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 دمهقم

زبانی نقش اول را مردم بازی دلی و همدر بحث از هم

های مردم یک جامعه در  کنند، صفات و ویژگی می

یی دارد؛ البته در سزادلی نقش بهکسب و تقویت هم

ای صورتی که حكومت کار فرهنگی و تربیتی ویژه

برای رشد و بالندگی جامعه انجام ندهد؛ حاکم یا 

زبانی با دلی و همحكومت به تنهایی در ایجاد هم

مشكل مواجه خواهد بود. به همین خاطر حكومت باید 

ها به کمال مادی و معنوی را های رسیدن انسانراه

و افراد مانع تحقق سعادت را تنبیه و وادار  فراهم نموده

 به تبعیت از دستورات دین نماید.

 

 زبانی دلی و همموانع هم

 موانع از جانب مردم و اُمَّت

ها، توجه به این نكته الزم است که قبل از بیان ویژگی

موارد ذکر شده در مورد تمام مردم صادق نیست و ممكن 

حتی از برخی جوامع  است در مرحله خاصی بروز کند یا

گو دعوت دلی نباشد؛ در مقابل جامعه پاسخاصالً انتظار هم

دلی گردد مثالً در حالی که کوفه بازوی حكومت به هم

 فرماید:علوی است؛ حضرتش به کوفیان می

من شما را بر سایر بالد برگزیدم و از شما برای مقابله 

گر یاریطلبم، پس دین خدا را چه رخ داده کمک میبا آن

 (494 /3ش: 1362و یاور باشید.) طبری، 

وقتی کوفه با این امتیاز در بین سایر شهرهای اسالمی 

سبب شده که بعد از جنگ صفین و نهروان حضرت به 

پردازد، حساب بقیه قلمرو اسالمی مانند شكایت از آن به

 مكه و مدینه و مصر روشن است.

دم زبانی مردلی و هماگر بخواهیم موانع هم

ها را بیان کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ شده و با باحكومت

شناسی هر فردی ممكن است موانعی جهت شخصیت

دلی او بیان گردد. منتها بهترین روش یافتن الگو عدم هم

دلی مردم و حكومت، و تحلیل نمود تاریخی عدم هم

مطابق آن الگو است. بهترین الگو در این زمینه حكومت 

دلی مردم، حكومت کوتاه مدتش عدم همعلوی است که 

را به شكست کشاند. از طرفی بهترین راوی اوضاع آن 

زمان هم خود مولی علی)ع( است که شرایط را چنان 

تبیین کرده که خواننده خودش را در متن واقع همان زمان 

احساس کرده و تطبیق شرایط بر زمان فعلی را به وضوح 

البالغه و در مواردی نگاه به نهجتواند دریابد، بنابراین با می

کمک گرفتن از سایر منابع دینی به صورتی اجمالی و گویا 

دلی های بارز مردم را که مانع همترین ویژگیتوان مهممی

 با حكومت علوی شد چنین بیان کرد:

 

 دنیا طلبی

ترین عامل انحراف پس از ترین و مهمطلبی اساسیدنیا

ها از حق و بروز تمامی چرخشپیامبر بود که اساس تمام 

ها و ریشه ها گردید؛ در روایات اساس تمامی فتنهفتنه

شهری، ریطلبی ذکر گردیده است)محمدیمشكالت دنیا

 (380 /1: 1389آمدی تمیمی،  ؛294 /3ش: 1379

البته هر دنیاطلبی مردود و مطرود نیست؛ بلكه 

دنیاطلبی در صورتی مقبول نیست که سبب خودخواهی 

ها گردد. رهبر معظم انقالب شدن زندگی از ارزشتهیو 

 فرمایند:می

طلبی آن است که کسی برای خود بخواهد، برای دنیا

المال یا غیر آن، به فكر خود حرکتی کند، از بیت

کردن برای خود بیفتد، این بد است. باید مراقب جمع

طور به باشیم، اگر مراقب نباشیم آن وقت جامعه همین

رسد که ای میشود. به نقطهها تهی میز ارزشتدریج ا

ماند. ناگهان یک امتحان فقط یک پوسته ظاهری باقی می

وقت جامعه در این امتحان مردود آید. آنبزرگ پیش می

 ( 226: 1380فرهنگی قدروالیت،  ةسسؤشود.)ممی

 ةبعد از پیامبر دنیاطلبی مردم چنان آشكار بود که خلیف

توانم مردم را کافر سازم! اهم میگفت اگر بخودوم می

المال قطع پرسیدند چگونه؟گفت سهمیه آنان را از بیت
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 (811: 1388پرست، کنم)یزدانمی

ها و گرایی شدید افراد سبب تضعیف ارزشرفاه

های دینی در جامعه شده و دین چیزی جز صورت آرمان

ظاهری نخواهد بود؛ افراد حاضر به از دست دادن دنیای 

وده و به محض احساس کمترین خطری خود نب

ای نمایند، نشینی کرده و هرگاه احساس حظ و بهرهعقب

 شوند.دیندار می

ترین مشكل سوگمندانه باید اعتراف کرد مهم

پرستی مردم حكومت حضرت علی)ع( همین روحیه مال

ویژه خواص بوده است. از آنجا که حكومت عدالت به

ای ناحق آنان ایستاد هگستر علی)ع( در برابر خواسته

نتوانستند عدل علی)ع( را تحمل کنند و سرانجام به ستیز 

با حضرت روی آوردند و به معاویه پناهنده شدند علی)ع( 

 حنیف استاندار مدینه نوشت:بنای به سهلدر نامه

به من خبر رسیده است از مردمی که نزد تو به سر 

دریغ مخور که روند، برند، بعضی پنهانی نزد معاویه میمی

گردد و کمكشان گسسته. در شمار مردانت کاسته می

ات از رنج ایشان همین بس که از گمراهی آنان و رهایی

شان گریختن و به کوری و نادانی شتافتن. آنان مردم حق

اش افتاده، عدالت دنیایند، روی بدان نهاده و شتابان در پی

د ودانستند را شناختند و دیدند، شنیدند و به گوش کشیدن

مردم به میزان عدالت در حق یكسانند پس گریختند تا 

تنها خود را به نوایی برسانند. از رحمت خدا دور باشند. 

به خدا آنان از ستمی نگریختند و به عدالت نرسیدند. ما 

در این کار امیدواریم خدا دشوار آن را برای ما خوار، و 

بغدادی، یناهموارش را هموار سازد، انشاءاهلل )موسو

 (70: نامه/ 1407

دنیاطلبی تا جایی خطرناک است که زبیری که عالقه 

خاصی به حضرت علی)ع( داشت و این عالقه تا زمان 

خالفت حضرت ادامه داشت حتی در شورای شش نفره 

عمر، باز به علی)ع( رأی داد. ولی عثمان با استفاده از 

داشت و دنیاپرستی زبیر و امثال او آنان را به سكوت وا

امروز نظام اسالمی را  چهآنکم از علی)ع( دورساخت. کم

طلبی که دنیاکند بیشتر از همین جنبه است، چراتهدید می

انسان انقالبی را وادار به اختالس نموده و هنگامی که 

فشار اقتصادی نفس را به حلقوم مردم رسانده است، چنین 

ز دغدغه مردی در سایة گرم دنیایی خویش، فارغ ادولت

ای خواهد رفت که های بیهودهمردم سراغ اجرای طرح

دوای درد مردم نیست. آنگاه است که رهبر جامعه مجبور 

است درد دل با یارانی داشته باشد که گرچه استوارند ولی 

 چون اندک هستند کاری از پیش نخواهند برد.

کند که حضرت علی)ع( نزد الحدید نقل میابیابن

کوتاهی و یاری ندادن یاران خویش شكایت اشتر از مالک

 کرد، اشتر گفت: 

ای امیرالمومنین ما به یاری برخی از بصریان و کوفیان 

و مردم بصره جنگ کردیم و رأی مردم متحد بود، ولی 

ها سست و شمار بعدها اختالف و ستیز کردند و نیت

ای و میان مردم کم شد. تو آنان رابه عدل و داد گرفته

کنی و داد ناتوان را از شریف حق رفتار می ایشان به

که شریف را در نظر تو ارج و منزلتی بر گیری، چرامی

وضیع نیست و چون حق همگانی و عمومی شد گروهی 

از کسانی که با تو بودن از آن نالیدند و جون در وادی 

عدل و داد قرار گرفتند از آن اندوهگین شدند. از سوی 

را نسبت به شریفان وتوانگران  های معاویهدیگر پاداش

های ایشان به دنیا گرایید و کسانی که دیدند و نفس

دنیادوست نباشند، اندکند و بیشتر مردم فروشنده حق و 

المومنین؛ گزینند، اینک، ای امیرخریدار باطلند؛ دنیا را برمی

شود های مردم به سوی تو خم میاگر مال ببخشی، گردن

 ستی ایشان ویژه تو خواهد شد.و خیرخواهی آنان و دو

 علی)ع( در پاسخ مالک اشتر فرمود:

اند، اینكه گفتی حق بر آنان گران آمد و از ما جدا شده

بنابراین خداوند به خوبی آگاه است که آنان از ستم و بیداد 

اند، بلكه فقط اند و به عدل و داد پناه نبردهاز ما جدا نشده

ز آنان زائل خواهد در جستجوی دنیا که به هر حال ا
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اند که از آن دور مانده بودند، در روز قیامت گشت، برآمده

بدون تردید از ایشان پرسیده خواهد شد. آیا این کار را 

اند یا برای خدا عمل برای دنیا انجام داده

 (315-316 /1ش: 1340الحدید، ابیاند؟)ابنکرده

 

 جمود فکری و نبود بصیرت دینی

های کمّی نداشته باشد جز افزایشوقتی حكومت هدفی 

و اقدامات فرهنگی شایسته برای افزایش آگاهی دینی 

های منفی که به تخریب مردم صورت نگیرد، آموزش

اش پردازد توسعه یافته و نتیجهافكار عمومی می

گرا نگر و ظاهرهای سطحیسربرآوردن افراد و گروه

 خواهد بود.

)ع( چنین صدر اسالم و زمان حكومت حضرت علی

ای گرایی ملموس بوده و حتی در جنگ جمل عدهظاهر

روی خود افرادی مثل طلحه و زبیر از صحابه چون روبه

دیدند در یاری حضرت دچار و شخص عایشه را می

 (227 /6: 1385تردید شدند. )رشاد، 

حضرت علی)ع( در معرفی مردم با اشاره به دو گروه 

اید که دارای تعصب فرمخوبان به گروه سومی اشاره می

 جاهلی و جمود فكری هستند.

اند: دانایی که شناسای خداست، مردم سه دسته

گانی ای که در راه رستگاری کوشاست، و فرومایهآموزنده

رونده به چپ و راست که درهم آمیزند و پی هر بانكی 

را گیرند و با هر باد به سویی خیزند. نه از روشنی دانش 

گاهی استوار شتافتند. به سوی پناهفروغی یافتند و نه 

 (147 /: حكمت1407بغدادی، )موسوی

آور بود که مردم معاصر برای موال علی)ع( بسی رنج

او بیشتر در گروه سوم جای گرفته و نه پایگاه فكری 

استواری داشتند و نه در موضعی استوار توان ایستادن؛ نه 

ز آن تر ااهل تشخیص بودند و نه در راه تحقیق. تلخ

ها و مسائل اجتماعی و دالنی برای شنیدن دغدغههم

هوشمندانی برای درمیان گذاشتن دردها وجود نداشت. به 

دل سبب شد حضرت برای واگویی دیگر سخن، نبود هم

چه های تلخ جامعه با تأکید بر اینكه آنبرخی از واقعیت

گان نیست؛ راز حمایت گوید قابل گفتن برای همهمی

م از خویش را رویگردانی از اصالحات و نكردن مرد

های اصالحی خود و پیروی ناآگاهانه آنها از خواص برنامه

: 1379شهری، ریکند. )محمدیخیانت کار معرفی می

107-106) 

دلی رخت بربسته و مردم در چنین فضایی که هم

دنبال منافع شخصی خویش باشند؛ معرفت تنزّل 

ند عوام باشند و از دهخواهدیافت و مردم ترجیح می

های ناتوانی را یعنی پشه«هَمَج»بصیرت گریزان، مردم 

سو سو به آنمانند که وزش بادی آنان را از اینمی

آنكه از خود استقالل رأی و ثبات قدمی نشان کشاند بیمی

گونه بودن مردم دهند. از سخنان حضرت به نوعی این

ای کاش به  کندزمانش نشان داده شده آنجا که آرزو می

جای هر صد مرد کوفی یک مرد از شام در اختیار داشتم. 

این سخن از سویی دون همتی و تزلزل کوفیان به خاطر 

جمود و رکود فكری و از سویی شدت تنگنا وناچاری 

نماید. حضرت غالب شده بر پیشوای اسالم را مطرح می

کند من با مردمی با این آرزو به همه جهانیان اعالم می

گانه شده بودند و از قدر از خود بیرو بودم که آنبهرو

حقیقت گریخته و ماهیت خویش را از کف داده بودند که 

ای به اصالحشان در مخیله گنجاند شد اندیشهدیگر نمی

 (24: 1389دوست، و تحولی آفرید.)یزدان

طور کلی حضرت علی)ع( خطاب به مردم زمان هب

ان رسول اکرم را خودش، علت موفقیت اصحاب در زم

نه کثرت افراد بلكه همدلی و مساعدت انصار مدینه دانسته 

 فرماید:و در سرزنش کوفیان می

اید، از مردم شما کوفیان که در این مكان جمع آمده

آن زمان که به یاری رسول اکرم شتافتند و موجب پیروزی 

: 1375الحدید، ابیاو بر دشمنان شدند، بیشتر هستید. )ابن

1/ 253-252) 
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یعنی اگر مرا یاری کنید و دست همت از آستین 

یابم و درآرید، برای مقابله با دشمنان، قدرت وتوان می

تنها درس عبرتی دارم. این تمثیل نهآنان را از سرراه برمی

پندارد که برای کوفیان نشده، بلكه شخصی چنین می

حضرت خود رابه جای رسول اهلل دانسته و مردم کوفه را 

 دارد:چون اصحاب پیامبر تلقی نموده است؛ لذا بیان میهم

نه تو محمد هستی و نه ما آن مردمی که از آنها سخن »

 (252-253 /1: 1375الحدید، ابیابن«.)میگویی

جمود و تحجر درفتنه ناکثین و غوغاساالران، یک 

قدمی پیروزی را به شكست منتهی کرد و سرانجام باعث 

ون خوارج شد. در شورش پیدایش گروهی خطرناک چ

ای بود که بین خط و جلد قرآن و مارقین، تحجر به اندازه

گذاشتند و در میان شعائر دینی و روح ایمان تفاوت نمی

پنداشتند، هر چند آغاز، هر نوع حكومت را منشاء فساد می

در نهایت به انتخاب امیری تن دادند.)فروغی و دیگران، 

1379 :165) 

وی از نبود همدلی در بین درد جدی حكومت عل

دیگر سبب غفلت و کند که دوری از همیاران حكایت می

ای با سوء استفاده از این موقعیت جمود شده بود و عده

نوعی مرجعیت فكری یافتند و مردم را به هرسوی که 

 فرماید:بردند لذا حضرت میخواستند میمی

نگرم جز چه بایدکرد؟ هرچه پیرامون خود می

ای استوار ی که رأی و نظرشان بر هیچ مبنای عاقالنهمردمان

هایی نگرم چهرهبینم. هر کجا مینیست کسی نمی

بینم مضطرب و آشفته و دور از تحمل رویاروی خود می

ها و کردارشان و نه وقار و شكیبایی، نه متانتی در خواسته

گونه آشنایی با حق و هاشان، گویی هیچو حلمی در روان

رند که جان خود را با هماهنگی با آن شكوفا حقیقت ندا

ور شوند سازند و در بهجت و سرور روانی غوطه

 (208 /21: 1377)جعفری، 

 

 

 غیرتی نسبت به دینبی

مردم زمان علی)ع( مانند اصحاب پیامبر نبودند که 

شعارشان، جهاد در راه خدا و اعتالی کلمه توحید باشد. 

ای از روی طمع، دهعلی)ع( با مردمی مواجه بود که ع

برخی از روی تقلید، گروهی برای کسب و تجارت و 

برخی هم از طریق وراثت اسالم راپذیرفته بودند. کسانی 

که درونشان مملو از حرام بود و... لذا از چنین افرادی 

که توان انتظار داشت که تسلیم علی)ع( شوند؛ آناننمی

نیازهای  فهمیدند تعدادشان آنقدر نبود که تكافویمی

 (114: 1379دولت دهد.)قائمی، 

ور در پیكر نحیف و بیمارگونه این جماعت غوطه

فساد، که در عین دریوزگی و ذلت ناشی از بندگی و 

نامیدند؛ سبب شد که هوس، خود را همچون ارباب می

هر هجومی را از نوع فرهنگی یا نظامی پذیرا باشند. 

ند. نه تحرک نظامی آنكه در برابر آن مقاومتی انجام دهبی

های شناخته شده در مقابل دشمن داشتند و نه از ارزش

کردند. حضرت برای تحریک آنان دو گزینه دینی دفاع می

: 1407بغدادی،کند. )موسویدین و غیرت را ذکر می

( که هرکدام به تنهایی کافی برای حرکت است 180خطبه/ 

ای دینی چنان اعتقادهای مشحون از حرام؛ نه آنولی دل

را داشتند که آنان را دور هم جمع آورد و نه غیرتی که آنان

به کار وادارد، لذا موال علی)ع( این گروه ضعیف و پراکنده 

 فرماید:را مخاطب ساخته می

که درد خواهم خود را با شما درمان کنم در حالیمی

که کسی بخواهد خار را به خار از تن من شمایید، چونان

 (121: خطبه/ 1407بغدادی،وسویبرون کند.)م

 

 عدم توجه به اصل والیت

دلی مردم در زمان حكومت علی)ع( ترین موانع هماز مهم

 ها، دوری از اهلرای همه زمانـه خود هشداری است بـک
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دارنده حول حق بود. وقتی بیت به عنوان محور نگه 

رنگ شد نوبت به خوداتكایی و صدور محوریت الهی کم

ها آرای دینی تلقی شد.)فروغی و ید و هوسفتوا رس

 (173: 1379دیگران،

امام در سخنی گویا بروز این آفت را چنین بیان 

 فرماید:می

هایی درشگفتم و چرا شگفتی نكنم از خطای فرقه

هایشان در دین، نه پی پیامبری چنین، با گوناگونی حجت

باور  گیرند و نه پذیرای کردار جانشینند و نه غیب رارا می

کنند ها کار میگذارند. به شبهتدارند و نه غیب را وامی

 روند.و به راه شهوات می

سرانجام بهترین مشخصه گویای این جماعت آنكه: 

گویی هر یک از آنان امام نفس خودش است. 

 (88: خطبه/ 1407بغدادی، )موسوی

توجهی به عظمت تكالیف ویژگی اصلی این مردم بی

کردند دم نه اهداف رهبر خود را درک میالهی بود. این مر

و نه ضرورت التزام به اوامر الهی را. باید گفت مردم آن 

جامعه یا آگاهی از عظمت تكلیف خود نداشتند و یا 

شایستگی رهبر خود را به رهبری قبول نكرده بودند و یا 

مبتال به ضعف اراده بودند و یا خودمحوری آن جامعه، 

بهره ساخته بود. شترانی را ول بیآنان را از شناخت معق

شبیه بودند که ساربان خود گم کرده و به هر سوی پراکنده 

 بودند.

شترانی را مانید مهار گشاده، چراننده خود را از دست 

سو داده، که جون از سویی آنها را فراهم کنند از دیگر

 (34: خطبه/ 1407بغدادی، بپراکنند.)موسوی

کرد، اح پوسیده را وصل میعلی)ع( بُعدی از این ارو

ای شد. چنان آراء گسیختهبُعدی دیگر از آنها پاره می

ای مانند علی)ع( وجود داشتند که گویی رهبر و مربی

دانست ادعای همراهی آنان با ندارد. علی)ع( به خوبی می

 اساس است.او صوری و بی

بینم اگر آسیای رزم به گردش درآید و به خدا می

هان گشاید، پسر ابوطالب را بگذارید و اژدهای مرگ د

: خطبه/ 1407بغدادی،هریک به سویی روآرید.)موسوی

34) 

این مردم چنان از علی)ع( و گفتار ملكوتی او دور 

اعتنایی داد به نشانه بیشده بودند که وقتی خبر از غیب می

وسیله خود را از آن زدند و بدیندیگر چشمک میبه هم

ساختند. سخن حضرت به میسرچشمه فیاض محروم 

 این نادانان است که:

پذیرند نشانه آن است که یا اگر مطالب من را نمی

پیامبر دروغ گفته است و یا من به دروغ سخنانی از او نقل 

کنم، درحالی که من عمری با شما به سر بردم و می

ای خالف حق و حقیقت از من نشنیدید.)نصری، کلمه

1388 :342) 

لفت با من شما را به گناه واندارد و ای مردم مخا

تان در نیارد. و چون سخن مرا نافرمانی من به سرگردانی

را شنوید به گوشه چشم به یكدیگر منگرید، آنمی

نادرست مشمرید. به خدایی که دانه را کفیده و جانداران 

دهم از رسول اُمّی شما را از آن خبر می چهآنرا آفریده، 

فته او یكی است. رساننده خبر دروغ است و سخن من با گ

: 1407بغدادی،نگفته و شنونده نادان نبوده است.)موسوی

 (101خطبه/ 

خواست قبل از آنكه عواقب علی)ع( از مردم می

حوادث وخیم گریبان آنها رابگیرد به فریادهایی که نه از 

روی احساسات زودگذر، که از اعماق جان آن انسان الهی 

تنها تن ا دهند. امّا افسوس که نهخاست،گوش فربرمی

 توجه بودند.نداند که حتی به گفتارش نیز بی

شنوید و جویم، نه سخنم میزنم و یاری میفریاد می

گاه که پایان کار پدیدار گردد و برید، تا آننه فرمانم را می

 (39: خطبه/ 1407بغدادی، زشتی آن آشكار.)موسوی

سبب پیروزی گشته دلی مردم با ولّی همراهی و هم

تر از حیوان های پستو دوری از رهبر سبب تسلط انسان

گردد. از نظر علی)ع( داشتن حق بر یک قوم و ملت می
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چیزی و تطبیق موجودیت آدمی با حق چیزی دیگر است، 

امام شاهد مردمانی بود که حق و میزان بودن آن را 

هر قدر گونه التزامی به آن نداشتند و دیدند، امّا هیچمی

رهبری مانند علی)ع( در راه احقاق حقوق انسانی آنان 

روز بیشتر پراکنده بهکرد متأسفانه روزتالش می

 (365: 1388شدند.)نصری، می

 

 سستی در جهاد و دفاع

که مردمی به خود اندیشند و یاری دیگران را در صورتی

گستر در نظر نداشته باشند در دفاع از حق و حكومت عدل

رور، سستی خواهند کرد. تمرکز بر خودخواهی پو حق

سبب ضعف ایمان و در نتیجه ناشكیبایی در دفاع از 

ها و عقاید دینی گشته به طور ویژه کم تعهدی و آرمان

 وفایی نسبت به امام جامعه را در پی خواهد داشت.بی

توجهی به امام، تمرد از فرامین او و عدم از تبعات کم

جای بود. علی)ع( در جای همراهی با امام خواهد

بغدادی این تمرد وسستی مردم در مقابل دشمن موسوی

 را گوشزد نموده می فرماید:

ای از سپاهیان شام عنان گشاید، و بر هرگاه عده

بندید و روید و در به روی خود میسرتان آید به خانه می

چون سوسمار در سوراخ می خزید و یا چون کفتار در 

 (69: خطبه/ 1407بغدادی،موسویآرمید.)النه می

بیند که دشمن هرروز با مشاهده امام علی)ع( می

تمرد مردم از امامشان، جسورتر شده در مقابل، سپاه 

حضرت هر روز در برابر سرنوشت اجتماعی خویش 

کنند. این فرمانده بزرگ ضعف و زبونی بیشتری پیدا می

سو ز دیگربخشید االهی از سویی مردم را نظم و انتظام می

ای شدند. حضرت با دلی پرخون و سینهمتالشی می

ماالمال از خشم، نافرمانی و فروگذاری کارها توسط یاران 

 فرماید: را به خدا شكوه برده می
 

اند و من از آنها خسته. آنان خدایا! اینان از من خسته

شكسته؛ پس بهتر از آنان اند و من از آنان دلاز من ستوده

ان بگمار ن دار، و بدتر از مرا بر آنرا مونس م

 (25: خطبه/ 1407بغدادی، )موسوی

 

 اینگاه قبیله

های اجتماعی مصادیق متعددی دارند. هر مصداقی زندگی

پذیرند و برخی هم منشاء آثاری خاص است؛ برخی نظام

شوند. محور بوده و با فرد اداره میمانند قبائل نوعی تک

نی بر نظم و انتظام خاص چه مسلم است حكومت مبتآن

کند به مراتب بهتر از نظامی که از افكار متعددی پیروی می

که دنیای است که اندیشة فردی بر آن حكومت کند، چرا

چه قبیله بخواهد مورد ای، قبیلة اوست. آنانسان قبیله

چه قبیله اجتناب کند او هم دشمنی پسند اوست و آن

های حاکم بر او از ارزشکند. سبب این امر نیز تبعیت می

فضای قبیله است. مرکز و محور قبیله رئیس آن است. 

کنند. گوید دیگران از آن تبعیت میکافی است او سخنی به

این نوع تمرکز در شخص واحد، تنزل فكری و عدم 

 پیشرفت را در پی دارد.

نشینی آنان است و از ها صحراهای قبیلهاز ویژگی

حد و حصری است که بر ی بیاوصاف صحرانشینی، آزاد

آنها حاکم است بنابراین در مقابل قوانین و مقررات یک 

نظام منسجم تحمل کمتری دارند، در صدر اسالم نیز این 

ناپذیری در بین کوفیان ملموس بود به حدی که نظام

گفت: چه خلیفه دوم از دست کوفیان به ستوه آمده می

رو باشی عیت روبهمصیبتی باالتر از اینكه با صدهزار جم

که نه آنها از امیران خود خشنودند و نه امیران از دست 

 (10/12: 1380فروشان، آنها رضایت دارند.)صفری

بردار مطلق رؤسای خود است ای، فرمانجامعه قبیله

و رؤسا نیز همواره در پی افزودن قدرت، تسلط و ثروت 

نین بوده و از نظام اجتماعی نیز برخوردار هستند. در چ

فضایی حكومتی مثل علی)ع( در مقابل معاویه قرار گرفته 

 گوید:که معاویه در مقایسه مردم خود و علی)ع( می

که او ترین لشكریان بودم در حالیمن در میان مطیع
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ترین سپاه به سر در میان نافرمان -حضرت علی)ع(-

 (115 /5ق: 1317اندلسی، برد)عبدربهمی

ره دنیوی را گشوده و کاری با چنین مردمی معاویه سف

به عدل وانصاف ندارد؛ در مقابل علی)ع( خوان عدل 

اند و همگان دعوت گسترده که در آن غنی و فقیر یكسان

ای نگاهی بدان اند که حكومت نظام قبیلهبه سعادتی شده

ندارد. لذا بزرگان حكومت علی)ع( دچار چنان خیانتی 

، دست از یاری شدند که هنگام دعوت امام به یاری دین

ای نشستند یا به دامن معاویه پناهنده شسته و به گوشه

 (533 /1: 1380شدند.)مهریزی و ربانی، 

انگاری و امام علی)ع( در راستای سیاست یكسان

رو شد که های زیادی روبهنژادیش با چالش ضد تبعیض

 ریشه در نفسانیات خواص داشت. 

یافتن قبایل در الحدید تصویر جالبی از قوت ابیابن

 نویسد:کوفه در ایام پایانی خالفت علی)ع( دارد. وی می

شد، به گاه که مردی از منازل قبیله خود خارج میآن

رفت و فریاد زده از قبیله های قبیله دیگر میمیان خانه

طلبید. هدف او ایجاد فتنه وآشوب خود استمداد می

 (168 /1340الحدید،ابیبود.)ابن

عیتی امام تالش کرد تا معیارگرایی را در چنین وض

در صحنه ذهن و زندگی مردم بگستراند، تا آنان راه را با 

اینكه معیارهای حق برگزینند و مردمان را بدان بسنجند، نه

های برجسته بسنجند. حق را با معیار افراد و شخصیت

های ایشان، گاه با مخالفت آور بود که تصمیمبرای امام رنج

اثر جمع انبوهی حامی او بودند بیفردی که 

 (105: 1391شهری، ریماند.)محمدیمی

پذیرند؛ باید حكومتی این قبایل، حاکم عادل را نمی

داشت که به نحو دیكتاتوری اداره شود مانند حكومت 

ثقفی یا یوسفبنزیاد و حجاجبنزیادبن ابیه، عبیداهلل

نداشته  های مردم برخوردیحكومتی داشت که با خواسته

 باشد مانند حكومت ده ساله مغیره بن شعبه.

 

 خیانت خواص و پیروی از عوام

ترین موانع پیشرفت یک حكومت، زمانی است که از مهم

اندیش شده و نان به نرخ روز بخورند. مردم مصلحت

کارانه و برحسب مصلحت داشته باشند. ایمان سازش

مصلحتی و رو بود که صفت روبهعلی)ع( با مردمی منافق

کار بودند، البته در حكومت علی)ع( کسانی بودند سازش

قرص و محكم، اندیشمند و شاید هم عابد و خالص، ولی 

ای بود که آنان راه سرخوردگی از اوضاع گذشته به گونه

اعتزال و سكوت در پیش گرفته بودند. آنان ترجیح 

 دادند عامل و سهیم نبوده بلكه تماشاچی و ناظر باشند.می

تفاوتی که اوالً جامعه از بیتر بود چرالطمه این گروه بزرگ

بر حمله و این افراد لطمه خورده و ثانیاً خصم، جرأت 

 کرد.یورش پیدا می

جبهه خواص، عدالت علی)ع( را تاب نیاوردند و از 

رو بر آن حضرت شوریدند. طلحه و زبیر دو چهره همین

بل حضرت شاخص این جبهه بودند که لشكری در مقا

 گردآوردند. 

ها ضعیف وقتی معیارها از دست رفت، وقتی ارزش

ها حاکم شد؛ دیگر دوستی بر انسانطلبی و مالشد و دنیا

چه ها دنبال معارف الهی نبوده و هر کسی هرانسان

اسالم  چهآناندازد نهخودش بگوید به عنوان اسالم جا می

خورد بسیار یای که دین از این افراد مگفته است. لطمه

تر از دشمن ظاهری است. امام در کالم خطرناک

 فرماید: اش میبیدارکننده

ترسم، دو خصلت بیشترین چیزی که به شما از آن می

است: پیروی از هوای نفس و آرزوهای دور و دراز 

 (74: خطبه/ 1407بغدادی، .)موسوی

اگر خواص و نخبگان دچار انحراف و نخوت و تكبر 

وام دیدند سدها شكسته شد، کارها برخالف شدند، و ع

گوید جریان دارد آنها هم به آن طرف چه زبان میآن

 ا ـتوانند بیـرین مـریان آفـهای جکنند. چهرهیـحرکت م
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گیری از مردم و جامعه، آتش اختالف را دامن زده، بهره

 جامعه را به کام آتش فرو ببرند.

ین خطر را امام علی)ع( در کالم گهربار خویش ا

 فرماید:زد کرده میگوش

هان بترسید از پیروی بزرگان و مهتران که به گوهر 

های خود نازیدند و نژاد خویش، برتر دیدند. پس آنان پایه

اند و مالزم های فسقاند و ستون فتنه...، آنان پایهعصبیت

بریدن از پدر و مادر، و شیطان آنان را مرکب گمراهی و 

بر مردمان صولت یابد،  سپاهی که بدیشان

 (192: خطبه/ 1407بغدادی، برگزیند.)موسوی

 

عوامل یا موانع مربوط به نوع حکومت و شخصیت 

 حاکم

دلی مربوط به مردم با توجه به بحث قبلی که موانع هم

تحت سلطه حكومت دینی را ذکر کردیم؛ در این قسمت 

کنیم که مربوط به نوع حكومت و عواملی را بررسی می

صیت حاکم است تا بتوانیم نتیجه بگیریم که مردمی با شخ

خصوصیات ذکر شده در بحث قبل در مواجهه با حكومتی 

دلی نخواهند داشت. گرچه ممكن است عكس دینی هم

قضیه هم نگاه شود؛ یعنی مردمی خوب تصور کنیم که 

تحت سلطه حكومتی جابر هستند؛ ولی چنین موردی 

تحت تأثیر حكومت خیلی کم است چون مردم غالبا 

عبارتی مردم بر دین ملوکشان هستند نه ملوک هستند و به

بر دین مردم. با این مقدمه است که ما حكومت را با 

ایم، و اوصافی که مطابق نظام علوی است توصیف کرده

در مقابل مردم باید خودشان را سازگار کنند وَااِل همدلی 

 افتد.اتفاق نمی

 

 گراییحق

جویی یتی مانند علی)ع( بوده و دنبال حقاگر حاکم شخص

طلبی باشد و حتی حاضر شود برای احیای حق و حق

مظلوم با تمام قوا در مقابل ظالم بایستد، طبیعی است که 

در چنین وضع و صورتی کسانی از دور و برش جدا شده 

و نافرمانی کنند. قطعاً اگر حكومت بر اساس قرآن و سنت 

نخواهند توانست چنین اوضاعی  پیامبر باشد برخی افراد

 (67: 1379را تحمل کنند. ) قائمی، 

ها با مالحظات زودگذر و شود که واقعیتبسیار می

مصالح شخصی و گروهی در تضاد است و حق در یک 

گیرد. در اندیشی در طرف مقابل قرار میطرف و مصلحت

اندیشی را طلبان و سیاسیون دنیوی مصلحتاین موارد دنیا

دارند؛ حال اگر حاکمی بخواهد قعیت و حق مقدم میبر وا

حق را مقدم بدارد، دوستی برایش باقی نخواهد 

 (353 /2: 1379شیرازی، ماند.)مكارم

گر وسیله گرایی همیشه هدف توجیهدر منطق حق

نیست بلكه دستیابی به اهداف در صورتی صحیح است 

را های اصالحی که مردمان آزادانه بیندیشند و برنامه

برگزینند و بدان گردن نهند. امام علی)ع( شیوه معاویه را 

پذیرد و که تطمیع و در مواردی زور و تزویر بود نمی

 فرماید: می

دهید تا پیروزی را بجویم با ستم مرا فرمان می

 (126: خطبه/ 1407بغدادی، کردن.)موسوی

های خود را برای مردم بازگو امام به روشنی دیدگاه

گر مردم نپذیرفتند حاضر به خشونت برای اجرای کند. امی

 فرماید:فرامینش نیست. حضرت می

دهند. دادم و امروز فرمانم میمن دیروز فرمان می

ماندن دارند. شما زندهداشتم و امروز بازم میدیروز باز می

را دوست دارید، و مرا نرسد به چیزی وامدارتان که 

 (208: خطبه/ 1407بغدادی، ناخوش می انگارید.)موسوی
 

ندادن به استبداد یک اصل در حكومت علوی تن

طلب اساسی است و همراهی با مردم از طریق موعظه

شود نه از طریق شمشیر. حضرت علی)ع( حاضر است می

حكومت مشروع خود را از دست بدهد ولی به هر 

ای و به طور خاص به شمشیر و زور خارج از حدود شیوه

ن الهی متوسل نشود.)گروهی از های معیو مجازات
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 (199: 1381نویسندگان، 

امام علی)ع( قائل بود که با خشونت، مشكل 

شود امّا آن حاکمیت ای زودگذر حل میحكومت به گونه

که اصالح با و حكومت دیگر علوی نخواهد بود چرا

های اخالقی است که با شمشیر سبب تباه ساختن ارزش

سازگار خوی علوی و فلسفه حكومت او 

 (125: 1391شهری، رینیست.)محمدی

 

 محوریعدالت

ها و جاذبه های مادی و ها غالباً در کمند کششانسان

های دنیوی خو کُند و در دنیوی هستند. اگر کسی با تمتع

زدگی را پیشة خود سازد وری از متاع دنیا، رفاهبهره

جداشدن از آن بسی دشوار خواهد بود. وقتی حكومت 

های پرطمطراق را بر ی پرنفوذ و شخصیتهاچهره

های پنهانی را شروع کرده دیگران ترجیح ندهد؛ مخالفت

 -کردن راز جدایی خود از حكومتبا پنهان -و عوام را 

کشانند. در این میان حضرت علی)ع( دنبال خود می

همیشه عدالت را بر هر امری ترجیح داده و از 

د.)فروغی و نمایدینی اجتناب میهای غیرمصلحت

 (142: 1379دیگران، 

توجه به این امر الزم است که برخی اوقات اگر 

جامعه از معارف خالی شود حتی مخالف عدالت هم 

گونه که به خاطر عدل شدید علوی جنگ شوند همانمی

ای به امام عباس در نامهجمل را طراحی کردند. حتی ابن

 حسن نوشت:

د و به سوی روی پدرت را ترک کردنمردم از آن

کرد شان تقسیم میمعاویه رفتند که اموال را به تساوی میان

ش: 1340الحدید، ابیو آنان تحمل این امر را نداشتند. )ابن

16/ 23) 

داد مردمی که با این چه امام فریاد اصالح سرمیهر

گرفتند. تر فاصله میهدف آمده بودند از او بیش

ح، بیشتر مردم را انگیز است که گاه فریاد اصالشگفت

کریم در سورة گونه که قرآنِدهد درست همانفراری می

فرماید: گاه قران خواندن بر کسی بیشتر او را می 30اسراء/

 کند.از آن گریزان می

منظور از این آیه این نیست که قرآن سبب ضاللت 

است؛ بلكه مراد این است که آدمی که فساد را دوست 

رود. ق بیشتر در باطل فرو میدارد، از نفس دعوت به ح

 (232: 1386)جعفریان، 

 

 عدم سنخیت میان شخصیت رهبر و مردم زمان

از جمله عواملی که سبب نافرمانی مردم و عدم همدلی 

گردد، عدم سنخیت شخصیت رهبر با مردم آنان با رهبر می

است. در صورتی که رهبر دنبال صراط مستقیم توحید 

اهلل نماید ولی مردم سبقت الیباشد و مردم را دعوت به 

اصالً حرکتی به سمت کمال نداشته باشند؛ بین آنان و 

دلی نخواهد بود و حتی دنبال طرد رهبری رهبر هم

ای برخالف سنت جاری خواهند بود. در چنین جامعه

شوند و جوامع بشری که همواره مردم مظلوم واقع می

شود. به حاکم ظالم، برعكس شده و حاکم مظلوم واقع می

جای اینكه او امیری مردم را بر عهده بگیرد، آنها امیر او 

 شوند. نمونه بارز این امر در حكومت علوی دیده شد.می

 مسئله دیگری که سبب عدم سنخیت شده، تفاوت

نگرش است. اگر رهبر نگرش الهی دینی داشته باشد ولی  

شان محدود باشند، ایمردم در چارچوب منافع قبیله

های رهبر داشته هند توانست درک درستی از دغدغهنخوا

های اصیل باشند. چنین مردمی برای حاکمیت یافتن ارزش

اسالمی شمشیر نخواهند زد. حاکم مردم را برای خدا 

حالی که مردم او را برای خود پیروی خواهد خواست، در

 خواهند کرد که فرمود:

خواسته من و شما یكسان نیست؛ من شما را برای 

خواهم و شما مرا به جهت خودخواهی خود دنبال خدا می

 (136: خطبه/ 1407بغدادی، کنید.)موسویمی

ها چه موجب اِتّحاد واقعی میان انسانبدون شک آن
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شود، اِتّحاد در هدف و راه رسیدن به آن است. اگر می

دلی هدف اَعالی حیات حاکم با مردم یكسان نباشد هم

الی حاکم ورود به جاذبة الهی شود. هدف اَعایجاد نمی

ها و لذائذ زندگی که هدف مردم خوشیاست در حالی

گیری جدایی بین حاکم و مردم طبیعی است. این دو هدف

شود کند به حدّی که امام برای جهاد آماده میایجاد می

 شوند.ولی مردم آماده نمی

 

 گیریبحث و نتیجه

س اگر طلب. پانسان موجودی است اجتماعی و کمال

بخواهد به کمال برسد باید در اجتماع راه کمال او فراهم 

آید. طریق کمال در اجتماع هم در پرتو حكومتی است که 

قوانین را به صالح انسان وضع و اجرا کند. قوانین در 

صورتی اجرا خواهد شد که حكومت قدرت اجرا داشته 

زر و شمشیر و  باشد. اجرای قوانین در ذیل سایه زور

كن است ولی عمق و دوام ندارد. بنابراین باید بین مم

دلی برقرار باشد تا قوانین به بهترین حكومت و مردم هم

دلی ممكن است به خاطر نحو اجرا گردد. نبود هم

گرفتن از شدن مردم در زرق و برق دنیا، فاصلهغرق

سبب  اینهاالهی باشد که ها و کنارگذاشتن اولیاءارزش

طلبی و روحیة ضعیف و افكار پوسیده پروری، عافیتتن

های اصالحی به زودی مقاومت گشته و در مقابل برنامه

 دهند.خود را از دست می

های سعادت انسان از طرفی اگر حاکم بخواهد برنامه

را به درستی اجرا کند باید مردم با او در هدف و راه 

رسیدن به آن متحد باشند. اگر مردم در مقابل حق و 

ایستادگی کنند؛ سنخیت بین آنان و حاکم از عدالت 

های حكومت قدمی تنها در راه تحقق آرمانرفته، نهبین

برنخواهند داشت، بلكه اگر گوشه عزلت نگیرند، در مقابل 

کارهای عادالنه حكومت خواهند ایستاد و چون راه

یابند به های نامشروع خود میحكومت را مخالف هوس

که اگر در حكومتی، غلتید. چرادامان مخالفان خواهند 

های سازی نكرده، بلكه پیرو اندیشهخواص جامعه اندیشه

مردم عادی باشند انتظاری جز شكست برای آن حكومت 

 نیست.

بنابراین باید حكومت دینی تالش کند سطح آگاهی 

دادن و شعور دینی مردم را باال برده و در مواردی با نشان

چنان سمتی ببرد که مخالفان  راه بهشت فضای جامعه را به

سعادت و طرفداران هوا و هوس نتوانند رخ نشان داده و 

مردم در پرتو درایت مسئوالن با آرامش خیال، عامل به 

 مبانی دینی و معنوی خویش باشند.
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