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سخن پیش

 می سپارد، ازویبھرامصر فرمان تاریخی امام علی با مالک اشتر، ھنگامی کھ –عھدنامھ سیاسی 

 سیاسیشناسی اساسی، جامعھ، قانونحکومتیبرنامھوفلسفھ خالل آن درکھاوستھاینامھجامعترین

 نامھ پیمان این در. استگشتھترسیممالکوتمامبھ تشیع علویوراستین اسالمطبقاتیجھتگیری و

 و ، اجتماعیسیاسیزندگیعامالبالغھ است، قوانین در نھج علی امام نامھترینطوالنی سیاسی کھ

 درآمده ارزیابی و بررسی و بحثبھ بر جامعھ حاکمنظمگوناگونوجوهکارکردھمچنین، واقتصادی

 ازتطبیقیو اصولی پیرویعلی با شیعیانبویژهومسلمانانکھاستسزاوار شایستھ و براستی ، واست

! بکشند آغوشدر راخوشبختیو رستگاری عقیدتی شاھد – تاریخینامھعھد رھنمودھای این ومضامین
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 بھنیازی ، البتھرسیدمسلمینکلزمامداریبھھمچنینکھ شیعیان پیشوایننخستی بعنوان) ع(علی 

سرآغاز  ، شایدعلیلشکر سپھساالرو اشتر، سردار مالکشخصیت بامختصر آشنائی اما ندارد معرفی

 بیریسواوتواناای، فرماندهباکبیسرداری نخعی اشتر مالک. باشدنوشتاراینبرایانگیزاننده

 ازیکی یرموک در روم سپاھیان باجنگدرجوانیسنیندرکھگوینداشترجھتآنازراوی. بودھمتا

 کسیچنینو درید راچشمشپایآنپوالدپارهکھکوبیدویفرقبرگرزینماھابنامرومیسرداران

 او پیشوایش علی کھبوداستواروپایدارچنانخویشجویانھحقموضعدرمالک. مینامداشترعربرا

 بلند پروازیپرندهوکوھنورد جاندارھیچکھبود کردهتشبیھنیافتنیدستایصخرهوتککوھیبھرا

 وفاداریوحقراهدرنماد پایداری مالک). ۴٣۵، سخنالبالغھ نھج( نیستدستیآنباالیوفرازبررا

 فتح، بانمی دادرخ صفیندرخوارجفتنھاگرکھ بسھمیناوتاریخینقشبارابطھدر. بود پیشوایشبھ

 رااسالمتاریخ کنونی، مسیربوداشقدمی چنددر، کھمعاویھ اسارت شامیان و سپاهفرماندھیسراپرده

 سالبیستاو. بشنویممعاویھ خودزبانازراسازسرنوشتبزرگرویدادایناستبھتر! بوددادهتغییر

:کندمییادچنینواقعھایناز خویشسیاسی مطلقھ قدرتاوجدر صفینجنگازپس

 بدانمن. فرار بگذارند بھپا خواستندمی...  سپاھیان ھمھ بودزدهمالشکرقلببھخودسوارانبااشترکھ روزآن" 

 کھبگیردامانبرایموببردعلینزدمراکھبخواھماوازوبروماشترجلوخودمآنھاورودازقبلکھرفتماندیشھ

 علینزد و دکردنخارججنگمیدانازرااوبود طور ھربھ سراغش آمدند و بھعلی مورأم سواراندیدمدورازناگھان

 ازپردیدمخودمقابلدردنیاییورفتمنچشمروبرویازدنیااینسیاھیونامیدیسیاھی کھبودوقتآندروبردند

).رھنمااثر" حسینامامزندگانی"کتاباز( "شادکامی  وامیدو شناییرو

 فرزندیاشترھمچونکھ ادریباد م زنده: گویداشتربارهدرالبالغھنھج شارح معتزلی الحدیدابیابن

 علیاستادشجزاشتردالوریبھمردی عجم خداوند وعربتمامیدرکھکندیادسوگندکسیاگر. بزاید

 گفتکھکسآن استگفتھنیکوچھ. باشدگناھکارسوگندشدرکھندارمگمان است ریدهابیطالب نیافبن

 تا. شکستھمدرراعراقاھلمرگشوساختمنھزمرا شام اھلاشزندگیکھکسیبارهدرگویمچھ

 بیوسرسختاندازهھردشمن. بودروشندیدارشبھاشدیدهوشاداناوبھعلیدلبودزندهمالک

 معاویھکامبھاوکھناگواریزھرھایچھ. نمی داداوبھزورگوییودستیچیرهمجال، اشتربودباک

 اشترھمینکھ اما. نرفتخواببھصبحتامالکشکوهوھیبتازابوسفیانرپسکھ شبھایی چھوریخت

 تا شام گشتند، سپاھیان سستشیعیان. گرفت بخود دیگرگونرنگیویبا، روزگاررفتعلیدستاز

 بھعلی... کردندمیعام قتلرا، مردمگرفتندمیاسیررا ، زنانبردندمییورش کوفھ دروازه پشت

 ، پاسخشآمد نمیغیرتبھکسی، ولیگریستمیزار ، زارکردمیالتماسمردمبھورفتمیمنبر
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 مردیوبودناسکعارفیوتدبیربا، سیاستمدارینبوددالوروبزرگسرداریتنھامالک... دادندنمی

 جنگمیدانھایدراشبرندهمنطقاب، گاهبودکاریدوھرزبانشتیغوتیغزبان. سخنوروبردبار

 چنیندانستکھھنگامی معاویھ. آمدنمیبرآنعھدهازبرندهشمشیرھزارھادهکھدادمیانجامکارھا

 برکارشمصربھمالکرسیدنباکھ، دانستاستگرفتھرامصرفرمانرواییپیمانعلیازمردی

 رامالکاگرکھفرستاد، پیغامبودمالکعبورمحلکھقلزماحیٔھن دھقانانازیکیبھ. استدیگروجھی

 ، عسلینمودهدعوترامالکھماو. گرفتخواھمبرتوازراسالبیستخراجکنیکفایتمناز

 مرگخبردریافتاز پس صفت دجالوبازنیرنگمعاویھ. کشتراویوخورانیداوبھ را زھرآلود

 آیات دامان پاک گونھبدینو! عسل ازاستلشکریانیراخدایھمانا: گفتخشنودو، شادمانکمال

 در غم انگیز خبرایندریافتباعلی اما. آلود اششیطانیھایحیلھوخودپلید لوث وجود بھراخدایی

 بودکوهاواگرکھایدفرم عطا مالکبھبسیارنیکیخدا :فرمودمیوگریستمیزاروافسرده وشکستھم

 جھانیمرگتباکھمالکایتوازدریغ. استواریومحکمصخرهچھبودصخرهاگروبودسترگیوسنگینکوهچھ

. ساختیشادمانرا )معاویھ فریبوستم، سرزمینشام( جھانیوویرانرا )علیعدلحکومتراق، پایگاهع(

 دیگررود؟ آیا میمالکچونمردیامیدروزگارازدیگرآیا. بگریندمالکونچشخصیتیبرکھسزدراکنندگانگریھ

 اوبسویھمھواوییماز؟ ھمھزاییدتوانندمالکونچفرزندیزناندیگر ؟ آیاشودمییافتیاوریویارمالکمانند

. استجھانمصائببزرگترینزااومرگکھ، چراگذارممیتوحساببھرامالکمصیبتمنخدایابار. گردیممیباز

 بارھایعل .کرددیدارراپروردگارشوآوردسربھرادورانشوکردوفاپیمانشوعھد بھکھرامالکبیامرزدخدا

 رسولبرایمنکھبودچنانمنبرایاو" : شدمییافتمالکمانندتنیکشمامیاندرکاشایگفتمی

 نتواندبازگوراآخرجملھ این عظیم معنای شارحین وادیبانازتفسیریوواژهھیچبراستیو. "بودم خدا

 درراعلیدرخشانمبارزاتوفداکاریھا ،کوششھابایددریابدرامالکمقامخواھدمیکسیاگر. کرد

...ببرداوتاریخینقشواشترشناختبھ رهتابگذاراندنظرازاسالمظھوروپیامبر بعثت دوره

:ضروریتوضیحات

 چونآنکھنخست. کنماشارهنکتھچندبھاستتاریخی، الزمنامھپیماناینتفسیرو ترجمھ آغازازپیش

 چنانچھ. امکردهخودداریآنگونھشرحوآزاد ترجمھ از ، دیگرداشتم راعھدنامھتطبیقوتفسیرقصد

 درراتوضیح، اینداردوجودآنترجمھدربیشترتوضیحبھ نیازیمتن بھتر فھمبرایامکردهاحساس

 معتبرھایترجمھودادهخرجبھبسیاردقتعھدنامھمتنترجمھدرآنکھدیگر. امآوردهپرانتزدو میان

 فیضالبالغھنھج ازراعھدنامھمتن آنکھ سوم. امگرفتھکمکآنھاازوکردهمقایسھراالبالغھ نھج
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 بند تقسیم ٢۶ بھ رانامھپیمان، کلشدهمطرحمباحثوموضوعاتبھ بناخودولیامآوردهاالسالم

 تطبیقوتفسیر درالبالغھ نھجسایر بخشھای بھاستنادات. گذرد می خوانندگاننظرازکھ امکرده

 واژهبھضروریتوضیحآخرین. استگرفتھصورت االسالمفیضالبالغھنھج از نیزحاضرعھدنامھ

 ھمودارداجتماعی – اقتصادیمعنای ھمواژهاینکھنادبیات در. شودمیمربوط" رعیت"عربی

" رعیتی – ارباب"نظامدرزمینبی کشاورزانبھاجتماعی – اقتصادیبعددر. سیاسیمعنای

 اتطبقبھخودکھ شودمیگفتھحاکمیتتحتمردمبھسیاسیبعددر، وشودمیاطالق) فئودالیسم(

سیاسی،  معنای در. گیردمیبردرھمرازمینبیکشاورزانچندمیشوند، ھرتقسیمگوناگوناجتماعی

" رعیت"، اشترمالکبھعلیسیاسینامھپیماندر .است" شھروند"فارسیبھ"رعیت"امروزی ترجمھ

 گاه، و"ودهت"یا" مردم" گاهرا" رعیت" واژه نگارنده این لذا. استرفتھبکارآنسیاسیمعنایبھاساسا

.    امکرده ترجمھ" شھروند"نیز

الرحیمالرحمان اهللابسم

 وخراجھاجبایھ: مصرواله ، حینالیھ عھدهفی الحارث االشتر ابنمالکعبداهللا علی امیرالمومنین بھامر ماھذا ،

. بالدھا، و عمارهاھلھااستصالحھا، وعدوجھاد

بھرااوکھ، ھنگامیاشتربھمعروفحارثپسرمالکبھمومنانپیشوایعلیخدا بندهازاستفرمانیاین) ١

کشوردشمنان، باآوردگردرااردیآنمالیاتتاکندمی مأمور رااوپیمانشدر. گزیندمیبرمصرکشورفرمانداری

.نمایدآبادار) ھایشقریھوشھرھا، روستاھا، قصبات( سرزمینش ، وگرداندبسامانواصالحرامردم، اموربجنگد

 میاستواراصلیستونچھار، بررا آن برآمده از مسئولیتھای و" حکومت" عھدنامھ سرآغاز این درعلی

 ستونچھار این. پردازدمیآنھاازیکھرکارکرد تبیین وتشریحبھعھدنامھطولدرسپسکھکند

. است" فرھنگ" و" تمدن"حتی یک کشور وشکوفاییوپیشرفتنیز ، وقواموحیاتمحوراصلی

 پیچگونگی بھبستگی تاریخطولدر فرھنگھا و ، اقوامتمدنھازوالوطانحطا نیزاعتال، وو ظھور

 ، دستگیریطبقاتی فواصلکاھش جھت( مالیاتی عادالنھنظام: است داشتھ فوق ستونھای چھارگانھریزی

 و، عمرانی، آموزشیدفاعی ضروری ھایھزینھ نیز تأمین ، وجامعھ فرودستھایالیھو بینوایان

 متجاوزینطمع کھای بگونھ کشورتمامیتو، آزادیاستقاللازدفاعجھترزمی، آمادگی)درمانی

 وخوار ملتی ھیچ" علیامامگفتھبھکھبراستی و( شودبریدهسرزمینآناز طلب توسعھوگرسلطھ
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 ساماندھی زندگی و، اصالح)" گردیدسستوناتوانبیگانگانجاوزتوستمبازداشتندرآنکھمگرنشد زبون

 ورشدراه نگناھایتوسختیھابا پیکار درراملیتوانوھمبستگیضریبشکبیکھ اجتماعی مردم

 بیرونینمادومردمسربلندی و آسایش سببکھکشورآبادانیو عمران سرانجام ، وبردمیباالتکامل

.استمعھجاپیشرفتورشد

 والباتباعھا اال احد یسعد، التی السننھوفرائضھمن: کتابھفیبھامرمااتباع طاعتھ، و ایثار اهللا، و بتقوای امره ، 

، نصره منبنصرقد تکفل - اسمھ جل - ، فانھلسانھو و یده بقلبھ ینصراهللا سبحانھ ، واناضاعتھا و جحودھا معاالیشقی

.اهللا رحم مااالبالسوائ اماره النفس، فانالجمحاتعند، ویزعھاالشھواتعندنفسھیکسران وامره. اعزه من اعزاز و

 خداکھراآنچھ اینکھ، وخدافرمانبریوپیرویدرفداو ، ایثارخدا) برای(پرھیزگاریوتقوابھرااوکنممی امر) ٢

 وخوشبختیباھیچکسکھباشد ، پیرو)ھستیرب حاکم نظم و قوانین( سنتھا و ضروریات، ازدادهفرمانکتابشدر

 کردنپایمالوانکاربامگرنشدھمراهبدبختیورنجباھیچکس، وکاربست آنھاباجز نگشت آغوش ھمرستگاری

 کھراآناستگردیدهضامن خدای ستوده کھ، زیرادھدیاریزبانشودستودلبھراخدابایدمصرفرماندار. آنھا

 نفس خواھشھاو شھواتھنگامبھکھ فرمایممیرا او و. نمایدارجمندداردارجمندشکھراآنوکندیاریدھدیاریش

 وخردنیرویبھ(، آنراکندآغازسرکشی) نفس(آنکھگاهھرو) گرددفرماندهوچیرهاوبر(بشکندھمدر را اماره

 در خداکھراآنکسجزدھدفرمانپلیدیوزشتیبھراانسانیاربسبسیارنفساینکھ، چراسازد مھارورام) ایمان

.دھدپناه مھرش سایھ

 رابشررستگاریو خوشبختی راز ، طبعاتوحیدیبینیجھاناصولبھراسخوعمیقاعتقادبا) ع(علی

 راهایندرھرگزبشراما. داندمیسنتھای خدایی و، رھنمودھافرامین ازپیرویوپرھیزگاریدر

 گذاریپایھ، وسیاسیرفتارواندیشھدر" نوین"طرحیانداختندربامگرشدنخواھدپیروزوکامیاب

 برکنارخیانتوفریبنیز، وطلبانھبرتریوجویانھسودھایانگیزهوشخصیتکیشاز کھھایینظام

امام (باشند  پیگیروکوشاجامعھدرانسانیآرمانھایو، ارزشھااعتالی حقوقوپیشبردجھتدروبوده

 خواھدسیاسیرفتارواندیشھدرخویش" نوین"مبانی تبیین بھاش نامھ سیاسی پیمان در خالل البتھ علی

 سازیانسان(جامعھوفردبازسازیدردینیشعائرو" دین"مثبتوضروری ، کارکردباری). پرداخت

 ، پوشیدهباشندگرامادهاگر، حتیتمدنتاریخ و جامعھ شناسی پژوھندگان دانشمندان و بر) سازیتمدنو

 بعثتیکازاساسایاوداشتھ دینیرنگ تاریخ دربشریھایتمدنتریندرخشندهوبزرگترین. نیست

 ابودینوسقوطسراشیبدربشریفرھنگوتمدنھیچکھدانیممیباز و. اندگرفتھ سرچشمھدینی

... نھاد کژی وسستیبھرواشاخالقیواعتقادیھایبنیانآنکھمگرنگرفتقرار
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 وھستندنیرومندتروفعالترشخصیھای و انگیزهھا وسوسھ تردید بی" حکومت"و" سیاست" قلمرو در

 پیش را مالک) ع(علی  کھ اینروست از. نمایدمیترضروری" دولتمندان"میاندرمکتبیخودسازیلذا

 ودل"بھخداییآرمانھایبھدادنیاری خداپرستی و راهدرایثارو، عشقخداییتقوایبھچیزھراز

 انگیزهوخودپرستی بر غلبھ برای. کندمیسفارش" کردار"و" گفتار"و" پندار"دریعنی" زبانودست

. نداردراالزمکاراییریابیوخالصانھیکتاپرستیچونچیزھیچ، البتھطلبانھ جاهسودجویانھ و ھای

 بویژهوانسانھیچکھ، چرانداردبردررامالک شماری کوچک و فراخوانسفارشاینکھدانست باید

 قراروشدن دائمی وسوسھ ، ازباشد کھھم معنویواخالقیکمالورشدازایدرجھھر، دردولتمندی

و خیانتو، فریبستمگری ودپسندی، زورگوییخووتکبر(تکاملیضدکششھایدر معرضگرفتن

 ثنویتیکانسان. داردوجودویانحرافوسقوطامکانمصؤن نیست و" ابتال"ازکالمیکدر و...) 

 ترینپیچیدهاین" درون"درناسازگاروناھمگونکششھای و گرایشات ازایمجموعھ. استکتیکیدیال

 بینھایتمثبتتابینھایتمنھایازرا او" حرکت"دامنھوبودهپایانبیکشمکشیوستیزدرھستیپدیده

 پستیازاستایآمیزهانسان) نیقرآ(توحیدی شناسی انسان در. بخشدمیامتدادووسعت!) بالعکسو(

 ارزشیھایدستگاه کشاکش معرضدررا انسان وی آفرینش متضادسرشت! خداروحولجن: کمالو

 ی کھ" انتخاب"ھرباو است" اختیار"سالحبھمجھزمیانھایندرنیزاوو می دھدقراریکدیگرنافی

 بنابراین. نداردمعلومپیشاز" ماھیت"انسان یعنی. زندمیرقمراخود" انحطاط"یاو" رشد"، کند می

 کھموجودی ، اختیاراستاستوارانسانی" اختیار"بنامفلسفیبینانھ واقع نظریھیکبر" خودسازی"

 رازمامداریورھبرھیچکھداردجا پس !توأمان داردرا" گناھکاری"و" جوییکمال" امکانوانگیزه

آزادانھ" نقد"اندرز یاو پند خودسازی، اززنیابیرااوونپنداریماشتباهوگناهازمصون یر وخطاناپذ

 کامل، ھنگامی توحیدیبینیجھانبرتکیھ با" خودسازی"راهدروقفھبی کوشش .ندانیممردمسازندهو

 بویژهومردم" آزادنقد"معرضدرپیوستھراخودامور مسئولینوزمامدارانشود کھمیربخشثمو

 پیشموفقیتبا" تصحیح –خطا –آزمون "تکاملیپروسھتادھندقرارجامعھخردورزانواندیشمندان

 کھداشتیادبھ باید. پذیر یابدنا جدایی پیوندی انسان حقوقو آزادی، اخالقسرانجام با سیاستو رود

 ممکنمردمتوده از طلبانھ تنزه جداییوتنھاییعاجبرج، درروشنفکرانورھبرانمکتبیخودسازی

) ارگانیک(اندام واره پیوندیجامعھبا پیشروقشربایدمکتبیوانقالبیخودسازیبرای. شودنمی

.کند برقرار

 امورکمنینظرون الناس ان ، وجوروعدلمنقبلکدولعلیھا جرتقد الی بالد قد وجتھکانیمالک، یااعلم ثم 
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یجری بماالصالحینلیعانما یستدل، وفیھمتقولکنتمافیک، ویقولونقبلکالوالهامورمنفیھتنظرکنتمامثلفی

.الصالحالعملالیک ذخیره الذخائراحب، فلیکنعبادهالسنعلی اهللا لھم

 پادشاھانی) نیز(، ودادرسدولتھاییتوازپیشکھامفرستادهسرزمینیسویبھراتومنکھمالکایبدان پس) ٣

 کارھایگرنظارهمردمھمانا، و)راکشگردنفراعنھھمودیدهخودبھراصالحانھم(اندکردهحکومتآندرستمگر

گویی، ھمی آنان بارهدرتوآنچھکھبدانکنی ومی نظاره خودازفرمانداران پیش عملکردبرتوکھبدانسانھستندتو

 خداوندکھسخنانیازرا کردارنیکو شایستھرھبرانچونو. گفت خواھندتوارزیابی در) معیارھاھمانبا(نیز آنان

 وپاککردار" (صالح عمل"تونزدھااندوختھ بھترینبایدالبتھ، پسشناختتوانمی کندمیجاریبندگانشزبانبر

.باشد) شایستھ

 بر تأکید و) گانھچھارستونھای( مصردرمالکفرمانداریھای اساسی مسئولیت حطر ازپسعلیامام

 ناپذیرو گریزعادالنھ و داوری مصرپیشین بھ حکومتھای رامالک، توجھتوحیدیتقوایضرورت

 تبعیضبی و یکسان فرمانروایانورھبرانارزیابیو سنجش درتاریخ معیار :نمایدمیجلبتاریخ

 زیریاونمایندپنھانراخودواقعیقضاوتمردمبسا، چھحکومتیکستموجور سلطھزیر در. است

 ، دربیدادحکومتمحوازپس اما...  آورندبعملدیگرگونھقضاوتیحکومتنادرست تأثیر تبلیغات

نخواھند رحمیھیچبیرحمانروایانفرمبھالبتھداوریایندرونشینندمیداوریبھ امنیتوآرامش

 ورھبرانھمھبرای داوریاین" یکسانمعیارھای"و" تاریخعادالنھداوری" تأکید بر وتوجھ! کرد

 ، امامحقیقت بیان این از پس. داردایویژهجایگاهعلیامامسیاسیرفتارو اندیشھ رحاکمان، اساسًا د

 ھمگونھوجھتھمارزیابیوداوریآنوشود می یادآور راتاریختوحیدیاصول فلسفھازیکیعلی

 بھعالقمندانومسلمانان برای کھ پرسشی. بشر است تاریخحکومتھایورھبراناز" خالق"و" خلق"

 رھبرانبارهدرخداقضاوتبراستیآیا ، اینستکھاست مطرح ھموارهاسالمدرحکومتی – سیاسی فلسفھ

 پرسشبھعلی؟ پاسخاستمردمانتاریخیقضاوتازناھمگون ومتفاوتمعیارھاییدارایحکومتھاو

 سنتی از رایج، برداشتھایاسالمسیاسیفلسفھمقابلنقطھ اما درست در. استمنفیگذشتچنانچھ مزبور

 برکھگیردمیقرار) تاریخ اسالم استدرمرتجعانواستثمارگرانآمیزشرکدینھمانکھ(اسالم

 گویی! باشدناخشنودومخالفخدا" خلق"چندھرکردحکومت" خدا"برایبایدآن قادیاعتفرمولطبق

 ومردماجتماعی – سیاسیحقوقگرفتن ، نادیدهخدا بھداعتقاوایماننتیجھودارددشمنیخلقشبا خدا

 بھدادگریوعدالت اصل پایھ برتاریخًا  مردمکھ سخناین باری! آنھاستحق بر ھایخواستھسرکوب

، یکتاست" خالق"داوریمبنای" خلق"تاریخیقضاوتونشینندمیرھبرانوحکامارزیابیوسنجش
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...باشدمیحکومتوسیاستزمینھقرآنی دروتوحیدیناببینشمشخصھوجھ

 قلبک واشعر ،اوکرھتاحبتفیمامنھااالنصاف ، فان الشح بالنفسیحل لک العما، و شح بنفسکھواک فاملک 

، الدینفیلکاخ اما: صنفان ، فانھماکلھمضاریا تغتنم سبعاعلیھم تکونن ، والبھم ، و للطفلھم، ولمحبللرعیھ الرحمھ

 من ، فاعطھموالخطائایدیھم فی العمد یوتی علی ، والعلل لھمتعرضالزلل، ومنھم ، یفرطالخلقفیلکنظیر مااو

 اهللا فوق، وفوقکاالمر علیک والیفوقھم، و وصفحھ، فانک عفوه اهللا من ان یعطیک تحبالذیمثلصفحکوعفوک

.بھمابتالک ، وامرھم استکفاک ، وقدالکومن

 نفس داشتن دور کھ ، چرادار دور سخت نیست روا برایت آنچھ از را خویشتن ، وآور چنگ بھ را نفست خواھش زمام) ۴

 مھر کانون را قلبت مالک ای. اوست با منصفانھ رفتار منزلھ ، بھآید ناخوش یا و خوش را او آنچھ از) گیری تصمیم در(

 خوراک کھ گرگی یا باشی خونخوار ای درنده آنان برای کھ ، مبادازنھار. آور رحمت آنان برای و گردان مردم دوستی و

) و مسلمان( یا: اند دستھ دو ، زیرا آنان)یازی دست اموالشان غارت و مردم کشتار و سرکوب بھ( شماری مغتنم را آنھا

 می لغزش و خطا گرفتار تو کھ ھمانگونھ. (تو مانند و نظیر آفرینش در) ولی مسلمان غیر( یا و ھستند تو دینی برادر

جاری می  بر دستشان زشتیھا سھو و عمد بھ ، ودھد می رخ برایشان علتھا و زند می سر لغزشھا ھم آنھا از) شوی

) لغزشھا و خطا ھنگام بھ( داری می دوست کھ بدانسان کنی برخوردار خویش گذشت و عفو از را آنان باید تو ، پسگردد

 توست و مافوق داده حکومت آنان بر ترا آنکھ و آنانی مافوق تو کھ ، چراگردی مند بھره خداوند گذشت و بخشش از

 راهاینازوخواستتوازراآنھاامورانجامو نیازھا برآوردن خداوند. بخشید حکومت آنان بر ترا آنکھ مافوق خداوند

. بیازمودراتو

 امورپیشبرد. کندمیسفارشسرکشنفسمھاروتقوا، بھنامھپیمانبندھایاز بسیاری درعلیامام

 خواھشھایبر ، تسلط"عدل"و" عقل"موازینبرتکیھباجامعھفرھنگی، نظامی و، اقتصادیسیاسی

 یاو، خوشامدفوقامورازھیچیکدرواقعدر. سازدمیضروری زمامدارانجانبازرانفسانی

" نفس"کھمیزانیبھ. کندایفااجراو گیریتصمیمدرنقشینبایدو نمی تواندزمامداران خوشامدینا

 بر تریکنندهتعییننقشاموراجرایوطرحدر" عدل"و" عقل"، گردد مھارآنخواھشھایوزمامدار

 ، درزندمیسرحکومتھاازجنایتھایی کھ و ، خیانتھاانحرافاتتمامیسرچشمھ. گرفتخواھند عھده

 وانسانی" خرد"نیروی، جز"نفس"سرکشی مھار اما... استفزونخواهوسرکشنفسھمینازپیروی

 این .استمحرومھایتودهبھ" عشق"آنوکندمی طلبنیزراسومیعامل، یکیزدان بھ" ایمان"

 از احقاق حقوق برای ، مبارزهمردمحقبرمطالباتبھپاسخجھتاستنیرومندیمعنویانگیزه عشق

 پردازاننظریھایادعبھبناتنھانھمردمبھ عشق. جامعھدر بیعدالتی وتبعیض طرد و آنھا رفتھدست
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 از حکومتگران اگر. یکتاست خدایبھ" ایمان"مکمل، بلکھنیستخداوندبھ" شرک"مذھبی راست

 رانندمیفرمانمردمبرنفسھوایازپیرویبھبخود، خودباشندبھرهبیایمانوخردوعشقنیروی

 کھآنجاستشگفتی. کشد می آتش بھ رامردمھستی آنھاشھوتوآزوخشم زبانھ ھای کھ آنگاه است و

 دانستھانحرافوخطاوگناهغرقرامردمھمواره) آنھا  دینیظاھرًا نوعازبویژه(حکومتگرانیچنین

 آنھاییرا" نخستینگناه"آنستکھحقیقتولی. اندساختھجابرانھ خویشحکومتتوجیھراادعااینو

 ، وانسانبنیادیویژگیمثابھبھ" آزادی" فیمردم، ناجتماعی –سیاسی  حقوق با سلبکھاندشدهمرتکب

 وانحرافاتاماقسوانواعرشدساززمینھ قضا، ازانحصارگرایانھ و ستمکارانھ مناسباتتبیینوتوجیھ

. اندشدهجامعھدر مفاسد

 ھستی، بشریرانیمیحکومتآنھابرکھمردمیمانندنیزتوکھکندمیگوشزد مالک بھ) ع(علی 

 برابر، درداریراخدایتوپیشواازگذشتوبخششانتظار کھ ھمانگونھپس. پذیرلغزشوایزالخطاج

 را" تسامح"و" تساھل"باید، مالکرھنموداینطبق بر.باشگذشتباوبردبارنیزمردملغزشوخطا

 کھدارد سیارتأکید ب) ع(علی  ھمچنین. نماید" سختگیری"و" خشونت"جایگزینمردمبابرخورددر

 درحکومتعمال دستبردوتجاوزازباید) مسلمانغیرچھومسلمانچھ(مردمحقوقو، امنیتآزادی

 ویکسانرفتارو، ضرورت توجھشودمیدیدهعھد نامھاین در درخشانی کھو دهآموزن نکتھ. باشدامان

 اعم از) امروزیزبانبھ" شھروندان"وروزگارآنزبان بھ" رعایا("حکومتتحتمردمباتبعیضبی

 از ، آنھمحکومت وسیاستدر حوزه مردمدینی وابستگیھای گرفتن نادیده. استمسلمانغیرومسلمان

 سیاسیزندگیسراسردرعلیامام. استانگیزشگفت ، براستیمذھبودینبزرگپیشواییکسوی

 میانعرفیواجتماعیقراردادیکتنھاومیداینکھ" (حکومت"و " دین"نھاددو بخوبیتوانستخویش

 ھاینمونھھبتوجھ، باویزمامداریوپیشوایی در. دھدتمییزھمازرا) استشھروندانوحکومتگران

 قضاییاموردرآنھاباحقوقیبرابرییاومسلمانانغیرافتادگیکارازوبازنشستگیحقچوندیگری

. نیستخبریدینیرایجحکومتھایدرموجودتضادھایومشکالت ازاساسًاکھبینیم ، میدادرسیو

 ھمچون برابر، باید مسلمانانباانسانیگیھایویژوآفرینشدروانسانند، کھمسلمان غیر شھروندان باری

") لتدو"از" دین"جدایی" (الئیسیتھ" اگر. باشندبرخورداراجتماعیحقوقو، امنیتآزادیاز مسلمانان

 مسلکیودینیتبعیضعدمودولتسویازشاندینیمناسکواعتقاداتدرمردمگذاشتنآزادمعنیبھ

 مرادچنانچھ ولی. پذیرفتھ است آشکاراراآن) علیامامدیدگاهاز(سالماحکومتی، فلسفھباشدجامعھدر

 وانسان اجتماعی– سیاسییاتحعرصھازمذھبودینگامبھگامپسرویمزبورفرانسویواژهاز

 واعتقادیمبانیواصولباایخواستھ ، چنینباشدوی خصوصیوشخصیروابطپستویبھرفتن
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 آنبروداشتھپیوند" سیاست" باجھتدواز" دین. "نیستسازگارعلویتشیعوتینراساسالماخالقی

 درکھاستآرمانھاییکنندهینتبیو" سیاست"اعتقادیوفلسفیچتر" دین"آنکھنخست: است تأثیر گذار

 ، ورھنمودھای قرآنی وتوحیدیعقایداصولبربناراستینمسلمان یک. شودمیگرفتھپی" سیاست"

 ستمھاباکھاست" مسئول"، پیشوایانواجتماعی پیامبران – تاریخیرسالت مأموریت و راستایدر نیز

 جامعھدر" آزادی"و" قسط"و" عدل"تحققجھتدروکردهمبارزهاجتماعیوسیاسی بیعدالتیھایو

 یکبرای راجامعھسیاسیاموروسیاستبھتوجھو دخالتطبیعتًا آرمانیو انگیزه چنین. بکوشد

آرمانھا  و پیمانھا بھ وفاداریو" خودسازی" آنکھ دوم. سازدمیناپذیراجتنابوضروری" مسلمان"

 نھاییانگیزه) توحیدی(دینیصخالاعتقاد. کندمیطلب را دینی ، اعتقاد)سیاسیتقوایصداقت و(

. استسیاسیتقوایوصداقت

" مسئولیت"یکنھاتآنکھضمن" حکومت"کھشودمی یادآورباز عھدنامھازبنداینپایاندرعلیامام

 وھستدولتمردان نیز آزمایشگاه، نھایتًامردممشکالتونیازھابھپاسخگوییجھتاستایوسیلھو

   .می آزماید) مردماننیازھایوھا خواستھبرآوردن(راهاینازراآنھاخدا

 والتبجحنعفو علی تندمن، والرحمتھ و عفوه عن غنی بکال، وبنقھمتھ لک الیدی ، فانھاهللا لحرب نفسک تنصبن وال ، 

 منھکھ، والقلب فی ادغال ذلک ، فانفاطاع امر مومر انی تقولن ، والمندوحھ منھا بادره وجدت الی ، والتسرعنبعقوبھ

 قدریھ و فوقک اهللا ملک عظم الی فانظر اومخیلھ ابھھ سلطانک من فیھ انت ما لک احدث ، و اذاالغیر من ، وتقربللدین

 غرب بما الیک ، ویفیغربک من عنک ، ویکفطماحک من الیک یطامن ذلک ، فاننفسک من علیھ تقدر ال ما علی منک

. مختال کل یھین ، وجبار کل یذل اهللا ، فانجبروتھ فی بھ ، والتشبھعظمتھ فی اهللا مساماه و ایاک. عقلک من عنک

 یاریدستاوخشمبرابردرترا، کھدھیارقرخداباپیکارمعرضدر) مردمبرستموجوربا( را خویش کھمبادا) ۵

 وپشیمان شبخشوگذشتازکھمبادآنمالکای. بودنخواھینیازبی اومھربخشش وازھیچگاهونیستایکننده

مأمورم  منکھمگوھرگز. مورز، شتابداریخوردنفروتوانآندرکھخشمیبروزدر. باشیشادماندادنکیفراز

 ونماییزورگویی، قدرتجھت مسئولیتت از(کردیچنیناگر، کھنھندگردنمرافرمانباید) مردمکھنگو، معذور و(

 رخ) زیانباری(دگرگونیھانعمتدر، وسستیدین، درتاریکیدل در) جستیسود مردم ازطلبیدنکورکورانھاطاعت

 کھخدافرمانرواییوملکبزرگی ، بھکردخطورمغزتجاللی بھوابھت فرمانداریتدورهدرگاهھرمالکای. دھد

 این زیرا. بیاندیشوافکن، نظرنیستقدرتیآندرتراکھچیزیبراوتواناییدرتوست، و حکومتوملکمافوق

 عقل، وگیردمیتوازرافرازیگردنو ، سرکشینشاندمیفروبینی تراخود بزرگوغرورباداندیشیدنونگریستن

 ازباش برحذر سخت و. گرداندمیبازبسویتاستگشتھدور) بینیخودوغرورھمینبواسطھ(توازکھراخردیو

 اینصورتدر( کھ، زیرادانیویھمانندراخویشجبروتوجاللدر، وگیریبرابرخداوندبابزرگیدرراخویشاینکھ
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 طاغوتیھراندازندهبر، وزورگوگردنکشھرشکنندهھمدروکننده خوار خدا) کھبدانولیھستی خودکامھمستبدی

  .است

 وخدمتجز"خدا"راهکھکندمیپافشاریتوحیدیبینیجھانازبنداینبراینجادرباز) ع( علی

 ھر، بھمردمبرستمگریو زورگویی. نیستستموبیمو از استبداد آنھارھانیدن و" خلق" بھرحمت

 اساسًاخدا ونزدحاکم یکمقبولیت. اوستبھجنگاعالنوخدابادشمنی ، بمعنایایبھانھوعنوان

 وزورگویی شائبھاز مردمبااشرابطھتنھانھاینستکھدرحکومتیسازمانیکیافتگیتکاملورشد

 حاکمیتتحتمردم از. بگذردنیزآنھااغماضقابل خطاھایوگناھاناز، بلکھباشدبدورستمگری

 بخششوگذشتبااساسًاکھباشد ستھآرا ارزشی نظاموفرھنگچنانبھ، ونکندجویییبعخویش

 کناردر مھرورزی وگذشت این. گرددپشیمانیمردم دچار بر و سختگیریخشمگاهبھوشودشادمان

 ودادگررھبرانو خداپرھیزگاربندگان برجستھویژگیھای از" خشمخوردنفرو"وبردباری

 ، پرھیزفاقدندراقدرتاعمالابزارھایکھمردمیبرنماییقدرتوزورگوییاز کھ مردمگراست، آنھا

 خواستھبھ پاسخگویی جھتتاریخی - خدایی" آزمون"و" ولیتمسئ"یکرا تنھا "حکومت" وکنندمی

 ثروت ابزارطلبی و جاهغریزهارضائوسیلھ نھدانند، ومی جامعھتکاملینیازھایومردم ھای

 تاریخیخدایی ومسئولیتازحکومتیدستگاهچنانچھ، اگر)ع( علی سیاسی شناسی جامعھ در. دوزیان

 ، درگردانداستوار ارعابوترسپایھبروباالازتھیکجھمردمباراخودرابطھ، وبپیچدسرخویش

اعتقاد، وایمانھایپایھدر ، سستیھااندیشھودلھاتباھیو تیرگیبھکھفرآیندی را آغازیده است واقع

 جامعھتاریخ وبھفلسفیژرف نگاهھمیناساس بر. انجامیدخواھدجامعھبھروزیسیھوفقررویکرد و

 اوباکھخواھدمیمردم، ازجامعھ رھبریسکانگرفتندستدرھنگامبھخودعلیامامکھاست

 ویاندرزوپندوانتقادازنیامیزند ودرچاپلوسیورشوهوترس پایھ برخودکامھفرمانروایانھمچون

 ، خطبھالبالغھنھج( برخوردار است دادگریبھعملوحقسخنپذیرشظرفیتاز اوکھ، چرانپرھیزند

 ورسدمیحکومتبھخاکیکرهاینازایگوشھصباحی درچندتنھاکھکسیبرای براستی و). ٢٠٧

 فروشیفخروردنکشیگونماییبزرگجای ، چھشودمیسپرده" تاریخعادالنھداوری"بھآنازپس

 یارایخداوندنامحدودوالیزالقدرتبارااوکھپنداردمیمغروریحاکمچنیناگر؟ماندمیباقی

 مثال. استنبردهنیزایبھرهکمتریندانشوخردوھوشازدارد،تشریف" خدایگان"یاو استرقابت

 راخویشساختھدھانآبخانھکھاستعنکبوتمثال قرآنگفتھبھفرازگردنوخودکامھ فرمانروایان

 بناجبارایحکومتھپوشالیقدرت! اوستخانھھماناھاخانھترینبنیادسستولیپنداردمستحکمبسی
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 سرانجامرابیخردومغرورزورگویانوشکندمیھمدربزودیتاریخبرحکمخدایی ھایسنتبر

! نیستذالنخوخواریجزایبھره

 ظلم ومن! تظلمتفعلاال، فانکرعیتک من ھوی فیھلکمنواھلکخاصھومننفسکمنالناسوانصفاهللانصف 

 ادعی شی، ولیسیتوبوینزعحتیهللا حربا، وکانحجتھ ادحضاهللاخاصمھ، ومنعبادهدونخصمھاهللاکاناهللاعباد

. بالمرصادللظالمینھو، والمضطھدیندعوهیسمعاهللا، فانظلمعلیاقامھ نم نقمتھ تعجیلواهللانعمتھتغییرالی

 چھ( ببند بکار دستیارانت ونزدیکانوشھروندانتمامیبارهدررابرابریاصلوکنرفتارمنصفانھخلقو خدا با) ۶

 دروبرابر حقوق دارای بایدھمھ. باشدبرقرارتبعیضینباید نزدیکانتبا کارگزاران و آنھا میانچھومردم میاندر

 بھراخدایآنھا یدارد بجارواستمخدابندگانبرکھھر، وستمکارینکنیمساواتاگرکھ) باشندیکسان قانونمقابل

 جنگدرخدابااوسازد، وتباهوپسترابرھانشودلیلشددشمنکھھرباخدا، واستانگیختھبرخویشدشمنی

 اوضاعدرتغییربرایکھبدانرا این. گرایدتوبھبھوبکشد) مردمحقدرتبعیض(ستمکاریازدستزمانیکھتااست

 کھچرانیستستمگریبرآنھاپایداریازترکاریچیز ستمکاران، ھیچ ازانتقامدرشتابوخدانعماتدردگرگونیو

 . استنشستھستمگرانکمیندرکھاوستھموشنودمیرادرماندگانومستمندان نالھوآهخدا

 ھمانندداورینیز ، و)ستموجوراز( خلقرھاییراهوخداراهھمجھتیبارهدرپیشترعلیامامآنچھ

 برویافتھبیشتریشفافیتنامھپیمانازاین بند ، دربودداشتھستمگر بیانحکومتھایازخلقوخدا

 ضروریومنطقینتیجھاجتماعیتوحیدواقعدر. استگردیدهمنطبق عینی تری وترمشخصمضامین

 تأثیری در ونداشتھعملیالزامھیچخدا یگانگی بھباورکھپنداشتچنیننبایدواستفلسفیتوحید

 مختارمسلمان" موحد"یککھنیست چنین. مسلمان ندارد فرداجتماعی - سیاسیعملکردوجھتگیری

 ھمایگزینھھردر، وبرگزیند افتادپسندشکھ را کدامھراجتماعی" تبعیض"و" عدالت"میانازباشد

 نیزاسالمتاریخدر ، کھتوحیدی چنان! باشدداشتھخود را ھمراهیکتاپروردگارخیرخواھانھ بیطرفی

 مردمبااسالمحکومتیدستگاهمناسباتورفتار باری... استخیالیو محتوی بی ، بسیاست رایج بوده

 حقدر مردمدانستنبرابر،یکتاخدایبھاعتقادوعینی ایماننتیجھ. باشداستواربرابریوعدلبرباید

 جامعھدروندرھم حکومتگران، و ومردم میان ھم کھنارواست تبعیضاتومرزھابرداشتنمیانازو

 یاوسازمان و زبح ھمبازچنانچھاگرھمھاین با. داردوجود...طبقاتیو ، مسلکیقومی بھانھ ھایبھ

 جمع" اجتماعیتبعیضات"باتواندمی" یکتاپرستی" کھپنداردمیچنین"! اسالم"پرچم زیرحکومتی

 نام" خدادشمن"لذاو" ستمگر"راستین اسالم سیاسیفرھنگ، درنابرابریھا اعمالبا کھ بداند، بایدگردد
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 "ستمگریبرستمگرپایداری" کھ"معینموعد"یکدر( تاریخیبزنگاهیکدریکتاخداوندوگیردمی

 بر حاکم خدایی سنتھای. سازدرسوایشانوخوارتانشستھستمگرانکمینبھ) است تحقق آن شرایطاز

 تکامل آینداست و فرگشتھ استواراجتماعی ستمگریوستماشکالتمامی محتومنفیبر، اساسًاتاریخ

 بیعدالتیو تبعیضات تداوم !استالھیسوزستم سنتھایحاکمیتراستینی بر ، گواهبشرتاریخدیالکتیکی

 وفقرتشدیدجزآمدیپی") ستمگریبرستمگرحکومتپایداری"علیامامبگفتھ(اجتماعیھای

 یکتا پروردگارکھچرا. نداردحکومتینظامفروپاشیروندتسریعسرانجام، وجامعھدرمحرومیت

، آیھ قصص سوره( خیزندمیبپایعدالتوقسطبھدستیابیبرایکھاستمردمیپشتیبانویارھمواره

). ٢۵، آیھحدیدسورهو ۵

 سخن"یکتنھااشترمالکبھعلیامامعقیدتی – تاریخی رھنمودوپندکھ یادآوری کنم باید اینجا در

 آنچھگرودرگردنم" گفتمیو بودعملمیدانمردعلی. نیست" بزرگانسخنان"میاندر" حکیمانھ

 ونزدیکانازھیچیکبھامتیازیکوچکترینخویشزمامداریدورهدر وی. " گویممیکھھست

 برجامعھ در تبعیضی نیزھیچگونھوزدھمبردممر میان در راگذشتھ ، تبعیضاتنداد خود خاصان

 حکومتباجنگبھراپیامبر صحابھازبرخیحتیکھبودچنانعلیسختگیرانھعدالت. نکردقرار

 نتابیدهبرراآنعقیلبرادرشحتیو فرماندارانشونزدیکاناز، بسیاری)جمل جنگ( برانگیختخود

..." یابندرجحاندیگرانبر" علیامامبگفتھتادپیوستنمعاویھآمیزتبعیضنظامبھو

 برضی یجحفالعامھسخط، فانلرضی الرعیھ اجمعھا، والعدلفی ، و اعمھاالحق اوسطھا فی الیکاالموراحبولیکن 

معونھ  اقل والرخائفیمونھالوالیعلیاثقلالرعیھمن احد، ولیسالعامھرضیمعیغتفرالخاصھ سخطان، والخاصھ

 عندصبرااضعف، والمنععندعذراابطا ، واالعطائعند شکرا اقل ، واللحافبالالنصاف، واسالاکراه ئ، والبال فیلھ

، لھمصغوک ، فلیکناالمھمنالعامھلالعدائالعدهوالمسلمینجماعوالدینعمودانما، والخاصھاھلمنالدھرملمات

.معھم ومیلک

 دراست آنکردنھمگانیو حق) اجرای( دررویمیانھباشیداشتھدوستدیگرارکھرازبیشبایدکھ کاری و) ٧

 وگذاریحق کاردر(گردد میخوشنودی مردم سببچیزھراز بیشتر دادگری در جامعھ، کھ وبرابری) برنامھ پیشبرد(

 ، وگرنھباشند ناخوشنودآنازآمدهگران"خواص"برچندھر باشدمردمتوده صالح بھکھبرگزینروشیجوییعدالت

 میپایمالرا" خاصان" خوشنودیاھمیتھمگان خشم کھبدرستی و) شدخواھیھمگانناخوشنودیوخشمموجب

 برھیچکسحاکمیتتحتمردم از) اصوًال( و. است بی ارزش ھمگانخوشنودیبرابردر" خاصان"خشم سازد ولی

 وعدالت در، وترکنندهیاریکمگرفتاریوسختی، در)رتھزینھ پر( آسایش گرانبارتر ورفاهھنگامدرحکمران

 عذردیر) کمبودھاو(ندگیبازدار ھنگام، وسپاسترکمبخششھنگام ، وتراصرارپرخواھشدر، وترناراضیبرابری
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 اجتماع ودینستونامتتودهعکس بر .نیست خواص ، ازترشکیبسستروزگار پیشامدھای سخت در، وترپذیرنده

.باشدآنھابسویتوگرایشوبودهھمراهآنانبابایدھستند، پسدشمنان) با تجاوز نبرد(برگو ساز مسلمین، و

 گزینشبھاجتماعی  – ای عادالنھ اقتصادیسیاستھ پیگیریدررامالکآنکھ علی ضمن امام این بند در

 درویحکومت طبقاتی ، جھتگیریکندمیدعوترویچپورویراستازپرھیزاصولی ومیانھراه

کالن،  سیاست راھبردیزمینھ ھای درارزشمندی بند نکات این. نمایدمیشخصمنیز راجامعھ

 نکاتتوضیح این بھبیشترکمیاستبھترلذادارد وبردر سیاسیشناسیجامعھواجتماعیروانشناسی

:بپردازیم

 روشیو ، راهگویدمیسخنجامعھدرآن تعمیم و میانھروشوراهکاربستضرورت از علی نخست

 اجتماعیپایگاهترینگسترده" عدالت"و" حق"اجرایدرحکومتیھایبرنامھو تھاسیاسآن در کھ

 روشسمتدودر. داردھمراهبھخودبارا مردم توده خوشنودیوپشتیبانینتیجھدرو یافتھراممکن

 و" حق"تطبیقو، تفسیرروانھراستروشدر. گیردمیقراررویچپوروی اصولی، راستمیانھ

در . گردد تأمین می بیشتر جامعھ فرادستان مصالحومنافعآندر کھاستای بگونھاجتماعی" دالتع"

 میاندکیتوجھجامعھفرودستانبویژهومردمومعمنیازھایو ھاخواستھبھ ، کھراھبردی روشاین

 در. خواندیمفراچالشبھرا طبقات مرفھ حامیحکومتوگشتھعمومی بارزنارضایتیو ، خشمشود

 از)ھستندمردمازاندکی گروهمسلمًا کھ( مرفھپشتیبانی اقشارو، خوشنودیطبقاتیکشمکشاین

 مراحلوروانھ، شرایطچپروشدر... داشتنخواھد حاکمانبرایسودینھایتًانیز حکومت

 کھروانچپ. شودمیگرفتھنادیده"عدالت"و " حق" نظرانھتنگتفسیربا جامعھتکاملودگرگونسازی

 جنبشبھ نظریتنگوسوزی مرحلھ ، بااندیشند می جامعھ اقشار ترینپایینمنافعبھظاھرًا

. رسانندمییاریحاکمطبقھاھدافومنافع بھ ناخواستھ وزدهضربھمردمطلبانھحقو عدالتخواھانھ

امامپیشواییزماندرسیاسیانروچپنماینده خوارجو روان نمایندگان راست ازعباسابنومغیره

... بودندعلی

عدالتخواھی، وگذاریسیاست حق و دگرگونسازی برنامھ دراصولیمیانھروشکاربست دلیل اما

 پشتیبانیجلب طریقاز حکومتاجتماعی ھای پایھ تحکیمومردمتودهخوشنودی ، کسبشدذکر چنانچھ

، اجتماعی حیات بنای کشیده و سنگبدوشرانعمتوثروتتولیداصلیبارکھ استزحمتکشانیانبوه

 فرھنگوتمدنتاریخاصلی آفرینندگاناساسًا و... بیگانگانتجاوزبرابردرپایداریاصلی نیروی

 سیاسیھوشیاریوزیرکیسنجش معیاردلیلھمینبھمیانھ روشوراهکاربست. اندبشری
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 نیز و) خواص(جامعھ " ممتاز"اقشارورروانشناسی عناصبرآناناگر. ھستنیز حکومتگران

 جلبعدالت و وحقاجرایدرمیانھروشکاربستکھفھمند، میباشندداشتھاشرافتودهروانشناسی

 اگر. انجامدمیدرازمدتدر حاکمیتشان تثبیتو تحکیم بھ کھاستروشیمردم، تنھاتودهبانیپشتی

 راھبردیھدفراجامعھمرفھوممتازاقشار پشتیبانی ، جلبروانھراستسیاستھایاتخاذ با حاکمان

 خودریشھبر تیشھ ابخردانھن کھبدانند ، بایددھندمیترجیحزحمتکشان انبوه برراآنانداده قرارخود

 حاکمانکمک بھ سختروزھایوتنگناھا در کھھستندکسانیآخرینزده رفاه اقشارکھچرا! اندزده

، را" شیر سھموحق"مصّرانھ کھھستندمردمینخستیننیزآسایش و و رفاهصلحبھنگام.رفتخواھند

 بھ گشایش، نھھنگامچھو سخت روزھایدر چھ خالصھ. کنندمی، طلبمردم زحمتکش کیسھاز البتھ

، بنابراین! گریزی راه وترفندشان امانوپیمانیسستازنھ، وھستامیدیآنان بردباریویاری

، عدالتخواھیوجوییحقدررویمیانھبا مردم تودهجانببھاجتماعی  – اقتصادی واسیسیجھتگیری

 تقویتوتثبیتبھکھ حاکمانیسیاسیھوشمندیوخردمندی نشانھھمو خداستراهوتکاملمسیردر ھم

.اندیشندمیمدتدرازدرخویشحکومت

 فالسترھا مناحقالوالیعیوباالناسفی، فانالناسلمعایباطلبھمعندک ، و اشنوھممنکرعیتکولیکن ابعد ، 

، استطعتماالعورهتر، فاسعنکغابماعلییحکماهللا، ولک ظھرماتطھیرعلیک، فانمامنھاعنک عما غابتکشفن

 ماالکلعن، و تغابوترکلسببعنک، و اقطعحقدکلعقدهالناسعن ، اطلقرعیتک من ستره تحبمامنک اهللایستر

. بالناصحینتشبھان و غاشالساعی، فانساعتصدیقالی ، و التعجلنلکیصح

 لکیزینحریصاال، واالموریضعفک عنجباناال، ولفقرایعدک، وعن الفضلبکیعدل بخیالفی مشورتکتدخلنو ال

! هللابا الظن سوئشتی یجمعھا غرائز الحرصو و الجبنالبخل، فانبالجورالشره

 ترجویارامردمعیوب کھباشدمردیآنتونزدکستریندشمنو دورترینمردم میان ازبایستی، البتھمالکای) ٨

 راوالی کھھست کاستی ھاییمردمدرکھ است بدیھی). کردخواھدبدبین مردمبھنسبتتراکھبرانخودازرااو( است

 کاستیھایازداریوظیفھ، زیرااستپوشیدهتوبرکھباشیعیوبیکشفصدددرنبایدتوپس. افکندپردهآنھا برسزد

 کردهارادهکھ اکنون. کرددخواھراخودحکم، خدااست پوشیدهتوبرچھھر بپوشی وچشماستآشکار توبرکھ مردم

 گره. بپوشدترارازنیزخداباشیمردمرازپوش جاییکھ تا) آفرینشناموسطبقبرکھبدان(، بپوشیرامردمراز ای

 توبراشدرستیآنچھ) شنیدن(در ببر، و خویشازراانتقامیھررشتھ، وکنبازداریدلدرمردمازکھراکینھھر

 ھراستخائنچینسخنکھ، چرامکنشتابگویبدچینسخنتصدیقدر، و)بگیرنشنیده(باش ناداننیستآشکار

. دھدجلوهگویاندرزراخودچند

 کھراترسونھ ، وبترساندنداریازو داردبازدھشودادازترا مده کھراهخویشرایزنیجلسھبھرابخیلھیچگاه
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. بیارایدنظرتدررا) آنھادسترنجغارت(مردمبرستمو جورکھراآزمندنھ، وکندزانلروسستکارھاانجامدرترا

.آوردمیگردراآنھاخدابھبدگمانیکھھستندگوناگونی، غرائزآزوترس و بخل کھ بدان پس

 جویی عیب بدگویی و بھ کارگزاران کردن ، عادتپوساند می را حکومتھا ارکان کھ رایجی آفات از یکی

 شدیدتر و رایجتر استبدادی حکومتھای در البتھ ، کھبیماری این. است حاکمان نزد مردم از و یکدیگر از

 و مردم بتدریج از آن رواج با کھ شده است حاکمانی خیانتھای و از انحرافات بسیاری چشمھ، سراست

 اینگونھ معمول سنت بر ابن کھ چرا. اند کرده عمل نادرست اطالعات پایھ بر شده و دور دلسوز منتقدین

 چھره اندکشدن قربانی با و شود می آغاز فاسد کارگزاران و مشاوران سوی از ،  بدگوییھاحکومتھا

 می ناپذیری جبران و خسارتھای سنگین دچار حکومتی، جامعھساختاردر نیکوکار موجود صالح و

 کاردان و صالح عناصر چگونھ کھ دھد می نشان ایران سیاسی تاریخازبرھھھر در پژوھش. گردد

 گرایش و اصالحی روند از استبدادی حکومتھای وگردیدهحذف خائنکارگزارانبدگوییبدنبال حکومتی

 اخالقی -سیاسی بیماری مصؤنّیت از برای. اند افتاده مردم از بیشتر جداییو خیانت مانده، بھ باز مردم بھ

دارد،  دشمن را آنان و گزیند دوری جویان عیب از کھ دھد می ھنمودر اشتر مالک بھ علی ، امامشده یاد

! گرفتارند دریپردهوجوییعیباخالقی آفتبھنیزمصرکشوردرحکومتینھادھایتردیدبیکھچرا

 است بین واقع مردم اخالقی ارزیابی ، درشداشاره نیزعھدنامھچھارم فراز در ، چنانچھاساسًا علی امام

 مکانیزم و" انسان" از کھ ژرفی شناخت با وی. باشند پاک نقصی و عیب ھر از مردم ندارد انتظار و

 عامل خود جویی عیبوبدگویی کھ می داند ، بخوبیدارد" گناه"اجتماعی  تثبیت و رشد روان شناسانھ

رشد اخالقی  واصالحترین روش در کارآمد و بھترین پس .انسانھاست رفتاری کاستیھای تعمیق توسعھ و

 ھرگزکھ استانسانھایی نقصو عیب برافکنیپرده، وجویان عیباز جامعھ ھمانا دوری جستن

ھمازحکومتیک درون در را" اعتماد"ھایچینی، رشتھسخنوبدگوییاشاعھ. نیستندو نبوده" کامل"

 ، وکاھدمی بشدتحکومت اداری وکارآیی سیاسی افشاند، ازمیدلھادر راانتقاموکینھگسلد، بذرمی

اعتراضو نارضایتی زمینھصالحعناصر و حذف مردمازحکومت بیشترچھرھکردندورباسرانجام

 .    سازد میفراھمراآننھایتًا فروپاشیوعمومی

رایزنیازکھدھدمیھشدارمالکبھ علی، امامجویانعیبوبدگویانازدوریتضرور طرحازپس

گانھ سھ صفات. کنداند خودداریآراستھ" آز"و" ترس"، "بخل"ناپسند صفاتبھکسانیکھ با مشورتو

 ، از ریشھ فکری مشترکیدارندنیزراخودخاصشناختیجامعھ تحلیلالبتھ کدامھر ، کھمذکور

 از خصائص کھ این. آفرینش استھدفمندنظاموخدابھیا بدگمانی" فلسفی ومیدین"ھمانا کھ برخوردارند
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 وگشتھپدیدارانسان در ، ھنگامیآیندمیبشمار انساناجتماعیوفردیتکاملوبازدارنده رشد عوامل

 اگر ًامسلم. باشدگراییدهانحرافبھیاوشدهسستویاندیشھدرخداراهوخدابھباورکھکنندمیرشد

 نفیحتمیتبھو بیاوردایمانجھانتکاملینظامشدگیھدایت و ، حقانیت، قانونمندیھدفمندیبھانسان

 وذھندرآزوترسوبخلبرای، جایی)باشدگمانخوشخدابھیعنی(کندباوربیدادوستمتاریخی

 درراتبعیضو ستم مردمھایتودهربتکیھباتاکردهکھ اراده، مالکباری. نمی ماند باقیروانش

 وراهدرراویکسانیکھرایزنی بااز تواندبگیرد، نمیپیشدر سیاستی عادالنھ وکردهنفیجامعھ

 فقراز، نھرا حاکمانورھبرانھمواره مشاوران بخیل. گرددمند، بھرهکنندمیدودلو سست آرمانش

 از بدینوسیلھ تا می ترسانند) بودجھ کمبود(خزانھگشتنتھی وحکومت نداریاز، بلکھمردمتنگدستی و

 ترسو رایزنان. کنندجلوگیریجامعھفرودستاقشارمالی ازحمایتھایوزداییفقر ھای برنامھاجرای

 حتیو! دست نیافتنیراعدالتوقسطآرمانتحققوگویندمیسخن" راهمخاطرات"از پیوستھ نیز

  دادگریاساسًا و! کنندمیتشویقعمومیاموالوخلقدسترنجچپاولبھآزمندان. کنندمیتلقی!مرگبار

 .کند مین میرا تأ آنھامنافعتنھاکھ کنند میمعنا دیگرایگونھبھراطلبیحقو

 واالثمھاعوان ، فانھمبطانھلکیکونن فال االثامفیشرکھممن، ووزیراقبلکلالشرارکانمنوزرائکشر ان ، 

 لمممناوزارھمو اصارھممثلعلیھلیس ، ونفاذھموارائھممثللھممنالخلفخیرمنھمواجدانت، والظلمھاخوان

 اقل، وعطفااحنی علیک ، ومعونھلک احسن، ومورنھعلیک اخف اولئک: اثمھعلی ااثمالوظلمھعلی ظالمایعاون

 فیمامساعده قلھما ، ولکالحقاقولھم بمرعندکھماثرلیکن ، ثمحفالتکولخلواتکخاصھ اولئک ، فاتخذالفالغیرک

 الانرضھم علی، ثمولصدقالورعباھلولصق. وقعحیثھواکمنذلک، واقعاولیائھال اهللاکره ممامنکیکون

. العزهمنتدنی، والزھوتحدث طرائاال کثره، فانتفعلھلمبباطل یبجحوک ال، ویطروک

 ستمگرحکومت" (اشرار"دستگاه درتوازپیشکھاستوزیریآنتووزیرانپلیدترینوترین، بدمالک ای) ٩

 توجانبازکسیچنینکھمبادا. استھمدستی نمودهوشراکتآنانباتباھیھاوگناھاندر، وداشتھوزارت) پیشین

 مردمتودهمیانازتوانیمیتو. رانندستمگبرادرانوتبھکارانیارانکسانچنین، زیراگرددامریمسئولومصدر

 ظالمیونشدهتکبمرراآنان زشتکاریھای و، ولی گناھانآنان مانندکارآمدیو تدبیر ورایدرکھبرگزینیراکسانی

 توبھمھرشانوگرایش، ھمنیکوتربرایتیاریشان، ھمسبکترتوبرآنھا ھزینھ ھم. اندندادهیاریگناھشوستمدررا

 مجالسدر(محافلو خلوتھادربویژه آنھامیانازکنیارگیری پس. استکمترتوغیرباالفتشانوپیوندھموبیشتر

 توبھبیشترراحقسخنکھباشدوزیری تووزیرانترینگزیدهباید آنگاه). باشبرخوردار آنھایاریزامخفیوعلنی

 اینکھ ، بادھدیاریکمترترا پسندددوستدارانش نمی برایراانجامشخدا در آنچھ و، باشدتلخبرایتچھگربگوید

 را آنھا) ولی،شوھمنشین(در آمیز  پرھیزوراستیاھل ، باباری .آزرده میکند دلوناخرسندبراستیتراگفتارشان
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 شادمان) خودبیجایستایشبا(ناشایستکارانجامعدمبرایراتو و نکنندستایشتبسیارکھکنراضیوبیاموز

.آوردمیبارسرکشوخودپسندراانسانستودنبسیاراینکھ نکنند، چرا

 و" انقالب"اداری – سیاسیالزاماتبررسیو آموزش بھاساسًا علی، امامعھدنامھازفرازاین در

 مسالھ ، یکیاداری – سیاسیپیچیدهمعضل دوحلبھ  وی ھمچنین. استپرداختھ آنانحرافمکانیزم

 دادهنشانخاصیتوجھ ، نیزامرمسئولینگزینشمعیاردوم وفرماندارانورھبراندر" شخصیتکیش"

: بیاندازیمعلیامامتوحیدی دیدگاهاز" انقالب"مفھوم بھنگاھیستابھتر نخست. است

، برنامھ ماعال جامعھ، بھ رھبری سکان گرفتن دست در البالغھ بھنگام نھج ١۶و ١۵ خطبھدو در علی

. استپرداختھاجتماعی – اقتصادیو اداری – سیاسیھای زمینھ در خویش انقالبی مواضعودیدگاه

 دربنیادیدگرگونیراخویشراھبردیھدف) ع( ، علیآیدمیبرخطبھدواینمحتوایازچنانچھ

 نظامطبقاتیپایگاه بھاّولیخطبھ در وی. استدادهقراراقتصادیو، اجتماعیسیاسیمناسباتمجموعھ

 مثالبرای( دھدمینویدرامردمرفتھدست از حقوق ، بازپسگیریتازد می) زمینداراشرافیت(پیشین

بخشیده نزدیکانشوخویشانبھراآنھاعثمانکھبودمسلمینعمومبھمتعلقعراق حاصلخیزنھایزمی

 ضرورتاز بعدیخطبھدرسپس. کندمیاستوار" اجتماعیعدالت" بررا" اقتصادیتوسعھ" ، و)بود

 سخن"میانھ"انقالبیروشوراه، وپیشینمسئولین ، برکناریموجود مناسباتتمامی" کردنرووزیر"

 صرفسیاسیتحولیکازفراتروعمیقتررا" انقالب")ع(علی  کھ نکتھ تاکید بر این با پس. گویدمی

 ، تفسیرنموده است اجتماعی – اقتصادیظالمانھمناسباتدریادیبندگرگونیبھمعطوفآنراودانستھ

:گیریممیپیرابنداین

 ترفندھای با پیشین سیاسی حکومت ، عناصرانقالبیھرپیدرآنستکھتاریخآموزدرس سّنتھاییکی از

شوند،  رمانھای انقالبآ تحققمانعتنھاکنند تا نھ نفوذجدیدانقالبی نظام درونبھ کوشندمیگوناگون

 کھاستشدهدیدهتاریخدر بسا چھ. نمایند بازسازینیزپیشین رااستثماریو ارتجاعیمناسباتبلکھ

" تجربھ"و" کاردانی"و" دانش"ازمثالتاکنندمیکاربھدعوتآنھاازنیزانقالباندیشسادهعناصر

 نھنامبردهعناصر... وکاردانیودانشآنکھ از غافل! شوندمندبھره" انقالبچھارچوب"درشان

 توجھ با. داشتخواھدکاربرد" استثماروارتجاعچھارچوب"درتنھابلکھ" انقالبچھارچوب" درھرگز

 وطلبفرصتعناصراینازاستفادهبجایکندمیسفارشمالکبھعلیکھاسترایجاستداللاینھب

 وباشندبرخوردار" کارآمدیوتدبیرورای"ازآنانمانند کھگردد مندبھرهمردمیوزیرانازواپسگرا

 با مدیرانو نوزیراگزینش. نباشندآلوده ستمکاران با ھمکاریننگبھوزیستھ" پاک"حالعیندر
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 کنندنمیدرخواستباالیین دستمزدایناآنکھیکم: داردھمراهبھمزّیتدو مردممتنازکارآمدودانش

 با پیوندیمردمیکارگزاراناینآنکھ دیگر. نیستندانقالبیپاینو دولت شدوبرمالی سنگینیبارو

 ساالرمردمحکومتانقالبیفرھنگوارزشھاباراخودتا اندآمادهلذاونداشتھپیشینارتجاعینظام

" تخصص"تنھاعلیدیدازمسئولینگزینشمعیارپس. باشندآنبرایوفادارییارانو دھندتطبیقجدید

 دارد وگرنھبسزاییاھمیتنیزاجتماعیکرداردر" نیکی"و" پاکی"ومردمبھ" تعّھد"، بلکھنیست

. یابدمیراپیشینامنظ" ماھّیت"مدتیازپسنیزجدیدحکومت

" شخصیتکیش"، سیاسیسازمانھای، حکومتھا وانقالباتھمچنینوتوحیدآفاتبزرگترین از یکی اما

 ، بھرادو ، ھرشده ستایشو، ستاینده"حاکم"یا" رھبر"یک شخصیت بھمثبتنگریمطلق. است

 ستایش کننده. سازدمیدورجوییحقیقتوخداپرستیازومیکشاند اخالقی وفکری انحطاطوگمراھی

 جزمیت رکود و گرفتارروانوذھنشدنمسمومبا ، بلکھماندمیبازانسانیتکاملو رشدازتنھا نھ

 وشدهبخودی خود غرور گرفتارنیزشده ستایش. شودمیفرھنگیوفکریبردگیسرانجامواندیشھ

 میخود منتقدین سرکوببھایفزایندهخودکامگیبا پندارد ومیخطاناپذیرای خدایگونھراخودتدریجًا

 ، بسیارایمآزمودهبسیارنخودماکشوردرنیزواسالمتاریخدررازیانبارشآثاروفرآیند این. پردازد

 بودننسبی اما. استآمدهدرتحریررشتھبھموردایندرمقاالتو بسیار استرفتھبارهایندرسخنھا

 جا" شخصیتکیش"بامبارزهمدعیانبرای ، حتیعملدرھنوز شخصیتھا)پذیریانتقادو پذیریخطا (

 ، بویژهانسانھا نھاددرشنیدنتمجیدوتعریفو" شدنستایش"بھعالقھکھدانستباید !نیفتاده است

 ، وزیرحاکمان ورھبران بسا چھاینرواز. استموجود، کمابیشحکومتیمسئولینوسیاسیرھبران

 ایناما. دھندترجیح" یکدنده"و" سازگارنا"وزیرانبرو بپسندندبیشترراچاپلوسو" گوقربانبلھ"

 ، دربرندمی"باال"راآنھاخودبیجایستایشھایباکھوزیرانی بدانند بایدحاکمانورھبرانازدستھ

 وزیر ترین گزیده بنابراین !اندکرده فراھمجامعھ در راآنھا زدن زمینمقّدماتبلکھاندباال نبرده واقع

 واجتماعی – اقتصادیعادالنھتوسعھھایبرنامھپیشبردآبادانی کشور، دروپیشرفتمسیر در آنستکھ

 روشوراهلھجھصراحت و شجاعت، با کمالشودمینامیده" الناسحق"آنچھدر ، وقضایی –سیاسی 

 ورطھو لغزشپرتگاهازرااووکندگوشزدحاکم، بھباشدگزندهوتلخچند، ھررابرحقودرست

 اجتماعیوسیاسی سالمتوصّحتکنندهتضمینگوییرکوشجاع وزیران چنین. کندشبھات دور

  .ھستندحکومتوحاکم

 االسائھ الھل، وتدریبااالحسانفی االھل االحسان تزھید ذلکفی سوائ، فان بمنزلھعندکالمسیوالمحسنیکونن وال
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، الیھماحسانھمنبرعیتھوال ظنحسنالیبادعیشیلیس انھاعلمو. نفسھالزاممامنھمکالعلی السائھ، ولزم

 حسنبھلکیجتمعامرذلکفیمنک ، فلیکنقبلھملھلیسماعلیایاھماستکراھھ، وترکعلیھماتالمورن وتخفیفھ

 احق، وانعندهبالوکحسنلمنبھظنکحسنمناحق، وانطویالنصباعنکیقطعالظنحسن، فانبرعیتکالظن

 ، وااللفھبھااجتمعت، واالمھ ھذه صدور بھاعمل صالحھ سنھ تنقضوال. عندهسائ بالوکلمنبھ سائ ظنکمن

 نقضتبماعلیک، ولوزرسنھالمناالجرفیکونالسننتلکماضیمنتضر بشی سنھ تحدثن، والالرعیھعلیھاصلحت

. قبلکالناسبھاستقاممااقامھ، وبالدکامرعلیھصلحماتثبیتئ، فیالحکمامناقشھئ، والعلمامدارسھاکثرو. منھا

 را ، نیک کردارانکار این زیرا. ھمپایھ باشند ویکسانتونزدکنشبدوکردارنیک) کارگزارانتمیاندر( ھک مبادا) ١٠

 عملشفراخوربھرا) کارگزارانت(آنھاازیکھر. برانگیزدبیشترزشتکاریبھرابدکاران وسازددلسرد نیکوکاری در

آنان، بربخششوایثارازبھترچیزھیچ) شانوفاداریبھ نسبت(توده بھ حاکمگمانی خوشبرای کھبدان، ودهجزا

 خوشکھکنیکاریبایدتو پس. ، نیستندارد حقیھیچ آنچھدر آنھاازنرنجیدن، وشانزندگیھزینھکردنسبک

 اما. کندمیدور تواز بسیاری را رنجھایمردمبھ) اعتمادو(خوشبینیکھ ، چراآوریبدست شھروندانت را بھگمانی

 آزمودهنیکرااوکھاستباشی، آنکسبینخوشاوبھ بایستی کھ) کارگزارانتمیاندر( ترین کسباره سزاوار ایندر

 یاریازنظرقطع کھ) بپرھیزاوازپس(، اینیازمودهخوبرااوست کھتو بدگمانیزیبندهآنکسبالعکسوباشی

 بنیاد نھاده اّمت آنرا اینبزرگانکھرانیکیشیوه و سنتنشکنو.برخیزدکارشکنیبھسختشرایطدراستممکن

 واهرنیز و. است گراییدهاصالحبھآنبوسیلھ مردم وضعوحال، وآمدهپدیدھمبستگی والفتآنرھگذرازاند، و

 برای پاداشو سود پس) کنیچنیناگرکھ(، برساندزیانگذشتھنیکسننوھاشیوهبھکھمکنگذاریپایھ راروشی

 پابر در. ای  شکستھ را) پسندیده(سنن  توست کھ آن بر زیانشوگذاشت و گناه بنارا )نیکو(آن سننکھاستکسی

 و دانشمندانبااندداشتھپابرتوازپیشمردمنچھآداشتننگاه استوار، وانجامدمیکشوراصالحبھآنچھداشتن

.کنگفتگوو مذاکرهخردمندان قوم

 باپیوندشو حکومتدرونیانسجامافزایشبھھمگیکھمھم نکتھچھار بر نیزنامھپیمانازفرازاین

:، تأکید داردبردمیراه) نظاماجتماعی – سیاسیتثبیت(مردمتوده

 بازدارندهکھای، بگونھکارگزارانازیکھرعملکردباخوردروناسبمتبرخورد ضرورت.١

 آزمودنباجزبدبینییاخوشبینی. باشدومتحکدروندرشایستھاقداماتبرانگیزندهوناشایستاقدامات

. آیدنمیبدستآنھابھمحّولھمسئولیتھایدر کارگزاران

 رویکردبھنگامآنھا پشتیبانیووفاداریابرازدر مردمتودهبھحکومتاعتمادوضرورت خوشبینی.٢

 این. باشد عقالنیومنطقیپایھدارایبایستی شکبیاعتمادیوخوشبینی چنین. دشواریھاوتمعضال

 در عدلو حق گسترشوتبعیضھاوستمھا زدودن در حکومت آنکھ مگرگرددنمی برافراشتھ پایھ

 فیآنچھدرمردمگذاشتن آزاد، واجتماعی تأمین رفاه ومعیشتیتنگناھایوتیھاسخبا ، مبارزهجامعھ
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، باشدنبایدونیستدستیآندررا"حکومتنھاد"و آیدمیبشمار آنھا"شھروندیحقوق"ازالواقع

 اعتمادوخوشبینیاینبا تنھا، وآیدمیبدستاینگونھتنھامردمخوشبینی. نمایداقدامپیگیرانھو صادقانھ

 کشوراقتصادی و ، اجتماعیسیاسی تمعضال و ، دشواریھاتمامی گرفتاریھا تواندمیحکومتکھاست

. بماندخاطرآنھا آسودهاز ناشی رنجودردازوکندییجوچارهمردمپشتیبانیوکمکبارا

 و سنتھابا. دستاوردھای فرھنگی ملل اجتماعی و – تاریخیسنتھایبااصولیبرخورد ضرورت.٣

. نمودپرھیزرویراستورویچپازکرد وبرخوردروانھمیانھبایدنیزجامعھیک وردھایدستا

، برانداختاصولیروشھایبا بایدوتوانمیمردماجتماعیزندگیدرراارتجاعیھایشیوهوسنتھا

 ومردمییوندھایپ ، بھدارندتکاملیوانقالبیکارکردیو درونمایھکھرسومو سنتھاازآندستھاما

، اند رفتھبکار مردم زندگی احوالواوضاع بھبودو اصالح جھت در و رساندهاجتماعی یاری ھمبستگی

 ازجاودانستایشوعامالنبرایتاریخیننگجزنیکوییسنتھایچنینشکستن. داشتگرامیبایدرا

! ندارد بر در آنگذاران بنیاد

 گفتورایزنیبھ باید ، حکومتنظامات و، قوانیننگھداری سنتھایا، ونھادنانداختن، بنیادبردر اما.۴

 دربسیاریپژوھشواندیشھ مندنیازپیچیدهوظریفکاراین، چھبپردازدخردودانشاھلباشنودو

 ماندگاریوپدیداریبھ راستا ایندرحکومتتکرویاست واجتماعیعلومگوناگونھای شاخھ

.بردخواھد راه جامعھدربیشمارو بغرنج معضالتی

 والعامھکتابمنھا، واهللاجنود فمنھا: بعضعنببعضھاغنیال ، وببعض اال ال یصلح بعضھا طبقات الرعیھ ان اعلم و 

 ،الناسمسلمھو الذمھاھلمنولخراجالجزیھاھلمنھا، والرفقواالنصافعمالمنھا، والعدلقضاهمنھا، والخاصھ

 وضع، وسھمھلھسمی اهللا قدکل ، والمسکنھوالحاجھذویمنالسفلیالطبقھمنھا، والصناعاتاھلوالتجارمنھاو

 حصوناهللا باذن فالجنود.   محفوظاعندنا عھد امنھ -والھعلیھصلی اهللا -نبیھسنھاوبھکتافیفریضھو حدهعلی

 من لھماهللایخرجبمااالللجنودقوامال، ثمبھماالالرعیھتقوم، ولیساالمنسبل، وعزالدین، والوالهزین ، والرعیھ

 لھذینقوامال، ثمحاجتھمورائمنیکونوصلحمیفیماعلیھیعتمدون، وعدوھمجھادعلی بھیقوونالذیالخراج

 علیھ ، و یوتمنونالمنافعمنیجمعونو، المعاقدمنیحکمون، لماولکتابوالعمالالقضاهمنالثالثبالصنفاالالصنفین

 ، ومرافقھممنعلیھیجتمعونفیماالصناعاتذویوبالتجاراالجمیعالھمقوامال، وعوامھاواالمورخواصمن

 والحاجھاھلمنالسفلیالطبقھ، ثمغیرھمرفقیبلغھمما البایدیھمالترفقمنیکفونھم، واسواقھم من یقیمونھ

 الوالییخرجلیس ، ویصلحھمابقدرحقالوالیعلیلکل، وسعھلکلاهللافی، ومعونتھمورفدھمیحقالذینالمسکنھ

 خففیماعلیھالصبر، والحقلزومعلینفسھ توطین، وباهللاالستعانھوباالھتماماالذلکمناهللالزمھماحقیقھمن

. اوثقلعلیھ
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 طبقھدستیاریبھجزآنھاازبرخیکارکھاندشدهتقسیمگوناگونیطبقاتبھ شھروندانکھمالکایبدانرا این) ١١

 ، گروھیخدایندسپاھیانایدستھ اینان از. نیستنیازبیدیگربرخیازبرخی، ونگرددروبراهوبساماندیگر

 ، گروھی"گشایش وانصاف"کارپردازانبرخیدادگستری، وقاضیان، جمعیخصوصیوعمومینویسندگان

 سرانجام، و)ورانپیشھ(صنعتگران و بازرگانان نیز ، واسالموذّمھاھل ازپردازان ھستند خراجوجزیھ) کشاورزان(

). است متمرکزمحروم طبقھاینرویبربیدادوسختیورنج(فالکتندوفقردارندگانکھجامعھفرودستوپایینطبقھ

 پیامبرشسنتوکتابدر کھوظایفیومرز ، وجایگاه ووضع،فرموده مقررسھمیخداوندطبقاتایناز یک ھر برای

 آسایشوامن راھھای ، ودین، ارجمندیحاکمان خلق، زینت) استوار(دژھایخدا خواست بھ سپاھیان. استمحفوظ

. خراجازاستفرمودهمقّررآنھابرایخداآنچھبھمگرنیستپابرجاییواستواریراسپاھیانھمین ولی. اند) مردم(

 بدانخویشنیازمندیھایرفعوزندگیاموربھبخشیدنساماندر شوند، و تقوّیتآنبوسیلھدشمنباپیکاردرآنھا

 سومدستھبھجزنیستپایداریرا) روستاکنندگانتولید(خراجگزارو سپاھی دستھ دو ، اینپسآناز. جویند اعتماد

 ازرانندمیفرمانکھآنچھدر) دولتکارمندان( نویسندگانو) مالیات( ،کارگزاراندادگسترینقاضیاازعبارتندکھ

 وقوامنیزراھمھاینآنگاه. امورشاناجرایدرمردم عموم بھایمنی بخشیدن، ومنافعآوردنگرد، وپیوندھاوپیمانھا

 پابرآنبابازارھاوآوردهگردسودھاخویشتولیدوکارکزمراازکھصنعتگرانوبازرگانانبھمگرنیستپابرجایی

 آنھاجزکھدھندمیانجامکارھاییکنند، ویمکفایتنیازھاایپارهازراخودخویشکار ثمرهوخوددستانبا ، وکنند

 نیزوطبقاتھمھبر(آنھایاریودستگیریکسانیکھ. دستانندتھیونیازمندانکھفرودینطبقھ آنگاه. دادنتوانندانجام

 بخشیدنساماناندازهبھرایکھرواستگشایشیخدانزدطبقاتاینھمھبرای. استضروریوواجبحقی) دولت

 گذاردهگردنشبر) مردمبھنسبت(خداکھحقی عھدهازتواندنمیوالی ، ووالیگردنبراستحقیاشزندگیامورھب

 بردباری، وحقیقتوحقالزاماتازپیرویبھنفسواداشتن، وخداوندازجستنیاریوھمتوکوششبامگرآیدبر

  .افتدسنگینخواهباشدسبک آن خواه) رنجھایودشواریھا(بر

 اجتماعیگروھبندیھایواقشار،طبقاتشناسیجامعھبھعلی، امامسیاسی سفارشاتورھنمودھاازپس

 اینمیانتنگاتنگوعمیقرابطھ، برخویشعصراجتماعیطبقاتبرشماریازپیش وی. پردازدمی

 بدونطبقاتاینازیکی کھاستایبگونھومتقابلالبتھکھایکند، رابطھ تأکید می اقشارو طبقات

 برخوردارمستقلحیاتازجامعھدرگروھیو قشرو طبقھھیچواقعدر. نداردحیاتامکاندیگری

 و متقابل ارگانیک رابطھ. فرھنگیوسیاسیوجوه در چھواجتماعی – اقتصادیاز بعد، چھنیست

 تکاملفرایندیک درآنھا اساسًا کھ روست آن ازاجتماعیگروھبندیھای، اقشار وطبقاتمیانتنگاتنگ

 پدیدار ایویژهفرھنگی – سیاسیو اجتماعی – اقتصادی مناسباتدرونازھم، و کنارتاریخی، در

 بودندعبارتآندوره اجتماعیگروه بندیھای و ، طبقات، اقشارباری. اندشدهوابستھیکدیگر بھگشتھ و

. ٢.ھستند) شھربانیوارتش( انتظامی و نظامی نیروھای ناھما لشکری، کھقوای یا" سپاھیان". ١: از

 متندر(کشورند سیاسی امورکھ پیگیر" سیاستمداران"شاملخودکھدولتکارمندانیاکشوریقوای
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" قاضیان"، )استامروزیسیاستمدارانھماننویسندگانیادبیرانازمنظورکھگرددمیآشکارعھدنامھ

 و انصاف کارپردازان"دارند، و  عھدهراجامعھحقوقیوقضایی امور دادگستری کھ رسیدگی بھ

 آخر از قشر این علی. باشند ھستند، می مالیاتھا آوریمأموران گرد یاداراییکارمندان کھ" گشایش

 تعدیل بھ مالیاتھا آوریبا گرد کھ است نامیده" گشایشوانصاف کارگزاران" جھت آن ازرا کارمندان

یا " پردازانخراج"و"جزیھ. "٣.کنند می کمک تنگدستان برای گشایش ایجاد و طبقات میانفاصلھ

 و بازرگانان. "۴. ھستند) ذّمھاھلومسلماناناز( دھقانان و کشاورزان ، کھ"زمینبرمالیاتدھندگان"

 ، کھ"فرودستان. "۵.ھستندشھرھادرمزدبگیرکارگران و بورژوا نوپای شامل طبقھ ، کھ"صنعتگران

 وشناسی باز درعلی .اندنبردهبدبختیوفالکتورنججزایبھرهوطبقاتی بوده قربانیان استثمار

 توزیعی - تولیدیرونددرعاملنیروھایکھرا ، آنھاخویشعصر اجتماعیاقشاروطبقات بندیدستھ

" روستایی"و" شھری"دستھدو ، بھاندافکندهپیرا اقتصادی حیاتھایشالودهواقعدروھستندجامعھ

 کھ کسانی ، رامیکنندتولیددامپروریوکشاورزیھایآوردهفر، کھروستا زحمتکشان. استکردهتقسیم

 وکشاورزیعصردر" خراج"کھنیستآنجزنیزگذاریناماینعلت. استنامیدهپردازند می" خراج"

 ایناجتماعی – سیاسی کارکردو نقش. بود لشکریوکشوریھایھزینھاصلیکننده ، تامیندامداری

 طبقات اماعلی. کردمقایسھصنعتیکشورھایدرامروزی" دھندگانمالیات" باتوان را می طبقھ

 کاملتفکیک وکافیانکشاف عدمبدلیلھستندبالندهو انوپ کھراشھری) توزیعی – تولیدی(اقتصادی

 عھدنامھ، امام بعدیفرازھای در. است گنجانده" صنعتگرانوبازرگانان"بنامواحددستھ یک ، درطبقاتی

 ودرونیروابطوویژگیھانیز، ونامبردهاجتماعیطبقاتواقشارازیکھربایستھکارکردبھعلی

علی طبقاتیوسیاسیشناختیجامعھتحلیلپیداستچنانچھ. پردازدمیجداگانھ رت، بصوآنھا بیرونی

 – سیاسی سازمانھای و نھادھاکارکردیبررسیونبودهاقتصادی – اجتماعیطبقاتواقشاربھمحدود

.  میگیردبردرھمراغیره و، فرمانداریھا، دادگستری، شھربانیچون ارتشحکومتی

 ازیکھرواقعیکارکردووظایفشرحبھادامھدر علی ، امامشناختی جامعھاجمالیهنگاپس از

 حکومتبرخورد و رابطھتنظیم چگونگی ، و نیزمشکالتشانو ، نیازھانامبردهاجتماعیاقشاروطبقات

 سنتوآنقرطبقبر اقشار وطبقاتاینازیکھرکھکندمیتاکید نخست وی. پردازدمیآنھابا

 از وی. ھستندجامعھدرایویژه سھموحقوقنیز، ومشخصکارکردیوجایگاه ، دارایپیامبر

 ومتجاوزانبانبرد برای خلق، در مستحکمسنگریواستواردژی ھمچون کھکندمیآغازسپاھیان

 مردم آسایشو امنّیت برضامنیھمچون نیزآنھا، و آزادیواستقالل حقدر پشتیبانی از زورگویان و

 ودینسربلندی شکوه و مایھ تردیدبیرسالتاینبالشکریانی. کنندمیوظیفھانجام،زندگیوکاردر

www.parsbook.org

www.parsbook.org



24

 کارکردی، ارتشباشدنداشتھآنھامنافعومردمتودهباپیوندیسیاسی منظااگرالبتھ(ھستند  نظامومیھن

 آنگونھ" سپاھیان"وظایفو ین کارکردبنابرا. شودمیخلقسرکوبو  ارعابابزارویابدمیدیگرگونھ

 و برای). نیستتعمیمقابلوکندمیپیدامعنا مردم ساالرنظامیکدر ، تنھااست داشتھبیانعلیکھ

 کھایاندازهبھ" خراج"ازراخودحقوسھم ، بایدباشند توانپرواستوارخلقوخداراه در اینکھ

 و) انتظامیونظامینیروھای" (سپاھیان"اما . نمایند، دریافتسازندآوردهبرراخودزندگینیازھای

 ، ھر)بودند سپاھیان مادینیازھایاصلی تأمین کننده کھ روستازحمتکش کنندگانتولید("خراجگزاران"

 و دستگاه) دولتیادارات(دیوانھادر) کارمندان" (کارگزارانوقاضیان" طبقھکوششوکارنیازمنددو

 واداریتسھیالتوقضایی - حقوقیامنّیتایجادبابایدکارمندان واقع در. ھستند) دادگستری(قضایی 

 وکشاورزی فرآورده ھای و بھتر بیشتر چھھر تولیددر روستازحمتکشانکوششوکارمالی پشتوانھ

 مردم آسایش وآزادیواستقاللاز پاسداریدرانتظامیونظامینیروھایکننده تقویت دامداری، و

 ودلگرمیعاملتولیدشانوکارکھھستندبعدیدستھ) ورانپیشھ و بازرگانان( شھری طبقات. باشند

 ھر ور، ازپیشھوبازرگان طبقات. استوظائفشانانجامدر یاجتماعطبقاتواقشارسایراستواری

 بھ ورساندهیاریعمومیرفاهوثروتافزایشبھ گوناگونکاالھایتوزیعوتولیدای، با حرفھوصنف

 کارشانطبقاتاین. بخشندمیشادابیوپویاییمردم فرھنگی – سیاسیواجتماعی – اقتصادیزندگی

 اززیادیحدتارا، خودفنون وعلومانتقالو فراگیریھمچنینو خالقیتو بتکارا و بااستتخصصی

 استثمارو ظلمتاریخیمحصولکھجامعھفرودستطبقھاما. دارندمینگاهنیازبیدولتیکمکھای

 کھ دارند، چرا) اجتماعیاقشارطبقات وسایر و دولت(جامعھتمامگردنبرواجب، حقوقیاندطبقاتی

 سایر بسودواینھازیانبھ(اجتماعی ثروتھایدرآمدھا و ناعادالنھتوزیعمحصولآنھاروزیسیھورفق

. استبوده) طبقاتواقشار

 دردید، بایدیکدیگربھاجتماعیگروھبندیھایو ، اقشارطبقاتعمیقوابستگیشدنروشنازپس

 اینجادر( دولت ، نھادعلی دیدگاه ؟ دراستکدامآنکارکردو کجاست" دولت"، جایگاهطبقاتیمناسبات

 ابزاربھ بایدنھ، وباشد" بیطرف"تواندمیطبقاتمیانمناسباتدرنھ) مصردراشترمالکحکومت

 اجتماعی جایگاهبنابراین . شودتبدیلآنھاازکشیبھره منظوربھطبقاتسایربرطبقھیک سلطھ

 حکومت. است طبقاتیمناسباتو طبقات  فراتر ازاساسًا نھ ، واست" طبقھ"یک دروندرنھ"دولت"

 پیگیریراتماعیاجعدالتوقسطآرمان،موجودظالمانھمناسباتبنیادیتغییربا بایدعلینظر مورد

 بھ عادالنھ ای حقو، سھماجتماعیشدهتولیدثروتازکھرودپیشجھتیدربایدمذکور تغییرات. کند

 کارکردبنابراین. برسدشدهیاداقشارو طبقاتازیکھربھ" زندگیاموربھ بخشیدن ساماناندازه"
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 ھرکھاستطبقاتیواقشار،گروھھا میاندر اجتماعیثروتھایو ھاآمددر" عادالنھ" توزیع" دولت"

 وظیفھاینعھده ازمصر اینکھ فرماندار برای. ھستند جامعھدرگشاگرهونقشی بایستھدارعھده یک

 بندھایدرخواھی، چنانچھعدالتوگذاری حقاخالقیو ، سیاسیعقیدتی الزامات ، باید بھبرآیدبخوبی

 .ورزدشکیباییراهاینرنجھایوسختیھا برو دھد تن ،نامھ آمدپیمان این ٧و ۶، ۴، ٢

 و، الغضبعن یبطی ، ممنحلما افضلھم انقاھم جیبا، و ، ووالمامک ولرسولھ هللا نفسک فی انصحھم جنودک من فول 

 بذویالصق ثم. الضعفبھیقعد ، والالیثیره العنف ممن، وینبو علیاالقویائ ، وبالضعفائیراف، والعذرالییستریح

 منجماع ، فانھمالسماحھ وو السخائالشجاعھوالنجدهاھل ، ثمالحسنھالسوابقو الصالحھالبیوتاتاھل ، واالحساب

 ال، وبھقویتھمشینفسکفی قمنیتفاال، وولدھمامنالوالدانیتفقدماامورھممنتفقد، ثمالعرفمنشعب، والکرم

 امورھملطیفتفقدتدع، والبکالظنحسن، والنصیحھ لک بذلالیلھمداعیھ، فانھقلوانبھتعاھدتھملطفاتحقرن

 رئوساثرلیکنو. عنھیستغنونالموقعاللجسیم، وبھینتفعونموضعالطفکمنللیسیرجسیمھا، فانعلیالاتکا

 ، حتیاھلیھمخلوفمنھمورائمنیسعویسعھم، بماجدتھمنعلیھمافضل، ومعونتھفیاساھمومنعندک جندک

 العدلاستقامھالوالهعینقرهافضلان، وعلیکقلوبھمیعطف علیھم عطفک ، فانالعدوجھادفیااحدوھماھمھمیکون

 علی واله بحیطتھم االنصیحتھم تصحال، وصدورھمبسالمھاالمودتھمتظھرالانھ ، والرعیھمودهظھور، والبالدفی

 تعدیدوعلیھمالثنائحسنفیواصل، وامالھمفی، فافسحمدتھمانقطاعاستبطائترک، ودولھم استثقال قلھ، وامورھم

 لکلاعرفثم. تعالیاهللاشائ ، انالناکلتحرض، والشجاعتھزافعالھملحسنالذکرکثره ، فانمنھم ذووالبالئ ابلیما

ن ا الیامریشرفیدعونکال ، وغایھ بالئھ دونبھتقصرنال، وغیرهالی امری بالئتضیفنال، وابلیمامنھمامری

 مارسولھواهللالیواردد. یماعظکانمابالئھمنتستصغرانالیامریضعھال، وصغیراکانمابالئھ من تعظم

 واهللاطیعوااامنو الذینایھایا: (ارشادھم لقوم احب سبحانھاهللاقال، فقداالمورمنعلیکیشتبھو الخطوبمنیضلعک

 ، وکتابھ بمحکم االخذ: اهللالیفالرد) الرسولواهللالیفردوهشیفیتنازعتم، فاناالمر منکم اولیوالرسولاطیعوا

. المفرقھغیرالجامعھ بسنتھاالخذ: الرسولالیالرد

 ، وپذیرترپند پیشوایتو امبرپیوخدابھنسبتتونزدکھبرگمارافسریوفرماندھیبھراآنکس سپاھیانت از و) ١٢

 ونرمزیردستانو ضعیفان، باپوزش پذیرد زودھموآیدخشمبھدیرھم. باشدبیشتراشبردباری، وپاکتردامنش

 باز) نبردودفاع(کارشازرااوسستینھوشودخشونت آغازگر، نھناھموار باشد ودرشت قدرتمندان باومھربان

 ھستند) خلقبھخدمتدر(خوب ھایی پیشینھبا نیک کردار وھایخانوادهازوحسبی واالدارایکسانیکھبھپس. دارد

 آنھا کانون کھزیرا) بجویراشایستھافسرانو (آمیزدرجوانمردانوبخشندگانودالورانوسرداران باو کنرجوع

 بھ، کنندمینگھداریفرزندشاناز مھربانمادروپدرکھبدانسانپس. عرف نیکو ھستند شاخساروبزرگواریتجمع

 آید، وگرانیتای نباید براکردهتوانمندشان آنباودادهانجامبرایشانکھراخوبی کار و. کن رسیدگیآنانکارھای

 پندبسویراآنھامھرورزی) اندک( ھمان ندان، زیرا) اثرکم( کوچکاندکیھمھبااینمودهآنانبھکھمھریویاری
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 سرشانمھمکارھایانجاموعدهبا کوچک آنھا اموررسیدگی بھازھیچگاه و. کشاند میتوبھمانیگخوشوپذیری

 رسدچھ تا برندمیسودکند کھ بدان میباز) آنھادلدر(تومھرازجاییکوچک اموررسیدگی بھ ھمینکھ، چرامتاب

 نزد ارتشگزیده ترین فرماندھانبایدآنکھ دیگر. دارد) بزرگتر(موقعیتی آنونیستندنیازبیآناز کھ احسان بزرگ بھ

 ، بھدارد) دستدر(امکانات جاییکھتاو کند برابریوعدالت لشکر) تدارکاتیومالی(پشتیبانی  درکھباشدآنکستو

 خانواده بابت از(دشمنباپیکارھنگامبھآنھااینکھ، تانمایداحسانآنھابھ ھایشان خانوادهولشکریانرفاه اندازه

 تومھربھآنھادلھایتاباشمھربان) سپاھیانت(آنھابا. باشدمصروفراه یک بھ ھمان ھمتشان) و نداشتھنگرانی

 پا ، بر)آنھاستسربلندیوافتخارمایھ(است روشنبدانحاکمانو فرمانداران چشمکھچیزی ، و ھمانا نیکوترینبگرود

در  مگر نگرددپدیداروآشکارآنھا دوستی ، وباشددوستی می مردمنمودنبرجستھ و شھرھادردادوعدلداشتن

) وارپروانھ( آنکھمگرنیفتدکارگر) لشکردر(اندرزشانوپند، و)خشموکینھوقھراز(ھایشانسینھ سالمتی

. نباشندخواھانرادولتعمررسیدسر نشمارند و سنگینباری خویشبررااو دولت وبگیرند پیرامون فرماندار را

 ازانددادهانجامشایانیکاروبردهرنجیکھراکسانیوبستاینیکوراآنھا،بکوشآرزوھایشان برآوردن در بنابراین

 نشستھ آنو،انگیزدمیبربزرگترکارھایبھرادلیر شایستھکارھایاز یادآوری بسیار کھ، چراکنیادبسیارکارشان

 برای را) سپاھیان(آنھا ازیکھر کارورنجآنگاه. بخواھدخدااگردارد می واتکاپوو بھ جنبش را) انگیزهبی(

 کوتاھیبویپاداشدادندررساندانجامبھراکارشھمینکھ، ومدارمنسوبدیگریبھراکسیزحمتوبدانخودش

 وپستی) بالعکس(یا ، وشماریبزرگرااوکوچککار برساند کھ آنجابھ راتوکسی بزرگیوشرفنباید، ومکن

 وحق( مشتبھ گردید تو بر) پیچیده(امریگاهھرو. پنداریکوچکرااو بزرگکارنماید تا وادار راتوکسیخواری

دادار برگردان زیرارسولش) سنت(وخدا) کتاب(بھ، آنراشدیدرماندهدشوارکاریانجامدرو) آمیختھمدرباطل

 شایستھپیشوایانوپیغمبروخداازآورندگانایمانای: (است فرمودهکندھدایتباشدداشتھدوست کھملتی بھ پاک

 اصول( محکمات گرفتنفراعنیی بخدامراجعھ پس). کنیدواگذارپیامبرشوبخدارابرانگیز اختالف اموروکنیدپیروی

 هپراکند نھوآورندهگرد) تردید و اختالف بروزبھنگام(کھاوست سنتگرفتنفراپیامبربھمراجعھ کتابش، و) مبانیو

   .است) مردم(کننده

 ورسالتباانطباق، دراشدرونیمناسباتتنظیموفرماندھانگزینشکھاستنھادی ارتش نخستین

 ماھّیتبااصوال ارتشکارکرد و ماھّیت. استگرفتھقرار) ع(علیتوجھکانون، درآن اجتماعیکارکرد

، استثمارگرواعیارتجرژیمیک در. داردناپذیر گسست اجتماعی پیوندی – سیاسینظامکارکردو

 باارتشیتوانمیکھاستاجتماعیعدالتداشتنپابرواستبدادنفیبا تنھا. استمردمیضدنیزارتش

 وجایگاهازعھدنامھپیشینفرازدرعلیامامکھ مردم، آنگونھ تودهخدمتدر ومردم ساالر ساختار

 ارتشھایکارکردی و ماھوی تفاوت اما. ، سازماندھی کرداستنمودهتوصیفجامعھدرارتشکارکرد

 بافتنیز، ومنشو اخالق،  مناسباتوساختار ، درمتجاوز وسرکوبگر ارتشھای باآزادیبخشومردمی

:گرددمینمایانوبارزکارسبکو اجتماعی
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 وزورگوارتشھایبرحاکم نظمازمتفاوت بکلی آزادیبخش دفاعیارتشھایبرحاکممناسبات و ساختار

 سطوحباالتریناز" فرمانبر"و" فرمانده"میانانسانینخست، روابطنوع ارتشھای در. استمتجاوز

 نوع در ارتشھای اما. استبرابریو مھرو آگاھیپایھ، برتشکیالتیھایردهترینپایینتافرماندھی

 اصلو" مافوق" ازرکورانھکواطاعت. استاستوارنابرابریو جبروجھلبرانسانی، مناسباتدوم

 خیانتیوجنایتھرگر توجیھ تنھانھ کھایاست، پدیدهحاکمارتشسطوحتمام در" نداردچراارتش"

 در ھاحسدوھاکینھوھاعقدهازبسیاریتولید سرچشمھبلکھاست "نظامیاختیاربیعنصر"توسط

 گزینشمعیارھایبھ، علی ابتداارتش درونیابطرو تنظیم و تشکیلامر در. باشدمینیزجامعھوارتش

 سلسلھمیتمابرارتشاخالقی فرماندھانوعقیدتیخصایصکھ چرا. پردازدمی آنفرماندھانوسران

 تربیتازبایدمصرارتشفرماندھان،نامھپیمانمتنبربنا. است تأثیر گذار آنتشکیالتیمراتب

، ، مردم دوست، پرھیزگار، بردباربا ایمانو دالورانی بودهمندبھرهوییاجتماعی نیکپیشینھ وخانوادگی

 باکھکندمیسفارشمالکعلی بھ ھمچنین. ستیز باشند و زورمند نواز، زیردست، عدالتخواهبخشنده

 ایجادبرایتنھااینکار. باشد) بزرگتاکوچک از( امورھمھ در آنھاھمراهو بخشندگی، یار ومھربانی

، مھربانخودزیردستانبانیزآنھاتاکندمی کمک ، بلکھنیستآنھادوستی و اعتمادجلبوخوشبینی

 فرماندھانعلی بھنظرمورد"بخشندگی"و"مھربانی"کھداشتتوجھ باید . باشند گذشتباوبخشنده

 فرماندھانمیانحقوقیتبعیضاتبرقراریو فرماندھانبھکالنپاداشھایپرداختمعنیبھھرگزارتش

 تشکیالتکلبھ"بخشندگی"و"مھربانی"اینمنطقیوعادالنھتعمیمبھعلی ، بلکھنیستسربازانو

 ومادی امکاناتبرابروعادالنھ تقسیمبھملزمنیزفرماندھانکھای بگونھ اندیشدمیانتظامیونظامی

 ارتشفرماندھانگزینشمعیارھایاز یکیاساسًا عدالتخواھیاین ، وھستند آن بین اعضایارتش مالی

تأمین  ھایشانخانوادهولشکریان زندگیکھای ، بگونھامکانات برابرو تقسیم مھرورزیثمره .است

 میھّمتخویشنظامیمحّولھوظایفانجام، بھتبعیض احساسومالی دغدغھ بدون ، آنستکھ آنانگردد

. شوندمیتبدیلپیروزمندوپرتوانارتشی بھ و گمارند

 وتجاوزگرارتشھایاز نیز" فرماندھان اخالقیویژگیھای" درمردمیوآزادیبخشدفاعیارتشھای

" ستیزیزورمند"و" نوازیزیردست"اخالقیاتدرکھ" قدرتضد"اندیشھ. شوندمیمتمایززورگو

 وبینشکھاست" قدرتفلسفھ"وزورپرستیقاخالباآشکارتقابلدر، اساسًاگرددمینمایانوبارز

 دربایددرتقفلسفھطبقبر. دھدمیتشکیلراخلقیضدوطلبتوسعھمتجاوزارتشھای بر غالب منش

 گسترشراخود" قدرت"بدینوسیلھتاشدمتوّسلخشونتوزوربھ"ترضعیف"ارتشھایومردمبرابر

" قدرت"تانمودکرنشخوداز"باالترقدرتھای"وقدرتمندانبھبایدلمقابدراما! گذاشتنمایشبھو داد

www.parsbook.org

www.parsbook.org



28

 میاندر علیامامکھاستچیزیآن وارونھدرسترفتاریونگرشچنین! نمودحفظخطراز راخود

 برابردرکھشوندبرگزیدهکسانیمیانازبایدمصرارتشفرماندھان. پسنددمیاشترمالکلشکریان

 خشونت"ھمچنین. باشند و سرسختفرازگردن" زورمندان"مقابل در، امامھربانوفروتن" ضعیفان"

 ارتشھای ، درگرددمیعجیننظامیانرفتاربااستثمارگرواستبدادیحکومتھایدرکھنیز" ورزی

 توانوآمادگینھایتدرباید چھاگرمالک لشکر فرماندھان. یابدراهنبایدوتواندنمیمردمیآزادیبخش

.باشندخشونتھا آغازگروآمدهخشمبھزودنباید ھرگز برند، ولی بسر رزمی

 اینگونھ .سازد میجدا ارتشھا سایرازرا مردمی ارتشھای آزادیبخش نیزکارسبکواجتماعی بافت

 ارتشھایبرحاکمالیگارشیویبوروکراسگرفتارھرگزخود ایحرفھکادرھایکردنمحدودارتشھا با

 ھمیننیزاسالمصدردرمسلمانان تاریخیافتخاراتازیکیواقعدر. شوندنمیطلبتوسعھومتجاوز

. استشدهپرداختھآنبھکمترتاریخیتحقیقاتدرباشد، کھ میارتش آناجتماعیبافت بودنمردمی

 بھآنان. نبودندایحرفھارتشدارای... و ، رومیھا، ایرانیان، یونانیانمصریھامانند، مسلمانانباری

 وکردندمیسربازگیری )جامعھاقشارسایرو، بازرگانور، پیشھکشاورز(مردمتودهازجنگھنگام

 ارتش لذا. گشتندمیبازخویشاقتصادی – اجتماعیفعالیتوکارسربھنیروھااینصلحزماندر

 نظامیگریایحرفھزیانبارپیامدھایاز و نگشتتبدیلجامعھازایبافتھاجدتافتھبھھرگزمسلمین

 و مردم دوستیبھبخشیدن ، عینّیتاشترمالکبھاشعھدنامھدرعلیامامکھاینروست از. مانداماندر

 انگیزه وفاداری نیز نظامیان، و روانوسالمتی اندیشھعامل رافرماندارتوسط جامعھدربرپایی عدالت

 ساختنمیجدا"نظامیغیر"ازرا"نظامی"اجتماعی روشنیمرزھای کھ داند، چرا میآنھافداکاریو

 !ھستندشھروندانھماناساسًانظامیانواست" سپاھی"دوستی ھمان" رعیت"دوستینتیجھو

 کارھای بودن"داوطلبانھ"آنکند، ومیاشارهمردمیارتشھایویژگیھایازدیگریکی سپس بھ علی

 بھ ، باید"نشستگان"پیوستھ  سرزنشیاوکارھاییچنینکردناجباری بجای. آنست در رنجپروسخت

. یابندانگیزه" نشستگان" ھموشونددلگرم"دلیران"ھمتا کردبسنده فداکاریھا ودالوریھامداومیادآوری

" اختیار"انسانیخصیصھباکھ، چراداردکارآیی راباالترینشیوهاینکھدھدمینشانبشر تجربھ

 ھرزحماتوفداکاریکھآیدمیبدستزمانیتنھانیزفوق آمدی روشکار ولی. باشدمی سازگارکامًال

 بدست وارونھ ای نتیجھاینصورتدر فرماندھانش، کھبناممثالنھوگرددثبتخودشبنامارتشدرکس

 فایدهنداشتندحرکتدرایانگیزه کھ نشستگان، وشوندمیدلسردونومیدکوشندگانو فداکاران: می آید

 اجتماعیجایگاهو جاهبھتوجھبیبایدنظامیانشکنجو رنجارزشیابی ھمچنین. بینندنمیآندرھمای

 انجاماجتماعیرتبھدرنھ، واستنھفتھکارآنخوددرکاریھرارزشدیگربیانبھ. آیدبعمل آنھا
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.  اشدھنده

 بغرنجی ومبھمتضادھایومسائلباراهایندرچنانچھکھکندمیرشسفامالکبھھمچنین) ع( علی

 اعتقادیمبانیواصولدرتحقیقوتفکربا، بایدگشتناتوانآنھااصولیحلدرکھ نمودبرخورد

 ھمتامور راھگشاییبھ) سنت(مسائلبابرخورددرپیامبرتجربیروشو) قرآنمحکمات(مکتب

 اصولازاحتمالی و انحراف لغزش از را انسان" سنت"و" کتاب"بھتضادھاومسائل بازگرداندن. گمارد

 بعمل جلوگیریجامعھدراکندگیپروتفرقھاز، وکند می حفظرامردمپیوستگیو ، اتحادداردمی باز

. آوردمی

 یاشھربانیبارهدر، تمامااستآمدهبنداینتفسیر درارتشبارهدر آنچھ کھشوم آوریاد بایدپایاندر

) ع(علیاینکھبھتوجھباعھدنامھدر) سپاھیان" (جنود"واژهکھزیرااستصادقنیز" پلیس"نیروی

 ، نیروھای انتظامیاستشده قائل" جامعھدر آسایشوامنّیتایجاد" وظیفھمنجملھ قشر اینبرای

.گیرد میبر در ھمرا) پلیسیا شھربانی(

 فییتمادیال، والخصومتمحکھال ، واالموربھتضیقالممننفسکفیرعیتکافضلالناسبینللحکماخترثم 

 اوقفھم، واقصاهدونبادنی فھم یکتفیال، وطمععلینفسھتشرفال، وعرفھاذا الحقالیالفیمنیحصرال، والزلھ

 اتضاحعنداصرمھم، واالمورتکشفعلیاصبرھم ، والخصمبمراجعھ اقلھم تبرما ، وبالحججھماخذ، والشبھاتفی

 یزیلماالبذلفیلھافسح، وقضائھتعاھداکثر ، ثماولئک قلیل ، واغرائیستمیلھال، واطرائیزدھیھال ، ممنالحکم

 اغتیال بذلک، لیامنخاصیتکمنغیرهفیھیطمعالمالدیکالمنزلھمناعطھ، والناسالیحاجتھمعھتقل ، وعلتھ

 بھتطلب، وبالھویفیھیعمل: االشرار ایدیفیاسیراکانقدالدینھذا، فانبلیغانظراذلکفی، فانظردکعنلھالرجال

. الدنیا

 ی(کارھا  کھ ، آنکسباشد) پاکدامنیودانشدر(مردمتمامیازبرتر کھبرگزینراکسیقضاوتمسندبرای پس) ١٣

 ، درکنند  تحمیلاوبررا نتوانند رأی خود) متھموشاکی(کنندگاننزاع، ونیفکندتنگنایش بھ) قضاوتحوصلھپر

 نگردد، نفس اودرماندهشناختآنراکھآنگاه حقبھبازگشت از) کردصادرُحکمیبناحقچنانچھ(، ونماندلغزش پایدار

 آن درخوب آنکھ بی) اختالفموردموضوعاز(خودناچیز فھمودرک بھ) ُحکمصدوردر(آز نگرود، وحرص بھ

 راھااستداللو ھا برھان ھر کس از ، بیشترباشد متشابھامور درمردم تأملترین باوبسنده ننماید، آگاھترین کنداندیشھ

 در، وشکیباترھمگاناز امورجوییو پیکشفدر،کمترھمھازاشدادخواه دلتنگیفردآوردنروی، بھنگامگیردفرا

 بھرااوبسیارستودنکھباشدکسانیاز) بایدقاضیمالک ای. (تر باشدقاطعکسھرازُحکمبھبخشیدن شفافّیت

. اندکندویژگیھااینباقاضیانی )کھھیھات اما(، نگرددمتمایل) باطلبھحقاز(خوردنفریبباونکشاندخودپسندی

 عذر وراهکھدهگشایشرااشزندگیوکنبخششاوبھایاندازهبھ ، وکن قاضی سرکشی کارھایبھآنگاهپس
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 دهمنزلتیومقامخودتنزدرااوگردد، واندک مردمبھنیازشتوبخشش با ، وشودبستھ) گیریرشوهدر(اشھانھب

 کشوربزرگاناینکھاز ، و)نمایدپایمالراحقیاوبوسیلھوبترساندرااوکھ(نبردطمعاوھبنزدیکانتازکسیتا

 وافکننظرخوبگفتم و معیارھایش قاضیگزینشاز آنچھ در بنابراین. باشدآسودهسازندتباهو بفریبندرااوناگھان

 وھوارویازبدانکھبودگرفتارتبھکارانوگرانآشوببدست) اسالم(دیناین) گذشتھ نظام در(، زیراکن اندیشھ

 ).دوشیدندمیدینبارادنیاشیره(بودندخواھانرادنیا آنباوکردندمیرفتارھوس

 وقاضیانقشراخالقیوفکریویژگی ھایبررسیبھ، علیانتظامیونظامینیروھایازپس

 علی امام کھدھدمینشان مذکور معیارھایوویژگیھابھنگاھی.پردازدمیقاضیگزینشمعیارھای

 درقضاییدستگاهوقاضیان نقشظرافتواھمیت زیادی بر تأکید بسیار وتوجھعھدنامھازبندایندر

 نھاداجتماعیکارکرد. است داشتھ جامعھدرعدالتبنیانھایتحکیموشھروندانحقوقازحمایت

 وستمگرانحکومتقشراین بدون ھمکاری کھ است کننده تعیینوآنجا مھم تاقاضیان قشرودادگستری

 بھ بایددادگسترینھادریزیپی و قاضی گزینش دربنابراین. است  ناممکنعمًال جامعھدر غارتگران

 اقتصادیو سیاسیساختارھایدر با دگرگونسازی ، تنھاعدالت وقسطآرمانکھ داشت توجھ حقیقت این

 وعدالتخواهقاضیانینیزو آمدکاروعادل قضاییدستگاهیک نیازمندقویًا آید، و نمیبدست جامعھ

 نگاھبانوعادالنھ خوداوًال کھگردداجتماعیعادالنھ نظمپایھتواندمیزمانی" قانون". قانونگراست

 آن برابر، درھستندکھموقعیتیومقامھر ، درمردمآحاددومًا ، وباشد شھروندانانسانیحقوق

. جویند" یتامن"آن پناه، درمردم حقوقبھ ظالمان و متجاوزان ، جزھمگان کھایبگونھ باشند یکسان

 صالحیتوشایستگی کھ داشتتوجھاین نکتھ بھقاضیگزینشدربایستمیدومشرط تحقق برای

، ، ظرافتدّقت،تقویقضاییپیچیدهاموربھ رسیدگی. گرددنمیاحراز" تخصص"و" علم"باتنھاقاضی

 برخوردار زیریژگیھایو ازھمچنین باید قاضی لذاوطلبدمینیزبسیاری حوصلھو ، صبرشجاعت

 قضایی حکمصدور و در ناپذیر بوده توان و خستگی ، پرعدالتاجرایوحقوقاحقاقراهدر. ١: باشد

 حق راستای در. ٢. تأثیر گذارند اوبرنتوانند دیگرانکھای بگونھ اشدب رأی برخوردار استقالل از

 اشتباهبھپی ُحکم صدورازپس اگر حتی ، چنانچھباشدپذیر و انعطافنبودهیکدندهو سرسخت جویی

 باکھ آزمندیاز باید قاضی. ٣. نپندارد" قاضیاعتبار شأن و ازدور"را ُحکماصالحو، تغییربردخود

 درراقاضیتواندمی آزمندی بھ گرایش کمترین. باشد بدوراستھمراهاندوزی سودجویی و ثروت

 ریختھھمدرراجامعھحقوقینظامخاطیان، بنیان ازرشوهپذیرش باو کندوسوسھرشوهپیشنھادبرابر

 وفردییزندگامنّیتوسالمتدرایکنندهتعییننقش قاضی ُحکم. ۴. دھد ترویج راکشیحقوظلمو

 پژوھشبا جز کامل، کھ یقین واطمینانباونورزدشتابباید قاضی بنابراین. داردشھروندان اجتماعی
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، یکجانبھوناقصاطالعاتبر قاضی اتکائ. نماید صادر، ُحکمآیدنمیبدستصحیحشناختوکافی

 بویژه در. کردخواھدمراهگراویمسائل،و امورسطحیفھمبھرضایت، وسستبراھینواستداللھا

 باید سازد، قاضی می دشوار بسی را حق شناختآندر موجود ابھام و پیچیدگی قضایی کھ" متشابھ"امور 

 بصیرت و با یابداحاطھموضوعبامرتبطبرھانھایو استداللھا تمامی، برنماید بسیار درنگ و اندیشھ

 در باید قاضی. ۵.نمایدُحکم صدور بھ اقدام جوانب امر تمامی براشرافوانسانحقوقمبانی در کامل

. باشدبردبارونگرجانبھ ، ھمھ، ریزبینمندعالقھ،حوصلھپربسیاردادخواھیو دادرسی روند

 حوصلگیپرصفت واقع در. باشدھمراهُحکمصدوردروی"قاطعیت"بابایداما قضاوت در "شکیبایی"

 قاضی، و"حق"شناختبرای استدادخواھی، ضرورتی بھنگام ذیصالح در قاضی بیمانندبردباریو

 باراعادالنھحکمونکنددرنگستانیحقجھتآنکردنشفافدربایستمیشناخترا" حق"ھمینکھ

 تواندمیناپسندصفتدواین. باشداندیشسادهو زود باور نباید بھیچوجھ قاضی. ۶. نمایدقاطعیت اعالم

 بازیچھ، وکشاند" غرور"و"فریب"دام ، بھنماید گمراهبرخیریاکارانھستایشھایبرابردرراقاضی

. سازد" ثروتمندان"و"قدرتمندان"دست

 اوًال کھ، چرااستدشواربسیآمدکاردادگسترییکریزیپی است کھ واقف بخوبی خود علی امام

 باعلیکھروستھمیناز. اندکندبسیارجامعھ درباشندداراکمالوتمام بھراصفاتیچنانکھقاضیانی

 کھکسانی، یعنیبرگزیندمردم از میان راھا" برترین"کھدھدمیرھنمودمالکبھگرایانھنسبینگاھی

 شایستھقاضیانگزینشبادادگستریکار وانگھی. باشند برخوردارویژگیھاییچنانازسایرینزابیشتر

 وآسانعدالتآرمان تحققکھدانست بایدپس. نمودنظارتوآنان رسیدگی کاربھبایدویابدنمیپایان

 قاضیان ماردنبرگو ، شناختنیافتن. استمالزمکوششی پیگیرپیوستھ و رنجی با ، ونیستدردسربی

 عدالتتحققمسیردرکھاستسختیھاییورنجھااز، یکیآنانکاربرپیوستھ نظارتھمچنینوشایستھ

، قاضیان بھ رسیدگی مادی. معنوی ھمواستمادیھمقاضیانبھرسیدگیاما. دادتنآنھبالزامًاباید

 در را آنان کھ باشدای بھ اندازه باید دستمزداینمقدار. آنانستبرایعادالنھومتناسبدستمزدتعیین

 ازمواردی آنانکاربرنظارتجریاندرچنانچھایناز پس. سازدنیازبیدیگراناز تأمین زندگی

، شوندمجازاتشّدتبھوبرکنارخودکاراز خاطیقاضیانکھاست، شایستھشدمشاھدهگیریرشوه

" فقر"اساسًا. نمایند شان گیریرشوهبھانھراخانوادهوخودتنگدستیونداریتوانندنمیدیگر کھ چرا

 ازیکی) است" نسبیفقر"پیداییعاملدومیاینکھ" (درآمدھای اجتماعی عادالنھناتوزیع"و) مطلق(

 انقالبینظامیکدلیلبھمین ، واست جامعھیک دراداریمفاسدوخواریرشوهرشد ھایزمینھ

 رشوهچونمفاسدیرشداجتماعیھایزمینھآمدھادرتوزیعکردنعادالنھوفقرزدودنبابایدمردمگرا
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 دستمزدازکمترحکومتیساختاردرقاضیاجتماعی و معنویمنزلتنقش اما... بخشکاندراخواری

 بھبستگیزیادیبمیزانقاضیانکار" سالمت" واقع در. نیست دستگاه قضایی ماندنسالمدراومادی

 رفیعچنانبایدزمامداراننزدجایگاه این. داردحکومتی ساختاردرنیزوجامعھدرآنانمعنویجایگاه

. گذارد اثر قاضیانحکم بر نتواندحکومتیمسئولینجاهو حشمت کھباشد

 اچرکنداندیشھقاضیگزینشمعیارھایدربخوبیمالککھکندمی سفارشبند این پایان در علی امام

 علی. شودگرفتھبخدمتغارتگرانوجّبارانسلطھتداوموتسھیلدرتواندمیدادگسترینھادکھ

 وعثمان ھوسوھوابازیچھ خدا، دینعثمان خالفتدر کھ چگونھ شودمی یادآورراگذشتھوضعیت

 یافتند مردماموالازراچھھرآنھا. گشتتبدیل استثمارگرانمنافع پیشبردابزار بھ خویشاوندانش شد و

، ، ابوذریاسرعمار(کردند تبعیدوکشتندو ، زدنددیدند خویش رویھمخالفراکھھر، وبردند یغمابھ

 مالوجانبرگسیختھافسارھایباراعاصبنسعیدو مروان امثالدیگرسویو از ،..)عودمس ابن

 کارکردآنستکھعھدنامھاز بندایندر گذشتھاوضاعتشریح از) ع( علی منظور. نمودندمستولیمردم

 آنھمھ عثماننزمادراگرکھبگویدوکرده آورییاد مالکبھرادادگسترینھادوقاضیاناجتماعی

 بایستھصفاتوقاضیانگزینش در پس. نگشت ممکنقاضیانھمکاریباجز، اینکارآمدپدیدانحرافات

.نگرددتکراردیگرگذشتھاوضاعتانموددقتبسیاربایدآنان

 و توخوالخیانھالجورشعبمنجماع، فانھمااثرهو محاباه تولھم ، والاختبارافاستعملھمعمالکامور فی انظر ثم ، 

 ، واعراضا اصح ، واخالقااکرم، فانھمالمتقدمھاالسالمفیالصالحھ، والقدم البیوتاتاھلمن الحیاه والتجربھاھلمنھم

، انفسھماستصالحعلیلھمقوهذلک، فاناالرزاقعلیھم اسبغ ، ثمانظراالمورعواقبفی ابلغ، واشرافاالمطامعفیاقل

 العیون ابعث، واعمالھمتفقد، ثمامانتک ، اوثلمواامرکخالفواانعلیھمحجھ، وایدیھم تحتماتناولعنلھمغنیو

 تحفظ، وبالرعیھ، والرفقاالمانھاستعمالعلیلھم حدوهالمورھمالسرفیتعاھدک، فانعلیھمالوفائوالصدقاھلمن

 علیھ، فبسطتشاھدابذلکاکتفیتعیونکاخبارعندکعلیھبھااجتمعتخیانھالییده بسط منھماحد، فاناالعوانمن

. التھمھ عارقلدتھ، وبالخیانھوسمتھ ، والمذلھبمقام نصبتھ، ثمعملھمناصاببمااخذتھ، وبدنھفیالعقوبھ

 یا و دوستی و مھر روی از را ، ایشانبرگمار کار بھ آزمودن از پس آنان را و بنگر کارگذارانت کارھای سپس بھ) ١۴

. است) مردم ھب( خیانت و ستم شاخسارھای آورنده گرد کار دو این مگمار کھ کاری سر بر) رایزنیبدون( خودسرانھ

 پیشتاز اسالم در ، کسانیکھشوند برگزیده کردار خاندانھای نیکاز و نجیب و کار آزموده عناصر میان از باید فرمانداران

 در شناخت شان اندیشھ و بینش ھم ، وکمتر آزمندیشان بزرگواری از تر، ودرست، آبرویشاننیکوتر ، اخالقشاناند بوده

 خویش نفس اصالح در ده تا ایشان بھ چندان روزی) آنھا برگماری از( پس. است رساتر) دھارون و( کارھا سرانجام

) مردم اموال( است ایشان دست زیر آنچھ خوردن از ، وگردند توانا) خودفروشی و بخل و حسد و عقده از آن کردن پاک(
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 روا خیانت امانت بھ و کرده رفتار تو دستور خالف) بسیار روزی وجود با( اگرآنھاستبرتوحّجتاین باشند، و نیاز بی

 پنھان بازرس کھ ، زیرابگمار ایشان بر راستگو و وفادار ، بازرسانیکن نظارت و رسیدگی آنھا کارھای بھ آنگاه. دارند

 بازرسان اگر گزین، ودوری) خیانتکار( یاران از. خلق مھرورزی بر و امانتداری بھ آنھاست کردن وادار گماردن آنھا بر

 پرداز و اش بدنی کیفر ، بھکن آنان بسندهگواھی بھ تواستگشوده خیانت بھ کارگزاران دستی از یکی کھ دادند آگھی ترا

بر ( را خیانت انگ بکشان و اش خواری و خفت جایگاه بھ ، آنگاه)برسان نتیجھ اعمالش بھ( کردارش بگیربھرااو

. بیاویز گردنش بر رابدنامیو طوق ننگ ، وبچسبان) اش پیشانی

. سازدمیمتوجھ کارگزاران دیوانیکشوری یعنی کارمنداندیگرقشر بھ راعلی مالک،قاضیاناز پس

 و اصالح. پذیرد انجاماصولیھایمعیارپایھبربایدنیزدیوانھاکارگزارانکارگماریبھو گزینش

، جزئی قضاییدستگاهدرتحّولھمانند ، درستساالریدیوان و نفی دیوانیدستگاه کردنآمدکار

 سیاسیمناسباتدرانقالبی تحّول. استعدالتخواھیآرمانو اجتماعیدگرگونسازی مھبرناازضروری

 گامدر را مالک) ع( ، علیباری. نخواھد داشتپایداری نتیجھاداری، اساسًا انقالب بدون اجتماعی –

 ودولتکارگزارانو مشورت مسئولینبدونو"خودسرانھ"گزینش یکی: داردمیبازکاراز دو نخست

 وپیدایشسرچشمھویگفتھبھکاردواینکھ ، چرا"بازیرفیق"و" رابطھ"پایھبرآنھاگماردن دیگر

 گستردهجنبشوخیزش پیدرکھ) ع(برای علی . استمردم خیانتھا در حق ستمھا و انواعآوریگرد

 ، تحّولاست رسیدهمسلمینپیشواییمقامبھانقالبیجامع برنامھیکباو عدالتخواهوستمدیدهھایتوده

، خویش سیاسیقلمروسرتاسردر آن کردنمندضابطھوساالرمردم جھت دیوانی دردستگاهبنیادین

 بدونو خودسرانھکامًال دیوانیکارگذاران ، برگماریپیشین ادیاستبد نظام در. استناپذیرامری اجتناب

 وضابطھ ھیچ. گرفتمیصورت مردم اعتمادواحترامموردھایشخصیتوخردمندانبارایزنی

 دو"ایننفی و طرد بنابراین. نبودکاردرفرماندارانشو" خلیفھ" با خویشاوندیودوستیجزھممعیاری

 اساسی و اصالح گذشتھزیانبارآثارزدودنجھتدرگام، نخستین"خیانتوستمھایشاخھ آورندهگرد

" رابطھ"جایگزینرا" ضابطھ"ساالری، شایستھصلابربنابایدآن از پس. استکشور دیوانیدستگاه

 میدولتیکارگزاراندرعلیامامکھاخالقیوعقیدتی ویژگیھای. نمودکارگزارانگماشتنوگزینش در

 کارومھارت. ١: از ، عبارتنداستنموده مطرح گزینشدر ضوابطی بصورتراآنھاوپسندد

 .٢. استضروریدیوانیاموردرستپیشبردواداری گاهدست آییکاربردنباالجھت، کھآزمودگی

 کارھا مصدردرناحقبھناشایستیافراد گذشتھ ادواردرکھ، چرا"صالحعمل"و" ایمان" درپیشگامی

 اخالقیو عقیدتی ھای عمق آموزه ازکھاینان"! اسالم" در تاداشتند سابقھ بیشتر" جاھلیت"درکھبودند

 فرھنگواشرافّیت بقایای برتکیھ  با، عمدتًابودند نبردهای بھرهاسالم آزادیبخشوتوحیدیمکتب
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 شرایطایندر. پرداختندمیجامعھمشکالتومسائلحلبھشاناندیشھدرقبیلھ ای – قومیجاھالنھ

 بسیاری سختیھایورنجھااسالمپیشرفتراهدرکھیاسرعماروابوذرچونپیشتازانی کھاستطبیعی

 بدلیل باشند و کنار برحکومتی مسئولیتھای ، ازدارند اسالمیاندیشھ محتوای ازبھتریشناختوکشیده

، خانوادگی اخالقی و نیکوی پیشینھ. ٣. ببینند آزارھاوکشیدهرنجھا اموراصولیغیرروند بھاعتراض

 ارزشھایپایبندنیزخود، واندفتھیاتربّیتاخالقینیک سجایای باھایی در خانواده کھ آنھایی زیرا

قناعت، . ۴. ھستنداعتمادو اطمینان محل بیشترلذاوبودهبرخوردار حیا وشرماند، از اخالقی

 و، دروغگوییمندیآزو، فرومایگیتجّملواندوزیثروتازراانسان ، کھدیبزرگواری و آبرومن

 دورشدهمحّولمسئولیتھای از تخطی وانحرافگونھھر، ومردماموالبھدستبردو،  خیانتریاکاری

پیامد تصمیم  ونتایجدرکتوانکارگزارانبھ، کھنگری ژرفواندیشیدور سرانجام.۵. کندمی

. دھدمیراجاریعواقب روندھایبینیپیشھمچنینواداریھایمصّوبھو گیریھا

، شھروندانانسانیحقوقنگاھبان" قاضیان" و مردمند امنّیتو، آزادیاستقاللحافظ"سپاھیان"اگر 

 تا تأمین گردد متناسب درآمدیبابایدنیزآنھازندگیلذا. دارندکاروسرعمومیاموالبا" کارگزاران"

 وظایف انجام ، بھمردماموالبھ چشمداشتیھیچ، و بدوننفس سالمتدرکینھ،وحسدوعقدهدور ازبھ

 کارگزاریھمبازاگر اینھمھ با. باشندتھنداش" امانتدرخیانت"برایای بھانھضمنًا گمارند و ھّمت خود

 ازکھنمودرسوایشو چنان خوارجامعھداد و درکیفررااوسختی بھ شد، بایداختالس  و مرتکب فساد

 مجازاتشاید! استسنگینبسیخلقاموالبھدرازیدست بھای کھبداندکارگزاریھرپس نآ

 نیرومند وسوسھ با بتواندکھاستشدهتعیین سنگینو سختآنرو بسیارازعھدنامھدر خائنکارگزاران

.کندمقابلھآنھانزدعمومیاموالبھخیانت

تباھی ولغزش خطرمعرض در پیوستھ ، انسانآمدعھدنامھاین ٢بندتفسیردرپیشترآنچھ بھتوجھ با

 انسانھایمیانازدولتکارگزاراندچنھر، وباشدقانونمنددیوانی دستگاه اندازهھربنابراین. داردقرار

. بودنخواھنداماندر" شیطانفریب"یانفسانیھایوسوسھاز ، بازشوندبرگزیدهکردارنیکوصالح

 میوسوسھدیگرانازشدیدترلذاودارندخوددستزیررامردماموالھموارهکارگزاران آنکھ ویژهب

 بھ تواند ، میکشوریکدیوانی در دستگاهقانونمند کردنکارگزاران،  واصولیگزینشآیا پس! شوند

 تواند میخائنین  برایسنگینکیفرتعیین؟ آیاعمومی گردد اموالاختالسوارتشاوفسادازمانعتنھایی

 دررااطمینانضریبتواندمی مکانیسمی ؟ چھگرددخیانتبھ دولتکارگزارانوسوسھمانعتنھاییبھ

 یا" بازرسی"بنام ، نھادھاییسیاسی جھان نظامھایازبسیاری در زه؟ امروببردباالتراین باره

 شھروندانشکایات بھسیدگیردولت وکارگزارانعملکردازمراقبت برای" نظارت و حسابرسی"
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 می ، کھ"اساسیقانون کمیتھ"  بناماست مستقر کشوراینمجلسدرنھادیسوئددرمثال. استموجود

 ولی. بخواندفرابازجویی بھ را و آنھانمودهکاوشدولتی کارگزارانودولت ھیئت در اعمال تواند

 آمدکاردولتیتخلفاتازپیشگیریراستایدراندتوانستھکمترنھادھاییاینچنینکھدھدمینشانتجربھ

معموًال  آنانبابلکھھستند شدهشناختھدولتاجرایی مسئولینبرایتنھانھ آناعضایکھ ، چراباشند

 بازرسینھادھای، نھ"غربی دموکراسیھای" در! دارندایدئولوژیک – سیاسیپیوندھایو دوستانھ روابط

 با رااجراییمسئولین تخلف ھزینھ کھھستندآزادنسبتًاگروھیھایرسانھن ایعمًال ، بلکھنظارت و

 ھیچ رسانھ ، کھ"شرقیاستبدادھای"رد. کنندمیسنگین جامعھدررسوایی گستردهاحتمال ازترساندن

 خودمشابھنھادھای کارآیی حداقلھمان ازنیز نظارتوبازرسی، نھادھایشودنمییافتمستقلیوآزاد

 فریب نھادھایی جز چنین ، فلسفھ وجودیکشورھااین در. اند بی بھره نیز"ھای غربیدموکراسی" در

 قربانیبافسادوخیانتاصلیمسئولینداشتننگاهاماندر، ودرونی، تصفیھجھانیاعتبار، کسبمردم

 کسی ایکھجامعھ در اما... اجتماعی، نیستاعتراضھای گسترده بھنگام چندمھای دستمھرهکردن

 پیدایی تاریخًا امکان گروھیھایرسانھ ھنوزونداردنظارت وبازرسینھادھایازشناختیوتجربھ

 کارگزاراناحتمالیفسادوخیانتازریجلوگیجھت کارآمدی سیاسیمکانیسم مبتکر) ع( اند، علینیافتھ

 بگماردکارگزارانشبر" وفادار"و"صادق"بازرسانی کھکندمیسفارش مالکبھ وی. شودمیدولت

 برقراری"وشناسایی امکان کارگزارانکھ ھنگامی. رفتارشان باشند گرنظاره آنھاچشماز پنھانکھ

 می" خلقبرمھرورزی"و" امانتداری"ناگزیر از علیامام، بگفتھباشندنداشتھرا بازرسان با" ارتباط

 متخلف وکردهشناسایی سرعتباراھرگونھ تخلفیتواندمی" پنھانبازرسی" مکانیسم کھ، چراشوند

 درصدرفتن باال با. باشددولتبیشترپیگیریبھنیازیآنکھبدون برساند خودقطعی مجازاتبھرا

 نفسانیھای وسوسھباکارگزاران، مبارزهھستھمسنگینکھازاتی، مج"متخلف"مجازاتاحتمال

 !شودمیشدیدتر

 الن بھماالسواھم لمنصالحال، وسواھملمن صالحاصالحھمو صالحھفی، فاناھلھیصلح بما امرالخراج و تفقد ،

 ال ذلک، النالخراجاستجالبفینظرک منابلغاالرضفی عمارهنظرکلیکن، واھلھوالخراجعلیعیال کلھم الناس

 شکوا ثقال، فانقلیالاالامرهیستقملم العباد، و اھلک، والبالداخربعمارهبغیرالخراجطلبمن، وبالعمارهاالیدرک

 بھیصلحترجوانبماعنھمخففت عطش بھااجحفاوغرق اغتمرھا رضا او احالھ بالھاوشربانقطاعاواوعلھ

، الیتک و تزیین، وبالدکعمارهفیعلیکبھیعودون ذخر، فانھعنھمالموونھبھخففتشیعلیکیثقلنال، وھمامر

 ، ولھماجمامکمنعندھمذخرتبماقوتھم فضل ، معتمدافیھمالعدلستفاضھباتبجحک، وثنائھمحسناستجالبک مع

 احتملوهبعدمنعلیھمفیھعولتاذامااالمور منحدثبما، فربھمرفقکوعلیھمعدلکمنعودتھمبمامنھم الثقھ
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 الشرافاھلھایعوزانما، واھلھااعوازمناالرضخراب یوتیانما ، وحملتھمامحتملالعمران، فانبھانفسھمطیبھ

. بالعبرانتفاعھم قلھ، وبالبقائ ظنھم سوئ، والجمععلیالوالهانفس

 اصالح ، زیراکنرسیدگیوتوجھدھندگانخراجزندگیبھبودجھتدر) زمینبرمالیاتظامن(خراج  بھ کار پس) ١۵

 وخراجکارتا، واستدیگرانرفاهو آسایشسبب دھندگان خراجاموربھبخشیدنبھبود و زمین مالیات بر نظام

 ، وخراجندخورنانھم و دھنده اند خراجھمھمگیمردمکھ، چرانبینندآسایشرنگ دیگراننگردداصالحگذارخراج

نگردد، ین فراھمآبادی زمبھجزخراجکھ ستانی، زیرا خراج باشی تا زمینآبادانیوعمراناندیشھدربیشترباید البتھ

 بندگانروزیتیرهوتباھیوکشورویرانیباعثآیدبرستانیخراجدرصددزمینکردنآبادبدونکھ) حکومت(ھرو

سنگینی از کنند شکایت) کشاورزانو دھقانان( پس اگر. ماندنمی پایدارزمانیاندکجزتشحکوم شود و می)مردم(

 آبزیرو سیل اثردرزمینشدندگرگون، یاشبنموباراننبودیا، وقنات وچشمھآبآمدنبندوآفت یا) خراجبار(

 آنھابرایرودمیکارشانبھبودبھامیدکھیااندازهبھباید ، توگذاشتھآببیراکشتکھ خشکسالییاکشت، ورفتن

 اینکھ ، زیراافتدگرانتو بر آنھا بار کردنسبکودادن این تخفیف کھ، و مباداشویقائلتخفیف)در میزان خراج(

 دادوعدلکردنبرقرار، با)دادگریبھ(حکومتآراستن و کشورکردنآبادجھتکھاستایاندوختھ)تخفیف در واقع(

 دارایی ازای نزدشان اندوختھ آنچھ بواسطھتوگردانند ومیبازتو، بھآنھا خیرخواھانھستایشجلبوایشانمیاندر

 ، ازساختھگاھیتکیھویاوران خویش) حکومت( برایو ایافزودهآنھا) تولید(نیروی، بھعدالت ومدارابھاطمینان و

 ھرآبادکشور، زیرابندندکمرآنانجامبھ دلوجان ازوواگذاری آنھاعھدهبرکاریپیشامدیدرکھبساایپسآن

بخاطر  استگشتھویران) ورزیکشاھای( زمین)تاریخدر(ھمواره ، وکشیدنتواندنھیاشگرده برباراندازه

، آورند میرویاندوزیثروتبھحکومتگرانآنکھ گردند بواسطھمیپریشانو مستمند ، و کشاورزانآناھلتنگدستی

.اند بردهناچیزی) فلسفی( بھرهوگرفتھپندکمترروزگارپیشامدھایاز ، وبدگمانند) حکومتشان(ماندگاریبھ

 با ایدر جامعھ) زمین مالیات بر" (خراج" نظامحیاتیکارکرداز علی ، امامعھدنامھازبندایندر

 ، سخنآنستدرمردمھمھسود ، کھھقاند طبقھ بنفعآنکردنعادالنھضرورت نیز، وکشاورزیاقتصاد

و  ، رفاهاجتماعیطبقاتوجامعھبھدیالکتیکینگرشزاویھازالبتھجوامعی، ودر چنین. گویدمی

 بھبودو خراج نظاماصالحگرودرآبادانیوپیشرفتگونھ اصوًال ھر وطبقاتواقشارسایر آسایش

 ساختاردردگرگونسازیفرآیندبنابراین. استدامپرورانو کشاورزانیعنیروستاکنندگانتولیدزندگی

 از. بگیردبردر ھم را خراج نظاماساسی ھمواره اصالح بایدکشاورزیجوامعاجتماعی – اقتصادی

 راخود" حق"ھموپردازندمیمالیاتدیوانبھراخود" سھم"ھماجتماعیطبقاتواقشارھمھکھآنجا

 اینتمامیزندگیسطحوآمددرمیزانبرمالیاتینظاماصالحوتغییرگونھ ، لذا ھرستانندمینھاداز آن

 ایاندوختھتنھانھ کھاستعادالنھوآمدکارمالیاتینظامآن تنھا پس. گذارد تأثیر می طبقاتواقشار

 واقشار ھمھ رایاجتماعی را ب رفاهوآسایش ، بلکھسازدفراھم کشورآبادانیو توسعھادامھ جھتکافی
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 سایرینرفاهو ھستنداجتماعیثروتھایاصلیآفرینندگانکھزحمتکشکنندگانتولیدبویژهخلقطبقات

 درعدالتخواهو مردمیحکومتیک کھروست ھمین از. آوردارمغانآنھاست، بھتولیدیکارگرودر

 زمینھایکردنآباداندیشھ، درآید برستانیخراجصدددرآنکھازپیشوبیش بایدمعیشتیاقتصادیک

 بھتروبیشترتولیدبرایغیرهوبذروآب زمین وکردنآمادهو کشت زیرسطح ، گسترشکشاورزی

چون  فاکتورھاییبھوابستھخراجازدولتآمددر بنابراین .باشدجامعھنیاز موردھایفرآورده

 تولید رفاهوامنّیتبویژه ، وآفتضدموادو کودوبذروآب بھ ، دسترسیکشاورزی حاصلخیزی زمین

 برمالیات میزانکھمعناستبدینزمینھایندرمالکعلی بھ امامفرمایش. باشدمی روستا کنندگان

 کمیگسترشوافزایشامکانودھقانان گرفتھازرارفاهوامنّیت کھباشدایاندازهبھنبایدھرگز زمین

 در. افتدمیخطربھ ھمگانرفاهو کشورآبادیصورتایندر ، کھبردارد میانرا ازتولیدکیفیو

 تقّدم با حکومتھای استبدادی کھاستبودهاینبر رسم زمینخاور در بویژه فئودالیسم تاریخدرازای

 عنایتی و روستا توجھکنندگانتولیدرفاهوکشاورزیزمینھایکردنآبادبھستانی،خراجبھبخشیدن

 دردیدند، ومیثروتتراکمدرراخویشماندگاری و راز نیرومندی نامبردهحکومتھای. دادندنمینشان

 برخراج کرد افزایش میخطورشاناندیشھوذھنبھ کھ راھکاری نخستیننیزھدفاینراستای

 فکرثروتتولیدراھھایبھرگزھبودندثروت اندوزی اندیشھ چندانکھ در اینان !بود روستازحمتکشان

 میوارد بھ روستاھا راھزنانوغارتگرانبسان کارگزاران دارایی کھافتادمیاتفاقبسیار. کردندنمی

 ویرانکشاورزی زمینھایروش با این! گریختندمیپیرامونکوھھایبھآنھاظلمازروستائیانوندشد

 دامپروریوکشاورزیھایفرآوردهمی شدند، تولید گرفتارزیروتیرهوتنگدستیبھنیزآن و اھلشده

 زمینھابھثروتویجستجدرآنان ، ویافتمی کاھشخراجاززمیندارانوحکومتھادرآمد نتیجھ درو

 پایانبیھایخوردوزدوجنگھاشاھدفئودالیسمتاریخدراینستکھ! دوختندمیچشمدیگرانمراتعو

 حاصلخیززمینھایومراتعتصاحبمنظوربھیکدیگر فئودالی بامستبدحکومتھایوداراناقطاع

 بطوریکھ نمودمیثباتبیونا پایداربشدترادورهاینحکومتھای کھ باشیم، کاری میکشاورزی

 در،رسدبسرطبیعیایبگونھشانسیاسیعمرآنکھازپیشفئودالیعصرحکاموپادشاھانبیشتر

 میپایانبدینسانحکومتشانوشدهکشتھنیرنگودسیسھیکبدنبالیاآشوبھا، وو جنگھااین روند

! یافت

 بسیار. است زرع و کشت طبیعی ، شرایطخراج میزان تعیین در ضروری پارامترھای از دیگر یکی

 بیماریھای، آفت، شیوعل، سیخشکسالی اثر در دامداری و کشاورزی ھای فرآورده تولید کھ افتد می اتفاق

 تعیین شرایطاینبامتناسبکھاستعادالنھھنگامی خراجمقدار. یابدمینقصان آننظایردامی و
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 میزاندرتخفیفکھکندمیگوشزدمالکبھ بیمانندشبینیژرفواندیشیدورباعلی امام. گردد

 ومادی استایاندوختھوگذاری ایھسرم واقعدرطبیعینامساعدشرایط روستائیان بھنگام خراج

 وکشورآبادانیوکارادامھبھتواناراروستاکنندگانتولیدکھ، چراحکومتوکشوربرایمعنوی

 پایگاهو پشتوانھ اینکار با نیز حکومت. سازدمیحکومتیدستگاهعدالتبھامیدوارودلگرمھمچنین

 درآنچھولی. سازدمیفراھمخودبرایروزگارسختمدھایپیشادراعتمادیقابلواجتماعی نیرومند

 سیاسیتحوالتازنحکومتگراآموزیدرس، عدممیشوددیدهاسالمیجھاندرفئودالیسمتاریخسراسر

 کھبساچھچند ، ھراستعلیامامژرفنگریتاریخوھااندیشھبابیگانگینیز اجتماعی روزگار و–

: مولوی بگفتھ! نیاموختندچیزی نیزعلی، ازنگرفتنددرستاریخازکھآنھا! اندداشتھھممسلمانیادعای

.وزگارآمھیچزنیاموزد، نیزروزگارگردشازنیاموختآنکھ

  باجمعھماسرارکومکائدکفیھاتدخل التی رسائلکاخصص ، وخیرھمامورکعلیفولکتابکحالفیآنظرثم 

 ایرادعنالغفلھبھتقصر، والمالبحضرهلکخالففیعلیکبھافیجتریالکرامھالتبطرهممن االخالق صالحلوجوه

 اعتقدهعقدایضعفال، ومنکیعطی و یاخذلک فیما، وعنکالصوابعلیجواباتھااصدار، وعلیکعمالکمکاتبات

 غیرهبقدریکوننفسھبقدرالجاھل، فاناالمورفیسھنفقدرمبلغ یجھلال، وعلیکعقدمااطالقعنیعجزال، ولک

 الوالهلفراساتیتعرفونالرجال، فانمنکالظنحسنواستنامتکوفراستکعلیایاھماختیارکیکنال ، ثماجھل

، قبلک ولوا للصالحینبمااختبرھم، و لکنشیاالمانھو النصیحھمنذلکورائلیس، وخدمتھمحسنوبتصنعھم

 ، واجعلامرهولیتلمنوهللا نصیحتکعلیدلیلذلک، فانوجھاباالمانھاعرفھم، واثراالعامھفیکانحسنھمالفاعمد

 بیتفتغاعیبمنکتابکفیکانمھما، وکثیرھاعلیھیتشتتال، وکبیرھایقھرهالمنھمراساامورکمنامرکللراس

. الزمتھعنھ

و تدبیرھاآنھادرکھ راھایت نوشتھوھا نامھ. بگمار کاربھراآنھابھترینوبنگرخویشدبیرانحالبھ آنگاه) ١۶

 آمده گرد بیشتراودرپسندیدهونیکوخصلتھای بسپار کھ کسیبھ تنھا اینگاشتھرا خویش) حکومتی -سیاسی( اسرار

بپردازد،  توباستیزه سری بھ خیرهوگستاخیبا مأل عام سرکش نسازد کھ درچنان رااو مقامبزرگیکھ باشد، کسی

 وستاندمیتوبرایآنچھدرنیزو،آنھابھتو پاسخھاینگاشتنوتوبھکارگزارانتھاینامھرساندن درکھکسی

 لغو ازناتوان، ونگرددسستی دچار توبسودپیمانی، در بستننکند کوتاھیوبخشد، غفلتمیتوجانبازچھآن

 کھآنکس ، زیراخویش نباشد اندازهوقدربھ نادان) استدارعھدهکھیی(کارھا ، درنباشدتوست زیانبھکھقراردادی

دریافت  ودرک رویازکھمبادا) مالک ای. (استنادانتردیگراناندازهوقدربھ البتھاستناداناندازه خویشوقدربھ

 ظاھر حکمران آوردن دل بدستبرایسیاستکارگردانان کھ ، چرابرگزینیدبیرگمانیخوشوزود باوری، )سطحی(

 واندرزگوییازچیزیدھندمینشانآنچھ ورای درکھصورتیشناسانند درمی خدمتنیکورا خود وآراستھخویش

 مردممیاندرکھراآنھا اند، آنگاهدادهانجام توازپیشصالحان برای آنچھبھرااما بیازمای آنان. نیست امانتداری
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 وخداازتو پذیری پند براستدلیلیآزمایشاین، وگیرکاربھاندشھرهدرستکاری بھوگذارده نیکوترتأثیری 

 آنھابسیاریونشکندھمدررااوکارھابزرگیکھبگمار رئیسی) کشور(امورازامریھردر، وپیشوایت ازفرمانبری

 بمانیغافلآنازتوکھدشویافتعیبیدبیرانتدر اگر) کھکندقتبسیاردبیرانگزینش درپس(، نسازداشآشفتھ

). کنندمیبازخواست ترامردموشودمینوشتھتوبر(گیرد می فراتراآنزشتی

 ھایمھره وسیاستاصلی کارگردانان ویژگیھای وچگونگی گزینشبھعلیامامعھدنامھازبندایندر

 بھ" دبیران. "شوندمیهنامید" سیاستمدار"کلمھاخص معنای بھ کھ، کسانیپردازدمیحکومتکلیدی

 درکشورزمامدارانورھبران االختیارتاّم" نماینده" کھھستند رایزنانی ووزیران،معاونانامروززبان

 باحکومتسرانتشکیالتیواداری" رابط"ھمچنین، واقتصادیوسیاسیپیمانھایوقراردادھاعقد

و تشکیالتی انسجامدرکھرا  کسانیگماردنو گزینش براینابن. باشندمیایاالتوشھرھافرمانداران

 وسطحیناختشبھ گرفت وآساناندیشیسادهبا ، نبایددارندکلیدی نقش حکومتسیاسیکارآیی

 چرا کھنیست جایز وجھ بھیچ بارهاین در" تسامح"و" تساھل"دیگربعبارت. کردبسندهآنھاظاھری

 آنھاسنجشوشناخت! ھستندپیچیدهبسیار موجوداتی شدهیادکلیدینقشازنظر صرف"سیاستمداران"

 مقبولّیت تأثیر و ھمچنین وسیاسیعملکردو" تجربھ"پایھ بربایدعلیامامبگفتھکارگزینی امردر

 وآییکاردرجھ توانمیکھاست اجتماعی – سیاسیپراتیکو" آزمون"یکدر تنھا. باشدآنھااجتماعی

کاری  البتھ تجربھ و. کردبرآورد راآنھاخلوصوصداقتمیزاننیز، و"سیاستمداران"شایستگی

، باشدآمدهبدست" صالحان"حکومتدرکھگیردمیارزیابی قراروسنجشمالکھنگامیسیاستمداران

 دلیلی خودآمدعھدنامھ این ٩فراز  تفسیردرپیشترآنچھبربنا گردنکشانوستمگرانبا ھمکاریگرنھو

. شایستگی آنھاعدم براست

 ترینبایستھاز یکی. میکنداشاره" دبیران"اخالقی ویژگیھایو نفسانی توانمندیھای بھھمچنین) ع( علی

 سیاستمداران. سرکشی استوغرورازبودندور، وخود مسئولیتوجایگاهتشخیصوفھمویژگیھااین

 این. یابند راه "قدرت" باالترمدارج بھ کوشندمیھمواره ، وطلبی برخوردارندانگیزه جاه عمومًا از

 رھنمونملکتماولشخصبامتفاوتبرخوردشیوهدوبھمتفاوت شرائط بر بنا راآنانتواندمی انگیزه

 برای سیاسی طلب جاه عناصر اینصورت در. استمحورخودوقدرتمند فردیاول شخص. ١: شود

 قربان بلھ" روشوپرداختھخودامیرورھبرشرطودقیبی" ستایش" ، بھبیشتر" قدرت" بھ دستیابی

. ٢. دیدیم مھعھدنا ٩ بند تفسیر در را روش این ویرانگری و بخشی زیان. سازندمیخود پیشھ را" گویی

 ورویاروییبھ آشکارابساچھ طلب جاهسیاستمداران حالت این در. است اراده سست و نرم اول شخص
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 یک دبیر در ترین گزیده و اما برترین. یابنددستاوسیاسیجایگاهبرشایدتاپردازندوی با ستیز

. استعدالتخواه و پذیر مسئولیت گوی حق ، دبیر ٩ در بند) ع( علی بگفتھمردمگراانقالبیحکومت

 خود فرمانروایینھمالک. استاشتر مالک چون حاکمی زیبندهالبتھویژگیھااین با رایزنی و وزیر

 کھارادهسستوناتوانامیرینھ ، وباشد گو قربان و بلھ ستایشگر" دبیران" نیازمند کھ است محور

 باکھارادهباو توانپر است امیری وی. نماید سرکش و یاغی دبیران پیشکش آسانی بھ را خود جایگاه

 ھمانا اردنیاز ند کھکسیتنھابھاینروازواستبستھپیمانمردمانقالب آرمانھایتحققبر خودپیشوای

 نوعازچھونخستنوعاز، چھطلبرایزنان جاهو وزیرانوجود.استخودخواهو طلبجاه" دبیر"

 ومندیبھ ضابطھبلکھاستانقالبینوپایحکومتیکدرعدالتخواھیوجوییحقآفتتنھا، نھدوم

.سازد میواردجدی آسیبنیزجامعھکلوحکومتدرساالریشایستھ

 نیز، و"پشتکاروبردباری"آیی، کارو" تخّصص"بھصداقتو" تعّھد"کناردر باید" یراندب"گزینشدر

 ، توانآمدی سیاستمدارانکار ھایجنبھاز یکی. داشتمبذولکافیتوجھ نیزآنھا "خودشناسی"میزان

 برخورداری نیز ، واقتصادی وسیاسیقراردادھایوپیمانھادرنھفتھ" زیان"و" سود" برآوردو دریافت

 ایناھمیتدرکبرای. است، می باشدکشورزیانیاسودبھآنچھلغویاانعقادجھتاراده الزماز

 تاریخازکنندهتعیینایصفحھاست ، خوبآنبھتوجھیبیسنگینآمدھایپیوضروریآمدیکار

 دررا اشعریابوموسیبنامدبیریعنصریسستونادانی تأثیر تاریخی وکردهبازگشایی را اسالم

 یک الزمآییکارو صالحیت از وجھبھیچابوموسی. نماییمبررسی صفیندر" َحکمّیت" معروفداستان

 وعثمانیضدانقالبآرمانھایبھنھ او. نبودبرخوردارصعاعمروباسیاسیمذاکرهجھت" َحکم"

 طغیانھایانگیزهو" دعواتماھّی"از، نھبوددادهنشانوفاداریوتعّھد) ع(علیمردم برگزیدهپیشوای

 ابوموسی حتی. بود برخوردارسیاسیھوشمندیوبینشاز نھ داشت و آگاھیمعاویھ کشیلشکر و

 منجملھودیگراناندازه قدر و بھعلیبگفتھناگزیرونداشتنیز خوداندازهوقدروتواناییازشناختی

. بزندبازسربزرگیمسئولیتچنینیرشپذازتوانستمیوگرنھ! بود نادانترعمرو عاص نیز حریفش

 تثبیتدانیممیچنانکھآننتیجھو کردندتحمیلعلیبھ" َحکم"بعنوانراشخصاین ، خوارجباری

 بخوبیسازسرنوشتوتاریخیداستان این!! بودمسلمینزمامداریازعلیعزلومعاویھرمانرواییف

 "شناسی خود"وآمدی، کارتواناییبر ضرورتمبنیرا ھعھدنام در علیپافشاریانگیزهودالیل

 رااقتصادیوسیاسی ھیئتھای ریاستآنکھ ، بویژه"دبیر" ھمچنین. نمایدمیمعلوممابر سیاستمداران

 وبزرگیبرابردر تا برده باشد کافیبھرهنیز" پشتکارو بردباری" صفت از ، بایدشودمیدارعھده

 مفادطبقبر" دبیران" گزینش معیارکلیبندیجمعیکدرپس. نگرددپریشانو درماندهکارھابسیاری
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 شناسی، و سرانجام، خودکارآمدی ،شناسی ، مسئولیتتعّھدچونویژگیھاییازبرخورداریعھدنامھاین

.است پشتکاروبردباری

 ضرورتبرعلیاماماست گشتھ سبب سیاستمداران شخصیت ، پیچیدگیشد اشاره پیشتر کھ ھمانطور

 علیامامکھ، ھمانگونھپیچیدگی این. نمایدپافشاریآنھا"نظری"صرفانھو" تجربی"سنجشوشناخت

 روزگاراناز کھ استعملواندیشھ در" پنھانکاری"شیوهکاربست آوردره ،استنمودهاشارتبدان

 کھاستبوده آن بر تاریخًا عادت را ، سیاستمدارانباری. بوده استسیاستمدارانبرحاکمرویھ دیرین

 چشم، ازخود آنھاست اقتصادیوسیاسیمنافعجھتدرتنھا معموال ، کھرا خودبرنامھو، اھدافنّیات

 خود" پنھان"اھداف راستایدر راآنھاپشتیبانیوحمایتبدینوسیلھ تا کاران خود بپوشانندھم ومردم

 آنھا" پنھان"ماھّیت، درشودمیدیدهسیاستمداران دعاوی" ظاھر"در  کھآنچھ واقع در. نمایند جلب

 و قدرتاما" باطن"درو مردمخدمتگزاریونیکواخالق بھخویش" ظاھر"آراستن. نداردراھی

 ، کھمسلمان مردمازبسیاری متاسفانھولینیستبازینیرنگو ریاکاریجز، چیزیپرستیدنرا ثروت

 نزدراخصیصھ ، اینندارندراستیناسالمدرسیاسیرفتارواندیشھمبانیواصولازدرستی شناخت

 – سیاسیسراسر زندگی اما! کنندمی ھوشمندی تعبیر وزیرکیبھونھندمیارج"سیاستمدار"یک

 ، ازعمل ونظردرآنذاتی" پنھانکاری"وسنتیسیاستطرد با وی کھاستگواهعلیاماماتیمبارز

.استبوده"اخالق"با"سیاست" پیوندتاریخی پیشگامان

 و ارزیابیتنھانھ ، آنستکھکندمیالزامیحکمرانیا رھبریک برای را" دبیران"گزینشدر دّقت آنچھ

 کارنتایجوآثار می شود، بلکھ واریزنیزحساب او بھ" دبیران"عملکردازخالقوخلقتاریخیداوری

 مرتکبُحکمرانیارھبرسیاسینمایندگانو، رایزنانوزیران اگر پس. استویحکومتبرایآنھا

 واودامن آنآفرینمشکلوزیانبارھایآمدپیو ، عواقبمردم گشتند حقدر خیانتی یاوبزرگییخطا

 وخلقوخدا پیشگاهدرباید ھمچنینکھاستحکومتینخستمقاماین گیرد، و می فرا نیزراحکومتش

. باشدخویش برگزیده" بیراند"زشتکاریھایولغزشھاپاسخگویتاریخ

 مواد ، فانھم، والمترفق ببدنھبمالھالمضطربومنھم، المقیمخیرابھم اوصوالصناعاتذویوبالتجاراستوص ثم 

 الناس یلتئمالحیث، وجبلکوسھلک، وبحرکوبرکفیالمطارحوالمباعدمنجالبھا، والمرافقاسباب ، والمنافع

 فی و بحضرتک امورھم تفقد ، وغائلتھتخشیالصلح، وبائقتھتخافالسلم، فانھمعلیھانیجترووال و، لمواضعھا

، البیاعاتفیتحکما، وللمنافعاحتکار ، وقبیحاشحا، وفاحشاضیقامنھم کثیرفی ، انذلک، معاعلم، وبالدکحواشی

 لیکن، ومنھ منع -الھوعلیھاهللاصلی -اهللارسولاالحتکار، فانمن، فامنعالوالهعلیعیب، وللعامھمضرهبابذلکو

 فنکلایاهنھیکبعدحکرهقارف، فمنعالمبتاوالبائعمنبالفریقین التجحفاسعار، وعدلبموازین:  سمحابیعاالبیع
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. اسرافغیرفیعاقبھ، وبھ

) خودکارگزارانبھ( با آنھا نیکرفتارباره در و بپذیر منازراسفارشاین صنعتگرانوبازرگانانبارهدر پس) ١٧

 سفرو آمدورفت در پیوستھ خویشبازرگانیسرمایھباھمراهکھآنکسیاواستساکنکھآنھااز ، آنکسکنسفارش

 ماده اینانکھ ، چرامیرساندسود) وتولیدرامردمنیازموردکاالھای(خودبدنینیرویباکھ) صنعتگر( آننیز، واست

 زمینھایازو،دریاوخشکی، ازدور دستھاوسختراھھایازراآنھا کھھستندسودھاوثروتھا) تولید(عاملو

 ونیامدهگردآندرمردم) زندگیسختشرایط وھواوآببدیبدلیل(مناطقی کھاز، وکشورت کوھستانی و ھموار

 اھل ھستنداینان، ھم)شوندمیکشورپیشرفتومردمرفاهسببو(آورندمیبدست،ندارند بدانجا را رفتنیارای

 نمی آنانبھایفتنھوشورشبیم کھآشتی و صلح) جویای( آن نیست، ودر) جنگ(سختیبیم کھآسودگیو مسالمت

 درکھبداناوصافاینتمام با. کنرسیدگیآنھاامور  بھشخصًا حومھ شھرھایت درو) شھرھادر( اینبربنا. رود

 اندوزیثروتوسودجویی، و)کنندهمصرفبھنسبت(اندازهبینظریتنگو گیریسخت)بازاریان( آنانازبسیاری

 و کاال(فروشدرواست) بیشتر( منافعبرای) کاالعرضھعدم وانبارسازی(احتکار) بھگرایش( نکوھیده، ووزشت

) حالعیندرو(مردمودهتزیانبھ)محتکروسودجو بازاریان(ایشان کارھای این. کنندمیتعیین بدلخواهنرخ) خدمات

داد  کھ کار کرد، چرامنع از آن خدارسولکھ، زیراکنجلوگیریاحتکاراز پس. حکومتگران استنقصوعیبنشانگر

. نگردداجحاففروشندهو بھ خریدارنرخھایی کھ با، وشودانجامانصافوعدلترازوھایباو،آسانبایستی و ستد

 از ، ولیسازد) سایرینعبرتمایھو( رسوا رااوکھکیفری، چناندهکیفررااوکرد تو  احتکار نھی ازبعدکھ ھر پس

.نرودبیرون اندازه

 شھریبورژوازی نوپایطبقاتاجتماعی – اقتصادیکارکردوماھیت ارزیابیبھنامھپیمان ازبند این

 اختصاص"پولی" ستدودادو تجارتبر حاکم راھنمایاصولبیانھمچنین و، )بازرگان و پیشھ ور(

 از، برگرفتھاستشدهآورده پیشوایان وپیامبرازبنداینتفسیردرکھقولھای مستندینقل. استیافتھ

... استپیماناهللا حبیبنوشتھ)" اقتصادیمناسباتونظام(توحیدیجامعھپایھاصول"کتاب

 وکشاورزیایھآوردهفرتولید(معیشتی خودکفای اقتصادتاریخًا با) ع( علیعصر دراسالمیجوامع

 فروشوخرید( بازرگانی. شدند می اداره) کاالبھستد کاال ودادو مستقلخانوارھایبدستدامپروری

 اقتصادیزندگی" مدرن" ھای ، شیوهپیشھ وری – صنعتیتولیداتو") پول"بواسطھخدماتوکاال

 حکمفرماست مناسباتیروستایی" سنتی"اقتصادھمچوننیزشھری" مدرن" اقتصادبر. رفتندمیبشمار

 است، میمصردرآنفرماندارنیزمالک ، کھ)ع( علی انقالبی حکومتوظایفاز آن کردنعادالنھکھ

طبقات اجتماعی –ماھّیت و کارکرد اقتصادی  ازباید رسالتاینراستای در مصرفرمانداراما. باشد

. باشدداشتھراالزمشناختو ، دانشآنھااجتماعیروانشناسینیز شھری، و" مدرن"اقتصاد  در دخیل
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 ونداردبورژوازینوپای طبقاتتاریخیکارکردو ماھّیتازای"گرایانھمطلق"ارزیابیعلی امام

 خاصفعالیتھای بااینکھ با طبقاتاین. استقائل" دوگانھ"کارکردی وماھّیت آنانبرای"بینانھواقع"

 بھتمایلنیزخودوبخشندمیشادابیو، پویاییبالندگیسنتی راکد جامعھبھخویشاجتماعی – اقتصادی

 کھباشند می خویش" سرمایھ"انباشت بیشینھ و" سود"جویایو پیگیر اما، اکثرًادارندنوآوری وپیشرفت

 ھدفنیزواقتصادیسرشت فعالیتھایدیگرسویاز. بردمیراهمردمتوده بھ" اجحاف"وظلمبھ

 فتنھ ، آشوبگری وافروزی  با جنگبنیادًا ")سرمایھ"انباشتوبیشینھ" سود("بورژوازی طبقھ راھبردی

 ھموارهودارندای جویانھ اجتماعی آشتیوسیاسی زندگی نامبردهطبقات، لذااستناسازگار انگیزی

 کھچراآنھاستبزیانآشوبوفتنھگونھھر. باشند می" قانونحاکمیت" و" امنیت"، "صلح"نخواھا

 ماندگیعقبتاریخیتحلیلی علل بررسی. کندمیرشدامنّیتو صلحدراساسًاصنعتو بازرگانی

 – سیاسیآشوبھایوجنگھاپیوستھرخدادوپایدار، امنّیتوصلحنبودکھدھدمینشاننیز" شرق"

 بی پیشرفت ورشداصلیموانعازیکیافریقاشمالوخاور میانھدرقبیلھ ای  – قومیوفرقھ ای

ماّھیت  بااصولی بنابراین برخورد. استبودهجوامعاین درتاریخفنونوعلوموبازرگانیگسست

، دیگرسویازسودجوییوآزمندیویکسوازجویی مسالمت و ، ترقیخواھینوپابورژوازی دوگانھ

 خدماتوھاکاالتوزیعوتولید ، باصنفیھر، ازصنعتگرو بازرگان طبقات. نیستآسانوساده

 وکردرسیدگیآنھااموربھبایدافزایند، لذامیاجتماعیرفاهوثروتبر میزانجامعھدر گوناگون

 مھاروبا تعدیل باید، حکومتکاریتسھیالتایجادکنار در اما. ساختھمواررا فعالیتھایشان زمینھ

 درآمدناعادالنھو توزیعمردمتودهبھاجحاف آنھاازاقتصادیمعامالت دربرابر شرایطقیمتھا و ایجاد

 وناتوانحکومتیستمدیدهمردمنگاه از ، وگرنھزند شان دھنھگسیختھافسارآزمندیبر کند و جلوگیری

. شود شناسانده میاندوزانثروتو سودجویانپشتیبانو ھمدستیا

 توان می چگونھ آنستکھ عدالتخواه دولت یک برایاجتماعی – اقتصادی معضالت بغرنج ترین از یکی

و  احتکاراستثمار و  از" مدرن"اقتصادی  زندگی ضرورت یک را بعنوان" بازرگانی" و" صنعت"

 در! انداخت بر را دّومی و کرد حمایت را ساخت، اّولی ، جدااست شده تنیده ھم در معموال ، کھرباخواری

بازبینی  مورد نیز را وری پیشھ تولید و تجارت اسالم راستین پیشوایان و ، پیامبرجداسازی این راستای

 در را مالکانھ بھره اسالم کھ رھمانطو واقع در. نموده اند تدوین آن نوینی برای اصول و داده قرار

 للزارع الزرع"  اصل بر بنا( داند می زمیندار نھ و زارع آن  ازتمامًا را محصول و کرده نفی" کشاورزی"

 نموده منع را دار سرمایھ توسط کار نیروی از استثمار نیز" بازرگانی" و" صنعت" ، در)" غاصبا لوکان و

 اقتصادی تمامی فعالیتھای در بنابراین. است دانستھ وری بھره و ارزشگذاری مبنای را مثبت" کار" و
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 می بشمار شده تولید ھای" ارزش" خالق انسان" کار"، )بازرگانی و ، صنعت، دامپروریکشاورزی(

 وری بھره ، حقاست نداده انجام کار مثبتیکاال توزیع و تولید مراحل از ھیچیک در کھ آنکس و آید

 ، دوسپارد می شاگردانش بھ را شده پذیرفتھ کار کھ گوید می صادق بھ امام زرگری باره این در. ندارد

 درست اینکار کھ دھد می پاسخ قصاد ، امامدارد می بر خودش را سوم یک و آنھا بھ را آمددر سوم

 فرماید می امام و کند می ذوب را فلز ھم او کھ گوید می ، زرگرباشی کرده کار آنھا با آنکھ مگر نیست

 کند می دریافت مشابھ پاسخی نیز دوزنده یک سوی از مشابھ پرسشی. ندارد اشکالی و است کار اینھم کھ

 اقتصاد در آنکھ ، حالاست اقتصادی فعالیتھای نھایی ھدف" سود" طبقاتی نظامھای در). کافی فروع(

 ھمچنین علی امام نامھپیمان از بند این در. است مردم زندگی تأمین نیازھای فعالیتی ھر از ھدف توحیدی

بازرگانی  کار مبنای امروزه. است پرداختھ توحیدی اقتصاد دیدگاه از آن موازین و تجارت بازبینیبھ

 ازاعتباری و بازار، سرمایھ سرشناس دار سرمایھ یا دولتمند و چند یا یک معرفی و ضمانت با اینستکھ

 با نیز" تاجر" ، واوست اّولیھ سرمایھ از بیشتر اربسی کھ شود می گذاشتھ" تاجر" اختیار در بانک سوی

 سود و رسانده فروش بھ دیگر جایی در و خریداری جایی از را کاالیی ھنگفت اعتبار و سرمایھ این

این  در" تاجر" زحمت و کار تمام و است نداشتھ تعلق اساسًا بوی کھ ای سرمایھ! زند می جیب کالنی بھ

 وبازیداللجزچیزیتجارتی، کھ چنین! است نبوده تلفن چند و بھ بانک مراجعھ دو یکی جز نیز مّدت

 کالم از کھ ، آنطورتوحیدی اقتصاد در. ندارد راھی ھیچ توحیدی اقتصاد در البتھ ،نیستخواریرانت

 محل شھر از شخص کھ نامید" تجارت" توان می را اقتصادی فعالیت آن ، تنھاشود می استنباط علی مولی

 را بر خویشتن ناخوشایند مناطق و روستاھای دوردست و شھرھا بھ سفر ، رنجشود دور خود اقامت

نیاز  مورد تا کاالی اندازد" خطر" و" رنج" بھ را اش سرمایھ و خود تاجر کالم یک در سازد، و ھموار

 کھرامبلغیداردحقتاجرکھاستصورتاین در تنھا. نمایدفراھم روستا را یک یا شھر یک اھالی

علی سفارشاستبدیھی. بیفزایدکاالخریدبھایسازد، برمیآوردهبررااومتعارفوواقعینیازھای

 در. کنندمیتجارتاینگونھکھاستآنھاییبھمربوطبازرگانانبھکردننیکیبرمبنیمالکبھ) ع(

 دستبایدتاجر کھاست ، تأکید شدهروزگارآنشرایطبھتوجھ ، بااسالم راستینپیشوایانوپیامبر سخنان

 بازرگانان پیامبر). کافی، فروعالشیعھوسائل( شدمیفرسخچھاربابرابرکھباشدراهدریکروزکم

، بشدت بشتابندشھرھایدروازهبھآنھاپیشواز بھکشاورزان محصوالت خریدایبراینکھازراشھری

 شھربھرامحصولروستاییکھگامیھنونشویدزارعینمحصولفروش واسطھ فرمود داشت و باز

 اشتبردچنینسخنان این از ).الشیعھوسائل( بفروشدکنندگانمصرفبھخودش بگذارید است کردهحمل

 مستقیمعرضھشرایطبزداید وبازیداللو گریواسطھازراتجارت استکوشیدهاسالمکھشودمی
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 چنینتوانندمیمردمی تعاونیھای ودولتامروزه. سازدفراھمراکنندهمصرفبھکنندهتولیدازکاال

 در، زیرااست نامشروعاساسًا کندمیکسباقتصادیمعامالتداللکھ آمدیدر. نمایندایجاد راشرایطی 

 وکنندهتولید توأمان بھ" اجحاف"از درآمد اینواستندادهانجامچندانیکارکاالگردشو توزیعروند

 فرایند در کھ ، ارزشیاسالم دراقتصادیفعالیتراھنمایاصلبر بنا. استآمدهبدستکنندهمصرف

 ، بلکھبرود"سرمایھوزمینصاحبان"جیببھکھنیستودی، ساستشدهآفریده کاالیکتوزیعوتولید

 جامعھحقالبتھ، وشود توزیعانددادهانجاممثبتیکارکھکسانیمیانعادالنھبایدکھاستآمدیدر

.   گرددپرداخت نیز) مالیات(

 مردماسیاسنیازھایبابازاریان. استدغل کاریوسودجوییکانون" بازار"، داریسرمایھنظامدر

 دلخواهبھعلیامامبگفتھمصنوعیعرضھومصنوعیکمبودھایایجادبا را کنند، قیمتھامیمعاملھ

 وانبار کردنیا" احتکار. "یازندمیدستنیزکاال"احتکار" بھتاراسایندر، وکنندمی"تعیین"خود

 سرمایھنظامدر تجارت بھ معموالکھاستایقیمتھا، پدیده افزایشجھتکاالعرضھمصنوعیکاھش

 منطقیراھکاریتواندمینیز، احتکارباشد" سود"دریافتمعاملھازھدف وقتی. استچسبیدهداری

 وبیشینھسودجھتمردمنیازھایبابازیواقع در پدیده این! گردددادقلم" بیشترسود"دریافتبرای

 ، وآیدمیبدستکاال" فروش"نرخو" خرید"نرخالتفاوتبھماازتاجرآمددر. است سرمایھ انباشت

 با. فروختنگرانتروخریدن ارزانتر در: است نھفتھ تفاوتاینکردنبزرگترچھھر درنیز بیشینھسود

 فرمانپیامبرازپیرویبھعلیامامکھاست" احتکار"سیاسی حتیواجتماعیزیانبار بھ پیامدھای توجھ

 در ، کھاحتکارزیان و زشتی. کند میصادرعھدنامھنایدررامحتکرینشایستھکیفر و احتکارمنع

 بیایدمنبردزدبصورتایبندهاگر"... : گویدمیپیامبرکھآنجاست، تارسدمیخود اوج بھ خواربارمورد

 ھمین). الشیعھوسائل( ..."باشدکردهاحتکارراگندمروزبمدت چھلحالیکھدرشودواردتادارمدوستبیشتر

 کانونرابازارپیامبرگشتسبببازاریمناسباتدرپنھانربویماھّیتوکاریدغلسودجویی و

). ھمانجا( " استابلیسفعالیتوعملمیدان، جاییکھھستندبازارھازمینمراکزبدترین" : بخواندابلیسفعالیت

 اقتصاددر"تجارت"راھنمایاصول آگاھی از وبینشبدون گوشزد میکند کھ مسلمانانبھعلی امام

، افتدمیرباخواریبھ، قطعًابپردازدتجارتبھآگاھیودانشبدونکس ھر" : نکنندمبادرتکاراینبھتوحیدی

 استترمخفی امتاینمیان ربا در سوگند بخدا" ... ). منبعھمان( " ماندنمیباقیاورایبگریزیراهھیچ بطوریکھ

 درفاجرواستفاجرتاجر. کنیدحفظصداقتباراخودمانای. رودمیراهسنگیتختھرویبر کھ مورچھپایجایاز

 بھعلینگاهشکبی). کافی، فروعالشیعھوسائل( " بدھدحقطبقبروبگیردحقطبقبرکھکسی، مگرآتش

 راآنبازشناسیکھشده دوختھ) استثماریعنی( رباترپیچیدهاشکالورباخواریماھرانھشگردھای
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، استدانستھمورچھجا پایشناساییدشواری، بھنیستندبرخوردارآگاھیودانشاز ھککسانیبرای

 بدلیلما متأسفانھ مسلمانان. ماندنمیپوشیدهکسیبر) پولبا پول معاملھ(ربا سادهشکلتشخیص وگرنھ

 ربویماھیت ، ازاسالم توحیدیاقتصاددرتجارتراھنمایاصولازآگاھیعدمواقتصادیدانشکمبود

 رایج ھای" شرعیکاله"انواعباراآنھاوخبرندبیدھندمیانجامبازاردر روزانھ کھمعامالتی

!ندپندار می" حالل"

 الطبقھ ھذهفی، فانوالزمنیالبوسیواھلوالمحتاجین المساکین منلھمحیلھالالذینمنالسفلیطبقھفیاهللاهللا ثم 

 االسالمصوافیغالتمن، وقسمامالکبیتمنقسمالھم، واجعلفیھمحقھمناستحفظکماهللا ، واحفظمعترا وقانعا

 التافھبتضییعتعذرال ، فانکبطرعنھم، فالیشغلنکحقھاسترعیتقد، وکللالدنیالذیمثلمنھملالقصی، فانبلدکلفی

 تقتحمھممنمنھمالیکالیصلامورمنفقد، وتلھمخدکتصعر، والعنھمھمکتشخص ، فاللمھمالکثیراالحکامک

 الیباالعذارفیھماعمل، ثممامورھالیک ، فلیرفعوالتواضعالخشیھاھلمنثقتک الولئک، ففرغالرجال، وتحقرهالعیون

 ، وتعھدالیھ حقھ تادیھفیاهللالیفاعذر، وکلغیرھممناالنصافالیاحوجالرعیھبینمنالئھو، فانتلقاهیوم اهللا

 قد، وثقیلکلھ ، والحقثقیلالوالهعلیذالک، ونفسھللمسالھینصب، واللھحیلھالممنالسنفی الرقھو ذوی الیتم اھل

. لھماهللاموعودبصدقوثقوا، وانفسھمفصبرواالعاقبھطلبوااقوامعلیاهللایخففھ

 بھکھآنھا، ونیازمندانوبینوایانودرماندگانازجامعھفرودینطبقھبارهدر، از خدا بترسبترسخدااز پس) ١٨

 میبسندهخوداندکھایداشتھبھ( درویشندوقانعکھکسانیھستندطبقھ اینمیان درزیرا. دچارندناتوانیورنجوری

 خدای پس). کنندمیدادخواھی و( اندآمدهبجانبدبختیوفقرازکھکسانینیز، و)سازندنمیآشکار نیازمندیوکنند

 زمینھایازکھ راغالتیاز و بخشی المالت بیتازکن، بخشیادا گرفتھنظردرآنھابرایکھراحقیودارپاسرا

 نزدیکترینشانکھاستایبھرهھمانراآنھادورتریندار، زیرامقرربرایشانشھریھردر آمدهم بدستاسال مفتوحھ

 بھسرکشیاز تراحکومتی کارھای بھشدن سرگرم کھمبادا. استشدهواگذار توبھآنانازیکھرحق رعایت، ودارد

. بودنخواھیمعذورگذاریفروراحقیمھم بسیار امور بخاطر انجام اگرتوکھ، چراداردباز) فرودستطبقھ( آنانحال

بر  آنان روی ازبینی بزرگخودوغروررویاز، ومدار آنھا دریغ) مشکالتبھرسیدگی(از خویش را ھمتپس

 بزرگان(رجالونگرندمیخوارشانچشمھاوندارنددسترسیتوبھکھکسانیکارھایبھکنالبتھ رسیدگی، ومتاب

 مشکالتو مسائل تا برگزینراباشد فروتن وخداترسکھمعتمدی )کارگزارانتمیاناز(پس . دانندپستشان)سیاست

 درکھکنرفتارایبگونھایشان با) شدیآگاهتھیدستان پریشان حالازکھ( ، آنگاهبرساندتوبھ) وبررسی(راآنھا

 دیگران از بیش مردمتودهمیاندرفرودستطبقھاینکھ ابپذیرند، چرراعذرتپروردگاردیدار) ورستاخیز(روز

ببند پیمان و.باش داشتھعذریداخنزدخودتبرایآنانحقکردنادابا انصاف است، پسوعدالت) برقراری(نیازمند

 دستشاندرثروتینھودارندکردنکارتواننھ(ندارندایچارهراه کھ سالخوردهپیرانوسرپرستبیکودکان با

 وسنگینحاکمان گفتم برای آنچھ) انجامکھدانممی البتھ( و. نیستند خویشھایخواستھپیگیرناتوانیرویازو) است
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 برایسازدمیآسانوسبکآنراگاهخداوندھمانا، واستگرانو سنگینحقیھرگونھ)  ادایاصوًال(، واستگران

 اطمینانشدهدادهایشانبھکھایوعدهبھواداشتھوشکیباییبھ راخویشنفسوبودهنیکفرجامیخواھانکھآنھا

. اندیافتھ

وضعیت  ، بھاجتماعیھایگروھبندیو، اقشارطبقاتازخویششناختیجامعھتحلیلپایاندر) ع(علی

 کشانھمناسبات بھره تاریخی نتیجھمحروم پیدایی طبقھ. پردازدمیجامعھبھرهبیو تھیدستطبقھ

 وتکوینطبقھاینزیانبھواستثمارگرطبقاتسودبھاساسًاکھ ، مناسباتیاستجامعھدرطبقاتی

 اجتماعیوطبیعیعاملدومعلولآنراتوانمی" فقر" مقولھ بھکلینگاهیکدر. استیافتھگسترش

 دررااجتماععناصرھمھکھآن نخستگونھ. خاص ونسبیھمواستعامومطلقھم" فقر. "دانست

انسانی و نیرویوطبیعیمنابع، کمبودخشکسالیچونتاریخیوطبیعیعوامل، معلولگیردمیبر

 اقشاروطبقات دیگر بھنسبتطبقھیکمخصوص فقراما. باشدمی آوریفنوتولیدابزاربودنابتدایی

 محدودیتھای اجتماعی دچار تولید اگربنابراین. دارداجتماعی ظالمانھمناسباتواستثماردرریشھ جامعھ

 خاصونسبیصورت این در ، کھرا جامعھدرمحرومیتوفقر، پیدایشنباشد جغرافیاییوطبیعی

 وستمعمربھبتوانھم و اگر. دانستطبقاتیکشیبھرهوستمتاریخیمعلول توانمی، تنھابودخواھد

 خواھدامعومطلقاینصورتدررا، کھ جامعھدرمحرومیتوفقر، وجوددادپایانطبقاتیکشیبھره

تأثیر  بارابطھدر. دادنسبتبشرفنیدانشوآوریفنبودنپایینو"طبیعتبخل"بھ میتوان ، تنھابود

 اجتماعی – اقتصادیمناسباتدر استثماریاکشی اندازه بھره ھرکھبگویمبایدفقراجتماعی عامل

 در طبقاتیکشیبھره کھ است، چراشدیدترنیز فرودستطبقھمحرومیتو، تنگدستیباشدشدیدتر

 سرانجاماجتماعیمراتبسلسلھطیازپس استثمار بارسنگینیو تمام است ایزنجیرهوفزایندهجامعھ

 فقر. زندمیرقمراطبقھاینروزافزونروزیسیھوفقر، وآید میفرودمحرومرنجبربقھطدوش بر

 نیز"فقر" ، زیرایابد میبیشتریحّدتوشّدت نسلھا توالیدر ھمچنینطبقاتینظامیکدر محرومیت و

 ازرنجبرطبقھازبیشایطبقھ ھیچ بنابراین. شودمیگذاشتھارثبھبعدنسلبرای"ثروت"ھمچون

 طبقات سایرازبیشعلیامامبگفتھجھتایناز، وبردنخواھدکشی سودبھره سیستمنفیوبراندازی

 کنیریشھپیدر) ع( ، علیباری. استاجتماعی – اقتصادیعادالنھمناسباتو دادگری نیازمندخلق

 " سعھالعدلفیفان"  بموجبرایبیعدالتآنکھدلیلبھصرفًا، نھاسترنجبرطبقھازمحرومیتوفقر

 آثارتنگدستیکھآنجاازھمچنین، بلکھداندمیاقتصادیتوسعھورشد مانع) غھالبال نھج ١۵خطبھ(

 فرزندشبھعلیبارهایندر. گذاردمیجایبرانساناجتماعیروان و ، باور، خرداندیشھ برنباریزیا
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 وعقلزایدھشت و استدینکنندهناقصفقرکھجویپناه خدابھرفق از... پسرکم" : گویدمیحنفیھبنمحمد

).  ٣١١، حکمتالبالغھ نھج( "نفرت وبغضعامل

 کھ آیدمیبرچنینعھدنامھازبند اینمباحث و) ع(علیعصردر مصراجتماعی تاریخ مطالعھ از

 یکسانیاجتماعی – اقتصادیکارکردداراییکدست، ووھمگونایطبقھمصرجامعھفرودستطبقھ

 کھاستبوده داریبردهنظاممطلقھحاکمیتتحتنھ) ع(علیزمامداری از مصر پیش جامعھ. اندنبوده

 کھ استبودهاجتماعی  – اقتصادی صورتبندیتنھازمینداری، نھدھندتشکیلرافرودست طبقھ" بردگان"

 محرومرنجبرطبقھکھ استیافتھتسلطجامعھکلبرداریسرمایھنظامنھ، وباشندپایینطبقھ" رعایا"

 فرودست طبقھ. فروشدمیسرمایھصاحببھراخویشکارنیرویکھ باشدآزادکارگرانمتشکل از

 بابیچارگیوروزیتیرهوتنگدستیدرتنھا کھدادندمیتشکیلمتفاوتیھایھالی رامصر جامعھ

 وشھرھادرمزدبگیرکارگران. ١: باشندزیراقشارشاملتوانندمی آنان. اندجستھاشتراکیکدیگر

 کافیدگیزنگذرانبرایناچیزشاندستمزدولیکنندمیکارسرمایھوزمیندارندگانبرایکھھاروستا

اندکی سرمایھنھکودکیدوراندرزندگیسخت شرایطوخانوادگیپیشینھ بدلیل ، کھبیکاران. ٢. نیست

 آندرکھدارند اختیاردرکوچکیزمین، نھاندازندبکاروریپیشھیابازرگانیدرکھانداندوختھ

 ایحرفھیا و، ھنرعلم تیحنھ ، وھستند دامداریبرایآنجزوگوسفندو گاودارای، نھکنند زراعت

 سرزمینھایازکھ فقیر، کسانی مھاجران. ٣. گردندمندبھرهمعاشکسببرایآناز تااندآموختھ

، دھقانان. ۴. اندبودهناکامنیزآنجادر امااندآمدهمصربھبھترزندگیو کار جستجوی دراسالمی

سیاسی حوادثو، جنگسرقتیایورشکستگ،، رکودخشکسالیبعلت کھفقیرورانپیشھو بازرگانان

 و رنجوران. ۵. باشندمیکمکنیازمندودارنداندکیدرآمد، یااند دادهدستازراخودسرمایھوزمین

 کاربرایشاندیگرانکھھستندایسرمایھوزمینمالکنھودارندکردنکارتوانخودنھکھ یبیماران

 سختوانددادهدستاز راخودآوراننانوپدرانکھزنانبیوهوسرپرست بی کودکان. ۶. کنند

 دوراناز ، وانددادهدستازراخودکارینیرویکھ سالخوردگان و پیران. ٧. انددستگیری نیازمند

 نخستدستھازبگیر کارگران مزد. ٨. اند نگذاشتھ جایبر پیریسنینچندانی برای اندوختھنیزجوانی

 ھای الیھ... انددادهدستازنیزراناچیزدستمزدھمانواندشدهاربیککارازمختلفبدالیلکھ

.انددادهمیتشکیلرامصرجامعھفرودستطبقھمجموعًانامبردهاجتماعی

 استبرخوردارزندگیحقازدیگرطبقاتاندازهجامعھ بھبھرهبی و فرودست طبقھتوحیدیاقتصاددر

 پیریورنجوریوبیماریبعلتکھ آنھاچھ بنابراین. برابرآنھااجتماعی باوسیاسیحقوقکلیھ درو

 برخانوادهوخودزندگیھایھزینھپسازو ھستند آمددرکمکھکسانی چھ، وندارند کردنکارتوان
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 درطبقھاین زندگی گشایش. برآورده سازند راخودزندگینیازھایبتواننددیگرانھمچون ، بایدآیندنمی

 فرض) طبقاتسایرودولت(جامعھتمامگردنبرآنادایکھخداییاستحقی) ع(علیبگفتھواقع

 نابرابریھایتاریخی محصولفرودستمحرومّیت طبقھ وفقرشداشارهپیشترکھھمانطور، زیرااست

 دیگرانودسبھوطبقھاینزیانبھ کھاستبودهایستمگرانھاجتماعی – اقتصادیمناسباتوحقوقی

 شدهانباشتھثروتمن" : فرماید می بیان بخوبی سخنان زیردرعلی امامراحقیقتاین. استگشتھتنظیم

، " گرددویرانکوخھزارانآنکھمگرگرددنمیپابرکاخی"  ،" امدیدهآندررانفرھزارانحقآنکھمگرندیدمای

 کاخیوبسیارنعمتیکجا ھر" ، " یافتم ثروتمندی نزدرااشتوشھونناآنکھمگرنیافتمراایگرسنھھیچمن" 

 مگرنماندگرسنھفقیریھیچ. برابریدمننزدحقدرشماھمھ. داردوجودشدهپایمالحقیکنارش، دراستافراشتھ

 طبقھمّیتمحرووفقرعلیامام آنستکھگویایفوقسخنان. " گشتمندبھرهاو از حق ثروتمندی آنکھ

 محل ازدولتی اگر پس. داندمیکشورفرادستانکشیبھرهوستمگریمعلولراجامعھفرودست

 منتی ، ھیچسازد تأمین می راطبقھاینزندگینیازھایاجتماعیثروتھایسایروطبقاتدیگرمالیاتھای

 دیگران تاکنون است ولینمودهتعیینبرایشانخداوندکھاستکردهاداراحقیتنھاوندارد آنھاسر بر

علی امامسیاسی دیدگاه در" دولت"ضروریو بنیادی کارکردھایازیکیزیرا! اندبودهمندبھرهآناز

.استثروتھاحقوق ومنصفانھ توزیعواجتماعی – اقتصادیروابطکردنعادالنھ

 پیرامون یک ھر کھ شوند می یافت گوناگونی گرایشھای جامعھ بھره بی و تنگدست اقشار میان در

 شرایط بھبود و خود حق دریافت کھ کسانی: اند گرفتھ شکل زندگی سخت شرایط بھ ویژه نسبت واکنشی

 و مردم بھ و کرده ناخرسندی خود ابراز فالکت و فقر از لذا اند و داده قرار اصل را خویش زندگی

 اساسًا و کنند می بسنده دارند نچھآ ، بھاند پیشھ قناعت مآب و درویشکھ ، آنھاشوند می معترض حاکمیت

 اسفبار وضعیت بیان فروتنی از و شرم یا بزرگواری روی از کھ کسانی نیز خواھند، و نمی آن از بیش

 دیگر و صوفیانھ واکنش فقر، یکی بھ نسبت واکنش دو گونھ علی امام البتھ. ورزند می داریخود خویش

 از کھ کسانی بوده اند بسیار چھ اسالم تاریخ در .پسندد نمی فرودست طبقھ میان در فروتنانھ، راواکنش

 الگو گرفتھ آن از خود ، یااند نداشتھ درستی و روشن دریافت علی" اختیاری فقر" و مسئوالنھ زیستی ساده

 فقر" و اند مؤعظھ کرده اسالمی جامعھ محرومان و فقیران برای را علی زیستی ساده مزّورانھ یا ، واند

 آنرا و داده نشان سخت واکنشی صوفیانھ پرستی فقر بھ) ع(علی  حالیکھ ، دراند داده رواج را" پرستی

 کرده پیشھ صوفیانھ ضتریا کھ زیاد بن عاصم بھ وی. است دانستھ شیطان از پیروی نمونھ گمراھی و

 بھ) کمدست( چرا. است ساختھ گمراه و پریشان اینچنین ترا پلید شیطان خویش دشمن ای"  تشر زد کھ خشم ، بابود

 نمی ولی است کرده حالل تو بر را ھا پاکیزه) استبخیل( خداوند کھ ای پنداشتھ چنین ؟ آیانکردی رحم فرزندانت زن و
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 زیبنده ، کھرا علی مسئوالنھ و پارسایی انقالبی و زھد کھ او ، و... "؟ گردی مند بھره آنھا از تو کھ خواھد

 جامھ چنین تو چرا پس علی یا: دھد می ، پاسخبود گرفتھ اشتباه صوفیگری ، بااست عدالتخواه پیشوایان

 بر خداوند. نیستم تو مانند ، منتو بر وای" : فرمود علی پس ؟داری ناخوشایند ساده و خوراک و ژنده و خشن

 خود فقیر از فقر بسنجند تا و سازند اندازه ھم محروم و فقیر مردم زندگی با را خود زندگی کھ کرده واجب حقپیشوایان

 ساختھ روشن نیز حنیف بن عثمان بھ نامھ در علی. )٢٠٠، خطبھالبالغھ نھج. (" نگرددشفتھآو آزرده

 و فقیر طبقھ با پیمانی ھم و انقالبی پذیری مسئولیت از نشانی تنھا وی آگاھانھ فقر و زیستی ساده کھ است

 فروتنانھ از کھ را ھمچنین مردم تنگدستی وی. صوفیانھ و راھبانھ کشی ریاضت نھ ، واست محروم

 ھنگام فروتنی و نرمش است زشت چھ" ... : کند می ، سرزنشنمایند می پوشی چشم خویش ھای خواستھ

)... حسن فرزندش بھ علی امام نامھ وصّیت از( ... "نیازی بی گاه بھ سختگیری و ستم ، وتنگدستی و ینیازمند

دستھ  ، آنندارندراخودحقبرباتمطالپیگیریامکانکھ نیز ھستند ھایی، دستھنامبردهگرایشھای بجز

، ندارند دسترسیمسئولینو دولتبھ و برده بسرشھرھاحاشیھیا و روستاھای دوردستو شھرھادرکھ

 بنابراین. ندارندراخودھایخواستھ پیگیریتواناساسًا و تنگدستیرنجوری فرطازکھنیز کسانی و

 رافرودستطبقھدرونیگرایشھایوھادستھتمامیکھباشدایبگونھبایداجتماعیرسانیکمکسیستم

 روستاھاوشھرھاھمھدر بایدحکومتمنظوراین بھ .دھد قرارخودپوششتبعیضی زیرھیچبی

باشد،  آنھا) فرھنگیو، اقتصادیسیاسی( معنویو مادی مشکالت ومسائلپیگیرتانمایددایر نھادھایی

 وزندگیمشکالتبیان محروم در فقیر و طبقھعناصرھمھ) ع(علی خواست قمطابکھ ای بگونھ

 مرکز، وکنند میزندگی ادوردستھدرکھ، آنھانشینانحاشیھ میان. باشند خویش یکسان حقوقدریافت

 کھکسانییا، ونیستندخودمطالباتومسائلپیگیر گوناگونبدالیلکھآنھا ھمچنین. نباشدتفاوتی نشینان

 زندگیھمگانیحقازسیستمایندر باید، نیزآیندمیحقیروخوارمسئولینومردمچشمدردلیلیبھر

. باشندخورداربرخویشنیازھایبھپاسخگوییو

 ھمگانیبیمھضرورتبر تأکیدی است امروزیبزبان عھدنامھازبنداینمحتوایو مضمون ھمچنین

 و سرپرست بیکودکاناز مراقبتنیز افتادگی، وکارازو، پیری، بیکاریبیماریبرابردر شھروندان

 ثروتھایخزانھازنیزاجتماعیخدماتاینگونھھزینھ. آمددرکموپذیرآسیباقشارازمالی حمایت

" صوافی"از" المالبیت"بجزعھدنامھمتندرعلیامام. گردد تأمین می مالیاتھاسایرو، خراجعمومی

 فتوحاتجریاندرکھشدمیاطالقکشاورزیزمینھایازدستھآنبھ" صوافی. "استبردهنامنیز

 و ایرانزمینھایھمچونزنیمصرحاصلخیز زمینھای. بودند آمدهدراسالمیحکومتپیوستبھاسالمی

 ملکراآنھا) ع(علیپیشنھادبھ خطاببن عمرکھ بودند" صوافی"اینزمرهازسوریھوعراق
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 راآنھاازبزرگیبخشعثمان بازداشت، ولی خصوصی مالکیتازو کرد اعالممسلمیناجتماعی

 زمینھایشیدکورسیدزمامداریبھعلی کھ ھنگامی. بخشید دیگرانوامیھبنیبھ" اقطاع"بصورت

... گردیدصفینوجملجنگھایبھمنجرکھ برگرداندمسلماناناجتماعیمالکیتبھراعثمانشدهبخشیده

 واجتماعی ثروتھای بنیادینکاربردھایطبقاتی ازفواصلکاھشوآمدھادرزدایی، تعدیلفقرحال بھر

 آنستکھشودمی نامیده..." شھروندانھمگانیبیمھ"امروزیبزبان آنچھ نامھ از پیمان ھدف. مالیاتھاست

. نگردددرماندهخودزندگیضروری تأمین نیازھای ، ازباشدنداشتھکردنکارتوانچھھیچ انسانی، اگر

 دراجتماعیھایھزینھکمکوبازنشستگیوبیمھقانونبنیانگذارتوانمیراعلیامام راینبناب

 محدود مسلمانانبھ تنھاعلیزمامداریدورهدر نیز حقی چنین از برخورداری. دانست اسالمتاریخ

 .نگشت

 بگفتھ. نیستاش کومتیح – سیاسیمسئولیتھایسایرازکمترمصر فرماندار مسئولیتراستاایندر

 محرومیتفقر و زدودن در گریزیراهتواند، نمیاھمیتپروبزرگچند، ھرمسئولیتیھیچ) ع(علی

 کھکندمی اشاره تاریخیواقعیتاین بر عھدنامھاز بنداین پایاندرعلی. جامعھ باشد رودستفطبقھ از

. استدشواروسنگینحاکمانحقی برایھر اساسًا ادای محرومان، بلکھو فقیران حقوقادایتنھانھ

  برایاساسًا ، حکومتھا"سیاست"ازسنتیرایج و بینش تاریخایستای سنت طبقکھداندمیبخوبی وی

 وحق، حتیاندکردهخوستمگریوستیزیحق بامعموًال آنان کھ. نمیآیند کارسربرمردمحقادای

 وو کاراستحکومتآنازثروتھاوحقوق. نیستندقائلفرمانبریواطاعتجز مردم برای حقوقی نیز

 ازاندکی وکشندمیفقیران سربرنوازشیدستگاه" سخاوتمندانھ"کھآنھا حتی! مردمتکلیففرمانبری

 مردم بیشتری از اطاعتآن برابردروندانستھخویشوظیفھوجھبھیچ، آنراآورندمیبجارامردم حق

 وفلسفینگاهکھگرددمی سبک دولتمندودولتبرایآنگاهمردمحقادایسنگینی اما! کنندمی طلب

 عدالتوحقاستقراروپیگیریابزارو روش بمثابھ" حکومت" و" سیاست" ، تلقیتاریخ توحیدیبینش

 زاسنتیرایجدرک، جایگزینباشدمیدواینبھپایبندیالزمھکھبردباریو شکیبایی ، وجامعھ در

         .گردد" حکومت"و" سیاست"مقولھ

 وخلقکالذی هللا فیھ فتتواضععامامجلسالھمتجلس، وشخصکفیھلھم تفرغقسما منک الحاجات لذویواجعل ، 

 اهللاصلی -اهللارسولسمعت، فانیمتتعتعغیرمتکلمھمیکلمکحتیشرطکواحراسکمناعوانکوجندکعنھمتقعد

 منھمالخرقاحتملثم) متتعتع غیرالقویمنحقھ فیھاللضعیف یوخذالامھتقدسلن: (موطنغیرفییقول -والھعلیھ

 اعطیتما، واعططاعتھثوابلکیوجب، ورحمتھاکنافبذلکعلیک ، یبسط اهللاواالنف الضیقعنھمنح، ووالعی
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. عذارا واجمال فی ، وامنعھنیئا

 با عمومی جلسات ، درخود) کاری( وقت از ای پاره درحاجتمندان نیاز بھ پاسخگویی برای ساز آماده را خویشتن و) ١٩

 را پاسبانان و نگھبانان از درباریانت و لشکریان روز آن در. کن پیشھ فروتنی آفرید ترا کھ خدایی آن برای و بنشین آنھا

) ص( رسولخدا بارھا از من گوید، زیرا سخن تو با بیایدبندترساز اینکھ زبانش بدونایشان سخنگوی ، تازن کنار

) ستم و گناهوشرک از( ، ھرگزبستاند رمندزو از را ناتوان حق زبان لکنت بدون نتواند کھ ملتی: فرمود می کھ شنیدم

) تواما(، نیاورودخ روی بھ و بپذیر آنھا از را گفتن سخنادبانھبیو درشت ھنگام آن در. نگردد پیراستھ و پاک

 فرمانبرداری پاداش و بگشاید تو روی بھ را خود رحمت درھای خداوند تا زن کنار خویش از راخودخواھیوبدخویی

 گشاده بھ بخشی می چھ ھر) آمدی بر نیازمندان مشکالت حل و دادخواھی درصدد چون پس. (فرماید ارزانی تو بھ را اش

  .مھربانی باشد و پوزش با داری می باز آنچھ ، وببخش رویی

 حکومتھایدربنیادینویژگیھایازنیز، و"حاکم"و" رھبر"بودنمردمیوانقالبیمعیارھایاز یکی

 دیدارمملکتاولشخص  باه مستقیمًاگا بتوانندنیازمندشھروندان آنستکھ) ساالر مردم( مردمیبراستی

 بھملت آحاد پیوستھ دسترسیامکان. گذارندمیاندرواسطھبیراخویشمشکالتومسائل نمایند و

 انتقادات، بھومشکالتومسائلطرح جامعھ جھتمختلفاقشارباحکمرانعلنی نشستحکمران و

 پیوندبااجتماعی کشور –سیاسی توسعھو ثبات: ازعبارتندمھمترین آنھاکھبردمیراهدرخشانینتایج

 وغرورشدنبا شکستھ ساالریمردماخالقوفرھنگ ، رشدحکومتیدستگاهبامردم توده تنگاتنگ

 سرانجام، ودیگرسویاز مشکالتومسائل طرح درمردم جرأت یافتن ویکسوحاکمان ازخودپسندی

". ملت" و" دولت" میانتاریخیتضادوتدریجی شکافرفتنمیان از

 وابستھ یز، کھچ دوھمزمانفروریختن ضرورت بر پیامبرازسخنی نقلضمنقسمتایندر) ع( علی

 دستگاهجبروتو جالل دیگر ، وحاکمان ازعمومیوحشت و ترسیکی: است ، تأکید کردهیکدیگرندبھ

 میاندر" قدرت"نیز االھّیت ، و"تابو"و" ترس"مستحکمبارویو برج شک بی. مردم چشمدر حکومت

 شھرونداننیازھایو مسائلآن  درکھعلنیپیوستھنشستھایبرگذاریبا مگرریختنخواھدفرومردم

 ھمچنینکھ این روند است در. گرددمیجوییچارهوطرححکومت اول مسئولباپردهبیمستقیما و

 از" عصمت" و"تقّدس"ھای پرده وشودمیشکستھتدریجاحاکمانو رھبرانطاغوتی نخوت وغرور

" االھّیت"ومردمان" ترس"ھنگامیومیعمنشستھایپیوستھ برگذاری اما. رود میکناری بھآنان چھره

 حاکمان و" االھّیت"پاسدار ھمزمان امنیتی، کھوحفاظتی نیروھای. ١ کھریزدمیفرو را حاکمان

 نشستھادردوستانھوصمیمیفضایی. ٢. باشندبرکنارنشستھااین ، ازمردماننددر" ترس" آفریننده
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با برخی میان ایندروداردارخودخاصفرھنگاجتماعیقشروطبقھ ھرکھدانیم می. باشدحاکم

، گردد میتلقی" ادبانھبیودرشت"ونیستدیگران خوشایندبساچھکھ کنندمی گفتگو" عامیانھ"ادبیات

 آداب" ازکنندگان شرکت پیروی بنابراین. باشندنیزآوررنجمشکالتیگرفتار  اینانکھ آنگاههبویژ

 خودخشم بر جلسات ایندر بایدحاکم باشد، وآنھا نیازھایومسائل بھپاسخگویی مالک نباید" سخنوری

 مردم ازرا" آتشین وتند" سخنانمھربانیوروییگشاده با، وسازدپیشھشکیباییو، فروتنیگرددچیره

 در، کھدولتمندانورھبران توحیدیو انقالبی خودسازیضرورت. باشدپذیرا رنج کشیدهو دردمند

، بردباری. گرددمیآشکار اینجادر، منجملھکردیم گفتگو آنازعھدنامھایننخستفرازھایتفسیر

 مسائلگشاییگرهجھتویکوشش، ونیازمندمردم بامشترکنشستھایدرحکمرانمھربانی و فروتنی

 می او بھ روی را" رحمتدرھای"کھ است" خداوندازفرمانبری"علیامامتوحیدیدیدگاه، درآنان

 کھاستحکمران ازمردمبیدریغپشتیبانیو خوشبینی ھمانا درھای رحمت اینازیکیتردید بی. گشاید

.داشتخواھدپیدر راویحکومتھایپایھاستواری

 عندالناسحاجاتاصدار، ومنھاکتابکعنھیعیابماعمالک اجابھمنھا: مباشرتھامنالبدلکامورکمنامور ثم 

 بینوبینکفیمالنفسک ، واجعلمافیھیوملکل، فانعملھیوملکل ، وامضاعوانکصدوربھتحرجبماعلیکورودھا

 فیلیکنو. الرعیتھمنھا سلمت ، والنیھفیھا صلحتاذا هللاکلھاکانتانواالقسامتلک، واجزلالمواقیتتلکافضلاهللا

 تقربتما، و وفنھارکولیلکفیبدنکمناهللا، فاعطخاصھلھالتی ھی فرائضھاقامھدینک تخلص هللا بھ ماخاصھ

 وفرامنتکوننفالللناسصالتک قمت فی اذا، وبلغمابدنکمن، بالغامنقوصالو مثلومغیرکامالذلکمناهللالیبھ

 الیمنوجھنی الی حین -الھوعلیھاهللاصلی -اهللارسولسالتقد، والحاجھلھوالعلھبھمنالناسفی ، فانمضیعاال

.رحیمابالمومنین، وکناضعفھمکصالهھمبصل: ؟ فقالبھماصلیکیف

 بھدادنپاسخقبیلازدھیانجامراآنھابایدخودتناگزیرکھاستکارھاییتوکارھایمیاندر آنکھ دیگر) ٢٠

 بھاست مردمھایخواستھ انجامورسیدگی گردند، دیگرماندهدرپاسخگوییازدبیرانتکھھنگامیبھکارگزارانت

 ھماندر را روزھرکار). افتد میعقبمردمکاربھرسیدگیو( سازدمیخستھرادستیارانتکارھاتراکمکھھنگامی

 و ، و برگزین بھترین)افتدمیتعویق بھ کارھا ھمواره لذاو(دارد ار ص خودکار خا روزیھرده، زیراانجامروز

 کشور امور بھکھ(اوقاتآنھمھچند ، ھر)نیایشوستایش(خداستوتو میان برای آنچھ رااوقاتآنبخشپاکترین

 آسایشدرآنازخلقوباشیداشتھاصالحانگیزهونیتاگر) خداستستایشوبندگی( خداستآناز) کنیمی رسیدگی

 شائبھگونھھراز(رادینتآندر کھباشدایگزیدهاوقاتدرباید خداستبرایتنھاکھفرائضداشتنپابرلیکن. باشد

 و) کنکارخداراهدر(ببخشخدابھپیکرت) نیروی(ازروز و شب، پسگردانیخالصوپاک) ستمگریوزورگویی

. بفرسایدراپیکرتاینکارچھ، اگرآوری بجایکاستوبی کم راآنھابکوشوکنبھ خداست وفا نزدیکیباعثآنچھبھ
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 تباه رانمازو بیزاررامردم) نمازکردندرازاب(، پس)پیشواییبھ(ایستیمینمازبھمردمبرایازھنگامیکھ و

 بھکھدارمیاد بھ. اند مشغلھپرگرفتار وکھکسانیورنجورندکھشوندمییافتکسانیمردممیاندر مگردان، زیرا

 آنانبا: بگذارم؟  فرمود چسانآنانبارانماز: پرسیدمویکرد، ازمیروانھ یمنبسویمرارسولخداکھھنگامی

 .باشمھربانمومنانباوبگذارنماز نشانناتوان تری ھمچون

 کشورامورھمھ اجرایمعموًال نظاماول ، شخصتاریخاستبدادیحکومتھای دررایجسنتیکمطابق

 آنکھ، بیآنھااز گزارش دریافتبھو گاه فرمانصدوربھخودوسپاردمیانصارشواعوانبھ را

 راھنمای اینگونھ اندیشھیا ایدئولوژی در. نمایدمی، بسندهکندقتحقینیزآنسقموصّحتدرحتی

 اجراییمسئولیتھاینگرفتبعھدهو کشوراجراییاموردرنظاماولشخصھمکاریو ، کمکحکومتھا

 تانظاماولشخص شود میکوششلذا، وگرددمیوی" عصمت"و" قداست" بر داشتن خدشھباعث

 تنّزه جداییاینانگیزه. شودداشتھنگھدور" افتادهپاپیش"مسئولیتھایاینگونھازاستممکنجاییکھ

 واشتباهرخداد  بامعموًال نظامیک درکشور اجرای امور و خواستھ ھای مردم آنستکھ انجام طلبانھ

 بھ مردممیانرا در حاکمیاو رھبر" ناپذیری خطا"و" ملکوتی" رخداد ویژگی این است، وھمراه لغزش

 بایدبنابراین. گرددمیسستاستبدادیحکومتھایپایھنیزاوچھرهشدندار خدشھ با. کشد میپرسش

 دستگاھھایازحتی، بلکھآنمسائلواجتماعازتنھانھرانظاماولشخصمستحکمیحصارھای

 مصرفرماندارکھ تأکید دارد عھدنامھدر) ع(علیاما. داردنگھدورآنگوناگونمسئولیتھایواجرایی

 کھ ھنگامی. ١: ورزداجتماعی مبادرتھایخواستھبھرسیدگیواداریامورانجامبھھنگامدودرباید

 فشردگیکھ ھنگامی. ٢. گردنددرماندهوناتواندولت مسائل کارمندان حل ازمشاورانو وزیران

 ، دستیاراناندازدمیتعویقبھرا آنھا انجامو، رسیدگیدرخواستھاومراجعاتبسیاریو اداریکارھای

، مورد دوھردرنظاماجراییمسئولیتپذیرفتن. گرداندمیناخشنودرامردموخستھراحکومتی

 این. دھدمیپیونداجتماعونظامبدنھبارااووریختھفرورااولشخص" ذھنّیت"وجدایی دیوارھای

 آمدیکار ھمچنین افزایش وحکومتینھادھایدموکراتیکبازسازیواصالح بھ نیزجویی وحدتروند

. رساندمییاریکشوردیوانیدستگاه

 اوقاتازگزیدهبخشیکھخواھدمیوی، ازرھاکابموقعانجام بھ مالکراھنماییضمن) ع( علی

 ھایانگیزهوباورھا دھد، تا اختصاصاویکتایذاتستایشوخداباخالصانھنیایشبھراخودروزانھ

 خودوغرور چونتکاملیغیرخصایلونّیاتگونھھرازرا" خلقبھ خدمت" راستایدرخودمعنوی

 واجتماعیکارکردبھ توجھ با. گرداندپاکیزهو پاکلبیه طجا ، و، زورگویی، سودجوییبینیبزرگ
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 ومردمکار بھمالککھھماوقاتیتمامعلیامامکھ استانسانزندگی دینی در شعائرونمازعینینتایج

 ، راباشد خلقآسایشورفاهو کشور امور اصالح اشانگیزهونّیت ، چنانچھکند میرسیدگیکارمندانش

 وعلیقرآنی اماموتوحیدیاندیشھکیفیتمایز نقاط از بیان این. داندخدا میبندگیوستایشناھما

 شعائراجتماعیکارکردھایازغفلتباکھاستاسالمتاریخدررایجسنتیتفکرازراستینشپیروان

 مکتبیھر در شعائر. است دل خوش کردهاش تأثیرات فردی بھ اکثرحّد وآن" ظاھر"و" شکل"بھتنھا

 برکھ، مکتبیاسالمدرشعائرفلسفھلذاو دارد مکتب آنآرمانھایوبینیجھانناگسستنی باپیوندی

 اخالقیات بھتواندنمی، ھرگزدارداجتماعیوسیاسیھای آرمان واستاستوارتوحیدیبینیجھان

 یگانھسمتبھجھتگیری ، بادینیشعائرومناسکاجرایمسلمان در موحد انسان. شودمحدودفردی

 آرمانھای ، بھگرددمیچیرهتکاملیغیرکششھایوھاانگیزهیکتا بر خدای پرستش و ھستیبرحاکم

 آرمانھایعینیتحققبرای، ومی یابدپیوند) ...اجتماعی، یگانگی، آزادیعدالت ،رشد( مکتبتوحیدی

 بخشیاختصاص، بااستمصرزمامدارکھنیزاشترمالک. میگیرد" انگیزه"و " نیرو" جامعھدرفوق

 وخویشسیاسیمسئولیتھایانجامراستای ، در"خداستواومیانآنچھ"بھخود اوقات ازگزیده

 راخوددین"، استبستھ) ع(علیپیشوایشباکھپیمانیو عھد پایھبرمصرامعھجبنیادیدگرگونسازی

 راه در گرداند، چنانچھ می با انگیزهو نیرومندمعنویوروحیلحاظازراخویشتنو" خالص وپاک

 نیز پیکرفرسودگی ازوشناسدنمی خستگی تاریخی خود شکوھمندرسالتوخداییھایمسئولیت انجام

!  دھدنمیهرابخودنگرانیوبیم

 توجھ است، اما بیمناسکوشعائرشناسانھانسانواجتماعی کارکردو" محتوی"بھقشریونمذھب اگر

 میبیزاروخستھ مؤمنان را و است سختگیر بسیار آنھا ظاھرو " شکل"دقیقرعایت بھ نسبت در عوض

 ، تساھلدھدمیبرتریواصالتشعائراجتماعیوعینی"محتوی"وکارکردبھ ، کھ)ع(علی اما. سازد

 بااسالمتوحیدیدینکھپسنددنمیواست برگزیده شعائرظاھرو"شکل"بارابطھدررارواداریو

 علی اینرو از. شوندرویگردانآنازمردم، وگرددتباهوتھی از محتوی گرایانھشکلھایسختگیری

 کھدھدمیھشدار مالک پیامبر، بھزمانازایتجربھوخاطرهبیان، بانمازبرگزاری اجتماعی باره در

 فراترگرفتارورنجورمردمتوانوتابازنمازظاھریآداباجرای، درایستد پیشنمازی می بھچون

 نمازتوحیدیمحتویدرکبا مسلمانانسان. نگردانددشوارو دراز بیھودهرااجتماعیآئین این ونرود

 ساختن پیچیده وکردنطوالنیبانھوجویدمیتقّربدابخخویشاجتماعیزندگیدرآنکاربستو

 .آن رسومو آداب
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 باالمور علم قلھ، والضیقمنشعبھالرعیھعنالوالهاحتجاب، فانرعیتکعناحتجابکتطولنفال ھذا بعد و اما ،

، القبیحیحسن، والحسنیقبح، والصغیر ، و یعظمالکبیرعندھمفیصغردونھاحتجبواماعلمعنھمیقطعمنھمواالحتجاب

 بھا الحق سمات تعرف علیلیست، واالمورمنبھالناسعنھتواریماالیعرفبشرالوالیانما، وبالباطلالحقو یشاب

 حقواجبمناحتجابک ففیمالحقفیبالبذلنفسک مرو سختا اما:  رجلیناحدانتانما ، والکذبمنالصدق ضروب

 حاجاتاکثران بذلک، مع منایسوااذالتکمساعنالناسکفاسرع فما بالمنع تسدیھ ؟ او مبتلی کریم، اوفعلتعطیھ

. معاملھفیانصافاوطلب مظلمھشکاهمن:  علیکفیھالموونھمماالیکالناس

 ازکردن حاکمان پنھانرخاین ، زیراکشددرازابھپوشیدنتمردماز رویکھنکند رھنمودھااین از پساما و )٢١

 شدن پنھان. کشور اموراز) حاکمان( شناخت و دانش کمبودعاملومردمحقوقکردن از تنگ استایشاخھمردم

کوچک،  نزدشانبزرگکار، آنگاهداردمیپنھاننیزاندپوشیدهرویآنازکھراآنچھبھعلم مردماززمامداران

 ھر کھاستبشری نیز زمامدار کھبدرستی. گرددمیآمیختھباطلبھحقنیکو، و، زشتزشت، نیکوبزرگکوچک

 آن باکھنیستآشکاری نشانھدارای حق نیز، ویابدنمیآگاھیوشناختکار ، بداندارندپنھانویازمردمراکاری

 حقادای بخشنده در ھستیمردییا: بودخواھیدولتمند دو اینازتو یکیمالک ای. شودشناختھ بازدروغ از راست

ھستی مردییا؟ وبپوشیخلقازرویآوریبجایکھنیکیکاریاوببخشیکھواجبی حق برایچراپس، )مردم(

 توازدرخواستازدستشتاببا خودشدند ناامید توبخششازتیوقمردمھماینصورتدر، کھ)مردم( حقوقبازدارنده

 جورازیا: اندازدسختیورنجبھتراکھنیستچیزی) واقعًا( توازمردمھایخواستھبیشتر اینکھ، باداشتخواھندبر

. ھستند معاملھ در انصاف و برابریخواھانیاوکنندمی ستم دادخواھیو

 تودهازراحکمرانکھدیوارھاییریختنفرو بھ حتمّیت ھمچنانعلیامامنیزنامھعھدازبندایندر

 تودهازراحکومتنھادو حکمران بایدچیز ن ھیچکھداردتاکیدکند ومی، سفارشسازدمی جدا مردم

 بساجتماعیوسیاسیھای، ھزینھکشد درازا بھ اگر ، بویژهتوده ازجداییاین. سازدمنزویو جدا

 ھایانگیزهو عللبند بھ این در علی امامرویکرد. داشتخواھدپیدر مردموحکومتبرایینیسنگ

 و رھبراننھایی انگیزه تردید بی. استامعھج در آن زیانبارھایآمدپیبھ ھمچنین جدایی و این

 بودهخویشقدرتاالھیت وتقدساز، پاسداریاجتماع متن از خودکردنجدادر تاریخ فرمانروایان

 از بشریت. نمودمیضروریبسیارآنھاھایخواستھسرکوبوشھروندانحقوقسلبجھتکھ است

 واعوانازاندکیشمارباتنھاکھ را" نشینکاخ"طلبانزوا زمامدارانو رھبرانتاکنونباستان جھان

 حکمران شدن پنھانونشینیعاجبرجاما. استآزموده، بخوبیاندبودهنزدیکارتباطدرخویشانصار

 جامعھبرایتنھا، نھگیردمیصورت  خلقبرگریسلطھوجوییبرترینّیت با چھ ، گردید مردم از

 زیانبار وبسیکھ داردناگزیراما ناخواستھ ھاییآمد حکومتی نیز پیدستگاهواوشخص برایبلکھ
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 واقعوعلمیشناختازراآنھاوگرددمیچیره نظامشمسئولینوحکمرانبر" ذھنیت. "ویرانگرند

 ریزدمیھمدرارزشھامعیار. داردمینگھدوراقتصادیو، اجتماعیسیاسیروندھایوھاپدیده بینانھ

 میخطا ، بھھمجامعھسطحدربلکھحکومتدستگاهدرتنھا، نھنیز ارزیابیھاوداوریھاآنپی درو

 کارھا نیکویی - کوچکی یا زشتی - بزرگیشناسی باز. گرددمی" وارونھ"علیامامگفتھبھحتیورود

 کارھانتایجوآثارتحلیلوبررسیامکانکھ، چراگرددمیدشواربسیاریکدیگراز باطلوحقحتیو

 بھ دو" وارونھ" آگاھیھایوشناختھا این. استرفتھمیان ازکشورششھروندانازحکمرانجداییبا

، چینیکھنھسازیھایافسانھخالفجامعھ، برار امورزمامدورھبر آنکھ نخست: ناپذیرندپیشگیریدلیل

 فّره" ، نھاست" آسمانفرزند"نھ. استبھرهبی" بشریفرا"ویژگی گونھھر، ازغیره، مصری وایرانی

 پیشبرد و ادارهمسئولیتکھاستبشری) رھبریا(زمامدار. باشدمی" خدایاننژاد"ازنھودارد" ایزدی

 واقعوعینیشناختگردد ھیچبریدهاجتماعاز اگرطبعًا است، و پذیرفتھرااجتماعامور) یا ھدایت(

 میمتکیخودذھنیھایبافتھبرتنھا ، وآوردنمیبدستآننیازھایو، معضالتدردھا ازای بینانھ

 در اصولی راھکاروبرنامھارائھتوانوینیزاجتماعی فرآیندھایوھاپدیدهعلمیشناخت ونبد. گردد

) ع(علیبگفتھنیزرا" حق" آنکھ دیگردلیل. شتدا نخواھد را تضادھای موجود و مسائلبابرخورد

 ازیجداس! کندراھنماییخودبسویراجویندگانشوگردد نمایانخود بخودکھنیستآشکارینشانھ

 ، واستعینیمشاھداتوتجربیتحقیقات نیازمندجامعھدر" دروغ"از" راست"و" باطل"از"  حق"

 انزوایوجداییدر بنابراین. آیدنمیبدستمردماندیدگاززمامدارشدنپنھانودوریبامھماین

 .پیشگیری نمود و داوریھا ، سنجشھاشناختھادروارونگیو از خطا تواننمیاجتماعی

 وعقالنی دلیل ، ھیچنباشدمردمبرگریسلطھوجوییبرتریفلسفیتوجیھ پی در حکمران اگراما

 دو  ازنھایتًاحاکمباره درداوری کھ ، چراداشتنخواھدآنھاازتافتنبررخوگزیدندوریدرمنطقی

 جزمسئولیتاین پذیرش دراشانگیزهکھاستتوانمندو شایستھفردیحکمران. ١: نیستبیرونحال

 را مردم نیازھایوھاخواستھ،براندازدجامعھدرراحقوقینابرابریھایوھابیعدالتی کھنیستآن

 نگرانیھیچتنھانھحکمراناینصورتدر. نمایداداراخلقطبقاتواقشارھمھحقوق، ودباشپاسخگو

 مسائلبھعلمی از رویکرد رااومردماز شدنپنھان، بلکھداشتنخواھد مأل عام درحضورازبیمیو

 جامعھبرفرعونیسلطھپیدر چھ، گرحکمران. ٢. داردمیبازمسئولیتھا درست انجاملذا واجتماع

 در. استناشایستو ناتوان آنھاھایخواستھو بھ نیازھا پاسخگوییومردمحقوقادای در، امانیست

 ، شاید درآنھا اعتراضوانتقادتیغازماندناماندربرای مردم دیدودسترس از ویبودندور باره این

 زیرا کردنخواھدحلویازلیمشک ھیچنھایتدر ، ولی اینکاربرسدبنظرزودگذر منطقینگاهیک
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 یکاما. کنندمیامیدقطعویازوبردهپیحکمرانکفایتیبیوناتوانی بھصورتھردر مردم

 باراخویشسیاسیضعفومردمناخرسندیتواندمیکم دست مأل عام در حضورباناتوانحکمران

 حکمراناگرحتی بنابراین! اندیشدایچارهوبکوشدخویشاصالحدر ، شایدنماید مشاھدهخود چشمان

 درمنطقیدلیل، ھیچباشدداشتھھمایبھرهو جامعھ سود درموجود بیعدالتی ھایو، تبعیضھاستمھادر

 و ستمگونھھر ھمانا زدودن حکمرانیکازمردمبنیادینخواستھ. داشتنخواھدمردمازجستندوری

 فرماندار خواستھ نیز برای این برآورد. آنھاستحقوقادایو عدالت ، اجرایاجتماعپیکرهازتبعیض

 ، بارنداردآمیزتبعیضوظالمانھمناسباتحفظدرسودیھیچ ، کھمالک چون عدالتخواھیوانقالبی

 نخواھدرامردمتوده با خودتنگاتنگ پیوندآرمانی ھرگزو انگیزه چنینبااشترمالک. نیستگرانی

      !گسست

 تلکاسباب یقطع اولئکماده ، فاحسممعاملھفیانصاف قلھ، وتطاول و استئثارفیھم بطانھوخاصھللوالیانثم 

 فیالناس یلیھا من بمنتضرعقدهاعتقادفیمنکیطمعنال، وقطیعھحامتکوحاشیتکمنالحدتقطعنال، واالحوال

 و. االخرهوالدنیافیعلیکعیبھ، ودونکلھمذلکمھنا ون، فیکھمغیرعلیموونتھیحملونمشترکاوعملشرب

 ، ووقعحیثخاصتکوقرابتکمنذلک، واقعامحتسباصابراذلکفیکن ، والبعیدوالقریبمنلزمھمنالحقالزم

 عنکاعدل ، وبعذرک لھمفاصحرحیفابکالرعیھظنتوان. محمودهذلکمغبھ، فانمنھعلیکیثقلبماعاقبتھابتغ

. الحقعلیتقویمھممنحاجتکبھ تبلغ ، و اعذارابرعیتکرفقا، ولنفسکمنکریاضھذلکفی، فانباصحارک ظنونھم

 بیو) خلقاموال(چپاولوخودسریو گردنکشیکھ بھ خویشانی است ونزدیکانرا حاکمان) بدان کھ( آنگاه) ٢٢

؟ چگونھدانیمی(، بر کن راآنھا) ستمو جور(شھخصلتھا ریاینعلل قطع باتوپس. اندکردهخودادوستد در انصافی

 و گرفتن مزرعھ بھ آنانزانباید کسی.مکن واگذارزمینیقطعھحامیانتو بستگانواطرافیانازکسیبھھیچگاه) اوًال

 رنجوسختی آنھا است وشراکتیکھآبیاری زمین یاکاردرمردم ھمسایھبھرساندافتد کھ زیان طمعکشتزاری از تو در

 توبرآخرتودنیادرآنسرزنشوزشتیوآنھابرایآنگوارایسوداینصورتدر، کھگذارند ھمسایگانبدوشراآن

 شکیبااین کار درو) بیگانھوخویش(نزدیکو دور است از سزاوار آنکس کھ برایکناجراراحق) دومًا( و. است

 وزورگوییبخاطر( برسد نچھآ برسد نزدیکانت وبھ خویشانحقاجرایچھ با بخواه، گر) خدااز(پاداشوباش

 و. استستودهوفرخندهگرانی چسانوسنگینیھمھبا) حقاجرای(کھبنگرراکارپایان، تو)شوند مجازات ستمگری

 آشکاروروشنگری باوسازخود را آشکار استداللوپوزش ، توبردند گمان ستمگری توبھ مردم) افتد کھ انچن(اگر

، بستھ ریاضتمھاربھرانفستسرکشاسباین کاردرتوزیرابگردانخویشازرابدگمانیھاآنمردممیاندرشدن

 حق است) پذیرش(بھآنھاکردنوادارکھات بھ خواستھ آنبا تاطلبیده ای پوزشمردمازوورزیده بھ توده مھر

. برسی
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 پیشتواندمیسیاسینامھپیمانازبنداینتفسیرآغازسردرشناختیجامعھ  – تاریخیکوتاهتحلیلیک

 بھحکمراننزدیکانوبستگاناجحافو حاکمان" بازیخویشوقوم"پدیدهچرایی درکبرخوبیآمددر

 ایقبیلھبافتوجامعھ ایقبیلھفرھنگدرنامبرده، کھ ریشھدهپدی. باشدزمینخاورکشورھایدرمردم

 پایداری. استنتی بودهسجوامعتاریخدرسیاسیالینحلمشکالت ازیکی، ھموارهداردحکومتیدستگاه

 نھادھایوسیاسیبینش سنتی، تأثیر شگرفی برجوامعدرایعشیرهفرھنگ وساختارنیرومندیو

 جوامع سنتی درسیاسیتحوالتوتغییر موفقیت در تحلیل جاییکھتااستگذاشتھجوامع این سیاسی

، غربیجوامعتاریخ، برخالفاینجادر. باشد می قبائلکارکردودرست نقششناخت بھاساسًا مشروط

 پیوندھایوھا، موضعگیریتعامالتگیریشکلدر اجتماعیطبقاتازتربرجستھوبارزتر قبائل نقش

 درحکومتھا اجتماعی زیربنایو نیز سیاستاصلی بازیگران قبائلواقع در. است عقیدتی وسیاسی

 ایقبیلھیافتھتثبیتوایستا، نظامشناختیجامعھتحلیلیک ، دربنابراین! اند بودهسنتیجوامعتاریخ

 وحقوقبھحکمرانخانداندرازیدستودولت" قوم و خویش بازی"ماندگار  سنتاجتماعیخاستگاه

 شرقسیاسیتاریخدرشدهیادسنتپایداری. است زمین مشرق استبدادی حکومتھای درشھروندان اموال

 توده ، وآمیز تبعیضامتیازاتوحقوقداشتنھبحاکمشخص بستگانوخاندانھمواره کھبودهچنان

 ایناجتماعیو سیاسیویژه حقوق و امتیازات!کرده اند خوآنانستموجوروزورگوییبھنیزمردم

 برده است راهجوامعایناجتماعی - اقتصادی تاریخدراستثمارگرانازایطبقھپیدایش  بھمعموًال وهگر

. اندبودهحاکمشخص نزدیکانوخویشان ازعمدتًا آناعضای کھ

از نیزوعھدنامھمتنازعلی، چنانچھاماماجتماعی دگرگونسازیبرنامھ درراھبردیھدفھایازیکی

 آبشخورھایوھازمینھ، خشکاندنآیدمیبرزمامداریبھرسیدنازپسخویشاسیسیکارنامھبررسی

 ھای پایھتنھانھ) ع( علی. استحکمرانشخص نزدیکانووابستگانستمگریھایو زورگوییھا اقتصادی

 نیزخود ، بلکھگرفتنشانھراپیشینحکومتیدستگاهبھوابستھطوایف قدرت) اقتصادی(مادی

 بی راشھروندان ھمھ وندادخودنزدیکانوخویشانبھ اقتصادیو، اجتماعیسیاسی امتیاز کوچکترین

 نفیصدددرعلمینگرشیباعلی واقع در. دانستبرابرعیاجتماثروتھایوحقوقدرتبعیضیھیچ

 اقتصادیھاییھپاکردنسستطریقازمردمبھحکمرانوابستگان ستمگری وجوییبرتریبنیادی

 وقوماجحافوظلموگردنکشی علل کھ می دھدرھنمودمالک بھ اوکھاینروستاز. بودآنانقدرت

 کھنکندواگذارخودکسانبھزمینی نخست ھیچگاه مرحلھ و در کند،قطعریشھاز حکمران را خویش

 کشیبھرهبھبیشترچھھر سودجوییجھتوخویشممتازموقعیت از استفاده ءسو باآنھااینصورتدر

، فئودالیسم عصر استبدادیرژیمھایدرکھاستواضحپر. پردازند میھمسایھ کشاورزانآزارو
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 دورهاین  معمول استثمارواستبداد شّدت، برزمینھای کشاورزی برحکمراناقوام وبستگانمالکیت

 ازسرشارفئودالیسمعصردرمیانھخاورکشورھایوایراناجتماعی – تاریخ اقتصادی. میافزود

 اقطاعات خود کھاینان. می باشد حکومت وابستھ بھ جنایات اقطاع داران و مظالمگویایکھاستحکایاتی

 وسیاسیموقعیتبھتوّسل، باکردند می دریافتحکمران از شخص" پاداش"و" ھدیھ" عنوان زیر را

 اقطاع دارانظالمانھقدرت. رداختندپمیناحیھ کشاورزان بیرحمانھاستثماروآزاربھخویشخانوادگی

 دیکتاتورھای بستگانوخویشانکشیبھره قدرت باتوانمی را کشاورزیعصر در حکومتبھوابستھ

... اند انداختھچنگکشورتجارتوصنعتوبانکینظامبرکھ سنجیدداریسرمایھدوره در امروزی

 و کندکوتاھیراستا ایندرمالک مصر، چنانچھجامعھفرھنگیوتاریخیپیشینھھا وویژگیبھتوجھبا

 بھگذشتھاستثماریواستبدادیانگارد، نظامنادیدهرا" نزدیکان"بھزمیناعطایآمیزفاجعھپیامدھای

 اولمسئولبعنوان مالکبر جاودانھ خالقو پیشگاه خلق درآنزشتیو شود میبازسازیسرعت

! ماندمیباقیمصرحکومت

 بر ، عالوهکشورپھنھدر حکمراننزدیکانووابستگانچپاولگریو، خودسریزورگوییاز جلوگیری

 شھروندان درتمامیدانستنمستلزم یکسان اقتصاد، ھمچنین حیاتی منابعازآنھا دستداشتننگاهکوتاه

بی ، ومیان آنان در ایقبیلھ – قومیومسلکی – سیاسیتبعیضھایتبعیضھا بویژهنفیوقانونبرابر

 وکاملتحقق. باشد ، میعدالتوقانوناجرایبھنگام حاکمانبھآنھادوریونزدیکیدرجھبھتوجھی

است و  برخوردارایعشیره فرھنگو ساختارھنوز از کھایجامعھ ردراھبردیھدف این پایدار

 ، البتھچربدمیانسانیارزشھایوعدالتخواھیوتوحیدبھایمانبرھمچنان ایقبیلھقومی و تعصبات

 تعصبامااستدوربسیتردیدبیجاھلیتفرھنگازمالک. آیدنمیبدستمدتکوتاهدر وسانآ

ھایی " چشمداشت"است ممکنجامعھ در ایقبیلھ - قومیدار ریشھرھایباو ، سنتھا وارزشھابھعمومی

 پس! انگیختبر) ع(علیخویشانازبرخینزد ، چنانچھانگیزد برمالکخویشاوندانونزدیکاننزدرا

 باونمودهنفیرااشرافی گذشتھوجاھلیفرھنگھایماندهپسعلی پیشوایشھمچونبایستمیمالک

 این اگر، حتیاجتماعی برابر نھد ثروتھایوحقوقدرراھمگانتوحیدیبینیجھانبرتکیھ

 وخاطررنجیدهعلینزدیکانوخویشانازبرخیھمچونرامالک نزدیکانودوستانعدالتخواھی

 چھخلقوخداخشنودیبرابردرانصافو بی پر توقع گروهاین ناخشنودی براستی و. سازدناخوشنود

خرید وبجانھمراھاچشمینورسرزنشوخشموساختپیشھ شکیباییاینکاردر؟ بایدداردارزشی

حاکمیت انگیزغم پایان ویکسوازراعدالتخواھیشکوھمندونیکونگری تاریخی، فرجام ژرف تنھا با

سرانجامدوراندیشی و این. نھادگامصحیح مسیریدرو نگریستدیگرسویازجامعھ را در تبعیض
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عدالتو مندی جویی و ضابطھ حقراهسختیھایورنجھاپذیرشدرراانسانشکبی تاریخیشناسی

. سازدمی بردبارو، پرتوانگستری

 بھاجتماعیستمھایو تبعیضھابامبارزهراستایدرمردمیحکومتیک کھ تالشھایی ھمھوجودبا

 گمانبدحکمران ھایبرنامھوسیاستھابھدلیلیھربھتودهکھآید پیشگاهاست، ممکنرساندمیانجام

 مردممیاندرموجود بدبینی ھایبا مقابلھبرای  باید راھکاری چھ اینصورت در. گردداعتمادبیو

 سستعدالتخواھیآرمانپیگیریدرراویبایدمیعادلحاکمبھستمگریوتبعیضگمان ؟ آیابرگزید

 کردندگرگونبرای شایستگی و آمادگی مردم کھبرساند یجھنت این بھراحاکمو گرداندانگیزهبیو

 ومردم تودهازحکمرانانیرویگردسبببد گمانی بایداین آیا! ؟ندارندرااجتماعیآمیزتبعیضمناسبات

 رشدوپیدایشاصلیدالیلازیکی قضا از!! ھرگز! ؟گرددمردمازحکومتی دستگاهجداسازیبھگرایش

 اقشارو جامعھباحکومتیدستگاهارگانیکوتنگاتنگ پیوند ، نبودجامعھ سطحبد گمانیھایی در چنین

 مردمداوریسرانجامو سنجششناخت و  ، برحاکماناجتماعیھای پیوند در نارسایی. استآنمختلف

 آنھااعتمادییبو بدگمانیموجبات و گذاردمیجایبر تأثیر منفی حکومتیھایبرنامھو از سیاستھا

 برزیانباری آثار اجتماعی ستمھایوتبعیضھاتاریخیتداومدیگرسوی از. گرداندمیفراھمرا

 درتغییرایجادامکاناز مردم سرخوردگی ونومیدیبھ استممکنطوریکھبھداردجمعیروانشناسی

 آرمانازنھ بنابراین. نماید بدبیننیزعادلحاکمیک بھحتیراآنانوشودمنجرموجودمناسبات

 مبنایی نقشدرنھوکردباید شکآرمان آنحقانیت در مردم، نھتودهازنھ برید و باید عدالتخواھی

 درموجودگمانیھایبدبابرخورداصولیراھکار. اجتماعی تاریختحوالتوتغییردرمردم توده

 درحکومتی مدتبلندومدتهکوتاھایبرنامھ رابطھ با در مستدل کار توضیحیو ، روشنگریجامعھ

 بارابطھدرمردمازپوزشواشتباھاتبھ اعترافآنھا،بھ شدهانجامکارھایمنظم، گزارشمردممیان

 اشتباھاتوکوتاھیھا بھاعتراف و دارتوضیحی دامنھکارانجامآمادگی در.ستکوتاھی ھا وودھاکمب

 خلقبھمھرورزیوگذشتگیخود، ازفروتنیھاینھنشا ازعلیامام ، بگفتھحکمران سویازاحتمالی

 میعدالتو حقبجانبمردمگمانیھا و ھدایتبد وبدبینیھازدودنجھتدرراھکاربھترینلذاو است

.باشد

                                            

  و التدفعن صلحا دعاک الیھ عدوک هللا فیھ رضی، فان فیالصلح دعھ لجنودک، و راحھ من ھمومک، و امنا لبالدک، و

فیذلک حسن الظن، و ان لکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحھ، فان العدور بما قارب لیتغفل، فخذ بالحزم، و اتھم 

عقدت بینک و بین عدو لک عقده اوالبستھ منک ذمھ فحط عھدک بالوفائ، و ارع ذمتک باالمانھ، و اجعل نفسک جنھ 
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دون ما اعطیت، فانھ لیس من فرائض اهللا شیالناس اشد علیھ اجتماعا مع تفرق اھوائھم و تشتت ارائھم من تعظیم الوفائ 

کون فیما بینھم دون المسلمین لما استو بلوا من عواقب الغدر، فال تغدرن بذمتک، و ال بالعھود، و قد لزم ذلک المشر

و قد جعل اهللا عھده و ذمتھ امنا افضاه بین العباد . تخیسن بعھدک، و ال تختلن عدوک، فانھ ال یجتری علیاهللا اال جاھل شقی

ل و ال مدالسھ و ال خداع فیھ، و ال تعقد عقدا تجوز برحمتھ، و حریما یسکنون الیمنعتھ، و یستفیضون الیجواره، فال ادغا

فیھ العلل، و ال تعولن علیلحن قول بعد التاکید و التوثقھ، و ال یدعونک ضیق امر لزمک فیھ عھداهللا الیطلب انفساخھ 

فیھ بغیرالحق، فان صبرک علیضیق امر ترجو انفراجھ و فضل عاقبھ خیر من غدر تخاف تبعتھ، و ان تحیط بک من اهللا 

.طلبھ ال تستقیل فیھا دنیاک و ال اخرتک

کھ از صلح و سازشی) در آید پسبسیار اتفاق افتد کھ دشمن متجاوز از جنگ پشیمان شده و از در آشتی(و ) ٢٣

از اندوھھا و مکن، زیرا آسایش لشکریان و آسودگیخوشنودی خدا در آنست و دشمنت ترا بدان بخواند سر پیچی

سخت برحذر از دشمنت پس از آشتی) ھوشیار باش و(است، ولی) با دشمن(صلح ) گرو(ھرھایت در آرامش و امنّیت ش

نزدیک گرداند، پس پروا پیشھ کن و از زیر بار ) بھ صلح(باش، زیرا دشمن چھ بسا خود را برای فریب و غافلگیری 

 امان و آسودگی) جامھ(ز جانب خویش و او را ابستی) صلح(و اگر میان خود و دشمنت پیمان . بیرون بیاخوش گمانی

رعایت کن، و خویشتن را سپر پیمان و امانت قرار کھ داده ای را بدرستیپوشاندی، البتھ بھ پیمانت وفادار باش و پناھی

ده، زیرا از واجبات خدا چیزی بزرگتر از وفای بھ عھد در جامعھ ای با اندیشھ ھای پراکنده و گرایشھای ناھمساز نیست، 

دریافتھ بودند بر ) بھ تجربھ(را ھم پیش از مسلمانان از آن جھت کھ عاقبت شوم پیمان شکنی) عرب(مشرکین ) تیح(و 

پس بھ امان و پناھت خیانت نکن، پیمان مشکن و دشمنت را فریب مده زیرا . وفای بھ عھد در میان خود ملزم بودند

و ھمانا خداوند پیمان و . ناداندلیر نمیشود جز سنگدلی خدا) نافرمانی(کسی بر ) خداست وفریب و خیانت نافرمانی(

در ) مردمان(است تسخیر ناپذیر کھ وسیلھ آسایش بندگان قرار داده است و آن دژ و پناھگاھیپناھش را از سر مھربانی

د کھ در آن مبنعھد و پیمانی) نیز(و . یابند، پس تبھکاری و فریب در آن روا نیستآن زیستھ و در پناه آن آرامش می

تاویل و بھانھ و بکار بردن مکر و فریب راه داشتھ باشد، و پس از برقراری و استوار نمودن عھد و پیمان گفتار دو پھلو 

ترا ناحق بھ شکستن آن وا ندارد، زیرا بکار مبر، و گرفتاری در تنگنای کار آنگاه کھ باید پیمان خدا را بجا آوری

بھتر از نیرنگ و ) ھزاران بار(ی کھ در پایان آن امید بھ بھروزی و گشایش داری کارو تنگیتو بر سختیشکیبایی

از تو بازخواست شود چنانچھ تو نھ در دنیا و نھ در آخرت ) نیز(و از جانب خداوند است کھ از پایانش بیمناکیفریبی

.بودپاسخگوی آن توانی

 برناظرقوانینو، اصولدولتیکخارجیسیاستزمینھدرمسائل ظریفترینوترینپیچیدهازیکی

 ، کھناھمسازکنشھایوھمسازکنشھایاز است آیندیبردولتھا میان مناسبات. است" صلح"و" جنگ"

 رویدادیدریاوجاییدردولتھا اگر کھترتیب بدین. گیرندمیشکلاقتصادیوسیاسیمنافعبنیادبر

 بھراآنانمنافعتضادمقابل در ، ودھندمیبروزھمسازکنشھایخود، ازکنند حس مشترکنافعم
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 ھمسازکنشھایمیانایندراگر. داشتخواھدپیدرراآنھاناھمسازکنشھایوکشاندهیکدیگربارقابت

 غلبھاولیبردومیچنانچھ، وبودخواھدحاکم صلحدولتھا مناسبات، بریابندبرتریناھمسازکنشھایبر

 جنگ. یابدارتقانیز جنگحالتبھتواندمیکھگرایدمیبحرانبھدولتھامیان روابط آنصورت ، درکند

 یادومیانکھشودمیگفتھاییافتھسازمانوخشنگروھیستیزهبھشناسیجامعھوسیاستعلمدر

 طلبانھحقبظاھرھایانگیزهبا تاریخ جنگھا طولدرچھ گر. دھدمیرخیکدیگراز مستقلکشورچند

 سلطھ گسترشاافروزیھجنگنھانیو غاییھدفکھدانستباید ، ولیاندشدهتوجیھمذھبییاملی

 وجھانخواریخوی. استبودهآنانمنابعغارتوملتھابرغلبھترسادهبزبانیا، واقتصادیوسیاسی

 درونیمناسباتبنیادبرکھشناختیجامعھاساسااستایپدیدهنیزدولتیکدرطلبیتوسعھبھگرایش

 واقعدر. استگشتھکشی استواربھرهوستموزور پایھبرالبتھ، مناسباتی کھگرددمیایجادجامعھآن

 جنگیشھر لذا ، وکند میتعیینآنبرحاکمدرونیروابطماھّیت راکشور یک بیرونیروابطکیفّیت

 .کردجستجوآنھاجوامعدر" زور"و" زر" حاکمیتدربایدرااستعماریوارتجاعیقدرتھایافروزی

 جنگھایازگریزیرا، بشریتنبنددبررختبشریجوامعاز ثماراستواستبداد زمانیکھتابنابراین

، نیست جامعھدرموجود"ورز"و"زر"نمایندهتنھانھ اشتر مالک دولت اما... بودنخواھدخانمانسوز

 راعدالتوحقھایپایھتااستبستھپیمان) ع(علیپیشوایشباعھدنامھاینمفادبموجبمالک بلکھ

. نگیردبرآنانازرامھرشونگسلدمردمتودهباراپیوندشھرگزراستاایندروبرافرازدمصردر

 بساچھ، ولییافتنخواھدافروزیجنگوطلبیتوسعھبھگرایشیخودچھگرمختصاتاینبا دولتی

 ومنابعبھآزمندانھیاکھ گیرد قرار کشورھای متجاوزی تازوتاختموردمالکدورهدرمصرکشور

 اساسًایا ، واند برآمده مصربھخویشسیاسیقلمروگسترشصدددرو دوختھچشمکشوراینثروتھای

 بدلیل بنابراین. کنندمیارزیابی" خطرناک"خویشھمسایگی دررادادگستروگذارحقدولتیکوجود

 استممکنونیست دیگر قدرتھا تجاوز ازمصئون کشوری ، ھیچجھاندراستثمارواستبداد حاکمیت

 پیکارایندرانگاریسھلوسستییاومتجاوزینبانبردازرویگردانی. شودکشیدهجنگبھناخواستھ

 باشرایطیچنیندرنیزمالک ، وداشتنخواھدبردر خواریوزبونی جز ایتیجھنشکبیآزادیبخش

 تجاوزموردکھکشوریاما. آوردخواھدروی آزادیبخشدفاعی جنگ یک سازماندھیبھمردمبرتکیھ

 ودفاعیخودسویازراجنگکشور این ؟ اگردھدادامھجنگبھبایدکجاتاوکیتااستشدهواقع

 خواھانوشدهپشیمانخودکردهاز دشمنکھدھدمیادامھزمانیتاتنھا، آنراکندارزیابیدیبخشآزا

 و شھرھایش آبادی و امنّیت بھ، واستدادگسترو، مردمگرازادیخواهآکھ دولتی. گرددسازشوصلح

 گفتھ بھ کھ(آشتی  و صلح بھدشمنفراخواناز است، ھرگزقائلارزشسربازانشآسایشوجاننیز
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 بامتجاوز کھ دانست باید. کوبدنمیجنگطبلبروکندنمی سرپیچی) آنستدرخداخشنودیعلیامام

 برپایانبھتریناینو استپذیرفتھراخودشکستواقعدرصلحپیشنھادارائھوجنگآغازازپشیمانی

 آغازراجنگ شما"کھاستداللاینباصلحفراخوانازسرپیچی لذا. بودخواھدعادالنھنا جنگیک

 طلبانھتوسعھو کارانھتجاوزھایانگیزهاز حاکی ، خود"با شماست نھومابادیگرآنپایان کردید و

 می تبرئھراآنآغازگرجنگادامھآنکھضمن. استشدهواقعتجاوزمورداستمدعیکھدارددولتی

 چرابراستی اما. گرداندمیبرجنگآغازگر بسودکشوردوھردررااجتماعی – سیاسی شرایط وکند

و ویرانیھابھتنھانھفرسایشیدرازمدت ؟ جنگھایشود تأمین می دشمنبا صلح درخداخشنودی

 درنیز راانسانحقوقواجتماعیعدالتھایپایھ، بلکھانجامدمینشدنیجبرانو بسیار خونریزیھای

 کمتر ، ولیایمشنیدهجنگزیانبارھایآمدپیازھمھ. گرداندمیلرزانوسست بشدتزدهجنگجوامع

 آوردره بدترین! نیستند جنگآمدپیبدترینھاکشتھوویرانیھاکھاستبودهمعترفحقیقتاینبھکسی

 ازاساسًاکھآنھا. استجنگخالل دراهللاخلقسرنوشتبرزوروزرخداوندانتدریجیحاکمیتجنگ

 سرکوببھجنگسایھدرکھ دانند، چرامی"الھی نعمت"آنراوکنندمیاستقبالخارجیبحرانو جنگ

! کنندمیبیمھدرازسالیانتاراجامعھبرخودطلقھمسلطھوپرداختھ مردم یافتھسازمان غارتو

 نھواپسگرایاگرایشھایتواندمی جنگادامھوصلحپیشنھادرد نیزحکومت مالک درحتی بنابراین

 یکبنابراین. بیانجامد" زور"و" زر"برمبتنیمناسباتتکوینبھوکردهتقویتراجامعھدرموجود

 حقوقازدیگرسویاز قربانیانش بنشیند، و سوگ درویرانیشھرھایبابایدیکسواز زدهجنگملت

 در زورگویان وسودجویانحاکمیتبھوبپوشدچشمساالرانجنگسودبھخویشاجتماعیوسیاسی

! کندخوجامعھ

 ازپیروزمندانھرفتبرون. استبغرنجو، ناپایدار، شکنندهحساسبسیارجنگازپسوضعیتوشرایط

 ھوشیاری. استبردباریوخرد، ھوشیاریعنصرسھازکافی برخورداریدنیازمندشواروضعیتاین

 صدددرخواھیصلحدترفنبادشمنبساچھکھاستضروریآنرواز) نظامیآمادگیو(سیاسی

 ازمناسبمکانی - زمانیظرف تھاجم در و، غافلگیریجویی فرصت. باشدآمده بر فریب غافلگیری و

 تاریخبھاگر، ونیستذھنازدوروجھبھیچاحتمالیچنینلذا. استسیاستعالمدرترفندھای معمول

 صلحی خواھانبراستی چگاهھی سلطھ گر بزرگ قدرتھایبویژهکھبینیممیافکنیم نظری جھانسیاسی

 تااندبودهپیگیرنیز"صلحزمان"درراخویشطلبانھتوسعھمقاصداند، بلکھنبودهعادالنھوپایدار

 قرارداد حتی آنھا! گردانندیافتنیدستکارآمدترودیگرترفندیبانیامدکوشش بدستنخستینردراآنچھ

 کھشرایطیدرآننقضحتیودلخواهتفسیرامکانتا دبستنمیدوپھلوومبھمایبگونھنیزراصلح
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 کتاب، درزمینبمغراجتماعی، اندیشمندمنتسکیوبارهایندر. باشد، فراھمکردندمیقدرتاحساس

 دوبارهتجاوزقصدھموارهوکردندنمیصلحنّیتحسنباھرگزچون آنھا" : گویدمیرومیان انحطاط عظمت و

 باعثکھگنجاندندمیشرایطیآندرورفتمیبشمارجنگدرایوقفھبرایشانصلح، پیمانداشتند سردرای

 کھشامبرکنار شدهحاکم(باز نیرنگمعاویھخواھی صلح رفندت".  شدمیبودپذیرفتھآنراکھکشورینابودی

 واھیخصلحازبارزینمونھ ھمچنین" مدائن ساباط"و" صفین" در) بود" زور"و" زر" پرستنده

 توسعھاھدافتحققبرایابزاریھرازکھ استاسالمسیاسیتاریخدر مکارگرانسلطھ دروغین

 بھوفاداریکھ) ایمانو(خردنیروی، باید ازھوشیاریارکندر  اما... جستندمیسودخویشطلبانھ

 توانکھانسانی،  خردتوحیدی ایمان نبود در. بودبرخوردار ، نیزسازدمیالزامیراامانھاوپیمانھا

. شدرھنمون امانھاوپیمانھابھپایبندیضرورتبھراعرب، مشرکیناستگذشتھتجارببندیجمع

 اعتمادبیھمھنزدراآنھاشکنیپیمانکھدانندمی، بخوبیگرایشیوماھیتھر ، بادولتھاامروز نیز

 اگر پس. زوال آنو نزوا و ضعفا بااست برابرنیزدولتیکبھجھانیاعتمادیبی، وگرداندمی

 خرد برعالوهکھ، مسلماناندانستندمیتعھدات بھ اجرای ملزمراخود عقلفرمانبھتنھاعربمشرکین

 و صلحپیمان بھ بندیپایوپیمانھابھوفای، درمندندبھرهنیزرستاخیزروزوبخداایمانازانسانی

 حقدر، حتیخیانتوفریبوشکنی پیمان، )ع(علینگرشدرکھ چرا. ترندشایستھبسیپناھندگی

 تاریخدر آیا اما !نادانسنگدلیمگرشودنمیدلیرنافرمانیاینبرکسیوخداست ، نافرمانی"دشمن"

 کھ" معاندان" آیاو! ؟اندبستھبکاربارهایندرراعلیامامدیدگاه" مسلمان"زمامدارانو، رھبراناسالم

 اسالمدرصلحوجنگقوانین بھ) تاریخی حقایق بھ خیانتومردمیبفرواقعدر(تحریفو با  جعل

" دشمن"حقدرحتیدسیسھوفریبوخیانتآندرکھکنندمیپیرویمکاتبیاز، خودتازندمیسخت

 امنیت و را برای  آسایش" پناھندگی"و"پیمان"سنت ، خداوند)ع( علی بگفتھ باری! ؟باشدنکوھیده

 ھرازبایدستودهسنتاینلذا، واست خواستھآنھامیاندردوستیوصلحقراریبرو خودبندگان

 وقراردادھامتن درنھپس .گردد استوار" خلوص"و" صداقت"بر وبوده دور ایدسیسھنیرنگ و

 فرصتوخائنانھتوانندمیسیاستعرصھبازیگراننھ، ویابدراهتواندمی ابھام و فریب ھانامھپیمان

 پسشرایط. گرددمیرھنمونبردباریبھراانسانایمان وخرد اما... برآیند آنھانقضصدددرطلبانھ

 جھاتازرا سیاستکارگزاران مسالھ این. استحساسوشکنندهبسیارشداشارهچنانچھجنگ از

 ضد"فشارھای برابر در مقاومت. دھدمیقراربسیار تنگناھایدرو توانفرسا فشارھای زیرمختلف

 طلبرابیزاری وخشمآتشنشاندن فروو ، شکیبایی"صلحراه"تنگناھایازپیروزمندانھگذرو" صلح

 را وضعیتتواندمی راستا این کننده درتحریکاقدامکمترینو نسنجیده سخن کوچکترین. کندمی
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 نمیسردبزودیاستیافتھپایانبتازگیھکجنگیآتش. برگرداندجنگبھ حالتصلححالتازبسرعت

 دوباره رقھجکوچکترینباوبماندپنھان ھاکینھخاکسترانبوهزیردردرازسالیانتاتواندمیوشود

، بیخردرھبرانبانیزوضع اینمسئولیتکھاست بدیھی. بسوزاندراملتھاھستیو گرددفروزان

 ضد"فشارھایبرابردرکردن پیشھشکیباییو صلحپیمانھبپایبندی. استافروزجنگوناشکیب

 برایرانیکیپایان ، ولیدھدمیقراربسیاریتنگناھایوسختیھادرراسیاسیسران چند، ھر"صلح

 دوختھچشمامورپایان بھھماینجادراشبینانھجھانژرفبا اندیشھ علی امام. زدخواھدرقم کشورشان

 وشکیباییباراجنگازپسدورانناخوشسختیھایوتنگناھاکھکندمیسفارشمالکبھ، واست

، امورشناسیسرانجامودوراندیشیاین کھ بنگرد آنخوشبھ پایان امیدوارانھ و گرددپذیرافروتنی

 با علی امام. بودخواھدجنگازپس پیچیدهودشوارشرایطازسرافرازانھعبوردرویراھنمای

، عادالنھ وپایدارصلحیبھ دستیابیامید، بھتنگناھا وسختیھابردبارانھپذیرشکھکند تأکید می قاطعیت

 ناخشنودی واستتاروتیرهآنسرانجامکھجنگیدررفتنفرووشکنیپیمانازاستترشیرینبسی

 خودکردارپاسخگوی) تاریخوممرد برابردرنیزو(خداپیشگاهدرباید و انگیزد بر می نیزراخدا

.باشد

 

 مدهانقطاع، ونعمھ بزوال احریال، ولتبعھاعظمال ، ولنقمھادعیشیلیس، فانھحلھابغیرسفکھاو ولدمائ ایاک ،

 تقوین، فالالقیامھ یومالدمائمنتسافکوفیماالعباد بینبالحکممبتدیسبحانھاهللا، وحقھابغیرالدمائسفکمن

، العمدقتلفیعندیالواهللاعندلکعذرال، وینقلھویزیلھبل یوھنھویضعفھ مماذلک، فانحرامدمبسفکسلطانک

 ، فالمقتلھفوقھافماالوکزهفی، فانبالعقوبھاویدکاوسیفکسوطک علیکافرطو بخطاابتلیتان، والبدنقودفیھالن

. حقھمالمقتولاولیائ الی تودی انعنسلطانکنخوهبکتطمحن

 جویی، بزرگانتقامبھ کننده دعوت ناحقخونریزیازبیشترچیزی، زیرابپرھیزسختنارواخونریزیاززنھار) ٢۴

 خداوند رستاخیزروز در کھموضوعینخستین. نیست) حکومت( عمرکنندهکوتاه، ونعمتکننده ، تباهرنجودردکننده

 خونناروایریختنباراحکومتتاقتدارپس. استریختھزمین برخونھایمسالھ فرمایدحکمآنباره درسبحان

 اینبا(.سپاردمیدیگریبھکردهنابود راآن، بلکھسازدمیو زبونسستراحکومت) بعکس( این کار، زیرامخواه

 و. آیدالزم) قصاص(مجازاتکارایندر، زیرانیستعمدکشتندرایبھانھوعذرھیچ منوخدانزدترا) حجتاتمام

، کشتیدستیاشمشیر، تازیانھ با را کسی) ھواوخشمرویاز(مجازاتدررویزیادهبایاوخطاوسھورویاز اگر

 ونخوتکھ ، مبادا)کاھدنمیانسانیکقتلاھمیتازدستباکشتن(مشتیکوبیدنازاستمھمترکشتنکھبدان پس

.داردبازبپردازیاشخانوادهبھرامقتول خونبھای کھاینترا از پادشاھیغرور
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 رانده سخن داخلی اشسیاستبھحکومتیکخارجی سیاستپیوستگیازعھدنامھپیشینفرازتفسیردر

 وافروزیجنگبامنطقیوضروریایرابطھداخلیکشتاروسرکوبکھ تأکید داشتیم نکتھ اینبرو

 بحثپایانازپسدرستکھاستنکتھاینبر تأکید دوباره جھتھم شاید. داردخارجیگریسلطھ

 دیگریکبارراویعلی مالک، امام دولتخارجیسیاستبرحاکماصولتدوین و" صلحوجنگ"

 نخستفرازھایدرپیشترکھرامباحثی، وکندمیمردمباحکومترابطھکیفیتو کشورداخلمتوجھ

 آمدھایپیو" کشتاروسرکوب"حولمشخصیمضامیندربار ، اینکرده بود مطرحعھدنامھاین

:کندمی دنبال آن اجتماعی وسیاسی

 گرو در آناستمراروء بقاوحکومتاقتدارکھاستبوده اینھموارهتاریخمستبداننزدرایجپندار

 وسرکوببامگرگرددنمیتسلیمومرعوبنیزجامعھ ، واستمردممیاندروحشتورعبایجاد

 یکوسطحیدید(اندیشیسادهدرریشھ تاریخمستبدان نادرستپندار. ناراضیانومخالفانکشتار

 اعمالبھتحّولیوحرکتھرکردنمنوط(یکیمکانایستای نگرش و) ھستیپیچیدهھایپدیدهبھبعدی

 ، کھانسانیجامعھعلمیشناختودرکاز مستبدان. داردجامعھوانسانبھآنھا) بیرونازفشاروزور

، استابعادتمامیدرتحّولوتغییردرپیوستھدرونازواستھستیپدیدهترینپیچیدهومتکاملترین

 میدربحرکتفشار و زوربا  تنھاکھکنندمیتشبیھمکانیکیدستگاھیبھراانسانیجامعھوناتوانند

 و با کشتار تواندمیکیتااستبدادی حکومت اما!ایستدمیبازحرکتازھم فشاروزورباوآید

 ازباالتر" گردند کھ ھمبستھ باورایندرمردمکھزمانی ؟ تانمایدخودمقھورومرعوبرامردمشکنجھ

 قربانیکھاست) یکدیگرازجدایی" (تنھایی"و" سکوت"درتنھا" ھابره"و" نیسترنگیسیاھی

 قیاموخیزشھای، نطفھشودفراگیرستمتحت مردممیاندر باوراینکھھنگامی از. شوندمی" گرگ"

 وفروپاشیسراشیبدر را حکومتوشودمیبستھپیدرپیجبارانجنایتوظلمدستگاهضدبر

 پنداروارونھ، درستتاریخ در بنابراین. دھدمی، قراراستتاریخمستبدانھمھنھاییفرجام، کھنابودی

 وشدهلرزانوسستاقتدارشھایپایھعلیامامگفتھبھخونریزحکومتدارد وجریانمستبدان

 بررامستبدانمطلوب" ثبات"و " خفقان"مدتکوتاه در ، کھکشتار وسرکوب. گردد میکوتاه عمرش

 اجتنابراقدرت جابجاییوبخشیدهشتاب راسیاسیتحّولروندامامدتبلند، درکندمی چیرهجامعھ

. گرداندمیناپذیر

 اقتصادیفعالیتھایبرناخوشایندی تأثیرات بس وشودنمیمحدودسیاستبھتنھاخونریزیھااین عواقب

 پیدرکھناپذیرتسکین رنجیودردویروان آزارھای .گذارد میجایبراجتماعی شھروندان و

 وبردهمیاناز اقتصادیوتولیدیزمینھدرراکوششوکار، انگیزهشودمیواردمردمبرکشتارھا
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 ونعمتنیز کارآمد اقتصادیومنظمفعالیتھاینبوددر. کندمیدورآنھااندیشھازراخالقیتوابتکار

 بھکسیدلودست، نھھمیشگیاندوهوغم، وخفقانوترسدر .شودمیرویگردانجامعھازرفاه

، اندبریده ، زبانھااندشکستھدستھا. است نو آوریواندیشیدنیارایرامغزیھیچنھ، ورودمیکار

؟ !جنایتکاراناز انتقام: زندمیموجاندیشھیکتنھاسرھادر ، واستبیزاریوکینھازلبریز دلھا

 روزدرخداونددادرسیموضوعنخستینراشدهریختھبناحقخونھایبررسیعلیکھ امامنیستبیھوده

.  استدانستھ رستاخیز

 در حکومتگران با شھروندان ، یکسانیراستینساالریھای مردم درمشترکوبنیادیویژگیھای ازیکی

 پایھآنبرابردرکسانیی، واستعمومیمیثاقیک" قانون"حکومتھااینگونھدر. است" قانون"برابر

 اینزمینھآنستکھنیزنخستیناسالمتاریخیافتخاراتاز یکی. رودمیبشمارملتاقتدارو اجتماعنظم

 تفکیکالھی وعدلدادگاهدرھمگانی یکسانیطرح ، باعملدرچھوتئوریدرچھراحقوقیبریبرا

" خلیفھ"و" المومنینامیر"شخصحتیودولتمندانیبرا، ودولت، فراھم ساختنھاد ازقضاییدستگاه

 میحّجتاتمام بارهایندر مالکبا)ع(علی کھاینروست از. نشدقائلایویژهقانونیفراامتیازھیچ

، عمد غیرقتلدرچھوعمدقتلدر ، چھشدخواھدمصرفرمانروایعھدنامھاینبموجبکھرا او و کند

 در تن قصاص: حکمفرماست مصرشھروندانتمامی برتبعیضیھیچبی کھداند یمقانونیھمانتابع

! عمدرغیقتلازایدرمقتولخاندانبھخونبھاپرداخت، وعمدقتل ازای

 نفسھفیالشیطانفرصاوثقمنذلک، فاناالطرائحب، ومنھایعجبک بما ، والثقھبنفسکو االعجابو ایاک 

 تعدھم، اوانفعلکمنکانفیما، اوالتزیدباحسانکرعیتکعلیوالمنایاکو. المحسنیناحسانمنیکونمالیمحق

 اهللا ، قالو الناس عند اهللالمقتیوجب ، والخلفبنورالحقیذھب ، والتزیداالحسان یبطلالمن، فانبخلفکموعدکفتتبع

. تفعلونماالتقولواان اهللاعند مقتاکبر: تعالی

. استوضحتاذا عنھا ، اوالوھنتنکرتاذا فیھا امکانھا، اواللجاجھ عندفیھا ، اوالتساقطاوانھاقبلباالموروالعجلھ ایاکو

. موقعھعملکلاوقع، وموضعھامرکلفضع

 قلیل عما، ولغیرکمنکماخوذ، فانھللعیون وضحقد ممابھ التغابیعما تعنی ، واسوهفیھ الناس بما االستئثار وایاکو

. للمظلوممنکینتصف، واالمور اغطیھعنکتنکشف

 السطوهتاخیر، والبادرهبکفذلککلمناحترس، ولسانکغرب، ویدکسطوه، وحدکسوره، وانفکحمیھاملک

. ربکالیالمعادبذکرھمومکتکثرحتینفسکمنذلکتحکملن، واالختیارفتملکغضبکیسکنحتی

 باشی داشتھ دوستاینکھ از) بپرھیز نیز( ، ووا داردخودپسندیبھتراآنچھبھاتکا وخودپسندیازھیزبپرو) ٢۵

 وارزشبی را نیکوکاراننیککاروبخششتااستشیطانفرصتھایترینمطمئنازحالتاین کھ کنند ستایشتبسیار
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 یا، وبنماییبزرگراکارآن، یاگذاری منت رعیتبھدھیمیامانجکھخوبیکاربرایاینکھاز بپرھیز و. گرداند تباه

 ھستآنچھازبیشراکار کند، ومیاثربیرااحساننھادنمنت، زیرانکنیوفادھیمیآنانبھکھایوعدهبھ

 یتعالیخداچنانچھ انگیزدمیبرراخلقوخداخشم وعدهبھنکردنوفا، وسازدمیخاموشراحقنورکردنوانمود

  . کنیدنمیکھراآنچھبگوییداینکھازآیدمیخشمبھسختخدا: فرماید

 آنھا درکوشی سختی و سختسر ، یارسدآنھا فراھنگاماینکھ ازپیشکارھا انجامدرزدگیشتابازکن خودداری و

 درکوتاھیو سستی یا است، وناپید وتیرهآنرشتھسرکھ کاریانجام درتکروی و خودسری ، یاآینددسترسدرچون

. بدهانجاموقتشبھراکاریھروبگذارخودجایبھراچیز ھر پس. استآشکارو روشن) آنانجامراه(کھآنگاهکار

از )نیز( برابرند، وآن) ازبرخورداری(درمردمکھ) اجتماعیثروتھایوحقوقاز(آنچھدادناختصاصبخودازترسب

 ادا کھ حقی(آن ، زیرااستروشنھمھبرایوکنیتوجھآنبھ) اتوظیفھبربنا(بایدآنچھدر زدننادانیبھراخود

کارھایت  رویازپرده) روزگار( ، و بزودیشدخواھدفتھگر) شدهپایمالحقشآنکھ(دیگریبرایتو از) ای نکرده

. بستاند تواز مظلومداد برگیرد و

 اختیاردررازبانت تندی و ، خشونتبکاهآن تشّدازنشان وفرورا خشمتباش، شرارهمسلطخودنفسبرمالکای

 نشیند خشمت فروکھھنگامی تا آنھا تأخیر انداختن بھو نکردنشتاب با خشونتھا این از ھمھ گزین دوریو بگیر،خود

 واندیشھبسیار آنکھ مگر یابینمیتسلطخویشتنبر ھرگز) کھ بدان(، وگردی و مسلط یافتھ اختیارخویشنفسبرو

  .پروردگارتبسویبازگشت یادآوری درکنیھّمت

 کھقیاخال و، اجتماعیسیاسیضوابطواصولازایپاره برعلی عھدنامھ، امام پایانیفرازھای در

 عھدنامھآغازین فرازھای دربویژهبعضًا باشد، ومیمردم ودولتمیانمناسباتعادالنھ تنظیم راھنمای

 حکومتیکنگھداریو برقراریدرآنھا اھمّیت تاکندمی ، پافشاریبودآوردهمیانبھسخنآنھااز نیز

 ازرامالک کند و میآغازاخالقی ھای رھنمود از وی. باشدکردهگوشزدمالکبھرامحورعدالت

 خودپسندیزشتخصلتساززمینھکھاش فردی" مثبت"کارنامھ ویژگیھا و بر و بالیدن خودپسندی

 وسیاستبزرگانازبسیاریسقوطعاملتاریخطولدرنفسرضایتوخودپسندی. داردمی، بازاست

، ببالد خود"نیک"ارزشھایبھو زند تکیھ شتھگذ" افتخارآفرین" بر اعمال کھ کسی. استبودهاجتماع

 دیگرلذاوپنداشتھانسانیکمالنھایتدرراخودکھ، چرااستبستھراخویشتکاملو رشد راه

 وزدندرجابھوکندمی بسندهخودھایداشتھ آورد، بھ نمیبعملخودتصحیحواصالحدرکوششی

 وزدندرجا بھتنھا خودپسندی ناخوشایندھایآمد، پیباری. افتدمیانحطاطو عقبگردبھ آنازبدتر

 کارنامھ وارزشھابخاطرکھدارددوستخودپسندفرد. گرددنمی برانسانتکامل و رشدروندتوقف

 وسازندهنقد ازخودعالقھمورد چھرهخوشایندبرای کھ آنھا شود، وستایش خود پیوستھ" درخشان"

، پردازندمی او آمیزمبالغھ ستایشبھ بیدریغ ضعفھایش برپوشیچشمباوکردهخودداریویاصولی
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 رضایتوخودپسندیگرفتارکھرھبریترتیببدین! کنندمیفراھمرااوزدنزمینمقدماتواقعدر

 ٩بندتفسیر بھ! (گذاردمیحراجبھ ھم رااشخوب گذشتھ کارنامھو ویژگیھا ، حتیشود مینفس

 کھ است" شیطان" مطمئنفرصتھمانتوحیدینگریجھاندرنکوھیده خصلت این) شودھمراجع

 ورھبریک اما... سازدمی تباهوارزش ، بیرفتآنشرحکھای را بگونھ انساننیککارنامھ

 سھرعایتبھ، بایدنفسرضایتوخودپسندیھولناکورطھدرشدنگرفتار از پیشگیری برایزمامدار

 برای خوبی کار اگر .١: باشد پایبندشدیدًاخویشحاکمیتتحتمردمبارابطھتنظیمدراساسیاصل

. استرساندهانجامبھراخودمسئولیتووظیفھتنھابلکھنداردآنھاسربرتی، مّناستدادهانجاممردم

 ھایخواستھسطحکاھشجھتدرو استرایج رسم بسیار یک استبدادیحکومتھایدر ، کھت گذاریمّن

 کار کوچکترین ازای در تاریخ مستبدین. کند می تباهنیز را کار اثر و گیرد، ارزشمیصورت مردم

 بھایبساچھ اقتصادی، کھمعمولفعالیتیکاندازیراهیا" امنیت"ایجادبرایمثالخود" مثبت"

 روزی شبانھ ستایش انتظار مردماز و گذارده فراوان ت، مّناندپرداختھآناجرایبرایمردمھمسنگینی

 ووظایفاز...عدالت، آبادانی و، رفاه، اشتغالامنیت ، ایجادرایج سیاسی فرھنگ در ھنوز. دارند

 ھایفرھنگ در! داردمردمسربرحاکمکھاستتیمّن، بلکھشود نمیشمردهومتحک مسئولیتھای یک

 بایددلیلھمینبھ، کھاست مستبد فرمانروای سر برکت از نیز شھروندان" آسودهخواب"حتیاستبدادی

 راآنھا، ونمایدخودداریخویشاقداماتدادنجلوهبزرگ از. ٢! بودوی ستایندهوسپاسگزارھمواره

 رھبران" ارزنده خدمات" نمودن ، بزرگسنتیرایجسیاستدر. کندارزشیابیشانواقعیھایاندازهدر

گذاری،  تمّنھمچونبزرگ نمایی نیزایناز ھدف. است معمول بسیار امری جامعھ بھ زمامداران و

 بزرگ بارزیان پیامد اما. استدولتمقبولیتافزایشحالعیندر وجامعھانتظاراتسطحازکاستن

 حقیقت نور ساختن خاموشعلیامام بگفتھ و کارھا ارزشگذاریضوابطو معیارھا ریختن ھم ، درنمایی

 جامعھدرپایدارنتایجوآثاردارایوزیربناییکھعقل، کارھاییحکمبھو تاریخمنطقبربنا. است

 حقوقو اجتماعی مبانی عدالت تحکیم ، مثالاستترارزنده تأثیری کوتاه بردباروبناییاقداماتازاست

 ازبرترنیزاشتغالوکار ، ایجاداستاقتصادی رشد و اشتغال ایجاد از تر ارزنده کاریجامعھدرانسان

آمار و  ، برشود می دولتھا" کار بیالن" پیرامونکھتبلیغاتی امروز... است وبیکاران مالی بھکمکھای

 غلّو ارقامھاوآماردرنیزوکارکیفیارزش در آنھم کھاستروبنایی متمرکز کارھای زمینھ در ارقام

 ، معیارجامعھ نظران صاحبو مردممیان در پراگماتیستیارزیابیونگرش شیوه رواج این. شود می

 مردمباکھپیمانیوعھدوقرارھاوقول بھ. ٣.است سپردهفراموشی بدستارزیابی را وسنجش حقیقی

 ، بلکھنیستاستبدادی حکومتھایمختص، تنھادادنمردمبھدروغوعدهامروز .وفا کندحتمًااستبستھ
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 وتھادولدروغینھایوعدهآمدپی. استرایجبسیارنیزپارلمانینظامھایو دمکراسیھای غربی در

 بیزار کردنحتی مردم، وشدن ، دلسردجامعھدرنومیدیواعتمادیبی، گسترششھروندانبھاحزاب

 مستقیمًامردمسرنوشتکھچیزیازبیزاری، یعنیاستسیاسی روندھای درشرکتو" سیاست"ازآنھا

 در: کنندمیدنبالرامدتبلندومدتکوتاهھدفدوترفنداینباسیاسیونواقعدر! داردبستگیآنبھ

 انتخاباتدرشدنپیروزیاو حکومت ادامھبرایشھروندانمیاندرمقبولیتافزایشخواھانمدتکوتاه

 درمردمنقشکردنخنثیبھ مدت بلند در، وباشندمی) موجوددموکراسیھایودر نظامھای پارلمانی(

 برجستھراخودنقشبدین وسیلھتا ندیشندا ، می"سیاست"در آنھا عملیسیاسی، با بیتحوالتوتغییر

. انگیزدمیبرسختراخدا، خشممردمبھدروغوعدهکھاستدالیلھمینبھھمشایدو. سازندتر

 رھبراننفسرضایتوخودپسندی بارز ھاینشانھازخالفوعده، ونمایی ، بزرگگذاری ، منتاریب

 خودسازیبرنامھدرضروریبندھایازنامبردهھاینشانھزدودناست، و لذازمامدارانو

. رودمی شماربھ" سیاستمداران"

 شتابازرامالک ، وراندمی سخنجامعھ ورام بھنگامانجاموبندیزمانضرورت ازسپس علی امام

 ازگرفتنپیشی زدگی شتاب. داردمیبازکارھاانجامدرسستینیز، و، خودسری، سرسختیزدگی

 رویمیانھضرورتدر عھدنامھ ٧بنددرپیشتر علیامام. زمان افتادن از سستی پس، واست زمان

 دستاوردیھیچتنھانھامورنابھنگاموی، انجام دید از. بودگفتھسخنعدالتوحقاجرایدراصولی

 دیگران برای شیرینشثمرهوسودواوآناززیانشورنجگذارد، بلکھنمیجایبراشکنندهبرای

... کندکشتدیگریزمیندرکھاستکسیمانند بچیندنرسیدهکھزمانیدر را میوه کس ھر" ... کھبود، چراخواھد

 آسیبھایملتھا اجتماعی تکاملروند، بھتاریخدرنابھنگام ھای پدیدهاساسًا. )۵، خطبھالبالغھنھج( "

اجتماعی امورانجاممراحلو فرصتھا ، شناساییدیگر سوی از. استکرده واردناپذیریجبرانوجدی

 ایدب حکومت سران! جغرافیاست گسترهوتاریخ در درازای ملتھاسایرتجارببررسیو دانش نیازمند

 ورشدمرحلھازصحیحیدرکبھ، وباشند داشتھسیاستوجامعھازایجانبھھمھوپویاشناخت

 اجتماعی تجربھودانشکسباز پس. باشندرسیدهمردمنیازھایوھاخواستھ سطح ، و نیزآنانکشاف

 مسیروداستناپیکارھارشتھسرکھزمانی، بویژهکارھاانجام سری در خیرهوتکرویاز، بایدالزم

 ، ونیسترواکوتاھیو سستی، دیگررسیدفراکاریانجامھنگامھچونو. نمود، پرھیزتاریکحرکت

 تواندمی) ع( علیخردمندانھرھنمودھایکاربست. گماشتھّمتآناجرای بھ توانھمھبااستبایستھ

 پیو) رویچپوروی راست( ھولناک نابھنگامی گردابازراعلیپیروسیاستمدارھر و مالک

 کھشرحیبھ( سود جویانھ گرایشوانگیزهمربوطھزمامدارآنکھبر، مشروطبرھاند مرگبارش آمدھای
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!باشدنداشتھ) آمدخواھد

 بھآنانگرایشدرریشھتواندمیسیاسیرھبراندرنابھنگامی، پدیدهنفسرضایتوخودپسندی ھمچون

، تاریخ سنت ایستایبردولتمندان بنا. باشدداشتھنیزطبقاتیجوییبرتریواقتصادیطلبیانحصار

 توانستندمیجاییکھتاو اند بوده برخوردارشھروندانبھنسبت ویژه امتیازات و حقوقاز ھمواره

 برابریاصل. ساختندمیبھرهبیآنازرامردموآورده در خود انحصاردرراعمومیثروتھای

 رامردمبر" حکومت"خودزورپرستی آئیندرکھکسانیبرایاجتماعیثروتھایوحقوقدرشھروندان

 آئین چارچوب در. نیست! بینانھواقعو باورکردنی، اساسًااندپنداشتھجوییبرتریوکامجوییابزار

 جزئی جداییجامعھدرانحصاریامتیازاتو ویژهحقوق از، برخورداری"قدرتفلسفھ"یازورپرستی

 کھبودحکومتینخستینعثمان، حکومتاسالمتاریخدر! استکشورداریوحکومتسرشتازناپذیر

 ، یعنیبرابرندآنھااز برخورداریدرمردمعلیامامھگفتبھکھآنچھعثمان .گشتاستوارپایھاینبر

 و" خلیفھ"شخصبھمتعلقاساسًاراالمالبیتوکردواگذارخویشانشوخودبھرااجتماعیثروتھای

 مطابقراالمال بیت نتواند کھ اگر گفتمردم می اعتراضبرابردروی! دانستمیمسلمانانعموم نھ

 پویای سنت بر بنا اما)... حسینطھ - الکبری الفتنھ! (؟استشدهپیشواچھبرای، پسکندخرجخودمیل

 و ظالم حاکمان ازتاریخیبزنگاهیکدرراخودرفتھدستازحقوقسرانجام ستمدیده، مردمتاریخ

 زدهنادانیبھدارندکشیحقایندرکھنقشیبابتازراخودآنان چند ، ھرستانندمیبازانحصارگر

 استآشکارھمگان براجتماعیبیعدالتیوجویی، برتریانحصارگریدر حکومتگران مسئولیت. باشند

 ستمدیدگانوخداسوزستمخشمآنکھجز کردنخواھدحلآنھابرایرامشکلیزدننادانی بھراخودو

 خود"و خاستندبپا خودشدهپایمالحقوق بازستانیبرای ستمدیده مردم انگیزد، چنانچھبر می زودتر را

 خانھخشمگینمردمجاییکھ، تاکردورشعلھبیشتر راانقالبآتشتنھاعثمانھای" زدننادانیبھرا

 مالکبھ علیکھاستتاریخپویایسنتھمینپایھ بر! کشتندراویسرانجاموکردهمحاصرهراخلیفھ

 منحصر حقوبیشترسھم ، ھرگزداندبرابراجتماعییثروتھاوحقوقدررامردمکھکندمیسفارش

.باشدمعترفنیز زمینھایندرخودمسئولیتبھ ، وندھد اختصاصبخود بفردی

 خودسازیبھدیگرباررامالکعلی، اماماخالقیو، اجتماعیسیاسیرھنمودھایازبخشاین یانپا در

 مراجعھعھدنامھنخستفرازھایتفسیربھ( کندمیدعوتخشمبروزھنگامبھداریخویشتنو مکتبی

 درحتی راایپدیدهچنینعلیامام، واستطبیعیامریانساندرحالدگرگونیو خشم بروز). کنید

 خشمبروزھنگامبھ آنستکھمالکبھ وی رھنموداما. داندمی محتملاشترمالک چونایانسان وارستھ

 ونشستھفرو خشمش یکتاایزدبھایمانسایھدر کھزمانی اندازد تا عقببھراگیریتصمیمواقدامھر
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.گرددمسلطخویشنفس بر

 الھوعلیھاهللاصلی -نبیناعن، او اثرفاضلھ ، اوسنھعادلھحکومھمنتقدمکلمن مضیما تتذکرانعلیک والواجب- 

 ، وھذاعھدیفیالیکعھدتمااتباعفیلنفسکتجتھد ، وفیھابھعملنامماشاھدتبما، فتقتدیاهللاکتابفی فریضھ او

 یوفق الوالسوئمنیعصم، فلنھواھاالینفسکتسرععندعلھلکتکونلکیالعلیکلنفسیالحجھمنبھ استوثقت

 ماووالزکاهالصالهعلیتحضیضوصایاهفی -صلیاهللا علیھ و الھ -اهللارسولالیعھدفیماکانقد، وتعالیاهللاالللخیر

.العظیمالعلی باهللا الیقوهالوحولال، وعھدتبما لک اختم ، فبذالکنکمایماملکتھ

 العذر علیاالقامھمنرضاه فیھلماایاکویوفقنی انرغبھکلاعطائعلیقدرتھعظیم، ورحمتھبسعھاهللا اسال وانا

یختمان، والکرامھتضعیف، والنعمھتمام، والبالد فی ثراال جمیلالعباد، وفیالثنائحسنخلقھ، معالیالیھ و الواضح

.الطاھرین، صلیاهللا علیھ و الھ الطیبیناهللا رسولعلیالسالم الیھ راجعون، و، اناالشھادهوباسعادهلی ولک

 سنتوروش بودند، یادادگرکھحکومتھایی ازگذشتھپیشینیانتبرکھراآنچھآورییادکھاستبایستھتو بر و) ٢۶

 بدانخدا کتابدرکھ واجبیامر است، یاماندهجایبر) ص( پیامبرماناز کھآثاری یا ، واندبستھکاربکھنیکویی

 آنچھپیرویدر) بویژه(، وکنیمی پیرویکرده ایم رفتار آنبھنیز ماکھبودیشاھدکھراآنچھ پس. استشدهاشاره

 اینکھتانمودماستوارتوبرراخودحّجتعھدنامھاینبامن، ونماییمیکوششکردمسفارشتوبھعھدنامھایندر

 ھرگز نگھدارنده کسی عالیخدای تبجزچند ھر .باشد نداشتھایبھانھ دل خواھشھایسویبھشتافتنھنگامبھتو نفس

 زکاتونماز درکوششورغبت بود کردهسفارشبمن) ص(رسولخداآنچھو. نیستنیکیبھدھندهتوفیقو بدی از

، می دھمقرارنوشتمتوبرایکھپیمانیپایاندررا حضرتآنسفارشنیز من. بود ھایتان داراییبادرسترفتارو مال

.بزگوارومرتبھواالخدایخواستبھمگرنیروییوجنبشنیست و

 ای خواستھھربخشیدندریشتوانایبزرگیورحمتفراخیبھخداوندازاکنونمنو) پذیرفتپایانتوبامنپیمان(

) خدمت(و لعدوحقداشتنبپا، ازاوست خشنودیآندرآنچھانجامبھبداردموفقتراومراکھخواھممی) بشربھ(

 افزونیونعمتتمامی ، باشھرھادرداشتنزیباونیکنشانھ، وبندگانمیاندربودنخوشنامبا، ھمراهخلقشبھ

کنیم، و سالم میبرگشت اوبسویھمگیماکھچرارساندبسرشھادتورستگاریبھتراومنندگیز اینکھعزت، و

.اندکیزهپاو خاندانش کھ پاکوخدافرستادهبرخدادرودو ما

 از پیرویدرکھخواھدمیاوازودھدمیرجوعتاریخبھرامالکعلی، امامعھدنامھ پایانیفرازدر

 عدالتو حقبرپایی در پیشینیانارزندهونیکو دستاوردھای، وپیشوایش، عملکردپیامبر، تجاربآنقر

برھانو" حّجت"تازندمیپیوندنامھپیماناینبھھمرابخودپیامبرسفارشوی. باشدکوشاجامعھ،در

 ، وخلق یاریوخدابھامیدبا بایدکھاستاشتر مالکایندیگراینازپس. باشدکردهتماممالکبررا

 جاودانالگوییمصردرخویشحکومتازعھدنامھایندرپیشوایشرھنمودھایوھااندیشھپرتو در
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 نیز) ع(علیدادگریوآزادگیبزرگ پیشوایوخدانزدوبسازدعدالتخواھانوجویانحقبرای

! باشدروسپیدوسربلند

 برایخیرخواھانھآرزوییبیان با اشتر کبھ مال علیامامعقیدتی – تاریخینامھپیمانسرانجامو ...

 اندیشھوھا فلسفھتاریخدردرخشانوزّرینبرگی شک بیکھای نامھ پیمان. پذیردمیپایانمالک

 بھنیزپایش وگشتشھیدراهمیانھدرمالک چند ھر. است حکومتیھاینامھآئین سیاسی وھای

 نگاشتھمالکبرایتنھانیزعھدنامھاین، ولیگرداندعملیرایعلنامھپیمانمفادتانرسیدمصر

 استاینامھیمانپورھبریوحکومتراھنمای، اصولرسیدپایانبھ اکنونکھ متنی! بود نشده

 دررا کشوری" مسئولیت"وقتی است تا سپردهتاریخعدالتخواھانوآزادگانتمامیبھعلیکھعقیدتی

 این. نگردندبیگانھخوداز" قدرت"درونگیرندفاصلھنخستینپیمانھایو رمانھاآ، ازگیرندمیدست

 راھنمایدیگرسویاز، واسالمیھایکشورحکامورھبران بااستحّجتیاتمامیکسو از عھدنامھ

 .شان اقتصادی و، اجتماعیسیاسیھایخواستھتنظیمدراست مسلمانتودهفکری

 

سوئد

١٣٨۶اسفند١٢ بابرابر ٢٠٠٨-٠٣-٠٢
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