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چکیده 
معاویه است .از سوی دیگر شماری از آیات قرآن درباره منافقان نازل شده که دارای
سبک و ادبیاتی متفاوت با دیگر آیات است .این پژوهه کوشیده اسـت تـا بـا بررسـی
تطبیقی بین این دو منبع ،میزان همسویی کالم امام علی

خطاب به معاویه را با

آیات قرآن درباره منافقان سنجیده و ارتباگ آن دو را با رویکردی متن شناختی مـورد
ارزیابی قرار دهد .نتایج این تحقیق نشان می دهد که در اکثر موارد سبک کالم امام
علی

موافق سبک کالم پروردگار بوده و تعابیر و مضامین به کـار رفتـه در هـر دو

منبــع ،از همــاهنگی قابــل توجهی برخــوردار بــو ده اســت .ایــن ســازگاری از یک ســو،
نشانگر پیوند تنگاتنگ قرآن و نهج البالغه و در نتیجه وثاقـت کـالم امـام علـی

یامههایامامعغیبهمعاویهباآیا یفاققرآن
تحغیلتطبیقی 

یکی از متون درخـور توجـه در سـیره سیاسـی امـام علـی

 ،مکاتبـات حضـرت بـا

است و از دیگر سو ،گواه روشنی بر چهره منافقانه معاویه به شمار می رود.
کلیدواژهها  :رابطه قرآن و نهج البالغه ،سبک شناسی نهج البالغه ،مکاتبات امام
علی

و معاویه ،منافق در قرآن ،معاویه در نهج البالغه.

 .1کارشناس ارشد دانشگاه قرآن و حدیثkafshkanan1365@gmail.com ،
 .2عضو هیات علمی دانشگاه قرآن و حدیثmardani.m@qhu.ac.ir ،
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رابطــه نهــج البالغــه بــا قــرآن کــریم و تحلیــل ابعــاد ،زوایــا و الیــههای گونــاگون آن ،یکــی از
حوزههای شایسته پژوهش در مطالعات نهج البالغه است که با وجود انجام تحقیقـات متعـدد در
این باره ،5همچنان دارای عرصههای بکر و قابل بررسی است که مطالعه تطبیقـی ـ تحلیلـی ایـن
دو منبع از جمله آنهاست .در این میان بررسی مواجهه امام علـی بـا معاویـه در نامـههای نهـج
البالغه و خطابات خداوند متعال با منافقان در قرآن کریم ،یکـی از مصـادیق مهـم ایـن دسـت از
مطالعات تطبیقی است .ویژگی ایـن دو منبـع قرآنـی ـ روایـی آن اسـت کـه بخـش قابـلتوجهی از
نامههای امام علی در نهج البالغه ،خطاب بـه معاویـه و بخـش مهمـی از آیـات قـرآن کـریم،
درباره منافقان صادر شده است که این امر خود ضرورت بررسی روشـمند ایـن دو دسـته از متـون
دینی را آشکار میسازد .عالوه بر آنکه ،جایگاه تأثیرگـذار ایـن دو منبـع در بـین مسـلمانان ،نقـش
کاربردی این پژوهش در شناخت نحوه تعامل با منافقان را برجسته ساخته است.
شایان ذکر است که تاکنون درباره نامه های امام علی به معاویه تحقیقـات گونـاگونی
2
صورت گرفته است؛ چنان که برخی از آنها اندیشه سیاسی امام علی را استخراج کرده اند
برخی به شرح و تفسیر عبارات نامه ها پرداخته اند ،3برخی نامه های امام علی و معاویـه را
بصورت یکجا در برابر هم قرار داده و به قضاوت نشسته اند ، 4برخی به بررسـی تطبیقـی بـین
حکومت امام علی و معاویه پرداخته اند 5و مطالعات موردی هم توسط بعض دیگـر انجـام
شده است ،6لی کن در خصوص موضوع پژوهش در این مقاله ،سابقه و پیشینه مشخصی بـه
دست نیامد.
 .1چنانکه گـردآوری و مقایسـه موضـوعات مشـترک و نیـز اسـتخراج اقتباسهـای قرآنـی نهـج البالغـه از جملـه ایـن
پژوهشهاست .برای نمونه ر.ک :رابطه نهج البالغه با قرآن؛ قرآن در آیینه نهج البالغه؛ «روابط بینـابینی قـرآن بـا
خطبههای نهج البالغه» ،ص.22۴-21۵
 .2ر.ک :بهشتی ،احمد ،ماهنامه مکتب اسـالم ،اردیبهشـت  ،138۵ص 1۴؛ جـانی پـور ،محمـد ،پژوهشـنامه قـرآن و
حدیث ،بهار و تابستان  ،1391ص .1۴8-121
 .1ر.ک :نوری ،سیداسماعیل ( ،)1372پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه اصفهان.
 .4ر.ک :جانی پور ،محمد1391 ،؛ زبیدی ،عبدالرضا.1379 ،
 .3ر.ک:عمرانی ،سجاد ( ،)1391پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم حـدیث شـهرری؛ کریمـی ،علـی (،)1381
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 .6ر.ک رستمی نجف آبادی ،محمد ،فصلنامه تاریخ دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد محـالت ،تابسـتان  ،1387ص -79
113؛ چلونگر ،محمد علی ،فصلنامه علوم حدیث ،پاییز  ،1389ص 92-81؛ اسالمی خرمـی ،روح اللـه (،)1389
پایاننامه سطح سه ،حوزه علمیه قم.
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نامهها 
برونمایه 
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تعداد نامههای معاویه به امام علی حدود  21نامه است که بـهطور پراکنـده در کتابهـای
مختلف ذکر گردیده است (بحاراألیوار،ج،66صص .)947-40این نامهها علیرغم آنکه حاوی
مطالب پوچ و بیارزش و لبریز از دروغ و باطل است ،امـا ظـاهری آراسـته و پیراسـته دارد و بـرای
انسانهای بیاطالع جذاب و خواندنی جلوه میکند .از این رو ،امـام علـی در عـین آنکـه ایـن
زیبایی را منصفانه یادآور شده ،ولی همزمان به محتوای باطل آن نیز گوشـزد کردهانـد .ایشـان در
اینباره فرمودند :
«اندرز نامهای از تو به من رسید با جملههایی پربافته ،و عبـاراتی کـه بـه ضـاللت خـویش
آراسته بودی ،و از روی بداندیشی روانه کرده بودی» (یهجالبالغه،یامه.)0

اما در طرف مقابل ،معاویه هیچگاه به زیباییهای نامههای امام علی

اشارهای نکرده ،بلکه

ابیالحدید،ج،7ص.)215
آنها را افسانه خوانده است (شرحیهجالبالغه،ابو 
قرآن

از آنجا که نامههای معاویـه برخاسـته از حقیقـت نبـود و گفتـارش منطـق و حجتـی نداشـت،
ً
مطالب در نامههایش مرتبا تکرار میشـود و تقریبـا میتـوان گفـت تمـام نامـههای معاویـه حـاوی
مباحثی تکراری است؛ از این رو ،نمیتوان یک سیر موضوعی و هدفمندی را در نامههای معاویـه
مشاهده کرد .از سوی دیگر ،نامههای معاویه حاوی مطالب متناقض و ناسازگاری است کـه خـود
دلیلی بر بیخردی نویسنده آن است.
به عنوان مثال وی در جایی از امـام علـی تعریـف کـرده و ایشـان را شایسـتهتـرین فـرد بـه
خالفت معرفی میکند (سغیمبوقیسالهاللی،ج،2ص )051ولی در جایی دیگر ،امام علـی را
تحقیر نموده و حق خالفت ایشان را باطل میپنـدارد (سغیمابوقیسالهاللی،ج،2ص034؛شرح
ابیالحدید،ج،0ص .)250در زمانی که امـام علـی بـا منطـق و دلسـوزی بـا او
یهجالبالغه،ابو 
سخن میگوید ،اعالم جنگ میکند (وقعذ صذفیو،ص )949و در زمـان بحبوحـه جنـگ اظهـار
ابیالحدید،ج،7ص .)74با این
پشیمانی کرده و خواستار آتش بس میشود (شرحیهجالبالغه،ابو 
همه ،برخی موضوعات در مک اتبات معاویه پر رنگ ظاهر شده است که در ادامه مورد بحـث قـرار
میگیرد.
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مایهنامهها 


درون
۶ـ0
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0ـ۶ـ0خونخواهیعثمان 
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آغاز جریانسازی معاویه علیه امام علی  ،با ادعای خونخواهی عثمان اسـت و او مرتـب در
ً
نامههایش از آن سخن میگوید .معاویه در ایـن قسـمت معمـوال ضـمن اقـرار بـه فضـیلت و حـق
خالفت امام علی  ،ادعای پوچ خود را مطرح میکند و از ایشان میخواهد که قاتالن عثمان را
تحویل او دهند تا بیعت کند (سغیمبوقیسالهاللی،ج،2ص.)051
معاویه از این فضای تبلیغاتی میتوانست دو گروه از مردم را تحت تأثیر قرار دهـد ،یکـی اهـل
شام که از مدینه و واقعیات رخ داده در آن دور بودند ،و دیگر نسل بعد از پیامبر که جایگاه امام
شمردن امام علی در قتـل عثمـان
علی نزد ایشان را نمیشناختند .انگیزه معاویه در سهیم
ِ
آن بود که شایستگی امام علی برای خالفت را به طعن گیرد و از همین رهگذر ،فضای دلخواه
را برای دستیابی خود به قدرت مهیا سازد .معاویه ایـن سیاسـت شـیطانی را حتـی پـیش از کشـته
شدن عثمان پیش گرفت .این واقعیت زمانی آشکار شد که عثمـان بـرای مقابلـه بـا آشـوبگران از
معاویه درخواست نیروی کمکی نمود ،اما معاویه در این کار تعلل کرد .لذا از عثمان نقل شده است
که به معاویه گفت:
«تو میخواهی من کشته شوم و سپس خود را خونخواه مـن بشـماری» (ترجمذه تذاریخ
یعقوبی،ج،2ص.)02

البته در بخش تحلیل نامههای امام علی به معاویه ،بیان خواهیم کرد که امام علـی از
تمام زوایا به این مسئله پاسخ داده و با دلیل و برهان و نیز تبیین واقع بینانه جریـان قتـل عثمـان،
نشان دادند که متهم اصلی قتل عثمان ،خود معاویه بوده است.
۶ـ۶ـ0تهمتوبدگوییبهامامعلی



معاویه پس از ناکامی در مسئله خونخواهی عثمان ،لحن کالمش را تغییر داده و به بدگویی و
ایراد تهمـت بـه امـام علـی میپـردازد .او تـا آنجـا پـیش مـیرود کـه امـام علـی در نامـهای
مینویسند:
و جایگـاهم در بـن یهاشـم را

«ا گر میتوانستی برتریام در اسالم و قرابتم با پیامبر
ّ
رد کنی ،این کار را انجام میدادی» (شرحیهجالبالغه،ابومیثم،ج،5ص.)644

از قرار ذیل است:
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برخی تهمتها و بدگوییهای معاویه به امام علی
ابیالحدید،ج،7ص)923؛
الف) حسد به خلفا و طغیان علیه آنان (شرحیهجالبالغه،ابو 

ب) صحیح نبودن بیعت مردم با امام علی

و عدم شایستگی ایشان بـرای خالفـت (همذان،

ج،0ص)250؛

قرآن

تحغیلتطبیقییامههایامامعغیبهمعاویهبذاآیذا یفذاق

پ) یکسانی بن یامیه و بن یهاشم و عدم برتری امام علی (همان،ج،1ص)903؛
ت) باطل شمردن ادعای امام علی مبن ی بر جانشینی پیامبر بـه دلیـل عـدم اجابـت
مردم (سغیمبوقیسالهاللی،ج،2ص)034؛
ابیالحدید،ج،1ص)903؛
) قتل طلحه و زبیر و تبعید عایشه (شرحیهجالبالغه،ابو 
ج) ایجاد تفرقه بین مسلمانان و ریختن خون آنان (همان،ج،0ص)253؛
چ) نسبت گمراهی ،کمعقلی ،آرزوی دراز داشتن ،دروغگویی ،حسادت ،طمعورزی ،جنگیدن
برای حکومت ،شرارت و( ...همان،ج،0ص250وج،7صص36-32و.)215-216
ً
معاویه کامال آگاه بود که امام علی در دینداری از پیشینهای درخشان بهرهمند اسـت و از
این رو ،نمیتواند با او رویارویی نماید ،مگر آنکـه قداسـتش را نـزد افکـار عمـومی در هـم کوبـد و
حریمش را در پیشگاه عواطف مردم بشکند .نامهنگاریهای وی به امام علی گامی در همـین
مسیر بود که با دشنامدهی به امام علی بر منابر ادامه یافت (دایشذوامهامیرالمذنمویو ،ج،4
ص .)575اما امام علی در برابر این تهمتها و بـدگوییها موضـعگیریهای متفـاوتی داشـت.
ایشان علیرغم اینکه خالفت پس از پیامبر را حق غصب شده خویش میشمارند و کراهتشان
را نسبت به خالفت ابوبکر ،عمر و عثمان انکار نمیکنند ،لیکن طغیان علیه خلفا را نفی میکنند
(همان،ج،7ص.)43
امام علی برای اثبات صحت بیعتشان به تشـابه بیعتشـان بـا بیعـت خلفـای پیشـین اکتفـا
مینماید .ایشان بیعت مردم با خود را از روی آگاهی معرفی میکنند ،درحالیکـه بیعـت بـا خلیفـه
اول از روی رأی عمومی نبود ،خلیفه دوم توسط خلیفه اول منصوب شد و خلیفه سوم هم با نقشه
خلیفه دوم انتخاب شد (سةیولب لئیسلالهاللی ،ج ،2ص .)7۵3امام علی یکسان بـودن بـن
یهاشم و بن یامیه را به خـاطر ایمـان آوردن یکـی و کـافر شـدن دیگـری نفـی میکننـد (نهیجل
البالغییه ،نامــه .)۶۴در پاســخ بــه عــدم اجابــت مــردم پــس از رحلــت رســول خــدا  ،بــه نقــل
پیشگوییهای پیامبر درباره حواد خالفت میپردازند ،همچنین تـاریخ را مثـال میزننـد کـه
پیامبرانی چون زکریا و یحیی توسط قومشان کشته شدند (سغیمبوقذیسالهاللذی،ج،2ص.)006
در مورد اتهام قتل طلحه و زبیر و تبعید عایشه نیازی به پاسـخ نمیبیننـد و پاسـخ آن را بـه عهـده

81

تاریخ میگذارند .در اتهام تفرقه میان مسلمانان و ریختن خون آنـان ،انگشـت اتهـام را بـه سـمت
ابیالحدیذد،ج،0ص ،)250ضـمن اینکـه بـرای حفـظ
معاویه برمیگرداننـد (شرحیهجالبالغه،ابو 
خون طرفین جنگ ،معاویه را به جنگ تنبهتن دعوت میکنند (یهجالبالغه،یامه.)97
در حقیقت امام علی اتهامها را مطابق توصیه قرآن کـریم بـا جـدال احسـن (یحذل)924/
پاسخ میدهند اما بدگوییها را نادیده میگیرند و بهصورت غیرمستقیم پاسـخ میدهنـد .در واقـع،
امام علی در بیشتر نامههایشان با بیان فضائل خود و روایات بسیار پیامبر در مورد خودشان
و اشاره بـه جایگاهشـان در قـرآن کـریم (الةذارا ،ج،2صذص914ذذ ،)275نشـان دادنـد کـه ایـن
بدگوییها به گویندهاش مناسبتر است.
2ـ۶ـ0د رخواستحکومت 
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معاویه پس از عدم موفقیت در متهم ساختن امام علی به قتل عثمـان و نیـز تخریـب
جایگاه ایشان ،تیر خالص را رها کرده و آشکارا خود را طالـب حکومـت معرفـی می کنـد .در
واقع هدف معاویه از روز اول که ادعای خونخواهی عثمان را مطرح ساخت ،از دست نـدادن
حکومت شام و نرفتن تحت بیعت امام علی بود ،لیکن برای همراه ساختن افکار عمومی
باید حقیقت را وارونه جلوه می داد و به انواع دروغ ها روی می آورد .اما چـون سـابقه تـاریکش
حرفی را برای او باقی نمی گذاشت و در ابتدا نیز نمی خواست خواسته اش را آشکار بیان کند،
ناچار به ضعیفترین شبهات روی آورد .او در یکی از نامـه هایش در میـدان صـفین این طـور
نوشته است:
«من از تو حکومت بر سرزمین شـام را درخواسـت کـردم کـه اطاعـت و بیعـت تـو بـر مـن
نباشد ،اما تو ابا کردی ،پس خدا به من عطا کرد آنچه را تو منع کردی ،و من امـروز تـو را
دعوت میکنم به آنچه دیروز دعوت کـردم» (وقع صفیو،ص509؛شرحیهجالبالغه،

ابیالحدید،ج،7ص.)74
ابو 

معاویه با جسارت تمام حکومت بر شام را حق خود میداند ،امـا حـق حاکمیـت مردمـی امـام
علی را انکار میکند .او پس از تبادل نامههای بسیار با امـام در میـدان صـفین ،در آخـرین
نامهاش به یک جمله اکتفا میکند:
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«گوارا باد بر تو تملک آخرت ،و گوارا باد بر ما تملک دنیا» (سغیمبوقیسالهاللی،ج،2
ص.)003

ـتحلیلنامههایامامعلی بهمعاویه

۶

تعداد نامههای امام علی به معاویه که در نهج البالغه ذکر گردیده ،شانزده نامه است .5سه
نامه در نهج البالغه نیز در مورد معاویه خطاب به جریر ،عمروعاص و زیاد ابن ابیه گـزارش شـده
است (نامههای شماره  39 ،8و  .)۴۴اما اگر نامههای امام علـی بـه معاویـه را در دیگـر منـابع
جستجو کنیم ،تعداد آنها به حدود  ۵1نامه میرسد که از جمله منابع گزارش کننده مکاتبات امـام
علی به معاویه ،ال را ثقفی ،ائع لصفی نصر بن مزاحم ،شرحلنهجلالبالغه ابن ابیالحدیـد
و مک تیبلاالرمه علی احمدی میانجی است .زمـان نگـارش ایـن نامـهها نیـز مختلـف بـوده
است؛ برخی مربوگ به اوایل حکومت امام علی و برخی نیز مربوگ به زمان جنگهای جمـل،
صفین و نهروان.
0ـ۶طرفینمکاتبه 

برنداشته و او را در دین سابقهای چون سابقه من نبوده است» (یهجالبالغه،یامه.)1

۶ـ۶محورهایمکاتباتامامعلی



0ـ۶ـ۶استداللبهامامتخود 

امام علی در استدالل بر شایستگی خود به خالفت دو شیوه را در پیش گرفتند؛ شـیوه اول
که در آغاز دوره خالفتشان انجام گرفت ،اثبات خالفت به استناد تشابه با خالفت خلفای پیشـین
بود .این نوع استدالل در نامههای  ۶و  7نهج البالغه قابل مالحظه است .اما در شیوه دوم که در
 .1شماره نامههای نهج البالغه خطاب به معاویـه 73 ،۶۵ ،۶۴ ،۵۵ ،۴9 ،۴8 ،37 ،32 ،31 ،28 ،17 ،11 ،9 ،7 ،۶ :و
. 7۵

قرآن

«و شگفتا از این روزگار که مرا قرین کسی ساخته که هرگز چون من بـرای اسـالم قـدمی

تحغیلتطبیقییامههایامامعغیبهمعاویهبذاآیذا یفذاق

قبل از تحلیل درونمایه نامههای امام علی  ،شایسته است از برون ،به مکاتبات و طـرفین
آن بن گریم .نخسـتین و مهمتـرین نکتـهای کـه در بررسـی ایـن مکاتبـات جلـب توجـه میکنـد،
همسانی شگفتآوری است که میان دو طرف مکاتبه برقرار شده و کار بـهجایی رسـیده اسـت کـه
امروز ما بگوییم نامه امام علی و نامه معاویه! موضوعی که خود حضرت نیز از آن اظهار تعجب
کرده و فرمودند:
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میدان صفین صورت پذیرفت ،امام علـی بـه آیـات قـرآن و روایـات پیـامبر اسـتناد جسـتند
(سغیمابوقیسالهاللی،ج،2صص )004-033و حتی برای نقل روایـات و نیـز شـأن نـزول آیـات
مرتبط با امامتشان ،از لشگریان خود گواه گرفتند و آنان هم شهادت دادند.
۶ـ۶ـ۶پاسخبهخونخواهیعثمان 

خونخواهی عثمان مهمترین حربهای بود که معاویه توانست به وسیلۀ آن مردم شام را با خـود
همراه کند .معاویه بـا شستشـوی مغـزی مـردم و وارونـه نشـان دادن حـق و باطـل توانسـت امـام
علی را در نظر مردم منفور جلوه داده ،خود را خیرخواه مردم معرفی نماید .اکنون امام علی
باید از طریق نامه پاسخ خود را به معاویه ،اطرافیـان وی و نیـز آینـدگان برسـاند و در برابـر هجـوم
تبلیغات دروغین معاویه از خود دفاع کند .از این رو ،پاسـخ بـه خونخـواهی عثمـان از موضـوعاتی
است که در بسیاری از نامههای امام علی به چشم میخورد و حتـی امـام علـی در یکـی از
نامههایشان به معاویه نوشتند:
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«درباره قاتالن عثمان فراوان سخن میگویی» (یهجالبالغه،یامه.)35

جالب آنکه هر بار معاویه مسئله خونخـواهی عثمـان را مطـرح میکـرد ،امـام علـی پاسـخ
جدیدی میداد .بهطور خالصه میتوان گفت که امام علی در مواجهه بـا خونخـواهی عثمـان،
خودشان را از قتل او تبرئه میکنند (همان،یامه ،)3معاویه را ـ به دلیل حضور فرزندان عثمان ـ از
محاکمه قاتالن عثمان بیگانه میشمارند (سغیمبوقیسالهاللی،ج،2ص ،)045از او میخواهند
که ابتدا بیعت کند و سپس قصاص بخواهد (یهجالبالغه،یامه )35و باالخره معاویه را بـه عنـوان
قاتل اصلی عثمان معرفی میکنند (همان،یامه.)27
امام علی به همه نشان دادند که معاویه به فکر قصاص قاتالن عثمان نیسـت ،بلکـه ایـن
کار او ادعایی دروغین و بهانهای برای فریب مردم بود ،همانطور که برای فریب طفل شیرخوار و
مشغول نگه داشتن او از پستانک استفاده میشـود (همذان،یامذه .)35نامـههای ،28 ،11 ،9 ،۶
 ۵۵ ،37و  ۶۴متونی است که در نهج البالغه به خونخواهی عثمان اشاره دارد.
تحقیرمعاویهوتعظیماهلبیت

2ـ۶ـ۶

8۴



یکی از موضوعات حساس در نامههای امـام علـی  ،بیـان فضـائل خـود و اهلبیـت و
ً
تحقیر معاویه است .حساسـیت موضـوع از آن روسـت کـه معمـوال تحقیـر دیگـران و خودسـتایی،
رفتاری نکوهیده محسوب میگردد ،چنانچـه قـرآن کـریم مسـلمانان را از خودسـتایی منـع کـرده

نیز بر این مطلب تأکید داشته است (یهجالبالغه،یامذه.)27

(یجم62/؛یساء )51/و امام علی
از این رو ،شایسته است این رفتار امام علی مورد تحلیل و بررسـی قـرار گیـرد کـه در خصـوص
تحقیر معاویه توسط امام علی میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
تحلیلتعابیرتحقیرآمیزامام

نسبتبهمعاویه 

الف) بازتاب نامههای معاویه
یکی از تعابیر تحقیرآمیز امام علی

نسبت به معاویه ،این جمله است که فرمود:

«ای پسر صخر لعین ،گمان کردی که حلم تو هـموزن کوههاسـت و علـم تـو بـین اهـل
شـک حکــم میکنــد؟ درحالیکــه تــو خـود ســر منــافق ،کــوردل ،کمعقــل ،ترســو و رذل
ابیالحدید،ج،7ص.)214
هستی( »...شرحیهجالبالغه،ابو 

به سخنانشان گوش فرا میدهی اما گویی چوبهای خشکی هستند که بـه دیـوار تکیـه
داده شدهاند! هر فریادی از هر جا بلند شود بر ضد خود میپندارند آنهـا دشـمنان واقعـی

قرآن

«هنگامی که آنها را میبینی ،جسم آنان تو را در شگفتی فرو میبرد و اگر سـخن بگوینـد

تحغیلتطبیقییامههایامامعغیبهمعاویهبذاآیذا یفذاق

با دقت در فضای صدور این متن و برخی متون مشـابه ،میتـوان دریافـت کـه امـام علـی
هیچگاه آغازگر تحقیر نبوده است و تحقیرهای امام علی در جایی بوده کـه ابتـدا معاویـه یـا بـه
بیان فضایل خود پرداخته و یا خود را بـا امـام علـی مسـاوی معرفـی کـرده اسـت .لـذا میبایـد
نامههای امام علی را همزمان و در کنار نامههای معاویه مطالعه نمود تا قضاوت در مـورد آنهـا
به حقیقت نزدیکتر باشد.
ب) داوری با تراز قرآن
یکی دیگر از نکاتی که باید درباره تعابیر نکوهش آمیز امام علی نسـبت بـه معاویـه مـدنظر
قرار داد ،همخوانی سخنان امام با آیات قرآن کریم درباره منافقان است .زیرا به خوبی میتوان
دریافت که شدت لحن کالم امام علی همپای لحن قرآن بوده و خداوند متعال نیز با منافقـان
با زبانی گزنده سخن رانده است .برای نمونه قرآن میفرماید:

تو هسـتند پـس از آنـان بـر حـذر بـاش! خداونـد آنهـا را بکشـد ،چگونـه از حـق منحـرف
میشوند» (موافقون.)5/

ج) جایگاه بالغی سخن
زاویه دیگری که میتوان به مسئله تحقیر معاویه نگریست ،جایگاهی ادبی و بالغی نامـههای
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امام است .مگر نه این است که امام علی امیر کالم است و بالغـت ،سـخن گفـتن درخـور
حال و شأن مخاطب است؟ آیا میتوان بـا فـردی چـون معاویـه ـ بـا آنهمـه شـیطنت و جنایـت ـ
همچون یک فرد فریب خورده ساده رفتار کرد؟ از این رو ،طبیعی است که ادبیات امام علی در
برابر معاویه نسبت به دیگر مخالفان خود ـ که ناآگاهانه و یا غافالنه دشمنی میورزند ـ تفاوت کند
و امام با علم به جسارت و جرأت معاویه ،وی را خطاب قرار دهد.
ً
مسئله تحقیر معاویه تقریبا در نیمی از مکاتبات امام علی به معاویه مطرح شده است ،کـه
نامههای  ۶۴ ،۴۴ ،39 ،28 ،17 ،11 ،9 ،7و  73از آن جمله است .اما در مـورد تعظـیم و تکـریم
اهلبیت توسط امام علی و بیان فضایل خود ،میتوان به نکات ذیل اشاره نمود:
تحلیلتعابیرستایشآمیزامام


ازخویش 

الف) معرفی خویش
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اگر معرفی انسان از خود فقط به قصد خودستایی و بزرگنمایی باشد ،این رفتار مـذموم اسـت،
اما اگر معرفی وسیلهای برای انجام امری مهم و هدفی متعالی باشد ،دیگر نه تنها مذموم نیسـت
بلکه واجب نیز میگردد .چنانچـه اگـر حضـرت یوسـف

از خـودش تعریـف نمیکـرد و خـود را

«حفیظ و علیم» (یوسف )44/معرفی نمینمود ،مأموریت مبارزه بـا خشکسـالی مصـر بـه دسـت
دیگری میافتاد و همه در اثر خشکسالی و قحطی هالک میشدند .اما حضرت یوسف
به ظاهر خودستایی ،جان مردم مصر را نجات داد .از این رو ،امام علی

با این

نیـز بـا بیـان فضـائل و

مناقب خویش سعی در معرفی خود و اتمام حجت بر مردم داشتند تا از ایـن طریـق حـق از باطـل
مشخص و راه راست از بیراهه تمییز داده شود.
ب) تبیین در برابر تحریف
در برخی موارد ،امام علی

آنگاه به بیان فضایل خود و اهلبیت

میپرداخت که پـیش از

آن معاویه با مشوه نمودن حقایق تاریخی ،ایشان را همتای خود دانسته و حـق حاکمیـت را بـرای
خود و امام

یکسان میپنداشت .به عنوان نمونه امام علی

در این نامه نگاشته است:

«اما این سخنت که گویی "ما فرزندان عبدمناف هستیم" آری ما نیز چنین هسـتیم ،ولـی
امیه کجا و هاشم کجـا؟ ،حـرب کجـا و عبـدالمطلب کجـا؟ ،ابوسـفیان کجـا و ابوطالـب
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کجا؟ ،مهاجر در راه خدا را با آزاد کرده چه نسبت؟ و آنکه نسبی صریح و آشـکار دارد ،بـا

آنکه خود را به خاندانی بسته است ،هرگز برابر نباشد ،آنکه بر حق است همتای آنکـه بـر
باطل است نبود ،و مؤمن کجا و دغلکار کجا؟» (یهجالبالغه،یامه.)90

با نگاهی به نامههای بسیار امام علی به معاویه معلوم میگردد کـه بخـش قابـلتوجهی از
مکاتبات امام علی با معاویه ،بر موضوع پرهیز از دنیازدگی و دنیاطلبی تمرکز دارد .چنانکـه بـه
گواه تاریخ ،معاویه فردی دنیا طلـب بـود و بـرای رسـیدن بـه قـدرت ،از انجـام هـیچ کـاری دریـغ
نمیکرد .در واقع امام علی درد معاویه را فهمیده و داروی مخصوص آن را تجویز کرده بود ،اما
این بیمار نه تنها به دنبال درمان نبود ،بلکه به جنگ علیه طبیـب خـود برخاسـته بـود .نامـههای
شماره  ۵۵ ،۴9 ،۴8 ،32 ،31 ،17 ،11و  ۶۵به این موضوع اشاره دارد.
5ـ۶ـ۶تهدیدنظامی 

شخصیت امام علی شخصیتی جامع اضداد است .یعنی عطوفت را با خشونت ،مهربانی را
با قاطعیت ،و نصیحت را با تهدید جمع کرده اسـت .امـام معاویـه را نصـیحت میکنـد ،امـا بـه
خاطر اینکه مبادا معاویه تصور کند امام علی او را به حال خود واگذاشته ،تهدیـد هـم میکنـد.
جمع بین نصیحت و تهدیـد در آیـات قـرآن نیـز مشـاهده میشـود (ایعذام950/؛ایفذال .)67/امـام

قرآن

4ـ۶ـ۶نصیحتمعاویه 

تحغیلتطبیقییامههایامامعغیبهمعاویهبذاآیذا یفذاق

مالحظه میشود که امام علی در این نامه در مقام پاسخ به بخشی از نامه معاویه بـر آمـده
است که وی به لحاظ خانوادگی خود را با امام علی همرتبـه دانسـته اسـت .معاویـه بـا ادعـای
یکسانی با امام علی هم میتوانست جایگاه خود را ترفیـع بخشـد و هـم مقـام امـام علـی را
ّ
تنزل دهد .اینجاست که اگر امام علی به بیان فضایل خـود و اهلبیـت نمیپرداختنـد ،در
نظر کوتهنظران ،معاویه در ادعای یکسانیاش با امام علی پیروز میشد.
ج) خنثیسازی تبلیغات
معاویه پیوسته به بدگویی نسبت به امام علی میپرداخـت و بـه نیروهـای تحـت امـرش در
نقاگ مختلف به این کار فرمان میداد (صذحیحمسذغم،ج،94ص .)905او امـام علـی را قاتـل
عثمان ،طلحه و زبیر معرفی میکرد و ایشان را حریص حکومت میشمرد .چنین فضـایی ـ بـرای
شامیان و نسل بعد از پیامبر که از جایگاه امام علی آگاه نبودند ـ به چیزی جز نفرت از امام
علــی و عالقــه بــه معاویــه نمیانجامیــد .از ایــن رو ،امــام علــی بــا بیــان فضــایل خ ـود و
اهلبیت به دفاع از خود پرداخته و از حقانیت خویش پاسداری مینمود.
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علی در نامههای  ۶۴ ،28 ،11و  73معاویه را تهدید نظامی کرده است .برای مثال در نامه ۶۴
نهجلالبالغه فرموده است:
«هنوز آن شمشیر که با آن جد مادری و دایی و برادرت را کشتم با من است».

2ـتحلیلآیاتقرآنکریمدربارهمنافقان

آیات قرآن کریم در مورد منافقان به سه دسته کلی تقسیم میشوند:
دسته اول آیاتی هستند که ناظر به ویژگیها و حاالت فردی منافقان است؛ چنانکـه کارهـایی
چون خلف وعده (توبه ،)04/دروغگویی (موافقون )9/و مانند آن نشان دهنده نفاق فردی است.
دسته دوم آیاتی را شامل میشود که مربوگ به نمودهای اجتماعی و سیاسـی منافقـان اسـت
ویژگیهذایموذافقیوومذنمویوایدیذدگاهقذرآن،صذص .)27-1در ایـن دسـته ،نفـاق بهصـورت

(
سازماندهی شده ،منجر به اقدامات خرابکارانهای مانند تفرقهاندازی میان مؤمنان (توبذه،)970/
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توطئهچینی برای ترور و برانـدازی نظـام اسـالمی (توبذه )05/و تحریـک دشـمن بـرای جنـگ بـا
مسلمانان (حشر )99/میگردد.
از طرفی دیگر برخی از آیات قرآن کریم به انذار ،تهدیـد و لعنـت نسـبت بـه منافقـان پرداختـه
است که این آیات را جزء دسته سوم محسوب مینماییم.
2-0آیاتناظربهویژگیفردیمنافقان 

در این باره حدود  ۴1آیه وجود دارد که به جهت اختصار بـه توضـیح چنـد مـورد از آنهـا اکتفـا
میکنیم.
0ـ0ـ2سرگردانیودودلی

یکی از ویژگیهای فردی منافقان ،شک و تردید درونی و قلبی آنان است .چنین انسانی چون
نتوانسته است به علم و یقین نائل آید و خود را از نظر فکری و روحی قانع سازد ،در وادی حیرت و
تردید باقی میماند .قرآن کریم در اینباره میفرماید:
«منافقان میان کفر و ایمان متحیر و سرگرداناند ،نه [با تمام وجود] با مؤمنانـد و نـه بـا
کـافران و هـر کـه را خـدا [بـه کیفـر اعمـال زشـتش] گمـراه کنـد ،هرگـز بـرای او راهـی
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[بهسوی هدایت] نخواهی یافت» (یساء.)956/

۶ـ0ـ2هدایتناپذیری

انسانی که گمراه است قابل هدایت میباشد ،اما کسی کـه عالمانـه از هـدایت فـرار میکنـد و
گمراهی را ترجیح میدهد قابل هدایت نیست؛ و چنانکه گفتهاند« :انسان خواب را میشود بیـدار
کرد ،اما کسی که خود را به خوابزده هرگز نمیتوان بیدار نمود» خدا نیز توفیق هدایت را از چنین
انسانهای لجباز و معاند گرفته است:
«شما را چه شـده کـه دربـاره منـافقین دو گـروه شـدهایـد؟ [گروهـی شـفیع و طرفـدار ،و
گروهی مخالف و دشمن آنان] در صورتی که خدا آنان را بـه کیفـر اعمـال ناپسـندی کـه
مرتکب شدهاند [در چاه کفر و گمراهی] نگونسار کرده است .آیا میخواهید کسانی را که
خدا [به خاطر اعمال ناپسندشان] گمراه کرده هدایت کنید؟ [ای پیـامبر!] در حـالی کـه
خــدا هــر کــه را گمــراه کنــد هرگــز بــرای او راه ـی [بهســوی هــدایت] نخــواهی یافــت»
(یساء.)77/

ً
با وجود قاطعیت قرآن کریم در بیان هدایت ناپذیری منافقان معاند ،اما باز اگـر منـافقی واقعـا
توبه کند ،با آغوش باز پروردگار مواجه خواهد شد چنانکه میفرماید:

مؤمناناند ،و خدا به مؤمنان پاداشی بزرگ خواهد داد» (یساء.)953/
2ـ0ـ2ظاهرآبادوباطنخراب!

انسان منافق همواره در اندیشه خودنمایی و نشان دادن چهرهای مقبول از خود است .زیرا در
صورت کشف باطن و حقیقت او ،از سوی مؤمنان طرد میشود و دیگر نمیتواند به اهداف خائنانه
خود برسد .منافق چنان ظاهر خود را میآراید و چنان زیبا سخن میگوید که مؤمنـان بـه شـگفت
میآیند .قرآن کریم میفرماید:
«چون آنان را ببینی جسم و ظاهرشان [از آراستگی و وقار] تـو را بـه شـگفت آورد ،و اگـر
سخن گویند [به علت شیرینی و جذابیت کالم] به سخنانشان گوش فرا میدهی [امـا از

قرآن

به خدا تمسک جستند ،و عبادتشـان را بـرای خـدا خـالص سـاختند؛ پـس آنـان در زمـره

تحغیلتطبیقییامههایامامعغیبهمعاویهبذاآیذا یفذاق

«مگر کسانی که [از گناه بزرگ نفاق] توبه کردند ،و [مفاسد خـود را] اصـالح نمودنـد ،و

پوچی باطن و سبومغزی و دورویی] گویی چـوبهـای خشـکی هسـتند کـه بـه دیـواری
تکیه دارند [و در حقیقت اجسادی بیروحانـد کـه در هـیچ برنامـهای اطمینـانی بـه آنـان
نیست ،از شدت ترسو بودن] هر فریادی را به زیان خود میپندارند» (موافقون.)5/
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۶ـ2آیاتناظربهویژگیاجتماعیمنافقان

در این زمینه حدود  21آیه وجود دارد که جهت اختصـار بـه توضـیح چنـد مـورد از آنهـا اکتفـا
میشود.
0ـ۶ـ2اقداماتاصالحنما

منافقان با انجام اعمالی به ظـاهر معنـوی ،مقاصـد شـوم خـود را دنبـال میکننـد ،تـا بـا ایـن
پوشش ،جوابی برای مؤمنان داشته باشند .آنها خود را مصلح (بقره )99/معرفی میکننـد و بـرای
اینکه دیگران حرفشان را باور کنند از سـوگندهای شـدید (بقذره275/؛توبذه )32/بـاکی ندارنـد ،و
کمینگاههایی با عنوان مسجد و امثال آن میسازند .قرآن کـریم نیـز ایـن گونـه مسـاجد را ضـرار
نامیده و میفرماید:
«و [از منافقان] کسانی هستند که بـر پایـه نفـاق مسـجدی سـاختند ،ایـن مسـجد بـرای
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آسیب زدن به اسالم و ترویج کفر و تفرقهافکنی میان مؤمنان و کمینگـاهی اسـت بـرای
[گردآمدن] کسانی که پیش از ایـن بـا خـدا و پیـامبرش جنگیـده بودنـد ،سـوگند سـخت
میخورند که ما با ساختن این مسجد جز خوبی [و خدمت] قصـدی نداشـتیم ،ولـی خـدا
گواهی میدهد که بیتردید آنان دروغگویند» (توبه.)970/
۶ـ۶ـ2پیمانشکنی

منافقان هنگام عهد بستن چنان با اطمینان و قاطعیت سخن می گویند که جای هیچ شـکی
را برای طرف مقابل باقی نمیگذارند ،اما هنگامی که باید به پیمانشـان وفـا کننـد ،آن را فرامـوش
کرده ،از آن اعراض میکنند؛ قرآن کریم میفرماید:
« آیا کسانی را که نفاق ورزیدند ندیـدی؟ کـه بـه بـرادران کافرشـان از اهـل کتـاب
ً
میگویند :اگر شما را [از خانه و دیارتان] بیرون کردند ،ما هم قطعا با شما بیـرون
میآییم ،و هرگز فرمان کسی را بر ضـد شـما اطاعـت نمـیکنـیم ،و اگـر بـا شـما
جنگیدند ،همانا شما را یاری میکنیم ،و خدا گواهی میدهد که آنان دروغگویند.
اگر [کافران از اهل کتاب را] بیرون کنند با آنان بیرون نمیرونـد ،و اگـر بـا آنـان
بجنگند یاریشان نمی دهنـد ،و اگـر یـاری دهنـد در گرمـاگرم جنـگ پشـتکنـان
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میگریزند ،آنگاه [کافران اهل کتاب] یاری نمیشوند» (حشر99/و.)92

2ـ2آیاتناظربهتحقیروتهدیدمنافقان

در این باره حدود  11آیه وجود دارد .در این آیات نسبت بـه منافقـان تعـابیر مختلفـی از جملـه
تهدید به قتل (احزاب ،)39/وعده عذاب (یساء967/؛توبه ،)37/آمرزیده نشدن حتـی بـا اسـتغفار
پیامبر

(موافقون ،)3/مشمول خشم و لعنت خدا بودن (فتح )۶/و مانند آن به کار رفته اسـت و

در نهایت جایگاه منافقان در قیامت ،پایین ترین طبقهی جهنم بیان شده است:
«بیتردید منافقان در پـایینتـرین طبقـه از آتـشانـد و هرگـز بـرای آنـان یـاوری نخـواهی
یافت» (یساء.)954/

ـتحلیلتطبیقینامههایامامعلی وآیاتقرآن 

4

مطالعه تطبیقی موضوعات متناظر در هر یک از دو منبع ،در دو قالب «صوری» و «محتوایی»
قابل انجام است .در مقایسه صورتشناسی ،واژگان ،ساختار و ویژگیهای ادبی متن مـورد توجـه
قرار میگیرد و در مقایسه موضوعشناسی ،مباحث و موضوعات کالم امام علی

بـا آیـات قـرآن

4-0-0بهکارگیریصناعاتادبی 

بــه کــار گیــری صــنایعی همچــون ســجع ،ایجــاز ،تشــبیه ،اســتعاره ،تمثیــل و غیــره از جملــه
ویژگیهایی است که به جهت مایههای غنی فصاحت و بالغت در قرآن و نهج البالغـه ،بـه وفـور
در نامههای امام علی و آیات ّالنفاق دیده میشود که برای نمونه تنهـا بـه ذکـر ویژگـی تشـبیه
اکتفا میکنیم:
تشبیهمنافقاندرقرآنونهجالبالغه 
خداوند متعال برای بیان ویژگیها و خصوصیات منافقان ،گاه از صنعت تمثیل و تشبیه بهـره

قرآن

0ـ4مقایسهصوری 

تحغیلتطبیقییامههایامامعغیبهمعاویهبذاآیذا یفذاق

سنجیده میشود.

برده است و منافقان را به اموری چند تشبیه نموده است ،از جمله:
الف) تشبیه به کسی که در تاریکی بیابان آتشی روشن میکند تا راه را بیابد ،اما به محض روشن
شدن آتش ،خداوند صاعقهای میفرستد و آتش را خاموش میکند و منافق مانند انسان کر و کـور و
الل در تاریکی سرگردان میماند (بقره90/و.)97
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ب) تشبیه به شیطان و اینکه مانند شیطان وعـده میدهنـد و سـپس از پیـروان خـود بیـزاری
میجویند (حشر.)95/
پ) تشبیه به سنگ سختی که بر روی آن مقـداری خـاک قـرار دارد ،امـا ایـن خـاک قابلیـت
کشت و اخذ محصول ندارد و با آمدن بارانی تند از بین رفته و سـنگ بـدون خـاک بـه حالـت اول
برمیگردد (تفسیریمویه،ج،2ص.)672
ت) تشبیه به چوبهای خشکی که به دیوار تکیه داده شدهاند (موافقون.)5/

امام علی

نیز در نهج البالغه تشبیههای مختلفی را بـرای معاویـه ذکـر کـرده کـه در ذیـل

اشاره میشود:
الف) تشبیه به کسی که پیروانش را در دریایی تاریک و مواج رها کرده است (یهذجالبالغذه،

یامه )62و در نتیجه راه نجاتی برای آنان نیست .این تشبیه را میتوان همردیف تشبیه منـافق
به انسان گم شده در بیابان تاریک دانست که در قرآن آمده است.
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ابیالحدید،ج،7ص)215؛ و
ب) تشبیه به شیطان (یهجالبالغه،یامه55؛شرحیهجالبالغه،ابو 
این بیشترین تشبیهی است که درباره معاویه ذکر شده است .عالوه بر این ،امام علی

بارها بـه

معاویه در مورد تسلط شیطان بر جسم و روحش هشدار دادهاند.
پ) تشبیه به کسی که از نردبانی باال رفته است ،لیکن این نردبان نه تنها او را به اوج نرسانده،
بلکه به محل خطرناکی رسانده است (یهجالبالغه،یامه .)35چنین شخصی هر چه باالتر رود در
نهایت با شدت بیشتری به زمین پرت خواهد شد.
ت) تشبیه معاویه در نوشتن نامههای بسیار به کسـی کـه پـایش در گـل فرورفتـه و سـرگردان
است (همان،یامه .)34چنین شخصی به گمان نجـات ،تـالش بسـیار میکنـد امـا نمیدانـد کـه
هرچه بیشتر دست و پا بزند ،بیشتر در گل فرو میرود.
) امــام علــی

کســی کــه در خــوابی ســنگین فــرو رفتــه و خوابهــای دروغ میبینــد ،و

حیرتزدهای که سرگردان ایستاده و از ایستادن به مشقت افتـاده ،و نمیدانـد آنچـه بـه سـراغش
میآید به سود اوست یا به زیانش را به معاویه تشبیه نمودند (همان،یامه .)06در واقع امام علی
در این تشبیه لطیف ،با جابجایی مشبه و مشبه به ،معاویه را برای چنین حالتی مثـال زدهانـد ،نـه
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اینکه وی نیاز به تمثیل داشته باشد؛ از این رو با تصریح به این نکته فرمودند:

َ

َ

َ

َ َّ

َ َ

یه»؛
كش ِب ٌ
یرأنه ِب 
ت ِب ِهغ َ 
« َ ول ْس 
البته تو همانند او نیستی[ ،بلکه] او همانند توست» (یهجالبالغه،یامه.)06
4-0-۶استناداتقرآنینهجالبالغه 

قرآن

َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َّ
َ َْ َ َ
ْ َ َ َ َ َْ
ـولل ِـه
ـفال ِعقـابوالیرج ِ
ابولمیخ ِ
«ول ِکن ِعظ ِتیالتنفعمنحقتعلی ِهک ِلمةالعذ ِ
ق َ َ ْ َ َ ق
ارا»(شرحلنهجلالبالغه ،ابن میثم ،ج ،۴ص.)3۵۶
َوقارا َول ْم َیخفله ِحذ 

) ایشان همچنین معاویه را از کسانی دانستند که سعی در خاموش کردن نور خدا دارد ،اما
خدا نورش را کامل می کند ،هرچند که کافران را خوش نیاید .این عبارت ،همان مضمون آیـه 32
سوره توبـه اسـت کـه در نامـههای امـام علـی انعکـاس یافتـه اسـت (شذرحیهذجالبالغذه،ابذو
1
ابیالحدید،ج،7ص.)215

4-۶مقایسهمحتوایی 

مقایسه میان دو منبع یاد شده در بخش محتوا نشان میدهد که مضامینی که در هر دو منبع
آمده است به نحو چشمگیری با یکدیگر همخوانی دارند و موارد مشترک ( 1۴مورد) بسـیار بیشـتر
از موارد اختالفی ( 2مورد) است .جدول ذیل به روشنی موضوعات مشترک را نشان می دهد:
 .1عالوه بر این ،امام علی برای روشن ساختن حق امامت خود به آیات بسیاری از قرآن استناد نمودند که به جهـت
رعایت اختصار به کتابهای مرتبط ارجاع میدهیم .ر.ک :کتاب سلیم إبن قیس ،ج  ،2ص .77۵-7۶۶

تحغیلتطبیقییامههایامامعغیبهمعاویهبذاآیذا یفذاق

ویژگی دیگری که در مقایسه میان نامههای امام علی و آیات نفاق به خوبی قابـل دریافـت
است ،وامگیری امام علی از قرآن کریم و تضمین آیات وحی در بعضی از نامههاست .در چنین
مواردی به روشنی میتوان بر همبستگی و پیوستگی قرآن صامت و نـاطق اسـتدالل کـرد و آن را
نشانه اعتبار و اتقان نهجلالبالغه به شمار آورد .برخی از استنادات قرآنی نامههای امام از قـرار
ذیل است:
الف) امام علی در نامه  28برای آشکار ساختن نقش معاویـه در قتـل عثمـان ،بـه آیـه 18
سوره احزاب استناد کردند.
پ) در همان نامه امام برای بیان نقش اصالحگری خود در خالفـت عثمـان ،بـه آیـه 88
سوره هود استناد نمودند.
ت) ایشان به زیبایی با استناد به آیه  71سوره زمر و آیه  13سوره نوح ،معاویه را از مصادیق آن
آیات دانسته و فرمودند:
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4-۶-0نقاطاشتراک 

ردیف  عنوان 

5

2
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3

4

6

9۴

نامههایامامعلی

(ازنهجالبالغه) 



قرآنکریم 

[صفت زشت نفاق] به سبب آن است
به خدا سوگند تو چنانکه دریافتم ،که آنان [نخست] ایمان آوردند ،سپس
مهر بر
دلی فروبسته داری و ِخردی اندک .کافر شدند در نتیجه بر دلهایشان مهر
قلب
ّ
[تیرهبختی] زده شد ،به این علت
(نامه )64
[حقایق را] نمیفهمند( .منافقون)1/
اگر خداوند مرا بر تو (عمروعاص) و
خدا آتش دوزخ را به مردان و زنان منافق
پسر ابوسفیان چیرگی دهد ،سزای
و کافران وعده داده ،در آن جاودانهاند،
اعمالتان را بدهم ،و اگر شما مرا
وعده
همان برای آنان بس است و خدا
ناتوان کردید و برجای ماندید ،عذاب
عذاب
لعنتشان کرده و برای آنان عذابی پایدار
خدا که پیش روی شماست برای
است( .توبه)37/
(یامه)61

شما بدتر است.
چون منافقان نزد تو آیند ،میگویند:
مشتی دروغ ساختهای و در اذهان
گواهی میدهیم که تو بیتردید فرستاده
عوام انداختهای( .نامه  ... )63تو و
خدایی و خدا میداند که تو بیتردید
دروغگویی
مردم شام این بهتان (قتل عثمان) را
فرستاده اویی و خدا گواهی میدهد که
(یامه)44

ساختید.
ً
یقینا منافقان دروغگویند( .موافقون)9/
بازداشتن بسیاری از مردم را به گمراهی خویش سوگندهایشان را [برای شناخته نشدن
مردم از راه فریب دادی و به تباهی افکندی و به نفاقشان] سپر گرفته در نتیجه [مردم را]
یامه )62از راه خدا بازداشتهاند( .موافقون)2/
امواج نفاق خود سپردی ( .
خدا
[داستان منافقان که کافران از اهل
از معاویه بر حذر باش که او شیطان کتاب را با وعدههای دروغ فریفتند]
است و از روبرو و پشت سر و راست و چون داستان شیطان است که به انسان
تشبیه به
چپ نزد آدمی میآید تا به هنگام گفت :کافر شو .هنگامی که کافر شد
شیطان
غفلت فرصت یافته مقهورش سازد و گفت :من از تو بیزارم ،من از خدا که
پروردگار جهانیان است میترسم.
(یامه)55

عقلش را برباید.
(حشر)93/

4-۶-۶نقاطاختالف 
الف)نصیحتوخیرخواهیمنافقان 

علیرغم پیوند تنگاتنگ قرآن و نهج البالغه در حوزههـای مختلـف ،بـه نظـر میرسـد کـه در
مسئله نصیحت و خیرخواهی منافقان ،امام علی متفاوت با قرآن عمـل کـرده اسـت؛ چـرا کـه
قرآن کریم منافقان را الیق نصـیحت نمیدانـد (یسذاء ،)77/امـا امـام علـی در نامـههایش بـه
معاویه از نصیحت و خیرخواهی دریغ نورزیده است .همچنین لحن آیات قرآنی خطاب به منافقان
قاطعانه و بدون هیچ گونه مالحظهای است ،لـیکن در لحـن امـام علـی عـالوه بـر قاطعیـت،
دلسوزی و خیرخواهی نیز مشاهده میشود .از این رو ،این سـوال مطـرح میگـردد کـه چـرا امـام
علی در برابر فردی چون معاویه چنین عکس العملی نشان دادند؟ چرا بـه نامـههای پراکنـده،
پیاپی و پوچ معاویه پاسخ دادند؟ آیا به هدایت او امیدوار بودند؟ برای پاسخ به این سواالت شایسته
است به مطالعه دقیق نامههای امام پرداخته و نکات مرتبط را استخراج نماییم:
عللمواجههخیرخواهانهامام بامعاویه 
قرآن

امام علی

در نامهای خطاب به معاویه فرمودند:
«من علیرغم علم به گذشتهات ،تو را موعظه میکنم ،زیرا خدای تعـالی از علمـا پیمـان
گرفته است تا حق امانت را ادا کنند» (شرحیهذجالبالغذه،ابذوابذیالحدیذد،ج،7ص

.)216

این کالم امام علی نشان میدهد که ایشان به هدایت معاویه امیدوار نبودند ،لکن نصـایح
شان برای اتمام حجت با او بود که این امر نیز خود برگرفته از قرآن کریم است که میفرماید اهل
حق برای اتمام حجت با معاندان و نیز معذور بودن در پیشگاه حضـرت حـق در موعظـه کوتـاهی
نمیکنند (اعراف )935/هـر چنـد نصـایح حکیمانـه جـز قسـاوت بـر دل معانـدان نخواهـد افـزود
(توبه.)924/

تحغیلتطبیقییامههایامامعغیبهمعاویهبذاآیذا یفذاق

0ـاتمامحجت

۶ـهدایتدیگران

امام

در نامهای دیگر خطاب به معاویه نوشتند:

9۵

«به خدا قسم این نامه را برای تو نوشتم و مطمئن هسـتم کـه تـو از آن نفـع نمیبـری ...
لیکن من به کاتبم گفتم که این نامه را برای شیعیان و اصحابم تکثیر کند تا نفع برنـد ،یـا
یک نفر از یاران تو آن را بخواند و خـدا او را از گمراهـی بسـوی هـدایت خـارج کنـد و لـذا
دوست دارم که با تو احتجاج کنم» (سغیمابوقیسالهاللی،ج،2ص004ذ.)003

مالحظه میشود که هدف امام علی در نامههایشان فراتر از هـدایت فـردی چـون معاویـه
بوده است و ایشان در جایگاه هادی امت ،دیگر مخاطبان حتـی اطرافیـان معاویـه را نیـز در نظـر
َ
َ َ
ْ َ َ
َّ
تیالیغیرك
داشتهاند .ایشان همچنین در نامهای دیگر تعابیری چون «غ َیرمخ ِبرل 
هذ ِهحج ِ
ك» و « ِ
ِ
َ
ق ْصدها» (یهجالبالغه،یامه )27را به کار بردهاند که بهطور ضمنی اشاره به مخاطب نبودن معاویه
در برخی از نامهها دارد.
2ـمصلحتسنجی
نیمسالنامه علمی ترویجی ـ شمارۀ هجدهم ـ پاییز و زمستان 3131

امام

در نامهای دیگر فرمودند:
«من از اینکه پی در پی به نامـههایت پاسـخ مـیدهم و بـه گفتـههایت گـوش میسـپارم،
پندارم که مردی سست رأی شدهام و در فراست و هوشیاری گرفتار خطـا گشـتهام  ...بـه
خدا سوگند اگر نمیخواستم که زنده بمانی ،بالهایی از من به تو می رسید که استخوانت
را خرد سازد و گوشت تنت را آب کند» (همان،یامه.)06

به خوبی روشن است که امام

از تسویف و تأخیر در مقابله با معاویه ،اهداف مهمی را دنبال

میکردند که نامهنگاریهای پیاپی و پاسخگوییهای متعـدد ایشـان را توجیهپـذیر مینمـود .شـاید
بتوان این رفتار امام علی

را همسوی تأخیر نزول عذاب الهی بر مجرمان دانست (طذه)921/؛

چرا که از منظر قرآن کریم تأخیر در عـذاب دو دلیـل دارد :یکـی اتمـام حجـت و آزمـایش نهـایی
مجرمان و دیگری سنت استدراج (ایبیاء )999/و فرصت دادن به کسانی است که ایمان نمیآورند
ولی در این جهان بهره میبرند و بر گناهان خویش میافزایند.
ب)استداللوپاسخبهادعاهایدروغین 

9۶

قرآن کریم در موارد بسیاری به احتجاج با کـافران و مشـرکان پرداختـه اسـت ،امـا نسـبت بـه
ّ
منافقان هیچگونه گفتگوی مستدلی انجام نداده است ،زیرا از نظر قرآن منافقان کسـانی هسـتند

که پس از شنیدن و فهم کالم خدا و حتی پس از ایمان آوردن ،عالمانه کافر میشوند و کالم خدا
را به نفع خود تغییر میدهند (بقره04/؛توبه .)05/در چنین انسانهایی هیچ اسـتدالل و منطقـی
اثر نخواهد داشت .لکـن در نامـههای امـام علـی

شـاهد اسـتداللهای مختلـف بـرای اثبـات

خالفت و امامت و نیز تبرئه نمودن از اتهام قتل عثمان هستیم .اینک این سؤال شـکل میگیـرد
که وقتی معاویه عالمانه و عامدانه خالفـت امـام علـی
عثمان شریک میداند ،چرا امام علی

را باطـل میشـمارد و ایشـان را در قتـل

با او استدالل میکنند ،درحالیکه معاویه از هر شخص

دیگری به واقعیت آگاهتر بود؟ چرا امام علی

مانند قرآن از استدالل با معاویه خودداری نورزید؟

برای پاسخ به این سؤال به موارد ذیل اشاره میگردد.
عللپاسخگوییامام بهمعاویه 
0ـروشنگریافکارعمومی

چنانکه گذشت ،قرآن کریم استدالل با منافقان را بیهوده شمرده است ،اما اگر منافقی با

۶ـجایگاهپوشالیمعاویهنزدسادهلوحان

قرآن کریم در شرایطی از استدالل با منافقان خودداری ورزیده که با چهرههای شناخته شـده
نفاق روبهرو بوده است ،اما امام علی در شرایطی قرار داشت که نه تنها معاویه به نفاق مشـهور
ّ
موقعیتی امـام علـی بایـد بـا
نبود ،بلکه به عنوان خلیفه مسلمین تصدیگری داشت .در چنین
کسی احتجاج کند که گروهی از مردم او را به مسلمانی و حتی جانشینی پیامبر

قرآن

بی اطالع بودند.

تحغیلتطبیقییامههایامامعغیبهمعاویهبذاآیذا یفذاق

افکار پلید خود قصد گمراه ساختن دیگران را داشته باشد ،الزم است برای هـدایت مـردم بـا
وی احتجاج کرد تا در افکار عمومی پیروز نشود .امام علی خود بـا عبـارت « ُح َّج تـی ِا لـی
َ َ َ ُ
یرك ق ص د ها» (یهجالبالغه،یامه )27تصریح کردند که استدالل هایشان برای هدایت معاویه
غ ِ
نبوده است ،بلکه برای مردم فریب خورده ای بود که از واقعیات تحریف شده توسـط معاویـه

پذیرفتهانـد .از

این رو ،شاید اگر مسلمانان نسبت به نفاق و ادعاهای دروغین معاویه آگاهی داشتند ،دیگر نیازی
به حضور مظلومانه امام

در دفاع از حق خود و رفع اتهامات نمیبود.

97

نتیجهگیری 
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برخی از نتایج و دستاوردهای این تحقیق از قرار ذیل است:
 .1از مقایسه تطبیقی میان بخشی از کلمات امام علی و قرآن کـریم روشـن گردیـد کـه
پیوند قرآن و امام علی حقیقتی ثابت و انکار ناپذیر است و این ّ
معیـت و همراهـی در
همهی ابعاد اعم از جنبههای ادبی و محتوایی ریشه دوانده است.
 .2به جهت همخوانی و همسویی نزدیک نهج البالغه با آیات کریمه قـرآن ،اثبـات گردیـد
که این مجموعهی برگزیده از کلمات امام علـی  ،کتـابی معتبـر و مسـتند اسـت کـه
بخش قابلتوجهی از معارف نورانی علوی را در خود جای داده است.
 .3بررسی تطبیقی مکاتبات امام علی و معاویه حکایت از آن دارد که ادبیات امام علـی
در اکثر موارد هماهنگ با ادبیات قرآن است و به غیر از مواردی چنـد کـه قابـل تحلیـل و
توجیه بوده ،تفاوتی میان منطق امام علی و قرآن وجود نداشته است.
 .۴همخوانی قرآن و نهج البالغه در مکاتبات امام علی ثابت نمود که ـ علیرغم تبلیغـات
دستگاه اموی و پیروان ایشان ـ معاویه یکی از چهرههای شـاخص نفـاق در صـدر اسـالم
بوده و از حقیقت اسالم و تعالیم نورانی آن بهرهای نداشته است.
 .۵و در نهایت ،تعامل عبرت آموز امام علی با معاویه موجب گردید تا یک الگـوی رفتـاری
کامل ،نصبالعین مسلمانان قرار گیرد و برای همیشه تاریخ ،در مواجهه با منافقـان از آن
بهرهگیری نمایند.
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