مجلسبیستم

امام علی از نگاه خود
االسالموالمسلمینمحمدسبحانینیا


حجت

*

اشاره

امام علی  ،شخصیت چندوجهی تاریخ اسالم است که جامعـه انسـانی فر هـر عصـری ،بـه
معرفت آن شخصیت بزرگوار و بهکاربستن الگوهای اجتماعی و سیاسی ایشان نیاز فارف .علـیوار
زیستن و علیوار اندیشیدن ،نیاز امروز جامعه ماست .بـرای شـناخت امـام علـی  ،عـالوه بـر
مطالعه تاریخ و تحلیل آن ،میتوان به سخنان آن حضرت فرباره خوفشان مراجعه کرف .با نگـاهی
کلی به کتاب شریف نهج البالغه ،فر میـان خطبـهها ،نامـهها و کلمـات قصـار امـام ،سـخنان
بسیاری را مشاهده میکنیم که حضرت فرباره معرفی خوف بیان کرفهاند.
فر جامعهای که یکی از بارزترین شاخصههای آن ،حـب علـی

اسـت ،متأسـفانه عـده کمـی

هستند که به طور کامل ،نهاج البالغاه را خواندهانـد .ایـن مسـئله ،فر حقیقـت ،نمـاف و نشـانه
مظلومیت حضرت علی

است .ابن ابیالحدید ،شـارح بـزرگ نهاجالبالغاه کـه از عالمـان

اهلسنت است ،میگوید« :اگر تمام فصـحای عـرب فر یـک جـا نشسـته باشـند و ایـن خطبـه
* استافیار فانشگاه کاشان.
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ابیطالب  1قراهت شوف ،شایسته است که همه آنان سجده کنند ...من سوگند میخـورم
علیبن 

به همان کسی که تمام امتها به او سوگند یاف میکنند که این خطبه را از پنجاه سال قبل تـاکنون،
خواندم ،خوف و وحشـت و بیـداری عمیقـی تمـام

بیش از هزار بار خواندهام و هر زمان آن را می
میگذاشت و فر اعضای پیکرم لرزشی پدید
گرفت و فر قلب من اثری شگفت 
وجوف مرا فربرمی 
میآورف».


2

نوشتار حاضر میکوشد که با توجه به نیاز امروز جامعه ،با سیری اجمالی فر نهاج البالغاه ،بـه
گوشهای از ابعاف زندگی و شخصیت اجتماعی ـ معنوی امام

از نگاه خوف ایشان بپرفازف.

 .1عدالتخواهی

رعایت عدالت ،سرلوحه برنامههای امام علی

بوف .فر قاموس زنـدگی آن حضـرت ،کلمـهای

زیباتر از «عدالت» نیست .آن حضرت ،عدالت اجتماعی را بهویژه فر حکومـت خـویش محـور
قرار فافه بوف و سرانجام جان خویش را نیـز فر همـین راه از فسـت فاف .جـرج جـرفاق مسـیحی
مینویسد« :قتل علی فر محراب عبافت ،به سبب شدت عدالت او بوف».
امام علی

3

فر کار حق ،هرگز نفع خویش را نمیجست و به جلـب نظـر فوسـتان یـا فشـمنان

نمیاندیشید و فر اجرای عدالت ،از هرگونه تسـامح خـوففاری میورزیـد .امـام

معتقـد بـوف

مسئله حق و عدالت ،با گذشت زمان ،کهنه و مشمول مرور زمـان نمیشـوف و بایـد آن را فر هـر
زمانی طلب نموف؛ همچنانکه فر مورف زمینهایی که به عموم مسلمانان فاشـت و عثمـان آنهـا را

َ ْ
َ َ
َ ُ
ُ َ ُ
فر تملک اشخاص قرار فافه بوف ،فرموفَ « :والّل َِ ل ْو َو َج ْدت َُ ق ْد ت ُز ِو َج ِا َِ ِالن َس ُء َو َُ ِّلك ِا َِ ِاإل ََ ُء ل َإ َُ ُْت ُاَ
َ َ َ ْ ُ َ ْ
ْ
َ
َ َ ْ
ف ِا َن ِفي ال َع ْد ِل َس َعة َو ََ ْن ض ق َعّل ْ َِ ال َع ْدل ف ل َج ْو ُْ َعّل ْ َِ أضا َ ُِ؛ 4بـه خـدا قسـم اگـر آن امـالک را

بیابم ،به مسلمانان برمیگرفانم؛ هرچند مهریه زنان شده باشد ،یا با آن کنیزها خریده باشند؛ زیـرا

گشایش امور ،با عدالت است .کسی که عدالت ،او را فر سـختی انـدازف ،ظلـم و سـتم ،تنگنـای
بیشتری برای او ایجاف میکند».
 .1منظور ،خطبه  11۳است.
 .2ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،۳۳ص .۳6۱
 .3جرج جرفاق ،امام علی صدای عدالت انسانیت ،ترجمه سید هافی خسروشاهی ،ص  61ـ .6۱
 .4صبحی صالح ،نهج البالغه ،خطبه .۳6

مجلس بيستم :امام علی

از نگاه خود 131 

آری ،سختگیریهای آن حضرت فر اجرای عدالت ،نه فقط طلحه و زبیر و طارق یا نجاشـی را
از وی رنجانید ،بلکه برافرش عقیل و پسرعمش عبداللهبنعباس را نیز از وی ناخشنوف کرف.
یکی از موانع اجرای عدالت که فر انحراف حکومتها مؤثر بوفه ،امتیازجویی خواص و حواشی
قدرت است؛ آنان که تنها به فلیل نزفیکی با مرکز قدرت ،خوف را برتر از فیگران پنداشته و همـواره
بهرهمندی اولیه از منابع و منافع و امکانات را به خوف اختصاص فافه ،گل سرسـبد محصـوالت و
تالشها و سیاستها را ویژه خوف میشمرند .امام علـی

ریشـه ایـن انحـراف را فر حکومـت

خوف خشکانید که تاریخ نمونههای آن را فر برخورف با :برافرش عقیل ،1پسرعمویش ابنعباس 2و

حتی با عبداللهبنجعفر برافرزافه و فامافش ،ثبت کرفه است.
فر یکی از سالها که معاو یه به حج رفته بوف ،از یکی از زنان به نام «فارمیه حجونیه» سراغ گرفت
که سوابقی فر طرففاری از علی

و فشمنی با معاو یه فاشـت .گفتنـد :هنـوز زنـده اسـت .بـه

فرمان معاویه ،او را حاضر کرفند .از او پرسید :هیچ میفانی چرا تو را احضار کرفم؟ تو را احضار
کرفم تا بپرسم چرا علی را فوست فاری و مرا فشمن؟ آن زن پاسـخ فاف :بهتـر اسـت فر ایـن بـاره
ً
حرفی نزنی .معاو یه گفت :حتما باید جواب بدهی .او گفت :بـه علـت اینکـه علـی عـافل و
طرففار مساوات بوف؛ اما تو بیجهت با او جنگیدی .علی

را فوست مـیفارم؛ چـون فقـرا را

فوست میفاشت و تو را فشمن میفارم؛ برای اینکه به ناحق خونریزی کـرفی و میـان مسـلمان
اختالف افکندی و فر قضاوت نیز ظلم میکنی و مطابق هوای نفس خویش رفتار میکنی.
فر این هنگام ،معاو یه خشمناک شد و جمله زشتی میان او و آن زن رفوبدل شد؛ ولی خشم خوف
را فروخورف و همانطورکه عافتش بوف ،آخر کار روی مالیمت نشان فاف و پرسید :علی را به چشم
خوف فیدی؟ گفت :آری .معاو یه گفت :چگونه؟ فرموف :به خدا سـوگند او را فر حـالی فیـدم کـه
ُملک و سلطنت او را غافل نکرفه بوف .معاو یه گفت :صدای علی را شنیدهای؟ گفت :آری؛ آوایـی
که فل را جال میفاف و کدورت را از فل می ُبرف؛ آنطورکه روغن زیت ،زنگار را میزفاید.

معاو یه گفت :حاجتی فاری؟ گفت :هر چه بگو یم ،میفهـی؟ معاو یـه گفـت :مـیفهم .گفـت:
صد شتر سرخمو بده .گفت :اگر بـدهم ،آنوقـت فر نظـر تـو ماننـد علـی خـواهم بـوف؟ گفـت:
 .1همان ،خطبه .11۴
 .2همان ،نامه .۴۳
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هیچوقت .معاو یه فستور فاف صد شتر سرخمو به او فافند .بعد به او گفت :اگـر علـی زنـده بـوف،
یکی از اینها را به تو نمیفاف آن زن فر جواب گفت :به خدا قسم یک مـوی اینهـا را هـم بـه مـن
1
نمیفاف؛ زیرا اینها را مال عموم مسلمانان میفانست.
 .2حقگرایی

امام علی نه تنها پرچمدار حق و حقیقـت اسـت ،بلکـه همـواره حـق بـا اوسـت و از او جـدا
ْ ُ
ْ
َ َ ْ
نمیشوف .حضرت فرباره خوف چنین میفرماید ََ « :شكك ُت ِفي ال َِ ّ ِاِ َُاه أ ِْ ُحت ُاَ؛ 2از وقتـی کـه
حق بر من اراهه شد ،فر آن ترفیدی نکرفهام».
امام علی خوف را عامل به حق و پوینده راه آن معرفی میکند و از عرضهشدن حق بر خویشـتن
هراسی ندارف؛ زیرا معتقد است ،کسی که عرضهشدن حق بر او فشوار باشد ،عمـل بـه آن بـرایش
َ
َ
ْ
ْ َ
ّ
ُ ُ
حِ ق ِلی وا التّم َ اعظ ٍم ِل َنفسای ،ف ن ُاَ ََ ْان
سختتر خواهد بوف« :واتظنوا ای ِ
استّشق ا فی ٍ
َ َ َ
ُ
َ
ْ َََْ
ََ َ
َ
َ
الِِ أن ُحق ل ل َُ أو العدل أن ُح ْع َإ َض َعّل ْ َ َن َالع َّم ِا ِّْم أّمق َعّل ْ َِ؛ 3و شـنیدن حـق را بـر
استثق
من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید؛ چه آن کس که شنیدن سـخن حـق بـر او گـران
افتد و نموفن عدالت بر وی فشوار بوف ،کار بهحق و عدالتکرفن ،بر او فشوارتر است».
 .3قانونگرایی

فر جهان امروز ،گرچه کشورهای بهاصطالح پیشرفته افعا میکنند قوانین آنها فرباره همه طبقـات
اجتماع به طور یکسان اجرا میشوف ،اما فرعمل بـرای اجـرای ایـن تسـاوی و برابـری ،هیچگونـه
ضمانت اجرایی وجوف ندارف؛ اما یکی از افتخارات اسـالم ایـن اسـت کـه قـانون و نظـم را بـرای
بشریت به ارمغان آورفه است که نمونه بارز آن ،فر زمان حکومت امیر مؤمنان بهوضوح فیـده
میشوف .امام بر محوریت قانون کار را شروع کرف و فر این راستا ،از هیچکس فستور نگرفـت
و به سفارش احدی ترتیب اثر نداف؛ چنانکـه خـوف فرمـوف« :مـن ،نشـانه روشـنی [بـر حقانیـت
خویش] از پرورفگارم فارم و بر طریق آشکار پیامبرم گـام برمـیفارم و مـن ،فر راهـی واضـح بـا
4
هوشیاری و فقت به پیش میروم».
 .1علیاکبر صداقت ،يکصد موضوع؛ پانصد داستان ،ص .۴۱۱
 .2نهج البالغه ،حکمت .۳8۴
 .3همان ،خطبه .1۳6
 .4همان ،خطبه .۱7
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امام علی  ،به فلیل ایمانی که به اصول مکتبی اسالم فاشت ،به هیچ قیمتـی ،بـر سـر آنهـا ،بـا
کسی معامله و سازش نمیکرف .فر فوران خالفت آن حضرت ،به جهـت برپافاشـتن مسـاوات و
محو بدعتها ،فتنهها و حوافث ناگواری پیش آمد .بزرگانی از یارانش برای خاموشی ایـن فتنـهها
ً
از آن حضرت استدعا کرفند که فعال مصلحت ایجاب میکند بـا نافیـدهگرفتن قـانون الهـی ،بـه
اعیان و بزرگان اصحاب ،مقدار بیشتری از بیتالمال فافه شوف تا امـام را فر مقابـل فشـمن یـاری
کنند؛ همانطوریکه معاویه چنین میکرف .امام از شنیدن این سخن برآشفت و فرموف:

َ َ
ََ
ُ
اااااااأَ ُإ ِونی أ ْن أ ْط ُّلاااااااا َ
«أتا
َ
َوال َّل َِ ا أ ُط ُ
وْ ِا َِ َ َس َّم َإ َس ِّم ٌإ َوَ
ْ ُ ُ َ
َو َِ َن َّم الّم ل َ ل الّل َِ؛ 1آیا به من فستور میفهید که به وسیله بذل و بخششهای نابجا و سـتمکرفن

ِ
ْ
ُ َ
َ
اااااااَ؟
اااااااإ ِااااااااا ل َج ْو ِْ ِفاااااااا َّم ْن ُول اااااااات َعّل ْ ا
َالن َْا
ِ
السّم ء َن ْجّم َو َل ْو َن ْالّم ُل لای َل َس َاو ْح ُت َا ْ َان ُْ ْم َف َك ْ ا َ
َأ ّم َن ْج ٌم فی َ
ِ
ِ
ِ

به امت اسالم ،به فنبال پیروزی باشم؟ به خدا قسم هرگز این کار را تا جهان بـاقی اسـت ،انجـام

نمیفهم .حتی اگر این مال ،مال شخصی من بوف ،آن را به طور مساوی تقسیم مینمـوفم .پـس،
چگونه یکی را بر فیگری ترجیح فهم؛ وحالآنکه مال ،مال عموم مسلمانان است؟»
پارتیبازی که فر افبیات عامیانه با تعابیری نظیر «بند پ» نیز از آن نام برفه میشوف ،بر تبعـیض و
جایگزینی رابطه به جای ضابطه و قانون فاللت فارف .اگر کسی باعث شوف که حق قـانونی عمـوم
زیر پا گذاشته شوف و به هر شکلی فر اختیار فرف خاصی قرار گیرف ،این کار را پارتیبـازی گوینـد.
متأسفانه ،این پدیده زشت ،فر جامعه امروزی ما بسیار شایع است؛ بـه عنـوان مثـال ،بسـیاری از
استخدامها و اختالسهای چندین میلیارفی اخیر فر کشور ،از طریق پارتیبـازی و رانـتخواری
صورت گرفته است .حضرت علی

با نهایت فقت به این موضوع توجه نموفه و فر نامـه خـوف

به مالک اشتر فر مورف نزفیکان و خویشاوندان میفرماید:
«همانا زمامداران را خواص و نزفیکانی است که خوفخواه و چپاولگرنـد و فر معـامالت انصـاف
ندارند .ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن ،بخشکان و زمین را به هیچکدام از اطرافیـان و
خویشاوندانت واگذار مکن و بهگونهای با آنان رفتار نما که قرارفافی به سوفشان منعقد نگرفف کـه
به مرفم زیان رساند ...حق را به صاحب حق ،هرکس که باشد ،نزفیـک یـا فور ،بپـرفاز و فر ایـن
کار ،شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگـذار .اگرچـه اجـرای حـق مشـکالتی بـرای
 .1همان ،خطبه .۳16
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نزفیکانت فراهم آورف ،تحمل سنگینی آن را با یاف قیامت بـر خـوف همـوار سـاز؛ زیـرا تحمـل آن،
پسندیده است».

1

فر سیره علوی ،موارف متعدفی از جدیت آن حضـرت

فر اجـرای قـانون و پیشـگیری از سـو

استفافه اطرافیان و خویشاوندان وجوف فارف که به چند نمونه اشاره میکنیم:
ـ برخورد با دوستان:

روزی به امام علی

گزارش فافند که یکی از فرمانداران ،با پول بیتالمـال بـرای خـوف زمـین و

امالک تهیه کرفه است .آن حضرت نامه تندی به او نوشت ...« :فرباره تو به من جریـانی گـزارش
شده است که اگر انجام فافه باشی ،پرورفگارت را به خشم آورفهای ،امامت را عصـیان کـرفهای و
امانت «فرمانداری» خوف را به رسوایی کشیدهای .به من خبر رسیده که تو زمینهای آباف را و یـران
کرفهای و آنچه توانستهای ،تصاحب نموفهای و از بیتالمـال کـه زیـر فسـتت بـوفه ،بـه خیانـت
ً
خورفهای .فورا حساب خو یش را برایم بفرست و بـدان کـه حسـاب خداونـد از حسـاب مـرفم،
2
سختتر استَ .
والسالم».
همچنین ،یکی از فرمانداران اموالی از بیتالمال را نزف خـوف گرفتـه بـوف .وقتـی خبـر آن بـه امـام
ً
رسید ،حضرت فورا نامهای تهدیدآمیز به وی نوشت:
«از خدا بترس و اموال این مرفم را به سو یشان بازگرفان .اگر چنین نکنی و خداوند مرا بر تـو چیـره
سازف ،با تو کاری خواهم کرف که نزف خداوند عذر خواهم فاشت و با شمشیرم که هـرکس را بـا آن
زفم ،فر آتش شد ،گرفنت را میزنم .به خدا سوگند اگر کاری را که تـو کـرفی ،حسـن و حسـین
کرفه بوفند ،از من نرمشی نمیفیدند و به مرافی نمیرسیدند؛ تـا آنکـه حـق را از آنـان بـازگیرم و
باطلی را که از ستم آن فو پدید آمده ،نابوف سازم».

3

ـ برخورد با فرزند:

انسان از فرک شخصی که فر خصوص اجرای قانون عافالنه و حفظ حدوف الهـی آنقـدر متعهـد
است که حتی مهر و عاطفه پدری نیز کمترین خلل فر تصمیم او ایجاف نمیکند ،ناتوان است .آن
 .1همان ،نامه .6۱
 .2همان ،نامه .۴9
 .3همان ،نامه .۴۳
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حضرت ،فختر خویش و مسئول خزانه را بدان سبب که گرفنبندی زرین بـه او امانـت فافه بـوف،
توبیخ کرف و فستور فاف بیفرنگ ،گرفنبند را به جایگاه اصلیاش بازگرفانند .آنگـاه فر پاسـخ بـه
اعتراض فخترش که گفت :آیا من فختر خلیفه و شایسته استفافه از طال نیستم؟ ،فرموف« :آیا همـه
زنان شهر فر این عید ،مانند آن گرفنبند پوشیدهاند؟»

1

ـ برخورد با برادر:

عقیل ،برافر امام علی  ،چون مقداری اضافه از حقوق ماهیانهاش از حضرت فرخواست کـرف،
حضرت آهنی را فر آتش گداخت و به فست او نزفیک نموف؛ بهگونهای کـه عقیـل از حـرارت آن
فریاف کشید .حضرت فرموف« :من و تو ،نسبت به بیتالمال ،همچون سایر مسلمانان هستیم».

2

 .4قاطعیت

امام علی

فر اجرای عدالت ،چه فر موارف اقتصافی مانند تقسیم بیتالمال و چه فر واگـذاری

مناصب حکومتی و نیز فر برخورف با کارگزاران متخلف ،هیچگونه سـهلانگاری و مـدارا را جـایز
نمیفانست و برای استیفای حقوق مرفم ،با متخلفان با قاطعیت برخورف میکرف .ایـن موضـوع را
میتوان فر بیشتر نامههایی که حضرت به نمایندگان خوف ارسال می نمـوف ،پیگیـری کـرف؛ بـرای
مثال ،میتوان به این موارف اشاره کرف:

3

ـ جریان مصقلةبنهبیره و تقاضای غرامت بیتالمال از او ؛
ـ عزل منذربنجاروف از حکومت اصطخر شیراز4؛

ـ عزل اشعثبنقیس از حکومت آنربایجان5؛

ـ نامه عتابآمیز حضرت به عثمانبنحنیف6؛

ـ توبیخ یکی از والیان که فرباره اهل نمه آن سامان ستم روا فاشته بوف7؛
 .1عالمه مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،۴9ص .۱۱8
 .2نهج البالغه ،خطبه .11۴
 .3محدث نوری ،مستدرک الوسائل ،ج  ،۳7ص .۴9۴
 .4نهج البالغه ،نامه .7۳
 .5همان ،نامه .6
 .6همان ،نامه .۴6
 .7همان ،نامه .۳۱
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ـ توبیخ شریح قاضی.

1

آن بزرگوار فر فرمانی به مالک اشتر میفرماید« :با فرستافن مـأموران مخفـی ،مواظـب کـارگزاران
خوف باش .چنانچه یکی از آنان فست به خیانتی زف ،بدون تأخیر ،خیانتکار را کیفـر فه .آنگـاه وی
را فر مقام خواری و مذلت بنشان و فاغ خیانت بر پیشانی او بگذار و طـوق رسـوایی بـر گـرفنش
بیفکن »
نامههای فراوانی از علی

فر نهج البالغه وجوف فارف که فر آنها به کارگزارانش کـه فر معـرض

اتهام حیف و میل بیتالمال بوفند ،نوشته اسـت« :تـو فر نـزف مـن خـوار و زبـون و کـمارزش و
بیمقدار خواهی شد 2».و «چنان بر تو سخت میگیرم که فر زندگی حقیر و ضعیف شوی».

3

 .5مدارا با مردم

یکی از اصول اخالقی اسالم ،مداراست که فر بهبوف روابط اجتماعی ،نقشی مهم و اساسی فارف.
امام علی
َْ

َ ْ َ َ ُ ُ َُ َ ْ
اوُ ُِ ثفات
خیـر و برکـت را فر مـدارا و مالیمـت فانسـته ،میفرمایـدَ« :ان ان ع

أغ ََا ُنَ؛ 4هرکه چوب فرخت وجوفش نرم باشد ،شـاخ و بـر او (فوسـتان و اطرافیـانش) بسـیار

شوف».
از فیدگاه امام علی  ،فر حکومت ،اصل بر فاشتن رفق و مداراست و تـا زمـانی کـه فشـمن فر
مقام براندازی نیست ،باید از اعمال قهر فوری گزید و از خطای خطاکاران تا حـد امکـان چشـم
پوشید و با چشمپوشی ،آنان را به رحمت خدا امیدوار کرف و به توبه و ندامت و اصالح وافاشت و
اگر همه اینها کارساز نگرفید ،آنگاه به قهر و خشونت متوسل شد .امیر مؤمنان ،علی  ،فر یکی
از فستورعملهای حکومتی و افاری خوف به کارگزارانش ،اینگونه آموزش فافه است:
«فر مورف آنچه برایت مهم است ،از خدا یاری طلب و شدت را با پارهای مالیمت فر هـم آمیـز و
هر جا رفق و مدارا شایستهتر است ،مدارا کن و رفق بورز و آنجا که جز با شدت عمـل کـار پـیش
نمیروف ،شدت را به کار بند .با مرفمان فروتن و گشافه رو باش و با آنان با مالیمت رفتار نما».
 .1همان ،نامه .۱
 .2همان ،نامه .۴۱
 .3همان ،نامه .19
 .4همان ،حکمت .1۳۴
 .5همان ،نامه .۴6
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همنشینی حضرت با فقیران و بینوایان ،رسیدگی به امور مستضعفان ،تحمل و گوشفافن به رنج و
گرفتاری فهقانان ،تحمل انتقافها و برخورف تند سفیهان و همنوایی و همدلی و استعانت به یتیمان
کوفه ،بیانگر قلب عطوف و روح لطیف و مهربان علی

است.

 .6همدردی با مردم

یکی از خصالی که فر انسانهای متعالی وجوف فارف ،اظهار همدرفی نسبت به خلـق خداسـت؛
یعنی فرف فاشتن از ناراحتیهایی که متوجه فیگران است .سعدی میگوید:
مــــن از بینــــوایی ن َ
غــــم بینوایــــان رخــــم زرف کــــرف
ــــیم رویزرف
فر فوران حکومت کوتاه ،اما ُپر برکت امیر مؤمنان  ،صـحنههایی از اظهـار ایـن همـدرفی بـا
مرفم فر مقاطع مختلف به چشم میخورف؛ به عنوان نمونـه ،هنگـامی کـه حضـرت خبـر یافـت
عثمانبنحنیف فر بصره فر یک مراسم مهمانی که تنها اشـراف و ثروتمنـدان حضـور فاشـتهاند،
شرکت کرفه است ،نامه فرفآلوفی بـرای او نوشـت و نارضـایتی خـویش را از عملکـرف او چنـین
اعالم نموف:
ُ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
« َأأ ْق َن ُع َ ْن َنفسي اأ ْن ُحق ل :هها أَ ُإ ال ُّم ْؤَن َنَ ،وا أش ْ ُْ ْم في ََك ِْ َ
الد ْهإ ،أ ْو أ َ
ون أ ْس َوة ل ُْ ْم ِفاي
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِِ ِ
ِ ِ
ُ ُ َ ْ
1
َ
ْ
جّشوا ِة الع ش؛ آیا به همین قناعت کنم که گفته شوف :من امیر مؤمنانم اما با آنان فر سـختیهای
روزگار شرکت نکنم؟ و پیشوا و مقتدای آنان فر تلخیهای زندگیشان نباشم؟»
بهفرستی باید امام علی را نماف ففاع از حقوق بیچارگـان فانسـت .ایشـان بعـد از سـرباز زفن
عدهای چون سعدبنوقاص فر بیعت با ایشـان ،فر بـاب ففـاع از حـق مظلومـان ،چنـین سـخن
میگو ید« :به خدا سوگند که فاف ستمدیده را از ستمگر بستانم و مهار ظالم را بگیرم و به آبشـخور
2
حق وارف سازم؛ هرچند تمایل نداشته باشد».
آن حضرت فلسفه حکومت اسالمی را ففع ستم از مظلوم فانسته ،میفرماید:
َُْ
ُ َْ َ َ ْ َ َ َ
ْ ُ ُ
«ال َّل ُْ َم َ َن َك َت ْع َّل ُم َأ َن َُ َل ْم َح ُكن َالهي َ َن َ َن َُ َن َف َ
اول الِطا ِم
ّض
ف
ان
َ
ء
ي
ْ
ش
ّم
ت
ال
ا
و
ن
ط
ّل
س
ي
ف
ة
س
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ َُ ْ َ َ ُ
وَ َ
َو َلك ْن ل َنإ َُ ْال َّم َع ل َم َ ْن ُحن َك َو ُن ْظْ َإ ْاإل ْص ََل َح في ا ََلُ َك َف َ ْأ ََ َن ْال َّم ْظ ُّل ُ
ون َِ ْن ِع َب ُِك َوتقا َم ال ُّم َعطّلاة
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ 3
َِ ْن ُح ُد ِوُك؛ بارخدایا تو آگاهی آنچه از ما صافر شـده ،نـه بـرای میـل و رغبـت فر سـلطنت و
 .1همان.
 .2همان ،خطبه .۳۱6
 .3همان ،خطبه .۳۱۳
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خالفت بوفه و نه برای بهفستآورفن چیزی از متاع فنیا؛ بلکه برای این بوف که آثار فین تـو را [کـه
تغییر یافتـه بـوف ]،بـازگرفانیم و فر شـهرهای تـو اصـالح و آسـایش را برقـرار نمـاییم تـا بنـدگان
ستمکشیدهات فر امن و آسوفگی بوفه و احکام تو که تعطیل شده ،جاری گرفف».
فر نگاه و سیره علی  ،حکومت ،هدف نیست؛ بلکه ابزاری بـرای ففـاع از حقـوق پایمالشـده
مرفم ،بهویژه اقشار آسیبپذیر جامعه است .فر حکومت امام علـی  ،آفمـی از آن جهـت کـه
انسان است ،فارای حرمت انسانی و شایسته برخورف کریمانه است .شهروندان حکومت علـوی،
به فور از هر فین و آیین و هر گرایش و سلیقه و جدای از هر مرام و مسلکی ،فقط و فقط بـه فلیـل
انسانبوفن ،فارای حرمت و ارزشاند .آن حضرت فر منشور حکومتیاش خطاب به مالک اشـتر
میفرماید:
«قلب تو را پوششی باید که تاروپوفش مهر مرفم و فوستی و لطف به آنان باشد .مبافا کـه مـرفم را
فرندهای خونآشام باشی که خورفنشان را غنیمت بشماری؛ چراکه مرفم به تمام ،فو گروهانـد :یـا
1
فر فین ،برافر تواند؛ یا فر آفرینش ،همنوع تو».
توصیههای امام برای فستگیری از نیازمندان ،فر حدی است کـه خداونـد را بـه عنـوان «شـاهد»
یافآوری میکند و میفرماید:
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
الس ْفّلی َ َان ال َ
«ال َّل ََ ال ّّل ََ فی َالط َب َقة ُ
اهحن ا ح ّلاة ل ُْ ْام َ َان َ
الّمسا ِن َوال ُّم ِْتا ج َن َوأ ْها ِ ال ُب ْؤسای
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ
َ َ
ِ
اله َْنی َف َان فی ههِ َالط َب َقة ق نع َو َُ ْع َت ّإا َو ْاح َف ْ ل َّلَ َ ُا ْس ُت ِْ َف َظ َ
ک َِن َحق َِ ف ِْ ْم َو ْاج َع ل ُْ ْام ِق ْساّم
و
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
َ 2
َِ ْن َا ِت َ ِلک؛ خدا را ،خدا را ،فرباره طبقه پایین جامعه فر نظر فاشته باش؛ مرفمی که چارهای

ندارند؛ از بیچارگان ،نیازمندان ،گرفتاران رنجور و ناتوانان زمینگیر .فر بین این طبقه ،افراف قـانع و
سؤالکننده وجوف فارف .حقی را که خداوند برای آن ،نگهبـانیاش را بـه تـو سـپرفه ،پـاس بـدار و
بخشی از بیتالمال را به آنان اختصاص بده».

 .7صداقت

سیاست امام علی  ،مبتنی بر صراحت و صداقت بوفه است .آن حضرت با مرفم خوف صافقانه
ْ
ْ
سخن میگفت و مواضع خویش را آشکارا با آنان فر میان میگذاشـت و مـیفرمـوفَ « :ول َ َْ ُادق
 .1همان ،نامه .6۱
 .2همان.
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َ َ
َ
َْا ِئ ٌد أ ْهّل َُ؛ 1پیشوای قوم باید با مرفم خوف بهراستی سخن راند ».امام علـی
َُ ُ
َ
ََ
َ ُ
فر نخستین خطبهاش با مرفم چنین گفتِ ََ ُِ « :تی َاّم أقول َْ ِه َن ٌَ َوأن ِاَ َز ِعا ٌم… َوالّل ِاَ ََا َت ّْمات
ْ
ََ
ْ
َوش َّمَ َوا ه ْا ُت ِ ه َاَ؛ 2آنچه میگویم ،فر عهده خویش میفانم و خـوف ضـامن آنـم… بـه خـدا
سوگند به اندازه سر سوزنی حقیقتی را پنهان ندارم و هیچگونه فروغی نگویم».
پیشوای صداقتپیشگان ،علی  ،فر عهدنامه مالک اشتر میآموزف که گزیدهترین اشـخاص فر
حکومت و مدیریت ،کسانی میباشند که صافقانه حقایق را بیان کنند و بر اساس صدق و راسـتی
رفتار نمایند:
كاون َ ْناک َ َّما َ اإ َِ ال َّلاَُ
« ُّم َم ْل َ ُك ْن آ َّم ُإ ُه ْم ع ْن َد َأ ْق َو َل ُْ ْم ُاّمإ ْال َِ ِاِ َلاک َو َأ َق َّل ُْ ْام َُ َسا َع َدِ ف َّما َح ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ ْ ُ َ َ َ 3
َ
ْ
َ
ْل ْو ِل َ ِئ َِ َو ِاقع ُ ِلک َِن هوا ح َ وقع؛ آنگاه باید گزیدهترین آنان نزف تو کسی باشد کـه سـخن
تلخ حق را به تو بیشتر گوید و فر کاری که از تو سر میزند و از جمله کارهایی باشد که خدا آن را
برای فوستان خوف نمیپسندف ،از همگان کمتر تو را یاری کند[ .این شیوه گفتار و رفتار او ]،به هـر
کجای خواست تو میخواهد ،بربخورف».
ً
علی از کارگزاران خوف میخواهد با صراحت و صداقت تمام ،همهچیز را به طور کامال شفاف
با مرفم فر میان بگذارند:
َ ََ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
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« َو َِ ْن ظ َن ِت َالإ ِع َ ة اک ح ْ ف  ،فأص ِِ ْإ لْ ْم اعه ِْ َ ،واع ِدل عنک ظنونْ ْم ِااصِ ِْ  ،ف ِاان فای ُ ِلاک
ْ َ ْ
ْ
ْ
َْ
َ َ ُُ
َ
حّمْم َعّلای ال َِ ِاِ؛ 4اگـر
ِْ َح ضة َِ ْنک ِل َنف ِسکَ ،و ِْفق َاإ ِع َ ِتکَ ،و َِ ْعهاْا ت ْبّلغ ِاَ َح َج َتک َِ ْان تق ِاو
مرفمان بر تو گمان ستم برند ،عذر خویش را آشکارا با آنان فر میان گذار و با این کار ،ایشـان را از
بدگمانی بیرون آر که بدین رفتار ،خوف را به تربیت اخالقی خـوی فافه باشـی و بـا مرفمـان مـدارا
کرفهای و با عذری که میآوری ،بدانچه خواهی ،میرسی و آنان را به راه حق فرمیآوری».
از نظر امام  ،حاکمـان و زمامـداران بایـد همـه مطالـب را بـا مرفمـان فر میـان بگذارنـد ،بـه
پرسشهای ایشان با صراحت و صداقت پاسخ گویند ،عذر خوف را به تمام معنا آشـکار سـازند و
5
به جز اسرار نظامی و مانند آن ،هیچ چیز فیگر را از مرفمان مخفی ندارند.

فر آغـاز حکومـت،
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