در پاسخ اين ايراد به سيره پيامبر در صلح حديبيه استناد كرد كه حاضر شد «بسم اهلل الرحمن الرحيم» و
عنوان «رسول اهلل» را حذف نمايد .هنگامي هم كه به من فرمود :آنها را حذف كنم ،اضافه كرد« :يا علي! تو
هم به چنين چيزي خوانده مي شوي و از روي اكراه جواب مثبت مي دهي».

7ـ1ـ .3اين كه چرا خود داروي نکرده و به ديگري سپردي؟
بهانه ديگر اين بود :با آن كه خودت در داوري از همه آشناتري ،چرا داوري را به غير واگذار كردي؟امام در
پاسخ اظهار داشت« :پيامبر هم در نزاع با بني قريظه داوري را به سعد بن معاذ سپرد ،با آن كه خود احكم الناس بود».

8ـ1ـ .3چرا بصريان را بخشيدي؟
بهانه ديگر آن كه ،چرا در جنگ بصره اصحاب جمل را بخشيدي؟
باز هم به سيره پيامبر استناد كرد كه بر اهل مكه منت نهاد و آنان را بخشيد .به عالوه ،كداميک از شما حاضر
بود عايشه را به عنوان سهم خود از غنايم بگيرد و به خانه اش ببرد؟!
بنا بر برخي گزارشها ،پس از پاسخهاي امام به ايرادهاي خوارج چهار هزار نفر از جرگه خوارج جدا شده
و به امام پيوستند(.تستري366 :1313 ،ـ 10/363؛ به نقل از طبري)

« .13قَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص) رَجَمَ الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّى عَلَیْهِ ،ثُمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ وَ قَتَلَ الْقَاتِلَ وَ وَرَّثَ مِیرَاثَهُ أَهْلَهُ ،وَ قَطَعَ [یَدَ] السَّارِقَ وَ جَلَدَ الزَّانِيَ غَیْرَ
الْمُحْصَنِ ،ثُمَّ قَسَمَ عَلَیْهِمَا مِنَ الْفَيْءِ وَ نَكَحَا الْمُسْلِمَاتِ ،فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ(ص) بِذُنُوبِهِمْ وَ أَقَامَ حَقَّ اللَّهِ فِیهِمْ وَ لَمْ یَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُخْرِجْ
أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَیْنِ أَهْلِهِ».
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در جهل و ناداني خوارج همين بس كه براي اثبات مدعاي خويش مبني بر كفر كساني كه به حكميت تن
دادند ،به آياتي از قرآن استدالل كرده اند .از آن جمله اين كه :قرآن
« تارک حج» را كافر خوانده(آل عمران.)92 :

« يأس از رحمت الهي» را ويژه كافران دانسته(يوسف ،)32 :و مرتكب گناه كبيره فاسق بوده و مأيوس از
رحمت الهي است.

 كسي را كه بر اساس وحي حكم نكند ،كافر شمرده(مائده ،)33 :و مرتكب كبيره هم در حقيقت به غير ما
انزل اهلل حكم كرده است.
 جهنم را محيط به كافران دانسته(توبه )39 :و فاسق نيز در جهنم بوده و آتش بر او احاطه دارد.

 كسي را كه روز قيامت با صورت سياه محشور گردد ،كافري بشمار آورده كه ايمان اش را از كف داده
است(آل عمران )102 :و مرتكب كبيره هم حتما با صورت سفيد محشور نمي شود.

 و ( ...عبس43 :ـ 36؛ سبأ32 :؛ حجر36 :؛ نحل100 :؛ سجده60 :؛ انعام44 :؛ نور33 :؛ اعراف106 :ـ 103؛ تغابن)6 :

در حالي كه هيچ يک از استداللهاي فوق به آيات قرآن براي اثبات كفر مرتكب كبيره صحيح نيست .هيچ
يک از مفسران شيعه و سني هم آيات فوق را بر مرتكب كبيره حمل نكرده اند .ابن ابي الحديد معتزلي ضمن
نقل همه آيات مورد استناد خوارج ،به همه آنها جواب داده است(.ابن ابي الحديد119 :1313 ،ـ )3/114مثل اين
كه:
 آيه سوره حج مجمل است ،شايد مقصود از آن كسي باشد كه حج را قبول ندارد و ترک مي كند .در
حقيقت ضرورتي از ضروريات دين را انكار مي كند ،نه فقط ترک يكي از واجبات دين.

 مرتكب كبيره هم لزوماً مأيوس از رحمت الهي نيست و گرنه هيچ گنهكاري نبايد به توبه رو آورد.
 آيه سوره مائده نيز به قرينه آيات قبلي مربوط به يهوديان است.

 احاطه آتش بر مرتكب كبيره معلوم نيست ،پس معلوم نيست آيه فاسق را هم شامل شود.

 و باالخره معلوم نيست كه مرتكب كبيره روز قيامت روسياه محشور گردد ،به ويژه اگر توبه نمايد.

2ـ .3سرزنش و نكوهش

امام افزون بر ارشاد ،هدايت و اقناع خوارج ،گاه به سرزنش و نكوهش آنان مي پرداخت كه از پيروي امام
خود كه ناصحي دلسوز ،دانا و با تجربه براي آنان بود ،سرپيچي نموده و خواستههاي خود را كه از جهل و
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ناداني و هواي نفس سرچشمه مي گرفت ،تحميل مي كردند .امام پس از ماجراي حكميت و فريب خوردن
كوفيان از معاويه و عمروعاص ،در يک سخنراني در سال  43هجري فرمود:
« بدانيد كه نافرمانى از دستور نصيحت كننده مهربان دانا و با تجربه ،مايه حسرت و سرگردانى و سرانجامش پشيمانى
است .من رأى و فرمان خود را نسبت به حكميّت به شما گفتم ،و نظر خالص خود را در اختيار شما گذاردم ...،ولى شما
همانند مخالفانى ستمكار ،و پيمان شكنانى نافرمان ،از پذيرش آن سرباز زديد ،تا آنجا كه نصيحت كننده در پند دادن به
ترديد افتاد ،و از پند دادن خوددارى كرد(13».نهج البالغه ،خ)43

پس از پايان يافتن جنگ صفين نامههاي متعددي به بزرگان آنان نوشت و با انتقاد از حكمين كه بر خالف
كتاب خدا و عدالت داوري كردند ،آنان را از تفرقه و جدايي از مسلمانان برحذر داشته ،پند و نصيحت شان
كرد و عزم خود را براي جنگ با معاويه اعالم نمود(.احمدي ميانجي10 :1362 ،ـ )6/2بارها آنان را به خاطر بي
وفايي در حق امامشان سرزنش كرد(.نهج البالغه ،خ )163در سخنراني ديگري باز هم از تحميل حكميت بر خود
ياد كرده ،قبل از آن كه با آنان بجنگد ،تهديدشان كرد و از عاقبت شومشان خبر داد و فرمود:
«شما را از آن مىترسانم! مبادا صبح كنيد در حالى كه جنازههاى شما در اطراف رود نهروان و زمينهاى پست و بلند آن
افتاده باشد ،بدون آن كه برهان روشنى از پروردگار ،و حجّت و دليل قاطعى داشته باشيد .از خانهها آواره گشته و به دام
قضا گرفتار شده باشيد .من شما را از اين حكميّت نهى كردم ولى با سر سختى مخالفت كرديد ،تا به دلخواه شما كشانده
شدم(13».همان ،خ)42

سپس به خاطر «بي ثباتي در رأي» كه روزي قبول حكميت را واجب و روز ديگر كفر مي خواندند ،و «جهل
و ناداني» آنان(خوئي ،بي تا )3/119 :فرمود:
«شما جماعتي سبک مغز ،كم خرد ،سفيه و غرق در خياالت احمقانه ايد .اى ناكسان و بىپدران! من كه اين فاجعه را به
بار نياوردم و هرگز زيان شما را نخواستم(12».همان)

 .14أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَعْصِیَةَ النَّاصِحِ الشَّفِیقِ الْعَالِمِ الْمُجَرِّبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ وَ تُعْقِبُ النَّدَامَةَ وَ قَدْ کُنْتُ أَمَرْتُكُمْ فِي هَذِهِ الْحُكُومَةِ أَمْرِي -وَ نَخَلْتُ لَكُمْ مَخْزُونَ رَأْیِي،
 ...فَأَبَیْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ الْمُخَالِفِینَ الْجُفَاةِ وَ الْمُنَابِذِینَ الْعُصَاةِ حَتَّى ارْتَابَ النَّاصِحُ بِنُصْحِهِ وَ ضَنَّ الزَّنْدُ بِقَدْحِهِ.
 .15فَأَنَا نَذِیرٌ لَكُمْ أَنْ تُصْبِحُوا صَرْعَى بِأَثْنَاءِ هَذَا النَّهَرِ وَ بِأَهْضَامِ هَذَا الَْْائِطِ عَلَى غَیْرِ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ لَا سُلْطَانٍ مُبِینٍ مَعَكُمْ قَدْ طَوَّحَتْ بِكُمُ الدَّارُ وَ احْتَبَلَكُمُ
الْمِقْدَارُ وَ قَدْ کُنْتُ نَهَیْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَبَیْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ [الْمُخَالِفِینَ] الْمُنَابِذِینَ حَتَّى صَرَفْتُ رَأْیِي إِلَى هَوَاکُمْ.
.
 .16أَنْتُمْ مَعَاشِرُ أَخِفَّاءُ الْهَامِ ،سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ ،وَ لَمْ آتِ ـ لَا أَبَا لَكُمْ ـ بُجْراً وَ لَا أَرَدْتُ لَكُمْ ضُرّا
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پيامبر هم آنان را جماعتي «نيک گفتار» و «بد كردار» توصيف نمود كه قرآن مي خوانند ،ولي قرآن در جانشان
نفوذ نمي كند ،مانند تيري كه از كمان مي گذرد ،از دين عبور مي كنند و بدترين مردمان اند(12.همان ،به نقل از
كشف الغمه)

امام در سخنراني ديگري در پاسخ به اتهام كفر ،با اشاره به سابقه ايمان و جهاد خويش در ركاب پيغمبر از
عاقبت شوم آنان خبر داد كه «به زودي به ذلت ،خواري و استبدادي دچار خواهيد گشت كه براي ستمگران
ديگر الگو واسوه خواهد شد(».نهج البالغه ،خ)33

امام در عين حال كه از آينده نكبت بار آنان خبر داد ،اما به يک مطلب اساسي هم اشاره كرد و آن «راه و روش
استبدادي حكومت امويان بود ،روشي كه در تاريخ راه و رسم حكومتهاي ظالم و ستمگر مي شود .امام
بارها از فتنه بني اميه و ذلت مردم در دوران حاكميت آنان سخن گفت و از دچار شدن امت اسالمي به چنين
حكومتي هشدار داد(.همان ،خ)94

مطالعه تاريخ اين حقيقت را به آشكار مي كند .عالمه شيخ محمد حسين نائيني در اثر به ياد ماندني خود در
دفاع از مشروطه و نفي استبداد قجري اين حقيقت را به خوبي تشريح كرده و نوشته:
«اصل ابتداع و اختراع اين قوۀ ميشومه و اعمالش در اسالم از بدع معاويه است كه از براى مقابله با سرور

اوصياءعليه أفضل

الصالۀ و السالم عدّهاى از دنياپرستان از قبيل عمرو عاص و محمد بن مسلمة و مسلمة بن مخلد و مغيرۀ بن شعبه و اشباههم
را كه در انظار عوام امّت در عداد صحابه محسوب و در مغلطه كارى به اسم ديندارى به واسطة اتّصاف به صحابيّت،
نفوذ و مطاعيتى داشتند ،در تفريق كلمه و معارضة با مقام واليت سالم اللّه عليها با خود همدست نمود؛ و هم از دستة ديگر
[ى] امثال ابو موسى اشعرى كه از معيّت علنيّة ايشان مأيوس بود ،به همان اعتزال و تقاعدشان از نصرت حق و خذالن
شاه واليت عليه السّالم و تزهّد صورى به ترک نصرت و خذالن حضرتش به خرج بىخردان امّت دادن قناعت [نمودند] ،و
به وسيلة معيّت آن دستة دنياپرست با او و سكوت و اعتزال اين دستة ديگر ،رفته رفته اساس استبداد و استعباد و تحكمات
خود سرانه را در اسالم استحكام و حتى سبّ آن حضرت

عليه السّالم

را هم بر منابر مسلمين رواج داد ،همه شنودند و

محض حفظ اعتبار خود و منفعت عاجله بر اين كفر بيّن ،اعانت يا سكوت اختيار نمودند! شدت حاجت فراعنه و
طواغيت اخالفش من االمويّة و العبّاسيّة و اخالفهم المغتصبين الظّالمين ،در تملّک رقاب امّت و محو احكام شريعت به
آن مساعدت و اين سكوت هر دو رشته را تكميل و به مرور دهور و اعصار و توارد حيل و افكار ،اتّحاد و ارتباط استبداد
دينى موروث از امثال عمرو عاص و ابو موسى با استبداد سياسى موروث از معاويه و به هم آميختگى و متقوّم به هم
بودن اين دو شعبة استبداد و استعباد به درجة مشهوده و حالت حاليّه كه همدستى با ظلمه و طواغيت موجب نفوذ كلمه
و مطاعيت ،و مساعدتشان به سكوت و عدم اعانت بر دفع ظلم ماية زهدفروشى و گرويدن عوام اضلّ از انعام است،
منتهى گرديد(».نائيني)133 :1436 ،

 . 17سیكون في امّتى اختالف و فرقة ،قوم یحسنون القیل و یسیئون الفعل یقرءون القرآن ال یجاوز تراقیهم ،یمرقون من الدّین کما یمرق السّهم من الرّمیة،
هم شرّ الخلق طوبى لمن قتلهم و قتلوه یدعون إلى کتاب اللّه و لیسوا منه في شيء من قاتلهم کان أولى باللّه منهم.
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3ـ .3سرکوب و مجازات

امام(ع) در دو مرحله اول توانست تعداد قابل توجهي از خوارج را ارشاد و هدايت نموده و از اين گروه
جدا كند .وقتي از حضرت خواستند توبه كند ،فرمود« :اني استغفروااهلل من كلّ ذنبٍ» ،حدود شش هزار نفر
پذبرفته و از جرگه خوارج خارج شده و همراه امام به كوفه بازگشتند(.تستري ،10/430 :1313 ،به نقل از كامل

مبرّد) اما آنان كه بر مواضع خود باقي مانده ،به ابزاري در دست بني اميه تبديل شده ،و دست به جرم و جنايت
زدند ،و با عزيمت به شهرهاي مختلف افراد بي گناه و مسلماناني را به اتهام كفر و عالقه به علي(ع) به قتل
رسانده(،ابن اثير)4/1313:616 ،و بدان اقرار هم نمودند(،ابن ابي الحديد )6/636 :1313 ،حضرت براي سركوبي و
مجازات آنان اقدام كرده و دستور قتلشان را صادر نمود.
امام پس از شنيدن خبر قتل عبداهلل بن خبّاب و دريدن شكم همسر باردارش و دو نفر از زنان قبيله طي و
زن ديگري به نام ام سنان صيداويه(تستري )10/436 :1313 ،به جرم برائت نجستن از علي(ع) با ارسال نامه اي
به سران خوارج ،آنان را به خاطر ايجاد تفرقه در ميان امت اسالمي و عهد شكني به شدت سرزنش كرده،
تحويل قاتالن فرزند صحابي پيامبر را از ايشان مطالبه نمود و تهديد كرد كه از قصاص قاتالن او صرفنظر
نخواهد كرد(.احمدي ميانجي )6/11 :1362 ،امام مي دانست كه بسياري از آنان نادان و فاقد درک و شعور الزم
اند ،اما عملكردشان به مرحله اي رسيد كه غير قال تحمل بود .جهل و حماقتشان مرد نصراني را هم به تعجب
واداشت ،زماني كه از خوردن خرماي اهدايي او احتياطاً پرهيز كردند .به آنان گفت:
«شما افراد بي گناه را مي كشيد و شكم زنان را مي دريد ،ولي حاضر نيستيد خرماي مرا بخوريد!»(تستري،10/436 :1313،
به نقل از كامل مبرّد)

آنان ابزاري در دست شياطين اموي شدند و با خروج از دايره امت اسالمي و سازماندهي نيرو به منحرف
ساختن مردم ،ايذاء و اذيت آنان ،قتل و جنايت پرداختند .فرمود:
«شما(خوارج) ،بدترين مردم و آلت دست شيطان ،و عامل گمراهى اين و آن مىباشيد(13».نهج البالغه ،خ)162

امام پيش از شروع جنگ از آينده خوارج خبر داد .اخبار غيبي امام از سرنوشت خوارج مثل اين كه همه
آنان كشته شده و تنها نُه نفر از ايشان باقي خواهند ماند ،موجب شد تا عده اي در باره حضرت غلوّ كنند.
امام بر خالف شخصيتهاي ديگر كه از چنين فرصتي براي كسب محبوبيت بيشتر و تحكيم پايههاي اجتماعي
خود استفاده مي كنند ،نسبت به عقائد مردم احساس خطر كرده و در فرازي از سخنراني خود پيش از شروع
 .18أَنْتُمْ شِرَارُ النَّاسِ وَ مَنْ رَمَى بِهِ الشَّیْطَانُ مَرَامِیَهُ وَ ضَرَبَ بِهِ تِیهَه.
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جنگ ،از هالكت دو گروهي گفت كه در محبت و عداوت او دچار افراط مي شوند .يک دسته «غالت» كه
امامرا از مرتبه عبوديت باال برده و برايش الوهيت قائل شدند ،و دسته اي ديگر «نواصب»و «خوارج» كه
حضرت را به كفر و شرک متهم ساختند .فرمود:
«به زودى دو گروه نسبت به من هالک مىگردند :دوستى كه افراط كند و به غير حق كشانده شود ،و دشمنى كه در كينه
توزى با من زياده روى كرده به راه باطل در آيد .بهترين مردم نسبت به من گروه ميانه رو هستند .از آنها جدا نشويد،
همواره با بزرگترين جمعيّتها باشيد كه دست خدا با جماعت است .از پراكندگى بپرهيزيد ،كه انسان تنها بهره شيطان
است ،آن گونه كه گوسفند تنها طعمه گرگ خواهد بود(19».همان)

آن گاه دستور داد هر كس شعار «ال حکم اال هلل» داده و موجبات تفرقه بين امت را فراهم ساخت ،بكشيد ،هر
چند زير عمامه من باشد(.همان)

باالخره امام ناچار به جنگ با خوارج و سركوب و مجازات آنان شد .خوارج با خروج بر عليه امام و خليفه
وقت از اطاعت امام سرباز زده و با اقدامات خود امنيت جامعه و مردم را تهديد كردند .ابزار مناسبي براي بني
اميه شدند تا با ايجاد تفرقه و فتنه ،جامعه اسالمي را از درون متالشي كنند .ديگر مماشات با اين جماعت
نادان ممكن و به مصلحت امت اسالمي نبود .امام نمي توانست تضييع حقوق مردم و سلب امنيت آنان را به
دست گروهي جاهل متعصب و خشن تحمل كند .گروهي كه افزون بر همه جرائمي كه مرتكب مي شدند،
دين محمدي را لكه دار كرده و موجبات تنفر مردم را از دين فراهم مي كردند.
ظاهر عابد و زاهد آنان ،همراه با شعار فريبنده قرآني كه سر مي دادند ،با عقائد جاهالنه اي چون كفر و فسق
همه مسلمانان ،و رفتار متعصبانه و خشني مثل ضرب و جرح ،و قتل و جنايت توأم شده و به خطري جدي
براي جامعه اسالمي تبديل شد .ديگر مسئله از عقيده باطل ،و اهانت ،استهزاء و نافرماني شخص خليفه فراتر
رفته و به ايجاد تفرقه و تشتّت در ميان مردم ،جدا شدن از امت اسالمي و جمع آوري و سازماندهي نيرو براي
مقابله با امام و سلب امنيت جامعه رسيده بود .تعدي به حقوق شخصي امام نبود تا قابل اغماض و تحمل
باشد .ولي تا به اين مرحله نرسيده بود ،امام نه خود متعرض آنان شد و نه به ياران خود اجازه تعرض داد ،نه
از حقوق اجتماعي محرومشان كرد ،و نه سهمشان را از بيت المال قطع نمود .حتي فرمود:
«خوارج را بعد از من نكشيد ،كسي كه طالب حق است ولي خطا مي كند ماند كسي نيست كه باطل را طلب مي كند و
بدان مي رسد(60».همان ،خ)20

 . 19و سیهلك فيّ صنفان :محبّ مفرط یذهب به الحبّ إلى غیر الحقّ ،و مبْض مفرّط یذهب به البْض إلى غیر الحقّ ،و خیر النّاس فيّ حاال النّمط األوسط
فألزموه ،و ألزموا السّواد األعظم ،فإنّ ید اللّه على الجماعة ،و إیّاکم و الفرقة ،فإنّ الشّاذّ من النّاس للشّیطان ،کما إنّ الشّاذّ من الْنم للذّئب.
 .20التقتلوا الخوارج بعد  ،فلیس من طلب الحق فأخطأه کمن طلب الباطل فأدرکه.
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در تحليل اين فرمان احتماالت مختلفي مطرح شده ،از آن جمله اينكه:
يکم ،امام مي دانست كه كشتن آنان بعد از امام به نفع بني اميه است .زيرا آنان از مخالفان جدي بني
اميه بودند .گرچه دچار انحراف بودند ،اما نهي حاكمان جائر را مطلقا واجب مي دانستند ،حتي اگر
بي اثر باشد.
دوم ،چون تشخيص صد در صد كساني كه طالب حق باشد ولي به خطا رود ،از كساني كه به دنبال
باطل باشند و بدان برسند ،توسط غير معصوم ممكن نيست ،مقصود امام اين بود كه در زمان حاكميت
غير معصوم كه پس از شهادت ايشان خواهد داد ،مخالفان سياسي را نكشيد .زيرا ممكن است افرادي
كه استحقاق مرگ را ندارند ،به قتل برسانيد .بغي و خروج بر عليه حكومت معصوم است كه مجازات
قتل دارد ،نه حكومت غير معصوم؛ از اين رو ،بسياري از فقيهانجنگ را تكليفِ مؤمنان در برابر «بغي
بر عليه امام معصوم» دانسته اند ،نه هر حاكمي.
سوم ،همان گونه كه امام خود فرمود« :اي مردم! من چشم فتنه را كور كردم و احدي جز من جرأت چنين

كاري را نداشت(61».همان ،خ )94بعد از امام ديگر كسي جرأت نداشت افراد عابد و زاهد و صاحبان
پيشانيهاي پينه بسته بر اثر سجدههاي طوالني را بكشد و دست و پايش نلرزد و دچار ترديد نشود.
به همين جهت مبارزه با اين جماعت هميشه در طول تاريخ دشوار بوده و كمتر كسي جرأت ايستادگي
در برابر جاهالن متنسک را داشته است .امام در حقيقت از انجام كاري منع مي كند كه اصوال كسي
جرأت انجامش را ندارد.

جمع بندي و نتيجه گيري

نتيجه آن كه خوارج نهروان به عنوان نخستين نماد «تفكر تكفيري» كه از برخاسته از جهل ،جمود و تعصب،
حقِّ مطلق پنداري خود و ساده لوحي بود ،ناخواسته ابزاري در كف قدرت طلبان اموي قرار گرفت و حكومت
علوي را در تاريخ صدر اسالم با شكست روبرو كرد و امام علي(ع) ،حاكم مشروع و مقبولِ همه فرق اسالمي
را قرباني جهالت خويش كرد .امام كه آنان را جاهل ،فاقد تربيت اسالمي ،متعصب ،فريب خورده ،و ساده
لوح مي دانست ،سياستي تدريجي در پيش گرفت تا آنان را نجات دهد .نه تنها آنان را از حقوق اجتماعي و
شهروندي محروم نكرد ،بلكه با «ارشاد ،هدايت و اقناع» شروع ،گاه به «توبيخ و سرزنش» شان پرداخت و

 .21ایها الناس فأنا فقأت عین الفتنة و لم یكن لیجترئ علیها احد غیر .
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بدين وسيله هزاران نفر از آنان را از اين تفكر انحرافي رها ساخت ،و در نهايت با آنان كه سر موضع باقي
مانده و مرتكب جرم و جنايت شدند و به جنگ با حضرت برخاستند ،جنگيد و چشم فتنه را كور كرد.يكي
از پيامهاي سيره امام علي(ع) در برخورد با خوارج «جلوگيري از نفوذ اجتماعي و قدرت سياسي» آنان بود؛
زيرا برخورداري چنين تفكري از قدرت سياسي پيامدهاي منفي فراواني دارد كه «تفسيق و تكفير ديگران»،
«تحميل و تفتيش عقايد»« ،ايجاد محدوديت» و «خشونت و قتل» از جمله اين پيامدهاست.
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