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چکيده

در اين مقاله تالش شده است تا بر مبناي الگوي خطمشیگذاري ،به برنامهريزي حکومت علوي
در حوزة فرهنگ پرداخته شود .در اين راستا ،با روش کتابخانهاي و سندپژوهی ،منابع اولیه و
ثانويه ،مورد بررسی قرار گرفته و مؤلفههاي سیاستی دولت علوي استخراج شده است .دوران
حکومت علوي بهعنوان يک معصوم ،زمان تثبیت نظام اسالمی است و ديگر نیاز به بحث در
ابتدائیات دين اسالم در اين دوره نیست .اين خصوصیت شباهت بیشتري به موقعیت جمهوري
اسالمی ايران در زمان معاصر دارد ،بنابراين ضرورت و هدف اين مقاله آن است که به دلیل مبنا
بودن دين در برنامهريزيها و شباهت موقعیت دو دولت ،در مدلسازي سیاستگذاري فرهنگی
از دولت علوي براي جمهوري اسالمی میتوان چه استفادهاي نمود؟ با توجه به آنکه مسئله
محوري ،آغاز و مبناي کار در سیاستگذاري است ،با صورتبندي تاريخی مشکالت دوران
حکومت علوي ،سه مسئله خاصگرايی ،قشريگرايی و ظاهربینی ،رفاهطلبی و دنیازدگی احصا
گرديد .ازآنجاکه هرکدام از سه مشکل مذکور به حوزههاي کالن سیاست (خاصگرايی) ،اقتصاد
(رفاهطلبی و دنیازدگی) و دين (قشريگرايی و ظاهربینی) بازمیگردد ،میتوان سیاستگذاري در
اين زمان را به سه حیطة فرهنگ سیاسی ،فرهنگ اقتصادي و فرهنگ دينی صورتبندي نمود .با
بررسی مسائل پیش روي دولت علوي سه سیاست کالن مردمداري در حوزة سیاست ،عدالت در
حوزة اقتصاد و تربیت در حوزة دين مورد توجه واقع شد که در ادامه بر اساس مراحل چرخه
خطمشیگذاري سیاستهاي بخشی هرکدام از اين سیاستها مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
واژگان کليدي

سیاستگذاري فرهنگی ،عدالت ،تربیت دينی ،مردمداري ،دولت علوي ،امام علی(ع)،
امیرالمؤمنین(ع)

 دانشیار رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)

hesamodin@gmail.com

 دانشجوي دکتري رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع) (نويسنده مسئول)
kazemigh@gmail.com
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 .5ادبيات نظري پژوهش

علیرغم تنوع رويکردها در خطمشیگذاري عمومی ،يکی از روشهايی که از همه مهمتر
بوده و هنوز دولتها بر اساس آن عمل میکنند روش عقاليی تصمیمگیري است که اصطالحاً
به آن چرخه خطمشیگذاري میگويند .بهرغم وجود نوعی مشکل فزاينده در مورد چارچوب
غالب در تحلیل سیاستها ،تصمیمگیري عقالنی ،چرخه سیاستگذاري يا رويکرد مرحلهاي،
همچنان بهمثابه پايهاي براي تحلیل فرايند سیاستگذاري محسوب میشود .مراحل گوناگون
براي طراحی يک نقشه از فرايند سیاستگذاري عبارتاند از مسئله و توصیف آن ،تشخیص
گزينهها و ارزيابی آنها ،انتخاب گزينه ،اجرا و ارزيابی .اين فرايند در يک چرخه تکرار
میشود و میتوان آن را به شکل زير صورتبندي نمود (پارسونز ،5831 ،ص.)511

نمودار  .5چرخه خطمشيگذاري

با توجه به جايگاه خطمشیگذاري در امر سیاستگذاري ،میتوان عالوه بر
سیاستگذاري به مطالعه و تحلیل سیاست بر اين اساس پرداخت تا مدل بهکاررفته از سوي
دولتها و نهادها در حوزه سیاستگذاري بهصورت علمی تبیین گردد .مسئله ديگر در اين
حوزه تعريف فرهنگ و تأثیر آن بر سیاستگذاري است .در تمام طول تاريخ انديشه بشري
نوعی چالش نظري درباره امکانپذيري سیاستگذاري و برنامهريزي فرهنگی وجود داشته
است .بهطور کلی ،دو ديدگاه بنیادين در اين زمینه وجود دارد .اين دو نظريه را میتوان در
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ديدگاه افالطونی (که ممکن و ضروري میداند) (آشنا ،5831 ،ص )51و نظريه ارسطويی (که
آن را محدود و مشروط میداند) دستهبندي کرد (سلیمی ،5831 ،صص.)31-38
در ادامه بهصورت گذرا به چند نمونه از ديدگاههاي ايشان اشاره میکنیم .امام مهمترين
نهادي که وظیفة تربیت و تعلیم مردم را دارد را نهاد خالفت میدانند .براي اثبات اين مدعا
میتوان به اين کالم امام اشاره کرد« :بر پیشواست که به مردمان تحت حکومتش حدود اسالم
و ايمان را بیاموزد»؛ 5بنابراين ،وظیفة رهبري يک جامعه آن است که افراد تحت حکومتش را
آموزش دينی دهد .از طرفی ايشان در خطبه سیوچهار نهجالبالغه حقوق فرهنگی متقابل
حکومت و مردم را اينگونه بیان میدارند« :بر من است که شما را تعلیم دهم تا بیسواد و
جاهل نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید» 1اين ديدگاه نشاندهندة
وظیفه دخالت دولت در امر فرهنگ است که بهصورت جامع به آن خواهیم پرداخت .بر
اساس چنین ديدگاهی ،فرهنگ عمالً کل جامعه اعم از افراد ،گروههاي گوناگون اجتماعی و
نیز بخشهاي متناظر با اين گروهها يعنی کار ،رفتار اجتماعی و ارتباط متقابل افراد و گروهها،
بهداشت ،مصرف ،تغذيه و بسیاري امور از اين قبیل را در برمیگیرد .حیطة موضوعی و
انسانی فرهنگ چنان گسترده میشود که سیاستگذاري فرهنگی را مستلزم بهرهگیري از
تخصصهاي گوناگون و نهادهاي عمومی متنوع میکند .در چنین شرايطی فرهنگ ماهیتی
چندگانه پیدا میکند و سیاستگذاري آن مستلزم اتخاذ روشی میانرشتهاي و کاربست
سیاستها در گرو هماهنگی و اجراي بین سازمانی میشود (اشتريان ،5831 ،ص.)51
در اين مقاله سؤال اصلی آن است که با توجه به چرخه خطمشیگذاري سیاستگذاري،
عملکرد فرهنگی دولت علوي با رويکرد کالننگر ،در دوران زعامت امیرالمؤمنین علی بن
ابیطالب(ع) داراي چه مدلی است و چه ويژگیها و شاخصهايی را داراست؟
 .2روش جمعآوري دادههاي پژوهش

در اين پژوهش روش جمعآوري داده «سندپژوهی» است که طی آن دادههاي جمعآوريشده
آنگونه که نیومن توضیح داده (نیومن ،5811 ،ج ،1ص ،)511بر اساس سؤالهاي پژوهش به
ترکیب جديدي منتهی شده که اساس تحلیل را تشکیل داده است .در اين مسیر کوشش شده
ترکیب جديد بر اساس رهنمودهاي فلیک چشمانداز جديد و پااليهنشدهاي را به روي میدان
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مورد مطالعه و فرايندهاي جاري در آن بگشايد .تا از اين طريق اسناد و مدارک مورد کاوش
امکان فراتر رفتن از ديدگاههاي اعضاي میدان را فراهم کند (فلیک ،5833 ،ص.)131
 .9دستاوردهاي پژوهش

ازآنجاکه خطمشیگذاري ،از شناخت مسئله شروع میشود ،نويسنده با مطالعه مباحث تاريخی
چهار کتاب «تاريخ طبري»« ،دانشنامه امیرالمؤمنین(ع)»« ،تاريخ يعقوبی» و «الکامل» و نیز
بررسی منابع ثانوي همچون کتابهاي «تاريخ خلفا»« ،دولت آفتاب» و «نشانهها و ويژگیهاي
دو مکتب اسالم» به مشکالت و مسائل و بعضی علل اصلی آنها در زمان حکومت امام
علی(ع) دست يافته و با مفهومسازي ،آنها را ذيل سه مفهوم کالن خاصگرايی ،رفاهطلبی و
دنیازدگی و قشريگرايی دستهبندي نموده است که در جدول ذيل میتوانید اين صورتبندي
را مشاهده نمايید.
جدول  .5مشکالت و مسائل سياستي در زمان حکومت علوي
خاصگرايي

رفاهطلبي و دنياگرايي

ظاهربيني و قشريگرايي

زمان خلفا
اجتهاد به رأي خلفا و حتی فرماندهان
به دست گرفتن خالفت و قدرت
پس از پیامبر با جلسهاي در سقیفه و
نهادينه کردن اين امر پس از ابوبکر (با
وصیت خود) (ابناثیر ،5835 ،ج،3
ص )531و عمر با انتخاب شورا در
انتخاب خلیفه (يعقوبی ،5835 ،ج،1
ص.)11

کشورگشايی (طبري5831 ،ش ،ج1؛
 )5131و افزايش غنائم و نیز
حوزههاي اقلیمی که مجبور به
پرداخت جزيه شدند ،اين امر باعث
ثروتمند شدن اعراب شد (ابناثیر،
 ،5835ج ،3صص)511-511

در احکام الهی :در اين مورد میتوان
به اجتهاد به رأيهاي ابوبکر (اسقاط
سهم ذيالقربی ،تفسیر به رأي اينکه از
پیامبران نمیشود ارث برد و )...و عمر
(منع متعه ،بدعت نماز تراويح ،بدعت
در اذان و )...و عثمان (چهاررکعتی
خواندن نماز در منی) اشاره کرد
(شرفالدين ،5831 ،ص)31

خاصگرايی در انجام قوانین (مانند

ايجاد نظام تقسیم بیتالمال

قصاص نکردن فرزند عمر) (ابناثیر،

بهصورت مقرري براي طبقات

 ،5835ج ،1ص )511و حد نزدن

خاص (طبري ،5831 ،ج،1

خالد بن ولید (ابناثیر ،5835 ،ج،3

ص )5311که اين امر باعث ايجاد

ص)38

فاصلة طبقاتی در جامعه شد.

جلوگیري از انتشار احاديث
پیامبر(ص) و تدوين آن (در طبقات
ابنسعد آمده است که در دوران
زمامداري عمر بن خطاب ،احاديث
رسول خدا(ص) رو به فزونی نهاد؛
پس عمر از مردم خواست تا هر کس
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خاصگرايي

رفاهطلبي و دنياگرايي

ظاهربيني و قشريگرايي

طبقاتی که خلیفه دوم در تقسیم

آنچه را که از حديث پیغمبر(ص) نزد

بیتالمال تشکیل داد به شرح ذيل

خود نوشته دارد ،بیاورد و چون مردم

بود:

فرمانبرده آنها را به خدمتش آوردند،

• نسبت همسري با پیامبر

• پذيرش اسالم تا جنگ بدر

دستور داد تا همه آنها را در آتش
افکنده ،بسوزانند).

• مسلمان بودن میان جنگ بدر تا

مکتب خلفا تا آغاز سده اول هجري

صلح حديبیه

همچنان از نوشتن و تدوين احاديث

• مسلمان بودن از صلح حديبیه تا

پیغمبر(ص) جلوگیري کرد ،حتی از

جريان ردّه

روايت و بازگويی سنت رسول

• مسلمان بودن از جريان ردّه تا

خدا(ص) نیز مانع گرديد.

قادسیه

ذهبی در همین مورد مینويسد:

• مسلمان بودن از قادسیه به بعد

ابوبکر پس از وفات رسول خدا(ص)

• زنان غیرعرب و بردگان آزادشده

مردم را فراخواند و به ايشان گفت:

(يعقوبی ،5835 ،ج ،1صص)11-15

شما در حالی احاديث رسول
خدا(ص) را بیان میکنید که خودتان
درباره آنها با هم اختالفنظر داريد.
در صورتی که بعد از شما ،مردمان
درباره آنها با يکديگر اختالف
شديدتري پیدا خواهند کرد .پس
بههیچروي حديث پیامبر خدا(ص) را
بیان نکنید و اگر کسی درباره چیزي از
شما پرسشی نمود ،در پاسخ بگويید:
بین ما و شما ،کتاب خدا که وجود
دارد ،به آن مراجعه کرده ،حاللش را
حالل و حرامش را حرام بدانید.
عثمان نیز مقررات ايشان را در اين
مورد تأيید و تنفیذ کرد .چه ،او روي
منبر رسول خدا(ص) مردم را مخاطب
ساخته گفت :هیچکس حق ندارد
حديثی را که در دوره خالفت ابوبکر
و عمر روايت نشده است ،روايت کند
(عسکري.)5838 ،
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خاصگرايي

رفاهطلبي و دنياگرايي

ظاهربيني و قشريگرايي

تغییر ذائقة امرا و حکام در نوع
زندگی دنیايی (در اين مورد میتوان
انتخاب خلیفة پس از پیامبر به وسیلة

به اعتراض عمر به يکی از امراي

شورا و با توجه به منزلت و شأن

خود که نوع لباس و پوشش او

اجتماعی تا شايستگی (ابناثیر،5835 ،

بهصورت اشراف درآمده بود اشاره

ج ،3ص)53

کرد که مورد عتاب و توبیخ شديد

گسترش عقايد و جريانات انحرافی
پس از پیامبر و پیروي مردم از آنان
(يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص)1

عمر قرار گرفت (ابناثیر،5835 ،
ج ،3ص)813
حاکمیت فرهنگ قبیلهاي،
قومیتگرايی (در اين زمینه میتوان به
موردي اشاره کرد که عمر تمام کنیزان
عرب را خريد و آزاد کرد و گفت:
ديگر نبايد کنیز عرب گرفت،
درحالیکه کنیز عجم وجود دارد ،مگر
آنکه کنیزي از صاحبش داراي فرزند
باشد (ابناثیر ،5835 ،ج ،3ص )11و
شیخوخیت در انتخاب افراد (مانند
ماجراي اسامه که پس از پیامبر بارها

بخشیدن اموال به نزديکان و
خويشاوندان توسط خلفا مخصوصاً
در زمان عثمان ،مانند بخشیدن
خمس فتح آفريقا به مروان (ابناثیر،

ترويج سحر و جادو در زمان عثمان
(يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص)13

 ،5835ج ،1ص)131

به ابوبکر گفته شد که او جوان است
و نیز در سقیفه گفتند :علی(ع) جوان
است)( ،طبري ،5831 ،ج،1
ص)5811
يکی از پديدههايی که در اين دوره به

بیتوجهی عمال و حاکمان به

وجود آمده و بايد اصل آن را تبعات

خواستههاي مردم (عمر در زمان
حکومت خود با اشاره به اينکه وضع

مالاهلل خواندن بیتالمال براي

را تغییر میدهد علت آن را اين

برداشت از آن بر اساس تشخیص

میداند که عمال و حکام ،حوائج

خلیفه ،اين کار در زمان عثمان انجام

مردم را به مردم نمیرسانند :اگر زنده

گرفت (ابناثیر ،5835 ،ج،1

بمانم بخواست خداوند وضع را تغییر

ص)533

خواهم داد؛ زيرا من میدانم که مردم
حوائج و خواستههايی دارند که نزد

رواج اسرائیلیات دانست ،پديده
قصهخوانی است .کسانی با عنوان
قاص به نقل قصص تورات تاريخی-
دينی يهوديان پرداخته و بهعنوان
تفسیر آيات تاريخی قرآن از آنها
استفاده میکردند ،اين افراد حتی قبل
و بعد از نماز براي مردم سخنرانی
میکردند (جعفريان ،5833 ،ص.)13
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خاصگرايي

رفاهطلبي و دنياگرايي

55

ظاهربيني و قشريگرايي

من مطرح نمیشود (ابناثیر،5835 ،
ج ،1ص.)18
انتخاب امراي ناشايست مانند ولید بن
عقبه سعد بن ابی وقاص و عبداهلل بن
سعد که حتی قرآن و پیامبر از آنها
نهی کرده بود (ابناثیر ،5835 ،ج،1
ص)513
برخورد تند با منتقدان مانند برخورد
با ابنمسعود بر سر جمعآوري قرآن و
تبعید ياران صديق پیامبر (ابوذر،
عبدالرحمن بن حنبل) (يعقوبی،
 ،5835ج ،1صص)31-31
زمان حضرت علی(ع)
شخصیتگرايی بهجاي حقگرايی

توقع حکومت و قدرت اصحاب و
نزديکان قدرت بر اساس روابط

دعوت معاويه از مردم تحت فرمان

همچون متابعت از عايشه به دلیل

غیرشايستهساالر ،مانند طلحه و زبیر

حکومت علوي بر ندادن مالیات و

امالمؤمنین بودن وي (ابناثیر،5835 ،

که دوستدار حکومت بر اساس رابطه

دادن وعدههاي مالی به آنها (ابناثیر،

ج ،1ص )811و طلحه و زبیر که

خانوادگی و صله رحم بودند

 ،5835ج ،1ص)511

ياران پیامبر بودند (يعقوبی،5835 ،
ج ،1ص)588

(يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص)33
ظلمپذيري مردم مانند هديه دادن
مردم به عمال حکومتی مخصوصاً در
جاهايی که تحت حکومت کشورهاي
بیگانه بودند و مانند مدائن به دست
مسلمانان فتح شدهاند (يعقوبی،
 ،5835ج ،1ص .)33در اين مورد
میتوان به احترامهاي اشتباه براي
خلیفه مانند هنگامی که امام بر روي
اسب بودند و ياران در پی ايشان پیاده
میآمدند و امام آنها را نهی میکردند
که اين کار باعث گمراهی میشود
(ابناثیر ،5835 ،ج ،51ص.)551

عمال و حاکمان و قدرتمندان
دولتها و حکومتهاي قبل ضد
حکومت ايشان خروج کردند و
سعی بر شورش علیه حکومت امام

عدم تبعیت مردم در برابر فرامین امام

علی(ع) مانند جنگ جمل که

براي جنگ با دشمنان (يعقوبی،

ثروتمندان و قدرتمندان در مکه جمع

 ،5835ج ،1ص.)515

شدند و برنامه جنگ را براي
براندازي حکومت امام را تنظیم
کردند (يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص.)31
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خاصگرايي

ظاهربيني و قشريگرايي

رفاهطلبي و دنياگرايي
فرار ياران در پی انجام عدالت
بهطوري که امام میفرمايند« :عدالت

مواجه شدن با آدمهاي جاهل و

را شناختند و ديدند و شنیدند و آن

ظاهربین همچون خوارج که به ظواهر

را دريافتند و دانستند که مردم در نزد

قرآن توجه داشتند و مغلوب حیلة

ما در حق برابرند اما گريختند

عمروعاص در جنگ صفین شدند

بهسوي برتريجويی و امتیازطلبی.

(ابناثیر ،5835 ،ج ،51ص585؛

پس دور باشند از رحمت خدا»

يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص.)11

(دشتی ،5838 ،ص.)183
نافرمانی عمال ظاهربین و سطحینگر
در مسند همچون ابوموسی اشعري که
حاکم کوفه بود و از فرمان امام در
فرستادن مردم براي جنگ با اصحاب
جمل جلوگیري کرد (ابناثیر،5835 ،
ج ،1ص.)833
عدم آگاهی مردم در اولويتشناسی.
امام قائل بود ،بايد جامعه آرام شود و
پس از آن قاتالن عثمان به سزاي
اعمال خود برسند (ابناثیر،5835 ،
ج ،1ص .)813ولی مردم براي قتل
عثمان چند دسته بودند؛ عدهاي
میگفتند که بايد عامالن آن قصاص
شوند و عدهاي بر اين باور بودند که
علی(ع) نبايد با آنها کاري داشته
باشد (ابناثیر ،5835 ،ج ،1ص.)881

ازآنجاکه هرکدام از اين سه مشکل به حوزههاي کالن سیاست (خاصگرايی) ،اقتصاد
(رفاهطلبی و دنیازدگی) و دين (قشريگرايی و ظاهربینی) بازمیگردد و از طرفی تعريف از
سیاستگذاري فرهنگی تعريف کالن آن 8است ،حوزههاي سیاستگذاري در اين زمان به
سه بخش سیاستگذاري در فرهنگ سیاسی ،فرهنگ اقتصادي و فرهنگ دينی صورتبندي
شد که در ادامه بهطور مفصل به هرکدام از آنها پرداخته میشود.
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 .5سياستگذاري فرهنگ سياسي

فرهنگ سیاسی حاکم بر يک کشور تأثیر بهسزايی بر فرهنگ عامه جامعه دارد .نوع تعامل
دولت و مردم ،آزاديهاي اجتماعی ،گفتمانهاي حاکم بر يک جامعه و ديگر مؤلفههاي
سیاسی آن ،میتواند در شکلگیري فرهنگ و روابط اجتماعی نقش بهسزايی داشته باشند.
میان کشوري که مردم آن داراي آزاديهاي اجتماعی در جهت رسیدن به اهداف مطلوب خود
هستند ،با مردم جامعهاي که در تصمیمگیريها و مشارکتهاي اجتماعی خود داراي
محدوديت میباشند ،بسیار تفاوت است .حال با توجه به مطالب گفته شده و اهمیت رابطه
متقابل فرهنگ و سیاست ،به بررسی تفاوت فرهنگ سیاسی شکل گرفته ،قبل و بعد از استقرار
حاکمیت علوي ،پرداخته میشود تا با توجه به تغییر ايجاد شده ،نوع خطمشیگذاري فرهنگی
در اين حوزه مشخص گردد.
 .2-5مسئله عمومي فرهنگ سياسي

با بررسی مشکالت سیاسی در دوران قبل از حکومت امیرالمؤمنین میتوان گفت که مهمترين
مسئله و مشکل موجود فرهنگ سیاسی خاصگرايي حاکم بر آن زمان بود که تأثیرات بسزايی
بر فرهنگ جامعه گذاشت و ريشه در عوامل مختلفی داشت .مهمترين علل شکلگیري مشکل
خاصگرايی در حوزه فرهنگ سیاسی ،نظام اجتماعی قبیلهاي عرب بود که باعث تغییر در
نوع و معیار انتخاب قدرت سیاسی بر اساس شیخوخیت و تعصبات جاهلی شد (احمدآبادي،
 ،5831ص .)511از طرفی توزيع نابرابر قدرت در زمان پس از پیامبر و خروج مردم از تعیین
سرنوشت خود با تشکیل شورا و نهادينه کردن اصل استخالف (شهیدي ،5833 ،ص)583
باعث به وجود آمدن فرهنگ سیاسی تبعی 1در دوران پس از پیامبر شد.
 .9-5مردمداري بهعنوان دستور کار

دولت علوي با درک مسئله گفتهشده به سیاستگذاري در بخشِ فرهنگ سیاسی ،بهمنظور
اصالح روند موجود پرداخت .امام(ع) با در پیش گرفتن سیاست کالنِ مردمداري ،درصدد
جانشین کردنِ فرهنگ سیاسی جديدي برآمد .براي درک بهتر اين سیاست به گفتمان و سیرة
علوي در اين باب پرداخته میشود.
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 .5-9-5مردمداري در گفتمان و سيرة علوي

در گفتمان علوي ويژگی اصلی قدرت امانت بودن 1آن است .قدرت اصالتاً متعلق به شخص
خاصی نیست و هیچکس حق مالکیت نسبت به آن را ندارد .حاکم امین خدا روي زمین
است 3و بین او و مردم نظام حقوقی برپاست و هرکدام بايد بر اساس حقوق و تکالیفشان
پابرجا باشند؛ نه مردم بر دولت برتري و نه دولت بر مردم دارند (نهجالبالغه ،خطبه  7.))153از
طرفی هیچکس جز مردم نمیتواند امیر خود را انتخاب کنند 3.در اين ديدگاه منابع قدرت،
مردم و حقوق الهی است و قدرت هیچ جايگاهی در جهت ايجاد رويه بر اساس مصالح و
مبانی ايدئولوژيکی خود ندارد و بايد جهتگیريها و خطمشیهايِ مبنايی آن ،بر اساس اين
دو منبع باشد .ازاينرو آنچه که میتوان نتیجه گرفت ،آن است که نوع ديدگاه به حکومت از
نوع ديدگاه مشارکتی 1است و مردمداري بهعنوان يک اصل در اين گفتمان پذيرفته شده است.
 .2-9-5اصل مردمداري در سيره عملي

اصل مردمداري را نیز میتوان در عملکرد ايشان در شاخصهايی همچون توجه به انتخاب
همگانی در امور مهم و تعیین سرنوشت مردم 51،توجه به آزادي (آزادي فردي 55،آزادي در
انتخاب 51،آزادي در انتقاد 58،آزادي عقیده ،)51توجه به حقوق متقابل مردم و دولت،

51

عامگرايی بهجاي خاصگرايی 53،در دسترس بودن حاکمان براي مردم (عدم احتجاب،

53

توجه به افکار عمومی و شفافسازي آن 53،حق دانستن مردم 51و تشکیل صندوق شکايت،)11
نوع برخورد با اعتراضات اجتماعی (اصل سعه صدر 15،استدالل و احتجاج 11،رفق و مدارا،

18

اتمام حجت 11،بخشش 11و برخورد با خرابکاران و مجرمان )13مشاهده نمود.
 .9-5مشروعيت بخشيدن

در زمان دولت علوي راههايی که میتوانست يک امر را به يک گفتمان تبديل کنند،
سخنرانیهاي عمومی و نامههايی بود که امیرالمؤمنین علی(ع) ،براي افراد و کارگزاران خويش
میفرستادند .ايشان با سخنرانیهاي متعدد خود از اين امر بهعنوان الگوي رفتاري دولت خود
نام بردند .در اين زمینه میتوان به سخنان حضرت اشاره کرد که از مردم میخواهند تا بر
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دولت نظارت 13داشته باشند .از طرفی علی(ع) ،اين سیاست را با نامههاي خويش به دو نهاد
خالفت 13و بیتالمال 29ابالغ نمودند.
 .1-5اجراي خطمشي مردمداري

ازآنجاکه مردمداري سیاستی است که جامعة هدف ،آن مردم و دولت است ،سیاستهاي
اصالحی حضرت علی(ع) را میتوان ناظر به سیاستهاي دولتمحور و مردممحور
صورتبندي نمود.
 .5-1-5سياستهاي دولتمحور

ايشان در اولینگام با تغییر الگو در انتخاب کارگزاران ،اصولی همچون پیشتاز بودن در ايمان
و ديانت 81،برخورداري از فضائل اخالقی 85،دور بودن از صفات ناپسند 81و اطاعت صحیح
و کامل از فرامین الهی 88را مورد توجه قرار میدادند .از طرفی آن حضرت با خلع کامل
دولتمردان عثمانی (يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص ،)33نظام اطالعاتی (ريشهري ،5831 ،ج،8
ص )188به وجود آوردند تا بتوانند بر کارگزاران خويش نظارت کرده و افراد خاطی را بر
اساس جرمشان مجازات کنند 81.علی(ع) براي پیشگیري از انحراف دولتمردان و حفظ
سالمت نظام اداري دولت خود به تأمین نیازهاي اقتصادي دولتمردان خويش پرداختند 81.از
طرف ديگر ،قضاوت عادالنه نیازمند يک سیستم يکپارچه براي قضاوت براي جلوگیري از
تکثر آرا بود که براي اين منظور ،امیرالمؤمنین(ع) قواعدي را وضع کردند تا قضات بتوانند بر
اساس آنها به دادگري بپردازند .اقداماتی را که در اين راستا انجام گرفت ،بهصورت اجمال
میتوان به شکل زير صورتبندي کرد )5 :ايجاد وحدت رويه در محاکم اسالمی :اختالف
در حکم موجب تباهسازي عدل و خطري براي دين و سبب جدايی است؛ 83بنابراين براي
هنگامی که قضات به اختالفی در حکم برمیخوردند با در نظر گرفتن نظامی سعی میکردند،
اين مشکل به اختالف رويه در احکام صادره تبديل نشود .بر اين اساس قضاتی را که در
حکمی دچار اختالف شدهاند ،ابتدا به حاکم و ولی امر ارجاع میدادند و وظیفه ولی امر را
آن میدانستند که اين اختالف را حل کند و حتی اگر ايشان نتوانست مشکل را برطرف نمايد،
بايد با دينشناسان عصر خود مشورت کند و حکم را صادر کند و هنگامی که حکم صادر
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شد قضاتی که با هم در آن مسئله اختالفنظر داشتند بايد حکم مورد توافق را میپذيرفتند.

83

 )1ايجاد آيین دادرسی اسالمی و ساماندهی به محکمه قضاوت اسالمی :دولت علوي،
هنجارهايی براي امر قضاوت در بین قضات پايهگذاري کردند و همه را ملزم کردند تا با توجه
به آنها حکم صادر کنند؛ از جمله هنجارهايی که در اين زمینه بنیان نهادند ،میتوان به موارد
زير اشاره کرد :احترام به طرفهاي دعوا 83،برابري در رفتار 81،عدم استفاده از شکنجه در
دادرسی 11،حضور طرفین دعوا 15،علنی بودن جلسة دادگاه 11،قضاوت بر اساس ظاهر و اقامه
ادله در قضاوت 18،استقالل در رأي 11،با ايجاد شبهه حکم لغو میشود 11،در نظر گرفتن
عدالت قضايی در حکم 13،عدم جواز صلح بین طرفین هنگامی که بر خالف احکام الهی
باشد 13،عدم جواز گرفتن رشوه 13،قضاوت بر اساس کتاب خدا 11،دادن خسارت از بیتالمال

هنگامی که قضات اشتباه کردند 11.و )8 ....نظارت جدي کار قضاوت و محاکم قضايی:
گزينش قضات از بین شايستهترين افراد 15،تأمین مالی قضات 11،ايجاد پايگاه اجتماعی باال
براي قضات 18،نظارت بر قضات 11،عزل قضات متخلف )1 11،تدوين علم فقه :اين امر تأثیر
به سزايی در حوزة قضاوت و ايجاد رويه يکسان در آن دارد 13.نهادي که به اين امر اختصاص
داده شده ،نهاد مسجد بود و اصل بر آن بود که محاکمات در آن برگزار شوند.

13

 .2-1-5سياستهاي مردممحور

در واقع سیاستهاي مردممحور ،سیاستهايی هستند که هدف آن عامه مردم بوده و علی(ع)
آنها را براي اصالح فرهنگ سیاسی جامعه ،عملی و اجرا کرده است .اولین سیاستی که امام
در مورد مردم در نظر داشتند ايجاد آرامش و ثبات فکري همراه با وحدت در جامعه اسالمی
است که حتی اگر گاهی اجراي قوانین الهی مغاير اتحاد و امنیت روانی جامعه میشد ،دستور
به توقف آن قانون را میدادند 13.در درجه دوم مردم را به حقگرايی دعوت مینمودند و آنها
را به معیارهاي دينی ارجاع میدادند و با شخصیتگرايی رايج در نظام اجتماعی قبیلهاي عرب
آن زمان و حتی نزديکی و صحابه پیامبر بودن که در زمان خلفا رايج بود مبارزه کردند 11.از
طرف ديگر ايشان در هدايت فکري اجتماع سعی در زنده نگهداشتن سنتهاي پسنديده
اجتماع گام برداشته و حتی زمینه اصلی رشد اجتماعی را بر سنتهاي رايج جامعه میگذاشتند

مدل سياست فرهنگي در حکومت علوي؛ در جستجوي مدلي براي سياستگذاري و برنامهريزي

57

و به کارگزاران خود میفرمودند« :مردم را بر پايه سنت و آيینشان بر پاي دار و چنان کن که
بیگناه از تو احساس امنیت کند و بدکاران از تو بترسند( ».واسطی ،5833 ،ص.)35
بنابراين تکثر فرهنگی رايج در جامعه براي ايشان پذيرفته بود و سعی میکردند تا از
حقوق اقلیتهاي فرهنگی و دينی دفاع میکردند 31و روش برخورد با اين گونههاي فرهنگی
را جدال پسنديده میدانستند (يعقوبی ،بیتا ،ج ،1ص .)111ايشان اين امر را در برخورد با
گروههاي سیاسی و جريانات فکري همچون خوارج در جامعه نیز اجرا مینمودند (مطهري،
 ،5833ص .)581امام(ع) براي حفظ امنیت روانی جامعه ،در مواجهه با مردم اصل برائت را
تا زمانی که اثبات اتهام نمیشد ،اجرا میکردند 35و اصل را بر عدم وقوع ناهنجاري اجتماعی
که اتفاق میافتاد قرار میدادند و حتی هنگامی که امري ثابت میشد راه را براي بازگشت
افراد به مسیر توبه باز میگذاشتند .ايشان براي تحقق اين امر دولت را از تجسس در امور
مردم بازمیداشتند 31و لوازم تعامل صحیح و مشارکتپذيري را نیکی به مردم میدانستند.

38

 .6-5ارزيابي
 .5-6-5خودارزيابي

خودارزيابی به ارزيابیهايی گفته میشود که منبع آنها کالم علوي است و ارزيابی خود
حضرت(ع) از سیاستهاي اجرايیاش میباشند .خودارزيابیهاي گفتهشده ،هم به ابعاد مثبت
پرداختهاند و هم به عدم تأثیرپذيري آنها اشاره دارند .ايشان در حوزهاي ،سیاست خود را
موفقیتآمیز میداند و در سیاستی اذعان میدارند به هدف خود نرسیدهاند .در مورد
خودارزيابی در سیاست مردمداري میتوان به موارد متعددي که امام(ع) از مردم شکوه
مینمايند 31اشاره کرد که نشاندهندة اين مطلب است که مردم آنقدر در مسائل اجتماعی و
سیاسی احساس آزادي -بهعنوان يک نتیجه مثبت -میکنند که در مسائلی که رهبر جامعه از
آنها میخواهند شرکت کنند - ،بهعنوان يک نتیجه منفی -حضور نیابند.
 .2-6-5ارزيابي تاريخي

ارزيابی تاريخی به وقوع حوادثی بازمیگردد که بر اثر اجراي اين سیاست در تاريخ ثبت شده
است.
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جنگ جمل :شخصیتهاي جنگ جمل افرادي همچون طلحه ،زبیر ،عبداهللبنزبیر،
مروان بن حکم و بسیاري از سردمداران و کارگزاران دوران عثمان بودند که در دوران وي به
قدرت سیاسی و اقتصادي در جامعه اسالمی رسیدند 31.اين افراد در دوران حکومت علوي،
بنا بر حق ساختگی که برايشان ايجاد شده بود ،انتظار داشتند تا امام(ع) آنها را بهعنوان
اصحاب پیامبر ،نزديکان خلفاي قبلی و حتی بنا بر روابط خويشاوندي به قدرت برساند.

33

آنها از رئیس دولت علوي انتظار داشتند تا در امور کشور با آنها مشورت کنند 33.طلحه و
زبیر که پس از اجماع مسلمین 33بر علی بن ابیطالب ،مجبور شدند با ايشان بیعت کنند،
هنگامی که حضرت بر اساس اصل شايستهساالري در سیاستهاي دولتمحور ،آن دو را به
قدرت راه ندادند ،به بهانه عمره 31به مکه رفته -و با کارگزاران عثمان که امام پس از رسیدن
به قدرت آنها را از قدرت خلع کرده بودند -31متحد شده ،با همسر پیامبر بهعنوان امالمؤمنین
بیعت کردند و به بهانه قصاص قاتلین عثمان 35علیه امام دست به قیام زدند.
جنگ نهروان :جنگ نهروان با افراد سادهانديش و بیبصیرتی بود که در جنگ صفین
حکمیت را به امام تحمیل کردند .نگاه مردمدارانه است که به آنها اجازه میدهد در مسائل
مشارکت داشته باشند و از طرفی اين نوع گفتمان است که باعث میشود امام به دلیل آنکه
اتحاد مردم از بین نرود به خواستههاي آنها تن دهند .ولی از آن طرف براي آنکه امنیت مردم
از بین نرود در مقابل خرابکاري آنها میايستد و جنگ نهروان شکل میگیرد (مسعودي،
 5111ق ،ج ،1ص.)111
جنگ صفين :اين جنگ با افرادي مانند معاويه و عمروعاص بود که با تکیه بر سنتهاي
جاهلیت و نیز قدرتطلبی 31به اغواي مردم 38دست میزدند و در دوران حکومت علوي
حاضر به کنارهگیري از قدرت نبوده 31و براي ماندن در حکومت به مقابله با حکومت امام
علی(ع) پرداختند .اين افراد با اتهام قتل عثمان به آن حضرت 31و با خواندن مردم شام به
جنگ با ايشان ،درصدد تعرض به حکومت ايشان برآمدند .امیرالمؤمنین به دلیل سیاست
مردمداري که به او اجازه نمیداد تا با کارگزاران ظالم کنار بیايد 33و ايشان را ملزم میکرد تا
در مقابله با اغواگريها بايستد ،براي مقابله با آنها به قشونکشی پرداختند و واقعة جنگ
صفین اتفاق افتاد .در نمودار ذيل مسائل و سیاستگذاري آن حضرت در حوزة فرهنگ
سیاسی بر اساس مطالب بیانشده قابل مشاهده است.
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نمودار  .2سياستگذاري فرهنگ سياسي در دولت علوي
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 .2سياستگذاري فرهنگ اقتصادي

با در نظر گرفتن چرخه خطمشیگذاري ،مشکل حوزه فرهنگ اقتصادي ،موجود جامعه
اسالمی در دوران دولت علوي مورد بررسی گرفت و با مهندسی اين مشکل و تحلیل ابعاد،
عوامل و تأثیرات آن بر فرهنگ عامه ،سیاستهاي اصالحی امام علی(ع) ،در دو حوزة بینش
و کنش اقتصادي صورتبندي گرديد.
 .5-2مسئله عمومي فرهنگ اقتصادي

بر اساس شواهد تاريخی ،مهمترين مسئله که پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم(ص) در
فرهنگ اقتصادي اتفاق افتاد دنياطلبي و رفاهزدگي است .اين مسئله داراي عوامل و تأثیرات
متعددي است .عواملی که باعث شکلگیري اين مشکل در جامعه پیش از دولت علوي شد
فتوحات و تقسیم نامساوي بیتالمال در دوران خلفا بود که باعث شد جامعة عرب زمان
پیش از اسالم که دچار محرومیت شديد اقتصادي بود به رفاه نسبی دست يابد (جعفريان،
 ،5833ص )511و از طرفی تقسیم نامساوي بیتالمال 33باعث شکلگیري نظام طبقاتی در
جامعه شد (يعقوبی ،5835 ،ج ،1صص .)11-15هنگامی که يک جامعه دچار نظام طبقاتی
میشود عدهاي فقیر میشوند و عدهاي ثروتمند میگردند 33.اين امر عالوه بر آنکه در سطح
اجتماعی باعث تغییر بینش شد ،عامل شکلگیري هستههاي قدرت اقتصادي تأثیرگذار در
حوزههاي سیاسی و فرهنگی در جامعه بود 31.از طرف ديگر ،در جامعه طبقاتی احساس فقر

31

تشديد میشود که باعث ايجاد رقابت مادي در جامعه میگردد و ارزشهاي معنوي را به
ارزش مادي تبديل مینمايد (میرمعزي ،5831 ،ج ،3ص .)113از طرف ديگر ،در گفتمان
علوي فقر عامل تضعیف دين ،کم شدن خِرَد ،در سطح بینش ،و نیز کم شدن حیا در سطح
رفتار 35و ازدياد ثروت سببی است براي تباهی دين و سنگدل شدن قلب 31در سطح بینش و
عاملی براي گسترش گناه در سطح رفتاري جامعه است.38
 .2-2عدالت بهعنوان دستور کار

سامانيابی اجتماعی هنگامی اتفاق میافتد که مردم اطمینان داشته باشند در جامعه به حقوق
خود میرسند و به حداقل نیازهاي خود دست میيابند .براي اين منظور بايد شرايطی در
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جامعه فراهم شود تا مردم بتوانند به حق خود برسند .بستري که میتواند در جامعه علوي اين
امر را محقق کند ،عدالت است .مفهوم واژه عدالت در سخنان و سیره امیر مؤمنان با واژه حق
گره خورده است .به نظر میرسد هر جا حقی از کسی ضايع شده ،حضرت به دفاع برمیخیزد،
يا با صراحت از واژه عدالت استفاده میکنند يا بهنوعی به اين مطلب نظر دارند .در گفتار
حضرت عدالت در معانی وضع بايسته ،رعايت شايستگیها ،رعايت حقوق ،رفع تبعیض و
بهرهمندي بهگونه مساوي به کار برده شده است .امام در همه اين کاربردها به مفهوم واژه حق،
و در حقیقت ،رعايت حق و حقوق افراد بر اساس موازين الهی و اسالمی توجه نمودهاند
(يوسفی ،5833 ،ص .)113منشأ حق در اين ديدگاه ،خداوند است که آن را در بین مردم
تقسیم کرده است .حقوق شکلگرفته دوطرفه است :يعنی آنکه بر عهده کسی حقی نمیآيد،
مگر آنکه براي او هم حقی باشد .31همه مردم چون مخلوق خدا هستند ،در زمین حق دارند
و کسی نمیتواند مانع استیفاي ديگري بشود و همهچیز را به خود اختصاص دهد (مطهري،
 ،5813صص.)511-533
يعنی اگر معیارها و قراردادهاي اجتماعی هم بر امري توافق کرده باشند که با حقوق
الهی انسان در تضاد باشد ،در اين ديدگاه پذيرفته نیست و بايد اصالح شود .آري اگر توافق
انجامگرفته در منطقةالفراغ احکام الهی باشد و با موازين اسالمی و انسانی مخالف نباشد،
میتوان آن را پذيرفت؛ بنابراين عدالت روشی است که حقوق انسانها را به آنها میرساند.
البته بايد گفت که اين حقوق در شرايط متفاوت ،معانی مختلفی میگیرد.
سياست عدالت

عدالت در دولت علوي مالک سیاستگذاري 31و عامل اصالح امور شهروندان 33است .محور
قرار دادن عدالت در سیاستگذاريها چنان مهم و اساسی است که در همه حرکتها و
برنامهها بايد آن را در نظر گرفت .در ديدگاه امام علی(ع) ارزشِ عدالت ،محوري و فراگیر
است و اين ارزشِ محوري ،برتر از هر خدمات اجتماعی ديگري است .در دولت اسالمی
خدمات اجتماعی براي پر کردن شکافهاي اجتماعی ،هنگامی معنا پیدا میکند که عدالت
مبنا و اساس آن باشد .در غیر اين صورت خدمات اجتماعی تمام افراد را شامل نمیشود و
باعث فالکت بعضی از اقشار جامعه خواهد شد (دلشاد تهرانی -5833 ،الف ،ص.)518
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 .9-2مشروعيتبخشي

يکی از عوامل مشروع شدنِ امري در ديدگاه مردمِ يک جامعه ،ارزشها ،اعتقادات و منابع
دينی آنهاست .رئیس دولت علوي ،دلیل سیاستِ عدالت خود را در موارد مختلف به منابع
دينی ارجاع میدهند 33.از طرفی اين اصل را بر نهادهاي دارالخالفه و بیتالمال نیز ابالغ
کردند 33و با سخنرانیهاي خود بر آن تأکید میکردند .مواردي که امام در سخنرانیها و بیانات
خود در مورد سیاست عدالت فرمودند شامل موارد ذيل میباشند:
جدول  .2سياست عدالت در گفتمان علوي

حديث

ترجمه

ما حصن الدول بمثل العدل

هرگز در استحکام پايههاي

(تمیمی آمدي،5833 ،

حکومتها چیزي همچون
عدالت نخواهد شد.

ص.)811
وسئل عليه السالم أَيما أَفضل:

کداميک باالتر است؟ عدالت

العدل ،أَو الجود؟ فقال :الْعَدْلُ
يضعُ االْمورَ في مَوَاضِعَهَا،
والْجُودُ يخْرِجُهَا َعَنْ جِهَتِهَا،

فرمودند :عدالت کارها را در
جايگاهش قرار میدهد و

وَالْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌّ ،وَالْجُودُ

بخشش از جايگاهش خارج

عَارضٌ خَاصٌّ ،فَالْعَدْلُ أَشْرَفُهُمَا

میکند و عدالت سیاست عام

ص.)113

مهمترين سیاست در حفظ
حکومت.

از حضرت(ع) سؤال شد:
يا بخشش؟

وَأَفْضَلُهُمَا( 31دشتی،5838 ،

تحلیل احاديث

است و بخشش سیاست
خاص ،پس عدالت شريفتر

 -5عدالت برتر از بخشش
است.
 -1عدالت هرچیزي را در
جاي خود قرار میدهد.
 -8عدالت قانونی
عامگراست ولی بخشش
خاصگراست.

و باالتر است.

من عدل سلطانه استغني عن

کسی که در سلطنتش عدل

عدالت حاکم را از وابستگی

اعوانه (تمیمی آمدي،5833 ،

پیشه کند ،از ياري ياريگران

به گروهها و احزاب در

ص.)811

بینیاز میگردد.

اداره کشور بینیاز میکند.

وَقَالَ جَعَلَ اللَّهُ الْعَدْلَ قِوَاماً لِلْأَنَامِ

خداوند ،عدل را براي قوام و

 -5سبب تحقق و اجراي

وَتَنْزِيهاً مِنَ الْمَظَالِمِ وَالْآثَامِ

استواري مخلوقات قرار داد؛ با

اسالم.
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حديث

ترجمه

تحلیل احاديث

وَتَسْنِيةً لِلْإِسْلَامِ (نوري،

آن مظالم را از بین برد و

 -1باعث پاکی ستمها.

5113ق ،ج ،55ص.)811

سبب تحقق و اجراي اسالم

 -8باعث پايبندي مردم.
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قرار داد.
العدل افضل السياستين (تمیمی
آمدي ،5833 ،ص.)881
مالک السياسة العدل (تمیمی
آمدي ،5833 ،ص)885

عدالت بهترين سیاستهاست.
مالک سیاست ،عدالت است.

بهترين سیاستگذاري
عدالت است.
سنجش سیاستها بايد بر
اساس عدالت باشد.

الرَّعِيةُ سَوَادٌ يسْتَعْبِدُهُمُ الْعَدْلُ

توده [مردم] هستند که عدالت

 -5عدالت باعث مطیع

وَالْعَدْلُ أَسَاسٌ بِهِ قِوَامُ الْعَالَمِ

آنها را به بندگی میکشد و

شدن مردم و همراه شدن

(مجلسی ،5118 ،ج،31
ص)38

عدالت ،شالودهاي است که

آنها با حاکم میشود.

قوام جهان به آن است.

 -1عدالت بنیان عالم است.

هیچچیز مانند عدل سرزمینها
را آباد نمىسازد.

عدالت عامل آباد کردن
شهرهاست.

ما عمرت البلدان بمثل العدل
(تمیمی آمدي،5833 ،
ص)811
عَدْلُ السُّلْطَانِ خَيرٌ مِنْ خِصْبِ
الزَّمَان (مجلسی ،5118 ،ج،31
ص)551

عدلپیشگى حاکم /حکومت،
از فراوانى دوارن بهتر است.

عدالتمحوري در
سیاستگذاريها بهتر از
سیاستهايی است که
باعث ثروتمند شدن دولت
میشود.

بِالْعَدْلِ تَتَضَاعَفُ الْبَرَکات

با عدل برکات چند برابر

عدالت باعث چند برابر

(نوري ،5113 ،ج ،55ص)811

میشود.

شدن نعمتها میشود.

هرکس عدلش زياد باشد،

عدالت باعث ستوده شدن

روزگارش ستوده خواهد شد.

آن دولت در تاريخ میشود.

من کثر عدله حمدت ايامه
(تمیمی آمدي،5833 ،
ص)811
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حديث

ترجمه

تحلیل احاديث

امیرالمؤمنین(ع) به عمر بن
قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لِعُمَرَ بْنِ

خطاب فرمود« :سه چیز است

الْخَطَّابِ ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَّ

که اگر آنها را پاس داري و

وَعَمِلْتَ بِهِنَّ کفَتْک مَا سِوَاهُنَّ
وَإِنْ تَرَکتَهُنَّ لَمْ ينْفَعْک شَيءٌ
سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ يا أَبَا
الْحَسَنِ قَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَي
الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَالْحُکمُ بِکتَابِ
اللَّهِ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَسْمُ

بدانها عمل کنی ،از غیر آنها
بینیازت کنند و اگر آن سه را
رها کنی ،ساير امور برايت
سودمند نباشند».
عمر گفت آن سه چیست اي
ابوالحسن؟
فرمود(ع)« :جاري ساختن

بِالْعَدْلِ بَينَ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ فَقَالَ

حدود بر نزديک و دور؛

لَهُ عُمَرُ لَعَمْرِي لَقَدْ أَوْجَزْتَ

داوري بر اساس کتاب

وَأَبْلَغْتَ (مجلسی5118 ،ق،

خداوند در خشنودي و خشم

ج ،31ص)811

و تقسیم عادالنه میان سرخ و

 -5حاکم با انجام عدالت از
بررسی ساير امور در
حکمرانی بینیاز میشود.
 -1عدالت بین کسان دور و
نزديک بايد يکسان باشد.
 -8عدم دخالت معیارهاي
ظاهري و دنیوي مانند نژاد
طبقه و ...در انجام عدالت.

سیاه».
أَتَي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ
عَلَيهِ رَهْطٌ مِنَ الشِّيعَةِ فَقَالُوا يا

گروهی از شیعیان نزد
علی(ع) آمدند و گفتند :اي

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَخْرَجْتَ هَذِهِ

امیرالمؤمنین(ع) کاش اين
اموال را میان اشراف و

 -5ترجیح عدالت بر

الرُّؤَسَاءِ وَالْأَشْرَافِ وَفَضَّلْتَهُمْ

بزرگان تقسیم کنی و آنان را

مصلحت.

عَلَينَا حَتَّي إِذَا اسْتَوْسَقَتِ الْأُمُورُ

بر ما برتري دهی تا هنگامی

-1ترجیح عدالت بر امنیت.

عُدْتَ إِلَي أَفْضَلِ مَا عَوَّدَک اللَّهُ

که کارها سامان يابد .آنگاه به
بهترين خصلتهايی که

 -8ترجیح عدالت بر وجود
دولت.

الرَّعِيةِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) أَ

خداوند تو را بدان عادت داد،

الْأَمْوَالَ فَفَرَّقْتَهَا فِي هَؤُلَاءِ

مِنَ الْقَسْمِ بِالسَّوِيةِ وَالْعَدْلِ فِي
تَأْمُرُونِّي وَيحَکمْ أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ
بِالظُّلْمِ وَالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيهِ

بازگردي؛ يعنی تقسیم برابر و
عدالت در میان شهروندان.
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ترجمه

مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ لَا وَاللَّهِ لَا يکونُ

امیر مؤمنان(ع) فرمود« :واي

ذَلِک مَا سَمَرَ السَّمِيرُ وَمَا رَأَيتُ

بر شما مرا مجبور میکنید که

فِي السَّمَاءِ نَجْماً وَ اللَّهِ لَوْ کانَتْ
أَمْوَالُهُمْ مَالِي لَسَاوَيتُ بَينَهُمْ
فَکيفَ وَ إِنَّمَا هِي أَمْوَالُهُم
(کلینی5115 ،ق ،ج ،1ص.)85
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تحلیل احاديث

پیروزي را با ستم و جور بر
مسلمانی که بر آنها حکومت
يافتم ،طلب کنم؟! نه به خدا
سوگند چنین نخواهد شد تا
روزگار باقی است و تا زمانی
که در آسمان ،ستاره ببینم ،به
خدا سوگند! اگر اينها
ثروتهاي شخصیام بود ،به
برابري میان آنها رفتار
میکردم؛ چه رسد که اينها
اموال خودشان است.
به خدا سوگند! آنچه از

وَمِنْ کلَامِهِ(ع) فِيمَا رَدَّهُ عَلَي
الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَطَائِعِ عُثْمَانَ وَاللَّهِ
لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ
وَمُلِک بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ عَلَي
مُسْتَحِقِّيهِ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً
وَمَنْ ضَاقَ عَلَيهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ
عَلَيهِ أَضْيقُ( 11نوري5113 ،ق،
ج ،58ص)33

عطاياي عثمان ،و آنچه بیهوده
از بیتالمال مسلمین به اين و
آن بخشیده ،اگر بیابم ،به
صاحبش بازمیگردانم ،گرچه
زنانی را به آن اتاقک بسته و
يا کنیزانی را با آن خريده
باشند؛ زيرا عدالت گشايش
میآورد ،و آن کس که عدالت
بر او گران آيد ،تحمل ظلم و

 -5عدالت مقطعی نیست و
معطوف به گذشته میشود.
 -1هیچ عاملی نمیتواند
جلوي اجراي عدالت را
بگیرد حتی اگر ازدواج و يا
امور مسلّم ديگر باشد.
 -8عدالت از ستم قابل
تحملتر است.

ستم بر او گرانتر خواهد بود.
وَلْیکنْ أَحَبُّ الْأُمُوْرِ إِلَیک

دوستداشتنیترين چیزها در

أَوْسَطَهَا فِی الْحَقِّ( 15دشتی،

نزد تو در حق ،میانهروترين و

 ،5838ص)111

در عدل ،فراگیرترين باشد.

عدلی میتواند کارا باشد که
فراگیر باشد.
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 .9-2اجراي خطمشي

اجراي خطمشی را میتوان به مفهوم بروندادها يا قلمروي از اهداف برنامهريزيشده که مورد
حمايت قرار میگیرند ،تعريف کرد و آن ،مرحلهاي از فرايند خطمشی است که بالفاصله بعد
از به تصويب رسیدن خطمشی و جنبة قانونی پیدا کردن آن ،اتفاق میافتد .میتوان اجراي
سیاستِ فرهنگِ اقتصاد علوي را در دو سطح بینش و کنش اقتصادي به شکل زير
صورتبندي نمود.
 .5-9-2تغيير رويکرد در سطح بينش اقتصادي

يکی از تغییرات امام در سطح بینش و گفتمان اقتصادي جامعه ،بازتعريف رابطه مردم با دنیاست.
اين بازتعريف در گفتمان علوي داراي مؤلفههايی همچون آزمايش بودن دنیا ،11باال بودن قیمت
انسان از دنیا 18،زهد 11،قناعت 11،عدم اسراف و تبذير 13،محدود نکردن تالش به دنیا 13،مشروع
بودن راه کسب درآمد 13و گذرا بودن دنیا و توجه به توشه اندوزي براي آخرت 11است.
 .2-9-2تغيير رويکرد در سطح کنش اقتصادي

میتوان سیاست فرهنگ اقتصادي امیرالمؤمنین علی(ع) را در سطح کنش بر اساس مدل لوي
( )5131به سیاستهاي توزيعی (توزيع منابع جديد) ،سیاست بازتوزيعی (تغییر توزيع منابع
موجود) و سیاست تنظیمی (تنظیم و کنترل فعالیتها) تقسیم کرد (پارسونز ،5831 ،ص.)111
 .5-2-9-2سياستهاي بازتوزيعي

هدف سیاست بازتوزيعی ،تغییر رويه توزيع و يا توزيع مجدد امکانات و منابع موجود در
جامعه است (الوانی و شريفزاده ،5833 ،ص .)51سیاستها بازتوزيعی که حضرت علی(ع)
براي اصالح فرهنگ اقتصادي جامعه اجرا کردهاند ،شامل سیاستهاي تقسیم مساوي
بیتالمال 511،استرداد اموال 515،عدم ذخیرهسازي بیتالمال و تقسیم سريع 511آن است.
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 .2-2-9-2سياستهاي کنترلي و نظارتي

سیاستهاي تنظیمی فعالیتها و اَعمال شهروندان را در سطح جامعه تنظیم مینمايد .ضوابط
انضباطی بازدارنده در زمینههاي مختلف ،براي رفع نیازها و مشکالت مردم مورد استفاده قرار
میگیرد (الوانی و شريفزاده ،5833 ،ص .)51رئیس دولت علوي در اين راستا ،براي انجام
اين سیاست عدالت ،سیاستهاي نظارت بر بازار 518،احتیاط در هزينه کردن از بیتالمال،
مقابله با استئثار (انحصارطلبی) 511را در دستورکار خود قرار دادند.
 .9-2-9-2سياستهاي توزيعي

سیاستهاي توزيعی نحوه استفاده از کاالها و خدمات را براي بخشهاي معینی از جامعه روشن
میسازد .از مهمترين زمینههاي کاربرد سیاست توزيعی ،بهداشت و رفاه عمومی است (الوانی
و شريفزاده ،5833 ،ص .)51سیاستهاي توزيعی امام(ع) شامل سیاستهاي حمايت از
طبقههاي پايین 511،بهبود زندگی و آبادانی شهر 513و حمايت از تولید و تجارت 513بود.
 .1-2ارزيابي سياست عدالت
 .5-1-2خودارزيابي

خودارزيابی حضرت را در خصوص تأثیر سیاست عدالت ،در هر دو حوزه تأثیرات مثبت و
منفی میتوان مشاهده کرد .از جنبة مثبت ،ارزيابی امام علی(ع) آن است که در حیطه حکومت
خود حداقل نیاز معیشتی همگان را تأمین کرد و در راه فقرزدايی و تأمین نیاز مردم گامهاي
جدي برداشت ،چنانکه میفرمايند« :کسی در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد ،حتی پايینترين
افراد نان گندم میخورند و سرپناه دارند و از آب فرات میآشامند( ».کلینی5115 ،ق ،ج،3
ص .)13از طرفی اين سیاست باعث فرار ياران امام و پیوستن ايشان به ياران معاويه شد.
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 .2-1-2ارزيابي تاريخي

خشم از برابري در تقسیم ،پس از تصمیم امام ،هرگز از جان اکثريت قريب بهاتفاق طرفداران
نظامِ عمري بیرون نرفت .پس از گذشت ماههاي طوالنی از بیانیه تعديل امام ،اگرچه گمان
میرفت موجب تغییر اوضاع باشد ،اما نتوانست مردم را دگرگون سازد .مردم ،سالهايی را
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که در سايه نظام قبل گذراندند و حدود دوسوم يک نسل بود ،به آن عادت کرده بودند .در
اذهان اکثريت چنین وارد شد که ويران کردن نظام حاکم بر دوران ماقبل حکومت علوي،
بهناچار باعث بر هم خوردن توازن زندگی میگردد .اگرچه با سنت نبوي و منطق سالم و
عدالت پايدار مخالف است ،لیکن دست کشیدن از آن عادت بسیار سخت است؛ زيرا عادتها
بسیار کم دلیل و برهانپذيرند .حتی فاجعه جمل و صفین که در ضمن آن بسیاري از رهبران
امتیازطلبان را از بین برد ،و همبستگی مبلغان نظام سنتی زمان ماقبل علوي در بخششها و
بهرهها را از هم گسست ،نتوانست نظريه طبقاتی را به راه درست برگرداند .در واقع امام
علی(ع) بهرغم از بین بردن يک نیروي سیاسی مخالف ،نتوانست امتیاز گذاشتن را بهعنوان
فکري که در ذهن برتريجويان خودپرست النه کرده بود ،از میان ببرد (عبدالمقصود،5831 ،
ج ،3صص.)118-111
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نمودار  .2سياست گذاري فرهنگ اقتصادي در دولت علوي
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 .9سياستگذاري فرهنگ ديني

اگر بخواهیم به صريحترين نظر در رابطه فرهنگ و دين اشاره کنیم ،به نظريه متعلق به آيزنشتاد
مواجه میشويم .وي با بیان اينکه نقطة آغازين نظامهاي فرهنگی جهان ،پیدايش مذاهب و
تفکیک بین الهوت و ناسوت است ،معتقد است ،رابطة بین الهوت و ناسوت در اديان
مختلف ،متفاوت است و همین امر باعث پیدايش تفاوتهاي نظامهاي فرهنگی شده است.
او مذاهب را به سه دسته تقسیم میکند:
مذاهبی که رفتار دينی را از رفتار دنیوي جدا کردهاند و رفتار دنیوي را متکی بر عقل
انسانی میدانند و دين در اين عرصه وارد نمیشود .دين کنفوسیوس از اين دسته مذاهب است.
مذاهبی که آسمان را ناظر مطلق بر زمین تلقی میکند و عالمان دينی را نماينده
آسمان در زمین میدانند که با نظارتی آمرانه ،امور دنیوي را کنترل میکند .وي هندوئیسم را
از اين نوع اديان میداند.
مذاهبی که الگوي تعالی را از آسمان دريافت میکنند و همیشه سعی میکنند آن را
مورد توجه قرار دهند و بهسمت آن حرکت میکنند .دين اسالم از اين نوع اديان است
(طالقانی ،5831 ،ص.)15
بنا بر آنچه در دستهبندي مشهود است ،میتوان گفت ،دين در جوامع اسالمی با توجه
به تعريفی که در باال از آن شد ،با مشخص کردنِ آرمانها و نیز روش تعالی انسان تأثیر به
سزايی در شکلگیري ارزشها ،آداب و رسوم ،نمادها ،و ساير عناصر فرهنگی دارد .از ديد
نگارنده ،دين اسالم داراي جايگاهی فراتر از مواردي است که ذکر گرديد .براي اثبات اين
مدعا تالش میشود به جايگاه دين در گفتمان اسالمی اشاره نمود.
با توجه به دالهاي خدامحوري

511

و معادگرايی

551

در گفتمان اسالمی ،آفرينش

انسان 555،آسمانها و زمین را 551براي هدف خاص است 558.انسان در اين نگاه خلیفة خداوند
در زمین است 551،همة اسماي الهی را آموخته 551،از روح الهی در او دمیده شده 553و همة
امکانات دنیا به تسخیر او درآمده است 553تا تکلیفی که براي او قائل شده است -يعنی عبادت
خداوند -553را به سرانجام رساند 551.هر انسانی در اين ديدگاه ،داراي قوة اختیار است و بین
قوه انسانی و حیوانی مخیر است .اگر به قوة انسانی خود عمل کند به سعادت میرسد 511و
اگر به قوة حیوانی خود عمل کند به درجه پايینتر از حیوانات نائل میگردد 515.در اين ديدگاه
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انسانها براي رسیدن به سعادت از جانب خداوند در اين دنیا آزمايش میشوند تا بر اساس
آن میزان پايبندي آنها سنجیده شوند

511

و بهسمت خداوند بازگردند.

518

اما پیششرط

آزمايش آن است که خداوند خود وظیفة هدايت را انجام دهد 511تا اتمامحجت نمايد 511و
افراد بر اساس آنچه عمل میکنند پاداش و جزا ببینند 513.ازاينرو خداوند براي انسانها ،دينی
نازل کرده است که بر مبناي فطرت مشترک آنهاست 513و عمل کردن بر اساس آن را موجب
هدايت میداند .اين دين توسط پیامبران براي انسان آورده شده است.

513

خداوند در اين

گفتمان براي جايگاه پیامبران ،مقام رهبري جامعه اسالمی را قائل است 511و وظايفی براي
آنها مشخص کرده است تا بر اساس آنها ،افراد به سعادت دنیوي و اخروي خود برسند.

581

بنابراين در اين ديدگاه ،دين داراي جايگاهی فراتر از فرهنگ اجتماعی دارد و با شکلدهی
به تمام رويههاي اعتقادي ،بینشی و رفتاري تالش دارد انسان را به هدفی فراتر از سعادت دنیوي
هدايت نمايد .میتوان نتیجه گرفت ،دين در گفتمان اسالمی داراي جايگاهی مرکزي در
شکلدهی فرهنگ است .ازاينرو تغییر در دين در جامعه اسالمی باعث تحول فرهنگ اجتماعی
میشود .حال با توجه به مطالبی که اشاره شد ،تالش میشود به تحوالت در جايگاه و نوع
استفاده از دين در زمان پیش از حکومت علوي اشاره شود تا عالوه بر احصاي تأثیرات آن بر
جامعه نوع سیاست اصالحی امام در اين زمینه را مورد بررسی قرار داده شود.
 .5-9مسئله عمومي فرهنگ ديني

مسئله محوري اين حوزه را میتوان «ظاهربيني و قشريگرايي» دانست .ظاهربینی و
قشريگرايی را بهعنوان يک مسئله عمومی در فرهنگ اينگونه میتوان صورتبندي کرد که
«بسیاري از مردم آگاهی درستی از دين نداشتند و اقدامی جهت ارائه آگاهیهاي مذهبی به
آنان صورت نگرفته بود( ».جعفريان ،5833 ،ص .)111مهمترين عاملی که باعث شکلگیري
اين امر شد اجتهاد به رأي و مصلحتگرايی بود که توسط خلفاي بعد از پیامبر تا زمان علی(ع)
شکل گرفت .ايشان خود را در رأي ،در زمینه دين مختار میديدند .اين ديدگاه سبب میشد
تا خلفا احکام الهی را يکبعدي ديده و بر اساس سلیقة خود و مصلحت امور در احکام الهی
تغییر ايجاد کرده و باعث شکلگیري بدعت در دين شوند و يا آن را بر اساس مقتضیات زمان
خويش حذف کنند (شرفالدين ،5831 ،ص .)35از طرف ديگر خلفا از بیان حديث نبوي
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در اين زمان جلوگیري کرده و با باز گذاشتن و ترويج انديشههاي گوناگون از ديگر اديان و
جريانها ،بهخصوص اسرائیلیات از دين يهود و بستن راه امر اجتهاد در دين توسط افراد
شايسته سبب شدن تا يک نوع افکار سطحی و به دور از ارزشهاي اصیل دينی در جامعه
شکل بگیرد و برداشت سطحی از دين در افکار اجتماعی رواج پیدا کند (جعفريان،5833 ،
ص.)13
با توجه به مطالب باال و نیز اشاره به اين مسئله که تربیت و آموزش صحیح مردم ،در
دستور کار خلفاي قبل قرار نداشت ،اين امر باعث شد تا مردم از تربیت صحیح به دور ماندند
و ظاهربینی و قشريگرايی نهادينه شود.
 .2-9تربيتمحوري بهعنوان دستور کار

آنچه مشهود است آن است که در جوامع مختلف رويهها و اهداف تربیت در جهت رسیدن
به تعالی انسانها متفاوت است .اين تغییر ديدگاهها از تفاوت نگاهها به هستی 585و انسان

581

بهعنوان هدف تربیت نشئت میگیرد 588.براي بررسی ديدگاه يک مکتب در مسئله تربیت بايد
ديدِ آن را نسبت به اين دو امر مطالعه کرد .در ادامة بحث به بررسی اين دو مسئله در مکتبِ
تربیتی امام علی(ع) میپردازيم تا هدف و اصول نظام تربیتی علوي را بازشناسیم .در مورد
هستیشناسی در ديدگاه امام بايد گفت که ايشان خالق هستی را خداوند میداند و غايت
وجودي آن را نیز رسیدن به اهداف الهی میداند 581.ايشان در مورد انسانشناسی قائل به دو
جهتگیري هستند .در قسمتی از انسانشناسی خود در مورد ذات انسان ،آن را طیفی معرفی
میکند که با داشتن فطرت ،اختیار و غرايز و شهوات ،يک طرف آن به يک سمت آن انسانی
است الهی که از فرشتگان باالتر قرار میگیرد و سمت ديگر آن انسانی است که پستتر از
حیوانات میشود (کاشف الغطاء ،بیتا ،ص.)531
در قسمت ديگر انسانشناسی ايشان ،تعريفی اجتماعی از انسان مشاهده میشود .از آن
جمله میتوان به موضوع نیاز متقابل انسانهاي به يکديگر اشاره کرد 581.امام اين نیاز متقابل
را ناشی از تفاوت در خلقت انسانها و استعدادهاي متفاوت آنها میداند.

583

حضرت،

انسانها را همچون اعضاي بدن متصل به يکديگر میدانند« :مردم مثل اتصال و پیوستگی
اعضاي بدن بعضی با بعضی اتصال داشته و مرتبط هستند پس آيا هنگامی فرامیرسد که
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انسان از دست و پايش بینیاز گردد» 583.علی(ع) در بیانات مختلف خود به عوامل اجتماعی
مؤثر بر انسان همچون مسائل قبل از تولد 583،خانواده 581،گروههاي نخستین 511،محیط طبیعی
و 515محیط اجتماعی 511اشاره مینمايند؛ بنابراين در ديدگاه ايشان عالوه بر تأثیر عوامل فردي
بر تربیت ،تأثیر عوامل اجتماعی نیز بر انسان پذيرفته شده است.
فرهنگ عمومی و آداب اجتماعی میتوانند نقش مانع يا مقتضی تربیت فطري را بازي
کنند .در جامعهاي که فرهنگ منحط و مناسبات و روابط اجتماعی پست حاکم است ،انتظار
تربیت صحیح بهصورت گسترده ،انتظاري دور از واقع است (دلشاد تهرانی ،5833 ،صص-31
)38؛ بنابراين در سیاستهاي ايشان هر دو جنبة تربیتی ديده میشود که بعضی از آنها در
بخشهاي قبل آمده است و اموري که ارتباط صريحتري با امر تربیت دارد در اين قسمت
مورد بررسی قرار میگیرد .به دلیل آنکه هدف اسالم رساندن انسان به رشد و تعالی انسان
است ،میتوان نتیجه گرفت که تربیتمحوري را در رأس خطمشیهاي فرهنگی حضرت
دانست زيرا در نگاه حضرت همه تباهیها از فقدان تربیت صحیح برمیخیزد (دلشاد تهرانی،
 ،5831ص.)513
 .9-9روش مشروعيت بخشيدن

امام اين وظیفه را در خطبههاي خود و نیز نامههايش به کارگزارانش 518مشروعیت بخشید و
آن را يکی از برنامههاي دولت خود قرار داد.

511

 .9-9اجراي خطمشي

وجه تمايز امر تربیت در دو بخش عملکرد و اصول حاکم بر آن است؛ بنابراين در بررسی
اين امر بايد به دو موضوع اصول حاکم بر نظام تربیت و نیز فعالیتهاي امام توجه کرد .اصول
حاکم بر نظام تربیتی ايشان شامل اصول اعتدال( 511عدم افراط و تفريط) ،اصل تفکر (تأکید
بر تفکر کردن 513و نیز عدم تقلید ،)513اصل تدرج( 513رشد انسانها بر اساس توانايیها و
اقتضائیات زمان) ،اصل تعقل

511

(مجراي تربیتی در اين ديدگاه عقل است) ،اصل تدبر

511

(تفقه در دين و عدم سطحیبینی) و اصل آخرتگرايی( 515با هدف ديدن دنیا و امور) هستند.
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در حوزة اجرايی اين سیاست ،ايشان دستور دادند تا به تدوين احاديث نبوي پرداخته
شوند و از قصهخوانی و اشاعه اسرائیلیات جلوگیري شود (جعفريان ،5833 ،ص .)111ترجیح
آموزش همگانی بر آموزش فردي 511و توجه به دينشناسی مردم 518،تربیت ياران خاص
براي اشاعه صحیح معارف،
يادگیري قرآن،

513

511

ترويج و تشويق علمآموزي،

511

توجه و تشويق مردم در

تفسیر قرآن و ياددادن علم تأويل و جلوگیري از تفاسیر به رأي،

علم نحو براي يادگیري درست قرآن

513

و احیاي سنت و احکام الهی

511

513

از ديگر برنامههاي

ايشان بود.
 .1-9ارزيابي سياست تربيت
 .5-1-9خودارزيابي

امام در ارزيابی خود از اقدامات تربیتی و آموزشی چنان بیان میدارند که ايشان به وظیفة خود
در اين جهت عمل کردهاند ولی در مواقعی اين سیاستها به اهداف تربیتی خود دست نیافته
است .ايشان در ارزيابی مثبت خود از اجراي اين سیاست میفرمايند« :کتاب خدا را به شما
آموختم و راه و رسم استدالل را به شما آموزش دادم و آنچه را که نمیشناختید به شما
شناساندم و آنچه را که به کامتان ناگوار بود جرعهجرعه به شما نوشاندم» 531.از طرفی در
توجه مردم به مسائل تربیتی از آنها شکايت خود را اينگونه ابراز میدارند« :اي مردم! من
پند و اندرزهايی را که پیامبران در میان امتهاي خود داشتند در میان شما نشر دادم و وظايفی
را که جانشینان پیامبر گذشته در میان مردم خود به انجام رساندند ،تحقق بخشیدم .با تازيانه
شما را ادب کردم ،نپذيرفتید و به راه راست نرفتید و با هشدارهاي فراوان شما را خواندم ولی
جمع نشديد».

535

 .2-1-9ارزيابي تاريخي

علی(ع) در خالفت  1سال و چند ماه حکومت خود اگرچه نتوانست اوضاع درهمريخته
جامعه اسالمی را کامالً به دوران پیامبر برگرداند ،ولی از جهت تربیت افراد خاص که مصادر
اولیه علم فقه ،کالم ،تفسیر ،قرائت و غیر بودند ،اشاعه سنت و حديث نبوي و ايجاد مکتبی
در برداشت و تفسیر از منابع دينی موفقیتهايی کسب کردند ولی ايشان در تربیت افراد جامعه
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در مواردي همچون خوارج ناکام ماندند که باعث شکلگیري جنگ نهروان شد .در نمودار
زير میتوان سیاستها و مسائل کلی در حوزة فرهنگ دينی را بهطور واضح مشاهده نمود:

نمودار  .2سياستگذاري فرهنگ ديني در دولت علوي

 .9جمعبندي و تحليل دادهها

مطالبی که در ارزيابی سیاستهاي گفتهشده آمده است ،نتايج و آثار کوتاهمدت است اما مهمتر
از اين تأثیرات بلندمدت اين دولت علوي است .مهمترين اثرات بلندمدت حکومت امام
عبارتاند از:
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 .5گسترش مکتب شيعه :شیعه گروهی هستند که علی(ع) را بهعنوان خلیفة بالفصل
پیامبر(ص) قبول داشتند و ترجمان ايشان را از دين و سنت پیامبر خدا میپذيرند .اين گروه
پس از وفات پیامبر و تغییر جريان رهبري از مسیر اصلی خود ،در اقلیت قرار گرفتند؛ اما با
خالفت علی(ع) از لحاظ کیفی و کمی اين مکتب گسترش يافت .پیش از آن فقط تنی چند
از صحابه چنین گرايشی را از خود نشان میدادند (جعفريان ،5838 ،ص.)531
 .1الگويي تاريخي براي حکومتداري :در مورد دوران حکومت علی(ع) و الگو
شدن آن به همین يک جمله جرج جرداق اکتفا میکنیم که میگويد« :از چیزهايی که در
بررسی دوران علی(ع) و دوران پس از وي ،به آن توجه و آگاهی خواهیم داد ،سهم بزرگی
است از مقاومت در برابر ستم و ستمگر ،ياري مظلوم ،نبرد و پیکار با بردهگیري و استثمار،
که با کار و کوشش خستگیناپذيري عوامل و علل اين دو را از میان برداشته و با فداکاري و
جانبازي در راه عزت و شرافت انسانیت و با وضع قوانین و برنامههايی -در چارچوبی که
امکانات زمان و مکان به آن اجازه میداد -انجام شده است و از همینجاست که ما بیشتر از
پیش میبینیم که همة تاريخ ما ،ظلمت و تاريکی و ستم نیست» (جرداق ،5831 ،ص.)13
در مجموع ،اگر فرهنگ جامعه را به سه عرصه بنیادين اقتصادي ،سیاسی و دينی تقسیم
کنیم ،سیاستهايی که از ديدگاه امام علی(ع) در اين سه حوزه جامعه را بهسمت فرهنگ
مطلوب موردنظر ايشان میبرد سه سیاست کالن تربیت محوري ،عدالت و مردمداري است.
بايد گفت که هرکدام از اين سیاستها در حوزههاي ديگر نیز تأثیرگذارند اما آنچه مشخص
است ،هرکدام از اين اصول در يکی از اين سه عرصه بنیادين تأثیر بیشتري دارد .با توجه به
اين مطلب که خطمشیگذاري فرهنگی با مهندسی مسئله آغاز میشود ،با بررسی دوران امام
علی(ع) به اين نتیجه رسیديم که امام در حوزههاي فرهنگ سیاسی ،فرهنگ اقتصادي و
فرهنگ دينی با سه مشکل اساسی خاصگرايی ،دنیاطلبی و رفاهزدگی و قشريگرايی و
بیبصیرتی مواجه بودند .امام در هر يک از حوزههاي مربوطه سیاست کالنی در نظر گرفت
که شامل :اصل مردمداري در اصل عدالت و تربیت در هريک از حوزههاي مذکور بود .بهطور
خالصه میتوان سیاستهاي کالن امام را به شکل نمودار زير نشان داد که در هر قسمت
بهصورت مبسوط اين سیاستها توضیح داده شد.
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نمودار  .1ساختار کالن سياست گذاري امام علي(ع) درزمان خالفت

يادداشتها

 .5و علی االمام ان يعلم اهل واليته حدود االسالم و االيمان (خوانساري ،5833 ،ج ،1ص.)853
 .1وَتَعْلِيمُکمْ کيلَا تَجْهَلُوا وَتَأْدِيبُکمْ کيمَا تَعْلَمُوا (نهج البالغه ،خطبه .)81
 .8بر ا ساس چنین ديدگاهی ،فرهنگ عمالً کل جامعه اعم از افراد ،گروههاي گوناگون اجتماعی و
نیز بخشهاي متناظر با اين گروهها يعنی کار ،رفتار اجتماعی و ارتباط متقابل افراد و گروهها،
بهداشت ،مصرف ،تغذيه و بسیاري امور از اين قبیل را در برمیگیرد .حیطة موضوعی و انسانی
فرهنگ چنان گسترده میشود که سیاستگذاري فرهنگی را مستلزم بهرهگیري از تخصصهاي
گوناگون و نهادهاي عمومی متنوع میکند .در چنین شررررايطی فرهنگ ماهیتی چندگانه پیدا
میکند و سیا ستگذاري آن م ستلزم اتخاذ رو شی میانر شتهاي و کارب ست سیا ستها در گرو
هماهنگی و اجراي بین سازمانی میشود (اشتريان ،5831 ،ص.)51
 .1فرهنگ سیا سی تبعی :افراد در جوامع داراي اين فرهنگ از برونداد و روند ت صمیمگیري نظام
سیاسی اطالعی ندارند .در اين نوع فرهنگ سیاسی ممکن است افراد از وجود نظام سیاسی و
دادههاي آن آگاهی داشته و به آن عالقهمند يا از آن متنفر باشند ،ولی به علت نبود نهادهاي بیان
و تجمعِ خوا ستهها و تقا ضاها و يا ضعف ساختارهاي نهادي ،اين افراد نمیتوانند از کارايی
سیاسی چندانی برخوردار باشند .در اين جوامع ،نخبگان سخنگوي خواستهاي مردم هستند.
بدين ترتیب در فرهنگ سیاسی تبعی مردم خود را شرکتکنندگان فعال در فرآيندها نمیپندارند
و عمالً اتباع حکومت تلقی میشوند (محمدي ،5833 ،ص.)883
 .1امام اين مفهوم را در نامه به اشعث بن قیس اينگونه بیان میدارند« :همانا کاري (حکومت) که بر
عهده توست طعمهاي نیست برايت ،بلکه امانتی است بر گردنت» (نهجالبالغه ،نامه .)1
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« .3همانا زمامدار ،امین خدا در زمین و برپادارنده عدالت در جامعه ،و عامل جلوگیري از ف ساد و
گناه در میان مردم است» (خوانساري ،5833 ،ج ،5ص.)115
( .3نهجالبالغه ،خطبه .)153
« .3اي مردم در برابر همگان و با دستور خودتان آشکارا میگويم که اين امر (حکومت) از شماست.
هیچکس جز آنکه شما او را امیر خود گردانید حق حکومت بر شما را ندارد» (ابناثیر،5835 ،
ج ،1ص.)818
 .1فرهنگ سیاسی مشارکتی :مردم در جوامع پیشرفته ،که داراي اين فرهنگ هستند ،نقش فعالی در
سیاست ايفا میکنند و از درونداد و برونداد نظام سیاسی آگاهی دارند و در يک جمله از حقوق
و وظايف خود مطلع هستند .مردم بهطور نسبی در نهادهها (طرح خواستها و تقاضاها) و نیز
ستادهها (راهبردها ،قوانین و طبقهبندي اولويتها) نقش دارند و نسبت به رفتار نخبگان سیاسی
ح سا سیت خا صی دارند .در ک شورهاي برخوردار از اين فرهنگ سیا سی ،شهروندان از لحاظ
روانی بر اين باورند که میتوانند به نظام سیا سی کمک و م ساعدت کنند و بر ت صمیمات آن
تأثیرگذار باشند (محمدي ،5833 ،ص.)883
 . 51در تاريخ طبري از محمد بن حنفیه نقل شده ا ست که هنگام ک شته شدن عثمان با پدرم بودم.
وي برخوا ست و به منزل رفت .ياران پیامبر خدا نزد او آمدند و گفتند که اين مرد ک شته شده و
مردم را چارهاي از داشتن پیشوا نیست .ما امروز کسی را سزاوارتر از تو بر اين امر نمیدانیم که
سابقهدارتر از تو در اسالم و نزديکتر از تو به پیامبر باشد .پدرم فرمودند :چنین مکنید! من وزير
باشم ،بهتر است که امیر باشم (طبري5833 ،ق ،ج ،1ص.)113
 .55وال تکن عبد غيرک وقد جعلک اهلل حرا (نهج البالغه ،نامه .)85
 .51براي نمونه میتوان به آزادي انتخاب در بیعت با ايشان اشاره کرد که افرادي که از اين کار ممانعت
کردند در امان بوده و حتی امام خود آنها را ضمانت میکردند (ابناثیر ،5835 ،ج ،1ص.)811
 .58وَاجْعَلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ مِنْک قِ سْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِيهِ شَخْ صَک وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِ ساً عَامّاً فَتَتَوَا ضَعُ فِيهِ لِلَّهِ الَّذِي
خَلَقَک وَتُقْعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَک وَأَعْوَانَک مِنْ أَحْرَاسِِِک وَشُِِرَطِک حَتَّي يکلِّمَک مُتَکلِّمُهُمْ غَيرَ مُتَتَعْتِعٍ (نهج
البالغه ،نامه .)18
 .51شررهید مطهري میفرمايد« :امیرالمؤمنین با خوارج در منتهاي آزادي و دموکراسرری رفتار کرد.
زندان شان نکرد و شالق شان نزد و حتی سهمیه آنان را از بیتالمال قطع نکرد .آنها همهجا در
اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خود و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبهرو میشدند و اين
نوع برخورد با مخالفین در ساير حکومتها بیسابقه است» (مطهري ،5833 ،ص.)581
 .51نهجالبالغه ،خطبه .153
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 .53وَلْيکنْ أَحَبَّ الْأُمُورِ إِلَيک أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ وَأَعَمُّهَا فِي الْعَدْلِ وَأَجْمَعُهَا لِرِ ضَي الرَّعِيةِ .فَإِنَّ سُخْطَ الْعَامَّةِ يجْحِفُ
بِرِ ضَي الْخَا صَّةِ وَإِنَّ سُخْطَ الْخَا صَّةِ يغْتَفَرُ مَعَ رِ ضَي الْعَامَّةِ وَلَيسَ أَحَدٌ مِنَ الرَّعِيةِ أَثْقَلَ عَلَي الْوَالِي مَئُونَةً فِي
الرَّخَاءِ وَأَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ وَأَکرَهَ لِلْإِنْ صَافِ وَأَ سْأَلَ بِالْإِلْحَافِ وَأَقَلَّ شُکراً عِنْدَ الْإِعْطَاءِ وَأَبْطَأَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ
وَأَ ضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمَّاتِ الدَّهْرِ مِنْ أَهْلِ الْخَا صَّةِ وَإِنَّمَا عِمَادُ الدِّينِ وَجِمَاعُ الْمُ سْلِمِينَ وَالْعُدَّةُ لِلْأَعْدَاءِ الْعَامَّةُ مِنَ

الْأُمَّةِ فَلْيکنْ صِغْوُک لَهُمْ وَمَيلُک مَعَهُمْ (نهج البالغه ،نامه.)18
 .53امّا بعد ،فَال تَطولن إحتجابَک عَن رعيتِک (نهجالبالغه ،نامه .)18
 .53وَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيةُ بِک حَيفاً فَأَ صْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِک وَاعْدِلْ عَنْک ظُنُونَهُمْ بِإِ صْحَارِک فَإِنَّ فِي ذَلِک رِيا ضَةً مِنْک
لِنَفْسِک وَرِفْقاً بِرَعِيتِک وَإِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَک مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَي الْحَقِّ (نهج البالغه ،نامه .)18
 .51أَلَا وَإِنَّ لَکمْ عِنْدِي أَلَّا أَحْتَجِزَ دُونَکمْ سِرّاً إِلَّا فِي حَرْب (نهج البالغه ،نامه .)11
 .11در کتاب صبحاالع شی آمده ا ست که نخ ستین ک سی که مکانی را بنیان نهاد که در آن شِکوه
دادخواهان افکنده شود ،امیر مؤمنان علیبنابیطالب بود (القلقشندي ،بیتا ،ج ،5ص.)511
 .15آلَةُ الرِّياسَةِ سَعَةُ الصَّدْرِ (نهج البالغه ،حکمت .)533
 .11اصل بر آن بود که سخنِ طرف مقابل شنیده شود و در مقابل آن ،به مباحثه با او پرداخته ،تا با
استدالل و منطق ،طرف مقابل توجیه شود (يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص.)11
 .18امام در برخورد با مخالفان خود آن قدر مدارا می کرد تا برا ساس دو ا صل ا ست صالح االعداء و
استصالح االضداد ،آنها اصالح و جذب شوند (ري شهري ،5831 ،ج ،8ص.)181
 .11جندب ازدي میگويد هرگاه همراه علی با دشررمن روبه میشررديم به ما فرمان میداد « :با آنان
نبرد نکنید تا آنان آغاز کنند چرا که شرررما بحمداهلل برهان داريد و رها کردن آنان تا نبرد را آغاز
کنند ،برهانی ديگر است براي شما» (المنقري5111 ،ق ،صص.)111-118
 .11پس از جنگ سرررعی میکردند تا از مخالفان خود اقرا ِر به توبه گرفته و آنها را آزاد کنند ،يا آنکه
اعالمِ عفو عمومی کرده و از مخالفان بیعت میگرفتند (ري شهري ،5831 ،ج ،1صص.)111-188
 .13امام ،زمانی که خرابکاران ق صد بر هم زدن امنیت حکومت و شهروندان را دا شتند ،يا آنها را
تبعید می کردند و يا با آنها برخورد می کردند (ابنابی الحديد ،5883 ،ج ،1ص.)33
 .13پس ،از گفتن حق ،يا راي زدن در عدالت باز ماي ستید ،که من نه برتر از آنم که خطا کنم ،و نه
در کار خويش از خطا ايمنم ،مگر که خدا مرا در کار نفس کفايت کند که از من بر آن تواناتر
است .جز اين نیست که ما و شما بندگان و مملوک پروردگاريم و جز او پروردگاري نیست .او
مالک ماست و ما را بر نفس خود اختیاري نیست (نهج البالغه ،خطبه .)153
 .13با مردم فروتن باش ،نرمخو و مهربان باش ،گشراده رو و خندان باش .در نگاههايت ،و در نیم
نگاه و خیره شرردن به مردم ،به تسرراوي رفتار کن ،تا بزرگان در سررتمکاري تو طمع نکنند ،و
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ناتوانها در عدالت تو مأيوس نگردند ،زيرا خداوند از شررما بندگان در باره اعمال کوچک و
بزرگ ،آ شکار و پنهان خواهد پر سید ،اگر کیفر دهد شما ا ستحقاق بیش از آن را داريد ،و اگر
ببخشد از بزرگواري اوست (نهج البالغه ،نامه .)13
 .11براي نمونه میتوان به نامة امام به برخی از مأموران مالیات که در سال  83هجري فرستاده شد
ا شاره کرد .آن ح ضرت در اين نامه ،از مالیات گیران میخواهند ،با مردم تند خو نبا شند ،و به
آنها دروغ نگويند ،و با مردم به جهت اينکه بر آنها حکومت دارد بی اعتنايی نکنند ،چه اينکه
مردم برادران دينی ،و ياري دهندگان در استخراج حقوق الهی میباشند (نهج البالغه ،نامه .)13
 .81مّتي کُنتم يا معاويهُ ساسّه الرَعيه و واله امر االمه؟بغير قدم سابق و الشرف باسق (نهج البالغه ،نامه .)51
 .85وتوخ منهم اهل التجربه والحياء من اهل البيوتات الصِِالحه ،والقدم فا االسِِالم المتقدمه ،فانهم اکرم اخالقا،
واصح اعراضا ،واقل فا المطامع اشراقا ،وابلغ فا عواقب االمور نظرا (نهج البالغه ،نامه .)18
 .81وقد علمتم انه الينبغي ان يکون الوالي علي الفروج والدماء والمغانم واالحکام وامامه المسِِلمين البخيل فتکون
في اموالهم نهمه والالجاهل( ...نهج البالغه ،خطبه .)581
 .88أَ سْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ -أَنْ يظَنَّ بِهِمْ حُبُّ الْفَخْرِ -وَيو ضَعَ أَمْرُهُمْ عَلَا الْکِبْر (نهج البالغه،
خطبه .)153
 .81براي نمونه میتوان به نامههاي  11 ،11و  11نهج البالغه اشاره کرد.
( .81نهج البالغه نامه )18
 .83االختالف في الحکم اضاعه للعدل وغره في الدين وسبب من الفرقه (مجلسی ،5118 ،ج ،33ص.)115
 ِ .83فَإِنَّمَا اخْتِلَافُ الْقُضَاةِ فِي دُخُولِ الْبَغْيِ بَيْنَهُمْ وَاکْتِفَاءُ کُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ بِرَأْيِهِ دُونَ مَنْ فَرَضَ اللَّهُ وَلَايَتَهُ وَلَيْسَ يَصْلُحُ
الدِّينُ وَلَا أَهْلُ الدِّينِ عَلَا ذَلِکَ وَلَکِنْ عَلَا الْحَاکِمِ أَنْ يَحْکُمَ بِمَا عِنْدَهُ مِنَ الْأَثَرِ وَالسُّنَّةِ فَإِذَا أَعْيَاهُ ذَلِکَ رَدَّ الْحُکْمَ

إِلَا أَهْلِهِ فَإِنْ غَابَ أَهْلُهُ عَنْهُ نَاظَرَ غَيْرَهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِين (مجلسی ،5118 ،ج ،31ص.)111
 .83ال تنبز الخصوم (تمیمی5831 ،ق ،ج ،1ص.)181
 .81قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَ ضَاءِ فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِ شَارَةِ وَفِي النَّظَرِ وَفِي الْمَجْلِس (کلینی،5113 ،
ج ،3ص.)158
 .11من أقر ب حد علا تخويف أو حبس أو ضِِرب لم يجز ذ لک عل يه وال ي حد (تمیمی5831 ،ق ،ج،1
ص.)133
 .15مُحَمَّدُ بْنُ الْحَ سَنِ بِإِ سْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُ سَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَکِيمٍ الْأَوْدِيِّ
عَنْ مُو سَا بْنِ أُکَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُ سْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَ سُولُ اللَّهِ(ص) إِذَا تَقَا ضَا إِلَيْکَ

رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّا تَ سْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ تَبَيَّنَ لَکَ الْقَ ضَاء (حر عاملی5111 ،ق،
ج ،13ص )153و همچنین رک .به طبقات کبري ،ج ،1ص.818
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 .11عن علي(ع) أنه بلغه أن شريحا يق ضي في بيته فقال يا شريح اجلس في الم سجد فإنه أعدل بين الناس وإنه

وهن بالقاضي أن يجلس في بيته (تمیمی5831 ،ق ،ج ،1ص.)181
 .18اقض بالظاهر وفوض إلا العالم الباطن( .تمیمی5831 ،ق ،ج ،1ص )113و مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَِيْنِ
قَالَ قَالَ رَ سُولُ اللَّهِ(ص) الْبَيِّنَةُ عَلَا الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَا الْمُدَّعَا عَلَيْهِ وَال صُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُ سْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً

أَحَلَّ حَرَاماً أَوْ حَرَّمَ حَلَاال (عاملی5111 ،ق ،ج ،13ص.)181
 .11عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَ صْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع) لِ شُرَيْحٍ لَا تُ شَاوِرْ أَحَداً فِي

مَجْلِسِک (عاملی5111 ،ق ،ج ،13ص.)158
 .11واقبل الغذر وادرء الحدود بالشبهات ،وتغاب عن کل مااليضح لک (حرانی5111 ،ق ،ص.)581
 .13الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَد (نوري ،5113 ،ج ،53ص.)3
 .13الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاما (عاملی5111 ،ق ،ج ،13ص.)151
 13عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ وَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّه (عاملی5111 ،ق ،ج،13
ص.)118
 .11الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِي الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَيْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَد (نوري5113 ،ق ،ج ،53ص.)3
 11مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَضَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ
أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَا بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِين (عاملی5111 ،ق ،ج ،13ص.)113
 .15ثُمَّ اخْتَرْ لِلْحُکْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْ ضَلَ رَعِيَّتِکَ فِي نَفْ سِکَ مِمَّنْ الَ تَ ضِيْقُ بِهِ الْأُمُوْرُ وَالَ تَمْحَکُهُ الْخُ صُوْمُ وَالَ يَتََمادَى
فِي الزَّلَّةِ ،وَالَ يَحْصَرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَا الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ ،وَالَ تُشْرِفُ نَفْسُهُ عَلَا طَمَعٍ وَالَ يَکْتَفِي بِأَدْنَا فَهْمٍ دُوْنَ أَقْصَاهُ،
وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ ،وَآخَذَهُمْ بِالْحُجَجِ ،وَأقَلَّهُمْ تَبَرُّماً بِمُرَاجَعَةِ الْخَصْمِ ،وَأَصْبَرَهُمْ عَلَا تَکَشُّفِ الْأُمُورِ ،وَأَصَرَمَهُمْ

عِنْدَ اتِّضَاحِ الْحُکْمِ ،مِمَّنْ الَ يَزْدَهِيهِ إِطْرَاءٌ ،وَالَ يَسْتَمِيلُهُ إِغْرَاءٌ ،وَ أُولئِکَ قَلِيْل( .نهج البالغه ،نامه .)18
 .11افْسَحْ لَهُ فِي الْبَذْلِ مَا يُزِيْلُ عِلَّتَهُ ،وَتَقِلُّ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَا النَّاسِ (نهج البالغه ،نامه .)18
 .18وَاعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَدَيْکَ مَا الَ يَطْمَعُ فِيْهِ غَيْرُهُ مِنْ خَا صَّتِکَ لِيَأْمَنَ بِذلِکَ اغْتِيَالَ الرِّجَالِ لَهُ عِنْدَکَ ،فَانْظُرْ فِي
ذلِکَ نَظَراً بَلِيْغاً ،فَإِنَّ هذا الدِّيْنَ قَدْ کَانَ أَسِِِيْراً فِي أَيْدِي الْأَشِِْرَارِ ،يُعْمَلُ فِيْهِ بِالْهَوى ،وَتُطْلَبُ بِهِ الدُّنْيَا (نهج
البالغه ،نامه .)18
 .11ثُمَّ أَکْثِرْ تَعَاهُدَ قَضَائِهِ (نهج البالغه ،نامه .)18
 .11عَوَالِي الآلَّلِي ،رُوِيَ :أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع) وَلَّا أَبَا الْأَسْوَدِ الدُؤَلِيَّ الْقَضَاءَ ثُمَّ عَزَلَهُ فَقَالَ لَهُ لِمَ عَزَلْتَنِي وَمَا خُنْتُ وَلَا
جَنَيْتُ فَقَالَ(ع) إِنِّي رَأَيْتُ کَلَامَکَ يَعْلُو کَلَامَ خَصْمِک (نوري5113 ،ق ،ج ،53ص.)811
 .13براي اين منظور امام اقدام به تا سیس و تدوين علم فقه زدند تا مردم به مفاهیم و معانی کالم و
نیز هدف اعمالِ پیامبر دست يابند (ابنابی الحديد ،5883 ،ج ،5ص.)53
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 .13عن علی ع أنه بلغه أن شريحا يقضی فی بیته فقال يا شريح اجلس فی المسجد فإنه أعدل بین
الناس و إنه وهن بالقاضی أن يجلس فی بیته (تمیمی5831 ،ق ،ج ،1ص.)181
 .13سوگند به خداوند که به مردم د ستور دادم که در ماه مبارک رم ضان ،جز نمازهاي واجب را به
جماعت نخوانند ،و آنان را آگاه کردم که جماعت در نمازهاي مسررتحبی بدعت اسررت .ناگهان
گروهی از لشکر که به همراه من در نبرد بودند ،فرياد برآوردند :اهل اسالم! سنت عمر دگرگون
شد .ما از خواندن نماز مستحبی در ماه مبارک رمضان باز میدارد» با مشاهده تفرقه و جدايی و
پیروي از پیشوايان گمراهی و تبعیت از داعیان آتش در اين امت بیمناک شدم .اگر دستور را لغو
نکنم بخشی از سپاهم شورش کنند (کلینی5115 ،ه ،ج ،3ص.)13
 .11امام در جواب حارث در دفاع از زبیر ،طلحه و عاشرریه به علت نزديکی به پیامبر ،فرمودند :اي
حارث! کار بر تو مشتبه شده است .به درستی که حقیقت ،بامردان شناخته نگردد .پس حق را
بشناس تا پیروانش را بشناسی (يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص.)588
 .31جايگاه ويژه اين امر را میتوان از برخورد امام در جريان بیحرمتی به زن غیرمسلمان و کوتاهی
م سلمین در ياري ر سانی ،متوجه شد .امام(ع) بیان میدارند که اگر فردي از اين اندوه بمیرد،
نبايد مالمتش کرد (نهج البالغه ،خطبه .)13
« .35همانا من کسرری را براي تهمتی بازداشررت نمیکنم و براي گمانی مورد عتاب قرار نمیدهم.
ک سی را براي مخالفت با من و آ شکار کردن مخالفتش مجازات نمیکنم» (ثقفی ،5818 ،ج،5
ص.)835
 .31دورترين شهروندان به تو و بدترين آنها نزد تو ،کسی باشد که بیشتر در جستجوي عیبهاي
مردم ا ست ،که زمامدار به پو شیدن آنها سزاوارتر ا ست .پس آنچه را از آن عیبها که از تو
پنهان است ،بر مال مساز .همانا بر توست که تطهیر کنی آنچه را برايت آشکار شد و خداوند بر
آنچه از تو پنهان مانَد ،حکم رانَد .امور شررمآور را تا آنجا که میتوانی بپوشران .خداوند نیز
میپوشاند از تو آنچه را دوست میداري که از شهروندان پوشیده ماند (نهج البالغه ،نامه .)18
 .38من حَسُنَ ظَنُّه بِالنّاسِ حازَ مِنهُم المَحَبَّه (خوانساري ،5833 ،ج ،1ص.)33
 .31اي مردنمايان نامرد ،اي کودک صفتان بیخرد که عقل شما به عروسان پردهنشین شباهت دارد!
چقدر دوست داشتم که شما را هرگز نمیديدم و هرگز نمیشناختم! سوگند به خدا که شناسايی
شما جز پشیمانی حاصلی نداشت ،و اندوهی غمبار سرانجام آن شد .خدا شما را بکشد که دل
من از د ست شما پر خون و سینهام از خ شم شما ماالمال ا ست! کا سههاي غم و اندوه را
جرعهجرعه به من نوشانديد و با نافرمانی و ذلتپذيري ،رأي و تدبیر مرا تباه کرديد .تا آنجا که
قريش میگويد پسر ابوطالب دلیر است امّا علم جنگ نمیداند (نهج البالغه ،خطبه .)13
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 .31براي مطالعه بیشتر رک .ري شهري  ،5831ج ،1ص.131
 .33برخی روايت کردهاند ،امام(ع) فرمانداري يمن را به طلحه و از يمامه و بحرين را به زبیر دادند
لیکن چون حکم ايشان را بايشان داد بدو گفتند :از اين صله رحم جزاي خیربینی .گفت :و انتما
وصلتکما بوالية امور المسلمین« ،زمامداري بر مسلمانان را با صله رحم چه کار!» و حکم را از
آن دو پس گرفت پس از اين کار برآشفتند (يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص.)33
 .33نهج البالغه ،خطبه .111
 .33فقال مروان بن الحکم :أيها الشِِيخان ،ما يمنعکما أن تدعوا الناس إلي بيعة مثل بيعة علي ،فإن أجابوا کما
عار ضتماه ببيعة کبيعته ،وإن لم يجيبوکما عرفتما ما لکما في أنفس الناس .فقال طلحة :يمنعنا أن الناس بايعوا

عليا بيعة عامة ،فبم ننق ضها؟ وقال الزبير :ويمنعنا أي ضا من ذلک تثاقلنا عن ن صرة عثمان (دينوري،5151 ،
ج ،1ص.)551
 .31طلحه و زبیر آمدند و گفتند :ما ق صد عمره داريم ،ما را اذن ده بیرون رويم .و به روايت بع ضی
علی به آن دو يا بک سی از ا صحاب خود گفت :و اهلل ما اراد العمرة و لکنهما ارادا الغدره ،بخدا
قسم قصد عمره نداشتند لیکن قصد بیعت شکنی داشتند (يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص.)33
 .31علی(ع) پس از بیعت با مردم در اولین اقدام خود در حوزه فرهنگ سیاسی ،کارگزاران عثمان را
که با ارزشهاي حاکم بر دولت علوي سازگار نبودند -از شهرها برکنار کرد ،به جز ابو موسیا شعري که مالک ا شتر درباره او با امام صحبت کرد و وي در سمت خود ابقا شد (يعقوبی،
 ،5835ج ،1ص.)33
 .35قال :وذکروا أن عائ شة لما أتاها أنه بويع لعلي .وکانت خارجة عن المدينة ،فقيل لها :قتل عثمان .وبايع الناس
عليا .فقالت :ما کنت أبالي أن تقع السِِماء علي األرض ،قتل واهلل مظلوما ،وأنا طالبة بدمه« ،وقتی که خبر
بیعت مردم با علی به عاي شه ر سید وي خارج مدينه بود .به عاي شه گفتند :عثمان ک شته شد و
مردم با علی بیعت کردند .عاي شه در پا سخ گفت :از اين که آ سمان بر زمین افتد سرزن شی بر
آسمان نیست .به خدا سوگند ،عثمان مظلومانه کشته شد .من خواهان خون او هستم» (دينوري،
5151ق ،ص.)33
 .31معاويه حاضر به کناره گیري از قدرت نبود ،و معاويه نیز قول مصر و واليت آن رابه عمروعاص
داد .در کتاب پیکار صفین آمده است«و چون معاويه سخنان عتبه را بشنید به دنبال عمرو فرستاد
و حکومت م صر را به او بخ شید.راوي گويد :عمرو بدو گفت« :آيا خداوند مرا بر تو بدين امر
گواه با شد؟» معاويه گفت:آري ،خدايت بر من بدين گواه با شد که اگر خداوند کوفه را براي ما
گشود (مصر از آن تو باشد) ،عمرو گفت« :واهلل علي ما نقول وکيل -و خدا بر آنچه میگويیم وکیل
است» راوي گويد :عمرو از نزد معاويه بیرون آمد و پسرانش بدو گفتند :چه کردي؟ گفت :مصر
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را طعمه من کرد .گفتند :م صر را در برابر تمامی کشور عرب چه بهايی باشد؟ گفت :اگر م صر
شکمهاي شما را سیر نمیکند ،خدا هرگز سیريتان ندهد.راوي گويد( :معاويه) م صر را بدو
بخ شید و بر اين تفويض نامهاي نگا شت و در نامه خود آورد« :بر اين ا ساس که شرط ،ناقض
فرمانبرداري نباشد» و عمرو نوشت« :بر اين اساس که فرمانبرداري ،ناقض شرط نباشد» (منقري،
 ،5831ص.)31
 .38چون گزارش جاي گرفتن علی در نخیله و استقرار لشکرگاه وي در آنجا به معاويه که در دمشق
بود ر سید ،پیراهن خونین عثمان را بر منبر (م سجد) دم شق گ سترانید و پیرامون منبر هفتاد پیر
مرد را گماشت که [اطرافش] بر عثمان زار زار میگريستند و اشکشان دمی خشک نمیشد (در
اين میان و با اين تمهید) معاويه براي مردم شام چنین سخن راند و گفت :اي مردم شام ،شما
مرا درباره علی دروغزن می شمرديد ولی اينک امر او بر شما روشن شده است ،به خدا سوگند
که خلیفه شما را ک سی جز او نک شته ا ست و همو ست که فرمان قتلش را داده و مردم را بر
ضدش برانگیخته و سپس قاتالنش را پناه داده و اينک همانان ،سربازان و ياران و ياوران اويند،
با آنها به راه افتاده و آهنگ شهرها [و خانهها] ي شما را کرده است تا شما را متواري کند .اي
مردم شررام ،خدا را ،خدا را در حق عثمان ،من ولی دم و اختیاردار (قصرراص) خون عثمانم و
شاي ستهترين ک سی ه ستم که انتقام خون او را بخواهم و خداوند براي ولی مظلوم اختیار و
تسلطی قرار داده است .پس به خلیفه (مظلوم) خود ياري دهید .در تاريخ است که تا مدتها اين
پیراهن برسررر دروازه شررهر شررام بود و مردم تامدتها دور آن جمع میشرردند و گريه میکردند
(منقري ،5831 ،ص.)533
 .31هنگام که امام(ع) امارت شام را به سهل بن حنیف واگذار کرد ،سهل سوي شام روانه شد تا به
تبوک ر سید .سواران (معاويه) باو احاطه کرده پر سیدند :تو کی ستی؟ گفت :من امیر ه ستم.
پرسیدند :امیر کجا هستی؟ گفت :شام .گفتند :اگر عثمان ترا فرستاده که مرحبا و اگر ديگري به
تو امارت داده برگرد (ابناثیر ،5835 ،ج.)881 :1
 .31معاويه در مورد علی(ع) با عمروعاص م شورت کرد .عمرو عاص بدو گفت :نظري نیکو دارم،
(میبینی) بهترين فرد عراق از سوي بهترين مرد جهان به بیعتطلبی نزد تو آمده ا ست ،اگر تو
مردم شام را مستقیما به ردّ اين بیعت فراخوانی کاري سخت مخاطرهآمیز است ،اما شرحبیل بن
سمط کندي سرور و بزرگ مردم شام ا ست و او را با جرير که اينک به سفیري نزد تو آمده
د شمنیها ست ،پس کس به دنبال او بفر ست و معتمدان خود را نزدش بگمار تا در میان مردم
پراکنده کنند که علی عثمان را کشته است (منقري ،5831 ،ص.)31

مدل سياست فرهنگي در حکومت علوي؛ در جستجوي مدلي براي سياستگذاري و برنامهريزي

91

 .33ابنعباس در مورد پیشررنهادي که مغیره در قبال با مسررئله معاويه داد ،امام به ابنعباس او به من
گفت« :اگر رأي مرا نمیپذيري ،هر که را خواهی بردار و معاويه را بگذار که مردي جسور است
و مردم شام مطیع اويند براي نگهدا شتن وي دلیل داري که عمر بن خطاب همه شام را به او
داده بود ».گفتم « :نه ب خدا م عاو يه را دو روز هم به کار نمی گذارم» (طبري ،5831 ،ج،3
ص.)1811
 .33طبقاتی که خلیفه دوم در تق سیم بیتالمال ت شکیل داد ،عبارتاند از :ن سبت هم سري با پیامبر،
پذيرش ا سالم تا جنگ بدر ،م سلمان بودن میان جنگ بدر ،تا صلح حديبیه ،م سلمان بودن از
صلح حديبیه تا جريان ردّه ،م سلمان بودن از جريان ردّه تا قاد سیه ،م سلمان بودن از قاد سیه به
بعد و زنان غیرعرب و بردگان آزاد شده (يعقوبی ،5835 ،ج ،1صص.)11-15
 .33چ شم به هر سو که خواهی به مردم بیفکن .آيا جز م ستمندي بینی با فقر د ست به گريبان ،يا
دولتمندي با نعمت خدا در کفران ،يا آنکه د ست بخ شش ندارد ،و ندادن حق خدا را افزونی
مال به ح ساب آرد ،يا سرک شی که از سخن حق روگردان ا ست ،گويی گوش او از شنیدن
موعظتها گران است (نهج البالغه ،خطبه .)511
 .31واي بر تو در اين شهر اينها داراي نفوذ ه ستند و اموال دارند و چون بر گردن مردم م سلط
شوند ،سفیهان را به طمع مال به سوي خويش جلب میکنند و حقوق ضعفا را پايمال مینمايند
و به زورمندان قدرت و تسلط میدهند (دينوري ،5831 ،ص.)33
 .31اين نوع فقر در کالم امام به عنوان فقر نفس آمده است و آن را بدتر از فقر مطلق میداند .ايشان
میفرمايند« :اکبرالبال فقرالنفس» (خوانساري ،5833 ،ج ،1ص.)811
 .35نهج البالغه ،حکمت .851
 .31اعلم ان کثره المال مفسده للدين ومقساه القلوب (محمودي ،5833 ،ج ،3ص.)51
 .38کثرة المال يفسد القلوب وينشاء الذّنوب (خوانساري ،5833 ،ج ،1ص.)131
 .31نهج البالغه خطبه .153
 31مالک السياسه العدل (خوانساري ،5833 ،ج ،1ص.)313
 33الرعيه ال يصلحها اال العدل (خوانساري ،5833 ،ج ،5ص.)811
 33میفرمايند ...« :اما درباره تق سیم م ساوي ،به در ستی که اين چیزي نی ست که ابتدائ ًا در آن حکم
رانده باشرررم؛ بلکه من و شرررما ديديم که پیامبر خدا چنین میکرد و کتاب خداوند-که باطل ،از
پیش به آن راه نمیيابد و فرسررتاده شررده از سرروي داناي سررتوده اسررت -بدان گوياسررت» (نهج
البالغه ،خطبه .)111
 .33نهج البالغه ،نامه .18
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 .31نهج البالغه ،حکمت .183
 .11نهج البالغه ،خطبه .51
 .15نهج البالغه ،نامه .18
 .11خداوند سبحان دنیا را براى آخرت قرار داده ،و مردم را در دنیا به آزمايش گذا شت ،تا رو شن
شود کدام يک نیکوکارتر است (نهج البالغه ،نامه .)11
 .18وَلَبِئْسَ الْمَتْجَرُ أَنْ تَرَى الدُّنْيا لِنَفْسِکَ ثَمَناً -وَمِمَّا لَکَ عِنْدَ اللَّهِ عِوَضا (نهج البالغه ،خطبه .)81
 .11زهد در دو جمله قرآن خالصه شده است براي اينکه متأسف نشويد برآنچه از ماديات از شما
فوت می شود و شاد نشويد برآنچه خدا به شما می دهد ،هرکس بر گذشته اندوه نخورد و براي
آينده شادمان نشود ،بر هر دو جانب زهد دست يافته است (نهج البالغه ،حکمت .)181
 .11وَسُِِئِلَ (ع) عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ -فَلَنُحْيينَّهُ حَياةً طَيبَةً فَقَالَ هِي الْقَنَاعَة (ابنابی الحديد ،5883 ،ج،51
ص.)11
 .13أال إنّ إعطاء هذا المال فا غير حقّه تبذير وإسراف (خوانساري ،5833 ،ج ،5ص.)535
 .13وَلَبِئْسَ الْمَتْجَرُ أَنْ تَرَى الدُّنْيا لِنَفْسِکَ ثَمَناً -وَمِمَّا لَکَ عِنْدَ اللَّهِ عِوَضا (نهج البالغه ،خطبه .)81
 .13إِنَّ أَعْظَمَ الْحَ سَرَاتِ يوْمَ الْقِيامَةِ -حَ سْرَةُ رَجُلٍ کَ سَبَ مَالًا فِي غَيرِ طَاعَةِ اللَّه (ابنابی الحديد ،5883 ،ج،11
ص.)31
 .11تَجَهَّزُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ فَقَدْ نُودِي فِيکُمْ بِالرَّحِيلِ -وَأَقِلُّوا الْعَرْجَةَ عَلَا الدُّنْيا ....فَقَطِّعُوا عَلَائِقَ الدُّنْيا وَا سْتَظْهِرُوا بِزَادِ
التَّقْوَى (ابنابی الحديد ،5883 ،ج ،55ص.)1
 511سیاست مالی امام در تقسیم بیتالمال برطبق سنت پیامبر بود و در اولین اقدام سیاست مالی به
جا مانده از زمان خلفاي پی شین را بر هم زده ،بیتالمال را به صورت م ساوي تق سیم کردند.
اي شان بین هیچ کس برتري قائل ن شدند و طبقات خود ساخته اقت صادي و اجتماعی در نگاه
ايشان وجود نداشت (يعقوبی ،5835 ،ج ،1ص.)31
 .515وَاللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّ سَاءُ وَمُلِک بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَمَنْ ضَاقَ عَلَيهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ
عَلَيهِ أَضْيقُ (نهج البالغه ،خطبه .)51
 511در کتاب الغارات آمده است که در زمان امام ،هر جمعه بیتالمال تقسیم می شده است (ثقفی،
 ،5818ج ،5ص.)31
 518امام صبحگاهان از دارالحکومه بیرون میرفت و در بازار کوفه يکیيکی میگشت و تازيانهاي
با او بود .در برابر اهالی بازار میاي ستاد و فرياد میکرد اي بازرگانان! از خداوند پروا کنید .و به
همه اصناف بازاريان رسیدگی میکرد و به آنها تذکرات مربوط به آن صنف را يادآور می شد
(ري شهري ،5831 ،ج ،1صص.)11-18
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 .511واياک واالستئثار بما الناس فيه اسوه (نهج البالغه نامه .)18
« 511خدا را! خدا را! در طبقه پايیندست از مردم ،آنان که چارهاي ندارند ،از تنگدستان و نیازمندان
و بینوايان و زمینگیران که در میان آنان هم افراد قانع ه ست و هم نیازمندانی که روي سؤال
ندارند ...و بخ شی از بیتالمال را به آنان اخت صاص ده و بخ شی از غله زمینهاي غنیمتی و
خالص در هر شهر را به آنان ببخش» (نهج البالغه ،نامه .)18
 .513مقصد ما آن است که اصالح را در شهرهاي تو]اي خدا[ آشکار نمايیم (نهج البالغه ،نامه .)18
 .513ثُمَّ ا سْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَذَوِي ال صِّنَاعَاتِ وَأَوْصِ بِهِمْ خَيراً :المُقِيمِ مِنْهُمُ والْمُ ضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَ الْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ ،فَإِنَّهُمْ
مَوَادُّ الْمَنَافِعِ ،وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ (نهج البالغه ،نامه .)18
 513عدالت را شناختند و ديدند و شنیدند و به خاطر سپردند ،و دانستند که همه مردم در نزد ما ،در
حق يک سانند ،پس به سوي انح صارطلبی گريختند ،دور با شند از رحمت حق ،و لعنت بر آنان
باد .سوگند به خدا آنان از ستم نگريختند ،و به عدالت نپیو ستند ،همانا آرزومنديم تا در اين
جريان ،خدا سررختیها را بر ما آسرران ،و مشررکالت را هموار فرمايد .انشرراءاللّه ،با درود (نهج
البالغه ،نامه .)31
 .511هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (حديد.)8:
 .551اللّهُ ال إِلَِهَ إِالَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّکُمْ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ الَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا (نساء.)33:
 555خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ (علق.)1:
 .551إِنَّ رَبَّکُمُ اللَّهُ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَيَّامٍ (اعراف.)11:
.558وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِکَ ظَنُّ الَّذِينَ کَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ کَفَرُوا مِنَ النَّارِ (ص.)13:
 .551وَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَالَئِکَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي األَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْ سِدُ فِيهَا وَيَ سْفِکُ الدِّمَاء وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ (بقره.)81:
 .551وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَا الْمَالَئِکَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُالء إِن کُنتُمْ صَادِقِينَ (تقره.)85:
 .553فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (ص.)31:
 553وَسَخَّرَ لَکُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِکَ لَآيَاتٍ لَّقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ (جاثیه.)58:
 .553وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (ذاريات.)13:
 .551إِنَّا عَرَ ضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَا ال سَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَ شْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِن سَانُ إِنَّهُ کَانَ
ظَلُومًا جَهُولًا (احزاب.)31:
 .511کَلَّا إِنَّ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ (مطففین.)53:
 .515ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (تین.)1:
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 .511الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (ملک.)1:
 .518قُلِ اللَّهُ يُحْيِيکُمْ ثُمَّ يُمِيتُکُمْ ثُمَّ يَجْمَعُکُمْ إِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيبَ فِيهِ وَلَکِنَّ أَکَثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (جاثیه.)13:
 .511قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَا کُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طه.)11:
 511رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَالَّ يَکُونَ لِلنَّاسِ عَلَا اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَکَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَکِيمًا (نسا.)531:
 .513فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (زلزال.)3-3:
 513فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (روم.)81:
 513يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْکَ مِن رَّبِّکَ (مائده.)33:
 .511إِنَّمَا کَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَا اللَّهِ وَرَ سُولِهِ لِيَحْکُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
(نور.)15:
 .581وَمَن يُ شَاقِقِ الرَّ سُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُ صْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءتْ
مَصِيرًا (نساء.)551:
 585ه ستی شنا سی ( ) ontologyشاخه اي از فل سفه ا ست که مو ضوع آن در مورد بیان چی ستی
واقعیت وجود (ماهیت و غايت آن) اشاره دارد.
 .581انسرانشرناسری فلسرفی چگونگی و موقعیت انسران را نشران میدهد .اين شراخه قسرمتی از
هستیشناسی است.
 588اگر چه شررراخه هاي مبانی تربیت شرررامل موارد متعدد ديگري همچون معرفتشرررناختی،
ارزش شناختی و دين شناختی تقسیم کرد اما با توجه به آن که موضوع پاياننامه سیاستگذاري
ا ست و نگاه کالننگر ا ست ،مواردي بايد در نظرگرفته شود که شامل اين ديد با شد؛ بنابراين
ساير موارد از حوزة بررسی اين پايان نامه خارج میشود (شوراي عالی انقالب فرهنگی،5833 ،
ص.)53
( .581نهج البالغه ،خطبه .)5
 .581أَيهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا ي سْتَغْنِي الرَّجُلُ -وَ إِنْ کَانَ ذَا مَالٍ عَنْ -عِتْرَتِهِ وَ دِفَاعِهِمْ عَنْهُ بِأَيدِيهِمْ وَ أَلْ سِنَتِهِمْ -وَهُمْ أَعْظَمُ
النَّاسِ حَيطَةً مِنْ وَرَائِهِ وَأَلَمُّهُمْ لِ شَعَثِه .اي مردم انسان هرمقدار که ثروت مند باشد ،باز ازخويشاوندان
خود بی نیاز نیست که از او با زبان و دست دفاع کنند (نهج البالغه خطبه .)18
 .583ما يزال الناس بخير ما تفاوتوا فاذا استووا هلکوا (حسینی خطیب ،5833 ،ج ،1ص.)531
 .583التدع اهلل يغنيک عن الناس فان حاجات الناس بعضهم الي بعض متصله کاالتصال العضا فمتي يستغني المرء
عن يده او رجله (ابنابی الحديد ،5883 ،ج ،11ص.)811
 .583جميل القصد يدل علي طهاره المولد (خوانساري ،5833 ،ج ،5ص.)835
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 581انظر من يرضع اوالدکم فان الولد يشب عليه (کاشف الغطاء ،بی تا ،ص.)531
 511از جمله گروههاي نخستین که امام به آن اشاره میکند دوستان است که امام میفرمايند« :احذر
مجالسه قرين السوء فانه يهلک مقارنه ويردي مصاحبه» (خوانساري ،5833 ،ج ،5ص.)511
 .515براي مثال امام در مورد آب شهر ،عوامل زيستی همچون نوع غذا اشاره دارد که میتوانید براي
اين مورد به مستدرک نهج البالغه ص 533مراجعه نمايید.
 .511اذا تغير السلطان تغير الزمان (نهج البالغه ،نامه .)85
 .518أَمَّا بَعْدُ فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وَ ذَکرْهُمْ بِأَيامِ اللَّهِ وَاجْلِسْ لَهُمُ الْعَ صْرَينِ فَأَفْتِ الْمُ سْتَفْتِي وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ وَذَاکرِ الْعَالِمَ
(نهج البالغه ،نامه .)33
 .511براي اثبات اين مدعا میتوان به اين کالم امام ا شاره کرد« :بر پی شوا ست که به مردمان تحت
حکومتش حدود اسالم و ايمان را بیاموزد » (خوانساري ،5833 ،ج ،1ص.)853
 .511مَنْ أَخَذَ الْقَ صْدَ حَمِدُوا إِلَيهِ طَرِيقَهُ ،وَبَ شَّرُوهُ بِالنَّجَاةِ ،وَمَنْ أَخَذَ يميناً وَ شِمَاالً ذَمُّوا إِلَيهِ الطَّرِيقَ ،وَ حَذَّرُوهُ مِنَ
الْهَلَکةِ (نهج البالغه ،خطبه .)111
 .513علیک بالفکر فإنه رشد من الضالل و مصلح األعمال (تمیمی آمدي ،5833 ،ص.)13
 .513النَّاسُ ثَلَاثَةٌ فَعَالِمٌ رَبَّانِي وَ مُتَعَلِّمٌ عَلَي سَِِبِيلِ نَجَاةٍ وَ هَمَجٌ رَعَاعٌ أَتْبَاعُ کلِّ نَاعِقٍ يمِيلُونَ مَعَ کلِّ رِيحٍ لَمْ
يسْتَضِيئُوا بِنُورِ الْعِلْمِ وَ لَمْ يلْجَئُوا (نهج البالغه ،حکمت .)513
 .513إِنَّمَا فَرَّقَ بَينَهُمْ مَبَادِيءُ طِينِهِمْ (نهج البالغه ،خطبه )181؛ در اين مورد براي نمونه میتوان به
توصیه امام به ابنعباس در مورد مباحثه با خوارج اشاره کرد که فرمودند با خوارج با قرآن بحث
نکن زيرا که آنان تاب و تحمل معانی گوناگون قرآن را ندارند بلکه با احاديث پیامبر با آنان
بحث کن (شهیدي ،5831 ،ص.)583
 .511أَمَّا بَعْدُ فَأَقِمْ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وَ ذَکرْهُمْ بِأَيامِ اللَّهِ وَ اجْلِسْ لَهُمُ الْعَصِِْرَينِ فَأَفْتِ الْمُسِِْتَفْتِي وَ عَلِّمِ الْجَاهِلَ وَ ذَاکرِ
الْعَالِمَ (نهج البالغه ،نامه .)33
 .511المتعبد علي غير فقه کحمار الرحي يدور و ال يبرح (ابنابی الحديد ،5883 ،ج ،11ص.)811
 .515اعْلَمْ يا بُنَي أَنَّک إِنَّمَا خُلِقْتَ لِلْآخِرَةِ لَا لِلدُّنْيا (نهج البالغه ،نامه .)85
( .511نهج البالغه ،حکمت .)133
 .518در کتاب ارشاد القلوب گزارش شده که هرگاه علی (ع) از نبرد فراغت پیدا میکرد به آموزش
مردم و داوري در میان آنان میپرداخت .امام باقر فرمودند هنگامی که علی نماز صبح را به جاي
میآورد در حال تعقیب نماز بود تا خور شید طلوع کند هنگام طلوع خور شید تهی د ستان و
مسررتمندان و ديگر قشرررهاي مردم نزد او جمع میشرردند و او به آنان دينشررناس ری و قرآن
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میآموخت و در سرراعتی خاص از اين جلسرره بر میخواسررت (ابنابی الحديد ،5883 ،ج،1
ص.)511
 .511يکی از اقدامات اساسی ح ضرت ،تربیت ياران و خواصی بود که معارف و انديشههاي ناب
اسالمی را در خود درونی کرده بودند« .اينان دانشورانی بودند که دانش و بینش خويش را از راه
نقل حديث و ايراد خطابه و برپايی حلقه هاي درس ،در میان مردم منتشرررر می کردند».
(شمسالدين ،5131 ،ص.)11
 .511اي کمیل! دانش به از مال است ،که دانش تو را پاسبان است و تو مال را نگهبانی (نهج البالغه،
حکمت .)513
 .513درکتاب الغارات به نقل از سررالم بن ابی جعد آمده اسررت که علی (ع) براي کسررانی که قرآن
قرائت میکردند دو هزار ،دو هزار مقرري تعیین کرد و پدرم از قاريان قرآن بود (ثقفی،5818 ،
ج ،5ص.)585
 .513امام در مورد تاويل قران میفرمايند که سوگند به خدا آيه اي نازل نشد مگر که من میدانم در
شب يا روز يا در شب و يادر صحرا و يا کوه نازل شده ا ست ،بنابراين از من بپر سید .من شان
نزول جاي نزول و هدف نزول را میدانم و نا سخ و من سوخ ،محکم مت شابه و خاص و عام را
میدانم و از روي منبر از مردم می خوا ست که درمورد قرآن از وي بپر سند تا براي شان تو ضیح
دهند (شوشتري ،5833 ،ج ،3ص.)111
 .513ازجمله دانشهايی که ايشان ابداع کردند دانش نحو و قواعد عربی است که به ابواالسود دوئلی
امال کردند .ابنابی الحديد تقسیم بندي ايشان را در اين علم مانند اسم حرف و فعل و اسم نکره
و معرفه خارج از توان ب شر میداند.اين علم ساختمان جمالت و کلمات قرآن را براي خوانندة
قرآن روشرن میکند و به او اجازه میدهد تا با شرناخت اجزاي قرآن برداشرت صرحیحی از آن
داشته باشند (ابنابی الحديد ،5883 ،ج ،5ص.)51
 .511فهرستی از اصالحات ايشان در جلد هشتم کافی صفحه  131بیان شده است.
 .531نهجالبالغه ،خطبه .531
 .535نهجالبالغه ،خطبه .531
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