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دشمنانشان بودند ،با تریه بر وموزتهای قرون و س یر نر وی ،از
مسیر جق و عدالت ،بی رون نیامدن د و ب ا رفت ار عادخن ة خ ود،

جنگ بر مرنای جقوق الوی و انس انی را ب ه زیر ایی ب ه تص ویر

کش اندند ،ت ا الا وی عمل ی ب رای تم ام ج قجوی ان باش د از

مومترین جقوقی که ایشان در جنگ با مسلمانان به ون پایبن د
بودند ،مذاکرت و اتمام جوت با دش من پ ی

از وغ از جن گ،

برخ ورد انس انی ب ا دش من و اس تفادت نر ردن از رو ه ای

خشونتومی و وجشیانه در جنگ است

کلیدواژهها :مخالفان برانداز ،جقوق جنگ ،ام ام عل ی (ع)،
نوجالرالغه


 .1مقدمه

مخالفان سیاسی به دو گ روت «در ق انون» و «بران داز» تقس یم م یش وند مخالف ان در ق انون،

مخالف ته ای خ ود را در ق الری ق انونی اب راز م یکنن د؛ ام ا مخالف ان بران داز ب ه ص ورت
متخاصمانه و مسلحانه درصدد براندازی جرومت هستند در این مقاله ،قواعد و اص ولی ک ه
امام علی (ع) در نررد با مخالفان برانداز جرومتش ان ی ن ی ن اک،ین ،قاس وین و م ارقین ب دان
پایبند بودند ،در دو بخ

«جقوق پی

از جنگ» و «جقوق زم ان جن گ» ارائ ه م یش ود

گفتنی است که «جقوق پس از جن گ» و «جق وق عم ومی جن گ» نی از جق وق مخالف ان
برانداز است که به دلیل درازشدن سخن در مقالة جداگانهای ارائه خواهد شد
قواعد و اجرا می در اس الم وج ود دارد ک ه مقو ا زم انی اج رای ونه ا ،و وج
دوران جنگ و یا پس از جنگ ،ولی مربوط به جنگ است موظفان ب ه اج رای
ونها کشورهای اسال می و به وور کلی مسلمانان درگیر در جنگ میباشند این
قواعد و اجرام را میتوان «جقوق جنگ در اسالم» نامید مقصود از این جقوق،
کلیة امتی ازات و اقت دارات مش روعی اس ت ک ه اس الم در جن گ ب رای دش من
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شناخته است این جقوق ممرن است به وور مستقیم انس انه ا را م ورد جمای ت
قرار دهد و یا به وور مستقیم جمایت از امواج ،ساختمانها و جتی جیوانات را به

عودت گیرد (همو ۶7۷ :۶7۷2 ،و )۶11

در باب ضرورت جقوق جنگ ،جق وقدان ان و سیاس ت م داران هم وارت اخ تالظ ن ر
داشتهاند؛ عدتای با ذکر دخی ل مو م و اساس ی ،منر ر ض رورت جق وق جن گ ش دتان د و
عدت ای بشر امروزی را متخلق دانسته و م تقدند به این جقوق پایبند اس ت ،ج اج ونک ه در

عمل چنین چی ی مشاهدت نمیشود (همو)۷۱ :۶7۷7 ،؛ ام ا دی ن اس الم ک ه دی ن ع دالت و

اعتداج است ،از قرنها پی
مخاصمه سفار

بر اهمیت و ضرورت جفه جقوق و ج دود در زم ان جن گ و

کردت است و به مسلمانان گوش د میکند که جنگ ب رای ونه ا ب ه من ل ة

مووز انوام رفتارهای وجشیانه و دور از اخالق نیست و در ووج جنگ نی  ،باید ارز ه ای
اخالقی و انسانی را جفه کنند و پا از جدود و مرزها فراتر ناذارند

7

هدظ افراد از جنگ نی ت یریر بس ایی ب ر چا ونای عملر رد ونه ا در دوران جن گ
خواهد داشت امام علی (ع) جنگ و جواد با سرکشان ،پیمانشرنان و فسادکاران را وظیف ة
الوی میدانستند (شریف رضی ،خورة  )۶۰2و اقامة جق و ستاندن داد م لوم از ظالم (هم و،
خورة  ۶7۶ ،۶۹1و  )77و جفه منافا عموم مردم هدظ اصلی ایشان از جنگ بود و هیچگات
برای منافا و مصال ،شخصی قیام نمیکردند و تا زمانی که وجدت اجتماعی و جقوق اف راد
جام ة اسالمی به خور نمیافتاد ،صرر پیشه میکردند (همو ،خورة  ۷7 ،۶۱۰و )41

ابنابی الحدید در شرح خورة  ۷7نوجالرالغه میگوی د« :عل ی ب ه ای ن جو ت در براب ر

م اویه و اصحاب جمل تسلیم نشد و بر جق خود چشمپوشی نر رد ک ه ظل م و ج ور ونه ا
فقط بر او روا نرود بلره عموم مسلمانان در خور بودند» (مو دوی داما انی)21۶/7 :۶734 ،
پس از جنگ نوروان نی هناامی که اورافیان امام جاضر نرودند برای مقابله با ش امیان ایش ان
 .3ر.ک « :وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ» (بقره)091/؛ « فَمَنِ اعْتَدَى
عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ» (بقره)091/؛ « وَال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ
قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ أَنْ تَعْتَدُوا» (مائده)2/؛ «وَال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَى» (مائده.)8/
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را یاری کنند ،امام دلیل پافشاریهای خود برای مقابله با شامیان را ت رس از ون دانس تند ک ه
سفلاان و تروراران امت ،جرومت امت اسالم را به عودت گیرند و ماج خدا را مایة دولت و
تواناری خوی

و بندگان خدا را بردگ ان خ وی

ق رار دهن د و نابر اران را ج ب خ ود

سازند (همان) و ضمن سخنانی دیار بارها از یاران خود خواستند ک ه ب رای کس ب رض ای
الوی با دشمنان روبهرو شوند (ابنهالج رقفی۶1۹۷ ،ق)2۰ -2۹ :
 .2حقوق پیش از جنگ

2ـ .1اتمام حجت با دشمن
اتمام جوت با دشمن پی

از وغاز جنگ ،از یک سو ،جایی برای ووردن هر گون ه ع ذر و

بوانه از ورظ مقابل باقی نمی گذارد و از ورظ دیار ،این اومینان را به فرد یا گروه ی ک ه
اتمام جوت میکنند ،می دهد که ورظ مقابل به انداز کافی فرصت برای اندیشیدن داش ته
و جوت بر وی تمام شدت است
موخی متقیان امام علی (ع) هیچ جنای را بدون اتمام جو ت ب ا دش من وغ از نرردن د
امام هموارت بر ل وم اتمام جوت در وستانة جنگ تیکید میکردند و ب ه فرمان دهان ن ام ی
خود دستور میدادند که بدون اتمام جوت دست به هیچگونه اقدام مسلحانهای ن نن د ام ام
علی (ع) هناام فرستادن م قلبن قیس ریاجی همرات سه ه ار تن به عنوان مقدمة س پات خ ود
به شام ،به او چنین سفار

کردند« :وَلَا يَحْمِلَنَّكُمُ شَنَآنُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَاائِهِمْ وَالِِْعْاذَارِ

إِلَيْهِمْ» (سید رضی ،نامة  :)۶2و کینة ونان شما را واندارد که جنگ را وغاز کنید از ون پی
که به رات راستشان بخوانید و در عذر را به رویشان فراز کنید به وور کلی ،امام با س ه رو
با دشمن اتمام جوت میکردند که در اینوا به ونها اشارت میشود:
2ـ1ـ .1به تأخیر انداختن جنگ

امام علی (ع) تا جایی که ممرن بود ،جنگ را به تیخیر میانداختند و فاید این کار ون ب ود
که در این زمان ،افراد دشمن فرصت اندیشیدن داشتند و گذر زمان از عناد و ت ص ب ونه ا

میکاست؛ با این کار فرصتی به وجود می وم د ب رای ه دایت ش دن و پش یمان ش دن ب رای
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افرادی که هنوز چشمانشان بر روی دیدن جقایق بسته نشدت بود
«فَوَاللَّهِ مَا دَفَ ْتُ الْحَرْبَ یَوْماً إِلَّا وَأَنَا أَوْمَاُ أَنْ تَلْحَقَ بِی وَائِفَةٌ فَتَوْتَ دِیَ
بِی وَتَ ْشُوَ إِلَى ضَوْئِی وَذَلِکَ أَجَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَقْتُلَوَا عَلَى ضَلَالِوَا وَإِنْ
کَانَتْ تَرُوءُ بِآرَامِوَا» (شریف رضی ،خورة  :)44به خ دا ک ه ی ک روز
جنگ را واپس نیفرندتام ،ج که امید داشتم گروهى ب ه س وم م ن
ویند ،و به رات جقّ گرایند ،و به نور هدایت من رات پیماین د ای ن م را
خوش تر اس ت ت ا ش امیان را برش م و گم رات باش ند ،ه ر چن د خ ود
گردنگیرند گنات باشند
امیرمؤمنان علی (ع) در وستانة جنگ جمل نی به یارانشان امر کردند برای شروع جن گ
شتاب نرنند تا امام با ونان اتمام جوت کنند (مفید )2۹۶ :۶737 ،و در روز نررد ،جنگ را تا
نیمة روز به تیخیر انداختند (بالذری۶1۷ :۶7۷4 ،؛ ابناألری ر۶1۹1 ،ق )2۶2/7 :و هم ین ام ر
اعتراض یاران وی را برانایخت ،اما امام صرر و شریرایی را بوترین اتمام جوت ب ر دش منان
دانستند و در برابر خواستة سپاهیانشان تسلیم نشدند (ابناألریر۶1۹1 ،ق)2۶7/7 :
2ـ1ـ .2آغاز نکردن جنگ

امام هموارت در وستانة جنگها به فرماندهان خود سفار

میکردند که صرر کنند تا دشمن

جنگ را وغاز کند و خود وغازکنند جن گ نراش ند؛ ب رای نمون ه در وس تانة جن گ جم ل
(اب ناألری ر۶1۹1 ،ق217/7 :؛ ب الذری)۶1۰ :۶7۷4 ،؛ در وس تانة جن گ ص فین (ابوجنیف ه
دینوری2۹۱ :۶7۱3 ،؛ مودوی داماانی )۶۰4/2 :۶734 ،و در وستانة جنگ نوروان (بالذری،
2۷۰ :۶7۷4؛ مودوی داماانی)731/۶ :۶734 ،
ام ام عل ی (ع) پ ی

از روی ارویی ب ا دش من در ص فین ،خو اب ب ه سپاهیانش ان چن ین

فرمودند:
« لَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى يبْدَءُوكُمْ فَِِنَّكُمْ بِحَمْادِ اللَّاهِ عَلَاى حُجاٍَ وَتَارْكُكُمْ
إِياهُمْ حَتَّى يبْدَءُوكُمْ حُجٌَ أُخْرَى لَكُمْ عَلَايهِم» (ش ریف رض ی ،نام ة
 :)۶1با ونان موناید ،مار به جنگ دست یازن د؛ چ را ک ه  -س پاس
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خدا را -جوّت با شماست ،و رها کردنشان تا دست به پیرار گشایند
جوّتى دیار برام شما بر ونهاست
از این کالم ای نگون ه برداش ت م ی ش ود ک ه ام ام عل ی (ع) ،وغ از نر ردن جن گ و
خونری ی را جوت دیاری بر اررات برجقبودن خود و سپاهیانشان میدانس تند و در ای نج ا
خواب به یاران خود تصری ،می فرمایند که گرچه شما بر برهان و جوت هس تید ،ای ن ک ار
جوت دیاری از جانب شما بر ونهاست
موخی متق یان امام علی (ع) در وس تانة جن گ جم ل و نو روان ،چن ان ب ر جمل ه ک ردن
شریرایی ورزیدند که دشمن دو تن از یاران ایش ان را ب ه ش وادت رس اند ،ام ا ب از ه م ام ام
دستور جمله را صادر نرردند و پس از به شوادت رسیدن سومین نف ر از ی اران ام ام ،ایش ان
ریختن خون دشمنان را جالج دانستند و دستور جمله به سپات دشمن را ص ادر کردن د؛ ب رای
نمونه در وستانة جنگ جمل (ی قوبی )3۹/2 :۶712 ،و در وس تانة جن گ نو روان (مو دوی
داماانی737 /۶ :۶734 ،؛ مس ودی۶1۶7 ،ق )121/2 :امام عل ی (ع) در واق ا ب ا ای ن رفت ار
برای سه بار جوت را بر دشمن تمام ،و از عمل زشت ونها چشمپوش ی کردن د و ب ه ونه ا
مولت دادند؛ اما پس از بار سوم چون لواجت و ستی تج ویی ونه ا ب ر هما ان راب ت ش د،
فرمان جمله را صادر کردند
2ـ1ـ .3فرستادن افراد برای اتمام حجت

از دیار رو های امام علی (ع) برای اتمام جوت ب ا دش من فرس تادن رس وخنی ب ه س وی
لشرر دشمن بود در وستانة جنگ جمل ،امام علی (ع) وقتی ب ه ووردگ ات رس ید ،ب ه ی اران
خود فرمود :برای شروع جنگ شتاب مرنید تا جوت را بر این ق وم تم ام ک نم و ب رای ب ار
اوج ابنعراس و برای بار دوم جوانی به نام مسلم از قریلة عردالق یس را ق رونب هدس ت س وی
سپات دشمن فرستاد تا ونها را به اجرام الوی دعوت کنند ،اما هر دو بار پاس خی ج نی ت و
شمشیر نارفتند و پس از به شوادت رسیدن مسلم به دست اصحاب جمل بود که امام فرم ان
جمله را صادر کردند (مفی د2۹۶ 2۹1 :۶737 ،؛ ب الذری )۶1۰ :۶7۷4 ،ای ن عملر رد ام ام
نشان می دهد که ایشان ،ریختن خون مس لمانان را پ ی

از اتم ام جو ته ای پ یدر پ ی و
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فراوان جالج و جای نمیدانستند
در وستانة جنگ صفین نی هناامی که جضرت ،جریر بن عرداهلل بولی را ب رای م ذاکرت
با م اویه میفرستادند ،جریر ناامیدی خود از منصرظ شدن م اوی ه را اع الم ک رد؛ ام ا ام ام
غرض اصلی خود از این کار را اتمام جوت بر م اویه بیان کردند (مودوی داما انی:۶734 ،
)۶۱/2؛ به دیار سخن وگات بودن جضرت به هدایتناپذیری م اویه سرب نش د ک ه ام ام در
انوام وظیفة خود کوتاهی کنند و ایشان در ه ر ج اج جنای دن ب ا مس لمانان را ب دون اتم ام
جوت ،صحی ،و روا نمیدانستند از اینرو ،پس از اینکه دو سپات رویاروی یر دیار ق رار
گرفتند ،باز هم امام دست از تال

خود نرشیدند و جوانی به ن ام س د را ب ا قرون ی ک ه در

دست داشت به سپات شام فرستاد تا مردم را بدان فراخواند ،اما ش امیان او را کش تند و در ون
زمان بود که جضرت فرمان جمله بر شامیان را صادر کردند (همو32/7 ،؛ منق ری۶1۶3 ،ق:
)211
2ـ .2اعالن رسمی جنگ

موخی متقیان امام علی (ع) هرگ جاضر نرودند بدون اعالن جنگ ،به دشمن شریخون ب نند

و چنان که اشارت شد ،جتی فراتر از اعالن رس می رفت ه ،ب ه نح و کام ل ب ا دش من اجتو ا
میکردند تا مرادا فردی از روی جوالت و ناوگاهی دست به جنگ زند و هالک شود
نقل شدت است ک ه ام ام عل ی (ع) در پاس خ مال ک اش تر ک ه باره ا از جض رت اج ازت
می خواست که بر م اوی ه ش ریخون زن د ،ب ه رهنموده ا و س یر نر وی اس تناد م یکردن د و
میفرمودند« :همانا پیامرر خدا که درود خداوند بر او باد از این که بر مشرکان ش ریخون زدت
شود ،منا می کرد و فرزن دان

ه م ای ن خ وی گرانق در را از او اره ب ردتان د » (مو دوی

داما انی )1۶4/۶ :۶734 ،ایش ان اع الن نر ردن جن گ و غ افلایر ک ردن دش من را ن وعی
خیان ت م یدانس تند (هم و۶۰4 /2 ،؛ ابوجنیف ه دین وری )2۶2 :۶7۱3 ،جنابش ان در ص فین،
رسمی و کامالً علنی به م اویه اعالم جنگ کردند نقل شدت است که امام عل ی (ع) پ س از
اتمام مات جمادی اخولی به ورای

جنای سپات خود و ومادتسازی لشررهای خود پرداختن د

و به م اویه پیام دادند که برای جنگ ومادت باشد و او هم یاران خود را ورای

جنای داد و
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لشررها را ومادت کرد(ابوجنیفه دینوری )2۶۹ :۶7۱3 ،همچنین نقل شدت است که امام عل ی
(ع) ب ه ورای

جنا ی و ت ی ین فرمان دهان و س ازمانده ی لش ررها پرداختن د و کس ی را

فرستادند تا میان مردم شام ندا دهد که پاات ف ردا وم اد جن گ در ص فه ای خ ود باش ند
(مودوی داماانی)۱3/7 :۶734 ،
وری ،امام علی (ع) وغاز کردن جنگ ب دون اع الن رس می را خیان ت م یدانس تند ام ا
م اویه و اورافیان

هرگ به این اصوج پایبند نرودند و مردم نی خیانتها و دغلراریه ای

ونه ا را زیرک ی و هش یاری وی م یش مردند ،ام ا ام ام عل ی (ع) در بی انی ،سیاس ته ای
فریبکارانة م اویه را افشا و اعماج م اویه را فسق و فو ور م رف ی کردن د (ش ریف رض ی،
خورة )2۹۹
در دنیای امروز نی برخ ی روش نفرران جو ان اع الن رس می جن گ را ن وعی س فاهت
قلمداد کردتاند:
دانشمندان انالوساکسن م تقدند :این کماج سفاهت است که [با اعالن جن گ،،
موق یت غافلایرانة اولیة خود را از دست بدهیم و به ای ن نح و خ ود را تض یف
کنیم از سوی دیار ،نقوة وغاز مخاصمات را با تحقق اولین عم ل تواوزکاران ه
بوتر می توان شناخت تا با ت یین تاریخ اعالن صری ،و رسمی جنگ ک ه موج ب
پیچیدگی بی تر امور میشود (ضیایی بیادلی)31 :۶7۷7 ،
رویررد متفاوت افراد نسرت به مسئلة اعالن جنگ ناشی از اهداظ ونها از جنگ است
هدظ ون دسته از افرادی ک ه اع الن جن گ را ن وعی س فاهت م یش مارند ،تنو ا جن گ و
خونری ی و غالب شدن بر دشمن و به دست ووردن پیروزی ظاهری است؛ اما ونچ ه ف ردی
شایسته و بلند مرتره همچون امام علی (ع) را به جنگ وامیداشت ،برقراری عدالت و اجرای
جدود الوی و هدایت بشر بود و ایشان در پی تصرظ قل وب بودن د ن ه تص اجب مل وک ،و
هرگ برای به دست ووردن پیروزی و غلره بر دش من ب ه رو ه ای خائنان ه و خش ونتب ار
متوسل نشدند ناات ایشان به جنگ ،ناات اب اری بود ،ون ه م ب ه عن وان وخ رین اب ار و رات
جل و هرگ این مقوله را هدظ نوایی و غایت مولوب نمیانااشتند
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 .3حقوق بحبوحۀ جنگ

3ـ .1رعایت اصول اخالقی در برخورد با دشمن

ام ام عل ی (ع) ،نخس تین م ل م اخ الق و ویین ة تم امنم ای جم اج و ج الج الو ی ،جت ی در

جنگها ،اصوج اخالقی را رعایت می کردند و ب ه اورافی ان و ی اران خ ود نی رعای ت ای ن
اصوج را گوش د مینمودند در واقا هدظ ام ام عل ی (ع) از جن گ ،چی ی ج برق راری
عدالت و جدود الوی و هدایت بشر نرود؛ بنابراین ،چاونه ممرن است جدود الوی با از ب ین
بردن و زیر پا گذاشتن اصوج اخالقی که خود ،ن وعی از ج دود الو ی اس ت ،برق رار ش ود
ازاینرو ،امام علی (ع) هیچ گات منافا و مصال ،جرومتی و سیاسی را ،مووز زیر پا گذاشتن
اصوج و ارز های اخالقی نمیدانستند و به یاران خود نی تیکید میکردند که ج ق ندارن د
به بوانة اینکه با دشمن در جنگ هستند ،از ج دّ خ ود پ ا فرات ر نو ادت اص وج و ارز ه ای
اخالقی را نادیدت بایرند در اینوا برخی نمونهها و مصادیق اصوج اخالقی ک ه جض رت ب ر
رعایت ونها در جنگ تیکید داشتند ،بیان میشود
3ـ1ـ .1دشنام ندادن به دشمن

ناس اگویی و دشنام دادن در اسالم ،جتی در برابر کسانی که خدا را قروج ندارن د نی ام ری

ناپسند به شمار میرود و از ون نوی شدت است 1،پس به وریق اولی منا از این ک ار در براب ر
دشمن مسلمان بسیار شدیدتر خواهد بود
امام علی (ع) در جنگ صفین چون شنیدند که یارانشان ش امیان را دش نام م یدهن د ،چن ین
فرمودند:
«إِنِّي أَكْرَهُ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا سَبابِينَ وَلَكِنَّكُمْ لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالَهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالَهُمْ كَاانَ
أَصْوَبَ فِي الْقَوْلِ وَأَبْلَغَ فِي الْعُذْرِ وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ إِيااهُمْ اللَّهُام احْقِانْ دِمَاءَنَاا
وَدِمَاءَهُمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَينِنَا وَبَينِهِمْ وَاهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ حَتَّاى يعْارِ َ الْحَا َّ مَانْ
جَهِلَهُ وَيرْعَوِی عَنِ الْغَي وَالْعُدْوَانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ( ».شریف رض ی ،خور ة 2۹۱؛ و ب ا
 1خداوند مت اج در قرون کریم میفرماید« :وَخ تَسُرُّوا الَّذِینَ یدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَیسُرُّوا اللَّهَ عَدْواً بِاَیرِ عِلْمٍ» (ان ام/
)۶۹3
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اندکی اختالظ :ابوجنیفه دینوری)2۹4 :۶7۱3 ،
من خو

ندارم شما دشنامگو باشید لیرن اگر کردته ام ون ان را بازگویی د ،و

جالشان را فریاد ورید به صواب ن دی کت ر ب ود و در ع ذرخواهى رس اتر و ب ه
جام دشنام باویید خدایا ما و ونان را از کشته ش دن بره ان و می ان م ا و ایش ان
ساز

قرار گ ردان و از گمراه ىش ان ب ه رات راس ت برس ان ت ا ون ک ه ج ق را

نمىداند بشناسد و ون که برام دشمنى مىرود و بدان وزمند است باز ایستد
ام ام عل ی (ع) در ای ن بی ان ،ب ا ی ادووری ه دظ اص لی خ ود از مقابل ه ب ا دش من ک ه
هدایتگری و نشان دادن رات س ادت به انسانهاست ،یاران خود را از دشنام دادن به دش من
نوی کردت است؛ چراکه ای ن ک ار ن هتنو ا خ الظ اص وج اخالق ی و دور از ش ین مس لمانان
جقیقی است ،نوعی بیعدالتی نی محسوب میشود؛ زیرا هنا ام دش نام دادن ج د و ج دود
رعایت نمیشود و ممرن است جقّ ورظ مقابل ترات ش ود از هم ینرو ،ام ام بی ان اعم اج و
جاخت واق ی دشمنان را بهراستی ن دیکتر و عذرپذیرتر میدانن د و از ون برت ر ای نک ه از
یارانشان میخواهند به جای دشنام دادن ،که بورتای ج تشدید کدورتها و کینهها ن دارد،
ق یردیار دع ا کنن د؛ ش اید در ای ن ب ین ف ردی پش یمان و ه دایت ش ود و دس ت از
در ج ّ
کینهتوزی بردارد
همچنین از قوج ابو مخنف نقل شدت است که امام علی (ع) در وس تانة جن گ جم ل نی
ضمن توصیه هایی به یاران خود دستور دادند که به هیچ کس ناس ا ناویند (بالذری:۶7۷4 ،
)۶1۰
امام علی (ع) عالوت بر اینره یاران خود را از دشنام دادن به دشمن پرهی م یدادن د ،ب ه
ونها سفار

میکردند اگر با فرد یا گروهی روبهرو شدند که به ایش ان و یارانش ان دش نام

میدهند ،بیاعتنا باشند و با ایشان رفتاری صال ،داشته باشند در ای ن ب ارت ،اب ن اب یالحدی د
نقل می کند که امام علی (ع) در جنگ صفین از کنار گروهی از شامیان ک ه ولی دب ن عقر ه
هم در میان ونان بود عرور کرد و شامیان شروع به دشنام دادن و ناس ا گفتن به ام ام کردن د
هناا می که این خرر را به ایش ان دادن د ،کن ار گروه ی از ی اران خ ود ایس تادند و ب ا بی انی
دج نشین ایشان را به ورام

دعوت کردند و فرمودند« :در جاج ورام

و با چورت و س یمای
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صالحان بر ونان جمل ه بری د ک ه ن دی کت رین م ردم ب ه جو ل و ن ادانی هس تند» (مو دوی
داماانی)73/1 :۶734 ،
از این سخن امام ای نگون ه برداش ت م یش ود ک ه دش نام دادن و ناس اگویی ،وی گ ی
جاهالن و افراد نادان است و مؤمنان واق ی و افراد ص ال ،در ای ن ش رایط نی بای د ورام
خود را جفه کنند و با چور واق ی خود با جاهالن برخورد کنن د ن ه ای نک ه ونه ا نی در
مقام مقابلهبهم،ل درویند و رات خوا را پی

بایرند

3ـ1ـ .2منع وارد شدن بیاجازه به خانهها و حریم خصوصی افراد

در دین مرین اسالم تیکید وی تای بر جفه جریم خصوص ی اف راد ش دت اس ت  4امیرمؤمن ان

علی (ع) ،در وستانة تمام جنگه ا ب ه س پاهیان خ ود دس تور م یدادن د ک ه ب یاج ازت وارد
خانه ای نشوند و به جریمی تواوز نرنند نقل شدت است که ایش ان در وس تانة جن گ جم ل
یاران خود را به رعایت جقوق دشمن سفار

کردن د و ض من ون فرمودن د« :ب دون اج ازت

وارد خانهای نشوید» (بالذری۶1۰ :۶7۷4 ،؛ مفید )2۹1 :۶737 ،امام هموارت ب ه ی اران خ ود
تیکید می کردند که در صورت پیروزی نی از انوام چنین کاری اجتناب ورزند تیکید ام ام
از ون روست که سپاهیان در صورت پیروزی ،قدرت بی تری بر این کار خواهند داش ت و
ممرن است گمان کنند که چون پیروز شدتاند بر انوام هر کاری موازند اب ن اب یالحدی د
نقل می کند که در جنگ جمل چون دو گروت رویاروی یر دیار ایس تادند ،ام ام عل ی (ع)
ضمن بیان سخنانی خواب به یاران خود فرمود :زمانی که شرستشان دادید و به قرارگاهشان
رسیدید ،ه یچ پ ردتای را مدری د (مو دوی داما انی73/1 :۶734 ،؛ إس رافی۶7۱۹ ،ق)۱۹ :
همچنین ،عمربن س د از ی یدبن صلت از عامر اسدی نقل میکند که علی (ع) پ س از ف ت،
بصرت ،همرات عمربن سلمه ارجری برای مردم کوفه نامهای فرستاد که ضمن ون سیر خ ود را
در برخورد با اصحاب جمل شرح دادت بودند ،جضرت میفرماید« :همین که خداون د ون ان
 .5خداوند متعال در قرآن كريم ميفرمايد« :يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ال تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا
عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ* فَِِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَداً فَال تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا
فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»(نور 22/و .)28
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را شرست داد ،به یاران خود فرمان دادم که به هیچ خانهای بدون اجازت وارد نش وند و ه یچ
پردتای دریدت نشود» (مفید)212 :۶737 ،
3ـ1ـ .3منع آزار زنان

موخی متقیان علی (ع) یاران خود را از وزار زنان دشمن نوی میکردند و در این ب ارت س یر

رسوج خدا (ص) را الاو و سرمشق خود قرار م یدادن د س ید رض ی در نو ج الرالغ ه نق ل

می کند که امیرمؤمنان علی (ع) در صفین پی

از رویارویی با سپات دش من ،ب ه ی اران خ ود

دستورهایی دادند ،از جمله فرمودند:
«وَلَا تَهِيجُوا النِّسَاءَ بِأَذًى وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْرَاضَكُمْ وَسَبَبْنَ أُمَارَاءَكُمْ فَاِِنَّهُنَّ ضَاعِيفَاتُ
الْقُوَى وَالْأَنْفُسِ وَالْعُقُولِ إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَانْهُنَّ وَإِنَّهُانَّ لَمُرْارِكَاتٌ وَإِنْ كَاانَ
الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَِ بِالْفَهْرِ أَوِ الْهِرَاوَةِ فَيُعَيرُ بِهَاا وَعَقِبُاهُ مِانْ بَعْادِهِ»
(ش ریف رض ی ،نام ة  :)۶1زن ان را ب ا زدن برم ىانای انی د [نینای انی د ،هرچن د
وبروم شما را بری ند یا امیرانتان را دشنام گویند ،که توان زن ان ان دک اس ت و
جانشان ناتوان و خردشان دستخو

نقصان ونگات ک ه زن ان در ش رک ب ه س ر

مىبردند ،میمور بودیم دست از ونان بازداریم ،و در جاهلیّت اگر مردم با سنگ
یا چوبدستى بر زنى جمله مىبرد ،او و فرزن دانى را ک ه از پ س او وین د ب دین
کار سرزن

مىکردند

امام علی (ع) در وستانة جنگ جمل نی به یاران خود دستور دادند که ب ا اذی ت و وزار،
زنان را تحریک نرنند (ب الذری۶1۰ :۶7۷4 ،؛ مفی د )2۹1 :۶737 ،ام ام در هم ان زم ان ب ه
اصحاب خود تیکید می کنند که در صورت پیروز شدن بر دشمن نی زنی را نیازارند یا بر او
جمله نررند (مودوی داماانی )2۰۷ /7 :۶734 ،ابن ابیالحدید از یری از اص حاب ام ام نق ل
میکند که ایشان در وستانة تمام جنگها یارانشان را از این ک ار نو ی م یک ردتان د (هم و،
)۶۰4/2
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3ـ1ـ .4منع کشف عورت

ابن ابیالحدید نقل میکند که موخی متقیان علی (ع) در وستانة جنگ جم ل ،هنا ام یک ه
دو گروت رویاروی همدیار قرار گرفتن د ،س خنرانی کردن د و ض من توص یهه ای خ ود ب ه
سپاهیانشان فرمودند« :اگر ایشان را شرست دادید ،هیچ عورتی را برهن ه مس ازید» (هم و/7،
 )2۰۷و در جای دیار از قوج یری از اصحاب جضرت نقل میکند که امام علی (ع) در هر
جنای که ما همراه

بودیم و با دشمن رویاروی میشدیم ،به ما سفار هایی م یکردن د؛

از جمله میفرمودند« :چون با ایشان جنگ کردید و ونان را شرست دادید ،عورتی را برهنه
مسازید» (همو)۶۰4/2 ،
3ـ .2منع استفاده از روشهای خشونتآمیز در جنگ

امیرمؤمنان علی (ع) هیچگات در جنگها ،از جدود الوی تواوز نمیکردند و ب ه خش ونت و

زور متوسل نمیشدند ایشان که وینة تمامنمای جق بودند ،در جن گه ا نی در مس یر ج ق
جرکت میکردند که در اینجا به مواردی از ون اشارت میشود
3ـ2ـ .1منع بستن آب به روی دشمن
در جنگ صفین ،پی

از ون که سپات امام فرابرسد ،شامیان شری ة فرات را تصرظ کردن د و

تصمیم گرفتند که وب را همچنان بر روی ونها بسته ناهدارند تا از تش نای بمیرن د ام ا ب ه
فرمان امام علی (ع) و فرماندهی امام جسن (ع) ،رات شری ه باز شد و یاران ام ام ش امیان را از
ون جا دور کردند در ون زمان اورافیان امام از ایشان خواستند که وب را از ایش ان ب از دارد
تا تسلیم شوند؛ اما امام در پاسخ ونها فرمودند که هرگ ای ن ک ار را روانم یدانن د و ب رای
ونان رات گشودند تا کنار وب ویند سپس شری ه را میان خود و ایشان تقسیم کردند (مودوی
داما انی1۶1/۶ :۶734 ،؛ ابوجنیف ه دین وری۶43 :۶7۱3 ،؛ ی ق وبی۶33 /2 :۶712 ،؛

مس ودی۶1۶7،ق7۰7 /2 :؛ ب الذری2۹۰ :۶7۷4 ،؛ اب نأع ،م الر وفی۶1۶7 ،ق۶7 ۶1/7 :؛

إسرافی۶7۱۹ ،ق۶1۱ :؛ ابنقتیره دینوری۶1۶7 ،ق)۶2۱ -۶21 /۶ :

ابن ابیالحدید در شرح خود بر نوج الرالغه ،انتقادات واردشدت بر این اق دام جض رت
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باز گذاشتن شری ة فرات برای شامیان را ذکر کردت است و در پاسخ ونها میگوید:
علی (ع) ونچه را که م اویه در بار شرنوه دادن بشر با تش نای روام یداش ت،
جالج نمیشمرد و خداوند مت اج در مورد کیف ر گن هک ارانی ک ه ریخ تن خ ون
ونان را روا دانسته است ،ن یر جد قتل یا زنای محصنه یا اعدام راه نان و کس انی
که ستمگرانه خرو میکنند ،این شرنوه را روا نداشته است و امیرمؤمنان عل ی
(ع) هیچگات برای پیروزی بر دشمن و شرست دادن

ب ه ک اری ج رام متوس ل

نشد و به همین سرب بود که هرگ شریخون زدن و فریبکاری و پیمانشرنی را
نی روا نمیدانست (مودوی داماانی)۶۹2/4 :۶734 ،
3ـ2ـ .2ممنوعیت آسیب رساندن یا کشتن افراد مجروح ،فراری و تسلیمشده

امام علی (ع) در تمام جنگها ،اصحاب خود را از کش تار اف راد ص دمهدی دت و ب یدف اع و

افرادی که به جنگ پشت کردتاند ،نوی میفرمودند؛ چراکه هدظ ایشان از جن گ ،هرگ
قدرتولری و جرومتخواهی نرود ،بلره کسب رضای الوی و ایواد امنیت و راجت ی م ردم
بود و ایشان هموارت در پی ه دایت مخالف ان و ایو اد ص ل ،و ورام

بودن د؛ همچن ین در

جنگهای داخلی دوران جرومت ایشان ،ورظ مقابل ام ام اف راد مس لمان بودن د ن ه ک افر
بنابر این ،امام مل م به پی روی از اجر ام خ اص جن گ ب ا مس لمانان بودن د و از ای نرو ،در
جنگهایی که در دوران جرومتشان ر داد ،از کشتن افرادی که دیار قدرت دفاع ک ردن
از خود را نداشتند یا تسلیم میشدند یا پا به فرار میگذاشتند ،ممان ت م یکردن د و هرگ
اجازت نمیدادند که خونی به ناجق ریخته شود
امام (ع) پی

از جنگ صفین ،خواب ب ه لشرریانش ان نام های نااش تند و در ون وداب

ن امی و جقوق مخالفان و دشمنان را به اصحاب خود گوش د کردند و چنین فرمودن د« :فَلَ ا
تَقْتُلُوا مُدْبِراً وَلَا تُصِیرُوا مُ ْوِراً وَلَا تُوْوِ ُوا عَلَى جَ رِی( »،ش ریف رض ی ،نام ة  :)۶1ون را ک ه
پشت کردت مرشید و کسى را که دفاع از خود نتواند وس یب مرس انید ،و زخ مخ وردت را از
پا در میارید
امام علی (ع) در وستانة جنگ جمل و همچنین در میان جنگ و پس از پی روزی نی ب ر

فصلنامة علمی  -پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا (س) 141 /

رعایت جقوق دشمنان ،ازجمله نرشتن و وس یب نرس اندن ب ه اف راد زخم ی ،گریختا ان و
فراریان تیکی د بس یاری داش تند (مو دوی داما انی2۰۱ /7 :۶734 ،؛ ب الذری ۶1۰ :۶7۷4 ،و
۶۷2؛ مفی د 223 ،212 ،2۹1 :۶737 ،و 22۱؛ اب ناألری ر۶1۹1 ،ق217 :؛ مس ودی۶1۶7 ،ق:
 )73۷ /2و پس از ونکه به ایشان خرر رس ید م اوی ه در بص رت قص د تووئ ه دارد ،ب ه م ردم
بصرت نامهای نوشتند و در ون رفتارهای مورومی خود را نسرت به ونان یادوور شدند و چن ین
فرمودند:
«وَقَدْ كَانَ مِنِ انْتِرَارِ حَبْلِكُمْ وَشِقَاقِكُمْ مَا لَمْتَغْبَاوْا عَنْاهُ فَعَفَاوْتُ عَانْ مُجْارِمِكُمْ
وَرَفَعْتُ السيْفَ عَنْ مُدْبِرِكُمْ وَقَبِلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُم» (شریف رض ی ،نام ة  :)2۰چن ان
نیست که ندانید چاونه رشتة واع ت را ب از و دش مناناى را وغ از کردی د م ن
گناتکارتان را بخشودم ،و از ونکه رو برگرداندت شمش یر برداش تم ،و ون را ک ه
روم ووردت قروج نمودم
امام علی (ع) پس از صحرتهای ف راوان ب ا زبی ربن ع وام ،یر ی از س ردمداران جن گ
جمل ،موفق شد که وی را از جنگ منص رظ کن د در هم انج اج ب ود ک ه زبی ر از ص حنة
جنگ فرار ک رد و ب ه وادی س راع رف ت جرم وز ک ه او را دی د ،ب ه ت قی ب وی دروم د و
سرانوام در جاج نماز وی را کشت و به امید دریافت پادا

ن د ام ام بازگش ت؛ ول ی ام ام

عل ی (ع) ب ر خ الظ انت ار وی ،ب ه او وع د جو نم دادن د (اب ناألری ر۶1۹1 ،ق21۶/7 :؛
مس ودی۶1۶7 ،ق73۶/2 :؛ ورری۶1۶3 ،ق)474 /4 :؛ چراکه زبیر پشیمان ش دت و از جن گ
رویگردان دت و ف رار ک ردت ب ود و ام ام کش تن فراری ان و اف راد پش یمان را هرگ ج ای
نمیدانستند
امام پس از جنگ نوروان نی چوارص د ت ن از خ وار را ک ه در جن گ مو روح ش دت
بودند ،به خانوادتهایشان بازگرداندند و اجازت ندادند کوچکت رین وس یری ب ه ونه ا برس د
(بالذری)232 :۶7۷4 ،
رفتار و من

نیروی امام علی (ع) با افراد ناتوان دشمن ،میان تمام اع راب مش وور ب ود؛

چنانکه ابن ابیالحدید نقل میکند وقتی در جنگ جمل ،عمروبن ی،ربی از سپات جملیان ب ه
زمین افتاد ،او را ن د جضرت ووردند ،او گفت« :ای امیرمؤمنان مرا عفو کن که تمام اعراب
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همیشه نقل میکنند که تو هرگ زخمی و خستهای را نمیکش ی» ام ام عل ی (ع) او را ره ا
کردند و فرمودند« :هر کوا میخواهی برو» (مودوی داماانی )۶2۰ /۶ :۶734 ،م قل نی که
از ورظ امام علی (ع) برای جنگ با خریتبن راشد ،یری از شورندگان علیه جض رت و از
فراریان ،میمور شدت بود ،پس از نخستین جمله بر ونها در اهواز ،خرر پیروزی خود را ب رای
جضرت گ ار

داد و ضمن ون این گونه نوشت« :پس گروت بسیاری از ایشان را کش تیم و

از س یرت و رو

ت و تو اوز نر ردیم؛ چ راک ه از ایش ان ه یچ گریخت ه و اس یر و زخم ی را

نرشتیم» (همو)۱2/2 ،
3ـ2ـ .3ممنوعیت مثلهکردن کشتهشدگان

پیامرر اکرم (ص) به شدت مسلمانان را از م،له ک ردن اجس اد نو ی م یکردن د و جت ی م،ل ه

کردن جیوانات همچون سگ را نی عملی ناشایست و ناروا میدانس تند( ۱إجس ایی۶1۹7،ق:
 )۶13 /۶امیرمؤمنان علی (ع) که در همهجاج پیرو و تابا نری اکرم (ص) بودند ،نی هم وارت
در جنگها از صدمه رساندن و م،له کردن کشتاان نوی میفرمودند و بر خ ودداری از ای ن
عمل وجشیانه و زشت تیکید میکردند
ابومخنف نقل میکند که امام علی (ع) در وستانة جنگ جمل ،ضمن یک س خنرانی ب ه
لشرریان خود دستور دادند که از م،ل ه ک ردن کش تاان دش من بپرهی ن د (ب الذری:۶7۷4 ،
۶1۰؛ مفید 273 :۶737 ،و  )21۰در نقل دیاری ومدت است که امام علی (ع) در روز جنگ
صفین نی سپاهیان خود را از م،له کردن کشتاان دشمن نوی کردند (کلینی)۷/4 :۶7۱7 ،
3ـ2ـ .4مصونیت افراد غیرنظامی و سفیران

امام علی (ع) قرنها پی

موضوع مص ونیت اف راد غیرن ام ی و س فیران را و رح کردن د و

یارانشان را از وسیب رساندن به افراد غیر ن امی و سفیران نوی کردن د ایش ان هنا امی ک ه
مَ قِل پسر قیس ریاجی را به همرات سه ه ار سرباز در مقدم ة س پات خ ود ب ه ش ام فرس تادند،
نامهای برای او فرستادند و در ضمن ون چنین نااشتند:
« ۱اياكم والمثلَ ولو بالكلب العقور .والمثلَ تغيير الخلقَ بالعقوبَ »
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«اتَّ ِ اللَّهَ الَّذِی لَا بُد لَكَ مِنْ لِقَائِهِ وَلَا مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ وَلَا تُقَاتِلَنَّ إِلَّا مَنْ قَاتَلَك»
(شریف رضی ،نامة  :)۶2از خدایى بترس که از دیدار او ناچارم ،و ج وستان
پایانى ندارم جنگ مرن ،مار با ونکه با تو بوناد
در تاریخ ی قوبی نی نقل شدت است که وقتی جضرت جاريَبن قدامه را ب رای جن گ ب ا
بسربن أبی أروات فرستادند ،به او دستور دادند که ج با کسی که ب ا وی نر رد م یکن د نر رد
نرند (ی قوبی )۶۹۰ /2 :۶712 ،همچنین از دیدگات امام علی (ع) ،س فیران و فرس تادگان در
امان بودند و کسی جق ت رض به ونها را نداشت در وغاز خالف ت ام ام عل ی (ع) ،م اوی ه
یری از افراد قریلة بنیعرس را ن د امام فرستاد؛ فرستادت از امام پرسید وی ا در ام ان اس ت و
امام فرمودند« :وری ،فرستادگان در اماناند و کشته نشوند» (ورری۶1۶3 ،ق)2713 /۱ :
در ووج جنگ نی امام این جق را پاس میداشتند و اجاز ت رض و وس یبرس اندن ب ه
فرستادگان را نمیدادند نقل شدت است که در وستانة جنگ صفین ،فرستادتای با ی ک نام ة
سفید و مومور ن د جضرت ومد و میترسید که مرادا امام و یارانش ان او را ب ه قت ل برس انند،
امام علت ترس او را جویا شد و پس از ون خواب ب ه وی فرم ود :چاون ه ت و را برش م در
جالی که تو یک پیاموور و رسولی (بالذری)۶2۶ :۶7۷4 ،

منابع


قــرآن کــریم ( ،)۶7۷۱ترجم ة محم د مو دی فوخدون د ،چ اا س وم ،تو ران:
دارالقرونالرریم



نهج البالغه( ،)۶7۷3ترجمة سیدج فر شویدی ،چ اا چو اردهم ،تو ران :ش رکت
انتشارات علمی و فرهنای




نهجالبالغه ،تصحی ،صرحی صال ،،قم :مؤسسة دارالوورت

ابنأع،م کوفی ،أبومحمد اجمد (۶1۶7ق) ،کتـابالفتـوح ،تحقی ق عل ی ش یری،

الطبعَاألولی ،بیروت :لرنان ،داراألضواء


ابنأریر ،ع الدین أبوالحسن علیبن محمد (۶1۹1ق) ،الکامل فیالتاریخ ،بیروت:

دار صادر
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 اب نقتیر ه دین وری ،ابومحم د عر داهللب ن مس لم (۶1۶7ق) ،االمامةةو السیاسةةو
(تاریخالخلفا) ،تحقیق علی شیری ،الطبعَاخولی ،قم :منشوراتالشریفالرضی



ابنهالج رقفی ،إبراهیمبن محم د (۶1۹۷ق) ،الغـارات وواإلسـتنفار والغـارات،
تحقیق سیدعردال هراء الحسینی ،الطبعَاألولی ،بیروت :لرنان ،داراألضواء

 إجسایی ،ابن أبیجموور (۶1۹7ق) ،عوالی اللئالی العزیزیةو فـی األحادیـ

الدینیو ،تحقیق السید المرعشی والشیخ موتری ال راقی ،الطبعاَاخول ی ،ق م :مطبعاَ

سیدالشوداء

 إسرافی ،محم دبن عر داهلل ( ،)۶7۱۹المعیـار والمـوازنةو فـی فاـا لاالمـام

امیرمؤمنان علی بن وبی طالب (ع) و بیان وفالیته علی جمیعالعـالمین
بعداألنبیاء والمرسلین ،تحقی ق محم دباقر محم ودی ،بی روت :لرن ان ،انتش ارات

محمودی


بالذری ،أجمدبن یحی یب ن ج ابر ( ،)۶7۷4ونسـاباألشـرا  ،تحقی ق محم دباقر

المحمودی ،الطبعَ الثانيَ ،قم :موما إجیاء الثقافَاإلسالميَ


دینوری ،أبوجنیفه اجمدبن داود ( )۶7۱3وخبار الطوال ،ترجم ة محم د مو دوی

داماانی ،چاا سوم ،توران :نشر نی


ضیایی بیادلی ،محمدرضا ( ،)۶7۷2اسالم و حقوق بینالملل ،توران :انتشارات

دانشاات عالمه وراورایی



_____________ ( ،)۶7۷7حقوق جنگ ،زیر ن ر م اونت پ وهشی ،توران:
انتشارات دانشاات عالمه وراورایی

 ورری ،محمدبن جریر (۶1۶3ق) ،تاریخ الرسل والملوک (تـاریخالطبـری)،
تحقیق عرداهلل علی مونا ،بیروت :مؤسسَاألعلمی للموروعات



کلین ی ،محم دب ن ی ق وب ( ،)۶7۱7الکــافی ،تحقی ق عل یاکر ر الاف اری،
الطبعَالخامسَ ،توران ،دارالرتب اإلسالميَ



مس ودی ،أبوالحسن علیبن الحسین (۶1۶7ق) مروجالذهب و معادنالجوهر،
تحقیق عرد األمیر مونّا ،مؤسسَ األعلمی للموروعات ،بیروت :لرنان



مفید ،محمدبن محمدبن ن م ان ( ،)۶737نبـرد جمـل ،ترجم ة محم ود مو دوی
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داماانی ،چاا دوم ،توران :نشر نی



منقری ،نصربن م اجم (۶732ق) قعو صفین ،تحقی ق عر دالس الم محم دهارون،



مودوی داماانی ،محم ود ( ،)۶734جلوۀ تاریخ در شرح نهـجالبالغـه ،چ اا

الطبعَ الثانيَ ،المؤسسَ العربيَ الحديثَ للورا والنشر والتوزیا
چوارم ،توران :نشر نی



ی قوبی ،اجمد بن ابی ی قوب ( ،)۶712تاریخ یعقوبی ،مترجم محمدابراهیم ویتی،
توران :شرکت انتشارات علمی و فرهنای

