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موضوعي صـحبت خـواهيم كـرد كـه هـم بـه        ي آينده دربارهاگر توفيق الهي ياري كند چند شب 
و در البته ما اين موضوع را بـر اسـاس سـيره و سـنت     ! بهاست و هم مسئله مبتال» بحث روز« اصطالح

  .بررسي خواهيم كرد) ع(المؤمنين امير ارتباط با بخشي از زندگي پربار
  .دانم اي را الزم مي قبل از ورود به بحث طرح مقدمه

كيداً در آخرين ساعات عمر خود، أخصوص ت مكرراً و به )ص(دانيم كه پيامبر گرامي اسالم ميهمه 
ت از     طهارت را به عنوان دو وسيله و كتاب الهي و اهل بيت عصمت و مستمسك مهم بـراي نجـات امـ

ا احـدهم  ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، ،اني تارك فيكم الثقلين. رمودنداللت معرفي فض گمراهي و
، ولن يفترقا حتي يردا عترتي اهل بيتي حبل ممدود من السماء الي االرض، و... اعظم من االخر، كتاب ا

 .)1(علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما
ـ بسيار هاي ديگر دين   مانند بسياري از آموزهـ با كمال تأسف بايد گفت برداشت ما از اين حديث  
) ص(كنـيم اينكـه پيـامبر    ما گمـان مـي  . باشد سطحي و استفاده ما از آن در نازلترين مرتبه ممكن مي

چنگ به دامن آنها  رجوع كنيد وفرمود براي جلوگيري از گرفتار شدن به گمراهي به قرآن و اهل بيت 
تصميم بگيريد قـرآن  بزنيد منظور اين است كه هر وقت در مسايل و مشكالت عادي روزمره نتوانستيد 

اي   م اهل بيت بكنيد يا توسلي و گريهري به ناوان يكادي بخوانيد يا نذاي بكنيد يا  را برداريد و استخاره
 اهـل  دهد مراجعه ما به قـرآن و  زندگي ما نشان ميواقعيت عيني جامعه و ! بس همين و! داشته باشيد

                                                            
 118ص /3ج /ابورينيش /المستدرك علي الصحيحين و 663ص  /5ج /سنن ترمذي - 1
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  .نياز ما به اين دو محدود به اين امور است بيت و
هـا وكـارگزاران و انديشـمندان     سـواد  كي ديده شده است كه حتي اهل علم و بـا  وستي كجا را به
سنت مراجعه كرده و هاي جامعه به قرآن  درد ها و ضالت و نارساييمع ما براي حل مشكالت و ي جامعه
بـه آن عمـل    جسـتجو كـرده و  ) ع(معصـومين   ي سـيره  كي وكجا راه حلي را از كتـاب الهـي و  ! باشند

هـم   مگـر  )1(تان را از قـرآن بجوييـد،   اجتماعي و دواي دردهاي فرديمؤمنان نفرمود مگر امير. ايم دهكر
دارنـد برويـد، قـدم جـاي      سو كه گام بر مـي به اهل بيت پيامبرتان بنگريد، از آن ! مردم: ايشان نفرمود

، كو پـاي بـر جـاي    پيرويپس كو  )2(برند، يت بيرون نميها شما را هرگز از راه هدا قدمشان بگذاريد، آن
اهـل بيـت عرضـه     سياسي و اخالقي خـود را بـه قـرآن و    نهادن، ما كدام مشكل اجتماعي وها  پاي آن
و تبليغات و غير از امور فـردي و مشـكالت    ؟ غير از شعارها بجوييم ايم تا پاسخ و حلشان را از آن داشته

عمومي به قرآن و اهل بيت مراجعـه   اجتماعي و اساسيِمشكل ام دعادي و روزمره براي حل ك شخصيِ
   ايم؟ كرده

. كنيم اسماً مسلمانيم اما درمان دردها و راه حل مشكالت خود را به جاي دين از ديگران طلب مي
  پس اين دين كجا به كارمان خواهد آمد؟

هم خودمـان  (است  –نزديك به صفر  –در نازل ترين حد  ي ما به دين يكه ارتباط و مراجعهدرحال
 بتمان را بـه ديـن نسـ    ي و فردي و جمعيتمام مشكالت و معضالت اجتماعي و اخالق )دشمنان و هم
اگـر مـا بـه    . ت نـه اسـالم  حال آنكه ايـن همـه ناشـي از شـيوه مسـلماني ماسـ       )!دهند و مي( دهيم مي

  .كرديم اوضاع و احوالمان اين گونه نبود هاي دين عمل مي هاي آموزه حداقل
امت اسـالمي و ملـت   . علت و سبب اين معضالت و مشكالت است ،اهل بيتبيگانگي ما از قرآن و 

انـد   آورده -لو به صـورت مقطعـي و مـوردي   و –ما هرگاه به طور جدي روي به دين و قرآن و اهل بيت 
  .اند زندگي بيرون آمده ي سربلند از عرصه

ايـم در   هـاي آن بيگانـه   هب را داريم اما در عمل از آموزهترين مذ كنيم برترين دين و عالي ادعا مي
كنـد شـيعه و پيـرو     اي كـه ادعـا مـي    ؟ جامعـه نتيجه امروز در زندگي بـا چنـين مشـكالتي مـواجهيم    

هـاي زنـدگي اجتمـاعي را مطالعـه      است بايد چنين باشد؟ آمارهاي مربوط به شاخص) ع(اميرالمؤمنين
اي اسالمي و علـوي اسـت؟    ي جامعه شايسته ،آيا اين وضع! ايم ببينيد در كجاي جهان قرار گرفته كنيد
كه ادعا داريد پيرو برترين اديان و مذاهب هستيد اين برتري كجا بايـد  شما  نان حق دارند بگوينددشم

زندگي اجتماع نمود پيدا كنـد؟ آيـا ايـن     ي و برتري نبايد در عرصه خودش را نشان بدهد؟ آيا اين علو
 نشان بدهـد؟ ي سالم و يك زندگي سالم خود را  هاي يك جامعه دار شاخصود را در نموبرتري نبايد خ

ده ي زنـدگي نيامـ   هاست؟ مگر اين دين براي اداره ها و شعارها و ادعا يا جايگاه اين برتري فقط در ذهن
بايسـت بهتـرين اجتماعـات در     دهي دنيا عرضه نشده است؟ مگر نمي است؟ مگر اين آيين براي سامان

ترين و  ليت علوي نيست؟ پس چرا ما در اوها، حكوم اشد؟ مگر برترين حكومتمسلمانان بدنيا اجتماع 
                                                            

  158خطبه  /نهج البالغه .، سامان دهنده امور فردي و اجتماعي شماستهاي شما شفادهنده درد] قرآن:[نكمو دواء دائكم ونَظم ما بي -2
3- انظروا اهل بيت نبي خرجوكم من هدي٩٧خطبه  /نهج البالغه –كم، فالزموا سمهتم، واتّبعوا اَثرهم، فلن ي 
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 بريم  يت فوق العاده نامطلوبي به سر ميترين مسائل مانند اخالق اجتماعي در وضع در عين حال اساسي
  !كه سخن در اين باره بسيار است! و و و

ي  بـه واقـع قـرآن در جامعـه    ! مايـ  گانـه علت كه ما از دين و آيين خـود بي  ها نيست مگر بدين اين
ي  در جامعـه ) ع(اهل بيـت ! رود به سراغ فهم قرآن و عمل به آن ميكمتر كسي ! مسلمين مهجور است

ي ايـن   اما با همـه ! دخوبي دار! ادعا و تظاهر به عشق و محبت اهل بيت رواج كامل و بازار! اندما غريب 
حبـت بـدون   م! و صـد البتـه  ! معصوم خود نـداريم ادعاها و تظاهرات حتي آشنايي حداقلي با پيشوايان 

هـيچ   )ع(اميرالمـؤمنين محبت بدون شناخت . ايم با آن مواجه ين است كه امروزهاش هم معرفت نتيجه
دعاي محبـت بـدون   صرف ا. ي ما نخواهد داشت ثير مثبت در زندگي و جامعهي و تأارزش عملي و واقع
ها بدون اينكه شـناختي از حقيقـت بـت     تبت پرس. پرستي است وي عملي نوعي بتتبعيت و بدون پير

كننـد و بـدون داشـتن هـر گونـه       ها محبـت مـي   اينكه بدانند چرا اين همه به بت داشته باشند و بدون
 –خواسـتند   ها حاجت مي و از آن نمودند نذرها مي كردند و ها را پرستش مي آن ،ها ي واقعي با بت رابطه

  !به اين حد رسيده است) ع(رابطه و نسبت با اهل بيت حال –! گرفتند؟ و البد نتيجه هم مي
ي ما و ساير جوامع اسالمي، مسلمانان واقعي و شيعيان واقعي وجـود دارنـد و ايـن     البته در جامعه

 اما بحـث بـر سـر ايـن     .ها هستند و خواهند بود اين. دين تا امروز به بركت وجود آنان باقي مانده است
حال آنكه بايد اهـل ديـن و اهـل ايمـان در جامعـه در اكثريـت       ! اند است كه مسلمانان واقعي در اقليت

آن وقـت اسـت كـه ثمـرات و آثـار و      . دين داران حقيقي بايد اكثريت جامعه را تشكيل بدهنـد . باشند
  .بركات دين را در جامعه مشاهده و مالحظه خواهيم كرد

اين است كه به طور جدي و واقعي به قرآن و اهل بيـت رجـوع    براي رسيدن به اين هدف تنها راه
سـو و   اهداف و سـمت و ! به متن زندگي ما وارد شوند) ع(قرآن و سنت معصومينهاي  آموزهبايد ! كنيم

ت عرضـه  مشكالت خود را در درجه اول بايد به قرآن و اهل بي! جهت زندگي ما را بايد دين تعيين كند
شـناخت   و اولين قدم در اين راه فهم قرآن و. ها را از قرآن و سنت بخواهيم نو راه چاره و حل آ! كنيم

مذهب خود و ) ع(ي حضرت علي را مي شناسيم؟ ما كه خود را شيعهي خود آيا ما ائمه. اهل بيت است
ي  غيـر از چنـد نقـل تـاريخي دربـاره     ! مشناسـي  دانيم چقدر ايشان را مـي  را منتسب به آن حضرت مي

ايم؟ آيا  هم كردهدرك و ف) ع(اميرالمؤمنيني  چه چيز ديگري را در زندگي و سيرهگوار، شجاعت آن بزر
كنـد؟ آيـا شـيعيان واقعـي      بـودن كفايـت مـي   صرف مداحي و روضه خواني و نوحه سرايي براي شيعه 

ا ايـن بزرگـان و   ؟ آي!در اين حد بود) ع(اميرالمؤمنينشان از  همچون عمار و مالك و ميثم تمار شناخت
يـا در اثبـات   دانسـتند   از امـام خـود مـي   پيروي هاي برتر تاريخ اسالم، شيعه بودن را  مردان و چهرهدرا

زنـي روي آورده   كشـي و قمـه   قال و تظاهرات نـا معقـول و عربـده    هوي و قيل و ادعاي خود، به هاي و
و آن اينكه تـا  ايم  هل بيت به پيشرفت بزرگي نائل شدهآري ما در تشيع خود و شناخت ائمه و ا! بودند؟

داشتيم حـال   ه خنده و تمسخر و عيب جويي وا ميچندي پيش فقط در عاشورا با قمه زدن بيگانه را ب
در اين است سير تكـاملي مـا   ! كنيم و آيين خود ميرمضان هم اين خدمت را به دين  21چندي است 
سـوادان مـا در    بـا  -حتـي  –درصـد   90توانم ادعا مي كـنم   ت ميدر صورتي كه به جرأ! تشيع خويش
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هـاي   با اينكـه االن ترجمـه  ! اند ي آن را از رو نخوانده مهسراسر عمر خود يك بار هم نهج البالغه يا ترج
ادعاي تشيع كرد اما يك مـدعي تشـيع    شود چطور مي .خوبي از نهج البالغه در دسترس است متنوع و

يرويش و محبتش را دارم چه گفتـه  در عمر خود يك بار با خود نگويد كه ببينم اين امامي كه ادعاي پ
داري ما و معرفـت   آري چنين است دين! ها بماند ؟ حاال عمل به آنحرف حسابش چه بوده است! است
ي نادان و هوس باز، دكاني برخ اي زرنگ و طرّار، با دست انداختن در اين ميان عده! ي ما و تشيع مادين

وقت و بـي وقـت، بـه     ،برپا شده هايي اند و در آن بساط باز كرده... مع و مكتب و هيئت و هاي مج با نام
نقالي  گيري و كهمعرمن درآوردي، به  هاي ساختگي و اخيراً با اختراع مناسبت ناسبت ومناسبت و بي م

كار پرداخته و در ضمن اي بي عار و بي  و البته پر كردن اوقات فراغت عده! نمايي و خوش رقصي و خود
رق جهل را به نام عشق، حماقت را با مارك محبت، و خالصه خزف را به جاي ي پر زرق و ب در اين دكه

و عاشق هـم را از   فروشند و القاب استاد و عارف خود مي -البته پر تعداد –صدف به مشتريان جاهل و 
ي  امعـه و عرصـه  اين است واقعيت و بروز و ظهور تشـيع و مسـلماني مـا در ج   . گيرند آن ها تحويل مي

رغم هاي چنانكه علي. ي ما غريبند در جامعهو اهل بيت و قرآن ) ع(اميرالمؤمنين هنوز هم و االّ! زندگي
ايـم كـه در    هنـوز نفهميـده  ! بودند و ناشناخته و هوي و قمه كشي و قمه زني اهل كوفه، در آنجا غريب

  :شودقاموس دين مفهوم واليت بر سه ركن استوار است و حقيقت واليت با اين سه اصل محقق مي 
  !ها، مدعي واليت دروغ گو و فريب كار است و بدون هر يك از آن. حبت و تبعيتت، ممعرف

طي چند شـب در خـدمت شـما بررسـي خـواهيم كـرد        - ...انشاء ا –موضوعي را كه ! علي ايحال
هاي ما  عنوان كلي صحبت. داغ روزگار ماستموضوعي است كه بحث پيرامون آن يكي از مباحث روز و 

سعي خـواهيم كـرد   . »)ع(اميرالمؤمنينسياست، حكومت و قدرت سياسي از ديدگاه « : ست ازعبارت ا
هر  .تقديم كنيم اميرالمؤمنينپيرامون اين موضوع مطالبي را با استناد و بر اساس سيره و سنت و كالم 

رداخـت  توان به تفصيل و با نگاه به جزئيات به ايـن موضـوع پ   در مجال و فرصتي كه ما داريم نميچند 
  !تر در اين باره تر و عميقبلكه مباحث ما فقط فتح بابي خواهد بود براي مطالعه و تحقيق بيش

آن  از مسائلي اسـت كـه در ديـن اسـالم بـه     »  حاكميت سياسي «و »  حكومت « اين كه موضوع
واقـع   د انكارو اين ادعا به سختي با دليل و استدالل مورتوجه جدي شده است تقريباً از مسلمات است 

بر سر حكومت و قدرت سياسـي بـروز    -علي الظاهر -هاي داخلي در تاريخ اسالم اولين تنش. شده است
حكومـت و  تقسيم مذهبي امت اسالمي به دو بخش مهم نيز، ناشي از اختالف نظـر دربـاره   . كرده است

ه موضـوع  كـ تواند كرد اين است  آنچه ترديدي در آن نمي. حاكميت سياسي جامعه مسلمين بوده است
و قدرت سياسي، به هيچ وجـه در ديـن اسـالم مسـكوت نمانـده اسـت مشـاركت         حاكميت حكومت و
البته  - در امور سياسي و مسائل عمومي جامعه) ص(مستقيم مردم حتي در زمان پيامبرغير مستقيم و

مشـاركت بـه    اين دخالت و. واقعيتي غير قابل انكار است -مقتضيات آنروز جامعه متناسب با امكانات و
، داراي منشـأيي الهـي   عمومي و حدي است كه حتي در مواردي كه تصميم مربوط به يك امر سياسي

و  نظـر  بـه دخالـت و   آن در جامعه اجراي ق وتحق هم در آن نقشي نداشت،) ص(و شخص پيامبر بوده
  .در غدير خم) ص(پيامبر يمانند اعالم واليت و جانشين .مشاركت مردم بستگي پيدا كرد
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و  ،شـرايط حـاكم   ي ب زيادي دربـاره مطال )آيد كه از كتاب و سنت بدست مي(ي ديني ها ر آموزهد
  .هاي روشن براي سنجش ديني بودن يك حكومت ارائه شده است رها و ضوابط و شاخصمعيا

هايي است كه در خصـوص امـوري كـه بـه طـور       ي احكام و معارف و آموزه دانيم دين مجموعه مي
مستقيم در سر نوشت نهايي انسان و شكل گيري شخصيت و هويـت و تنظـيم رفتـار و    مستقيم و غير 

ر به تشخيص و كشـف و درك  و عقل انسان به تنهايي قاد(ثر و دخيل است رايز او مؤكردار و اميال و غ
  .، از طرف خداي متعال و از طريق وحي به بشر عرضه شده است)باشد آنها نمي

ياسي داشـته  ملي در خصوص موضوع حكومت و حاكميت سدك تأاز طرف ديگر بر هر كسي كه ان
و شخصيت و سرنوشـت فـرد و    گيري هويت گردد كه اين امور چقدر در شكل واضح و مبرهن مي ،باشد

ترين روابـط فـردي و    ي ساده توان پذيرفت كه ديني درباره آيا مي. كند جامعه مؤثر بوده و نقش ايفا مي
مـي  انسان، رهنمود و حكم و توصيه داشته امـا در مـورد موضـوع مه    خانوادگي و اجتماعي و اقتصادي

سان خـود  اينكه گاهي عنوان مي شود عقل ان .نظر باشد ا و بياعتن مثل حكومت و حاكميت سياسي، بي
 ،سي را كشف و درك و تشخيص دهدبه تنهايي قادر است اصول و مباني نظري مربوط به حكومت سيا

موضـوع   تمـام مسـائل و مبـانيِ   زيرا اگر عقل انساني قادر است ! رار گيردتواند مورد پذيرش عقل ق نمي
مـالي و   ي تنظـيم روابـط   درك كند آيا از فهم و تشـخيص نحـوه  اي مثل سياست و حكومت را  پيچيده

آيـات بسـياري   مسائل و موضوعات اخير  ي رفتاري و اخالقي با ديگران عاجز است؟ حال آنكه در زمينه
آري در خصـوص موضـوع سياسـت و    . آمده اسـت ) ع(شماري در سنت معصومين بيدر قرآن و روايات 

رف دينـي  عمدتاً كلياتي در معا ،ز مسائل زندگي فردي و اجتماعيحاكميت سياسي نيز مانند بسياري ا
ي جزئيات هم، احكام و مطالبي بيان  مسائل مهم و اساسي است كه دربارهاي  آمده است و فقط در پاره

، بـا كليـاتي كـه ديـن ارائـه داده و حتـي در       جزئيـات امـور  ر بسياري از مسائل تطبيق گرديده ليكن د
ي آن ها كالً به انسان و عقل او واگـذار گرديـده    تشخيص و انتخاب و عمل درباره ،معتنابهيموضوعات 

با اين اوصاف، حكومت و سياست و قدرت سياسي . ها ندارد ي آن ت و دين مستقيماً هيچ نظر دربارهاس
ي كليات موضوعات و مسائل آن و هم  ه موضوعاتي است كه دين هم دربارهه داليل فوق الذكر از جملب

  .ي استربوط به آن، داراي حكم و نظر و رأدر مواردي در جزئيات امور م
تواند در هر حكومتي هرطـور كـه    را قبول ندارد كه هر كس مي »تز« اين اسالم آنچه مسلم است 

ثيري در اخالق و رفتار و افكـار و انگيـزه هـا و در نهايـت     و نوع حكومت هيچ تأاهد زندگي كند خو مي
اي از انصاف را هم داشته باشد واضـح   كه بهره ز بر هر اهل فكر و نظريامرو. سرنوشت او نخواهد داشت

كـه  هـايي   حتـي در حكومـت   –رنوشت افراد و آحاد جامعـه  ثير نوع حكومت در ساست تأ كه مبرهنو 
ثير به حدي است كـه در  اين تأ! تا چه ميزان است؟ - رفي در امور خصوصي مردم را دارندادعاي بي ط

مورد عموم مردم، نقـش آن بسـيار بيشـتر از عوامـل تـاريخي و ژنتيكـي و خصوصـيات ديگـر فـردي          
  )دقت شود!(است

م م كه بي مناسبت بـا بحـث مـا هـ    كن ي تاريخي اشاره مي براي نشان دادن اين تأثير به يك واقعه
  .باشد نمي
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ايشـان تـالش زيـادي    ) ص(بينيم كه پـس از رحلـت پيـامبر    مي) ع(اميرالمؤمنيندر تاريخ زندگي 
بر عهده بگيرند و اين كار به دست نااهالن نيفتد و در اين ) ص(حكومت را طبق وصيت پيامبر تاكردند 
ي بـه جـان   هـاي بسـيار   مت زيادي كشـيدند و سـختي  زح) ص(خودشان و هم اهل بيت پيامبرراه هم 

ي آن روز و بسـياري از   جامعـه  ليكن بعد از بيست و پنج سال وقتي نخبگـان ! خريدند اما موفق نشدند
خواهنـد   از مردم مي پذيرند و به طور جد حضرتش حكومت را به دست گيرد، نميمردم اصرار دارند كه 

ماننـد   و مغاير چيست؟ آيانه ي اين رفتار به ظاهر دوگا فلسفه حكمت و! كه به دنبال كسي ديگر بروند
ي ما كه در حاليكه براي رسيدن به مقام و منصب قند در دلشان آب شـده   هاي جامعه بسياري از چهره

كه وزارت يا وكالت يا رياست را به هر قيمتي به  ازندي و در پشت صحنه به هر رطب و يابسي دست مي
كراهت داشـته و فقـط بـه    ... از رياست و  كنند كه به شدت ند با اين حال در ظاهر وانمود ميدست آور

خواسـت از   هـم مـي  ) ع(اميرالمؤمنين - ...نعوذ با –روند  مي اين مسئوليت! بار خاطر تكليف شرعي زير
عالوه بر مقام امامت و عصـمت، حضـرتش در دوران    !چنين نيست! بدهد... به خورد خلق ا اين تعارفات

پس علت اين امر چه بود؟ مهمترين ! كنند ومت نگاه ميكه با چه ديدي به حك حكومتشان ثابت كردند
ي  عـه بـه سـبب تربيـت و پـرورش در سـايه      جام) ص(علت آن است كه در مقطع رحلت پيـامبر اكـرم  

 را ي حكومـت  در عرصـه ) ص(وم سيره و سنت پيـامبر آمادگي اين را داشت تا تدا) ص(حكومت پيامبر
پس از رحلت ايشان، جامعـه و   هاي دين ها و سنت ها از اصول و ارزش پذيرا باشد اما با انحراف حكومت

ديگـر تـاب تحمـل    هـاي منحـرف از حـق،     وسط حكومتاكثريت آحاد مردم به علت پرورش و تربيت ت
، يعني بيست و پنج سال حكومت ديگران. حكومت علوي كه همان استمرار حكومت نبوي بود نداشتند

 )ع(نينتغيير داده بـود كـه اميرالمـؤم    و جامعه را چنان عقايد و رفتار و منش و شخصيت مردم افكار و
و ايـن موضـوع   . يست و پنج سال قبـل برگردانـد  ها را به وضعيت ب هم نتوانست در مدتي چند ساله آن

نشـان   اجتمـاع و افـراد، بـه خـوبي    ثير حاكميت سياسي در شكل دهي هويت جمعي و فـردي را در  تأ
  .دهد مي

تربيـت دينـي، پـس از    هـا و   جامعه و رويگرداني كامـل از ارزش  ثر را در سقوطو ما اين تأثير و تأ
و روشـني و ظهـور بيشـتري مشـاهده     بـا وضـوح   ) ع(حسـن مجتبـي   مو امـا ) ع(منينشهادت اميرالمؤ

واجـه نيسـتيم   ي فاسد م هي دوم قرن اول هجري فقط با يك هيئت حاكم به طوريكه در نيمه. كنيم مي
 –از هر جهت  –ي فساد معه و اكثريت مطلق آحاد آن آلودههاي جا كه بنيان دهد بلكه تاريخ گواهي مي

  .اند گرديده
اسالم توجه و اهميتي تمام و كامل بـه موضـوع حكومـت و     -اي عدهبرخالف گمان  -نتيجه اينكه 

ثير ماهيـت  تـأ ) در يـك جملـه  ( المي زيبا و عميـق در ك) ع(منانمؤامير. حاكميت سياسي داشته است
ر الزَّمـان   ر الغيذا تَا: حكومت در جامعه را چنين بيان فرموده است لطان، تغيـ دگرگـوني زمامـدار و   [  سـ

در كالمي ديگر كه باز هم بيـانگر ميـزان    )1(.]شود مي) جامعه(ر اوضاع كلي روزگارتغيي حكومت، موجب
 :فرمايد ي شخصيتي جامعه و آحاد آن است ميگير هويت بخشي و شكل ت وروش حكام درتاثير حكوم
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از لحـاظ   –مـردم  (آبـائهم  ن مه شبرائهم اَمالناس بأُ: ]هم نقل شده است) ع(اين حديث از امام صادق [
امروزه در جامعه شناسـي سياسـي بـه     ).ترند مان خود بيشتر از پدران خود شبيهبه حاك -رفتار و كردار

گويند وقتـي كـه در جامعـه فسـاد      اساس اين اصل مي بر. شود نگاه مين حقيقت به عنوان يك اصل اي
اين انحـراف   ي ريشه شده و امري عمومي و عادي تلقي گرديدشايع ... اخالقي، نا هنجاري اجتماعي و 

در هـر حكـومتي   ... البته فساد و انحـراف و ناهنجـاري و   . بايد در خود حكومت جستجو كرد را نخست
به آن حد از گستردگي و شـيوع و  اما اگر اين فساد  -) ع(منينحكومت اميرالمؤحتي در  –وجود دارد 

د به طور عمده ناشي از خود حكومت تلقي شد اين فسا رواج رسيد كه امري عادي و معمولي و متعارف
ثير كنم تا همين حـد در اثبـات تـأ    گمان مي. جامعه جريان يافته است يعني فساد از حكومت به. است

   .ويت جامعه و افراد آن كفايت كرده باشدها در روند كلي و ه ش حكام و شخصيت آنحكومت و رو
  ي حكومت چيست؟ درباره) ع(منينخواهيم بدانيم ديدگاه اميرالمؤ مي حال

البتـه  . كننـد  را در جامعه براي حكومت تعريف مـي نخست ببينيم آن حضرت چه وظايف و نقشي 
جامعه دارد كه در مورد اصول كلي ناظر بـه ايـن وظـايف     هر حكومتي يك وظيفه و كاركرد عمومي در

يسـت بلكـه   منظور ما در اين قسمت از بحث اين وظايف عمـومي و كلـي ن  . اختالف نظري وجود ندارد
خاص حـاكم و حكومـت در   در خصوص وظايف و نقش ) ع(منينو اميرالمؤخواهيم از ديدگاه اسالم  مي
ي  فهسان و فلسـ كه در دين از زندگي و غايت وجودي ان هاي ديني و بر اساس تعريفي ارچوب ارزشهچ

هـا و ضـوابط و   ها و معيار يعني ما در پي دست يابي به شاخص .آفرينش او ارائه شده، آگاهي پيدا كنيم
  .شود، هستيم ط با وظايفي كه براي آن تعريف ميشرايط حكومت ديني در ارتبا

انك تعلم انه ولم يكن الذي كان منـا منافسـه فـي    اللهم : فرمايند در اين باره مي )ع(اميرالمؤمنين
داني كه جنـگ و درگيـري مـا بـراي بدسـت       خدايا تو مي(طام، سلطان، وال التماس شئ من فضول الح

اهداف حكومت خودشان را معرفي  از اين به بعد) ع(امام) [ آوردن قدرت و حكومت و دنيا و ثروت نبود
المظلومون مـن   من دينك، و نظهر االصالح في بالدك، فيأمنولكن لنردالمعالم ] -دقت شود -كنند مي

اه خـويش  را به جايگـ  توهاي حق و دين  خواستيم نشانه بلكه مي( تقام المعطاله من حدودكعبادك، و 
ات در امـن و امـان زنـدگي     ا ظاهر كنيم، تا بندگان ستم ديدههاي تو اصالح ر بازگردانيم، و در سرزمين

  )1()ي تو بار ديگر اجرا گردد ت فراموش شدهند و قوانين و مقرراكن

هـاي دينـي بـه جايگـاه      هـا و ارزش  ي بازگرداندن نشـانه  يهي نهايي حكومت كه در سا پس وظيفه
از  –همانـا تـأمين زنـدگي امـن و امنيـت زنـدگي       باشد جامعه مي كردن اصالح درد و ظاهر واقعي خو

كـه در معـرض ظلـم و سـتم قـرار      هاي مـردم و كسـاني اسـت     تودهبراي   –ي ابعاد و جوانب آن  همه
  .اند گرفته

بحث بر سر اين است كه بـدانيم  . قرار دهيم) ع(ي بحث خود را همين كالم امام خوب است زمينه
تـوان   با چه ميزان و مـالك و معيـاري مـي    هاي حكومت ديني چيست؟ ها و شاخص مختصات و ويژگي
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هـا و معيارهـا را    ايـن مـوازين و مـالك   . ص و تميـز داد تشـخي حكومت ديني را از حكومت غير دينـي  
  .بدست آوريم) ع(منينمؤسنت حكومتي اميرالخواهيم از سيره و كالم  مي

] رفتن حكومت اين بود كه هدف ما از به دست گ: [ فرمايند ودشان ميدر فراز اول كالم خ) ع(امام
) ع(كـه امـام   آيد كه هنگـامي  از اين كالم بر مي. برگردانيم)  به جايگاه واقعيش (هاي دين تو را تا ارزش

ها را از جايگاهي كه  آن. هاي دين سر جاي خود نبود ها و نشانه حكومت را بدست گرفت معالم و ارزش
حكومت در دست سـه   )ص(و اين درحالي است كه پس از پيامبر. نهاده بود كنار زده بودند) ص(پيامبر

و جانشـين   اين هر سه بـه نـام ديـن و از موضـع خليفـه     ! حاب ايشان بوده استنفر از معروف ترين اص
علي الظاهر اكثريت مسلمانان هم به حكومت آن ها رضايت داشـتند يـا   . اند حكومت نموده) ص(پيامبر

داننـد و   ها را حكومت ديني و اسـالمي مـي   حكومت آن ،الن هم اكثريت مسلمانانا!! بعداً رضايت دادند
گـر   پس از بيسـت وپـنج سـال كـه نظـاره     ) ع(پس چگونه است كه امام!! نامند ن شان ميخلفاي راشدي

ن هاي ديني از مـت  معالم و ارزش فرمايد بود مي) ص(ي معروف پيامبر خالفت و حكومت اين سه صحابه
توانـد بـه    مهجـور و متـروك شـود مـي     آيا حكومتي كه در آن، معالم دين. اند جامعه كنار گذاشته شده

را ) ص(توان حكومت خلفـاي سـه گانـه پـس از پيـامبر      ي متصف شود؟ آيا با اين حساب مينصفت دي
  حكومت اسالمي ناميد؟

گوينـد ورود در   ا مـي هـ  آن. ننـد دا تحقيق در اين مسائل را جايز نمـي  اهل سنت بحث و كنكاش و
همـه  ) ص(ي پيـامبر  گناهي نابخشودني اسـت زيـرا صـحابه    )ص(ي پيامبر ات اختالف بين صحابهجزئي
لـذا  . دين و تفاوت سـليقه در اجـراي احكـام آن اسـت    در  ها ناشي از اجتهادشان اند و اختالف آن عادل

و صـد البتـه كسـي    . هاي صحابه وارد شويم روييرودر شايسته نيست به جزئيات اين اختالفات و حتي
ار صحابه را ندارد و خلفاي راشدين به طريق اولي از اين تعرض و حق جرح و نقض رفتار و كردار و گفت

  !كنكاش بايد بركنار و مصون بمانند
همـين  ) ص(حكومت پس از پيامبر مشروعيت براي – اهل سنت –آنان  فلذا ميزان و معيار در نزد

مت بـه  حكوي پيامبر قرار گرفته است و همين براي اتصاف  بقهي با سااست كه در رأس حكومت صحاب
لـذا هـيچ چـون و    ! عادل -علماي زمان بودند و ثانياً -زيرا آن ها اوالً. كند اسالميت كفايت ميو ديانت 
  .باشد در ديني بودن حكومت آنان روا نميچرايي 

ابوبكر نشسته كـه   مي مانندخالصه، اعتقادشان اين است كه وقتي در رأس حكومتي صحابي و عال
همين عامل مانع از ! باشد و يار غار آن حضرت مياست كرده  ا دركر) ص(سال محضر پيامبرهاي  سال

انحراف حكومت از اصول ديانت خواهد شد فلذا ورود در جزئيات عملكرد حكومت و ارزيـابي و وارسـي   
  !ن شايسته و جايز نيستآ

بايد توجه نمود لب و اصول اين تفكر ريشه در تاريخ صدر اسالم يعني دوران حكومت اين حضرات 
مباني و اصول و اركان ايـن تفكـر از سـوي حكومـت وقـت در جامعـه       ) ص(پس از رحلت پيامبر. دارد

  .تئوريزه و تبليغ گرديد
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آن روز در جامعه اينگونه تبليغ شد كه منظور از معالم ديـن صـرفاً برپـايي نمـاز و گـرفتن روزه و      
ه با شكوه و جـالل  فاي سه گاندر حكومت خلها  ي آن ك حج و مبارزه با كفار است كه همهانجام مناس

اي  نشسته است فلذا هيچ شك و شبهه) ص(شود و در رأس حكومت هم صحابي پيامبر تمام برگزار مي
  !در اسالمي و ديني بودن حكومت وجود ندارد

هاي پس  در دوران حكومتهاي فوق الذكر و ديگر شعائر ديني با شكوه و جالل  البته اينكه عبادت
د ود شـكي وجـو  شد و هم اينكه جنگ با كفار با شدت و گستردگي تمام برپا ب ار ميبرگز) ص(از پيامبر

هـاي دينـي    تند اعالم كردند كه معالم و ارزشوقتي حكومت را بدست گرف) ع(منانندارد، معهذا اميرمؤ
معـالم دينـي    اي تي در حكومتي و جامعهپر واضح است وق. و به كنار رفته است از جامعه رخت بربسته

  .توان آن حكومت و آن جامعه را ديني و اسالمي ناميد خود نباشد نمي سرجاي
كـه هـر سـه از سـابقون در     ) ص(با اينكه در رأس حكومت، سه نفر صحابي پيامبر )ع(منانرمؤامي

صرف برگـزار   )ع(ميرمؤمنانچرا؟ ا! داند ها را ديني نمي اين حال حكومت آناسالم هستند، قرار دارد با 
پـس  ! دانـد  موجب و عالمـت اسـالميت  حكومـت نمـي    ها در جامعه را  اي از شعائر و عبادت كردن پاره

  چيست؟ )ع(منينبط حكومت ديني از ديدگاه اميرالمؤمعيارها و موازين و شرايط و ضوا
از هاي زوال و انحراف حكومـت   بيان علل و عوامل و همچنين نشانهدر كالمي ديگر ضمن ) ع(امام

يـك حكومـت، ضـمناً     و از دست دادن جايگـاه دينـي خـود، در مقـام آسـيب شناسـي      مسير مستقيم 
يستدل علـي ادبـار   « : فرمايد الح از ديدگاه اسالم را معرفي ميهاي يك حكومت ص مشخصات و ويژگي

زوال نشـانه ي  ( )1(»و تـأخير االفاضـل   لو التمسك بالفروع و تقـديم االراذ  تضييع االصول: الدول باربع
ضايع نمودن اصول، روي آوردن به فروع، مقدم داشتن فرومايگان و به حاشيه : ها چهار چيز است لتود

  ).راندن متفكران و انديشه ورزان
يـك  در اين فرمايش بدون اينكه به شخصـيت و هويـت حـاكم اسـتناد كننـد معيارهـاي       ) ع(امام

اينكه حقانيت حكومت با اشخاص سنجيده شوند شمارند يعني به جاي  حكومت برحق و پايدار را بر مي
شود و اين يعني پرورش فكـري   صالح ارائه ميشخيص و تميز يك حكومت صالح از نامعيارهايي براي ت

  !هااطب و جامعه و اعطاي بصيرت به آنمخ
ضـايع كـردن اصـول و دومـين آن     : حق و غير ديني ايـن اسـت  ي حكومت ناصالح و نا اولين نشانه
  .دم داشتن فروع استپرداختن و مق

هـاي سـنجش مشـروعيت     تـرين معيارهـا و شـاخص    در اين كالم خود، بـه يكـي از مهـم   ) ع(امام
  .شود به شرحي كه بيان مي. اند ها اشاره فرموده حكومت
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عامـل بـراي انحطـاط و     ر، چهار شـاخص و چهـا  دشانكالم نوراني خودر ) ع(يرالمؤمنينگفتيم ام
همچنين گفتـيم اصـولي    -ضايع كردن اصول -» تضييع االصول« : اول. شمارند يم انحراف حكومت بر

بعـد از   –هـاي قبـل    فرمايند ناظر به عملكـرد حكومـت   در آسيب شناسي حكومت بيان مي) ع(كه امام
كمان، غير دينـي و منحـرف از حـق    هاي حا ها را عليرغم ادعا حكومتاين ) ع(امام. است -رحلت پيامبر

اصولي براي آسيب شناسي هر  ي ها و نيز ارائه صدد تبيين علل و عوامل انحراف آندانستند و لذا در مي
  .حكومتي به منظور اعطاي بصيرت به جامعه و مسلمانان هستند

يعنـي در مـورد هـر     ردي همگـاني دارنـد  ها، كـارب  ي مهم اين است كه اين معيارها و شاخص نكته
قطع نظر از اينكه اساساً خاستگاه و بناي حكومت از . توان با اين اصول به ارزيابي پرداخت حكومتي مي

عملكـرد و   ،هند مـردم خوا ها، مي با معرفي اين شاخص) ع(امام! ت يا نهمشروعيت سياسي برخوردار اس
بـراي   )ع(امـام . هـا را ارزيـابي كننـد    ه و با ايـن مـوازين آن  ير نظر داشتدائماً ز، ها را كارآمدي حكومت

. و انحطاط خواهد شدكند كه اگر از آن تخطي كند دچار انحراف  في ميحكومت جايگاه و وظايفي معر
و يـا انحـراف و انحطـاط    زند كه حقانيت و كارآمـدي  خواهند اين نكته را بيامو ام ميتر ام به بيان روشن
نيسـت و مـردم نبايـد     شان به دين و پيامبر يا سابقه و شخصيت و وابستگي كماندعاي حاحكومت به ا

هاي معينـي بـراي سـنجش مشـروعيت      ها و شاخص د بلكه معيارها و مالكا بخورنها ر فريب اين حرف
سـنجند و  ها عملكـرد حكومـت را ب   دي وجود دارد كه مردم بايد با آنحكومت از لحاظ عملكرد و كارآم

  !مغفول مانده استي بسيار مهمي است كه در طول تاريخ اسالم تا كنون  نكته ارزيابي كنند و اين
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كه وقتي در رأس حكومت صـحابي  ن فرهنگ سياسي در جامعه تبليغ شد پس از رحلت پيامبر اي
مت تضـمين شـده اسـت از آن    بزرگي مانند ابوبكر، عمر و عثمان وجود دارد مشروعيت و حقانيت حكو

ي  انتقـاد و نظـارت دربـاره   چرا و و ي مسلمانان فقط اطاعت و ابراز احساسات است نه چون  پس وظيفه
كنـد و در مقابـل، نـه تنهـا      اين تز را به شدت رد مي) ع(منيناميرالمؤ! كومت و بخصوص عملكرد آنح

انتقاد و نظارت و ارزيابي حكومت و عملكرد آن را يكي از وظـايف و تكـاليف دينـي و اجتمـاعي آحـاد      
ل تمـام  كنـد و آن را شـام   مـي رزيابي معيار و شاخص هـم معرفـي   شمارد بلكه براي اين ا امعه بر ميج

و اين يعني پرورش فكري مـردم و اعطـاي    .)توجه شود(دانند مي! و حتي حكومت خودشانها  حكومت
ايد كه  را شنيده اين! كه هنوز هم بسياري از ما از آن محروم هستيم! بصيرت ديني و سياسي به جامعه

تـوانم   مـن نمـي   !منينرالمؤآمد و عرض كرد يا امي )ع(وع جنگ جمل نزد اميرمؤمنانمردي قبل از شر
صـحابت بـا    افرادي مثل طلحه و زبير و عايشه با داشتن آن همـه سـابقه در اسـالم و شـرافت    كنم باور

توانم ايـن را   ميحق منحرف شده باشند، ته دلم ن ي نسبي و سببي با آن حضرت از و رابطه) ص(پيامبر
قـرن اسـت بـر تـارك حكمـت و فضـيلت       امام در پاسخ آن مرد، سـخني فرمـود كـه چهـارده     ! بپذيرم

تـو حـق را   (  )1(الحق فتعرف من آتاه، ولـم تعـرف الباطـل فتعـرف مـن اتـاه       انك لم تعرف: درخشد مي
) يان را بشناسـي نشناختي تا بداني كه اهل حق چه كساني هستند و باطل را نيز نشناختي تا باطل گرا

هـا و ضـوابط و مـوازين    م سعي و كوششان اين بود كـه معيار تما -)ع(و ساير ائمه –فلذا اميرالمؤمنين 
هـاي   اجتماعي بر مبناي آموزه –سياسي  –فكري   هاي اعتقادي ناخت حق از باطل را در تمام عرصهش

بزرگواران حتي حقانيت خودشـان  آن . دين و عقل سليم در اختيار و دسترس مردم و جامعه قرار دهند
  .كردند ها اثبات مي ن و با استناد به آنرا بر اساس اين موازي

خواهنـد بفهماننـد كـه حقانيـت و      مـي ) ع(، امـام هاي چهارگانه ي فوق ين و شاخصبا معرفي مواز
يعنـي  ! موازين حـق سـنجيده شـود    مشروعيت حكومت نه با اشخاص و حاكمان بلكه بايد با اصول و و

ي پيـامبر اسـت يـا     چون عثمان  داماد و صـحابه : مانندحقانيت حكومت را با اموري يد مشروعيت و نبا
در يك حكومـت رو  : لذا فرمود! و از اصحاب با سابقه هستند سنجيدن پدر زن پيامبر اچون فالن و بهم
 !داده مـي شـود  ند و ثانياً به فروع بهاي بيش از حد شو نحرف از حق اوالً اصول ضايع ميبه انحطاط و م

) ع(از اصول و فروع چيست؟ ممكن است در بدو امر گمان كنيم منظور امام) ع(بايد ببينيم منظور امام
ي  ؛ يا منظور از اصول اقامـه از اصول همان اصول دين يعني توحيد و نبوت و معاد و عدل و امامت است

اصول اعتقادي يـا اصـول بـه معنـاي     ها  اين! اما چنين نيست! ين امور استنماز و روزه و حج و امثال ا
صول نيسـتند چنانكـه در   ها ا ر ارتباط با عملكرد يك حكومت ايناما د! اساس و پايه در عبادات هستند

بـراي  هاي زيادي هم  شد بلكه سختگيري به اين اصول عمل مي) ص(لت پيامبرهاي پس از رح حكومت
ها، بـت پرسـتي بـه     در دوران حاكميت اين. گرديد حاكمان اعمال مي واز سوي حكومت ها  عمل به آن

اي از  هد شايد بتـوان گفـت پـار   دادن نماز و ساير فروعات هم اهميت مي به معناي رايج آن وجود نداشت
در كـالم  » اصـول « شـود منظـور از    وم مـي شـد، پـس معلـ    تـر از هميشـه برگـزار مـي     عبادات با شكوه
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باشند زيرا  موضوع ها از اهميت برخوردار نمي اينكه ايناشتباه نشود نه ! ها نيستند اين) ع(اميرالمؤمنين
و نماز و ساير عبادات هـم   ها و اعمال و رفتار يك مسلمان استيه و بنياد تمام باورها و اعتقادتوحيد پا

هـا بعنـوان    الهي است معهذا هيچ كـدام از ايـن   ي اتصال انسان به عالم ملكوت و رسيدن به لقاي حلقه
  )دقت شود.(شوند محسوب نمي –به طور مستقيم  –يك حكومت عملكرد  مبناي سنجش "اصولِ"

  .اگر به اين نكات خوب توجه نشود ممكن است بازهم كاله سرمان برود
شـود، بـراي    يد در حد افراط تأكيد و تبليغ مـي سعودي روي اصل توحدر حكومتي مثل عربستان 

بسـيار بـا شـكوه و جـالل برگـزار       عبـادات ! كننـد  از اعمال زور و اجبار مضايقه نمـي ي نماز حتي  اقامه
  !ها هستند ترين حكومت از منحط) ع(ها از ديدگاه اميرالمؤمنين ردد با اين حال اينگونه از حكومتگ مي

ا عظمت، و نـه  هاي ب رگزاري نماز با شكوه، نه عزادارينه ب! پس نبايد خود و ديگران را فريب دهيم
هيچ يك در سنجش و ارزيـابي سـالمت   ! هاي آنچناني مداحيهاي فراوان و نه  مجالس مذهبي و هيئت

و جامعه شناسي منبعث از آن، جـزء  ) ع(جامعه و مشروعيت حكام و حاكميت، از ديدگاه اميرالمؤمنين
  .نيستند اصول و معيارها

عدالت و رعايـت حقـوق مـردم و    : عبارت است از ) ع(اولين اصل در اين حوزه و عرصه از نظر امام
  .جامعه
حكومت، اجراي عدالت و رعايت حقوق مردم حتي بر رعايت فرمايد در رابطه با وظايف  مي) ع(ماما

عبـاده   سـبحانه حقـوق  ... جعـل ا : فرمايد خيلي عجيب است مي! تر است تر و اوليحقوق خداوند مقدم 
اداي حقـوق  خداونـد  ( )1(... الي قيام بحقـوق ا  اًكان ذلك معدي... ام بحقوق عباد امقدمه لحقوقه فمن ق

زيرا اداي حقـوق مـردم زمينـه را بـراي اداي حقـوق       مردم را مقدم بر اداي حقوق خود قرار داده است
 ي حقوق مـردم و جامعـه   هرتر از اين درباتر و زيبا تر و دقيق صريح! دقت كنيد )!خداوند فراهم مي سازد

ردم توسط حكومـت رعايـت   حقوق م اگرفرمايد  مي. توان گفت ارتباط با وظايف حكومت، سخن نمي در
يعنـي  ! نـه بـر عكـس   ! شـود  حقوق الهي در جامعه بهتر ادا مـي  شود و حكومت حقوق مردم را ادا كند

ي  ند آنگاه از مردم بخواهـد در عرصـه  اجرا بك حكومت ديني اول بايد به طور كامل عدالت را در جامعه
تواند از مردم رعايـت حـالل و حـرام و حجـاب و      وقتي حكومت مي. هي را رعايت كننداجتماع حدود ال

ي اصلي خود در رعايت حقـوق   خودش به وظيفهاز مردم مطالبه كند كه عفاف و ساير احكام شرعي را 
  .جامعه كه همان اجراي عدالت است عمل كرده باشد

شـود حتـي از اجـراي     اش عمل نكند، مجبـور مـي   ي اولي و اصلي ليكن اگر حكومت به اين وظيفه
 دينـيِ  ود الهي و حقوق خداوند در جامعه چشم پوشي كند و اين گونه اسـت كـه عليـرغم  عنـوانِ    حد

شـود   هايتاً به تباهي و سقوط كشيده مـي هاي ديني فاصله گرفته و ن جامعه به تدريج از ارزش ،تحكوم
م دينـي هـ   هاي غيـر  از حكومت -اسماً ديني – ي به حدي كه اوضاع و احوال آن حكومت و آن جامعه

  .گردد بدتر و اسف بارتر مي
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ي  در همـه ) كه باالترين آن اجراي عدالت است( توضيح اينكه وقتي حكومت نتواند حقوق مردم را
 هاي زندگي اجتماعي و سياسي و اقتصادي مردم رعايت كند و عموم مـردم در اثـر بـي عـدالتي     عرصه

در فشار و سختي به سر برند در برابر دعوت حكومت به رعايت حقـوق الهـي    ،حاكم بر جامعه و زندگي
ز موضـع  مقاومت نشان خواهند داد در چنين شرايطي حكومت براي حفظ و بقاي خود مجبـور اسـت ا  

ترين راه اين است كـه مـردم را در اداي حقـوق الهـي و رعايـت حـدود        خود عقب نشيني كند و آسان
و اعتراضات جامعه بـر عليـه حكومـت را    د تا از اين طريق بخشي از فشارها شرعي در جامعه آزاد بگذار

ظ بـراي حفـ  و اين وادادگي و باج دادن به مردم و هزينه نمودن از احكـام و حـدود الهـي     .خنثي نمايد
اي عـدالت  مالك سياست را اجـر ) ع(حال آنكه اميرالمؤمنين. نهند حكومت را سياست و كياست نام مي

اجـراي عـدالت   سياست و كارداني و كارآمدي يك حكومـت  . مالك السياسه العدل: مايدفر مي! مي داند
  !است نه بند بازي با حقوق مردم و حدود الهي

ترين حقوق جامعه است اجرا نمايد، حدود  اگر حكومت ديني عدالت را كه اولي: فرمايد مي )ع(امام
) ع(امـام . شـود  و رغبـت رعايـت مـي   تـر و بـا ميـل و اختيـار      در جامعه توسط مردم بهتر و كامل الهي
در سياسـت و حكومـت داري هـيچ چيـز بـاالتر از عـدل        –العدل في السياسـته  ال رياسه ك: فرمايد مي

ثبـات الملـك   : فرمايـد  در بياني ديگر مي) ع(ميرالمؤمنينا. نيست؛ باالترين اصل در سياست عدل است
از اصول  )ع(منظور امام فهميم كه از اين كالم هم مي. دالت استثبات حكومت در برپايي ع -ي العدلف

  .در فرمايش قبلي، اجراي عدالت است
از سـوي  نگاهي به ابعاد مختلـف اجـراي عـدالت    ) ع(شايسته است با مراجعه به سيره و روش امام

  .حكومت داشته باشيم
مسـئوليت مسـتقيم   ي عدالت در مسائل عمومي و در سطح سياسـي و اجتمـاعي كـه     اولين چهره

و بخش  .ي قانون بوده است گذاري و اجراي عادالنه ي حكومت است عدالت در قانون اجراي آن بر عهده
  .دهد التي در اجراي قانون بيشتر رخ ميعد تر است چون معموالً بي ياسي مهمدوم اين بعد از عدالت س

هـاي   در حكومـت . ن اسـت يض در اجراي قـانو داري، تبع ي از مصاديق تضييع اصول در حكومتيك
و اقشار خاصي كه وابسته به حكومت يا وابسته به هيئت حاكمـه هسـتند    غير عادالنه معموالً متنفذّين

نون مسـتثني بـوده يـا    باشند از حاكميت قـا  رت سياسي يا اقتصادي در جامعه مييا به نحوي داراي قد
ي  چنـين حكـومتي از دايـره   ) ع(مـام علـي  ااز ديدگاه . شود ها به طور كامل اجرا نمي ي آن قانون درباره

توان مشروعيت و اسالميت هر حكـومتي   اين معياري است كه به راحتي مي .حكومت ديني خارج است
ه را هـاي گذشـت   ه حكومـت بر مبناي همين اصـل بـود كـ   ) ع(امام! ها هستند اصل اين. سنجيد را با آن

به اين اصـل   ،حكومت غم ادعاي اسالميتدر حكومت خلفا علير. كنند منحرف از حق و دين معرفي مي
شـواهدي كـه همـه در منـابع     . هاي بسياري در تاريخ اسالم شاهد ايـن مدعاسـت   هنمون. شد عمل نمي

  :كنم عنوان نمونه به مواردي اشاره مي من به. تاريخي اهل سنت موجود است
هاي آنان با  در جنگخالدبن وليد تا اندكي قبل از فتح مكه از سران و فرماندهان نظامي مشركين 

بعنـوان يكـي از وابسـتگان بـه     ) ص(در قضاياي بعد از رحلت پيامبر. مسلمانان بود، سپس مسلمان شد
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بـه  اي در حملـه   نقش عمـده اين شخص  ،از جمله. حزب خلفا خدمات زيادي به اين جريان كرده است
اي از قبايـل سـر بـه     عـده ) ص(ي پيـامبر  با اعالم ابوبكر به عنوان خليفـه  .داشت) ع(بيت اميرالمؤمنين
ها ازاسـالم برگشـتند و برخـي ديگـر      برخي از اين قبيله. بوبكر نرفتندحكومت ا زير بار شورش نهادند و

اين  خالد در .مأمور كرد براي سركوب اين قبائل ابوبكر خالد را .به حكومت ابوبكر اعتراض داشتندفقط 
 ،اين قبيلـه  ،كه به گواهي تاريخ اين قبائل به سركردگي مالك بن نويره حمله نمود مأموريت به يكي از

ي خالد هم پايبندي خود را به اسالم اعالم كرده بودند لـيكن   ماني خود باقي بود و قبل از حملهبر مسل
كفار را با اينان انجام داد و پس از كشتن مالـك بـا   ي  توجه به اين موضوع در جنگ معاملهخالد بدون 

را  اين امر موجب اعتراضات زيادي گرديد حتي عمـر از ابـوبكر خواسـت خالـد     !!شد همسرش همبستر
و او را بر طبق شرع و قانون مجازات كند اما ابوبكر با توجه به وابسـتگي خالـد بـه حـزب خلفـا و        عزل

و او را بـه مأموريـت ديگـري     ه او، زير بار مجازات خالـد نرفـت  خدماتش به اين حزب و نياز حكومت ب
كـرد كـه بايـد حـد الهـي       عمر كه اصرار مـي !! شتباه شده استابوبكر گفت خالد دچار خطا و ا! فرستاد
ي خالد اجرا شود وقتي كه پس از چندي به حكومت رسيد خودش هم از اجراي حد و مجـازات   درباره

اي عرض بكنم كه باز در  در مورد خود عمر هم نمونه. ه استيك نمون اين فقط !!خالد چشم پوشي كرد
مشـهور سياسـي تـاريخ    هاي  مغيره بن شعبه از چهره. )1(منابع اهل سنت خبر مربوط به آن آمده است

ت قدرت از برجستگان حزب خلفا بود كه خدمات زيادي در تثبي ،ي اول قرن اول هجري اسالم در نيمه
و پس از انتقال قدرت از حزب خلفا به حزب اموي در خدمت امويـان   كرده استو حاكميت اين حزب 

  .درآمد
در عـين حـال    در عين حال بسيار حقه باز و چند چهـره و فردي سياست پيشه و مغيره بن شعبه 

زمان عمر متهم به زنا شد و شاهداني كه صحنه را ديده بودنـد بـه شـكايت نـزد      اين فرد در. فاسد بود
كه آن ها از تـرس پـا بـه فـرار     عمر به جاي برخورد با مغيره چنان با شاهدان برخورد كرد  عمر آمدند،

ظلـم و اجحـافي كـه    ابولؤلؤ قاتل عمر غالم همين مغيره بود كـه بخـاطر   . گذاشته و از مدينه گريختند
او  به شكايت نزد عمر آمد اما عمر نه تنها به شكايتش توجهي نكرد بلكـه بـه   نمود مغيره در حقش مي
ابولؤلـؤ  ! هايي كه داري بايـد بيشـتر خـدمت كنـي     تو با توجه به مهارت! كند ارا ميگفت مغيره با تو مد

و از ! اين است عدالت عمري؟! زنيد عدالتي كه از آن دم مي كجاست چون اين حرف را شنيد گفت پس
  .كه ماجرايش طوالني است! همان جا تصميم به قتل عمر گرفت

رسيدگي كنم لذا به هيچ كس  دستور داده بود كه كاري دارم كه بايد به آنروزي عمر به غالمش 
زبير آمد خواست وارد شود غالم مانع شد و علت ممانعت و دستور عمـر را  ! ي ورود و مالقات نده اجازه
زبير عصباني شد و غالم را زير مشت و لگد گرفت و چنان كتكي به غـالم بيچـاره زد كـه سـر و     ! گفت

عمر زبير را خواست و ! غالم نزد عمر رفت و شكايت كرد و خواستار قصاص شد! آلود شدصورتش خون 
گويد با خودم گفتم مگـر   غالم مي! غالم ماند و حقش! و بس با لحن آرامي فقط او را توبيخ كرد؛ همين

  !و پي كار خودش رفت! از او قصاص بكنيتو با زبير يكي هستي كه بتواني 
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  !مان بگويمي ديگر از عث يك نمونه
پسر عمر آشكارا اعالم كرد كـه مـن هـم همراهـان     ... عبيد ا ،ابولؤلؤ كه عمر را كشتپس از اينكه 

همراهان ابولؤلؤ  عبارت بودند از مردي ايراني بـه  . همراه او بودند خواهم كشتابولؤلؤ را كه قبل از قتل 
اين ها با ابولؤلؤ در قتل عمر دختر وهمسرش كه هيچ دليل ومدرك وشاهدي بر همكاري  نام هرمزان و
مردم اعتراض كردند كه اين ! ها را كشت ي اين هر سه تهديد خودرا عملي كرد و. ..عبيد ا. وجودنداشت

سـر عمـر را مجـازات    اما مگر مي شـود پ ! بيگناهان چرا بايد كشته شوند و خواستار قصاص قاتل شدند
مقـدرات الهـي    قضا و از! اي مردم: چنين گفت رفت و اما عثمان درمقابل اين اعتراضات به منبر) 1(!كرد

زيـرا  ! [ وارثـي ندارنـد  هـا   چـون آن ! آن دو نفر ديگر را بكشـد  هرمزان و ،پسر عمر... اين بود كه عبيد ا
هـا هسـتم و    ندم آ گذشـتم چـون مـن ولـي    ... من هم از گناه عبيد ا] ايراني بودند و كسي را نداشتند

اي كه در جلسه بودند بلند شدند و گفتند مـا هـم گذشـت     عده! كنيد و شما هم گذشت! ي خدا خليفه
  !كرديم

كه اين خبر را شنيد نزد عثمان آمد و ) ع(انامير مؤمن! اين است منطق و استدالل و عدالت خليفه
در حضـور جمعـي   ) ع(امير مؤمنـان  !عثمان قبول نكرد! اعتراض كرد و فرمود تو بايد او را قصاص كني

خليفه كـه چنـان   . ي او اجرا خواهم كرد را ببينم قانون الهي را درباره. ..قسم ياد كرد كه هر كجا عبيدا
او هم شبانه فرار كرد و خليفه محل بسيار آباد و حاصل خيـزي  ! گفت زود از مدينه برو... ديد به عبيدا
  !داد تا برود كيفش را بكند به او) ي كوچك يعني كوفه( به نام كوفيه
زمانيكـه   ،وليدبن عتبه از سران حزب اموي و از نزديكان عثمان و از بستگان نسبي: اي ديگر نمونه

روزي در حال مستي نمـاز  ! خواند آمد و نماز مي كرد و با آن حال به مسجد مي كوفه بود مست ميوالي 
 گفتنـد !) دين اين مأمومين تماشايي اسـت  مان وشعور و اي حال( !!مأمومين خواند  ركعت چهار را  صبح

 درآن حـال !! خواهيد بيشترش بكـنم  مي! كم است؟  گفت خواندي  ركعت چهار را  صبح نماز جناب امير
عثمـان از اينكـه از   . چند نفر انگشتري مخصوص او را درآورده و پيش خليفه آمدند و شـكايت كردنـد   

ي صحبت كردن  اجازهو  !برويد –رفيقش شكايت شده ناراحت شد و گفت از جلوي چشمانم گم شويد 
گفت مگـر  ن عثما. مان را بگوييم به خرجش نرفت هر چه اصرار كردند كه بگذار داليل. ها نداد را به آن

هـا   آن! عثمان زير بار نرفـت كـه نرفـت    خالصه! ايد كه او شراب خورده است شما با چشمان خود ديده
اين  نزد عثمان آمدند و اعتراض كردند) ع(امام! آمدند و از عثمان شكايت كردند) ع(پيش اميرالمؤمنين

) ع(بـا تهديـد و اصـرار امـام    عثمان  كني؟ ي اين فاسق اجرا نمي خدا را درباره كاري است؟ چرا حد چه
كـار از  ! شاهدان چند نفر ديگر را كه ماجرا را ديده بودند با خـود آوردنـد  ! ناچار شد وليد را احضار كند

عثمان اين كـار را نكـرد و   ! شالق را به عثمان دادند كه بگير و حد را اجرا بكن) ع(امام! كار گذشته بود
كه چنين ديد خود جلـو آمـد   ) ع(گويند امام مي! اجرا كندجرأت نكرد حد را   عثمان  ترس هم از  كسي

ـ )ع(امام! جسارت كرد و ناسزا گفت) ع(وليد به امام –ابتدا وليد را گرفته و بر زمين كوبيد  دون توجـه  ب
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اجراي قانون و عدالت  !او فرمود حدود الهي استثنا بردار نيست و حد را جاري فرمودهاي  به ياوه سرايي
با تبعيض مواجه شود آن حكومت ديني نيست ولو اينكـه  شـعار اسـالم خـواهي      اگر از سوي حكومت

  !بدهد
فرمـود در حكومـت و   ) ع(امـام ! تواند مانع اجراي عـدالت شـود   هاي سياسي نمي مصلحت انديشي

  .ر و وظايف حكومت استوسياست هيچ چيز نبايد جاي عدالت بنشيند، عدالت در رأس ام
هـا بعـد از آن    در صدر اسالم و قبـل از آن و قـرن   .براي شما بگويميك نمونه هم از عدالت علوي 

ها و نشريات و  امهي روزن توان گفت به منزله اي كه مي ابزارها و وسايل تبليغي و رسانه يكي از مهمترين
براي اينكه انديشه و فكـر  . ، شعر و شاعري بودراديو و تلوزيون روزگار ما كاربرد و تأثير و جايگاه داشت

ي رسـاندن   ترين وسـيله  سياست يا مرام و مسلكي در جامعه پخش و شايع شود و مقبوليت يابد مهم يا
در . داشـتند  هـا  ها شاعران جايگاه وااليي نزد حاكمان و حكومـت  به مردم در قالب شعر بود لذا قرنآن 

شعرهاي خوب و ) ع(مؤمنينشاعر توانايي بود كه در طرفداري از اميرال) ع(دوران حكومت اميرالمؤمنين
. شد محسوب مي) ع(ت تبليغي حكومت امامهاي قدر شعرهاي اين مرد يكي از مؤلفه. ودسر محكمي مي

د ليكن خودش با هـر  كر مرد رسماً براي حكومت كار نميرسماً شاعري نداشت يعني اين ) ع(البته امام
نان بود كه دسـتگاه تبليغـي   شعرهاي اين مرد چ! سرود مي) ع(ارش را در هواداري از اماماي اشع انگيزه

) ع(امـام ! روزي چند نفر شهادت دادنـد كـه ايـن مـرد شـراب خـورده اسـت       . معاويه را عاجز كرده بود
آن مـرد هـم بالفاصـله پـيش معاويـه      . بالفاصله او را خواست و حد شرب خمر را درمورد او اجرا فرمود

پس يكي . ها نيست كه مجال بيان آن ن دست بسيار استهايي از اي و نمونه! رفت و در خدمت او درآمد
تـرين وظيفـه،    تـرين و اولـي   ز سوي حكومت ديني، به عنوان اصـلي هاي مهم اجراي عدالت ا از شاخص

تشخيص مشروعيت و حقانيت و اسالميت يك حكومت، بر اساس اين . اجراي بدون تبعيض قانون است
لذا هر كسي كـه   .ندارد... يل سياسي و معيار و شاخص، نيازي به داشتن سواد و تحصيالت عاليه و تحل

تواند از آن در ارزيابي عملكرد يك حكومت اسـتفاده كنـد و    اقل بصيرت ديني برخوردار باشد مياز حد
گر به اين مسئوليت عمـل  ا! هاي واهي شانه خالي كند تواند از اين مسئوليت به بهانه يلذا هيچ كس نم

  !مسائل فرعي مردم را فريب دهندتوانند با طرح  ها هم نمي شود حكومت
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ي عـدل در   ي حكومت اقامه ترين وظيفه ترين و اصلي مهم) ع(گفته شد كه از ديدگاه اميرالمؤمنين
در خصوص آسيب شناسي حكومت ديني چهـار  ) ع(امام. ي عمومي زندگي بود ي حوزه هجامعه و گستر

ها از  انحراف آنها را براي تشخيص انحراف يا عدم  في فرمودند و گفتند عملكرد حكومترا معرشاخص 
هـاي انحطـاط و    فرمود نشانه) ع(امام. بايد سنجيدها و معيارها  ، با اين شاخصخود وظايف مسير اصليِ

  :انحراف يك حكومت عبارتند از

 تضييع اصول، )1

 پرداختن به فروع، )2

 كنار نهادن شايستگان، )3

 .هاي پست به كار گماردن اراذل و انسان )4
هاي منحط و منحـرف از حـق    اصول چهارگانه گفته شد اولين اصلي كه در حكومتدر تبيين اين 

ي حاكميت و در ارتباط با وظـايف حكومـت    عدالت در عرصه. عدالت گستري است شود اصل ضايع مي
. ي همـه اسـت   و بدون تبعيض قـانون دربـاره  دالنه ها اجراي عا ترين آن يكي از مهم. ابعاد مختلفي دارد

هاي قبلي اجرا نشده است و وابستگان بـه   ود كه اين بعد از عدالت در حكومتنظرشان بر اين ب) ع(امام
  .هايي اشاره شد به نمونه. اند ودهحكومت و صاحبان قدرت و ثروت و نفوذ، در عمل مستثني از قانون ب

ي  يعنـي توزيـع عادالنـه   . اقتصادي استي  لت در عرصهدالت گستري، اجراي عدابعد ديگر اصل ع
هـاي قبلـي و    بـه حكومـت  ) ع(ترين انتقادهاي امـام  از مهم! امكانات و ثروت و امتيازات مادي در جامعه

ها عدالت اقتصـادي   ي بودن حكومت خلفا اين بود كه آندر غير دين) ع(ترين داليل امام يكي از اساسي

3 
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  .اند در توزيع ثروت عمومي اجرا نكرده را
ي اقتصـاد، جامعـه از وضـعيت     ي حكومت در حوزه داشتند در اثر عملكرد ناعادالنه اعتقاد) ع(امام

با استفاده از امتيازات ويژه و رانت خواري، به نا  به قدرت و حكومت  نوابستگا. تعادل خارج شده است
مت با اعطاي امتيـازات  اند و حكو اي به خود اختصاص داده هناعادالن حق ثروت عمومي جامعه را به طرز

ليت حكومت ناچاراً مسئو) ع(لذا وقتي امام. ها اكثريت جامعه را در محروميت قرار داده است ويژه به آن
 )ع(امـام . بـود  ي اقتصادي موجـود  اض و فرياد عليه وضعيت ناعادالنهشان، اعتر را پذيرفتند اولين سخن

لـذا  ! انـد  روي يك سكه عدالتي سياسي دو بي ي اقتصادي وعدالت كته اشاره فرمودندكه بيدقيقاً به اين ن
جالـب  . هـا اشـاره كردنـد    به هر دوي اين بي عـدالتي  ،ز پذيرش حكومتادر اولين سخنراني خود پس 

به خالفت رسيد اكثريـت جامعـه بـه علـت عـدم رشـد فكـري و        ) ع(هجري كه امام 35اينكه در سال 
يعنـي عمـوم   . كردند از زندگي عمومي را درك نمياين پيوستگي و ارتباط با دو چهره ! تنداشتن بصير

 چه عواملي باعث شده بود عليـرغم مخالفـت و  . ي موجود توجيه شده بودند ظالمانهنيز به شرايط مردم 
ي در تفكـر سياسـي دچـار شـوند؟     مردم به چنين ذهنيت )ص(سنت پيامبر سيره و اين وضع با  مغايرت
ي آن را بـه   جالبي اسـت كـه بحـث و بررسـي دربـاره     ي تاريخي موضوع  يابي و تحليل اين پديده ريشه

عـدالتي   ، بـي هاي قبلـي  هر حال به علت سوء عملكرد حكومت به. گذاريم فرصت و مجال مناسبي وا مي
رمـود ايـن   ي خود ف در اولين خطبه) ع(فلذا امام .ي اقتصاد عمومي در جامعه نهادينه شده بود در حوزه

دانست كه بـا چـه مشـكالتي در طـي ايـن طريـق        مي) ع(البته امام. ه هم خواهم زدوضع ناعادالنه را ب
ص جامعه كه امتيازات و حقوق براي بسياري از خوا) ع(لذا اجراي عدالت توسط امام. مواجه خواهد شد

شـد كـه چـرا سـنت     راض اعتـ ) ع(بارها به امـام . هاي قبلي داشتند بسيار گران آمد اي در حكومت ويژه
داخـت حقـوق و تقسـيم ثـروت لحـاظ      ي افراد را در پر كند و شأن و مقام و مرتبه عمري را رعايت نمي

  !اولي و سزاوار تبعيت است يا سنت عمر؟... آيا سنت رسول ا: فرمود مي) ع(و امام. ايدنم نمي
 ي لتي در عرصـه بـي عـدا  ! انـد  ي سياسي و اقتصـادي دو روي يـك سـكه   عدالت گفتيم تبعيض و بي

ي اقتصاد، فسـاد   شود و ظلم و تبعيض در عرصه عدالتي اقتصادي مي سياسي در اكثر موارد منجر به بي
  .سياسي و حكومت ناعادالنه را در پي خواهد داشت

 -بـده  سي ثـروت در جامعـه و در سـطح كـالن، بـر اسـا       اين گونه است كه توزيع ناعادالنـه غالباً 
و حاكميت سياسي براي تثبيت موقعيـت خـود، ناچـار     !گيرد هاي سياسي پشت پرده صورت مي بستان

پـس از  ! كنـد ! است موقعيت طبقات و افراد ذي نفوذ را با اعطاي امتيازات سياسي يا اقتصـادي لحـاظ  
  !عمل شد! نيز به اين قاعده) ص(پيامبر

سال جامعه به چنان وضعيتي از  25ايت و پس از كار با يك حركت سياسي آغاز شد و در نه ،ابتدا
فرمود اصالح امور فقـط بـا يـك انقـالب اجتمـاعي و      ) ع(عدالتي رسيد كه اميرمؤمنان و بي تعادل عدم

ي مسـلمين   كه به تحليل اوضاع و احوال جامعهقبل از اين. وارونه كردن شرايط موجود امكان پذير است
و تبيـين اقـدامات   ) ع(گيـري حكومـت از سـوي امـام     دسـت ني مقطع زماني به هجري يع 35در سال 

ي موضوع مورد بحث  هاي قبلي در زمينه بپردازيم به چند نمونه از عملكرد حكومت ي آن حضرت يهاول
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  .را بهتر بشناسيم 35ي جامعه در سال  هاي شرايط ناعادالنه تا ريشه. كنيم اشاره مي
هـاي   انسـتند اكثريـت جامعـه را بـا ترفنـد     تو هرچند ،كودتاپس از كودتاي سياسي سقيفه، سران 

سياسي متناسب با اوضاع و احوال جامعه آرام كنند و برخي ديگـر را بـا قـدرت و برخـورد      –تبليغاتي 
را بـا ايـن   !! شـعور اي از صـاحبان نفـوذ و    توانند پـاره  دانستند نمي فيزيكي سرجاي خود بنشانند اما مي

! هـاي بيشـتري بپردازنـد    ها بايد هزينه كامالً واقف بودند كه براي آننمايند و ها راضي  شگردها و ترفند
ونـه  آن گ ،هاي عوامانه اما با رنگ و لعاب اعتقـادي  ستداللها فهميده بودند كه امثال ابوسفيان را با ا آن

  !توان فريب داد كه در سقيفه اقامه كردند نمي
روزهـاي آخـر حيـات خودشـان بـه      ابوسـفيان را در  ) ص(در تاريخ آمده است كه حضرت پيـامبر 

ه يكي ديگـر از مـدعيان   آيا اين مأموريت به خاطر آن نبود ك( !مأموريت جمع آوري زكات فرستاده بود
ي ديگران همـين   ن دور كرده باشند چنان كه دربارهي سياسي مدينه هنگام رحلت خودشا را از صحنه
 ماني به مدينه برگشـت كـه شـايد چنـد روزي    ابوسفيان ز )!با راه اندازي سپاه اسامه داشتندمقصود را 

د و رحلـت فرمـو  ) ص(گفتند پيـامبر ! پرسيد چه خبر است؟. از وقوع كودتاي سقيفه نگذشته بود بيش
اند گفت  سران كودتا چگونه به قدرت رسيده دانست او كه در پي فتنه بود و ضمناً مي! ابوبكر خليفه شد
حـرفش ايـن    مضـمون (چه كسي هسـتم؟  كنم تا بدانند منبه خدا چنان بلوايي برپا ! به همين آساني؟

اش را شـروع   لذا تحركات سياسـي ! ست و چقدر استفهمانم سهم من چي ها مي يعني اينكه به آن) بود
كـه حكومـت را بـه دسـت      نيسـتند   آمد كه با وجود شما اين ها كسـي ) ع(ابتدا پيش اميرمؤمنان! كرد

بـه  ! بعد به دنبال ديگران رفـت ! هايش داشت او را طرد كرد گيزهبا شناختي كه از او و ان) ع(امام! گيرند
گفت چرا اين وضع را قبول كرديد و شروع كـرد بـه تحريـك    ) ص(عباس بن عبدالمطلب عموي پيامبر

عمر از اين تحركات و تحريكات آگاه شد و نزد ابوبكر رفت و ماجرا را گفت كه ابوسـفيان   !صاحبان نفوذ
ي  و مذاكره بـه يـك جمـع بنـدي دربـاره      شيخين پس از تبادل نظر! ري بكنيمبايد كا! قصد فتنه دارد

آنچه از زكات  –اي به سويش روانه كردند و پيام دادند اوالً  رسيدند و آن اين بود كه فرستاده ابوسفيان
م ثانياً پيش خليفه بيا تا صحبتي با ه –اين علي الحساب  –اي را خليفه يكجا به تو بخشيد  جمع كرده

ي  ها دربـاره  تاريخ آنچه را كه اين. خليفه آمدخواست پذيرفت و پيش  ابوسفيان كه همين را مي! بكنيم
و به توافق رسيدند نياورده است اما خروجي اين مذاكرات و توافقات، اعطاي حكومت  آن مذاكره كردند

ي ورود بـه  بخشي از شامات به يزيد پسر ابوسفيان بود و همين حكومت جـاي پـاي حـزب امـوي بـرا     
  .الخره منجر به پادشاهي معاويه گرديداي قدرت سياسي بود كه ب عرصه

. گيرد عدالتي از كجا و چگونه شكل مي ي انحراف و بي ي ديگر عرض كنم تا بدانيد زاويه يك نمونه
روز دوم يا سوم خالفت ابوبكر بود كه بنا شد : نويسد ي سني مذهب معروف مي ابن ابي الحديد نويسنده

از اين پول مبلغـي را نـزد زنـي از    . پخش كند! ها قداري پول بين مردم مخصوصاً خانمم جديد ومتحك
خانم پرسيد اين چه . بوده استاين زن آدمي بسيار فهميده و با بصيرت و با ايماني  –بني نجار آوردند 

گفـت  ! شـما  دهد ايـن هـم سـهم    ها مي ي خانم به همه. ن پول را خليفه داده استپولي است گفتند اي
  !فروشم كه من دينم را نميو ادامه داد ! ا را بخرددين مخواهد با رشوه  ابوبكر مي
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ي  ي نكرد و طبق توافق و طـرح و نقشـه  و ابوبكر عمر چندان! ها آغاز شد حكومت خلفا با اين ترفند
عـدم تعـادل   و ! عدالتي را در دوران خود قانوني كرد عمر اين تبعيض و بي!  ه عمر رسيدقبلي حكومت ب

اي از اقشـار امتيـازات    ا به طبقاتي تقسيم كـرد و بـه پـاره   جامعه ر .اقتصادي در جامعه را نهادينه نمود
ها بر اسـاس مالحظـات    ي اين تصميم امكانات خاص در نظر گرفت كه همه ي اقتصادي و حقوق و ويژه

ايق تـاريخي در اكثـر   ايـن حقـ  !! شرعي و البته با پوشش و ظاهري ديني و مذهبي. سياسي گرفته شد
  .باره به مروج الذهب مسعودي مراجعه نماييد  يد در اينتوان مي! منابع اهل سنت آمده است

ي اقتصـادي بـه    تي و اعطاي حقوق و امتيازات ويژهبندي طبقا ها و معيارهاي شكل از جمله مالك
يـا شـركت در   ) ص(بستگي به پيـامبر اي از افراد و اقشار جامعه، عبارت بود از سابقه در اسالم، يا وا پاره
هيچ كـدام از  ) ص (ي پيامبر منظر موازين اسالمي و سنت و سيرهكه از ...!  و) ص(وات دوران پيامبرغز

ادي را ي مـ  هاي تبعيض آميز و امتيازات ويـژه  استحقاق اشخاص براي برخورداريتوانست  اين امور نمي
بود ) ص(ات برخوردار شد عباس عموي پيامبرامتياز اين از له اشخاصي كهنويسد از جم مي! توجيه كند

اند حقوق عبـاس بـه    نوشته. شد وب ميدان قبل از اسالم محسمن تمول و از ثروتكه خودش شخصي م
ه حقـوق يـك سـپاهي مصـري كـه در      دوازده هزار درهم بـود درحاليكـ  ) ص(خاطر وابستگي به پيامبر

شـش يـا ده هـزار     )ص(همسران پيـامبر . دي جنگ حضور داشت فقط سيصد درهم تعيين گردي جبهه
حقوق معاويـه را كـه چنـد    . گرفت رصد درهم حقوق ميادرهم حقوقشان بود درحاليكه يك نظامي چه

اند در حاليكه حقوق يك فـرد عـادي اهـل     گذشت پنج هزار درهم نوشته بيش از مسلمانيش نمي سالي
شـي  در دريافت حقوق اختالف فاحير عرب همچنين بين عرب و غ. مكه ششصد درهم تعيين شده بود

شـش  ) ص(اند حقـوق همسـران پيـامبر    ي قابل ذكر است نوشتهي جالب در اين ميان نكته. وجود داشت
دوازده  ها عايشه  جايگاه ويـژه داشـت لـذا حقـوق او     درهم تعيين گرديد اما در بين آن هزار يا ده هزار

و تفـاوت را از عمـر پرسـيدند گفـت چـون      تر اينكه چون علت اين تبعيض  جالب. هزار درهم مقرر شد
بـر هـر    و است هكه توجيهي غير موج!! داشت را بيش از ديگر همسرانش دوست مي عايشه) ص(پيامبر

  !ها سياسي بود و بس ي اين تبعيض مبناي همه! استها شناخته شده  ي اين تفاوت اهل بصيرتي ريشه
 از جنگ ها غنائم زيادي آورده بودنـد كـه  اند در يكي  وشتهن. يك شاهد تاريخي ديگر نقل مي كنم

عمـر ايـن   در حضـور  . ها تا آن موقع چنين جواهري نديـده بودنـد   در ميان آن ها گوهري بود كه عرب
ر پرسـيد بـه   عمـ ! دادند كردند و به ديگري مي مي شد و با شگفتي به آن نگاه مي دست به دستگوهر 

عمـر  ! توان گذاشـت  قيمتي بر آن نمي! دانيم مي؟ حاضرين گفتند نر چقدر استنظر شما بهاي اين گوه
 ؛داشـت  عايشـه را خيلـي دوسـت مـي    ) ص(پيامبرزيرا ! به عايشه تقديم كنماين گوهر را گفت بگذاريد 

ن فقـط  البته اينكه حضرت عايشه را دوست داشت آن هم خيلي دليل و مدرك تاريخي معتبر ندارد ايـ 
دوسـت داشـته   هرچند  به فرض هم كه حضـرت عايشـه را   ! هاي اوست ادعاي خود عايشه و هم حزبي

  !شود كه بيت المال را به او ببخشند باشد آيا اين دليل مي
الي اما بحث بر سر اين است كه خانم عايشه يك زن معمولي نبود كـه عمـر از سـر مهـر بـه او مـ      

صـاحب قـدرت   ي حزب شيخين بود كه نقش زيـادي در ت  هاي برجسته اين خانم يكي از چهره. ببخشد
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كرد و  ها هم براي عايشه شخصيت سازي ميعمر با اين كار! و عمر داشت) پدرش(سياسي توسط ابوبكر
عايشـه بـا   ! شـد  ورد ميهم اينكه اين پول دوباره در راه تحكيم قدرت سياسي خودشان در جامعه باز خ

دوران پس از رحلـت   عايشه در. ها بدست آورد ر ميان عربها محبوبيت و نفوذ كذايي د پخش اين پول
چه احـاديثي در تأييـد   ) ص(ي پيامبر به عنوان محبوبه. كرد فتوا صادر مي! در جايگاه مفتي) ص(پيامبر

! نسـبت نـداد  ) ص(رها را به پيامب و آن! ها كه نساخت كر و عمر و مشروعيت بخشيدن به آنخالفت ابوب
ي عالمـه   يث اسالم نوشتهايشه در احادي اين موضوع به جلد چهارم كتاب نقش ع توانيد درباره شما مي

  .ري مراجعه فرماييدمرتضي عسك
يت و ديانـت بـه تـن    لباس مشروع - مخصوصاً –ها در دوران عمر  عدالتي ها و بي آري اين تبعيض

هـاي هنگفـت و عظـيم     از مدتي تعدادي از صحابه بـه ثـروت  ها سبب گرديد كه پس  اين تبعيض. كرد
بيت المال و حساب و كتاب از  هاي بي زمان عثمان گسترش يافت و بخششدر اين وضع . دست يافتند

طبيعي است اين ! خليفه رسيد ي دهاو به ايل و طايفه و خانوي صحابه فراتر رفت  ثروت عمومي از دايره
هاي خـود صـحابه و هـم در جامعـه      گيري موضعهاي نامشروع آثار خود را هم در رفتار و كردار و  ثروت

هاي نجومي براي برخي از سـران صـحابه همچـون عبـدالرحمن بـن       در تاريخ، ثروت. داد خود را نشان
هـاي حاصـل خيـز در     زمـين . شـود  زده مي تواقعاً شگف اند كه خواننده ه و زبير ثبت كردهعوف و طلح

 ،ورثـه  شـان،  هاي طاليي كه پـس از مـرگ   ت، چندين هزار غالم و كنيز و شمشسراسر قلمروي حكوم
  !اند كرده تبر بين خود تقسيم ميها را با  آن

معرفـي  ) ص(ي پيـامبر  عمر و ابوبكر خـود را خليفـه  . تر شددر زمان عثمان اين اوضاع و احوال بد
مال خداست و مـن   ،گفت تمام ثروت حكومت و بيت المال خواند و مي... ا هان خود را خليفعثم! كردند

 !آن تصرف كنم و بـه هـر كـس بخـواهم ببخشـم     توانم هر طور كه بخواهم در  ي اويم لذا مي هم خليفه
اي  لذا پـاره ! ت به زحمت انداخته استعثمان، علماي اهل سنت را در توجيه اين گونه از كارهايش سخ

امـا حـاتم   ! ه پـرده پوشـي كننـد   توانند در اين بار اند تا مي حدثين و مورخين اهل سنت سعي كردهاز م
ها  اما مجموع آنها را نقل كرده  اي از آن كس فقط گوشهكه با اينكه هر  استهاي عثمان چنان  بخشي
م جنگي آفريقا گويند يك پنجم خمس غنائ مي. ده استي يك كتاب در منابع متعدد آم به اندازه شايد

ابـن ابـي   . بخشـيد  - مروان بن حكم -كه ثروت هنگفتي بود جناب عثمان آن را به يكي از دامادهايش
همـان روز  . المال به ابوسفيان هديه داد سي دويست هزار درهم از بيتدر مجلنويسد عثمان  الحديد مي

بن ارقم كه خـودش خيلـي    كه زيد كار به جايي رسيد. بدهند دستور داد صد هزار درهم هم به مروان
و روزي آمـد پـيش عثمـان و     دار عثمـان بـود طاقـت نيـاورد     و مدتي خزانه! درست و حسابي نبودآدم 

! هاي تـو بـروم   انم زير بار وبال اين بذل و بخششتو من نمي و گفت او انداخت كليدهاي خزانه را جلوي
هـاي مـن هسـتند و مـن هـم       ها فاميل كنم اين ي رحم مي ن گفت به تو چه مربوط است من صلهعثما

عثمان بـراي  ! بعد كليدها را از زيد گرفت و گفت برو پي كارت! كنم ي رحم مي دارم صله! ي خدا خليفه
قصري براي خالفت درست كرد و چون با اعتراض مردم رو برو شد گفت من اين قصر را براي اولين بار 
  ! خواهند اينجا زندگي بكنند بلكه خلفاي بعدي هم مي! ه نساختمخودم ك
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 !اصول را ضايع كردنـد يعنـي همـين   : در آسيب شناسي حكومت ديني كه فرمود) ع(فرمايش امام
  .اين اصل عدالت بود كه ضايع شد

عبـادي هـم درحكومـت هـاي خلفـاي        حتـي  اعتقادي و اموراخالقي و اي از البته انحرافات درپاره
لـذا   !دانـد  ها نمي ها را اصول و ريشه آن ،در رابطه با عملكرد حكومت) ع(گانه ايجاد شده بود اما امام سه

امعـه  ي خودشان پس از پذيرش حكومت بـه ايـن مسـائل يعنـي اجـراي عـدالت در ج       در اولين خطبه
هـاي   هايي كـه از جانـب حكومـت    ها و تبعيض عدالتي من عدالت را اجرا و با بي تصريح كرده و فرمودند

قبلي در جامعه روا داشته شده از همين امروز مبارزه خواهم كرد و ايـن وضـعيت و شـرايط موجـود را     
  .وارونه خواهم نمود

ي حسبي  ت سياسي يا به جهت رابطهط با قدرهايي كه به سبب وابستگي به حكومت و يا ارتبا آن 
در ! مـال برگرداننـد  اند بـه بيـت ال   اند بايد آنچه را برده احبان قدرت به آالف و الوف رسيدهو نسبي با ص

ماننـد سـعيدبن   ( اي از همين وابستگان به حكومت سابق كه در مجلس حاضر بودند همان مجلس عده
يكديگر نگاهي كردنـد و يكـي گفـت منظـورش مـا      به ) ع(پس از شنيدن اين فرمايش امام...) عاص و 
: فرمـود ) ع(منيناميرالمـؤ ! گـزارش داد ) ع(ها را به امـام  ها و نگراني ابي رافع جريان اين زمزمه !هستيم

را ي شـان   ي همـه  هستند و اگر روزگار مجالم دهـد يقـه  ها  ي آن اند منظورم همه درست فهميده! آري
  .نداينان بايد حساب پس بده! خواهم گرفت

گفتيم از زمان عمر پرداخت حقوق از بيت المال طبقاتي شده بود عالوه بر مواردي كه گفتـه شـد   
بـه طوريكـه گـاهي    . نـد كرد حقوق بيشتري دريافت مي... شركت كنندگان در غزوات مثل بدر و احد و 

بـه عمـوم   د اما گرفتن زار درهم مياي چند ه اند عده نوشته. رسيد ها به هزار برابر هم مي تفاوت پرداخت
فرداي حكومت خودشان دستور دادنـد ماننـد زمـان    ) ع(اميرمؤمنان! رسيد مردم چند درهم بيشتر نمي

! حقوق مساوي پرداخـت شـود   –غيره و حضور در غزوات و  بدون توجه به سابقه –به همه ) ص(پيامبر
بـا   عد بن ابي وقاصهايي مثل س چهره هاي عدم همراهي يكي از علت. د كه مشكالت شروع شداينجا بو

زمان خلفـاي  ! ها توهين شده است به آن) ع(كردند كه در حكومت امام اين بود كه احساس مي) ع(امام
دند حاال او بايد براي گرفتن سه درهم دركنار غـالم  فرستا ي آقا مي بلي چند هزار درهم را به در خانهق

  !سياه خود جلوي خزانه صف بكشد
ي حكومت در جامعه چنـان نهادينـه و    توزيع ثروت و رفتار ناعادالنهدر جالب است بدانيد تبعيض 

) ع(رم اجتماعي تبديل شده بود كه خواهر اميرالمـؤمنين ه و به اصطالح جامعه شناسان، به نتثبيت شد
  !همسان كنيزش پرداخت نمود شديداً اعتراض كردحقوق او را ) ع(نيز از اينكه امام

ز تقسـيم حقـوق   ورو از شايستگان بود در اولين ) ع(صحاب اماماند سهيل بن حنيف كه از ا نوشته
ديد بـه غالمـش    عجبكمال تبا اش را دريافت نمود و  نار غالم سياه خود حقوق سه درهميوقتي در ك

عرض كرد بـه ايـن    )ع(هم سه درهم دادند گمان كرد اشتباهي صورت گرفته است لذا به اميرالمؤمنين
ام و  من به كتاب الهـي مراجعـه كـرده   : ودفرم) ع(دهيد؟ امام دم حقوق ميي خو ندازهغالم سياه من به ا

هـا بعضـي از   لـذا همـان روز  . سياه و سفيد و نوكر و آقا نگذاشته اسـت ام خداوند هيچ تفاوتي بين  ديده
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ايـد بـه    ر دادنـد كـه كـاري را كـه شـروع كـرده      تذك) ع(به امام ي بدي نداشتند كسانيكه نيت و انگيزه
اشـد كـه ادعـاي    هـايي ب  ي حكومت پاسخي دادند كه بايد سرمشق همه) ع(امام! هد رسيدسرانجام نخوا

مـن پيـروزي و   خواهيد  آيا شما مي! ن اطلب النصر بالجوراتأمروني ا: فرمود. كنند اسالميت و ديانت مي
: فرمود! خدا هرگز چنين نخواهم كردپايداري حكومت را با ظلم و ستم بر مردم تأمين كنم؟ سوگند به 

حـال   كـردم   اوي و عادالنه بين مردم تقسيم مـي به خدا اگر اين مال از آنِ خودم بود آن را به طور مس
. ده اسـت و خداوند آن را به جامعه و تمام مردم مقرر فرمـو ! آنكه اين مال و ثروت مالِ خود مردم است

) ع(امـام . فرمـود  اقتصادي بـدون گذشـت عمـل مـي    عدالتي  ي مبارزه با بي در عرصه) ع(اميرالمؤمنين
بـراي اينكـه اصـل و فـرع در رابطـه بـا       . دانسـت  در ارتباط با وظايف حكومت اصل مياجراي عدالت را 

  .كنم اهد تاريخي ديگر براي شما نقل مييك ش عملكرد حاكميت بيشتر روشن شود
رتكـب  من م! ماماآمد و گفت ا) ع(ايد و در تاريخ هم آمده است كه جواني نزد اميرالمؤمنين شنيده

ذاب ي من اجرا كنيـد، بلكـه از عـ    كنم حد الهي را درباره ام و از شما درخواست مي عمل شنيع زنا شده
شايد ! لوي چشمم دور شوپس از گفتگويي كوتاه با آن جوان فرمود برو از ج) ع(امام! اخروي نجات يابم

نمـود، حـد    اش مـي  وبـه حكايـت از ت و منظور حضرت آن بود كه آن جوان كه رفتـار او  ! كني اشتباه مي
جـوان و عكـس العمـل     اين اصـرار از سـوي  ! اش اجرا شود ما جوان اصرار داشت كه حد درباره؛ انخورد
سعي داشت گناه جوان ) ع(امام. كردنددر بار سوم با اكراه حد را جاري ) ع(تكرار شد امام دوبار) ع(امام

در ) ع(واسـتند؛ امـا همـين اميرالمـؤمنين    آشكار نشود و با توجه به حال توبه و انابه برايش آمـرزش خ 
گان به حكومت و در رابطه با خيانت كارگزاران و وابستخصوص حقوق عمومي مربوط به مردم و جامعه 

ات را  سـپس رفتـار و عملكـرد كـارگزاران    (ثم تفقد اعمـالم : دهد مالك دستور مي و قدرت، اين گونه به
بـر آنـان    و جاسوساني راستگو و وفا پيشـه ( و اسعب العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم )بررسي كن

خـوب توجـه   [  فان تعاهدك في السر المورهم حدوه لهم علي استعمال االمانه و الرفق بالرعيـه  )بگمار
و ) اهد بـود داري و مهرباني با مردم خو نهاني تو از كار آنان، سبب امانتكه مراقبت و بازرسي پ] ( كنيد

فان احد مـنهم   ]بسيار قابل توجه است[ )و از همكاران نزديكت سخت مراقبت كن( تحفظ من االعوان 
ها دست به خيانت زد، و  و اگر يكي از آن( ك اخبار عيونك بسط يده الي خيانته اجتمعت بها عليه عند

بسطت عليـه العقوبـه فـي    شاهدا، ف اكتفيت بذلك) گزارش جاسوسان تو هم آن خيانت را تأييد كردند
به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه ( بدنه و اخذته بما اصاب من عمله 

المذله، و و سمته بالخيانـه و قلدتـه عـار     ثم نصبته بمقام) از اموال كه در اختيار دارد از او باز پس گير
حال كسي  )1()رفي كن و طوق بدنامي به گردنش بيفكنسپس او را خار دار و خيانت كارش مع( التهم 

م و محكوم هم شد اما اسـمش را  اش كردي و اختالس كرده است بگويي محاكمه را كه ميلياردها دزدي
فهمـي   جالب اينكـه بعـد مـي   ! شود اين گونه با فساد مبارزه نمي) ستبه مصلحت ني( توانيم بگوييم نمي

هـاي حسـين    بارزه كردن با فساد به قصهداستان اين طور م!! دهد ميادانه دارد به كارش ادامه طرف آز
گويـد بـا    مـي  )ع(امـام ! اسـت و بـس  ... يعني نوعي سـرگرم كـردن خلـق ا   ! كرد شبستري شباهت دارد
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! هـا بگـذاري   نبايد آبرويـي بـراي ايـن   ! خورد شودبربايد متجاوزين به حقوق مردم و بيت المال آشكارا 
ي صـدر و   بـا سـعه  انـد   دست به سالح نبردهمخالفان سياسي خود تا زمانيكه  با) ع(امام! رسوايشان كن

كه بـه حقـوق مـالي مـردم تجـاوز      اما با كساني! كند آن هم مخالفيني مانند خوارج مسالحه برخورد مي
يت المال خيانت كرده بي كارگزاري كه به  در فرمان ديگري درباره. تي ندارداند كوچكترين مماشا كرده

او را بگـردان و بـه همـه     آنگاه در كوچه و بازار با سـرافكندگي تمـام   ،ويسد او را مجازات كنن است مي
هـايي كـه    يعني آن( وش را متأسفانه ديگران اين ر. اعالم كن اين مرد به بيت المال خيانت كرده است

امـا   كنند مطالعه كشف كرده و به آن عمل مي ها تجربه و پس از قرن) شناسند را نمي) ع(اميرالمؤمنين
  ! ايم عمل به حقيقت و مصلحت گير كرده هنوز بينما مسلمانان 

! ساد حكـومتي و فسـاد اقتصـادي را بـاور كنـد     ي مخفي با ف هيچ كس نبايد مبارزهواقع اين است 
  . دادگاه غير علني فقط به مسائل اخالقي اختصاص دارد
ي علنـي   علني و مجازات مفسدان هم در صـحنه مبارزه با فساد اقتصادي و حكومتي بايد آشكارا و 

سال پيش اجـرا   1400) ع (اين روش را امام. اجتماع و با نام و نشان و معرفي كامل بايد صورت بگيرد
  –ي و اقتصاديمبارزه با فساد حكومتي و ادار –در اين راه كنند و كافران به آن عمل مي رده است اماك

  ... !!اند اما ما  موفق هم بوده
شـته  هاي مردم بصيرت كـافي ندا  اگر توده  مخصوصاً! هاي سنگيني دارد اجراي عدالت هزينه! آري 

هايي كـه بـه نـا حـق و بـه       زيرا آن! برد ي اجراي عدالت را بسيار باال مي نا آگاهي عمومي هزينه! باشند
اند وقتـي   رسيده به ثروت و مكنت و موقعيت و رياست ،حكومتي وابستگي به قدرت سياسي و  واسطه

با تمـام تـوان در    و! شوند بينند به آساني تسليم نمي دست رفته مي ه با عدالت همه چيز را ازهدر مواج
گويند مـا بـا اجـراي عـدل و قسـط       اه براي رو يا رويي با عدالت نمياما هيچ گ! ايستند برابر عدالت مي
! هـا هسـتند   تر از اين حـرف  ها زرنگ يعني اين! اين گونه نيست. كنيم عدالت مبارزه ميمخالفيم و يا با 

نـبض جامعـه را    ها و اشخاص معمـوالً  جرياناين ! شدند ي مردم سوار نمي بر گردهاگر زرنگ نبودند كه 
ي با عـدالت، شـعارهاي ديگـر    ي لذا در مقابله! و روانشناس هستندها جامعه شناس  آن! در دست دارند

هـاي   گـاه جامعـه، بـه خصـوص اقشـار و گـروه      هاي نـا آ  شعارهايي كه بتوانند با آن توده !كنند علم مي
ي نيستند شـريك  و شخص ي رفتار اجتماعي در قيد و بند احكام دين در حوزه اجتماعي را كه به نوعي

فـرو   در فسـاد هاي قبلي تـا گلـو    ي وابستگي به قدرت در حكومت هايي كه به واسطه بنابراين آن! كنند
سبيده است ما هم با او ي ما را چ براي اجراي عدالت يقه) ع(چون عليايم و  رفته بودند نگفتند ما آلوده

 -، ثانيـاً با نظر مردم سر كار نيامده اسـت ) ع(حكومت اميرالمؤمنين -بلكه گفتند اوالً. كنيم مخالفت مي
هـا دنبـال ايـن    ي اين ادعا يي كه به بهانهها اما آن! و مظلوم كشته شده است) ع(عثمان به تحريك علي

اي از شـعور و بصـيرت    كردنـد كمتـرين بهـره    ريزي بـه پـا   راه افتادند و آن همه جنگ و خون حضرات
و يا به هر دو بدبختي گرفتار و  بودند يا اينكه خود را به حماقت زده و به دنبال مقصد ديگري! نداشتند

به خالفت، ) ع(ميرمؤمنانداند كه انتخاب ا شعوري داشته باشد ميكسي كه اندك زيرا هر  !مبتال بودند
ترين شكل ممكن صورت گرفت حال آنكه هيچ كدام از خلفاي قبلـي در رسـيدن بـه قـدرت      به مردمي
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حتي نظر نخبگان جامعه را هم نخواستند؛ ابوبكر با يك كودتاي سياسي در يك جمع كوچكي از انصـار  
و  ابوبكر به خالفت نصـب شـد و عثمـان هـم در يـك بـازي مسـخره        ، عمر مستقيماً توسطخليفه شد

و نيز هـر فـرد   . دهاي عمر در يك شوراي انتصابي خالفت را بدست آور دار با مهره چيني نمايشي خنده
تحريك كنندگان به قتل عثمان طلحه و زبير و عايشـه  ترين  دانست كه اولين و مهم عامي و عادي  مي

هاي سياسي و سياسـت   كنند اين بازي نا آگاهان از تاريخ خيال مي! اند ه او شدهخوا اما حاال خون! بودند
  !ها مخصوص روزگار ماست؟ بازي

ــه  ــي ايحــال هزين ــ عل ــراي ع ــوده  ي اج ــه ت ــد ك ــاال بردن ــان ب ــه   دالت را چن ــز ك ــردم ني ــاي م ه
 بـر سـر اصـول   ) ع(پشـت سـر امـام    نتوانسـتند  براي گرفتن حق آنان قيـام كـرده بـود    )ع(ناناميرمؤم

و شــد آنچــه كــه ! ا تنهــا گذاشــتندر) ع(اميرالمــؤمنين و! بريدنــد و اجــراي عــدالت پايــداري كننــد و
  !شد
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ــؤ گ ــيم اميرالم ــدر آ )ع(منينفت ــت  س ــي حكوم ــنجش و   يب شناس ــراي س ــاخص را ب ــار ش چه

دي و زوال آمــناكارهــاي مهــم  نشــانه: فرمودنــدامــام . نمايــد عملكــرد حكومــت معرفــي مــيارزيــابي 
بـه كـار    - 4كنـار نهـادن شايسـتگان    -3تقـدم فـروع    -2 تضـييع اصـول   -1: هـا عبارتنـد از    حكومت

تـرين اصـل در    گفتـيم مهـم   ،هـا  و تبيـين ايـن نشـانه    در تشـريح . اليقهاي پسـت و نـا   گماردن انسان
 بــه دو بعــد از مفهــوم. ابعــاد آن اســت ي اجــراي عــدالت در همــه ،ارتبــاط بــا وظــايف يــك حكومــت

ــت   ــدالت در حاكمي ــي ع ــدالت يعن ــانون و  ع ــا   ق ــروت اش ــع ث ــادي و توزي ــدالت اقتص ــرديمع . ره ك
فرمايشــات ديگــري هــم بــه در  بــه آن تصــريح شــده و) ع(كــالم امــام بســيار مهمــي كــه در ي نكتــه

ايف حكومـت،  بنـدي و اولويـت سـنجي وظـ     در رتبـه ) ع(ايـن اسـت كـه امـام     كيـد شـده   اين نكته تأ
ــعا     ــرويج ش ــغ و ت ــه تبلي ــت ب ــام دول ــي از اهتم ــه را حت ــدالت در جامع ــراي ع ــي اج ــي و حت ئر دين

مـالك  تـرين   مهـم ) ع(مامـا  .كننـد  تـر معرفـي مـي    تـر و مقـدم   گزاري مراسم عبادي و اعتقادي مهـم بر
ــوزه  ــي ح ــار در سياســت يعن ــور    و معي ــدبير ام ــردم و ت ــدگي م ــومي زن ــات بشــر را  ي عم ــه حي عام

وظـايف   ي بـه بيـان ديگـر در حـوزه    . ياسـه العـدل  مـالك الس : فرماينـد  كننـد مـي   معرفي مـي » عدل«
شـوند و   و حتـي اخالقـي از فروعـات شـمرده مـي     رداختن بـه مسـائل اعتقـادي و عبـادي     پـ حكومت 
دچـار خلـط اصـل و     ،آمـدي حكومـت از لحـاظ عملكـرد    ر ارزيـابي و تحليـل مشـروعيت و كار   نبايد د

ظـايف اصـلي خـود بـه هـر      هـا وقتـي كـه از انجـام و     اً حكومـت است كه غالبـ  الزم به ذكر. فرع گرديد
ــاز مــي بــه تبليــغ  كننــد بــراي جلــب رضــايت عامــه و كســب مشــروعيت  ماننــد ســعي مــي علتــي ب

اينجاســت . ورنــدآ نــوعي بــه فريبكــاري سياســي روي مــي ردازنــد و بــهعملكــرد خــود در فروعــات بپ
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زيـرا هـيچ گـاه فروعـات حتـي اگـر بـه طـور متـراكم و          . كه مردم بايد با بصيرت به قضيه نگاه كننـد 
  !گيرند شكوه اجرا شوند جاي اصول را نمي با جالل و متورم و

 اند ايـن اسـت كـه    در فرمايشات خود بدان تأكيد و تصريح نموده) ع(امام بسيار مهمي كه  ي نكته
فقـط  ! ازي در ديننيرنگ ب ريشه كن شدن ،هاي الهي و اخالص در عبادات احكام دين و سنت عمل به
يعني . كند يدا ميپقابل حقوق مردم و حكومت از جانب طرفين در جامعه استقرار ي رعايت مت در سايه

اي كه عدالت در آن حاكم است به صورت كامل و واقعي تحقـق   ل به احكام و حدود الهي در جامعهعم
و انجـام عبـادات و   ود الهـي  به عبارت ديگر حكومتي كه مدعي اجراي حد - !!نه برعكس -كند يدا ميپ

بـدون عـدالت و   . ابتدا بايد به گسترش عدل در جامعه همت گماردواجبات عملي ديگر در جامعه است 
احكام و  به رعايت! ديني و احرا و اجبارهاي  رعايت آن از جانب حكومت اهتمام به ترويج و تبليغ آموزه

) ع(مامـا  .بلكـه نتيجـه عكـس خواهـد داد     ها قـرين توفيـق نخواهـد بـود    نت حدود الهي توسط مردم نه
معـالم   برّعيته، اختلف هنـاك الكلمـه، و ظهـرت    يو اليها، اَو اَحجف الوال و اذا غلبت الرعيه :فرمايند مي

و عطّلـت االحكـام، و كثـرت علـلُ     الجور، و كثُرَ االغالُ في الدين، و تُركت محاج السننِ، فعمل بالهوي، 
طِّلَ، وال عظيم باطل فُعل، فهنالك تذلّ االبرار وتَعزّ االشرار وتعظـم  عظيم حقٍّ عالنّفوس، فال يستَوحش ل

  )1(.سبحانه عند العباد... اتبعات
رود،  وحـدت كلمـه از بـين مـي     بر حكومت ستم كنند يا زمامدار بر مردم ستم كنـد،  و اگر مردم(
متـروك،  ) ص(سـنّت پيـامبر  و راه گسترده . يابد هاي ستم آشكار، و نيرنگ بازي در دين رواج مي  نشانه

مـردم از اينكـه    - در اين شـرايط  -.شود هاي دل فراوان  بيماري هواپرستي فراوان، احكام دين تعطيل و
پـس   .ننـد ك يابد، احساس نگراني نمي شود، يا باطل خطرناكي در دين رواج مي حق بزرگي فراموش مي

كيفر الهي بر بندگان، شديد و دردنـاك   - در نتيجه -.شوند مي جامعه، نيكان خوار و اشرار عزيز در آن 
  .)خواهد بود

در اين كالم سراسر حكمت و هايي از حقايق نهفته  خواهد تا بتوان گوشه ها زمان مي حقيقتاً ساعت
  .معنا را توضيح داد

امـا از   و! كـنم  توصـيه مـي  ) ع(ماين قسمت از فرمايش اما مكرر در تأمل من دوستان را به دقت و
و قدرت سياسي، توزيـع عادالنـه قـدرت و سـپردن     جمله ابعاد عدالت و اجراي آن در رابطه با حكومت 

سيستم . البته متعهد است و دان رحكومتي و اداري جامعه به اشخاص اليق و شايسته و كا امور عامه و
نه بـر  . گزينش كارگزاران حكومتي بايد بر پايه عدالت كه همان اصل شايسته ساالري است عمل نمايد

  !يا حزبي يا قدرت نفوذ و قدرت اجتماعي يا مالي و غيرههاي خانوادگي  اساس روابط و وابستگي
) ع(هد آمد كـه اميرالمـؤمنين   رايطي به وجود خواحكومت اگر در اين زمينه عادالنه عمل نكند ش

يعني مقدم داشتن فرو مايگان و كنـار نهـادن   . زوال و انحراف حكومت عنوان فرمود هاي را از نشانه  نآ
  !اهل فضيلت

                                                            
 216خطبه/نهج البالغه  1‐
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پـايين و   ي طبقـه  اشخاص و افراد وابسـته بـه   ،ل در اين فرمايشذاز ارا) ع(توجه شود مقصود امام
 از لحـاظ  -و فرو مايه  شخصيت بي پست واشخاص ) ع(ينبلكه مراد اميرالمؤمن! ه نيستفرودست جامع

از قدرتمندان و زورگـويي   پذيري ذلت اي غير از تملق و چاپلوسي و هيچ سرمايهكه هستند  -شخصيتي
داراي شخصـيت اجتمـاعي    هستند نـه لياقت وكارداني  نه صاحب علم و فضيلت و! به زيردستان ندارند

و  شـوند  تي رسـيده باشـند همچنـان از اراذل محسـوب مـي     شـهر  ها اگر هم به پول و پله و اين! اصيل
موقعيت فعلي آنها معلول وابستگي حسبي يا نسبي به ارباب قدرت يـا ثـروت يـا تملـق و چاپلوسـي و      

هـاي اشـخاص    هصـ از مشخ! باشـد  طلبي مينفاق و فرصت  تسليم كوركورانه به حاكميت و يا دورويي و
آيند يك  ر ميهر روز به رنگي دها به هيچ اصل و حساب وكتابي پايبند نيستند  پست اين است كه اين

ـ روزي از او! هاناخواند روز ديگر از محافظه كاران و آزادي  آتشه روز انقالبي دو دورم وبولـدورم پـايين   ل
فقـط بـه دنبـال    ! حتي بـا شـيطان  ! دان محبت عشق و آيند روز ديگر فقط دنبال آشتي و دوستي و نمي

كنند پس از  با اتكاء به عوامل ياد شده طي مي وهاي ترقي را يك شبه  و چون پله! اند موقعيت و فرصت
كسـي   كنندكـه واقعـاً   مـي كه خيـال  شود چنان  شوند و امر بر خودشان هم مشتبه مي مدتي مدعي مي

  !اند و هستند بوده
ه بطـور  البت و به پايين كشيدنداز سرير قدرت سياسي و اجتماعي ) ع(منين هايي را كه اميرالمؤ آن

  . ناحق باال آمده بودند به بودند كه يهمه از اراذل! كامل فرصت نيافتند به حسابشان برسند
منـدان جامعـه محسـوب    ول و ثروت از طبقات پـائين نبودنـد بلكـه غالبـاً از ثروت    پها از لحاظ  اين

  !اما شايستگي اعطاي مسئوليت حكومتي را نداشتند. ثروتمند بودند اء و اجداداًآبها  بعضي. شدند مي
ـ بـه  مهمي كه قابل ذكر مي باشد ـ و متأسفانه فرصت نيست از ديدگاه جامعـه شـناختي      ي نكته

ع و ناحق چنـين رويكـردي را پـيش    هاي نامشرو حكومتتحليل دقيق آن بپردازيم ـ اين است كه چرا  
به افراد پست وا را كنار نهاده و امور حكومت را گيرند و اشخاص شايسته و اليق و باكفايت و متعهد  مي
  .گذارند مي

و مـؤمن از  هـاي اصـيل و توانـا     به تدريج نيكـان و چهـره   ،)ص(يامبرهاي پس از پ چرا در حكومت
اولين . ندر نهاده شدقدرت عمومي كنار گذاشته شدند و فرومايگان به كارگزاري حكومت و امو ي صحنه
به راحتـي زيـر   ها  كنند آن مي هايي هستند كه گمان دهي به اشخاص و چهره  نياز حكومت به باج ،علت

سياسي  ي معامله! فظ حكومت اصل است نه اجراي عدالتها ح در اين حكومت .روند بار فرمان آنها نمي
براي جامعه ها  ي اين معامله هزينهگيرد هرچند  ي كمتري صورت مي با اشخاص پست آسان و با هزينه

بـه  . هـاي سياسـي ذكـر شـد     ها و ائـتالف  هايي از اين معامله نمونه .شود ميو مردم بسيار سنگين تمام 
هاي غير دينـي   يع چشم و گوش بسته و مجري برنامهتوانستند مط سلمان و عمار و ابوذر نميوجه  هيچ

 .ا به تدريج از صحنه سياست كنـار گذاشـته شـدند   لذباشند ) ص(و غير مردمي حاكمان پس از پيامبر 
اگر فرمان ! تر و فرمانبردارتر هستند مطيع نسبت به حكومت ها، ،شخصيت و غير اصيل افراد پست و بي

فرمـان حـاكم    همين اشخاص در اجـراي ! آورند سرش را مييابند كسي را در محضر حاكم حاضر كنند 
ها عواملي اسـت كـه بـراي     اين .كنند گير و خشن عمل ميمردم بسيار سخت  ي در مورد جامعه و توده
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  .شايند است صاحبان قدرت مطلوب و خو
يچ دهنـد هـ   ه راحتي و به سرعت تغيير موضـع مـي  ديگر اشخاص پست اين است كه ب ي مشخصه

بـاني و   انرا كـه سـابقاً خودشـ    ، موضع و روشـي ابتبا آب و . دهند شرمندگي و خجالتي هم بروز نمي
كننـد و حتـي از موضـع     محكـوم مـي  ! فعلـي  به اقتضاي شرايط جديد و آب و هواي اند دهمجري آن بو

مغيـره بـن    زبيـر،  ،انيد بيوگرافي اشخاصـي ماننـد طلحـه   تو شما مي. شوند ظاهر ميمدعي و طلبكارانه 
تيپ اجتمـاعي گـروه و اشـخاص پسـت      را در تاريخ مطالعه كنيد تا ...، اشعث بن قيس و شعبه، عايشه

كنم كه  ه عرض ميكند بشناسيد، به عنوان جمله معترض تعبير مياز آنها به اراذل  )ع(را كه امامجامعه 
باشـد ايـن   ) لي در زنـدگي بلكـه حافظـه معمـو   (تاريخي  ي اي مبتال به ضعف حافظه اگر ملتي و جامعه

تـاريخيِ  ظـه  كه حاف هستيم هايي ز جمله ملتگويند ما ايرانيان هم ا مي !كنند تر عمل مي راحت ها گروه
ر توضـيحي  دهد چنـد روز بعـد بـدون هـ     شعارهاي تند و انقالبي ميفردي امروز . يفي داريمبسيار ضع

 ها كرد و مرگ آن و وابسته معرفي ميشود و با كساني كه تا ديروز آنها را خائن  كار مي ليبرال و محافظه
جيهي هم درباره علت ايـن چـرخش   كند جالب اينكه هيچ توضيح و تو را خواستار بود امروز ائتالف مي

ايـن حضـرات در   هاي فعلي مردم و مملكت ناشي از مواضع تند و انقالبي  گرفتاري ، درحاليكهدهد نمي
ارانه مدعي عقـل و درك و  طلبك ،باشد ليكن امروز بدون هيچ رودربايستي و معذرت خواهي گذشته مي
  !شوند اصالح مي

) ع(رآن به سر كردن سپاه معاويـه بـود كـه از امـام     شعث بن قيس از محركين خوارج در قضيه قا
چـرا كـه پيشـنهاد صـلح     ً از امام خواستند كه توبه كنـد   ها بعدا همين .صلح با معاويه را خواستار شدند

  .را پذيرفته استكافر  ي معاويه
راضـي بـه   ) ع(معايشه و طلحه و زبير اولين تحريك كنندگان به قتل عثمان بودند در حالي كه اما

ها تنهـا پـس از چنـد     همين -با توجه به شرايط موجود و عواقب و عوارض بعدي آن -قتل عثمان نبود
اشـخاص اصـيل و    ديگر اينكه ي نكته! كردند اورا متهم به قتل ) ع(ماما و روز مدعي خون عثمان شدند

و  هايي كـه اشـخاص ناصـالح    قوي و داراي شخصيت به هيچ وجه حاضر به قبول مسئوليت در حكومت
آيا كسي كه  -تر براي مصلحتي مهم و موارد استثنايي مگردر -شوند نااليق در رأس امور قرار دارند نمي

معاويه و يزيـد را بـاالي سـر    تواند امثال  مي از حداقل ايمان و شخصيت و هويت انساني برخوردار باشد
  .روند زير بار اين نكبت و ننگ ميمغيره بن شعبه با افتخار ها باشد اما امثال  خود ببيند و در خدمت آن
از ديگر  تبار ايل و به اعضاي خانواده و فاميل و حكومتيباالي هاي  ب و پستتوزيع و اعطاي مناص

ايـن مشخصـه در غالـب    . عوامل و علل ظهور و بـروز پديـده تقـدم اراذل و كنـار نهـادن افاضـل اسـت       
اي در حاكميـت سياسـي    رويه نشود چني و غير مردمي در طول تاريخ ديده ميهاي غير ديني  حكومت

دوم حكومـت   ي ايـن روش در نيمـه  . حطاط و زوال حكومت اسـت ناموجب فساد و بي عدالتي و نهايتاً 
اميه كه عثمـان هـم از    هاي مهم سياسي و حكومتي به بني تتمام پس تقريباً. عثمان به اوج خود رسيد

 اما به صرف وابستگي به خليفه مناصـب و  بودند تباهي شهره اشخاصي كه در فساد و. آنها بود داده شد
... بن عامر و عبـدا . ..اشخاصي مثل سعيد بن عاص، وليد بن عقبه، عبدا. هاي مهم را اشغال كردند سمت



 
 

٣٧ 
 

هـا بـا    ايـن  .بن سعد كه همگي پسرعمو و پسرخاله خليفه بودند به اسـتانداري واليـات گمـارده شـدند    
فقدان شرافت و شخصـيت و حيثيـت   . شدند ها محسوب مي ومايهو علوي از اراذل و فرمعيارهاي ديني 

يكـي از بزرگتـرين    اجتماعي در اين گونه افراد در حدي است كه وليد بـن عقبـه وقتـي كـه اسـتاندار     
 كننـد و  شود و وقتي او را در حضور خليفه حاضـر مـي   مي مرهاي حكومت است مرتكب شرب خ واليت

را مثـل گوسـفند بـر     وليد) ع(منين اميرالمؤ كند يمال تسحد را مااجراي خليفه سعي داشت موضوع 
 !هـا در حضـور مـردم    اما جناب استاندار پس از ميل شـالق كند  زمين زده و حد شرب خمر را اجرا مي

و بالفاصـله بـه محـل     دهـد  شود و لباسـش را تكـان مـي    كرد بلند مي كه غرغر ميو در حاليشرمانه  بي
هاي انقالبيون همين گماشتن فك و فاميل فاسد خود بـه   يكي از اعتراض! گردد حكومت خود روانه مي

  .ها و مناصب مهم حكومتي بود پست
هاي غير ديني و غير مردمي بر اسـاس وابسـتگي بـه حكـام،      اغلب اين كساني كه ازسوي حكومت

آورند عالوه بـر فسـاد اخالقـي و اعتقـادي، اشـخاص نـااليق و         به چنگ ميهاي مهم را  مناصب و پست
يكي از اعتراضات عمار ياسر به عثمان كه منجر به كتك خودن مفّصـل  . آمدي هم بودند عقل و ناكار بي

اي آدم سفيه و نـادان را بـر مـا     كه تو عدهاو به دستور عثمان شد همين بود كه به خليفه پرخاش كرد 
  !اي مسلّط كرده

 .هـا را عـزل كـرد    ي ايـن  اي همـه  حظهي به حكومت رسيد بدون هيچ گونه مالتوق) ع(اميرمؤمنان
كه اين كار را به تدريج و گام به گـام   توصيه كردند) ع(برخي از سياستمداران از روي دلسوزي به امام 

اما واقع اين اسـت  . سياستي متهم كردند به بيرا ) ع(لذا اميرالمؤمنين! نپذيرفت) ع(اما امام. انجام بدهد
  !نه مصلحت موقت حكومت رفتار كندخواست بر اساس حق و عدالت  مي) ع(كه امام

او . دانـد  طالب سياسـت نمـي  گويند پسر ابو  اي مي عده :فرمايند پاسخ اين عده مي در )ع(خود امام
كـنم گويـا اگـر چنـين      عدالت رفتار مـي  واما من بر اساس موازين دين ! كرد معاويه عمل مي  بايد مثل

من درمورد ديـنم مداهنـه و سازشـكاري    : فرمود! مدارترين مردم بودم  ها سياست كردم در نظر اين نمي
ايـن كـالم گهربـار را در پاسـخ     ) ع(امـام . ال اداهن في ديني؛ و ال اعطي الدني في امـري ... و ا. كنم نمي

پيشنهاد كرد كه بگذار كارگزاران عثمان از جمله معاويه چنـد  ) ع(مغيره به امام. مغيره بن شعبه فرمود
ايـن  ) ع(اما امام! ار بمانند و وقتي كه كامالً بر اوضاع مسلط شدي يك به يك معزولشان كنماهي سرك

اي اشخاص فاسد و بد  دهد كه لحظه دين اجازه نمي! دانند در دين مي كار را نوعي سازشكاري و مداهنه
  !شود منظور از اراذل و اشخاص پست چه كساني هستند ضمناً معلوم مي. ر سر كار بمانندبكار و نااليق 

قطـع نظـر از پايگـاه     –دانستند كه مصلحت خـود حكومـت    بهتر از هر كسي مي) ع(رالمؤمنينامي
امـا  ! پـردازد هاي زيـادي ب  ن ها مدارا كند وگرنه بايد هزينهكند كه با اي ايجاب مي –ديني و مردمي آن 

ي  حكومت را براي اقامـه ) ع(امام! شتحلي از اعراب نداي حكومت براي حكومت م معادله) ع(راي امامب
ها  ص و ديگران منصب و سمت ندهد آندانست كه وقتي طلحه و زبير و عمروعا مي! خواست عدالت مي

هـاي   ارزش وسازش با آن ها معامله با اركـان و اصـول   ) ع(اما براي امام! هم به معاويه خواهند پيوست
  .كنند شد كه قاطعانه آن را رد مي دين محسوب مي



 
 

 

38 

 

هـاي سياسـي    گيـري  اشـخاص و فرومايـه، تذبـذب در موضـع     هاي افـراد و  گفتيم يكي از مشخصه
خليفـه هـم بـه     !همين آقايان طلحه و زبير زماني از دوستان گرمابه و گلستان خليفه بودند!   هاست آن
هـا عـزل و    ا را با نظر اينامر! داد ساب و كتاب در اختيارشان قرار ميح بيت المال را بي! رسيد ها مي اين

هـا   به ايـن  حكومت عثمان كه امويان دور و بر عثمان را گرفتند ديگردوم  ي  اما در نيمه! كرد نصب مي
عثمان به عمرو عاص حكومت مصـر را داده  ! و آزادي خواه! اند انقالبي دو آتشه حاال شده! چيزي نرسيد

فتـوا بـه   ! وقتي عزلش كرد شد انقالبي و آزادي خواه و تا آن زمان عمروعاص از حاميان عثمان بودبود 
كه رسيد هيچ چيزي نصيبش نشد بالفاصله تغيير موضع  )ع(حكومت به اميرالمؤمنين! قتل عثمان داد

  .رفت با معاويه معامله كرد مجدداً استاندار مصر گرديد! داد و خون خواه عثمان شد
اند كـه   دوست و دشمن معترف! دادند اراذل و فرومايگان كارگزاري نمي به اين) ع(ي بود امامطبيع

) ع(معيار امام! در گزينش كارگزاران حكومت، شايستگي و لياقت بود و بس) ع(تنها مالك و معيار امام
  !كارداني و آگاهي ديني: دو چيز بود

خـوب توجـه كنيـد مـالك اول     .  ...لمهم بـه امـرا  اقواهم عليه و اع): ع(المؤمنينربه تعبير خود امي
اشخاصي بودنـد از لحـاظ   ) ع(بينيد در ميان ياران امام شما مي! بعد ايمان و آگاهي ديني كارداني است

اما از نظر كارداني و سياسـت و مـديريت در حـد ابـن عبـاس      ! تعهد و آگاهي ديني باالتر از ابن عباس
  !كردند از ابن عباس استفاده مي )ع(نبودند لذا امام

سفانه مجال و ي آن صحبت شود كه متأ ه شايسته بود به طور مفصل دربارهي بسيار مهمي ك نكته
در انتخاب كارگزاران خودشـان داشـتند مـع    ) ع(اين است كه عليرغم دقتي كه امام. فرصت آن نيست

كردند بلكه يك سيستم نظـارتي   ا نميو درستي و ايمان آن ها اكتفالوصف هيچ گاه به پاكي و صداقت 
 شان به راه انداختـه بودنـد   ها و حتي جزئيات زندگي عملكرد آنبسيار قوي و كارآمد را براي نظارت بر 

كـه بـا توجـه بـه امكانـات محـدود        رويـم  در حيرت فـرو مـي   كنيم را مطالعه ميتاريخ  ماكه امروز كه 
تـرين   در كم) ع(كرد به طوريكه امام و دقت عمل ميسيستم چقدر با سرعت ارتباطات در آن زمان اين 

صـله عكـس   هاي كـارگزاران خـود مطلـع شـده و بالفا     ها و احياناً خيانت زمان ممكن از خطاها و لغزش
  .داد العمل مناسب نشان مي

، به جاي كنترل و تجسس در كار مخالفـان  سيستم نظارتي و اطالعاتي) ع(در حكومت اميرمؤمنان
  .پرداخت يق عملكرد حاكمان ميسي به رصد دقسيا

يكـي از  ! داشـتند  رل كاملي بـر عملكـرد كـارگزاران   به جاي نظارت امنيتي بر جامعه، كنت) ع(امام
به علت جهالـت و  خوارج بودند كه ) ع(ترين دشمنان و مخالفان داخلي حكومت اميرالمؤمنان تسرسخ
هاي كوركورانه حاضر بودند به هر جنايتي دست بزنند اما تاريخ به ياد ندارد تا زمانيكـه دسـت    تندروي

هـا را   يا فعاليت هاي سياسي و تخريبي آنها برخورد كرده باشد  با آن) ع(سالح نبردند حكومت امامبه 
كنتـرل كـارگزاران   ر نظارت و ي خودشان به مالك اشتر ب در نامه) ع(ه باشد در مقابل امامزير نظر داشت
  .ندفرماي موران مخفي امين و صالح تأكيد ميبا گماشتن مأ
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انـد ولـي مـا كـه ايـن       ها دست پيدا كرده حكومتي، ديگران پس از قرن هاي ه به اين روشنمتأسفا
اري اد نام فسـاد  داريم هنوزبا معضل مهمي بهدر فرهنگ خود قبل  سال 1400هاي مديريتي را از الگو

رآمـد و آلـوده بـه فسـاد را تجربـه      سيسـتم اداري بيمـار و ناكا   كنيم و پنجه نرم مي ودست  و مديريتي
  !كنيم مي

ي دردهـاي مـا را    نسـخه  )ع(المـؤنين رسـال پـيش امي   1400. بايد هم به اين وضع گرفتار شـويم 
ولي ما كه ادعـاي تشـيع داريـم    . كنند ها را كشف كرده به آن عمل هم مي اند ديگران اخيراً آن پيچيده

  !گويا در خواب هستيم
چه كسي به دنبال نهج البالغه است؟ ابن ابي الحديـد  ! رود مي) ع(كسي به سراغ اميرالمؤمنين چه

وران بـا اينكـه در چهـار سـال و انـدي د     ) ع(مـؤمنين لچند صد سال پيش در كتابش نوشته است اميرا
 هـا نسـبت بـه حقـوق     اريي اين گرفتـ  هاي تحميلي بودند اما با همه حكومت شان اكثراً مشغول جنگ

در هـر شـهر و آبـادي صـندوقي     ) ع(نويسد امـام  او مي. اي داشتند مردم و جامعه حساسيت فوق العاده
كس شكايتي از عمـال حكومـت دارد   كرد هر  داشت مأمور اعالم مي يمأمور مخصوصگذاشته بودند كه 

برسـد و  ) ع(ن ممكن به نظـر امـام  ترين زما تا در كم ي خود را در اين صندوق بيندازد واند شكوائيهت مي
ال و وابستگان حكومت بوداين يكي از طرق نظارت و كنترل عمومي بر عملكرد عم.  
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ي حكومـت دينـي بسـط و اجـراي      ترين وظيفـه  اولين و مهم) ع(گفته شد از ديدگاه اميرالمؤمنين
سـت از  ممكـن ا . ابعاد آن بخصوص اجراي عدالت سياسي و اقتصادي در جامعـه اسـت  در تمام عدالت 

تـأمين   ،)ع(ديـدگاه امـام  از  كـه بنـابراين، هـدف غـايي يـك حكومـت      بيان فوق چنين برداشت شـود  
عمـدتاً و مسـتقيماً    باشد؛ زيرا عدالت سياسي و اقتصادي و اجتمـاعي  هاي مادي زندگي انسان مي جنبه

در نتيجه آيا اين برداشت در نقطـه مقابـل سـاير فرمايشـات     . هاي مادي حيات بشر است ناظر به جنبه
اند كـه هـدف نهـايي     شد كه مكراراً فرمودهبا نمي –هاي قرآن است  كه دقيقاً مبتني بر آموزه –) ع(امام

هـاي   مناسب در جامعـه بـراي حاكميـت ارزش   هاي الزم و  بايد فرآهم نمودن بسترها و زمينهحكومت 
، خـود را بـراي زنـدگي    ها و در شرايط مناسـب فـراهم آمـده    ي اين ارزش نوي باشد تا بشر در سايهمع

پس از پذيرش حكومـت ايـراد    كه اندكي 131ي  چنانكه در خطبه! آماده نمايد؟ي آخرت  سعادتمندانه
ك  لنَرد المعالم :] هدف ما از پذيرفتن اين مسئوليت اين است كه: [ اند آمده است فرموده ن دينـتـا  ( م
  ).هاي دين تو را به جايگاه واقعي خود برگردانم ها و شاخص نشانه

ي مهم قرآني يعني اصل بودن آخرت و فـرع   رمايشات خود اين آموزهمكراراً در ف) ع(المؤمنينرامي
جايگـاه  ت لزوم توجه به اين اصل و عدم غفلت انسان از اينكه دنيا سراي گذرا و آخرنيز و را دنيا  بودن

توجـه  : [ فرماينـد  نهج البالغـه مـي   173ي  به عنوان نمونه در خطبه. سازند ابدي است، خاطر نشان مي
كومت است ي مهم اين است كه قسمت اول اين خطبه راجع به شرايط انتخاب حاكم و ح فرماييد نكته

... تَتَمنّونَهـا، و تَرغَبـونَ فيهـا و    اَال و انّ هذه الـدنيا اَلتـي اَصـبحتم    ] ارتباط دارد اين دنياكه به زندگي 
عيتم او سابِ... ليه ليست بداركم و ال منزلكم الذي خلقتم له و ال اندي دـ اَ ارِقوا فيها الي الد م عيـتُ ي دلتّ

ي مانـدگار شـما    آوريد خانه كنيد و بدان روي مي مانا اين دنيا كه آرزوي آن را ميآگاه باشيد، ه( ا اليه
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در اين دنيا به سرايي كه دعوت پس ... يست كه براي آن آفريده و به آن دعوت شديد نيست و منزلي ن
  .)...سبقت گيريد  ]آخرت[ ديشو مي

بديهي است چنين نگرشي به جايگاه دنيا و آخرت و نسبت ايـن دو بـا هـم، برخاسـته از تعريفـي      
جمله ديـن اسـالم ارائـه و     ازاست كه از ماهيت وجودي انسان و هويت واقعي و اصلي او در اديان الهي 

  .گردد بيان مي
از سـويي  . شـود  چگونه حل مي )ع(هاي اميرالمؤمنين تعارض ظاهري در بيانات و ديدگاه حال اين

دانـد كـه علـي     جراي عدالت كامل در زندگي بشـر مـي  ي اولي و مهم حكومت ديني را ا وظيفه) ع(امام
ر هدف غايي حكومت را حاكميـت  ت و از سوي ديگحيات انسان اس يالظاهر ناظر به بعد مادي و دنياي

روي بيـان  هاي ديني و فراهم نمودن شرايط الزم در زندگي براي رسـيدن بشـر بـه سـعادت اخـ      ارزش
  !فرمايد مي

نـيم هـيچ تعـارض و تنـافي در     بك) ع(امـام هاي  دقت و تأمل كافي در كالم و خطبه بايد گفت اگر
همان طور كه قبالً نيز . مالحظه نخواهيم كردزندگي بشر  در خصوص ابعاد مختلف) ع(هاي امام ديدگاه

ي ديني به معنـي واقعـي    گيري جامعه هاي ديني و معنوي و شكل حاكميت ارزش) ع(اشاره گرديد امام
فرمايـد در   مـي ) ع(امـام . داننـد  ر تمام ابعـاد آن از سـوي حكومـت مـي    كلمه را در گرو اجراي عدالت د

ي بيشتري براي حاكميـت   ر تمام ابعاد آن پياده شود زمينهسياسي داي كه عدالت توسط قدرت  جامعه
خـدا از سـوي    شود طريق بندگي اي كه عدالت در آن برپا در جامعه. ي الهي فراهم خواهد شدها ارزش

ا اجـراي عـدالت از سـوي    شود كه ب چنين استنباط مي) ع(از كالم امام. عموم مردم هموارتر خواهد بود
. ي به طور واقعي و با تمام محتوي و ابعاد آن در جامعه قابل پياده شـدن اسـت  هاي دين حكومت ارزش

و اقتصادي اجرا  و سياسي اشتباه نشود اين سخن به اين معنا نيست كه اگر در جامعه عدالت اجتماعي
اي  ا ممكن است حكومت و اكثريـت جامعـه  خير، زير ؛بود اي ديني خواهد جامعهجامعه، شود لزوماً آن 

هاي معنوي به خصوص به آخرت و جهان پس از مرگ نداشـته   ي يا توجهي يا گرايشي به ارزشقاداعت
تـوان   اي را نمـي  بسنده كنند بديهي است چنين جامعـه د و در زندگي خود به اين دنيا و لذائذ آن نباش

ر باو هاي ديني ها و آموزه اي كه اكثريت آن به ارزش كه در جامعه اما سخن در اين است .ديني شناخت
گـرو  درها در زندگي و اجتماع خود هستند رسيدن بـه ايـن هـدف     دارند و خواهان حاكميت آن ارزش
  .عدالت خواهد بود به پايبندي حكومت و حاكميت اجراي عدالت در جامعه به خصوص

هاي ديني و حدود الهي  توان معالم و ارزش بدون حاكميت عدالت، نمي) ع(ؤمنيناز ديدگاه اميرالم
و بـا  . احكام شريعت را به طور كامل و به صورت عام در جامعه پياده و تبليـغ و تـرويج و اجـرا نمـود    و 

برپا خواهد در جامعه  ااجراي عدالت از سوي حكومت است كه معالم دين به طور واقعي و با تمام محتو
خواهد احكام  ميبدون اجراي عدالت ادعا كند  شد لذا اگر حكومتي كه به نام دين حاكميت يافته است

هاي ديني را در جامعه پياده كند آنچه از ديـن در جامعـه بـه چشـم خواهـد خـورد و        شريعت و ارزش
در ايـن صـورت ديـن ماننـد     ) ع(به بيان امـام . اي از شريعت خواهد بود پوستهتظاهر خواهد نمود تنها 
سـت در آن وضـعيت   د كـه طبيعـي ا  وارونه بر تن جامعه پوشـانده شـده باشـ   پوستيني خواهد بود كه 
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  .و نامطبوع و نامطلوب از شريعت در جامعه نمايان خواهد گرديد اي ترسناك و خشن چهره
كـه فرصـت و   . ي به خوبي قابل تحليل و اثبات استانشناسي اجتماعالبته اين ديدگاه از لحاظ رو 

  !مجال طرح آن نيست
و موضـوعات  ، اصول ي ارزشيبندي و اولويت سنج اظ رتبهتوان گفت از لح پس به طور خالصه مي

ي بـاالتر و در اولويـت قـرار     تر و داراي مرتبـه  مقدم انسان زندگي هاي معنوي و مسائل مربوط به جنبه
د دارند و اساساً در بينش ديني زندگي مادي و بعد دنيايي وجود بشر در خـدمت حيـات معنـوي و بعـ    

ي سـخن در ايـن    معنوي است امـا همـه   رسيدن به كمالي پلي براي  روحي و غير مادي او و به منزله
ي انساني، به طور عام و فراگير به طوريكـه   كمال معنوي و غير مادي در جامعه ها و است كه اين ارزش

شامل عموم آحاد اجتماع گردد فقط در صورتي به دست خواهد آمد كه عـدالت در تمـام ابعـاد آن در    
در بعـد   –يعني اگـر زنـدگي مـادي انسـان     . اشدحاكم و اجرا شده بزندگي اجتماعي و حيات مادي او 
هـاي دينـي بـه     سامان و تنظيم شود معالم و ارزش بر اساس عدالت -فردي و به خصوص اجتماعي آن

طور كامل و عمومي و فراگير در جامعه حاكم خواهد شد و عمل به احكام و رعايت حدود الهي با اقبال 
  !عمومي مواجه خواهد گرديد و اال فال

 سنتلفلن تجد : تبديلي در آن راه نخواهد يافت معادله در واقع سنت الهي است كه تغيير وو اين 
  )1(تحويال ...ِا نتتَجِد لسن تبديالً ولَ...ِ ا

هـاي   حاكميـت ارزش پرواضح است با بيان فوق تعارض ظاهري در رتبه بندي عملياتي در جهـت  
فهـم صـحيح از    بـديهي اسـت بـا درك و   . شـود  مـي مربوط به جنبه مادي و معنوي حيات انساني رفع 

هاي مادي و معنوي هر يك در جايگـاه   زندگي، دنيا و آخرت و ارزش ي درباره) ع(ديدگاه اميرالمؤمنين
به نحو بسيار ها و باورهاي ديني  جان و مال اعتقادات و ارزشبراين اساس، . گيرند حقيقي خود قرار مي

در بياني روشن بـه ايـن موضـوع مهـم     ) ع(اميرالمؤمنين. خواهد شدبندي  ذاري و اوليتگ روشني ارزش
  :اند تصريح فرموده

لمـو  ته فاجعوا اموالكم دون انفسكم و اذا نزلت نزله فاجعلوا انفسـكم دون ديـنكم واع  اذا حضرت بلي
شرايط بحراني و استثنايي اگر مجبور شويد بين مال و جان يكـي  در يعني  )2(اَنَّ الهالك من هلك دينُه

و مانـدن در  (را انتخاب كنيد مال را فداي جان كنيد و اگر در وضعيت خاصي مجبور به انتخـاب جـان   
زيرا زندگي بدون دين هالكت واقعـي  . [خود را فداي دين نماييد) دنياي(و حفظ دين شويد جان ) دنيا
  .از هالك شدن دين نيستباالتر و هالكتي ] است

هاي ديني  را يـادآور شـده و دنيـاي     ارزش و در كالمي ديگر جايگاه واالي دين) ع(رالمؤمنين امي
اال و انّـه ال  : توجـه فرماييـد  ) ع(به فرمايش امـام شمارند  ثمر مي فايده و بي هاي ديني را، بي شبدون ارز

شـيئٌ  اَلّا و انّه ال ينفعكم بيد تضييعِ ديـنكم  . مرُّكم تضييع شيئٍ من دنياكم بعد حفظكُم قائمه دينكيض
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  )1(حافظتم عليه من آمر دنياكم
آگـاه  ! زياني بـه شـما نخواهـد رسـاند     دهيد ، آنچه براي حفظ دين از دست ميآگاه باشيد( : يعني
اين بيانانت بـراي  .) آوريد سودي به حالتان نخواهد داشت چه را با تباه ساختن دين بدست ميباشيد، آن

ي مصالح اجتماعي و يـا   كه ادعاي ديانت هم دارد به بهانههشدار به اين لغزش است كه مبادا حكومتي 
  .حتي اجراي عدالت، معالم دين و حدود الهي و احكام شريعت را دور بزند يا آن را زير پا بگذارد

كـه از طريـق اجـراي عـدالت و      اي براي كسب سعادت اخروي است فرمايد دنيا وسيله مي) ع(امام
ي زندگي انسان كنـار   دين از صحنه اي شود و اگر به هر بهانه د الهي در زندگي حاصل ميعمل به حدو

نسان در واقع سودي و ثمري واقعي براي ا) و لو زندگي به ظاهر پر نعمت و آباد ( برود آنچه باقي بماند
ي آبـادي دنيـا و بهبـود     اسـت كـه بـه بهانـه     حكومت ديني اين هاي نخواهد داشت پس يكي از آسيب

بـراي  يا . ي زندگي كنار گذاشته شود الهي از صحنههاي  ارزش، دين و ن رفاه جامعهمعيشت دنيا و تأمي
  !هايي از دين مسكوت بماند خوش آيند بخشي از جامعه بخش

دينـي درجامعـه   هـاي   بخواهند بايد تمام احكـام و ارزش  را  مردم حاكميت دين واضح است اگر پر
توان به نام حكومت ديني از معـالم ديـن عـدول     اگر اكثريت دين را نخواهند نمي پياده و رعايت شود و

  !كرد
خواستند بـه هـر    اند وقتي نمي يي كه به نام دين بر سر كار بودهها در طول تاريخ برخي از حكومت

هـاي دينـي در    د و احكـام و ارزش بـل از اجـراي حـدو   عدالت را در جامعه پياده بكنند در مقا –دليلي 
ـ  رااي از مردم  كردند تا بدين وسيله دل عده عه چشم پوشي ميجام ه پايبنـدي بـه حـدود    كه تمايلي ب

كـه البتـه منجـر بـه     . هاي ديني اسـت  اين يك انحراف در حكومت! ت آورنددادند بدس الهي نشان نمي
ه هدف خـود از طريـق دادن رشـوه بـه     ها ب يعني به هيچ وجه اين حكومت! د شدتباهي دين هم خواه

  .هاي ديني، نائل نخواهند شد شاي حفظ بقاي خود به بهاي ترك ارزجامعه بر
ـ  د صـالحِ من اَمرِ دينهِم الست ئاًيشَ لناسا كرُتْفرمايند الي در اين باره مي) ع(امام ـ نيـاهم الّ  ...ُتح اا فَ

رُّضَم ما هو اَليهِع گوينـد، جـز آن كـه خـدا      ح دنيا، چيزي از دين را ترك نميمردم براي اصال(  )2( نهم
  .)آنان را به چيزي زيان بارتر دچار خواهد ساخت

هاي ديني و معـالم شـريعت را متـروك يـا      براي رسيدن به اهداف مادي، ارزش يعني اگر بخواهيد
ي خـود و   را در جامعهما اين . د خواهد كرديتان وارتري را به دنيا يمال كنيد بدانيد خداوند ضرر مهمپا

  !ي درك اين معناست فقط كمي بصيرت الزمه! ايم ارها تجربه و ديدهمان ب در زندگي
وقتي خالفت و حكومـت را بـا اصـرار مـردم     ) ع(مطلب ديگري كه بايد ذكر شود اين است كه امام

ديني برپـا   ها و موازين شيني را بر اساس مدل و الگوي مبتني بر ارزپذيرفتند قصد داشتند حكومت د
هـاي   ع تاريخي منطبق بـر مـوازين و ارزش  وضعيت موجود جامعه را در آن مقط) ع(گفتيم امام. نمايند
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دانستند لذا ايجاد تغييرات اساسي در تمام اركـان حكومـت و جامعـه در چـارچوب شـريعت       ديني نمي
هاي اول حكومت مواجه  عليرغم اينكه در ماه) ع(امام. اسالمي و سنت نبوي مورد نظر اميرالمؤمنين بود

زم خود بـر  با تحريكات و تحركات مخالفين قدرتمند حكومت خويش شدند معذالك باز هم بر قصد و ع
داحضِ   : فرمود) ع(امام. فرمايد اد اين تغييرات بنيادين تصريح ميايج ن هـذه المـماي مقَد تتَواس لو قَد
لَغَي1( شياءاَ رت(  

هاي بسيار در جامعه و حكومـت   نيها با قدرت بگذرم، تغييرات و دگرگو هها و توطئ اگر از اين فقته
  .ايجاد خواهم كرد

نيافتنـد تـا   ) به علل و داليل مختلـف ( اين فرصت را ) ع(گويد كه اميرالمؤمنين اما تاريخ به ما مي
روز را  ي آن ياده كرده و اوضاع و شرايط جامعـه از حكومت اسالمي را به طور كامل پ بتوانند طرح خود

اد تغييرات مـورد  جهت ايج) ع(مجالي براي امام ،از نظر وسعت زماني .بر اساس طرح مزبور تغيير دهند
ـ   ز پذيرش خالفت، و به دنبال توطئهتنها چند ماه پس ا. گذارند نظرشان باقي نمي گ، يـك  هـاي رنگارن

و حتي اعتقـادي،   شود كه خود از لحاظ سياسي و اجتماعي گ داخلي بر حكومت ايشان تحميل ميجن
ناچـار بـه   ) ع(، امـام بالفاصله بعد از جنگ جمل. گذارد وبي را در جامعه بر جاي ميآثار و عوارض نامطل

شـود كـه منجـر بـه جنـگ       ذنابش ميي كفر و نفاق به سردمداري معاويه و ا ي گسترده با جبهه مقابله
عواقـب سـوئي را در جامعـه     اين جنگ بيش از يك سال طول كشيد و باز هـم آثـار و  . گردد صفين مي

كلـي تـوان   كه اين جنگ بـه  ! به نام نهروان بودها برپايي سومين جنگ  ي آن كه از جمله باقي گذاشت
پس از اين جنـگ و بـا   ) ع(و فكري مردم عراق را از بين برد به طوريكه امام !مادي و معنوي و اعتقادي

در  ،هـاي نظـامي و غيرنظـامي    ير درگيـري ساها و  بهترين ياران خود در طول اين جنگاز دست دادن 
  !كرد كامالً احساس تنهايي مي ،كومت خودمركز ح

! البالغـه كـامالً درك كنيـد    ي نهـج  ي چنـدين خطبـه   را با مطالعـه ) ع(نيد تنهايي امامتوا شما مي
 ،هجـري  38بـه عنـوان والـي مصـر در سـال      ) ع(محمدبن ابي بكر از سوي امـام اند پس از اعزام  نوشته

معاويه لشگري گران به سركردگي عمروعاص به سـوي مصـر گسـيل داشـت و محمـدبن ابـي بكـر از        
مردم را به مسجد كوفه فرا خواند و ضـمن اعـالم مـدد جـويي     ) ع(اميرالمؤمنين .استمداد نمود) ع(امام

در  ها خواست براي رو يا رويي بـا شـاميان سـريعاً    و هجوم لشكر معاويه به مصر از آنمحمدبن ابي بكر 
 با چند نفـر  –كه ظاهراً صبح بود  –همان لحظه  حاضر شوند و خود حضرت –لشگرگاه كوفه  – نخيله

تا ظهر در نخيله منتظر مردم ماندند اما تعداد حاضرين ) ع(اند امام نوشته. به سوي نخيله حركت فرمود
  !مزبور به كوفه بازگشتند ناچار با تعداد اندك) ع(امام. نفر نرسيد 100به 

اي در كوفه ايراد و سخت مردم را سرزنش فرمود و ضمناً  پس از اين قضيه خطبه) ع(المؤمنينامير
   )2(.تر و بهتر از همنشيني با آن مردم توصيف كرد شايسته مرگ را براي خود

                                                            
 272حكمت / نهج البالغه - 1

  180ي  خطبه/ البالغهنهج  - 2
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نهـج البالغـه بـا تمـام وجـود       182ي  را شما در خطبـه ) ع(اميرالمؤمنين اوج مظلوميت و تنهايي
گويـد در ايـن    راوي مـي . كند ود ياد ميي خ صوصاً آنجا كه از ياران سفر كردهمخ. كرداحساس خواهيد 

شريفش سرازير و محاسن شك همچون مرواريد از صورت مبارك لحظه امام چنان گريست كه قطرات ا
ن تَعاقدوا علي نظرؤُهم الذي اَين عمار، و اَين ابنُ التّيهان، و اَينَ ذوالشَهادتين؟ و اَين: آنجا كه فرمود. شد

و تيهـان؟ وكجاسـت ذوالشـهادتين؟    پسـر   عمـار؟ كجاسـت   كجاسـت (المنيه، و اُبرِد برؤُسهم الي الفجـره 
كجاينــد هماننــد آنــان از برادرانشــان كــه پيمــان جانبــازي بســتند، و سرهايشــان را بــراي ســتمگران 

  )فرستادند؟
اگر خـواص آلـوده شـده بودنـد     ! گذارد را اين گونه تنها مي) ع(معه امامكه چرا جاسؤال اين است 

پرداخت چرا از  ها مي راي اجراي عدالت و رفع ظلم از آنها را ب تمام اين هزينه) ع(م كه امامي مرد توده
تقسيم بندي جامعه به خواص و عوام از قديم مطرح بوده و امروز نيـز ايـن    بازماندند؟) ع(همراهي امام

كلي جامعه را  جامعه شناسان در يك تقسيم بندي. د داردتقسيم بندي در جامعه شناسي سياسي وجو
در قرآن از خواص بـا عنـوان مـالء    . كنند ي مردم تقسيم مي و توده) Elite(به دو بخش به نام نخبگان 

  .ياد مي شود
كسانيكه به هر علتي و دليلـي در  : پرسيدند خواص چه كساني هستند؟ فرمود) ع(از اميرالمؤمنين

. ي مردم تأثيرگذار اسـت  ها و اخالق توده گيري ضعار و كردار آنان در افكار و موو گفتند جامعه نفوذ دار
  .شوند مشخص مي هاي حاكم بر جامعه و حكومتاي با توجه به ارزش و هنجار خواص هر جامعه

اي  باشـد و در جامعـه   ي خواص مـي  گيري طبقه پول و قدرت اقتصادي مؤثر در شكل اي در جامعه
گفــت خــواص و  كســي مــي. عوامــل ديگــري حــرف اول را در ايــن زمينــه بزننــدديگــر ممكــن اســت 

آوازخوانـان و مطربـان و نوحـه    هـا،   فوتباليسـت : انـد  ي ما وابسته به اين سه گـروه  هاي جامعه شخصيت
هـا را   ارهـايي كـه جامعـه عمـالً آن    هـا و معي  بر اسـاس ارزش هست خواص هر جامعه هر چه ! ها خوان

  .شود است تعيين مي! اسها حس پذيرفته و به آن
مايـه و بـي    كننـد يعنـي اشـخاص بـي     ها مبادرت به شخصيت سازي مي حكومتدر موارد زيادي، 
عنوان يـك شخصـيت   ه ب حكومت از سوي مندي از تبليغات و ترويج و پشتيباني شخصيتي به زور بهره
  !دنشو حتي ديني به خورد جامعه داده مي سياسي يا اجتماعي و

خـواص و عـوام و   البته تحليل دقيق روابـط  ! اند هاي مردم معموالً دنباله رو خواص تودهايحال،  علي
ود مبحث مفصل و جـالبي  روانشناختي آن خ –از خواص و علل و عوامل اجتماعي چرايي تبعيت عوام 

  .است كه متأسفانه مجال طرح آن در اين جلسات وجود ندارد
ب شناسي سياسي مطرح است كه با دگرگوني و انقال اما اين واقعيت به عنوان يك اصل در جامعه

  .شوند خواص جديد جايگزين خواص قديم مي هاي حاكم بر جامعه، در ارزش
اسـالم و حاكميـت دينـي خـواص      وربا ظهـ . اسالم هم كامالً صادق است اين قاعده در تاريخ صدر

 يت را در جزيره العـرب خواص دوران جاهل. ي اسالمي جايگزين خواص دوران جاهليت گرديدند جامعه
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دادند پس از ظهـور   بوجهل و عتبه و امثالهم تشكيل ميهايي مانند ابوسفيان، ا چهره ،)به خصوص مكه(
بينيم كه گـروه دوم   مي! ودند از سلمان، ابوذر، مقدادو حاكميت اسالم، از جمله خواص جامعه عبارت ب

لـيكن بـا تغييـر و انقـالب در      داشـتند فرودين جامعه جـاي  از لحاظ اجتماعي در جاهليت در طبقات 
  .شوند وان خواص مطرح ميها به عن ارزش

انحراف اساسي در حركت جامعه ايجاد گرديد به طوريكه در مدت زمان ) ص(پس از رحلت پيامبر
اي از ظواهر دين بر جامعه مسـتولي   هاي جاهلي در لفافه و پوسته ارزش نه چندان طوالني تقريباً همان

ها  عه تغيير يافت و باز هم ابوسفيانمتناسب و همگام با اين تغيير و ارتجاع، دوباره خواص جامگرديد و 
زمان عثمان، مروان حكم و امثـال او  . به عنوان خواص در جامعه مطرح شدندها  ها و مروان و عمروعاص

د شـد، ابـن   تقرب يافتند و ابوذر در تبعيد به شهادت رسيد، عمار ياسر با كتـك از محضـر خليفـه طـر    
  !هذا مسعود مغضوب گرديد و قس علي

درست است كه در يك مقطع زماني خاص بنابر علل و عواملي كه نياز به تحليـل دقيـق تـاريخي    
خواسـتند كـه    )ع(دارد عموم مردم بر عليه خليفه شوريدند و او را كنار زده و با اصرار از اميرالمـؤمنين 

ند كه عليرغم طغيان عمومي مردم بـر عليـه عثمـان، جامعـه     دانست مي) ع(ليكن امامخالفت را بپذيرد، 
اسـت و لـذا   ) ص(پيامبرهاي پس از رحلت  هاي جالهالنه حكومت همچنان مجذوب و تحت تأثير ارزش

هـاي   اجتماع و نيز اذهان مردم، برنامـه ها در متن  بودن اين ارزش دار به ريشهتواند با توجه  نمي) ع(امام
  !پياده كند به همين دليل هم از پذيرش حكومت ابا داشتند را در جامعهانقالبي خود 

آگاهي بخشي و اعطاي بصيرت ديني و سياسي به جامعه كه با ظهور اسـالم آغـاز شـده بـود و در     
مباني بصيرت و شعور سياسي  ،با رهبري آن حضرت )ص(دوران كوتاه حكومت اسالمي در زمان پيامبر

اين روند مسير معكوس پيمود و دوباره  ،پس از رحلت آن حضرت تبيين گرديد ليكنو ديني به تدريج 
اي قبل از اسالم با رنگ و لعابي از دين احيا گرديـد و فروعـات بـه     رها و هنجارهاي جاهلي و قبيلهمعيا

هاي مادي و مشغول شـدن بـه    اي از برخورداري اين مسير معكوس توأم بود با پاره. جاي اصول نشست
منـد  هـاي قدرت  ولـت هاي اصلي حكومت گسترش جنگ با د ن خلفا يكي از سياستدر زما!  زخارف دنيا

عمـوم مـردم بـا    . دها در قالب جهاد با كفـار بـو   هاي محلي وابسته با آن همجوار روم و ايران و حكومت
تر اينكه با حضور در  و مهمها هم به ثواب اخروي جهاد با كفار اميدوار بودند و هم  شركت در اين جنگ

شدند كه گاهي اين غنائم چنان ارزشمند بود كه اعـراب   جنگ موفق به كسب غنائم جنگي مي نميادي
  .جزيره العرب تا آن روز با چنين ثروتي مواجه نشده بودند

، اولويت اول اصالح امور داخلي با ايجـاد تغييـرات اساسـي در سـاختارهاي     )ع(اما در حكومت امام
  !كفارو اقتصادي جامعه بود نه جنگ با  سياسي

، مـردم عـراق بـه    در مقطع زماني كوتاه) ع(هاي داخلي سه گانه به حكومت امام و با تحميل جنگ
آورد به روي  هنگفت جنگي را بر ايشان فراهم ميغنائم ! جاي جنگ با كفار كه عالوه بر پاداش اخروي

و اي بسا سابقاً با او در  خواندند ي شمشير كشيدند كه مانند او مسلمان بودند و همانند او نماز ميكسان
ليل و توجيه اين جا بود كه ذهنيت پرورش نيافته و بسيط عرب از تح! يك جبهه با كفار جنگيده بودند
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از داشت بخصوص اينكـه  ي خودي وا  را به شك و ترديد در حقانيت جبههماند و او  اين پارادكس عاجز 
شـك و ترديـد را بـه سـنگيني و تثاقـل او از      ي اين  افع مادي و محروميت از غنائم كفهدست دادن من

هم خـدا بـود   ! جنگ با كفار براي عرب هم فال بود و هم تماشا! كشاند مي) ع(همراهي با اميرالمؤمنين
و ! از دست داده بود و خيلي مايل بود كه بگويد خدايي هم در ميـان نيسـت   را اما حاال خرما! هم خرما

ي  دادنـد كـه عـده   ، بـه ايشـان خبـر    )ع(پيروزي سپاه امامدر جنگ جمل، پس از ! خود را خالص كند
اند كه اهل بصره را غارت كنند و حتي زن و بچه ها را به اسارت  ان، خود را آماده كردهكثيري از سپاهي

كنيد؟ ايـن   ر كنند بعد به ايشان فرمود چه ميها را احضا بالفاصله دستور داد سران اين) ع(امام! بگيرند
پاسـخ آنـان بـه    ! كافر نيستند كه اموالشان حـالل و خودشـان اسـير شـما باشـند      !ها مسلمان هستند

فهميد كه  او نمي !اي؟ ها آورده لمان هستند چرا ما را به جنگ ايناين بود پس اگر مس) ع(اميرالمؤمنين
توان مال او را تصاحب كـرد و يـا او    شود جنگيد اما در عين حال نمي با مسلمانان فاسق و ياغي هم مي

  !ا به اسارت و بردگي گرفتر
به علت آلودگي و دلبستگي به دنيا و همچنين به علـت دوري از تربيـت دينـي و يـا بـه      بينيم  مي

هـا و مـوازين و    تقـادي و در ضـمن از دسـت دادن شـاخص    علت فقدان شعور و بصـيرت سياسـي و اع  
رسومات جاهلي، اكثريـت   ها و ي ارزش ي و بالخره به سبب حاكميت دوبارهمعيارهاي آگاهي بخش دين

د و ايـن  همراهي كنـ ) ع(هاي اصلي و انقالبي و اصالح طلبانه اميرالمؤمنين توانست با برنامه جامعه نمي
هاي مزبور را بسيار باال برد در حدي كـه منجـر بـه تنهـا مانـده       هاي اجراي برنامه عدم همراهي هزينه

  .و در نهايت شهادت ايشان گرديد) ع(امام
در رسيدن به اهداف عالي خود شكسـت  ) ع(ي اين اوصاف و تفاصيل آيا اميرالمؤمنين حال با همه

و آن اينكه بايد ببينـيم اهـداف   ! ي مهم توضيح داده شود ي پاسخ به اين سؤال بايد يك نكتهبرا خورد؟
ي ابعـاد   ترديد حاكميت عدالت در همه د؟ بيدر پذيرش حكومت و خالفت چه بو) ع(عالي و نهايي امام

اما اين هـدف متوسـط و   ! گيري قدرت سياسي است به دستدر راستاي ) ع(از اهداف اميرالمؤمنين آن
ي الگـوي   ارائـه ) ع(رسيد اما هدف اصـلي امـام  بود كه البته به داليل گفته شده به آن ن) ع(نزديك امام

ي  عـدالت در همـه   ي اصـل اساسـي   ريعت اسـالمي و بـر پايـه   ي بر موازين شكامل حكومت ديني مبتن
ها در رسيدن به ايـن هـدف كـامالً موفـق و      ي مشكالت و گرفتاري عليرغم همه) ع(و امام. ها بود زمينه

  .پيروز بودند
 لگو بـراي ايـن  او ترين منبع  عمده ي سياسي اسالم تبيين و تدوين شود امروزه اگر بنا باشد فلسفه

 )ع(اميرالمـؤمنين  ي و نيم سـاله  ها و اصول و ساختار و راهبردهاي حكومت چهار آگاهي از شاخصه امر
  .خواهد بود

 –ي قدرت سياسـي و حاكميـت سـخن بگوينـد      دالت در عرصههنوز هم اگر كساني بخواهند از ع
ترين الگوهاي عيني آن حكومت كوتاه  يكي از عالي –د نحتي اگر نظري به مباني ديني هم نداشته باش

  !است) ع(اميرالمؤمنين
ــ   ــا اينكــه پ ــد ب ــامبرشــما مالحظــه كني ــت پي ــه خصــوص پــس ) ص(س از رحل از شــهادت  و ب
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هاي قدرتمند سياسي با تمام توان مالي و تبليغاتي خود تالش  كومتح )ها سال تا ده( )ع(اميرالمؤمنين
اميه  دستگاه تبليغاتي مكتب خلفا و بنيها محو كنند و  را از اذهان و دل) ع(ميرالمؤمنينا دكردند كه يا

گـر وجـود مقـدس     تاريخ و حديث نگذارند پرتـو هـدايت  تا بلكه با تحريف هر جنايتي را مرتكب شدند 
خواهـد   وقتي يك مسيحي مي سال 1400رسد با اين حال پس از هاي بعدي ب به نسل) ع(اميرالمؤمنين

االمام « رود و كتاب خود را  مي) ع(ويسد به سراغ اميرالمؤمنيني عدالت تحقيقي كند و كتابي بن درباره
  )!ع(نهد اين است دليل و رمز پيروزي اميرالمؤمنين نام مي» صوت العداله االنسانيه  )ع(علي

 والسالم                                                                                                          


