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 دهكيچ
ي و بـر س ضوابط شـرعومتي بايد بر اساكقوانين حهاي اسالمي است، جمهوري اسالمي ايران مبتني بر ارزشه كازآنجا

باشـد، مي مؤمنـان ومتي اميـركـي از منابع اصلي براي الگوبرداري، سـيره حكتدوين شوند. ي مبناي سيره معصومان
ام و قـوانين كـها، احآلوجه حاضر به ناديـده رـرفتن ايـدههيچه حضرت بهكدهد مي شانومتي ايشان، نكمطالعه سيره ح
ام كـاح»ا يـ« باب تزاحم»تتبع در ابواب فقهي مثل اما ومت شود. كاند، حتي ارر منجر به تضعيف قدرت و حشريعت نبوده

ي، مجـاز، م شـرعكـح كيـ كترومت، كشدة فقهي، راهي براي حفظ حدهد كه طبق ضوابط شناختهمي ، نشان«ثانويه
. هـد  ايـن ابل توجيـه اسـتچگونه ق، با ضوابط فقهي ته، رفتار آرماني امير مؤمنانكشود. با توجه به اين نميقلمداد 

و بـر ته نداشط فقهي ضوابتعارضي با نشان دهد كه رفتارهاي حضرت ها اين نمونه كتكمقاله، اين است كه با بررسي ت
 باشد.مي همان اساس، قابل تحليل

 ام ثانويه، تزاحم.كررايي، سيره علوي، احها: فقه سياسي، آرمانليدواژهك
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 مقدمه

ه آمدن وتاكوجه حاضر به هيچه ايشان بهكشود مي دههمشامواردي  ،امير مؤمنانسياسي  ةدر سير

تض عي   ب هر منج ه گاهي كايگونهبه .اندام و قوانين شريعت نبودهكها، احآلو ناديده گرفتن ايده

وف اي ب ه د، د، امانت داري، دوري ا  ، همچ ون . اص ول االقق يه استشدومت ميكقدرت و ح
ي در سيره سياسها وتاه و... اين نمونهكحتي براي مدتي ، معاويهردن استانداري كاليانت، يا تحمل ن

ين دس ته اه، اين مقال !دانيده شما سياست نميكردند كه گاهي امام را مت،م ميكاست امام به حدي 

ه ك  ياوليس تي،كات   ماكه بر القف مكاست؛ چرا ناميده« سياست آرماني»ا  رفتارهاي حضرت را 

ند و ب راي رس يدن ب ه ق درت، انج ام ه ر دمل ي، مج ا  كمعتقد است: هدف وسيله را توجيه مي

 امك ها و احه به ار شك، حاضر به حفظ حكومت به هر قيمتي نبودند، بلباشد، حضرت دليمي

 رايب گاهي فق،ي، ضوابط طبقا  طرف ديگر ومت شود. كپايبند بودند؛ اگرچه منجر به تضعي  ح
 دصورت، نباي اين در. شودمي واج  هكبل و مجا  شردي، مكح كي كتر ومت اسقمي،كح حفظ

 م مموم رداًش  و دققً هكنيست، بل افتخار تن،انه اصراري، چنين ور يد. اصرار اولي، مكح انجام بر

نس بت ب ه ، و اقت دار آن وم تكحفظ حراي به الود حضرت، در بسياري موارد كطور همان .تاس

وم ت كس اله در براب ر ح 25وت كمثل، س هايي. نمونهانددادهمي نشانانعطاف  ام اولي شردي،كاح

م ان  ب ه هم ان ش يوه ردن، ك قضاوتدادن به قضات براي ، اجا ه جائراري با سلطان كجائر و هم

 . نما  تراويح و... هايي مثلبددت ل و مدارا باتحماللفا، 
ا در ي ه گوك نن د كمي ليتحلاي ل ممموم آن، به گونهكرا به ش امير مؤمنان ي، رفتار آرمانبرالياما 

 ن اركرا  يش رد يم اول ك ح، اندشان حاض ر نش دهيه، با  ايام ثانوكا دروض احيمِ اهم كن وجود حيد

  ند.مي  يشان آسيع ايگاه رفيم امامت، به جايدفاع ا  حر ي، به جاييهالين تحليبگمارند! چن

 كي ، متوق  ب ر يت امت اسقميومت و هداكح ي، تصددمرا  مرگ پس ه كرفت يتوان پممي ايآ

طريح ي،  ؛400ص  ،31ج  ق،1403 ،ي؛ مجلس 709ق، ص 1414، ي)طوسنفره شش  يه در شورايتور

ئم ه ه اك ن اس ت ينند؟! مگر نه اك يه الودداريتور نيحضرت ا  ا يول، باشد (356 ص ،3ج  ق،1416
 اند؟ه واج  شمردهكه را مجا  و بلين، تقيتر ا  ا يبه مرات  ضع ين مصالحيمأت يبرا، اط،ار

رس د. در اي ن ، ضروري ب ه نظ ر ميبا بيني آن مستندات و تحليل دوباره آن،ابه همين منظور، 

آوري ش واهد و ه ب راي جم عك ه ايي تقشو ه نگاش ته ش ده ك مقاالت ال وبي رغم دلي مينه، 

افي اس ت و م وارد ك همچنان استقصاء شواهد، ن اق  و نا، هاي روايي انجام گرفته، اما اوالًنمونه



  65 بر ضوابط فقهي تطبيق سياست آرماني امير مؤمنان

 افيك  ها توجهبه لحاظ سندي به صحت و سقم اين شواهد و نمونه، ثانياً.  يادي ا  قلم افتاده است

ها ب ه ص ورت س طحي و گ مرا، دب ور ش ده و ن نمون هبه لحاظ داللت نيز ا  اي، ثالثاًاست.  نشده

رو، نگارن ده ب ر آن . ا اينانداصولي، تحقيق نشده -مستندات به صورت تفصيلي و با اسلوب فق،ي

را تحليل نمايد و نشان  هاي امير مؤمناناصولي، رفتار -ه صرفاً با استفاده ا  ضوابط فق،يك است

باشد و هيچ منافاتي ب ا شده قابل تطبيق مياي فق،ي شناالتههدهد كه همه اين رفتارها، بر چارچوب
در صورت روشن ش دن ح د و م ر  اي ن بح  ،  هكآن،ا ندارد. اهميت اين پژوهش در اين است 

تا چ ه  ام شردي و االققي،كومت و ردايت احكهنگام تزاحم بين حفظ حبه ه كشود مي مشخ 

 .نار گماشتكرا اولي  شرديام كتوان احمي حد

 بحث يارچوب نظرچ

 :باشدمي صورت، مجا  و مشروع سهدر ، تن،ا يم شردكح كي كتر، يطبق ضوابط فق،
 ،دون آنالي  ب وده و ب ك ش رو  دام ه هم ه ت ه قدرت ا ك ؛ چرايلكددم قدرت بر انجام تال . 

 شوند.ي  منجز نميالكت

 .شوندمي هيام اولكرفع اح  موجه كه ين ثانويام و دناوكدروض احب. 
 شود.يمجا  م ،م،م كن صورت، تريدر ا .م م،مكح كيم اهم با كح كيتزاحم ج. 

نوي ه ب ر ام ثاكله احبنابر قول مش،ور، اده اگرچه كر است اينكام ثانويه، قابل ذكه در باب احكاي تهكاما ن
م ي و دائ ،وم تكام ا اي ن ح(، 79، ص 1ق، ج 1411ارم ش يرا ي، ك )م ومت دارندكام اوليه، حكادله اح
ق، ص 1409)آالون د الراس اني،  ام اول ي باش ندكتوانند رافع همه احام ثانويه نميكيعني اح؛ نيستلق مط
، ص 3ق، ج 1418)موسوي المين ي،  هستند اام اولي بسيار م،م، ا  اين قادده مستثنكه برالي احكبل(، 383
ران ي مكمسير ح (. بنابراين، در501ق، ص 1425ارم شيرا ي، ك؛ م65، ص 1ق، ج 1410؛ همو، 616-617

 .توان دست برداشتام شردي م،م، حتي در صورت دروض دناوين ثانويه نميكاسقمي، ا  برالي اح
 :ر استكقابل ذ تهكچند ن زين باب تزاحم در الصوص اما

 ج رااام ش رع را ك المق دور، احين د حتكال م است تقش ، يم اسقمكل  ا  جمله بر حاكبر هر م .1

ه ن . نماي دجل وگيري ، ش ودام ميك بخشي ا  اح كه موج  ترك، امكن احيا  وقوع تزاحم ب ،ردهك

 ه به سردت به استقبال قوادد باب تزاحم برود.كنيا

ب ه  و صرفاً دينما يافكتزاحم، دقت  يقوادد تزاحم، در احرا  صغرا يا  اجراپيش  يومت اسقمكح. 2

ام ت زاحم كاح يبادرت به اجراستند، مي، قابل جمع نيم شردكومت و فقن حكه حفظ حكنيگمان ا
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ن دو ي در ا ار دارد.كه با ام وال و اد راض و نف ور م ردم س روك ياسيند. بخصوص در نظام سكن

و  يم كن ه ح، طلبديم يو مصداق يموضود ياركه كنيابا توجه به ؛ دفع و رفع تزاحم يعني، مرحله

ال رد با مراجعه ب ه  ديه باكبل، ندكتفا كا هاي الويشبه اطقدات و دانستهد ينبا يم اسقمكحا، يفق،

 ا  آن را يريش گيپ يه ا، وقوع تزاحم و راهنظران مختل و تبادل آراء و مشورت با صاح  يجمع

 ن باشد.كم ممكن هر دو حيجمع ب اي بوده و يقيرحقيتزاحم، موهوم و غ بسا اساساًچه؛ ندك يبررس
ش ود و يغا  مآم كحا هِيفق يفه اصليوظنجا يا ا شد،  يقطعبه تزاحم  ي  منت،يط، به هر ترتياگر شرا. 3

؛ 58 ، ص2 ، ج1388، يمط، ر) ام م، م اس تكام اهم ا  احك  احيو تشخ يادله شرد يآن بررس

ا حف ظ ي وم ت كمِ موردنظر، نسبت ب ه حف ظ حكاگر آن ح، جهيدر نت .(352 ق، ص1418م، يكح

وم ت كح ا  والي  يمت تضعيبه ق اگر يحت؛ ندكرا اجرا  ومت، اهم بود آنكا سائر شئون حيت يامن

 نار بگمارد.كرده و ك كرا تر يم اولكومت، اهم است، آن حكاگر حفظ ح تمام شود. اما

 ب ا دو ره نجام ا ا  ل كم هك مثل دو وجوب، م مماثلكن دو حيتزاحم ب. ال : است گونه تزاحم دو. 4
 تث اله امك ييرمت. در جان وجوب و حيتزاحم ب .ب .قيغر دو نجات همزمان مانند. است داجز هم

 كي نج ات  هك  ييمث ل ج ا. باشد تيمقدم اي تق م نحو به حرام كي انجام بر متوق  واج  كي

 .يغصب ني م به ورود بر متوق  است ،قيغر

ه ب ؛ باش د منحصره آن واج   مقدمه ه آن حرام،كن است ين وجوب و حرام ايتزاحم ب تحقق شر . 5

 لهيوس ه ب مه واج ، كي اگر اما ن باشد.كاب آن حرام، ممكبا ارت تن،ا، ه انجام آن واج كن معنا يا

 يب را هكنيا مثل. ستين تزاحم يمجرا باشد، امتثال قابل حرام، مقدمات لهيوسه ب هم و مباح مقدمات
 است. مباح يگريد و يغصب يكي ،باشد داشته وجود راه دو ق،يغر كي نجات

ه فق ط در س  ل  كم، ياص ول -يش ده فق، ابط شناالتهضو طبق در مجموع، با توجه به آنچه گفته شد،

 كم شردي اولي را ت ركتواند حم اهم(، ميكتزاحم ح-م ثانويكدروض ح -)ددم قدرت صورت فوق

ب ه  منج راگ ر  ين د، حت ك كرا تر يم شردكچ حيحق ندارد هبه هيچ دنوان  ،صورتدر غير اين  ند.ك

 ومت شود.ك  حيتضع

 امير مؤمنانره يوجود در سم ييگراآرمان يهانمونهتطبيق 
 از منع آب يخوددار. 1

فتاد، ر شام اكوقتي شريعه آب به دست لشدر جريان جنگ صفين، ه كشده است نقل  وقعة صفينتاب كدر 
 فرمود: و  د صدا را صوحان بن صعصعة بستند. در اين هنگام، حضرت، امير مؤمنانر كآب را بر روي لش
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ام حجت، ايم و من ا  جنگ با شما، پيش ا  اتمراه را پيمودهما اين بگو  و برو معاويه نزد
يكار به پ، ا يماكراه دارم. ولى تو با سوارانت بر ما تاالتى و پيش ا  آنكه ما به جنگ با تو پرد

ى نظر ما آن است كه ا  جنگ الوددار .ما برالاستى و در شروع جنگ بر ما پيشدستى كردى
جويى ديگرى نيم. اينك اين ستيزهكاتمام حجت كرده  ور يم تا تو را ددوت به حق نموده و
دار تا به ايد، پس اين مانع را ا  ميان برآب مانع شدها  است كه ا  شما سر ده و بين مردم 

. اگر تو نيك بينديشيم، ايمگمرد و بدانچه ما و شما تا بدينجا كردهآنچه ميان ما و شما مى
 و بگماريم مردم بر سر آب بجنگند تا هر كه گو و اتمام حجت وان،يمودوست داري گفت

 (.158ق، ص 1404)منقري،  كنيمار را ميكپيرو  شد ا  آن بنوشد! همين 

 ي همعاور كر لش ب ان ام ام، يركلش، ن هنگاميرد. در اكرد و آب را با  نكهشدار امام توجه نبه  معاويهاما 
 ر ش امكر لش ب نن د و آب را كقابله به مث ل م داشتند ميار گرفتند و تصميعه را در االتيورش برده و شري

كَرِكُمْدَعُ وا ِِلَ ى الُمُوا مِنَ الْمَاءِ حَ اجَتَكُمْ وَ ارْجِ» اران الود فرمودند:ياما حضرت به ، ببندند وَ الَلُّ وا  س ْ

 ت ان آب برگيري د و ب ه لش كرتان نياب ه ان دا ه ؛ «مِ،ِمْ،ِمْ وَ ظُلْبَيْنَ،ُمْ وَ بَيْنَ الْمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَرَكُمْ بِبَغْيِ

 وب  گمراه ى همانا الداوند ش ما را ب ر آن، ا ب ه س . آب آ اد گماريد با گرديد و راه رسيدن آن،ا را به

 .(161)همان، ص  ستمشان پيرو  گردانيده است

ام بر آب چيره شد، و اهل ش  ه دليكهنگامي شده است نقل ، وقعة صفين تابك درهمچنين 
حْنُ وَ أَنْ تُمْ فِي هِ الْمَ اءِ فَ نَ لُمَّ ِِلَىِِنَّا لَا نُكَافِيكَ بِصُنْعِكَ هَ»پيغام فرستاد:  معاويهار  د، به نكرا ا  آن 

ه م ا و ك د ب برگيرينيم. بياييد و ا  آكما در مقابل آنچه شما انجام داديد مقابله به مثل نمي ؛«سَوَاء

نْ مِ  الْخَطْ  أَدْظَ مُ أَيُّ،َا النَّارُ ِِنَّ»الود فرمود: به اصحاب  منانؤسان هستيم. اميرمكشما در آن ي

ب، آره ا  من ع كگو و م ماوي ا گف ت؛ اي مردم اين وضع برايشان ا  منع آب بدتر است؛ «مَنْعِ الْمَاءِ

 (.193)همان، ص  ثرتر استؤم

ب حض رت ص حاار گرفتند، ايآب را در االت منانؤم رير امكلش يه وقتكند كينقل م ديالحد يابابن
ار را ك ن ي ه اگ ر اك  ه آن،ا آب را بر شما بس تندكگونه همان ،ميآب را بر آن،ا ببند ،امير مؤمنانا يگفتند: 

 :ندم. اما حضرت فرموديبه جنگ ندار يا يگر نيد، دينكب
نه ؛ ن ذلكواهلل ال أكافئ،م بمثل فعل،م افسحوا ل،م دن بعض الشريعة ففي حد السي  ما يغني د ال

ار كن يا ا  ارما  ،ريه شمشكد يعه را با  گماريا  شر يم. بخشينكيما مثل آن،ا رفتار نم .قسم به الدا
، 32 ق، ج1403، ي؛ مجلس 332، ص3و ج 24، ص 1 ق، ج1404د، يالحد ياب)ابن ندكيا  مين يب

 (.444 ص
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 محتوا يل و بررسيتحل

 و  ن ان و ر مسلمان باشند،ه اگرچه بستن آب به روي الصم، بخصوص اگكاست مطرح  اين سؤال

د د ب اب اري نامطلوب است، با اين حال به مقتضاي قواكنفسه في ر باشند،كان نيز همراه لشكودك
 حاض ر نش دند آب را ب ر تزاحم، و با توجه به اهم بودن پيرو ي در جنگ، چرا حض رت دل ي

چن د  به اين سؤال،در پاسخ  ست دهند؟كرده و شكدشمن را تضعي  ، به اين وسيله .دشمن ببندند

 توان ارائه داد:تحليل مي

ب آمن ع ه جري ان ك و آن اينآي د ب ه دس ت مي ته م،ميك، نگزارشاتامل اين كا  دقت در متن  .1

د ياجن گ اس ت. ش آغ ا  ا  پ يش مث ل، مرب و  ب ه ه امام ا  مقابله ب يالوددار، و سپس هيمعاوتوسط 

ق وع جن گ ا  وبود ت ا ره كگو و مماوگفتبراي د يمه هنو  اكاند ردهكل آب را منع نين دليحضرت به ا
نج ات ا   يب را معاويهر كرد و لشكير ميناپمجنگ را اجتناب ه منع آب، قطعاًكيحالنند. درك يريگجلو

 زي ن يشواهد ل،يتحلن يا يبرااين احتمال ضعي  است هر چند  شدند.يمجبور به آغا  جنگ م يتشنگ

، ش را با من ع آبيه حضرت، دلت مخالفت الوكنيا ا  جمله .شوديافت مي يلمات حضرت دلكدر 

گو وگف ت يعن ي؛ (193، ص ق1404، منق ري) «ِِنَّ الْخَطْ َ أَدْظَمُ مِ نْ مَنْ عِ الْمَ اءِ» ردند:كان يگونه بنيا

و  كت اب اهلل الأفعل ما فعله الجاهلون سنعرض دل ي،م»گر فرمودند: يد ييثرتر ا  منع آب است. در جاؤم

نن د، كيم ه ج اهقن رفت اركگونه من آن؛ (331 ، ص3 ق، ج1404د، يالحد ياب)ابن «م ِلى ال،دىنددوه
 .مينكمي ت ددوتيهدا يرد و آن،ا را به سوكم يالواهتاب الدا را بر آن،ا درضه ك نم،كنمي دمل

، فرس تاد معاوي ه يب را هك  ياميدر پر حضرت بست، حضرت كآب را بر لش هيمعاو يوقت، نيهمچن

 عاوي همه حض رت ب ه ك ين ادتراضيتره م،مكبل، شوديما م كودك ن و  كار منجر به هقكن يرمود انف

و  رهكه م ا قص د م ماك يحالدر. ن دكير ميناپ مو اجتناب يار جن گ را قطع ك ن ي ه اكن بود يردند اك

 :ه فرمودكچنان م.يگو داروگفت
ر ما آب را بشمام حجت، با شما بجنگم... اما ام اما دوست ندارم قبل ا  اتنجا آمدهيمن اگر چه تا ا
 يرگر دوست دام. اما اينكم نظر ياد تا در آنچه به الاطر آن آمدهيپس آب را آ اد گمار ،ديامردم بسته

ار را ك ن يار الوب، هم يم مردم بر سر آب بجنگند، بسيم و بگماريم وان،ياآنچه را الاطر آن آمده
 .(161ق، ص 1404، منقري) مينكيم

 يال وددار ديا  آغا  جنگ هس تند، ش اپيش مربو  به  ي، همگگزارشاتن يه اكنين، با توجه به اينابراب

 ره حض رت ب ريس گف ت: ت وان ينمرو، . ا اينا  جنگ بوده باشد يريجلوگ يبرا ،حضرت ا  منع آب

 ا  منع آب بوده است. يالوددار



  69 بر ضوابط فقهي تطبيق سياست آرماني امير مؤمنان

ا  آغ ا  و قطع ي ش دن  حض رت پ سه كاين است ، ندكاين تحليل را تضعي  مي اما آنچه

ي  اب زار ب راي فش ار و تض ع كو ا  آن به دن وان ي  گاه آب را بر دشمن نبستندجنگ نيز هيچ

 ردند.كدشمن استفاده ن

س ت ن اي ت ايواقع يول، شوديدشمن م ي  قواي، بستن آب، موج  تضعيياگرچه در نگاه ابتدا .2

 تش نه و رِكت ر ش دن لش يه موج   جرك بل، ردكيدر جنگ نم يرو يبه پ يكمك تن،انهه بستن آب، ك
جن گ  رد يرو يپ ن، بستن آب مق م بايشد. بنابرايشتر آن،ا در مبار ه ميزه بيدتر آن،ا و انگيحمقت شد

جال   . برسدن مفسده بستن آب يدر جنگ و ب يرو يمصلحت پ نيب ردنكاهم و م،م تا نوبت به ، نبوده

ت ه، كن نبا توجه به همي دمروبستن آب، مشورت الواست،  در مورد دمرو داصا   هيمعاو يوقت، هكنيا

گمارن د ت و يآن، ا نم يعن ي؛ «نْتَ رَيَّ انشُوا وَ أَالَلِّ بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ الْمَاءِ فَإِنَّ،ُمْ لَنْ يَعْطِ»ن پاسخ داد: يچن

 و آن،ا تشنه بمانند. يراب باشيس

 ام داد:يپ معاويهبه آن حضرت گر يد ييا در جاي
ه! آب را آ اد ي معاو؛ مَ اءِظُرُونَ ِِلَى الْهُمْ يَنْ وَلِّ بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ الْمَاءِ أَتَرَى الْقَوْمَ يَمُوتُونَ دَطَشاً الَ

شنگى تند(، ا  هستآن  ينگرند و )در چند قدمكه به آب مىآن قوم درحالى ينكيگمار، آيا گمان م
 .(170ق، ص 1404، منقري) بميرند )و دست به اقدامى نزنند؟(

، آن، ا را ه بس تن آبك برده بود  يته پكن نيبه ا، الود يكرياو هم با  كه دهد ينشان م دمرون سخن يا

 ز بشود.يست نكبسا موج  شس چهكه بعكبل، ندكينم يرو يبه پ يكمك تن،انهرده و كتر يجر
ل ش ام ه اگ ر اه كادتقاد داشته ن است حضرت كممكند: هم همين تحليل را بيان مي ديالحد يابابن

ر كلش  نن د وكدتر يرد و حمقتشان را ش ديشان شدت گيهانهيكشود آن،ا يند، موج  مكرا ا  آب منع 
رده، ك برشان غلبه  يه تشنگك، نيالشمگ يركتواند در مقابل لشيم يسكنند. چه كحضرت را در هم بش

 .(258، ص 10 ق، ج1404د، يالحد ياب)ابنند و مانع آن،ا ا  ورود به آب شود؟! كمقاومت 
 ،ثر اس تؤب ر دش من م  يرو ي دشمن شده و در پ ي  قوايبستن آب، موج  تضع هك ميرياگر بپم .3
ب دون  دن به آن واج  باش د ويرس يه حرام، مقدمه منحصره براكن است ين نوع تزاحم، اياشر  شيپ
و  ن بس تن آب،د بدوودنقادر ب، منانؤرميام يدن به واج ، مقدور نباشد. اما وقتياب آن حرام، رسكارت

 ياج را يت ا ج اخواهد ب ود ار نكدر  يد، تزاحمنرو  شويدر جنگ پ ،يراالققيار غكن ياب اكبدون ارت
 رد.كم جمع كه بايد بين هر دو حك، بلقادده اهم و م،م باشد

 يا ي ن، يرو يپ يحضرت براآن دهد يه نشان مكر دارد يانات حضرت اميدر ب يهدواش زيل نين تحليا 

 فرمودن د: .ميببن د معاوي هآب را ب ر : گفتن ديه مك ارانشان يپاسخ دند. حضرت در يديبه بستن آب نم
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د ي عه را آ اد بگماريا  ش ر يقس مت ؛«افسحوا ل،م دن بعض الشريعة ففي حد السي  ما يغني دن ذلك»

 .(24، ص 1 ق، ج1404د، يالحد ياب)ابنند كيا  مينيار، بكر ما را ا  آن يشمش يزيه تك

كَرِكُرْجِعُ وا ِِالُمُوا مِنَ الْمَاءِ حَاجَتَكُمْ وَ ا»: اندبه ياران الود فرموده، در جايي ديگر وَ  مْلَ ى دَس ْ

و ب ه ا ب ه ان دا ه ني ا  برداري د رآب ؛ «لْمِ،ِمْظُ،ِمْ وَ الَلُّوا بَيْنَ،ُمْ وَ بَيْنَ الْمَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَصَرَكُمْ بِبَغْيِ

 ترده اس ك ر با گرديد و مانع آب نشويد. همانا الدا به الاطر طغيان و ظلم آن،ا، شما را ياريكلش
 (.161ق، ص 1404)منقري، 

ايط اند و روايات ن،ي ا  بس تن آب را حم ل ب ر ش ربرالي فق،ا نيز همين تحليل را پميرفته

)ش،يد اول،  اندردهكرورت م به جوا  منع آب در صورت ضكح، در نتيجه. اندردهكدادي االتيار 

 (.32، ص 2ق، ج 1417

 ت الماليمسامحه در بعدم  .2

، الطب ه ردن دكع ت يشان بيه مردم با اكنيا  اپس  ،يه حضرت دلكنقل شده  ،ددائم االسقمتاب كدر 

 :ندو فرمود ندالواند
د ي ده، بايخش ب يسكه ا  مال اهلل به كرا  يا امواليداده  يسكه دثمان، به كرا  ييهانيد  ميآگاه باش
موال، به ااگر آن  يبرد. به الدا قسم حتيه باطل، حق را نمكچرا؛ المال برگردانده شودتيبه ب يهمگ

 گردانميرا ب ه اهل ش ب ا م نده شده باش د، آنكمختل  پرا يم،ر  نان درآمده باشد و در ش،رها
ق، 1414، البقغهن،ج ؛396، ص 1 ق، ج1385ون، يحابن؛ 111، ص2 ق، ج1379ش،ر آشوب، )ابن
 .(116، ص 41 ق، ج1403، ي؛ مجلس57ص 

 :نويسدمي ديمفخ يشهمچنين 
دانيد كه در اين رسيدند و گفتند: اى اميرالمؤمنين! شما مى منانؤطلحه و  بير الدمت اميرم

ى ت ا ايم كه مالى به ما پرداالت كن ايام ما در سختى و تنگدستى هستيم. اكنون پيش تو آمده
زرده و فرمود: شما ا  م الود را سر و سامان دهيم و تع،دات الود را بپردا يم. دلىاوضاع 

داالت نويسم آنچه ا  آن فراهم است به شما پرنخلستان من در ينبع آگاهيد؛ اگر بخواهيد مى
د: چيزى شود. گفتند: ما را نيا ى به اموال شخصى تو در ينبع نيست. فرمود: پس چه كنم؟ گفتن

اهلل! مرا بحانسفرمود:  به ما بده كه نيا  ما را برآورد و براى ما كافى باشد. دلى المالا  بيت
بيرون  ا  حجره طلحه و  بير ..من فقط امين ايشانم.، المال مسلمانان چه االتيارى استدر بيت
هرچند به ؛ ايمبه الدا سوگند ما با دل الويش با دلى بيعت نكرده: ديگر گفتندكبه ي و آمدند
 (.164ال ، ص    ق1413)مفيد، با او بيعت كرده باشيم...  بان 
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حضرت ب ه  هكنيا  ا :دنديرس منانؤرميالدمت ام ري بو  طلحهه ك شدهنقل  البقغهن،جدر ، نيهمچن

، ي؛ مجلس 321ب، ص  -ق1413د، ي)مف ردندكت ياكالمال س،م داده، شتيا  ب ياندا ه مردم داد به آن،ا

 .(50 ، ص32 ق، ج1403

ا ب ه ي جدا شده و ب ه طم ع دن يا  مردم ا  حضرت دل ياريه بسك يهنگامند: كمينقل  ديمف خيش

وال را به اش راف ن اميشان آمدند و گفتند: اينزد ا امير مؤمنانا  اصحاب  يوسته بودند، گروهيپ هيمعاو
 ن انمؤرميرد رب مق دم ب دار. امي، بده و آن،ا را بر غيه الوف فرارش را داركس كش و هريدرب، قر

ه ظل م ب ه دس ت ليوس ه را ب  يرو يد پيالواهيما يآ؛ «أَتَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلُ َ النَّصْرَ بِالْجَوْرِ لَا وَ اللَّهِ»فرمود: 

ق، 1414، ي؛ طوس 176، ص ال   -ق1413د، ي)مف ردكار را نخواهم كن يهرگز ا! آورم. نه به الدا قسم

، 3 ق، ج1410، يس حل ي؛ ابن ادر31، ص 4 ، جق1407، ينيلك؛ 48، ص 1 ق، ج1410،يثقف؛ 194ص 

 .(183، ص ق1414 ،البقغهن،ج؛ 106، ص 15 ، جق1409، ي؛ حر دامل564ص 

ه تع دد با توج ه ب  يول، اندرموثقيمرسل و غ ،هاگزارشن يا ثركاگرچه ا يبه لحاظ سند ،در مجموع
 باشد.يو قابل ادتماد م ضيمستف شانمفاد ثرت آن،ا،كنقل و 

 محتوا يل و بررسيتحل

اي اما ش ب،ه .ردندكنمي مسامحهس كچ يبا هالمال تيب نسبت به امير مؤمنانه مسلم است، كطور همان

ت ي مك  حاينف وذ، موج   تض عيبا اشراف و افراد ذ ييهابرالورد نيچنه كن است يا ه وجود داردك

ا و در ت آن، ي، موج  جل  حماهيمعاووه يه مدارا با صاحبان ثروت و قدرت به شكگونه شود. همانيم

ق ب اب مص دا، ن م واردي ارو، ا اينشود. ير مردم و ضعفا ميم بر ساكش قدرت و تسلط حايجه افزاينت

 تص رف نادادالن ه درحرم ت » نيب ، و «وم تكوجوب حفظ اقت دار ح»ن يتزاحم ب يعني ؛تزاحم است

 د وردن كن م وارد، اه م و م، م ني در ا چرا حض رته كن است يال اؤس .تزاحم وجود دارد «المالتيب
ن ي ت وان امي چگون ه نند؟ك المال مسامحهتيدر ب، ومت و اقتدار آنكحفظ اصل ح يحاضر نشدند برا

 رد؟كل يسابق، تحل يرفتار حضرت را با چارچوب فق،

اس ت ير يعن ي؛ است يمقدم يومت و حفظ اقتدار آن، وجوبكوجوب حفظ حبايد گفت:  پاسخدر 

ي م ن فش ب راكن لنگه يا وهلل»فرمود:  منانؤرميه امكطور همان .ندارد يمصلحت ذاتنفسه يبر مردم ف

 ،البقغ هن،ج) «نمك را دف ع  يا ب اطلي را ب ه پ ا دارم  يه حقكني. مگر اتر است ا  امارت بر شمامحبوب

 دست استانداران و صاحبان ق درت و، ال م باشدومت، كحفظ اقتدار ح ياگر برا لما. (76، ص ق1414
 يف دا ،المقدم هيذ، داده ش ودالمال به آن، ا ب اج تيا ا  بي ،گماشتت را براي ظلم به  يردستان با  ثرو
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نخواه د داش ت.  يار ش ي، ومتك ن حيچن  مجا  نخواهد ب ود. شرداًنه و  دققًنه ه ك شده استمقدمه 

 نف ر، قطع اً و هزاره اب ه ص دها  ومت و حرم ت ظل مكن وجوب حفظ اقتدار حيدر تزاحم ب، نيبنابرا

 و  وال  يب ه تض عمنج ر اگر  يحت، را روا داشت ين ظلميد چنيمقدم است و نبا ين ظلميحرمت چن

 ومت شود.كح

 مانياحترام به عهد و پ .3

 فرمودند: امير مؤمنانه ك نقل شده است البقغهن،جدر 
 ينك،دشدر است، اگر ن و جنايتكاكشمانيتر نيست، اما معاويه پكريمعاويه ا  من   !سوگند به الدا
و انكار  گناه، و هر گناهى نودى كفر ياينكترين افراد بودم، ولى هر د،دشمن  يرك ،ناپسند نبود

 ش  ودن، پرچم  ى اس  ت ك  ه ب  ا آن ش  ناالته م  ىكش  اس  ت، رو  رس  تااليز در دس  ت ه  ر د،د
 .(319، ص ق1414،البقغهن،ج)

 نوشتند: كمالدر د،د الود به  يدل ه حضرتكنقل شده  البقغهن،ج ز درين و العقولتح در 
ر مانت، وفادا، به پيمان و ايا او را ا  جان  الويش امان داديو اگر بين الود و دشمنت پيمانى بستى 
شان يهاشهينده در هواها و اك يبا تمام االتقف ، يرا مردم؛ باش و جان الود را سپر پيمانت قرار ده

به  يم وفامشركين ه يحت، نظر نيستندحترام به پيمان هممثل ا يدام ا  واجبات ال،كچ يدر ه ،دارند
ه پس ب. ودندبشكنى را دريافته دانستند به ج،ت آنكه وبال و بدداقبتى پيماند،د را بين الود ال م مى
كند مگر نادان  يرا بر الدا جرأت نمى؛ نكات وفا پيمانت را مشكن، و به ذمه، امانت اليانت نكرده

ست و ان بندگانش قرار داده يرحمت، امان و آسايشى ب يو ذمه را ا  رو بدبخت و الداوند پيمان
باهكارى و تپس . را حريم و پناهگاهى قرار داده كه به استوارى آن  يست كرده در پناه آن بروند آن

؛ 443ق، ص 1414، البقغ  هن،ج؛ 146 ق، ص1404، يش  عبه حران )ابن فري   در آن روا نيس ت
 .(262 ، ص74 ق، ج1403، يمجلس

ود به الميت را به سود كبا حيله، ح معاويهه كا  اينكه پس  شده استنقل  وقعة صفين تابك در

ردن د كميت را كدرالواست برهم  دن نتيجه ح منانؤم تعدادي ا  الوارج ا  امير، پايان رساند

ب ر  واي» جوييم. اما حضرت نپ ميرفت و فرم ود:ا  تو برائت مي، نيكار را نكاگر اين : و گفتند

« !ني دكا ا  رضايت و د،د و پيمان، برگرديم؟ مگر الدا نفرموده: به پيمان الود وف پس شما! آيا 
 (.514ق، ص 1404)منقري، 

 فرمود: منانؤم ريه امك آمده البقغهن،ج در، نيهمچن
تر ا  آن سراغ ندارم. آن كس كه ا  با گشت است كه سپرى محكم ييگواى مردم! وفا همراه راست

كن يم ك ه اى  ندگى مىند. اما امرو  در  مانهكينم ينكاليانت و د،دش، قيامت آگاه باشد الود به
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الوانند. پندارند، و افراد جاهل آنان را اهل تدبير مىو نيرنگ را  يركى مى ينكشمانيبيشتر مردم پ
الدا  ي،اما ن، داندكنند؟ الدا بكشد آن،ا را! شخ   يرك و كاردان راه حيله را ميچگونه فكر مى

 كن دترك مي را آن له را دارديكار بردن حه كار برد، و با اينكه توانائى به حيله را بكه شود يمانع م
 .(102، ص 34 ق، ج1403، ي؛ مجلس84ق، ص 1414، البقغهن،ج)

 ت وان استفاض هياما با توجه به تعدد نق ل، م، ندارند يات اگرچه سند موثقيروا نيا كتكت، در مجموع

نظر كرااش ت ،ام ر كي در  الجمل هيف ها،ن همه تفاوتيات در دين روايا هك؛ چرارفتيآن را پم ياجمال

 است. يطي، تحت هر شرات د،د و ذمهيو وجوب ردا ينكشمانيدارند و آن حرمت پ

 محتوا يل و بررسيتحل

، يطيش را چي، در ه امي ر مؤمن انه چ را ك نيامطرح اس ت ه كاي شب،هن االبار، يرش ادتبار ايپمبا اما 
ان و ج ا ي وم ت كبه ا  دست رفتن اص ل حمنجر  هك يدر موارد يحتاند، را مجا  ندانسته ينكشمانيپ

اگ ر ب ا » :ن ديفرمايح ميتصر، كماله حضرت در د،دنامه الود به كطور همان .شده استميمال فراوان 

م ان، ت و يشده ا  پحاصل يامبادا تنگن» د:يفرمايمهمچنين . «نك، جانت را سپر آن يبست يمانيدشمنت پ

 و باش د« دس ر يف ن»و قادده « الحرج» هقادد يد مجرايبا قاددتاً، هان تنگنايا .«ندك را به نقض آن وادار

ن ي ا اي آد. مجا  باش  ينكشمانيپيد باام متزاحم اهم، كا احي هيثانو امكاح ، با دروضيطبق ضوابط فق،

 سا گار است؟ يفق،هاي با چارچوب، رهيس
 يه ق درب در نظر ش ارع  ،به د،د يوفاكه دهد ي، نشان ميانات شرديتتبع در ببايد گفت: اسخ پدر 

ن ين اودب ا د روض و ن ه  شودير واقع ممغلوب و موالّ، امكر احيه نه در مقام تزاحم با ساكم،م است 

ب زرگ، يار س به، نسبت به محرم ات يام ثانوكان شد، ادله احيه بكگونه چون همان؛ شوديه، مرتفع ميثانو

 يب را يحت  من انؤرميحض رت ام، لي دلهم ين ن د. ب ه كيانصراف داشته و حرمت آن، ا را رف ع نم

 اند.نشده ينكشمانيومت، حاضر به پكح يريگبا پس

م ان را يهم ه ج ا پدر ه ك يطوربه، ز قابل ف،م استين ين اهتمام شارع، با دقل بشريمت اكالبته ح
 ه يچ چي ز قاب ل مان نباشد،يبه د،د و پ يبنديه اگر پاكاند افتهيجربه دربه تنيز همگان  .شمرنديمحترم م

ب ه  يدر مورد وف ا همه مردم با تمام االتقفشان،»ز فرمودند: ين منانؤم ريه امكگونه همانادتماد نيست. 

 .(443ق، ص 1414، البقغهن،ج؛ 146 ق، ص1404، يشعبه حران)ابن «نظر دارند...د،د اتفاق

 نيخيره شيتن عمل به سرفينپذ .4

ه ك ، دبدالرحمن دوفل شد. در آن شورا يكفه تشين اللييتع يشش نفره برا يي، شورادمرا  مرگ پس 
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ع ت ي، ب ا ت و بين كين دم ل ميخيره شياگر به س: شن،اد داديپ يبه حضرت دل، ننده بودكنييش تعيرأ

 رفتند.ين شر  را نپمينم. اما حضرت اكيم

 :تر شودوشنرن دمل حضرت، يا يايتا  وا پردا يم،مي بارهها در ايني ا  نقلبرال انيببه ، نجايدر ا

 ند:كيگونه نقل منيا يدقمه مجلس
 نيخيره شيتاب الدا و سنت رسولش و سكنم بر كعت يگفت: با تو ب يدبدالرحمن الطاب به دل

حمن پس دبدالرتاب الدا و سنت رسول او و اجت،اد الودم. كه بر كگفت: بل ير و دمر؟ دلكابوب
رد ك يدل . سپس دوباره رو بهنمكيقبول م بله رد و همان جمله را گفت. دثمان گفت:كرو به دثمان 

گردد و دثمان هر بار يا  حرف الود برنم يد دليه دك يرد و هنگامكرار كار را سه بار تكن يو ا
، ي)مجلس  ن انامي ر مؤما ي  كي ند، دست در دست دثمان گماشت و گفت: السقم دلكيقبول م
 .(400 ، ص31 ق، ج1403

ن ج، ت قاب ل ي ا  ا، و ش وديه موج  وثوق به ص دور آن مكاست  يها به حدتعدد نقل، در مجموع
 .ادتماد است

 محتوا يل و بررسيتحل

دن ي  رس اپس  يلو، رندين شر  را بپميبه دروغ ا توانستندمي ه حضرتكايناست مطرح ه ك يااما شب،ه

وم ت، اه م و كح يتص دن وج وب ين حرمت دروغ و بيب ،چرا حضرت؛ نندكمل نبه القفت به آن د

ر دن د؟ يبگو يمص لحت دروغ كي  ،نانامصالح اسقم و مس لمحفظ  يبراردند؟ و حاضر نشدند كم،م ن

 داد؟ حيتوض ين رفتار حضرت را با چارچوب فق،يتوان اي؟ چگونه مالقفت را ا  دست دادند، جهينت

د، د و »ه ك بل، س تين «دروغ»ط رف ت زاحم،  كين شب،ه فرض شده، يچه در ابر القف آن :اولل يتحل

الواستند ا  حض رت د، د يآن،ا م، تر ا  دروغ استبه مرات  م،م ينكد،دشالبته  است. «مانيپشر  و 
نن د. كس يرة ش يخين عتشان را مشرو  ب ه يالواستند بيم، در واقع ند.كن دمل يخيشة ريه به سكرند يبگ

 ور آمده است. ا  جمله:كممهاي ه در نقلكاست  يدباراتن سخن، يشاهد ا
 خَيْنِ أَبِي بَكْرر  وَ عُمَررَ سِيرَةِ الشَّيْوَرَسُولِه  فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ لعلي: أُبَايِعُكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ -

ت اب كنم طبق كمي عتيگفت: با تو ب يدل ؛ دبدالرحمن به(400 ، ص31 ق، ج1403، ي)مجلس
 .ر و دمركره ابوبيالدا و سنت رسولش و س

 سُنَّةِ نَبِيِّرهِ وَ وَكِتَابِ اللَّهِ بِوُلِّيتَ لَتَعْمَلَنَّ  : عَلَيْكَ عَهْدُ اللَّهِ وَ مِيثَاقُهُ، لَئِنْقَالَ )عبدالرحمن( لِعَلِيٍّ  -
ه اگ ر كد بده گفت: تع، يبه دل دبدالرحمن، (709ق، ص 1414، ي)طوس بَكْرٍ وَ دُمَرَ سِيرَةِ أَبِي

 ي.نك، دمل ر و دمركابوبره يتاب الدا و سنت رسولش و سك، به يامر شد يول
صَاحِبَيْهِ عبدالرحمن: فَأَيُّكُمَا يَتَقَلَّدُ هَذَا الْأَمْرَ عَلَى أَنْ يَسِيرَ فِي الْأُمَّةِ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ وَ بِسِيرَةِ قال  -
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ا  شما دو  يك دامكدبدالرحمن گفت: ؛ (558ق، ص 1414، ي)طوسفَلَا يَعْدُوهُمَا  عُمَرَأَبِي بَكْر  وَ 
ر و دمر، كاش ابوبيره دو صحابيره رسول الدا و سيه به سكنيمشرو  به ا، رديپممي نفر، القفت را

 ند؟كن يدو تعد ره آنيند و ا  سكدمل 

و مش روع  مج ا  يطيچ ش رايت ه ه تح ك است  يمحرمات بزرگا   ينك، د،دشگمشته كطور همان

ورت ص حض رت در ، نيه. بن ابراي ن ثانويام و نه ب ا د روض دن اوكر احيباشد، نه در تزاحم با ساينم

. وم تكحمت ا  دس ت رف تن يبه ق يحت، ر پا بگمارنديرا   توانستند آنين تع،د و شر ، نميرش ايپم

 رش آن تع،د نشدند.يلما حاضر به پم

رفتند، سپس ب ه آن دم ل يپمين شر  را ميشد و حضرت اين شر  ميد به ايقعت، ميب اگر :دومل يتحل
 يب را يچ الزام يه  نن دگان،كعتي، بپ س ا  آن. شديباطل مو شردا  دققً ،عتيب گر دقدِيردند، دكينم

 يب را يرد ت ا راه برگش تكارانه، القفت را مشرو  ك، مدبدالرحمن دوف، در واقع .نداشتنددمل به آن 

رده و ك موجّ ه، فس خ  يلكع ت را ب ه ش ين ش ر ، بي تا در صورت تخل  حضرت ا  ا، ندك الود با 

رش يل، حضرت حاضر به پ مين دلينار بگمارد. به اكن، كمتخل  و د،دش يحضرت را به دنوان شخص

 نشدند. ين القفت مشروطيچن

 حض رت ش ر ه اگ ر ك نب وده اس ت، بل يدروغ مصلحت كيله ئله، مسئنجا مسيدر ا اساساً :ومل سيتحل
اص ل ، ج هيدر نت. دو ب ود ره آنيت دادن به سيردن و مشرودكامضا  يرفت، به معنايپممي را دبدالرحمن

ن را يخيره ش يز هم ان س ي ن امير مؤمنانه اگر كشد مي ال مطرحؤن سيرا اي  رفت.مي الؤس ريت  يوال

رش يه پ مبل حضرت حاضر ين دليبه ارو، ا ايند؟ نكميچرا بر سر القفت با آن،ا نزاع پس قبول دارد، 

 ن شر  نشدند.يا

 افساد ةيلاز اصالح به وس يخوددار .5

ه اى فرمان دهان گرىپس ا  شنيدن غارت، هجرى 39در سال  امير مؤمنانه كنقل شده  البقغهن،ج در

 در نكوهش كوفيان فرمود:، «دين التّمر»در  معاويه

اى ا  م،اجمان شام به شما يورش آوردند، ه ر ه دستههر گا ؟...چه مقدار با شما كوفيان مدارا كنم
الزي د، و بنديد، و چون سوسمار در سوراخ الود م ىكدام ا  شما به الانه رفته، درب الانه را مى

گرش باشيد، كسى كه آرميد. سوگند به الدا! ذليل است آن كس كه شما يارىچون كفتار در النه مى
ه ا ش ما در الان ه !پيكان رها ساالته است. به الدا س وگندبا شما تيراندا ى كند گويا تيرى بدون 

وَ لَكِنِّي لَا أَرَى ِِصْلَاحَكُمْ  أَوَدَكُمْ وَ يُقِيمُ بِمَا يُصْلِحُكُمْ لَعَالِم   ِِنِّي هاى نبرد اندكيد.فراوان، و  ير پرچم
دانم، ولى هرگز با تباه مى، يدنماهايتان را مستقيم مىمن آنچه شما را اصقح و كجى بِإِفْسَادِ نَفْسِي.
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 ، ص34 ق، ج1403، ي؛ مجلس 99 ق، ص1414، البقغهن،ج) كنمشما را اصقح نمى ،كردن الود
79). 

 فرمود: منانؤم ريه امكرده كنقل  احتجاجدر  يطبرسمرحوم  ،نيهمچن
ش ما  ا بهالواندم و شما حركت نكرديد، و سخنم راى مردم، من شما را براى ج،اد با اين قوم مى

پايان  خنمانگيزم و هنو  سي. شما را به جنگ با ستمكاران برم..گوشزد نمودم و شما پاسخى نداديد
سر نش  واى مردم كوفه من شما را به موادظ قرآن مقمت .. شويد.ق مىنپميرفته است كه شما متفر

شما پيدا  ،ى دريچ توجولى ه، ولى ا  شما سودى نبردم، و با شلّاق الود شما را تأدي  نمودم، كردم
الَّ مِي  مْتُ أَنَّوَ لَقَدْ دَلِ». نشد، با تا يانه اجراى حدود شما را دقوبت نمودم و شما حساب نبرديد

، كندا اصقح مىو ف،ميدم آنچه شما ر« فْسِييُصْلِحُكُمْ هُوَ السَّيْ ُ وَ مَا كُنْتُ مُتَحَرِّياً صَلَاحَكُمْ بِفَسَادِ نَ
 ، جق1403، ي)طبرس ، و من در راه صقح شما، الود را به فساد نخواهم انداالتتن،ا شمشير است

 .(175، ص 1

 شود.ينان به صدور آن حاصل ميه اطمكاست  يطرق مختل ، به حد ا ، تعدد نقل آن يا  لحاظ سند

 محتوا يل و بررسيتحل

 ةه ال م ك اد نف س )افس  ح رام كياب كتوانست با ارتيحضرت م يه وقتكايناست مطرح ه ك ياشب،ه

اب ك ارت نيب  ،طبق قوادد ب اب ت زاحم چرا؛ نندكت يها هزار نفر را اصقح و هدا، دهاصقح مردم بود(
قح رد و م ردم را اص ك ناه م و م، م ت و اصقح هزاران نف ر ا  م ردم، ين وجوب هدايحرام و ب كي

 ؟ق استيقابل تطب يچگونه با چارچوب نظر، ن رفتار حضرتيا ردند؟كن

 يعن امشده اصقح م ردم ب ه تصور ه كايگونهاست. به« اصقح» يا  اللط در معنا يناش، شب،هن يا

 ج اجاحتدر  يطبرسه كگونه بخصوص آن، امل الطبهكتوجه به متن اما ، ت مردم استيو هدا يرستگار
 فاًد، ص ره مراكبل، ستيآن،ا ن يت و رستگاري، هدا«مكاصقح»مراد حضرت ا  توان گفت: يرده، مكنقل 

 آن،ا به ج،اد است. ردنكوادار 
ر، يدم ال  ور شمش ه م ب ا اِ ردن ب ه انج ام واج  ، آنكوادار  يبه معنا، «اصقح»كه  روشن است

ر هم ه توانست به  ور و اجبايالود الدا مگونه بود، اگر اينشود. ينم يسك يت و رستگاريموج  هدا

، ين اص قحيچن، نيابنابر. (35)انعام: « يال،د يدل لجمع،ماهلل و لو شاء ». قرار دهدمردم را دابد و  اهد 

 ست.ين نيزه حتي مطلوب شارع كبل، واج  نيست تن،انه

له ير و ب ه وس يه مردم را به  ور شمشكنيا يعني؛ شوديز روشن مين «افساد»، مراد حضرت ا  براينانب

د و ي ره چشم گرفتن و ت،دبا  ه يعني؛ ندك، مجبور به اطادت يشرد يهافراتر ا  مجا ات ييهامجا ات
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 راتي ، ح دود و تعزه اعت اس قم، مجا اتيدر ش ر هكيحالدر ند.كمردم، آن،ا را وادار به ج،اد  ارداب

شرب المر، هشتاد ضربه  يو برادست ، قطع يد د يبرا ،مثقً است. ن شدهييهر گناه تع يبرا يمشخص

 يا  ج رم، ب ه ج ا يريجلوگ يانه، براجقدان  م كتوان به سبين شده است. حال اگرچه ميمع ،شقق

قط ع  يبه ج ا، مثقً. ردكاجرا  ترنيبه مرات  سنگ ييهاشده، مجا ات ينيبشيه در شرع پك ييهامجا ات

را ي ين انوا مثقً ايد هشتاد ضربه، شارب المر را هزار ضربه شقق   يا به جايد و ، گردن د د را  ستد
ن دك س ب ا اكام ا ه ر. ت تخل  را به ال ود راه نده دأجر يسكتا ، التپزد، در تنور اندايه بد نان مك

را در  ي، ح د و م ر  مشخص يالود ش ارع، طب ق مص الح يه وقتكداند يم، يعت اسقميشرآشنايي با 

 ست.يبه آن ن يشارع راض؛  يرا رمجا  استيا  آن نامشروع و غ يرده، تعدكن ييمجا ات تع

ه . مج راي قاد ديست، ربطي هم به آن نداردم نباب تزاحي، مصداق ه اين مواردكروشن است 

ع د د و بن كم، م  بين مفسده د دي و مفسده اد دام، اه م و تواندسي نميكنيست. هم اهم و م،م 

 ومقابل ن    نيم. اين اجت،اد دركلما د د را اددام مي. تر استجلوگيري ا  د دي م،م مثقًد: بگوي
 غيرمجا  است. قطعاً

فرات ر  ن،يا  متمرد يان جبار، با ددهيه اگر مانند سقطكاست روشن ز يت نن رفتار حضريدر مورد ا

ر را گ ردن چن د نف  ا م ثقًي گرفتن د، يمانتقام ردند و ا  آن،ا كيبرالورد الشن و تند م ،يا  حدود شرد

ش ما را »ه فرمودن د: ك گون ه همان رد.كيدر ج،اد را نم يتراشو ب،انه يت تنبلأجر يسكگر ي دند، ديم

وده و ار مش روع و مج ا  نب ك ن ي ا يايچ ضابطه فق، يو طبق ه اما قطعاً .«ندكير اصقح ميقط شمشف

 ستند.يقادده تزاحم و اهم و م،م ن ين موارد، مجرايابنابراين،  ست.ين

 يومتكمناصب ح يدر اعطا عدم مماشات .6

 ريعدم انتصاب طلحه و زب. 1

نوش ت و دس تور  ياپس ا  با گشت ا  ن،روان، نامه منانؤرميه امك شدهنقل  ،ش  المحجهكتاب كدر 
 مردم الوانده شود و در ضمن آن فرمود: يداد برا

كه فتم نه! بلن امر. من گيم در ايتو باش كيه شركنيبه شر  ا، مينكيعت مير گفتند با تو بيطلحه و  ب
دگى در و درمان ، و دو ياوريد به هنگام ناتوانىديهست كيردن شرك شما در نيرو بخشيدن، و يارى

ارت ر ام ي من را داشت و  بيد امارت يام، طلحه ردند...كعت يبا من ب لكن شيها. پس به اسختى
دزم دم ره  ينكشعتينم، به قصد بكيدند من آن،ا را منصوب نميد ياما وقت، الواستيدراق را م

 . (235، ص 1375طاوور، )ابن ردند...ك
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 :ندكمي نقل يعقوبيهمچنين 
راني يمامه و بحرين را ب ه  بي ر واگ مار ك رد. حكومت يمن را به طلحه و حكم حضرت دلي

 با تو شد. هنگامي كه حكم آنان را به دستشان داد، طلحه و  بير گفتند: الويشاوندي سب  ارتبا  ما
است. ن حضرت با شنيدن اين جمله فرمود: همانا ارتبا  من با شما بر اسار واليت امور مسلمانا

 ،2تا، ج )و آن،ا به شدت ا  حضرت ناراحت شدند( )يعقوبي، بي آنان را با  پس گرفتگاه حكم آن
 (.180ص 

ن ي ا كمش تر اصل آن واقعه و قدر، ن واقعه وجود دارديه ا  اك يمتعدد يهابا توجه به نقل، در مجموع
 ، استفاض هفاض همنظ ور ا  است ،عيتعدد وقا و البته با توجه به تفاوت دبارات ض است.ي، مستفهاگزارش

در  ه ازارشگن ي الجمل ه، ا يه فكن معنا يبه ا؛ است يه مراد، استفاضه اجمالكبل، ستين يا معنوي يلفظ

ت كش ارمر ا  د دم ي د طلحه و  بيشد يتيو آن نارضا نظر دارندكامر اشترا كيها، در ن همه تفاوتيد

 جمل شد.جنگ به شورش آن،ا و  يمنت،، تيه در ن،اكومت بود كدر ح

 محتوا يل و بررسيتحل

در ش، يوم ت ال وكحف ظ ح يب را ندحاض ر نش د منانؤرميچرا امه كنياست امطرح ه كاي اما شب،ه
ف ظ ه حك  يطيه طبق قوادد باب ت زاحم، در ش راكيحال، انعطاف به الرج دهند؟ دريومتكانتصابات ح
ن وجوب حف ظ يبيد باسر نباشد، حضرت يم ري بو  طلحهومت حقه حضرت، جز با انتصاب كاسار ح
 ردند.كمي مماشات ري بو  طلحهبا ، ردهكن انتصابات، اهم و م،م ين حرمت ايو ب يومت دلوكاسار ح
طور م انه، چ ون ش ودار نبوده تا قادده اهم و م،م اجرا كدر  يتزاحم، نجايه در اكن است يپاسخ ا

ب دون  ن دق ادر بودحض رت  م اني م اس ت. ام ا ك ن دو حيان شد، شر  تزاحم، دجز ا  جمع بيه بك
در  ادن د،دار را انج ام كن يه اكطور همان د،ننكومت را هم حفظ ك، همزمان، حري بو  طلحهبه  يدهس،م
 ه است.شان واج  بوديبر ا مكح امتثال هر دو هكبل، باب تزاحم نبوده ي، اساساً مجراطين شرايا

 هيعدم ابقاء معاو .2

 هي معاوعت گرفتن ا  يب يبرا، ينده حضرت دلي، نماريجر يوقت: نقل شده است وقعة صفينتاب كدر 
ن د و كه اگر ش ام را ب ه م ن واگ مار كس يبنو يه به دلكنيا. دارم يگفت: من نظر معاويهبه شام رفت، 

را به گردن م ن ق رار نده د،  يسكعت يب، ردكه وفات ك يز هنگاميمصر را الراج گزار من قرار دهد و ن
 ري جرب ه  نامهپاسخ در  حضرتاما  رم.يپميم تباًكار و القفت او را ار را به او واگمكن صورت يدر ا
. انج ام ده د، الواهديعت من بر گردنش نباشد و هر چه الودش ميالواهد بيدر واقع م هيمعاوند: نوشت

ه م ن ك را  ياورد رو ي ال دا ن .الواهد تو را سر بگرداند تا آمادگى مردم شام را ار يابى كندمىهمچنين 
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ه فب، ا كرد كاگر آن مرد بيعت  .«دَضُداً وَ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَرَانِي أَتَّخِمُ الْمُضِلِّينَ»: رمياور الود بگي گمراهان را
 .(378، ص 32 ، جق1403، ي؛ مجلس52 ق، ص1404، منقري) وگرنه با گرد

 :شده استنقل  ،يخ طوسيش امالي در نيو همچن المصطفيبشارة تابكدر 
ه و گفته ردك يعت الودداريه ا  اظ،ار بيه معاوكد يعت شد، البر رسيب ر مؤمناناميه با ك يهنگام

نم. كيعت ميببا تو ، ينكر يآن بودم را تقر يمتول دثمانه ا  طرف ك ياگر امارت مرا بر شام و ادمال
رده كام ش يقبل، وال ي. او را اللفايشناسيرا م هيمعاوآمد و گفت  منانؤرميش اميپ رهيمغ، سپس
د. ينكيا دزل مرد، او ياگر الواست، سپس. م شودكد تا امر القفتتان مستحينك يز او را ابقاند. شما نبود
. حضرت نه :نم؟ گفتكفاف دهد تا او را دزل كه دمر من ك ينكين ميا تضميفرمود: آ منانؤرميام

 يس ك م ن رد.ك هم نخواهم  يظلمان يدو نفر مسلمان در شب يمتول يفرمود: پس هرگز او را حت
؛ 87ق، ص 1414، ي)طوس« دَضُداً وَ ما كُنْتُ مُتَّخِمَ الْمُضِلِّينَ»: رمياور الود بگيه گمراهان را كستم ين
 .(263، ص 2 ق، ج1383، ي آمليطبر

 محتوا يل و بررسيتحل

ي ه را ب ه معاوش، يوم ت ال وكحف ظ ح يب را ندحاضر نش د منانؤرميچرا امه كن است يال اؤاما س
وم ت كه حفظ اس ار حك يطيه طبق قوادد باب تزاحم، در شراكيحالنند؟ دركابقا  مدتوتاهكصورت 

را موقتاً ابق ا  هيمعاو، ردهكاهم و م،م يد ن نباشد، حضرت باكمم هيمعاو يحقه حضرت، جز با ابقاء موقت

 ردند.كمي

 :طرح استمل يدر پاسخ، چند تحل

ن يجم ع ب  هكن است يقوادد باب تزاحم، ا ياجرااهم و م،م و  ةان شد، ال ميه بكطور همان :ل اوليتحل

ه بدون ابق اء كدند بون يقادر بر ا منانؤرمين مورد الاص، امي، مقدور نباشد. اما در ايم شردكهر دو ح
در رو، اي نا انج ام دادن د.  ري  بو  طلحهه در مورد كطور نند. همانكز حفظ يومت را نك، اصل حهيمعاو

رت ع حض ي ردن د، و مطكي، حماق ت نمامي ر مؤمن اناران ياگر  .ستياهم و م،م ن يجا، طين شرايا

 ةانه تا آس تكگونه . همانديرسيار به سرانجام مكن يالوردند، ايزه را نمين يرو يها  قرآنيبودند، و فر

 ن واقعه مصداق تزاحم نبوده است.ين، ايش رفته بود. بنابرايتحقق پ

 ه حض رتك شود مي وارد ين شب،ه در صورتيا ،تزاحم بودنجا مصداق يا هكشود فرض اگر  :ل دوميتحل

ن ي به ا هيمعاوه كيحالند. دركت ي، القفت الود را تثبهيمعاوومت موقت شام به كتوانست با دادن حمي
 هي معاو ،يحضرت دل اگر شد ومي ل به امارت دائميامارت موقت او تبد، ه اوالًكبل، نبود يمقدار راض
ه حض رت ك گونه همان. شدمي ترا برداشتن او به مرات  سختهبعد ردند،كنمي دزل ار،كن اول يرا هم
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 هي معاو، اًي ثان«. فِيمَا تَوَلَّيْتُ هُ ِِلَ ى الَلْعِ هِ؟ مُغِيرَةُا يأَتَضْمَنُ لِي دُمُرِي »: ر شدندكمتم رهيمغرا به  تهكن نيهم
 ه حض رتك طور هم انش د. با يزك فه مريردست الليه  ك ينه امارت، بود يالودمختار يالواستار نود

القف ت  يبه طور ضمن ،لثاًثا«. أَنْ يَخْتَارَ مِنْ أَمْرِهِ مَا أَحَ  مُعَاوِيَةُ أَلَّا يَكُونَ لِي فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ وَأَرَادَ »فرمود: 

 امي ر مؤمن انن ده يه ب ا نماك  يا  ش روط يك يه كطور همان. الواستيز ميرا ن امير مؤمنانا  پس 

 .«لَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ بَيْعَةً فِي دُنُقِي الْوَفَاةُِِذَا حَضَرَتْهُ » هكن بود يه بود، اردكمطرح 
ار حرمت ام ارت الودمخت »و « ومت حضرت بر شامكوجوب ح»ن ين مورد، تزاحم بيدر ا، نيبنابرا

، مفس ده ين تزاحم يه روشن است در چن كبود « امير مؤمناندقوه القفت بعد ا  ه ب، بر شام هيمعاو

 ردند.كي ميريد ا  آن جلوگيش ا  مصالح آن بوده و حضرت بايب هيمعاوابقاء 

 انيب يو آزاد ياسيس يآزاد .7

 نقل شده است: تاريخ طبري در و ددائم االسقمتاب كدر 
ت كاس يم اال هلل. دلكا  الوارج بلند شد و گفت: الح يكيه كالواند يوفه الطبه مكدر  يدل

ار كن يهم يادين را گفت. با  شخ  سوم ... تا تعداد  يبلند شد و هم يگريد يشخص ،شد. سپس
د. يدار زيه ا  آن اراده باطل شده. شما در نزد ما سه چكاست  يحق ةلمكردند. حضرت فرمود: كرا 
ان را ا  در دست ماست، حقت ه دستتانك يتا  مان .2؛ ميشويمسجد نم در مانع نما  الواندن شما .1
حي ون، )ابن نيمكنب رد نم يد، ما ب ا ش ما يردكتا شما جنگ را آغا  ن .3؛ مينكيالمال قطع نمتيب

 (.53، ص 4تا، ج ؛ طبري، بي393، ص 1ق، ج 1385

 رده است:كنقل    امام صادقا البقغهن،جشرح در  ديالحد يابابن
واء ا  پشت سر صدا كه ابنكبه امامت جمادت ايستاده بود و در حال قرائت بود  رو ي اميرمومنان

رِينَ طَنَّ دَمَلُكَ وَتَ لَيَحْبَوَ لَقَدْ أُوحِيَ ِِلَيْكَ وَ ِِلَى الَّمِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْ» : د « لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاس ِ
ه ت شد، دوباركواء ساكت شد و وقتي ابن كسا واء بلند شد، حضرت دليكه صداي ابنكهنگامي 
ه صداي بلن د بواء دوباره همان آيه را كرد، ابنكاما وقتي حضرت شروع به قرائت . ا ادامه دادقرائت ر
واء ك ابن واء دوباره شروع فرمود. اما ب ا كقم ابنكپس ا  اتمام . ت شدكرد. با  حضرت ساكقرائت 

: ردكئت قراه حضرت اين آيه را كت شد تا اينكرد و هر بار حضرت ساكرار كار را تكچندين بار اين 
واء ك ن د، ابنضرت اين آي ه را الواحوقتي « ونَفَاصْبِرْ ِِنَّ وَدْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ اليَسْتَخِفَّنَّكَ الَّمِينَ ال يُوقِنُ»
الحديد، ابي؛ ابن345، ص 33ق، ج 1403)مجلسي،  ردندكحضرت قرائت نما  را تمام  و ت شدكسا

 (.311، ص 2ق، ج 1404

ان يربق بكاقعه ا  و يبياالبار غ، يادر الطبه منانؤم ريه امكنقل شده  بريكال هدايةال تابكدر ، نيهمچن

 به ادتراض بلند شد و گفت: اشع ، ن هنگاميدر اردند. ك
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امي ر ؟ يج ا داركن دل م را ا  ي رد. اك يرا اددا نم ينكيه تو اددا مكين دلميهم ا رمكامبر ايپ
الجوشن يذ پسرت محمد است. او به همراه شمربن يبرا ه دنق آتشكبر تو  يفرمود: وا مؤمنان

قم حضرت را ك، ربق هستند. اشع كت ي  ا  سران جنايو دمرو بن حر يديو  ب يو شب  ربع
تا جوابت را ب دهم. حض رت  ييگويچه م؟ ح بدهيرد و گفت: پسر ابوطال ، درست توضكقطع 

رد و ك ست. و پشت يال  حرفت درست نپسر ابوطاي  ؟ اشع  گفت:يديبه تو، نشن يفرمود: وا
ام فرمود: آر شند. اما امامكستادند و منتظر بودند حضرت اجا ه دهد تا او را بيپا ا يرفت. مردم رو

 و ردك بلن د درس ت  ايمأذن هاش ان اشع  رفت و در الانهين جريم اهلل... بعد ا  اكرحميد يباش
اش ب اال ذنهأع  ا  مششد، ايوفه بلند مكدر مسجد جامع  امير مؤمنانذن ؤم يه صداك يهنگام
 ن و چنانم ويمن چن: گفتي د و مياد ميفر منانؤرميرفت و به سمت مسجد و الطاب به اميم

 .(185ق، ص 1419، يبي)الص يماب هستكتو ساحر و 

گون ه نآ: فرمود و در ضمن آنالواند  يان الطبهيدر صف منانؤرميام :نقل شده است افيك در همچنين 

ن ينگد سخن ح ق ش ما ب ر م ن س ينكگمان ن .دييد، با من سخن نگوينكي مياركبا جباران، محافظهه ك

 .(356، ص 8 ق، ج1407، ينيلك) است

 رس د. ل ما ا يم يا استفاضه اجمالي يبه استفاضه معنو ،ت  مختل كها در ن نقليتعدد ا با توجه به

 .باشديمقابل الدشه ن ،يسند ج،ت

 امحتو يل و بررسيتحل

دادن د ب ه ام ر ب ه اج ا ه ميبه الوارج و س اير مخالف ان،  منانؤاميرمه مقحظه شد، كگونه همان
، ش  ودتعبي  ر ميسياس  ي وم  ت بپردا ن  د. ام  رو ه ا  آن، ب  ه آ ادي كر حك  مع  روف و ن،  ي ا  من

 اي ن س ؤال. ردن دكردند و به رفتار ايشان شديداً انتقاد ميكتخطئه ميه حضرت را دلناً كايگونهبه
وم ت كحضرت طبق قوادد باب تزاحم، براي جلوگيري ا  تضعي  ح ،ه چرا در اين مواردكاست 

 ت راحض ر اي ن رفت ارردن د؟! كميردن آ ادي آن،ا نكات يا محدود كاسقمي، اقدام به حصر يا اس
 رد؟كتبيين توان در چارچوب قوادد فق،ي چگونه مي
و ب ا دق ت  يات ت زاحم را ب ه درس تيه ص غرك ن اس ت يا يم اسقمكهنر حابايد گفت:  پاسخدر 
 ياي نو ه در دز آنچ ه ام رينجا ني  دهد و با توهم تزاحم، به استقبال قادده اهم و م،م نرود. در ايتشخ
 تن،ان ه ث ر م وارد،كدر ا ادت راض و انتق اد، يو آ اد ياس يس يه آ ادك ن است يرفته شده، اياست پميس

 يومتك ح يبخصوص ب را. ديافزايمحكومت ام آن كستحه بر اكبل، شوديومت نمك  حيموج  تضع
ط رف ش ده و ان، انتقاد و گفت و شنود، شب،ات بريب يه آ اديه در ساكچرا؛ ه باشدشدن ييالطادچار ه ك
 د.گرديارتر مكآش، حق
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ش ود، يم تيمك  حاي، منجر به تضعياسيس ي، آ اديراله به گمان بكا  موارد  ياريدر بس، نيبنابرا

 يتزاحم  م،م رد ياسيس يآ ادن يومت و بكن حفظ حيب ثر موارد،كدر ا، جهيدر نت .ستيونه نگنيا اساساً

ط ابق مه ك روش ن اس ت  اس ت. يتوهم ،تزاحمرو، ا ايناند. جمعهم قابل  هر دو بابلكه  ،وجود ندارد

 ت را ندارد.يو محدود يحق سل  آ اد ومتكن موارد، حي، در ايچارچوب نظر
وم ت كحاقت دار تض عي  ، منج ر ب ه ياسيس ي، آ اداندكيه در موارد كري است ال م به يادآوالبته 

ها و  ين آس ي ا، ن ح الين موارد، به القف موارد قبل، مصداق باب ت زاحم هس تند. در د يشود. ايم
در رو، ا اي ند. مقابله داش ته باش ن يارايمردم،  يه در تزاحم با مصالح آ ادكستند ين يز در حديمفاسد ن

 شوند.ي، اهم بوده و مقدم مياسيس يز مصالح آ اديحم نن تزايا
د اس ت أيي مورد تاي يه آ ادكبل، ستيحد و حصر نيان، مطلق و بيب ي، آ اديالبته طبق ضوابط فق،

اب ك س در ارتكچيه هكچرا؛ ن حرام باشدير دناويمب و ت،مت و ساكا   ير بوده و الاليپمتيه مسئولك
 باشد.نمي آ اد يمحرمات ال،
 .ن دكود را مح د ياس يس يان و آ ادي ب يد آ ادي ، جز در موارد حرام، نبايومت اسقمك، حبنابراين
 .فرمودندز محدود نين امير مؤمنانه ك گونههمان

 يريگجهينت

، با اصول و ضوابط فق، ي، قاب ل تفس ير نند كه رفتارهاي امير مؤمنانكن است برالي تصور كمم

مح روم  بي ته دمقً ما را ا  سيره اهلكآميز اين ادتقاد اين است نيست. اما اوالً، فرجام مخاطره

و تأسي نخواه د  كبراي ما قابل تمس بيتهاي اهلا  سنت كيه ديگر هيچكايگونهسا د، بهمي

ت وان در چ ارچوب را مي هاي آرماني موجود در سيره سياسي امي ر مؤمن انبود. ثانياً، همه نمونه
مراني، اگر به م واردي برال ورد كم اسقمي در مسير حككرد. به اين ترتي ، حاقوادد فق،ي، تبيين 

ام و ح دود ش ردي، م ردد دي د، تن، ا در س ه كومت و ردايت احكه الود را بين حفظ اقتدار حك

ددم قدرت ب ر انج ام نار بگمارد؛ ال . كرده و موقتاً آن را ك كم شردي را تركتواند حصورت مي

، م م، مك ح كم اه م ب ا ي ك ح كتزاحم ي ؛ ج. م و دناوين ثانويهاكروض احم اولي؛ ب. دكح

تواند به اسم مصالح م اسقمي نميك. در غير اين صورت، حاغيرقابل جمع باشند ه واقعاًكايگونهبه

وم ت ش ود. كام شردي را ناديده بگيرد، حتي اگر منجر به قيمت تض عي  حكو سد ذرايع و...، اح
مناس   در  تواند الگوييه منطبق بر سيره امير مؤمنان هست، ميك بنابراين، همين چارچوب فق،ي،

 .نماييم استفاده ا  آن ومتيكگماري حسياست رداشد و بايد رفتار سياسي ما ب
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