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 ۱۳۹۸بهار و تابستان ، ۵، شمارۀ سومهای حدیثی، سال آموزه

 یهای امام علتحلیل و بررسی مناظرات و استدالل
 در برابر گروه خوارج

 ١مریم امینی 
 چکیده

بودنـد کـه علیـرغم تـالوت قـرآن و  امـام علـی ۀخوارج گروهی از یاران دیرین
کوشید پیوسته می امام شدآنان وارد نمی ۀعبادت فراوان، قرآن در محیط اندیش

بـه ایـن منظـور بـا بـه  از راه گفتگو و منـاظره اصـالح کنـدرا  کج آنان ۀکه اندیش
و اسـتدالل  کارگیری آداب و اصول صحیح مناظره و با منطق محکم به احتجـاج

این مناظرات و احتجاجات را تحلیـل  است کهاین مقاله برآن  ،پرداختبا آنان می
و بررسی دقیق علمی نموده تا بتواند گامی در جهت شناخت هـدفی کـه همـواره 

آنان از  ۀع مخاطب خود و بیدار ساختن اندیشپیش روی حضرت بوده و برای اقنا
بـه  ای کرده بردارد. روش تحقیق در ایـن مقالـه، کتابخانـه ابزار مناظره استفاده می

در  امـام اسـت کـهایـن پـژوهش آن  ۀنتیج ،باشد روش توصیفی _ تحلیلی می
ای مختلفی چـون تکیـه بـر آیـات ههای خود در برابر این گروه، از روشاستدالل

، شـرایط سیاسـی روز و معیارهـای عقلـی و قرآن، سنت رسول اکـرم ۀشریف
 های طرف مناظره بهره گرفته است. منطقی و دانسته

 ، خوارج، استدالل، مناظره. امام علی واژگان کلیدی:

                                                 
 . ۲۰/۰۹/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۱۱/۰۳/۱۳۹۸تاریخ دریافت:  
  m.amini7366@gmail.comدکترای علوم و معارف نهج البالغه دانشگاه میبد  .١
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 مقدمه
خـوردگی عمـوم مـردم و برای جلوگیری از انحراف ناشـی از فریـب معصومین

اند که بـر اندیشـه و رفتـار گوناگونی بهره گرفتههای دعوت آنان به سوی حق، از روش
گـروه  در برابـر از جمله منـاظرات امـام علـی ،گذاشتخاطبانشان تأثیر بسزایی میم

گیری داشتند: نخسـت،  در برابر گروه خوارج، دو نوع موضع علی امام خوارج است
طریق موعظه و ه از را از کژاندیشی باز دارد و به اندیشۀ صحیح و بالند تالش کردند آنان

مناظرات فراوانی از امام همام در ایـن جهـت در دسـترس اسـت،  ،مناظره رهنمود سازد
آنـان فرمـود:  ۀاو دربـار  کنـد نـه شمشـیر صحیح اصـالح می ۀزیرا اندیشۀ کج را اندیش

ْدَرَکه«
َ
ُه َکَمْن َطَلَب اْلَباِطَل َفأ

َ
ْخَطأ

َ
آن کسی که حق  ،)۶۱خطبـه/( »َلْیَس َمْن َطَلَب اْلَحقَّ َفأ

 رسد، یکسان نیست اینان راست و به آن میگرا بجوید و به اشتباه رود، با کسی که باطل
را برایشـان آشـکار  لـذا بایـد کـژی اندیشـۀ آنـان انـد ش، به خطا رفتهجویی خویدر حق
ها صبر، شکیبایی، ایراد پس از ماه است کهبرخورد نظامی  رویکرد دوم امام ،ساخت

مأیوس شده و  های مؤثر، احتجاج و مناظره با آنان، از اصالح زام شخصیتسخنرانی، اع
چشـم «خوارج مواجه شد به نبرد با آنان پرداخت و به تعبیـر خـود  ۀچون با قیام مسلحان

جــرأت نبــرد بــا ایــن  کســی جــز امــام علــی ،)۹۳خطبــه/( »فتنــه را از کاســه در آورد
ران دیرینـه ایشـان بودنـد کـه از کثـرت نماها را نداشت، زیرا آنان گروهـی از یـا مقدس

امـا  پیچیـد جـا میتـالوت قـرآن آنـان همـههایشان پینه بسـته و آهنـگ  عبادت، پیشانی
کوشـید  همواره می امام زد قدان رشد عقلی در آنان موج میفکری و جمود و ف کوته

کری و تعصب خشکشان فرا متوجه کج های منطقی آنان مناظره و استداللکه از طریق 
های امام در برابر روش بررسی اصول و ،را فراهم کند اندیشی آنان کرده و راه درمان کج

 ای برای فهم و استدالل صحیح در مناظرات فراهم آورد. تواند زمینهمی این گروه

 پیشینه تحقیق .۱
البالغه به عنوان یک اثر ماندگار، پیوسـته مـورد توجـه ویژه نهجبه کالم امام علی

در زمینـۀ منـاظره و  ،اسـتهـای زیـادی در آن صـورت گرفتـهبوده و پـژوهشمحققان 
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شناسی گفتگوهـا و بررسی، تحلیل و شیوه«نیز تحقیقاتی از جمله  های اماماستدالل
بررسی و «توسط محمود واعظی و » گیری آن از قرآن و حدیثو بهره مناظرات علی

توسـط محمـد مـالمیر صـورت » هالبالغـهـای نهـجای در نامـهتحلیل گفتمـان منـاظره
در راه  پژوهش حاضر درصدد است که مناظراتی را که امیـر المـومنین ،است پذیرفته

ــته ــوارج داش ــنگری خ ــانی و مالک روش ــی و مب ــن  اند، بررس ــرت را در ای ــای حض ه
هایی که ایشان در مناظره با خوارج جهت  بندی نموده و اصول و روش ها، دسته استدالل

انـد، تبیـین و تحلیـل کنـد تـا بـا شـناخت نکـات کـاربردی و  کـار گرفتهاقناع آنان بـه 
ها را در جهـت ارتقـاء شـناخت هرچـه بیشـتر با خوارج، بتوان آن های امام رویارویی

رین آشـوبگر و منـافقین و معانـدین بـه خود از دین اسالم و حفظ آن از خطرات متحّج 
 کار گرفت. 

 با خوارج امامها و مناظرات  اصول و آداب استدالل .۲
هـای گونـاگونی اسـتفاده شـده و  البالغه برای اثبات مبانی اعتقادی از روشدر نهج
اسـت، از قبیـل: های متنوعی در آموزش عقایـد اسـالمی بـه کـار گرفتـه شـده استدالل
های فطـری  های علمـی، اسـتدالل های عقلی و فلسفی روش تعقلی، اسـتدالل استدالل

 .  )۱۷۷: ۱۳۷۰دشتی، (
اند، تمام اصول و آدابی که در یـک  با خوارج داشته حتجاجاتی که امام علیدر ا

گفتگو و مناظره باید به منظور رسیدن به هدف و حقیقـت امـر رعایـت شـود، از سـوی 
از جملـۀ ایـن اصـول: همگـامی در جهـت درک متقابـل،  استرعایت گردیده  امام

، تـداعی معـانی، افـزایش سـاختن سـؤالهای بیشتر به جهت واضـح درخواست پرسیدن
گاهی مخاطبان، حفظ نظم منطقی گفتار، راستی گـاهی، ١آ ، استدالل از روی علـم و آ

، استناد کردن به منابع معتبر مانند قرآن و سنت مورد ٢استفاده از سخن نرم و آهنگ گرم

                                                 
تهیَ َقوِ ، َمن َصَدَقت َلهَجُتهُ «: علیامام. ١ تـر اسـت  لش قـوییدلـ، کـه سـخنش راسـت باشـد آن ،»ت ُحجَّ

 . )۲۱۹ص: ۱۳۶۶،آمدی تمیمی(
ُه یِّ َفُقوال َلُه َقْوًال لَ ﴿. ٢ ْو یَ نًا َلَعلَّ

َ
ُر أ ا یـد و یـد به خود آید شاییبا او به نرمی سخن گو ، )۴۴طه/ ( ﴾ْخشییَ َتَذکَّ

 . بترسد
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 آوریم.  ها را می های آن نمونه های استدالل امام قبول طرفین مناظره که در شیوه
هـای  افزون بر رعایت آداب مناظره، از تمـام آفـات گفتگـو کـه در لغزش امام

ایـن آفـات  ،عـاری بـود شـود ی سر راه کشـف حقیقـت خالصـه میهافکری و گره
های بعـدی اسـت،  که سرمنشأ آفت ١عبارتند از: پیروی از ظن و گمان و هوای نفس

ن. ک: ( ٢باطـلتقلید کورکورانه، جدال غیر احسن، دشمنی، غضب، یـاری جـویی از 
در مقابل، خـوارج در گفتگـو بـا حضـرت،  ،)۲۰-۱۷تا:  ؛ رضوانی، بی۵۳: ۱۳۷۹شهری،  ری

جهـت هدایتشـان، بـه  هـای امـام گرفتار این آفـات بودنـد و بـا وجـود همـۀ تالش
بعـد از جنـگ  امـام عبرت مردمان گردیدنـد ۀسرنوشتی اسفناک دچار شده و مای

زیان  گرفتار باشید که به شما«گذر کرد و فرمود: های خوارج  نهروان، از کنار کشته
 د: شیطان گمراهگفتند: چه کسی ایشان را فریب داد؟ فرمو  که فریبتان دادنرسانید آ

هـا را توسـط آرزوهـا فریـب داد و راه معصـیت را آننفسـی کـه  ،اماره کننده و نفس
 »آتششـان انـداخت سختی به ها داد و در نهایِت پیروزی به آن ۀبرایشان گشود و وعد

 . )۳۲۳حکمت /(
امام با این گفتار، رمز سـقوط و بـدبختی خـوارج را در پیـروی از افکـار شـیطانی و 

چراکـه  ،هواهای سرکش نفسانی که خود، نشانۀ فقدان رشد عقلی است، خالصه کـرد
نصـایح اگر رشد عقلی داشتند به هدایت الهی و مبانی روشن اسالمی توجه کرده و بـه 

 . )۱۴۶: ۱۳۵۷نوری، (دادند  یپاسخ مثبت مرهبرشان 

 از استدالل با خوارج هدف امام .۳
 ).۳۵۵/ ۲: ۱۴۱۷بـالذری، (ماه در کوفه با خوارج به بحـث پرداخـت شش امام علی

در این مدت به هیچ وجه در فکر این نبود که این گروه را به صفوف خود بازگردانده تا 
تـر جنگ بر دشمن پیروز گردد، بلکه بیشحکومتش تقویت شود و در صورت تجدید 

                                                 
ْنُفـُس یَ ِإْن ﴿. ١

َ
نَّ َو مـا َتْهـَوی اْأل ِبُعوَن ِإالَّ الظَّ روی یـفقـط از گمـان و هـوای نفـس خـود پ، )۲۳نجـم/( ﴾تَّ

 . کنند می
 یعنـی اسـت،دهند لعنت کردهیجدال قرار م یلۀن خود را وسیرا که د  یآنان، خداوند«: فرمود پیامبر. ٢

 . )۴۶۱: ۱۳۵۷، صدوق( »ن ببرندیل حق را از بباط یلۀوسکنند تا به یگر جدال
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 اسـتبوده» کور ذهنی«که پیشروشان در تالش برای هدایت کردن گروه گمراهی بود 

 .)۵/۳۶۸عبدالمقصود، بی تا: (
ریـزی و غـارت امـوال دربارۀ خوارج، پیوسته بر این بود که به خون سیاست امام

هـای  هرچنـد شـب و روز نعره ،ددست نزنند، در کوفه و اطراف آن آزادانه زندگی کننـ
بارها افـرادی را بـرای  رو، اماماز این ).۷۱۰: ۱۳۹۴سبحانی، (انکارشان مسجد را پر کند 

ها و درمـان کـج اندیشـی ایشـان  فرستاد و پیوسته در فکر راهنمایی آن مناظره با آنان می
 بود. 

رساندن آنـان بـه بیان برتری خود نبوده، بلکه هدف  در مناظره با آنان هدف امام
گاهی صریح برسـاند  که خوارج را بهاست و اینمی روشن از موضوع بودهفه یک خودآ

کـه رغـم ایناز قرآن کند، چراکه علـی را متوجه تعصب خشک و فهم نادرستشان و آنان
عـالوه، مـتن بـه ودند، فهم صـحیحی از آیـات نداشـتندبسیاری از خوارج، قاری قرآن ب

گاهی درستی از سنت پیامبر است کهگویای آن  مناظرات آنان با امام و حتی  آ
 شرایط سیاسی زمان خود نیز نداشتند. 

کوشید تا در مناظرات و احتجاجات، با نرمش و مدارا،  پیوسته می رو، اماماز این
ایشان را با اهداف آیات قرآن آشنا سـازد و بـا مطـرح کـردن مسـائل سیاسـی روز و نیـز 

شیده و به راه مستقیم، هدایت آنان را از گمراهی نجات بخ راستمداد از سنت پیامب
در کمال سماحت  بپرهیزد نمود تا از جنگ در همین راستا، تمام تالش خود را می کند

در نزد ما سه حق داریـد: از نمـازگزاردن شـما «فرمود:  در، به گروه خوارج میصو سعۀ
را از بیـت المـال  کنیم شـما مـیشویم، سـهمتان را از غنـایم قطـع ن در مسجد مانع نمی

طبـری، (» جنگیم...  ایـد، بـا شـما نمـیو تا هنگامی که با ما نجنگیده کنیم محروم نمی
۱۳۶۹ :۶/۲۵۹۵( . 

 در مناظره با خوارج و تحلیل آنهای امام علی شیوه .۴
هـا اند کـه برخـی از آن هایی استفاده کرده در مناظره با خوارج از شیوه امام علی

 از:   عبارتند
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 مناظره براساس قرآن ۴-۱
مخصـوص خـویش،  ۀبـا صـبر و حوصـلدر برخی احتجاجات خـود،  امام علی

کـرد،  از این جهت خلع سالح می ایشان راساخت و  خوارج را به اهداف آیات آشنا می
تمـام بزرگـان  است کهدرمانی   لجاجت و عناد درد بیولی خوارج قومی لجوج بودند و 

 . اند عاجز و ناتوان بوده هان از مداوای آنج

ه بن عباس را به نزد خوارج فرستاد علی گفت: ای یاران، عجب است از  ،عبد اللَّ
امثال شما مردم که مرتکب این امر نامالیم گشته، از امام یاغی شده و برگشتید؟ ایشـان 
ز گفتند: ما از صاحب تو بسیار بسیار آزرده، بلکه بیزاریم، زیرا که مـا خصـال چنـدی ا

رسـاند  نمـائیم کـه همـه کفـر موبقـه اسـت و او را بـه آتـش دوزخ می علی مشاهده می
 . )۲/۲۵۱: ۱۳۷۱طبرسی، (

هـا  گفتنـد موجـب بیـزاری آنشـمردند و  چند خصلت برای امـام در این مناظره
گفت که من سخنانشان را ابن عباس پس از شنیدن سخنان خوارج، به امام استشده
برهان متناسب بـا  سپس امام هریک را با دلیل و ١ترییی شایستهیدم و تو به پاسخگو شن

برای پاسـخگویی، بـر قـرآن کـریم  بخشی از این مناظرات که امام خود پاسخ دادند
 شود:  جا بیان میاست در اینتکیه نموده

رع خوارج گفتند: او بر مردمان در دین خدا حکم نمود و به بهانۀ اجرای احکـام شـ
دود ایزد عالم، قتل فرمود، چون وصی نبی اقدس بود سـزاوار و الیـق او ید األنام و حس

 حکم بر قتل أنام نبود. 
حضـرت  که من حکم در دین در پاسخ فرمود: اما قول شما در باب آن امام علی

که حضرت قادر منان، حکم برای اهل آن مقرر به جهت آن العالمین بر مردان کردمرب
عالم در حق مردانی که طایر حـرم را ذبـح نماینـد، حکـم  و عیان نمود، چنانچه خدای

گی قتـل نماینـد مثـل پرداخت کفاره کرده و جزای آنان را اگـر از روی عمـد و دانسـت
َوَمْن ﴿ فرماید: خدای سبحان می است گوشت قرار داده م حیوانات حاللعَ قتل نَ  ۀکفار 

دًا َفَجزاٌء ِمْثُل ما َقتَ  َعِم َیْحُکُم ِبـِه َذوا َعـْدٍل ِمـْنُکْم َقَتَلُه ِمْنُکْم ُمَتَعمِّ و  ،)۹۵مائـده/( ﴾ َل ِمَن النَّ

                                                 
 .)۱۸۵/ ۱، ۱۴۰۳، طبرسی( »بجوابه أحق أنت و القوم مقالة نیالمؤمن ریأم ای سمعت قد «:عباس ابن قال. ١
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۱۰۵
الراحمین اعظم از خون طایر است، لهذا یقین چون خون مسلمین فرمود که در نزد ارحم

طبرسـی، ( ١ردان متابع دین سید االنـام نمـودممن اجرای احکام و حدود واهب عالم بر م
دهـد و از ناد عمل خود را به آیـات قـرآن نشـان مـیاست در اینجا امام ،)۲۵۶/ ۲: ۱۳۷۱

گاهی مخاطبان و دادن اطالعات بسیار و گوناگون در آن زمین خاص و  ۀروش افزایش آ
این روش بر اساس این ایده  ،گیرد منطقی بودن مخاطبان بهره میتوسل جستن به ارزش 

هـا رائه شـود آنچنانچه به مخاطب اطالعات درست، مؤثر و قابل فهم ااست که استوار 
در پاسخ ایراد خوارج به ایشـان،  امام ،گیری درست دست خواهند یافتنتیجههم به 
کند که در آن حکم شکار عمدی بـرای محـرم بیـان مائده استدالل می ۀسور  ۹۵ ۀبه آی

آن را حیـوانی اهلـی نظیـر  ۀارتکاب این امـر بایـد جـزا و کفـار  شده است و در صورت
ست بدهد، و تشخیص اینکه این حیوان نظیر آن شکار هست یا نیکه کشته است  یوانحی

امام نیز درمـورد حکـم و داور قـرار دادن  ،نفر از مردان عادل و دیندار است دو ۀبرعهد
افراد فرمود چون به طور قطع خون مسلمین نزد خدا از خون حیوانـات شـکاری بزرگتـر 

 . اری استد مسلمین نیز جاست پس به طریق اولی این حکم در مور 
ای گروهـی «حضرت قبل از جنگ نهروان به خوارج فرمود:  است کهدینوری آورده 

در نتیجه در اشـتباه و  ،که آنان را لجاجت برانگیخته و هوای نفس، آنان را از حق بازداشته
دهم کـه در گمراهـی خـود پافشـاری مکنیـد و   اند، من به شما اندرز و بیم می  خطا افتاده

دانید که من به ایـن دو   و برهانی از سوی خداوند کشته مشوید، مگر نمی بدون هیچ دلیل
ابوموسی اشعری و عمرو بن عاص که برای حکمیت داور شده بودند) شرط کـردم (داور 

  که باید طبق قرآن حکم کنند؟ قبال به شما نگفتم کـه طـرح موضـوع حکمیـت از سـوی
پذیرفتید، با آنـان شـرط کـردم کـه شامیان حیله است و چون شما چیزی جز حکمیت را ن

است از میان چه را قرآن از میان برداشته زنده کنند و آن است چه را قرآن زنده کرده باید آن
را نادیده گرفتند و به هـوای  آنان با کتاب خدا مخالفت کردند و سنت پیامبر بردارند

ل نخسـتین خـود دل خود عمل کردند و ما حکـم آنـان را دور انـداختیم و بـر همـان حـا
 ». اید؟  روید و از کجا آمده  هستیم، در این سرگردانی به کجا می

                                                 
 .)۳/۱۲۲: ۱۴۱۷، مبرد( ان شده استیحکم شکار در حال احرام ب، با استدالل به این آیه شریفه. ١
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۱۰۶ 

که به برگزیدن داوران رضایت دادیم، کافر شدیم و اکنون از  آنان گفتند: ما هنگامی
گونه که ما توبه کـردیم توبـه کنـی،  آن گناه به سوی خدا توبه کردیم، اگر تو هم همان

 دهیم.   ما به شما اعالن جنگ مییم بود وگرنه ههمراه تو خوا
صـورت، مـن آنگویید خودم گواهی کفـر خـودم را بـدهم؟ در   فرمود: می امام

سـپس فرمـود: مـردی از شـما کـه مـورد رضـا و  ١شـدگان نیسـتم  از هـدایت گمراهم و
گفتگو کنیم و اگر حجت بـر مـن تمـام شـد، و او اعتمادتان باشد، پیش من آید و من 

کنم و اگر حجـت بـر شـما تمـام   گاه خداوند توبه می یشبه گناه و در پرای شما اقرار ب
را فرسـتادند، »کـواءابـن«خوارج  دشما به سوی اوست بترسی شد، از کسی که بازگشِت 

آیا بـه ایـن شـخص راضـی هسـتید؟ گفتنـد: آری، «حضرت خطاب به خوارج فرمود: 
 . گواهیسپس فرمود: خدایا گواه باش و تو بهترین 

که به حکومت راضی شدید و همراه من جنگیدید  ای پسر کواء، پس از اینفرمود: 
بردار بودید، چه چیز شما را بر من خشمگین ساخته؟ چرا روز جنـگ جمـل از   و فرمان

 من بیزاری نجستید؟
حضـرت فرمـود: آیـا مـن  ،جا موضوع حکمیت مطـرح نبـود در آن کواء گفت:ابن

 . ت: بدون شک رسول خدا؟ او گفل خداسو ترم یا ر   هدایت شده
َفُقْل َتعاَلْوا ﴿فرماید:   ای که می  را نشنیده گفتار خداوندعزوجلحضرت فرمود: این 

ْنُفَسُکْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْجَعْل َلْعَنـَت 
َ
ْنُفَسنا َو أ

َ
ْبناَءُکْم َو ِنساَءنا َو ِنساَءُکْم َو أ

َ
ْبناَءنا َو أ

َ
ـِه َنْدُع أ  اللَّ

پس بگو بیایید پسران ما و پسران شما و زنان ما و زنـان « ،)۶۱عمـران/ آل( ﴾َعَلی اْلکاِذبین
به لعن و  را وکافران گویان شما و خود ما و خود شما را فراخوانیم و مباهله کنیم تا دروغ

 گویند؟  آیا خداوند تردیدی داشت که مسیحیان دروغ می ،»عذاب خدا گرفتار سازد
خـودت  ۀکـه تـو دربـار  د آنـان بـود و حـال آنکواء گفت: این احتجاجی بر ضابن
مـا که به داوری داوران راضی شدی، شك و تردیـد کـردی و در ایـن صـورت،  هنگامی

کواء با سخنانی نظیر همچنان با ابن امام تو خواهیم بود ۀسزاوارتر به شك کردن دربار 
 گــویی  چــه مــی در آن«کــه ابــن کــواء گفــت:  کــرد، تــا آن  همــین آیــات احتجــاج مــی

                                                 
 َبْعَد إِ «. ١

َ
هِ  یِه َو ِجَهادِ ِباللَّ  یَمانِ یأ ْشـَهُد َعَلـی َنْفِسـ َمَع َرُسوِل اللَّ

َ
َنـا ِمـَن  یأ

َ
ِبـاْلُکْفِر لَقـْد َضـَلْلُت ِإذًا َو مـا أ

 . )۵۸خطبه/ ( »َن یاْلُمْهَتدِ 
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۱۰۷
ــانع از پــذیرش حــق و )۲۵۴: ۱۳۷۱دینــوری، (» گویی راســت ــا لجاجــت و کــوردلی م ، ام

 شد.  انصراف از جنگ علیه امام
کـواء پـس از سـخنان کند کـه ابـن صورت نقل میمبرد در الکامل، مناظره را به این

ا َحَکـم به ایشان گفت: صحیح است که به اصرار ما آن دو نفـر را در دیـن خـد امام
تو نیز  کنیم شدیم و اکنون از آن توبه میکنیم که با این عمل کافر  ی اقرار می، ولکردی

گاه همگان را برای نبرد با معاویه گسـیل  خود اقرار و از آن توبه کن و آن مثل ما به کفر
 دار. 

دانید که خدا در اختالف زوجین فرمان داده است که بـه دو  فرمود: آیا می امام
ْهِلـِه َو ﴿ا که فرموده: آنج ؟داور مراجعه شود

َ
َوِإْن ِخْفُتْم ِشقاَق َبْیِنِهما َفاْبَعُثوا َحَکمًا ِمْن أ

ْهِلها...
َ
شـوهر  ۀو اگر نگران جدایی بین آنها هستید، از خانواد ،)۳۵نساء/( ﴾َحَکمًا ِمْن أ

سپس امام بـه  ،)۳/۱۳۴: ۱۴۱۷ن. ک. مبرد، (زن داوری انتخاب کنید  ۀیك داور و از خانواد
قتـل صـید در  ۀم و داوری دو عادل در تعیین کفار از سورۀ مائده که دربارۀ حک ۹۵ آیۀ

 نماید.  باشد و قبال به آن اشاره شد، استدالل می حال احرام می
هـای کوچـک نیـز از قبیـل عرا در نـزا اسـت کـه قـرآن آنمراجعه به حکـم مطلبـی 

نیـت طـرفین نیکـو  ت حسـنرا در صـور  آن ۀتجویز کرده و نتیجاختالفات خانوادگی، 
توان گفت اختالف امت پس از نبردی کوبنده در طی سه ماه، هرگز نمی خوانده است

کمتر از اختالف زن و شوهر است و اگر امت خواهان داوری دو نفر از طرفین در پرتـو 
انـد و بایـد توبـه کننـد کتاب و سنت شدند کاری برخالف انجام داده و کفـر ورزیـده

 .)۷۰۴، ص۱۳۹۴سبحانی، (
مسـتند بـه آیـات قـرآن  تمام سخنان اماماست که ن مناظرات این اول در ای ۀنکت 

اغلب خوارج از حافظان قرآن بودند اما  رف استدالل استاست که مورد توافق هر دو ط
 ۀرفـت و در محـیط اندیشـ های آنان فراتـر نمی قرآن از گلو و سینه« به گفتۀ پیامبر
و نگاهی سطحی و روبنایی بـه متـون دینـی،  ،)۲/۷۴۰بی تا:  نیشابوری،( »شد آنان وارد نمی

ها و رخدادهای سیاسی، اجتماعی و مذهبی داشتند کـه ایـن نـوع نگـاه موجـب  جریان
شود انسان معارف دینی را غلط دریافت کند و تفسیرهای غلط از حوادث پیرامونش  می

 داشته باشد. 
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۱۰۸

که ایـن منـاظرۀ است چنان ماما اصول مناظره از سویدیگر توجه به رعایت  ۀنکت
توسط ایشـان » رک متقابل مخاطبهمگامی در جهت د«، گویای رعایت اصل امام
و مردی از شما که مورد رضا و اعتمادتان باشد، پیش من آید «گوید:  آنجاکه می است
و او گفتگو کنیم و اگر حجت بـر مـن تمـام شـد، بـرای شـما اقـرار بـه گنـاه و در من 
بازگشت شما  کنم و اگر حجت بر شما تمام شد، از کسی که  د توبه میگاه خداون پیش

پس از فرسـتادن شخصـی از جانـب خـوارج، مجـددا  امام ،»به سوی اوست بترسید
که بـا اقنـاع ایـن نماینـده کـه مـورد پرسد به جهت این ضایت آنان از این شخص را میر 

چنـین خـوارج هـم هدایت درآینـد نماینده به راه ۀوسیل هتأییدشان است، افراد دیگر نیز ب
 کردنـد جریان جنگ صـفین اعتـراض می به جهت قبول حکمیت در پیوسته بر امام
اشخاص با عقـول نـاقص  است کهها، دین و سرنوشت مسلمین باالتر از آن طبق نظر آن

ص را در دیـن خـدا َحَکـم قـرار اشـخا که علـیآن حکومت کنند، در حالیخود بر
 است.  داده

گـاهی آنـاناین اش از شـرایط پـذیرش داوری  کال حـاکی از حماقـت خـوارج و ناآ
سرنوشت مسلمانان باز  ۀدو را دربار دست آن کردند امام تصور می است کهحکمین 

 .)۷۱۴: ۱۳۹۴سبحانی، (گذاشته که به هر نحو بخواهند، تصمیم گرفته و عمل نمایند 
مـا مـردم را بـه داوری قـرار «...  فرماید:در پاسخ به آنان با تکیه بر قرآن می امام

ندادیم بلکه قرآن را داور گردانیدیم... . این مردم از ما خواستند کـه قـرآن را بـین خـود 
همان طور کـه  ،حکم قرار دهیم و ما اشخاصی نبودیم که از کتاب خدا روی برگردانیم

 اصالح بـه اگر در چیزی با یکدیگر به نزاع پرداختید برای«فرماید:  خداوند سبحان می
رجوع به خداوند تبـارك و تعـالی بـه ایـن  ،)۵۹نساء/(» خداوند و رسول او مراجعه نمایید

به این طریق  خدا طبق کالم او و کتاب او حکم نماییم و رجوع به رسولاست که 
پـس اگـر از روی صـداقت بـه کتـاب خـدا  ،سّنت و روش او را پیش بگیریماست که 

حکم شود مـا از  ن سزاوارتریم و اگر به سنت پیامبرحکم شود ما از مردم دیگر بدا
 . )۱۲۵خطبه/(سایرین بدان اولی تریم 
قرآن  ۀدر مناظره با خوارج، استدالل به وسیل ترین اصول امامبنابراین یکی از مهم
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۱۰۹
زیرا قرآن منبع مورد قبول طرفین اسـتدالل اسـت هرچنـد لجاجـت و  و احکام آن است

 عاقبت شد. اندیشی و سوءآنان از کجکوردلی خوارج مانع نجات 

 مناظره بر اساس سنت پیامبر ۴-۲
 و یارانش در برابر خوارج بر اساس سـنت رسـول اکـرم در بیشتر موارد امام

ابن عباس چون کامال با روحیه جمود فکـری خـوارج آشـنا نبـود و از  کردند مناظره می
ه بایـد بـر اسـاس آیـات قـرآن کرد ک طرفی چون در تفسیر قرآن مهارت داشت، فکر می

کـه بـه امـام ،)۱۰۱: ص۱۳۵۷نـوری، (ها را بگویـد استدالل کند و جواب اعتراضات آن
گاه بود به ابن عباس می گاهی خوارج از حقایق قرآن، کامال آ آموزد  جمود فکری و ناآ

که به آیات قرآن که ممکن است تفاسیر مختلفی برای آن داشته باشند احتجـاج نکنـد، 
با آنها بـه منـاظره و « ها استدالل کندو روشن است با آنبا سنت که بسیار شفاف بلکه 

استدالل قرآن اقدام مکن زیرا که قرآن دارای معانی گوناگونی است، تو چیزی از قـرآن 
کند و بلکه بـا سـّنت بـا آنـان بـه منـاظره  گویی و دشمنت چیز دیگری برداشت می می

قرآن نیـز همـین روش را  ،)۷۷نامه/(» ّنت راه فرار ندارندها از استدالل با سبنشین که این
است و برای ابطال آرای مخالفان، از مصادیق عینی که قابل انکار نیسـتند بهـره  برگزیده
دلیل اینکـه امـام بـه ابـن عبـاس دسـتور  ،)۶۶: ۱۳۷۹شهری،  ن. ک. محمدی ری(است گرفته
 ،حضرت چنین کاری را کردنـد دهد با آیات قرآن با خوارج صحبت نکند ولی خود می

به آن اشـاره شـده اسـت کـه قـرآن دارای معـانی  سخن امام ۀدر اداماست که همان 
هم گوناگونی است و به طور مسلم ابن عباس علیرغم مهارتی که در تفسیر داشت، در ف

 رسد. نمی معانی آیات قرآن به درجه امام
گ صـفین از در جنـاسـت کـه آن ی خوارج گفتند: یکی از ایرادهای ما به تو، ای عل

مـا هـم  را محو کردی، حال که امیر ما نبودی، پـس» منینؤامیرالم«جلوی اسم خود 
ایراد دیگر این است که تو دربارۀ حقـی کـه مـال تـو بـود، تـن بـه  ،کنیم اطاعت نمی

ها بود بر ما حـالل کـردی،  نیز در پیروزی بصره آنچه در لشکرگاه آن ،حکمیت دادی
کـه وصـیی اشـکال دیگـر ایـن ،هایشان منع نمـودی زن و بچه ر گرفتناز اسیولی ما را 

 . )۲/۹۵: ۱۳۸۲(یعقوبی،  بودی که وصیت را ضایع کردی و از بین بردی

عمرو بنبا سهیل رسول خدا ۀاسخ فرمود: ای مردم، من به مصالحدر پ امام
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عمـرو صـلح بـنبا ابوسفیان و سهیل روزی که پیامبر ،در صلح حدیبیه اقتدا کردم
این پیمانی است کـه محمـد  ،بسم الله الرحمن الرحیم«کرد، از طرف او چنین نوشتم: 

 ». عمرو، بر آن به توافق رسیدندبنو ابوسفیان و سهیل اللهرسول
امـا ایـن  سیم و پیامبری تو را قبول نداریمشنا سهیل گفت: ما رحمن و رحیم را نمی

 ،ار بدهی، مانعی نیست و این کار برای تو شـرفی اسـتیش از نام ما قر ود را پکه نام خ
 تر بود.  گرچه سن ما از تو بیشتر است و پدرمان از پدر تو بزرگ

، »بسم الله الرحمن الـرحیم«به من دستور داد که به جای  جا بود که پیامبراین
جا بـه مـن حضرت همان مرا هم پاک کن» رسول الله«بنویسم و واژه » باسمک اللهم«
روی اکـراه، چنـین کـاری  شـود و تـو از رمود: همانند چنین کاری به تـو پیشـنهاد میف

هـذا مـا اصـطلح علیـه «من نیـز در قـرارداد بـا معاویـه وقتـی کـه نوشـتم:  خواهی کرد
، آنان گفتنـد: اگـر مـا اقـرار داشـتیم کـه تـو »امیرالمؤمنین و معاویه و عمرو بن العاص

امـا مـا ایـن را قبـول  ،کردیم که با تـو جنگیـدیمی، پس در حق تو ظلم ن هستامیرمؤمنا
پـس  ،طالـب نداریم و این کلمه را باید حذف کنی و به جای آن بنویسی: علی بـن ابی

له را از پیامبر قبول ندارید، به یقین از من ئن مسپس اگر ای ،من این کلمه را حذف کردم
 هم قبول نخواهید کرد. 

وری از همـه برتـرم چـرا داوری حکمـین را کـه در داکـه گفتیـد مـن بـا ایـناما این
قریظه حکمیت را به یهود بنی ۀدربار  است که کار همانند کار پیغمبرپذیرفتم، این

َلَقْد ﴿گوید:  که خودش در داوری از همه برتر بود و قرآن می سعد بن معاذ داد درحالی
ْسـَوٌة َحَسـَنة

ُ
ـِه أ ن بـه آن حضـرت تأسـی کـردم مـ ،)۲۱احـزاب/( ﴾کاَن َلُکْم ِفی َرُسوِل اللَّ

 .)۲/۹۵: ۱۳۸۲؛ یعقوبی، ۱۰/۴۲۳: ۱۳۷۶شوشتری، (
ام، باید  اما گفتید: من وصی و جانشین بودم و جانشینی را ضایع کرده و از بین برده 

 رفتید و امر را از من جدا سـاختیدگفت: این شمایید که کفر ورزیدید و بر من پیشی گ
هسـتند کـه  ءرای خودشان دعوت کنند و ایـن انبیـاروا نیست که ب ءیاه بر اوصبدانید ک

کنند، جانشـین  انگیزد و آنان مردم را به سوی خودشان دعوت می ها را برمیخداوند آن
بـا  اسـت کـه زیرا ایـن پیـامبر ،نیاز است او از دعوت کردن مردم به سوی خود بی

 متعـال اونـدخد کنـد و مـردم را بـه او راهنمـایی مینص صریح، جانشین خود را تعیین 
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اِس ِحجُّ اْلَبْیِت َمِن اْسَتطاَع ِإَلْیِه َسـِبیالً ﴿فرماید:  می ِه َعَلی النَّ پـس  ،)۹۷آل عمـران/( ﴾َو ِللَّ
خدا نیست که به نیامدن مردم به سوی  ۀخدا را ترک گفتند، این خان ۀاگر مردم حج خان

زیرا خداوند خانۀ خود  ،ورزند  آن کفر بورزد، بلکه مردم هستند که با نیامدنشان کفر می
 مـرا بـه عنـوان زیرا پیامبر ،است و من نیز چنین هستمهرا برای مردم نشانه قرار داد
ی ِبَمْنِزَلةِ «چون فرمود:  استنشانه در بین امت قرار داده ْنَت ِمنِّ

َ
هاُروَن ِمْن ُموَسی   َیا َعِلیُّ أ

ی ِبَمْنِزَلِة اْلَکْعَبِة ُتْؤَتی َو  ْنَت ِمنِّ
َ
ِتی َو أ

ْ
 . )۳۳/۳۸۰: ۱۴۰۴مجلسی، (» َال َتأ

به منظور تنبه و بیداری این مردم و جلـوگیری از خـونریزی، بـار دیگـر ابـن  امام
خواهیـد؟ گفتنـد: بایـد  عباس را روانۀ دهکدۀ حروراء کرد. وی به آنان گفت: چـه می

مگـی اند، از کوفه خارج و ه همۀ کسانی که در صفین بودند و با تحکیم موافقت کرده
گـاه بـرای نبـرد بـا معاویـه در آنجا بمـانیم و توبـه کنـیم و آنبه صفین برویم و سه شب 

در ایـن پیشـنهاد آثـار لجاجـت و حماقـت کـامال  ،)۵۰تا:  هاشمی، بی( ام شویمرهسپار ش
حکمیت کار خالف و گناهی باشد دیگر الزم نیسـت کـه  ۀلئپیداست، زیرا هرچند مس

اسـت، آن هـم بـه جا صـورت گرفتـهد که گناه در آنحتما توبه در مکانی صورت پذیر 
بلکه توبه با یـک لحظـه نـدامت واقعـی و بـا  ،جا اقامت کنندشرطی که سه شب در آن

خوارج طوالنی شـدن جنـگ  ،)۷۱۰: ۱۳۹۴سـبحانی، (گیرد  ذکر صیغه استغفار صورت می
ذکـر  را بهانۀ پذیرفتن تحکیم صفین، شدت فشار، کثرت مجروحان و کمبود تجهیزات

 . کردند
فرمود: آیـا در روزی کـه فشـار فزونـی گرفتـه بـود، حکمیـت را پذیرفتیـد؟  امام
گوییـد کـه  شمرد، ولـی شـما بـه مـن می پیمان خود را با مشرکان محترم می پیامبر

 .)۵۱هاشمی، بی تا: (پیمان خود را بشکنم؟ 
، باید مستند به شود سخنان و استدالالتی که در احتجاج و مناظره با دیگران بیان می

بـر  داساس خـودداری شـو  راستی باشد و از مطالب دروغ و بی ۀرپایمنابع معتبر بوده و ب
که از نظر اخالقی درست نیسـت، مطالب ضعیف و کذب، عالوه بر این این اساس نقل

در برابر گروه  که احتجاجات امامچنان ،کند دار میحیثیت علمی گوینده را خدشه
هـا بـه  مناظره ۀامام در همـ باشد بر اهمیت رعایت این آداب میگواه خوارج، به روشنی 

اسـتناد جسـته اسـت.  قـرآن و سـنت رسـول ۀمعتبرترین منابع از جمله آیات شریف
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دهـد کـه  را نشـان می به سنت پیامبر اکرم هایی که گذشت استدالل امام نمونه
زمان دقیق و مورد جریـان، با ذکر  چگونه با استناد به سنت و اتفاقات دوران پیامبر

 کند. در مقابل خوارج استدالل می

 مناظره براساس عقالنیت ۴-۳
ای درسـت دسـت یابنـد، بایـد در  که به اندیشـهاز نظر اسالم، گفتگو کنندگان برای آن

گفتگوهای خود از معیارهای عقلی و منطقی دور نشوند و با روش علمی و با استناد بـه 
هـای  دانند، به گفتگـو بپردازنـد از دایـرۀ برهـان حق می را آن  چه که در وجدان خودآن

ز آن خارج نشوند و مجهوالت علمی خود را معلـوم نپندارنـد و بـه مبـاحثی کـه ا عقلی
گاهی و اّطالع کافی ندارند وارد نشوند اگر این قانوِن گفتگو را مراعات کنند، از هـر  آ

، بـه همـین د ماند و کـالم علـیمحفوظ خواهن نوع اختالف ناشی از تفّکر نادرست
 ،)۷۵/۸۱: ۱۴۰۴مجلسـی، ( »لو َسَکَت الجاِهُل َما اخَتَلَف الّنـاُس «فرماید:  معناست که می

 ، مردم اختالف نخواهند کرد. اگر نادان سکوت کن

عـالوه بـر اسـتدالل بـه آیـات قـرآن و سـنت رسـول  در گفتگـو بـا خـوارج امام
ده، ابعاد دیگری از ِخَرد ناب را بـرای اقنـاع متوسل به ادلۀ عقلی و منطقی ش خدا

ها پاسـخ  داد و با تکیه بر عقالنیت، به ایرادهای مطرح شده از سوی آن خوارج نشان می
هـا را از  ها را به تفکر عقالنی دعـوت نمـوده و زمینـۀ هـدایت و نجـات آنداد تا آن می

 گمراهی فراهم کند. 

بـا خـوارج اشـاره کـرد کـه  وهای امـامتوان به آن قسمت از گفتگ می ی نمونهبرا
وقتی خدا تو را بر آنان پیروز کرد آنچه در لشکرگاه  گفتند: همراه تو در بصره جنگیدیم

اگر  هایشان منع نمودی ها و بچه زن ر گرفتنآنها بود بر ما حالل کردی، ولی ما را از اسی
 هایشان حالل نبود؟ زنمال آنها حالل بود چطور 

گونـه کـه س بدانید که من بر مردم بصـره منـت گـذاردم همـانحضرت فرمود: پ  
ما آنان  ، پس اگر آنها با ما دشمنی کردندمنت گذارد )مشرکان( بر اهل مکه پیامبر

گناهانشان مؤاخذه خواهیم کرد ولی دیگر به کودکان در اثر گنـاه پدرانشـان  ۀرا به وسیل
نقـض پیمـان نکـرده بودنـد  ها بـر اسـاس فطـرت زاییـده شـده و کاری نداریم که بچه
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یک از شما عایشـه را بـه عنـوان و ثانیًا به من بگویید که کدام ،)۳۸۱/ ۳۳: ۱۴۰۴مجلسی، (

 .)۳۶۰/ ۲: ۱۴۱۷بالذری، (برد؟  سهم جنگی به خانه خود می
حکمین مدت  که چرا برایاسخ به اعتراض خوارج مبنی بر اینهمچنین حضرت در پ

 فرماید: می تعیین کرده است
بلـی  ،حکمیـت مهلـت دادی ۀا کالم شما که چرا میان خـود و ایشـان در مسـئلام«

و بدین امید  خویش استوار بماند ۀمهلت دادم تا جاهل تحقیق کند و عالم بر عقید
که شاید در این فاصله صلح برقرار گردد و خداوند کار این مردم را اصالح فرماید، 

شتاب نکننـد و بـه گمراهـی کـه  حق راه نفس بر اینها گرفته نشود تا برای تشخیص
 ن انسان نزد پروردگار کسی اسـت کـهآغاز کرده بودند گردن ننهند به تحقیق برتری

دارد، اگـر چـه در عمـل بـه حـق ظـاهرا از قـدر و  عمل به حق را بیشتر دوست می
گردد و رفتن به سراغ باطـل بـه او  شود و دچار آسیب و زیان می منزلتش کاسته می

»  پــس بــرای چــه سرگشــته و حیرانیــد بــرد او را بــاال مــی ۀو مرتبــ رســاند ســود مــی
 . )۲۶۵/ ۱تا: ؛ مفید، بی۱۲۵(خطبه/

ها بیدار شـود، زیـرا ایـن  تفکر و تدبر در آن ۀدهد که قو  ای پاسخ می گونهبه امام
کـه ایـن  اّولین شبهه بـه آنـان دسـت داد ها دیدند ها را بر سر نیزهقرآن مردم هنگامی که

بـه کسـی تشـبیه  ها بود چون در ایـن کـار تأّمـل نکردنـد از ایـن روگمراهی آنسرآغاز 
اند که گلوی او را بگیرند و نتواند به آسـودگی تـنّفس کنـد و بـرای توصـیف ایـن  شده

 .)۳/۲۳۰: ۱۳۷۰بحرانی، (است کظم مجرای تنّفس) استعاره شده(حالت واژه 

شبهۀ خـوارج  ،رّد فرموده است ها را، شبهۀ آن در احتجاج دیگری با خوارج امام
اید و هر گمراهی کافر است در نتیجـه  شدهاین بود که: شما با پذیرش حکمّیت گمراه 

امام برای رّد این شبهه، ابتدا بر اساس عقالنیت اسـتدالل نمـوده و سـپس  ،شما کافرید
از » مرتکـب گنـاه کبیـره کـافر اسـت«خوارج مبنی بر اینکه  ۀبرای اثبات بطالن عقید

 استشهاد آورد:  سنت پیامبر
امـت حضـرت  ۀام پس چرا هم ا رفتم و گمراه شدهکنید که من راه خط اگر فکر می«

گذارید  دانید و خطای مرا به حساب آنها می را به گمراهی من گمراه می محّمد
ایـد  های خود نهاده شمارید شمشیرهایتان را بر شانه و به خاطر گناه من آنها را کافر می

 پنداریـد مـیکنید و یکی  گناه درهم می آورید و گناهکار را با بی و نابجا فرود میبجا 
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ای را که همسر داشت سنگسـار کـرد و بعـد  زناکننده دانستید که پیامبر اسالم 
اش داد و نیـز قاتـل را قصـاص کـرد و  بر او نماز خواند و سپس ارث او را به خـانواده

ت دزد را برید و زناکـاری را کـه همسـر نداشـت میراثش را به بازماندگانش داد و دس
 د و بـا زنـان مسـلمان ازدواج کردنـدتازیانه زد و بعد سهم ایشان را از غنایم عطا فرمـو 

آنها را به علت گناهانی که مرتکب شده بودند محاکمه کرد و کیفر  رسول خدا
سـالم داشـتند ولی ایشان را از سـهمی کـه از ا آنها اجرا کرد ۀداد و حق خدا را در بار 

 . )۱۲۷خطبه/( »منع نکرد و نام آنها را از میان امت اسالمی خارج نساخت

ُت « ۀجمل
ْ
ْخَطأ

َ
نِّی أ

َ
ْن َتْزُعُموا أ

َ
َبْیُتْم ِإالَّ أ

َ
و صـغرای  ١قیاس جـدل ۀمقدم ۀبه منزل »َفِإْن أ

را انکار و بیـان فرمـوده کـه او بـا  های پیش، آن در خطبه شبهه خوارج است که امام
گوید: آن  جا مانند این است که میدر این ،یرش حکمّیت دچار خطا و ضاللتی نشدهپذ

ـِة « ۀام جملـ پندارید فرض شود من خطـا کـرده که شما می چنان مَّ
ُ
ـَة أ ُلوَن َعامَّ َفِلـَم ُتَضـلِّ

دٍ   ۀاستدالل بر بطالن صغرای شبهه خوارج است که پـس چـرا همـ ،»ِبَضَالِلی ُمَحمَّ
ـُروَنُهْم «عبـارت:  ؟دانیـد به گمراهی من، گمـراه مـی را امت حضرت محّمد ُتَکفِّ

ْذَنَب ِبَمـْن 
َ
ْقِم َو َتْخِلُطوَن َمْن أ ِبُذُنوِبی ُسُیوُفُکْم َعَلی َعَواِتِقُکْم َتَضُعوَنَها َمَواِضَع اْلُبْرِء َو السُّ

گیـرم فرمایـد کـه:  گویا چنین مـی آنهاست ۀاستدالل بر بطالن کبرای شبه ،»َلْم ُیْذِنْب 
شمارید و بـه  ها را به سبب گمراهی من گمراه بدانید چرا آنها را کافر میکه شما آناین

 . )۲۴۵/ ۳: ۱۳۷۰بحرانی، (کشید  گناه را می این انگیزه گناهکار و بی

 های مخاطب از طریق تداعی معانیمناظره براساس دانسته ۴-۴
گاه ساختن گروه لجباز و تندروامام  رج به شرایط سیاسی زمان خوا یگاه برای آ

 شد.  متوسل می حکمیت رخ داده خود و مسائلی که در پایان جنگ صفین و ماجرای

یـك  ده بود که درک مقصودشان مشـکل بـودطرز تفکر خوارج طوری به هم پیچی 
را در صـورت عـدم پـذیرش آن  کردند روز دیگـر امـام روز با حکمیت مخالفت می

ولـی  مردم به قرآن داناتر بودنـد ۀقاری و از هم در ظاهر آنان ،کردند تهدید به کشتن می
هایشان مهر زده بود که فراموش کرده بودند نخستین وسـایل تبلیـغ  عصبیت چنان بر دل

                                                 
 .)۳۳۲/ ۱: تابی، مظفر( مشهورات یا مسلمات است، قیاسی است که قضایا در آن: قیاس جدل. ١
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۱۱۵
زمینـۀ آزادی بحـث و گفتگـو را اسـت کـه موعظه و پند دلنشینی  عقیده، براساس دین

 . )۱۴۲ :۱۳۷۲رند، خاک(فراهم نماید و به قبول بهترین نظر انجامد 
به سـوی  عباس را جهت گفتگو ابن ا شدن دوازده هزار تن از سپاهیانبا جد امام

کـه از هـر فرصـتی  شـدند امـام ها خواستار صحبت با خود علیآن ،ها فرستادآن
کـواء ابـن ها رفتی از یاران خود به طرف آنکرد با جمع ها استفاده میبرای هدایت آن

از یـاران  مـود: ای ابـن کـواء! سـخن بسـیار اسـتامـام فرکه رهبر خوارج بود جلو آمد 
خویش نزد ما بفرست تا با او سخن کنیم ابن کواء گفت: آیـا از شمشـیر تـو در امـانم؟ 

 ۀجنـگ و حیلـ ۀابن کواء با ده نفر پیش آمد و امام ضمن صحبت دربـار  ،فرمود: آری
بـدین  ا نگفتم اهل شاممعاویه در قرآن بر نیزه کردن و داستان حکمین فرمود: آیا به شم

جنگ آنها را درهـم کوبیـده اسـت، بگذاریـد کارشـان را  دهند وسیله شما را فریب می
طور نبود که من خواستم ابـن عبـاس را حکـم  تمام کنیم ولی شما قبول نکردید؟ آیا این

خورد؟ ولی شما داوری جز ابوموسی را قبول نکردید  قرار دهم و گفتم که او فریب نمی
ان دیگری را ناچار پیشنهاد شما را اجابت کردم؟ اگر در آن هنگام جز شما کسو من به 

شـدم در حضـور شـما بـا حکمـین  هرگز در برابرتان تسلیم نمی داشتم کمک و یاور می
داوری  شرط کردم که مطابق قرآن از اول تا آخـر آن و مطـابق سـنت رسـول خـدا

 آیا اینطور نبود؟  یرفتم پذردند داوری آنها را نخواهکنند و اگر چنین نک
ولی اکنون چرا بـه جنـگ معاویـه  ها واقع شد این ۀهم کواء گفت: درست استابن
کواء گفت: ابن میان ما و آنها تعیین شده سرآید روی؟ امام فرمود: منتظرم مدتی که نمی

 امام فرمود: آری و جز این راهی ندارم.  ؟امر قاطع هستیآیا تو در این 
ال «کواء با ده تن از یارانش بـه امـام پیوسـتند ولـی دیگـران شـعار ندر این هنگام اب

زهیر را امیر خـود کردنـد و در بنوهب و حرقوصبنرا سر داده و عبدالله» حکم اال لله
  ).۲۷۴: ۱۳۷۱؛ جعفری، ۲/۲۷۴: ۱۳۳۷الحدید، ابیابن(نهروان اردو زدند 

با  ها و برطرف کردن ترس آن رف مقابلدر این مناظره نیز حضرت با تأمین امنیت ط
ها  ا برای طـرح دیـدگاهفضا ر  چراکه همگامی با مناظره کننده خوارج همگام شده است

پـذیرفت و  در واقع پذیرفتن طرف مقابل بود و او نیز امام را می عمل امام کند باز می
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۱۱۶ 

که گفتـه شـده در یافت چنان کاهش میمقاومت و لجاجتش در برابر امام با این کار
 پیوستند.  گروهی به امام ایان این احتجاجپ

گفـت:  کـواء بـه امـامدینوری شکل دیگری از مناظره را نقل کرده است که ابن
ن مـ حضرت فرمود: وای بر تـو که حکمیت آن دو داور را پذیرفتی کافر شدی هنگامی

 عاص را معاویه بـر آن کـار گماشـت یت گماشتم و عمرو بنفقط ابوموسی را به حکم
رت فرمود: وای بر تو چه وقتـی او کـافر کواء گفت: ابوموسی کافر بوده است حضابن
که رأی صادر کرد؟ او گفـت: وقتـی  آیا هنگامی که من او را فرستادم یا پس از این شد

 که رأی صادر کرد. 
 را مسلمان فرستادم و سپس کافر شـدحضرت فرمود: بنابراین تو معتقدی که من او 

فرستاد که آنان را به   از مسلمانان را پیش گروهی از کفار می مردی اگر رسول خدا
 آیـا بـر رسـول خـدا خوانـد  را به غیر خداوند فرا می خداوند دعوت کند و او آنان

 ر فرض که ابوموسی گمراه شـده باشـدگناهی بود؟ او گفت: نه پس حضرت فرمود: ب
شمشیر بر  گمراهی ابوموسی ۀآیا برای شما رواست که به بهانبر من چه گناهی است؟ و 

کواء به ابن زرگان خوارج این گفتگو را شنیدنددوش نهید و متعرض مردم شوید؟ چون ب
 . )۲۵۶: ۱۳۷۱(دینوری،  را رها کن گفتند: برگرد و گفتگو با امام

کند از معتقدات مخاطب در احتجاج خود بهره برده و به  سعی می جا امامندر ای
بـه  نگـریدن بـه تفکـر و ژرفکـر مخاطب خود را ضـمن وادار بطالن آن اشاره کند و
شـود واضـح باشـد چراکـه در  د و پرسش و پاسخی که مطرح میجامعیت سؤال بکشان
گیری ذهنیت مخاطب  کلفقط پاسخگویی نیست بلکه تکامل ش مناظرۀ صحیح هدف
 دال به صورت مبهم و ناقص مطرح شـو تر است، زیرا اگر سؤ مهم از موضوع مورد بحث

 ۀن سؤال نـاقص در سـاختاری دیگـر شـبههرچند پاسخ داده شود ولی بعد از مدتی هما
کرد سؤاالت مخاطب را با پرسش  آورد، لذا امام سعی می مجددی در ذهن به وجود می

واداشتن به تعقل به تکامل برساند و مشـکل مطـرح شـده را از ریشـه  از سؤال خود او و
 . برطرف نماید
تصمیم گرفـت  ام یارانش ـ مأیوس شدت خوارج ـ از طریق اعز از هدای وقتی امام

هـای پـذیرش  ها روبرو شود تا شـاید بـا تشـریح مقـدمات و انگیزهکه خود شخصا با آن
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۱۱۷
بتواند همه یا گروهی از آنان را از شورش  کار شدندحکمین و اینکه آنان خود باعث این

شـما در جنـگ صـفین  ۀآیا هم: «ها فرمودخطاب به آن ،)۷۰۵: ۱۳۹۴سـبحانی، (باز دارد 
 فرمود: پس دو دسته شوید حاضر بودید پاسخ دادند، بعضی از ما بودند و بعضی نبودند

آنها که در صفین بودند در یك طرف و آنها که نبودند در طرف دیگر قرار گیرید تـا بـا 
هر دسته فراخور حالش سخن گویم سپس با صـدای بلنـد فرمـود: حـرف نزنیـد و آرام 

د و به سخنان من گوش دهید و با دل و جان به من توجه کنیـد و هـر کـه را بـرای باشی
گاهی و اطالعش صحبت کند بعد امام بیاناتی طوالنی ایـراد  گواهی خواستم طبق آ

هـا را بـاالی  فرمود که از جمله این عبارات بود: آیا آن موقـع کـه از روی نیرنـگ قـرآن
هم کیشان ما هسـتند از مـا خواسـتند بـا آنهـا جنـگ  ها زدند نگفتید اینها برادران و نیزه

 اسـت کـهنکنیم و به رجوع بـه کتـاب خـدا راضـی شـدند و بعـد گفتیـد رأی مـا ایـن 
ایمان  ولی من به شما گفتم این کار ظاهرش ؟درخواستشان را بپذیریم و آنها را رها کنیم

ن آن است و لکن باطنش دشـمنی بـا خـدا و قـرآن اسـت اول آن رحمـت اسـت و پایـا
» رویـد تـرك نکنیـد...  پشیمانی است گفتم به کار خود ادامـه دهیـد و راهـی کـه مـی

 .  )۱۲۲خطبه/(
هـای  باید پیامپردازند که به متقاعد سازی دیگران می در روانشناسی اجتماعی آنهایی
 :ای اقناع شاملخود را با استفاده از پنج اصل پایه

 تداعی مسأله برای مخاطبان، .۱ 
 به منطقی و منصف بودنشان،توسل  .۲ 
 ها،نیازها و انگیزه .۳ 
 هنجارهای اجتماعی، .۴ 
 .)۱۵۰ -۱۲۵: ۱۳۷۶(لربینگـر، برای آنان ارسال کنند  را های شخصیتی مخاطبانویژگی .۵ 

خـوارج را بـه دو گـروه  خودشـان ،قبل از شـروع بـه سـخنرانی امام جا نیز در این
عمـل بـر اسـاس اصـل تـداعی وده که این حاضر در صفین و غایب در آن تقسیم نم

هایی به  تشخصی چیزهایی به عنوان ارزش وجود دارددر ذهن مخاطبان  معانی است
قبـولی در ذهـن مخاطبـان  های پذیرفته شده و مـوردنمونه ،عنوان الگو مطرح هستند

امام مورد خود را همسو و هم جهت با آنچـه از پـیش در ذهـن مخاطبـان  وجود دارد
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۱۱۸

کند تـا مخاطبـان اصـول پیـام جدیـد را  دانسته و این بخش را برجسته می دوجود دار 
ود بداننـد و مـتن پیـام را بپذیرنـد ایـن نـوع های پیشین خهماهنگ و در تأیید دانسته

خواسـت  باشد که بـا هـر گـروه می می تدبیر امام ۀنشان دهند روش متقاعدسازی
آن بود که هرچه بهتـر بتوانـد  های خودشان احتجاج نماید هدف امام براساس دانسته

 هدایت این گروه کج اندیش را فراهم نماید.  ۀزمین
است  ١صغرای قیاس مضمر ۀبه منزل علیه آنان استدالل فرموده این سخن که امام

ها فریب و نیرنگـی  ها بر سر نیزه که به شما گفتم باال بردن قرآن به این صورت: هنگامی
 اسـتکبرای قیاس این  گونه به من پاسخ دادیدشما آن ندا شامیان به کار گرفته است که

زیرا بدان رضایت  ی دهد نباید حکمّیت را انکار کندهرکس آن گفتار را چنین پاسخ که
ها از پذیرش حکمّیـت نبایـد خـودداری کننـد آن است کهاست و نتیجۀ قیاس این داده

 .  )۲۱۷/ ۳: ۱۳۷۰بحرانی، (
گاهند و بـا بر اساس جریانات چنین امامهم ی که رخ داده و طرفین مناظره از آن آ
کند و آنان  گیری از سخن نرم و آهنگ گرم و طمأنینه و آرامش با آنان احتجاج می بهره

سـت و عـدم درک کند که از اصول مناظره ا را به توجه به محتوای پیام خود دعوت می
گویـد:  ه بـه آنـان میچنانک شود وجب خلل در فرآیند مناظره میم محتوای پیام گوینده

ْفِئَدِتُکْم ِإَلـیَّ َفَمـْن َنَشـْدَناُه َشـَهاَدًة فَ «
َ
ْقِبُلوا ِبأ

َ
ْنِصُتوا ِلَقْوِلی َو أ

َ
ْمِسُکوا َعِن اْلَکَالِم َو أ

َ
ْلَیُقـْل أ

شـبهۀ  است کـهگفتار حضرت از چنان نظم منطقی خاصی بر خوردار  ،»ِبِعْلِمِه ِفیَها... 
اما خوارج که به جنگ بـا  کند ناد را به آسانی برطرف میو عهر انسان فارغ از لجاجت 

بودنـد کـه چنان در لجاجت و تعصب عقیده و جمودی گرفتـار  دست یازیدند امام
 آنان را بیدار نکرد.  هیچ چیز جز مرگ ذلت بار

 گیری نتیجه
در برابر گـروه  های امام علی مناظرات و استدالل حاضر از تحلیل و بررسی ۀمقال
رسـاندن آنـان بـه  از مناظره با خوارج این نتایج دست یافت که هدف امام بهخوارج 

                                                 
 .)۱/۲۹۵: تا بی، مظفر( نامند یم ضمیر یا مضمر قیاس را آن ودنش ذکر کبری مقدمه قیاس در اگر. ١
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در ایـن  آنـان اسـت ۀفهمی روشن و صریح از حقیقت امر و تالش برای بیداری اندیشـ
ن رعایت تمام آداب و اصول راستا، حضرت با نرمش و مدارا در گفتار و رفتار و همچنی

هایی چون تکیه بر آیات قـرآن مناظرات از روشبه استدالل با آنان پرداخت و در  مناظره
با بسامد بـاال و نیـز عقالنیـت و مسـائل سیاسـی روز و  کریم و سنت رسول اکرم

کج خوارج را از راه گفتگـو و  ۀهای مخاطب استمداد جسته است تا بتواند اندیش دانسته
هـای  در نتیجـه تالش از جنگ و خونریزی جلـوگیری نمایـد استدالل اصالح نموده و

ل از تعـداد زیـادی از خـوارج قبـ هدایتگرانه و مناظرات نیرومند و منطق محکم امام
توزی و جنایت اما گروهی نیز در لجاجت و جمود و کینه جنگ نهروان به امام پیوستند

بنابراین با توجـه بـه مطالـب  وامل جنگ نهروان را فراهم نمودندخود اصرار ورزیده و ع
هـایی کـه عبـادات و رسـیم کـه افـراد و گـروهبه این نتیجه مـی گفته شده در این مقاله

زبانشان باشـد خطرنـاکترین جماعـت  ۀمعنویات برایشان درونی نشده است و فقط لقلق
ا بـ اسـت کـههـا ایـن ما در برابر این گونه افراد و گـروه ۀبرای دین اسالم هستند و وظیف

بیش از هرچیز به روشـنگری  رجر برابر گروه خواد های استداللی امامتأسی به روش
 بپردازیم و در مناظره اصول آن را رعایت کنیم. 
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