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 سخن پیش                                 

حاضرنوشتار نگارش در چالشھا و ھا انگیزه                             

 بخش ھفتیک پیش سخن و  شامل است گرفتھ قرار شما روی پیشدر اینترنت  اکنون کھ نوشتاری

این نوشتار، نھ در پی نقد یک گرایش یا  .است سیاسیموضوع اصلی آن اندیشھ و رفتار باشد کھمی

اندیشھ  سنتیسامانھ سیاسی و اثبات گرایش و سامانھ ای دیگر، بلکھ در پی نقد بنیادی ستون پایھ ھای 

. و مبارزه سیاسی است 'سیاست'برای  نوینو رفتار سیاسی، و کوشش در پی ریزی ستون پایھ ھایی 

سی، در بازنگری جنبشھای سیاسی مردم ایران، درست یا گرایشھا، مرامھا و سامانھ ھای سیا

شکستھا، ناکامیھا و کژ راھھ ھا در . بسیار نقد و ارزیابی گشتھ انداز زوایای گوناگون، نادرست، و 

تر در دورتر کمولی علتھا و ریشھ ھای ند، سیاست ھمواره انگیزه ای برای بازنگری و پژوھش بوده ا

با اینکھ نقش منفی حکومتھای استبدادی، استعمارگران، . شناسانده شده انداین بازنگریھا و پژوھشھا 

بازنگری انتقادی روندھای خائنین و افراطیون در این رویدادھای تلخ بر کسی پوشیده نیست، ولی 

سیاسی در ایران معاصر، از انقالب مشروطھ بھ این سو، این حقیقت را بر این نویسنده آشکار ساختھ 

مبارزان راه استقالل و آزادی و "در پیروی ... ژرفتر ناکامیھا، کجرویھا و خیانتھا است کھ ریشھ

ی بوده است کھ از قضاء دشمنان استقالل و آزادی و عدالت " سیاست"از اصول شناختھ شده " عدالت

، چنین است کھ جنبشھای مردم ایران با ھمھ رنجھا و فداکاریھا! در تاریخ سیاست پایھ گذاری کرده اند

یا تا رسیدن بھ اھداف خویش پیگیری نشده و بھ نتیجھ نمی رسد، و یا در میانھ راه و حتی پس از 

استقالل مبارزان راه پیام اصلی این نوشتار آنستکھ . پیروزی، از آرمانھای نخستین خود جدا می گردد

شایستھ و بایستھ و آزادی و عدالت، پیش و بیش از آنکھ بھ دگرگون کردن مناسبات موجود بیندیشند، 

تنھا در . است کھ در مبانی اندیشھ و رفتار سیاسی نیز از دشمنان استقالل و آزادی و عدالت جدا گردند

این صورت است کھ می توان بھ پیروزی پایدار و حفظ دستاوردھای مبارزاتی مردم ایران خوشبین و 

. امیدوار بود

ن در تاریخ سیاسی جھان، بازنگری انتقادی برخی دیرپایی ساختار قدرت و ماھیت ھمواره ستمگرانھ آ

مقولھ ھای بنیادین دانش اجتماعی ھمچون اندیشھ و رفتار سیاسی را، کھ در نگاه اول چھ بسا ساده و 

تعبیری کھ در سراسر تاریخ . تعریف شده جلوه می کند، ضروری و اجتناب ناپذیر ساختھ است

ارائھ  'سیاست'و اندیشھ سازان وابستھ بھ آنھا از واژه  اجتماعی انسان، حکومتھای ستم پیشھ زورمدار

داده و عملی کرده اند، بھ دور نگاه داشتن توده مردم از سرنوشت ساز ترین بستر فعالیتھای اجتماعی 

این دوری نیز جوالن گسترده تر زورپرستان و فریبکاران عرصھ . یعنی سیاست انجامیده است
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وی دیگر، دگرگونیھای بزرگ ساختاری و پیامدھایش در جھان از س. سیاست را در پی داشتھ است

و در ھم ریختن نظام دوقطبی قدرت در جھان، تک تازی " کمونیسم"فروپاشی بلوک : معاصر

، جنگھای خونین و "جھانی سازی"و فرآیند " نظم نوین جھانی"امپریالیسم آمریکا در پی ریزی 

 –یده جھان تحمیل گردید، پاکسازی ھای اسفبار قومی وحشیانھ ای کھ از این رھگذر بھ خلقھای ستمد

مذھبی در افریقا، خاورمیانھ، افغانستان و اروپای شرقی، تاخت و تاز زورپرستان و تمامیت  –نژادی 

آموزه ھا و پیامھای ایدئولوژیکی ارزنده ای ھم برای ... ، و "سیاسی"خواھان در دو سوی کارزار 

سفھ قدرت بھ ھمراه داشتھ است کھ ضرورت بازنگری انتقادی مبانی خردورزان آزاد از مناسبات و فل

اینان بخوبی آزموده اند کھ نتیجھ پایداری ستون . در کانون آنھا می باشد 'سیاست'شناختھ شده و سنتی 

پایھ ھای سنتی سیاست در اندیشھ و رفتار رھبران و زمامداران، کارپذیری فزاینده مردم و دنبالھ روی 

بازیگران و آفرینندگان  زرساالرانو  زورمدارانکورکورانھ آنھا از رویدادھا و روندھایی است کھ 

                    . اصلی آنھا ھستند

 'سیاست'ستون پایھ ھای 

و  فریبو  زورنھادی بوده است برای کنترل سیستماتیک مردم از راه  ًاسدر تاریخ اسا' سیاست'

و  منافعدر آن و بوده  یاجتماع یعدالتیبو  ضیتبعسامانھ ای کھ بر پایھ ، بمنظور پاسداری از دسیسھ

در جھان معاصر نیز، برغم پیشرفت دانش  .دیگران تأمین می شود زیانبھ اقشار ویژه ای  مصالح

ھمچنان بر پاشنھ سنتھای  'سیاست'و گسترش مبارزات اجتماعی،  شبکھ ھای ارتباطیاجتماعی و 

 'زور'بھ این ترتیب . اشکال پیچیده تری ھم بخود گرفتھ است ًااگر چھ ضرورتتاریخی خود می چرخد 

و رفتار متداول سیاسی جدایی ناپذیر بوده بلکھ ھمواره از ارکان اساسی آن  نھ تنھا از اندیشھ 'فریب'و 

یا باید " سیاست"، فیلسوف سیاسی قرن شانزدھم ایتالیا، در ماکیاولیبھ نظر . بھ شمار می رفتھ است

با مردم و مخالفان رفتار کرد، و یا با  'خشونت'و  'زور'بھ زبان ساده یا باید با . روباهبود یا  شیر

این تئوری کھ آشکار و پنھان راھنمای عمل قدرتھای سیاسی ! آنھا را بھ دام انداخت 'فریب' و 'دسیسھ'

ھم زور و ھم (جھان و نیروھای سیاسی راستگرا بوده است، ھنگامی کھ ھمزمان بکار گرفتھ می شود 

انقالب "یان شاید کارآمدی این تئوری انگیزه ای برای مدع. کارآیی چشمگیرتری ھم می یابد) فریب

گردید کھ با وجود مخالفت نظری، در عمل رھنمودھای ماکیاولی را بکار بندند و نشان دھند " کارگری

! ایدئولوژیک خویش پیشی گیرند –کھ در کاربست تئوری مزبور نیز می توانند از رقیب سیاسی 

خود با فریبی دیگر  بویژه آنکھ کاربست این تئوری نزد مارکسیستھای رسمی و دیگر انقالبیون سنتی،

را در جھت منافع کارگران و توده ھای ستمدیده بکار می  'فریب'و  'زور'ھمراه بود کھ گویا آنھا 

بسیاری " آرمانخواھان"ت بیشتری بخشید و این ادعا کاربرد این تئوری ضد اخالقی را عمومّی! گیرند
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را علی االطالق منکر ' فریب'و ' زور'زشتی تنظیم رابطھ با مردم بر پایھ را نیز بھ دام کشید زیرا 

و  مرامیاز آن، درستی و نادرستی آنرا منوط بھ جھتگیری  اعتباریو  نسبیشده و با ارزیابی 

در نظام دو قطبی پیشین کھ " چپ"و " انقالبی"بھ باری، نیروھای سیاسی موسوم  .آن نمود "آرمانی"

دگرگونی "می شناساندند، نتوانستند ھمگام با شعار خود را پشتیبان توده و دشمن امپریالیسم و استثمار 

متفاوتی نیز از خود بھ یادگار بگذارند و ستون پایھ ھای  ، اندیشھ و رفتار سیاسی کیفًا"بنیادی جامعھ

از این رو مردمی کھ ھمواره زیر سلطھ نظری و عملی سیاست رایج . سیاست سنتی را سست نمایند

و اربابان آن داوریھای یکسانی بھ عمل " سیاست"ر سنجش و ارزیابی سنتی گرفتار بوده اند، چھ بسا د

" سیاست"کم نبوده اند کسانی کھ . آن توجھی نکرده اند" راست"و " چپ"آورده و بھ گرایشات درونی 

و . شناسانده اند" سرشار از دروغ و نیرنگ و خیانت و جنایت"و " بی پدر و مادر"را بالکل مخلوقی 

ر ادبیات مردمی ما نیز ھر اندیشھ و رفتاری کھ نشانی از بیوفایی و فریب و ریا و بیھوده نیست کھ د

از دید مردم سیاست گریز، . نسبت داده می شود" سیاستمداری"و " سیاست"بی مھری داشتھ باشد، بھ 

و  'حقوق'، 'اخالق'با  'سیاست'میان گونھ سازش و تفاھمی سیاست، ھیچعرصھ نخبگان سنتی و نیز 

، و و حقوقی اصول و موازین اخالقینمی تواند بھ " سیاسی"موجود نیست و فرد  'ارزشھای انسانی'

استعداد ؛ داشتن پایبند باشد و بھ مردم و پیروان خویش وفادار بماند آرمانھا و ھدفھای اعالم شدهنیز 

از  ،خلق اهللاگمراه کردن اصول، ضوابط و ارزشھای اعالم شده، و نیز " بموقع"زیر پا نھادن در 

مرامھا، اندیشھ شناسایی و ارزیابی و براستی ھم ! بشمار است" سیاستمدار"ویژگیھای ضروری یک 

کھ بھ زبان ساده بیان  ،کھ مردم سرخورده در داوریھای خودنشان می دھد ی سیاسھا و کنشھای رایج 

راه می گشایند، و تجربھ  قتحقیبھ  تجربھاز  توده مردم اصوًال. می کنند، چندان ھم بھ خطا نرفتھ اند

درکی کھ  ؛در این زمینھ راھنمایی کرده است را بھ درک حقایقیرایج آنان تاریخی آنھا از سیاست 

. تمام خواھد شد سیاستنخبگان سنتی ھمراه باشد، بی شک بسود کارپذیری اگر با نومیدی و 

این نگارنده فراتر از تجارب و شناختی کھ از بینش و رفتار سیاسی بسیاری از احزاب و سازمانھای 

را  'جامعھ شناسی سیاسی'و  'سیاست'در ایران و دیگر کشورھای جھان دارم، تبیین " راست"و " چپ"

یز مطالعھ در آثار اساتید برجستھ علوم سیاسی و جامعھ شناسی سیاسی در اروپا و آمریکا و غیره ن

ب آمیز ، ھر چند کمتر بھ پیشداوری و جانبداری تعّص'سیاست'ت آکادمیک از مقولھ اتبیین. نموده ام

تبیین آکادمیسین . ندارد مغلوبو  غالبسیاسی نخبگان مرامی آغشتھ است، ولی تفاوت کیفی با نگرش 

لذا ھمگی آنھا اعم از کسانی کھ بھ  ؛است 'سیاست'روند جاری  تّیعینھای معاصر برگرفتھ از 

سوسیالیسم مارکسیستی، لیبرالیسم سرمایھ داری، سوسیال دموکراسی و جز آن گرایش نشان می دھند، 

بھ وحدت می رسند، بھ این ترتیب کھ ھر کدام از آنھا  'سیاست'در یک چیز یعنی تعریف و تبیین 

 قدرتجستجوی  .می شناسانند "موازنھ قواو  قدرت علم"ی را سیاسبگونھ ای سیاست و جامعھ شناسی 
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. شناختھ شده است" سیاست"و روش دستیابی بھ آن، یا تثبیت و نگھداری و گسترش آن، موضوع علم 

چرخھای بیرحم سیاست . در ستیز استبا اخالق، حقوق و ارزشھای انسانی قدرت مداری ھم از بنیاد 

آنچھ . بر می دارد، یک حق یا ارزش انسانی را پایمال می کند" ھدف"سنتی در ھر گامی کھ بھ سوی 

اما از نشانھ ھای ھوشمندی، کاردانی و  'سیاست'زشت و ناپسند شمرده می شود، در  'اخالق'در 

داری ھم کھ بھ اخالق، حقوق و بر پایھ نگرش سنتی بھ سیاست، سیاستم! خبرگی بشمار است

ارزشھای انسانی پایبند و وفادار باشد، ھر چند دوست داشتنی، ولی فاقد ھوش و درایت و کاردانی 

!  سیاسی ارزیابی می شود

جنبشھای انقالبی و ترقی خواه تاریخ معاصر جھان نیز، چنانچھ اشاره شد، نتوانستند بینش رایج 

در . بلکھ خود نیز در اندیشھ و رفتار مغلوب سیاست سنتی گردیدند سیاسی را از پایھ دگرگون کنند،

تاریخی پیروز و سربلند بیرون آید و پایھ ھای ون ایران نیز کمتر کسی توانست از این آزم ۵٧انقالب 

جریان حاکم بر سرنوشت انقالب، کھ بینش و . سست گردانددست کم اندیشھ و رفتار رایج سیاسی را 

و " دین"را بھ  سیاستاز اسالم را نمایندگی می کرد، مدعی بود کھ می خواھد  برداشت راست سنتی

اینان بجای . گردید" سیاست مبتذل زمانھ"پیوند زند ولی بزودی مغلوب و مجذوب ھمان " اخالق"

اینکھ بھ سیاست معاصر درس دینداری و اخالق بدھند، دین و اخالق را بھ زشتیھای سیاست زمانھ 

 حقھدف گردد،  قدرتاه ھر گاز این حقیقت غافل بودند کھ " اسالم ناب محمدی"پیروان ! آلوده ساختند

می دھد، حتی اگر این قدرت با دینی در آمیزد کھ دروغگو را  دروغو  ریاو  مصلحتجای خود را بھ 

نمی ھم " بی دین"و " دیندار" ;قدرت فساد می آورد و قدرت مطلقھ فساد مطلق .بداند" دشمن خدا"

شرو می دانستند، از سازمان گروھھایی ھم کھ خود را ملی، آزادیخواه، انقالبی و پیآن . شناسد

. مجاھدین خلق و نیروھای مارکسیستی گرفتھ تا دیگران، در این باره کارنامھ خوبی بر جای نگذاشتند

بسیاری از اینان در راستای رسیدن بھ اھداف سیاسی خود از زیر پا نھادن اصول و ارزشھای مورد 

ناگون در تاریخ معاصر جھان نشان می دھند باری، تجارب گو. خود نیز ابایی نداشتھ و ندارند "باور"

کھ بینش و رفتار سیاسی انقالبیون سنتی نیز بر ھمان پایھ ھایی استوار بوده است کھ بینش و رفتار 

.نیروھای راستگرا

استوار می کند، دارای ریشھ ھای کھن  'دسیسھ'و  'فریب'و  'زور'، کھ آنرا بر 'سیاست'تبیین کنونی 

تاریخی است و ھمزمان با پیدایش ستم و بھره کشی طبقاتی در تاریخ اندیشھ و فرھنگ بشری پدیدار 

می باید در میان نیروھایی کھ بھ نفی ستم و تبعیض  سیاستبنابراین ستون پایھ ھای سنتی . گشتھ است

بنیاد گردد کھ  'سیاست'ن گشتھ و پایھ ھای نوینی برای و بھره کشی طبقاتی می اندیشند، از پایھ ویرا

آنرا در پیوند با اخالق، حقوق و آرمانھای انسانی بھ بخشی سازنده و جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی 

و  زورو  زرنیز از انحصار اربابان  'سیاست'با استواری این پایھ ھای نوین، . انسان تبدیل سازد
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بی تردید مردم یا . روش پیگیری حقوق و ارزشھای انسانی ھم تعبیر می گرددبیرون آمده و بھ  تزویر

باید خود سرنوشت خود را در دست بگیرند، و یا آن را بدست سیاسیون زورمدار قیم مآب موسوم بھ 

. بسپارند" نخبگان"

فتھ در نوشتاری کھ پیش روی شماست، دو روند از بنیاد متضاد سیاسی رو در روی یکدیگر قرار گر

روند نخست، کھ آنرا . و نمایندگان تاریخی آنھا در زمینھ ھا و موارد گوناگون با ھم مقایسھ شده اند

بوده و بھ اندیشھ و رفتار  غالبنام نھاده ام، ھمان است کھ از دیرباز تاکنون روند  سیاست سنتی

روند سنتی سیاست گر چھ در بستر زمان دستخوش پاره ای تغییر و . سیاسی بشر شکل داده است

بخود گرفتھ است، ولی مبانی و اصول " مدرن"مفاھیم و اصطالحات امروزه الت روبنایی گشتھ و تحّو

ن تا سده ھای میانھ، و از سیاست سنتی از عصر باستا. نخستین خود را ھرگز از دست نداده است

بوده و بر  موازنھ قواو  قدرتامروز، ھمواره علم " مدرن"عصر استعمار کھنھ تا نظامھا و احزاب 

پایھ زورگویی، برتری جویی، فریبکاری، دسیسھ چینی، پیمان شکنی، مصلحت گرایی و قیم مآبی 

ستاوردھای نظری و تجربی آنرا تداوم نیرومند سیاست سنتی در تاریخ، اصول و د. استوار بوده است

اما در برابر روند سنتی سیاست، ! نقد ناپذیر و بی چون و چرا گردانده است" آیھ ھای آسمانی"بسان 

را با ارزشھای جھانشمول اخالقی، حقوق و  'سیاست'فرآیند دیگری ھم در ھستی است کھ می کوشد 

در . شت ساز برای توده مردم تبدیل سازدآرمانھای انسانی آشتی دھد و آنرا بھ امری حیاتی و سرنو

 و ارزشھایبنیادی دانش و روش رھبری جمعی مردم در پیگیری حقوق ' سیاست'، 'نوین' این فرآیند

، با اینکھ از ھزاران سال سیاست حق مداریا  سیاسی 'نوین'فرآیند . انسانی در جامعھ استجھانشمول 

و رو بھ آینده  نوپیش در تمدنھا و فرھنگھای بشری نمایندگانی داشتھ است، ولی بھ دو دلیل کماکان 

نخست آنکھ این گرایش نوین کھ در تاریخ رھروان اندکی داشتھ است، بدلیل استیالی سیاست . است

گار گردد و سنتھای ویژه خویش را در طوالنی در جایی ماند ًاسنتی نتوانستھ است برای مدتی نسبت

دوم آنکھ فرآیند نوین . باقی مانده است 'نو'بنیاد و استوار گرداند، و از ھمین رو ھمچنان  'سیاست'

انسان و لذا پاسخگوی مسائل و نیازھای مادی و معنوی وی ھای بنیادی ویژگی سیاسی منطبق بر 

ش این دو روند از بنیاد متضاد سیاسی، و حتی در بدین ترتیب در ارزیابی، مقایسھ و سنج. بوده است

کھ بسی غیر قابل اعتماد است نظر نداشتھ و  'زمان'، بر معیار 'سیاست'در  نوو  کھنھتفسیر و تطبیق 

در اینجا حقایق را وارونھ می  'زمان'معیار . بوده ام) حقیقت جویانھ(متکی بر معیارھای عام فلسفی 

جلوه داده میان آنھا و پیشکسوتان تاریخی " نوگرا"کند و چھ بسا رھروان معاصر سیاست سنتی را 

حتی ممکن است  'زمان'معیار . شان خط فاصل عظیمی ترسیم کند کھ بھ ھیچ وجھ واقعیت ندارد

. تخطئھ کند" زمان سپری شده استدیگر آن "پیشوایان تاریخی سیاست حق مدار را بھ این بھانھ کھ 

ولی بینش و روش سیاسی زورمداران امروز تفاوتی بنیادی نسبت بھ سیاست فراعنھ، پادشاھان آسور، 
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روند تکامل اندیشھ و رفتار سیاسی ھمچون روند . نشان نمی دھد... امپراطوران روم، خلفای اموی و 

شیوه . نیست رو بھ جلوو  خطیعی ھمواره تکامل گونھ ھای زیستی و شیوه ھای مادی زندگی اجتما

و " خطی"ھای مادی و فنی زندگی اجتماعی، اگر حادثھ خارق العاده ای رخ ندھد، در کل تکاملی 

اندیشھ و رفتار سیاسی را شیوه ھای مادی و فنی زندگی  تماھّیو  تکیفّیولی  .دارد" رو بھ جلو"

پیچیده ترین بعد پدیده اجتماعی است و فرض تکامل پیوستھ خطی ' سیاست'. دناجتماعی تعیین نمی کن

ستون پایھ ھای سنتی سیاست در . و با روند تاریخ ھمخوانی ندارد استنگری و رو بھ جلوی آن ساده 

گرایش نوین سیاسی ! ی، شکلی و ظاھری بسنده کرده استرات کّمیبرجا مانده و بھ تغی پا' زمان'بستر 

ھای  'زمان'ھای پیشین رشد و شکوفایی نشان داده و گاه در  'زمان'در گاه ن نیز معّی در یک جامعھ

و (انسانی عام نیازھا و ارزشھای  بنیادی، تطبیق با حقوقپس . پسین دچار رکود و پسرفت گشتھ است

معیاری برای مقایسھ و سنجش کیفی اندیشھ ھا، کنش ھا و سامانھ ھای گوناگون ) نھ مراحل زمانی

بازی ماھرانھ ای است کھ اندیشمندان و رھروان  'زمان'باری، معیار فریبنده . سیاسی در تاریخ است

معاصر سیاست سنتی بمنظور وارونھ کردن حقایق و پرده پوشی چھره خود بھ راه انداختھ اند تا 

ا در درونمایھ ھمان سیاست رایج بھ ارث رسیده از گذشتھ یعنی فلسفھ قدرت و مبانی اساسی آن ر

اربابان سیاست سنتی با این بازی ماھرانھ و فریبکاری . حفظ کرده و تداوم بخشند" مدرن" اشکال

این بازی . می کوشند ھمچنان سرنوشت بشریت مظلوم را در دستان قدرتمند خود داشتھ باشندظریف 

وشند جوامع اسالمی نیز بسی خوش نشستھ است، و می ک" سکوالر"و " الئیک"بھ کام روشنفکران 

، یا بزبان روشنتر فلسفھ "مدرنیتھ"و " سنت"اندیشھ و رویکرد سیاسی در این جوامع را در مدار بستھ 

لیبرالیسم، (و فلسفھ ھای مدرن قدرت ... ) استبداد شاھی، خالفت، والیت فقیھ و (ھای سنتی قدرت 

بدنبال آنھا، گروه موسوم . نگھ دارند... ) لنینیسم، نئو لیبرالیسم، سوسیال دموکراسی و  –مارکسیسم 

پیوند : بخوان( "مدرنیتھ"و " سنت"در ایران ھم وارد این بازی شده و از پیوند " روشنفکران دینی"بھ 

آنچھ بندرت در این جدال اندیشھ ھا دیده می شود، و . سخن می گویند) قدرتفلسفھ ھای سنتی و مدرن 

با اخالق، آزادی، ' سیاست'، و کوشش در پیوند )درونمایھ سیاست سنتی( فلسفھ قدرتنقد بنیادی 

.شورایی، ارزشھای جھانشمول انسانی و عدالت اجتماعی است –رھبری جمعی 

سیاست حق مدار بسنده کرد، اصول راھنمای برای دگرگون کردن بینش متداول سیاسی نباید بھ تدوین 

نن س'اجتماعی کشانده و آنھا را بصورت  –زمون تاریخی را بھ مدار آاصول بلکھ باید کوشید این 

 تجارب تاریخیدر این راستا بازنگری . جایگزین سنتھای کنونی در اندیشھ و رفتار سیاسی نمود 'نوین

، کھ متضمن مبارزه با خصلتھا و انگیزه ھای سودجویانھ، قدرت توحیدی تقوایدر کنار صداقت و 

بات کور قومی و فرقھ ای است، شرط در امان ماندن از سقوط در پرستانھ و برتری جویی ھا و تعّص

:بگفتھ امام علی. پرتگاه شبھات و لغزشھا و کژرویھاست
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کھ عبرتھا و پیشامدھای روزگار را از عقوبات و انقالبات پیش روی خود دارد، از افتادن در دام را کسی تقوا "

).نھج البالغھ ١۶از خطبھ ( "شبھات باز می دارد

                                                                                                                                      

سیاست حق مدار امام علی، پیشوای 

) ع(مبارزاتی علی  –کانون پژوھشھا و کند و کاو ھای این نگارنده در نوشتار حاضر زندگی سیاسی 

 روش مقایسھ ایبا دریافتی آن  پیامھا و آموزه ھایکھ یشوای تاریخی و عقیدتی مردم ایران است پ

با گشودن پرونده یک برھھ پر تپش، آموزنده و تجربھ افزا از تاریخ اسالم، بھ کاوش  .ندارزیابی شده ا

 و ژرف نگری در اندیشھ و رفتار سیاسی امام علی پرداختھ و کوشیده ام ستون پایھ ھای نوینی برای

در جھان معاصر ھنوز برگرفتھ از  'سیاست'در شرایطی کھ اصول راھنمای . بنا کنم 'سیاست'

است کھ از ھزاران سال پیش زور و ستم و فریب را در تاریخ بنیاد نھادند، اندیشھ و یانی فرمانروا

 پیشروو  نوپس از گذشت قرنھا، بھ ھمان دالیلی کھ پیشتر اشاره شد، کماکان ) ع(رفتار سیاسی علی 

ا ش کوشید ھمگام بعلی از پیشوایان نادر روزگار است کھ در دوره زمامداری ا. باقی مانده است

را از برداشت رایج سنتی اش پاک سازد و آنرا با  'سیاست'طبقاتی، واژه جامعھ دگرگونسازی 

علی گر چھ خود سرانجام قربانی . ارزشھای عام اخالقی، حقوق و آرمانھای انسانی سازگار نماید

سیاست رایج سنتی شد، ولی الگوی جاودانی گشت برای ھمھ کسانی کھ بخواھند بھ دور از تنگ 

جھان بینی . برای اندیشھ و رفتار سیاسی بنا کنندنظری ھای قومی و مسلکی ستون پایھ ھای نوینی 

ژرف توحیدی، اندیشھ و خرد آزاد از مناسبات قدرت، و تقوای جھتدار و بیمانند علی، وی را بھ 

رھنمون گشت کھ ھمواره بسان ستاره ای فروزان در آسمان امید ھا  'سیاست'بینش، روش و منشی در 

ید و سرمشق انسانھای آزاده و عدالتخواه جھان قرار و آرزوھای رنج دیدگان تاریخ خواھد درخش

بنابراین گزینش امام علی بعنوان برجستھ ترین پیشوای تاریخی سیاست حق مدار در . خواھد گرفت

در ارزیابی تاریخی از . ع نیستّیکانون این پژوھش تنھا بدلیل پیوستگی این نویسنده بھ کیش تش

ھشگران، کھ نھ شیعھ و نھ حتی مسلمان و خداپرست شخصیت علی، برخی از اندیشمندان و پژو

کھ پیرو فلسفھ مادیگری است،  شبلی شمیلبرای نمونھ دکتر . ھستند، نیز با این نویسنده ھم عقیده اند

: در ارزیابی تاریخی از اندیشھ و رفتار سیاسی امام علی می گوید

 کھنھ، در دنیای غربو  شرقھان ج. بود زمانو یکتا نسخھ  جھانعلی بن ابیطالب بزرگ بزرگان " 

". ، صورتی مانند او ھرگز بھ خود ندیده است نوو 

 'نوین'در اینجا باید این حقیقت را یاد آور شوم کھ اگر چھ امام علی پیشوای تاریخی اندیشھ و رفتار 

سیاسی است، ولی آراء و اندیشھ ھای سیاسی مسلمانان در طول تاریخ بیشتر از اصول نظری و 

فلسفھ "آنچھ امروز . ی سیاست سنتی تأثیر پذیرفتھ است تا آموزه ھا و آزموده ھای امام علیتجرب
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بزرگترین فیلسوف سیاسی مسلمان  ابونصر فارابیخوانده می شود، متأثر از آرای " سیاسی اسالمی

و می دانیم کھ . می باشد" جمھوریت"در کتاب  افالطوناست کھ بھ نوبھ خود برگرفتھ از آرای 

فلسفھ "بنابراین . در آمد 'علم قدرت'در یونان باستان با آرای افالطون و ارسطو بصورت  'سیاست'

کھ برآیند بینش و روش سیاسی زمامداران، فقیھان و فیلسوفان مسلمان است، ریشھ " سیاسی اسالمی

س این نوشتار پ. در فلسفھ قدرت یونانی دارد و نھ در آموزه ھا و آزموده ھای پیشوایان راستین اسالم

خوانده " فلسفھ سیاسی اسالمی"با ستایش اندیشھ و رفتار سیاسی امام علی امتیازی جانبی برای آنچھ 

سیاست "باری، از ھنگامی کھ در . می شود، نسبت بھ دیگر فلسفھ ھای قدرت، قائل نشده است

در ... روم و از یونان و ایران و  زورمدارگردید، فلسفھ ھای سیاسی  سستحق مداری " اسالمی

را " سیاست اسالمی"اندیشھ و روش زمامداران، فقیھان، متکلمان و فیلسوفان مسلمان جای باز کرد و 

از حوصلھ این نوشتار بیرون " بزرگان"ی یکایک این اندیشھ ھابررسی آراء و . با خود سازگار نمود

ن بسیار است و خود نیازمند است، بویژه آنکھ شمار سیاست شناسان، فقیھان و فیلسوفان سیاسی مسلما

ل این اندیشھ ھا، در خطوط برجستھ و بھر حال نگاھی اجمالی بھ سیر تحّو. پژوھشی جداگانھ است

:چھره ھای سرشناس آن، بھ ادامھ این بحث کمک می کند

ار اموی و عباسی و بھ دلیل وابستگی بھ دستگاھھای جّب" اھل سنت"بیشتر سیاست شناسان و فقیھان 

الحق لمن "اصل . کرده اند دینی، کمابیش، آیین زورمداری یا فلسفھ قدرت را توجیھ و تبیین ...

با کسی است کھ چیره گشتھ است، اصل راھنمای بنیادی در اندیشھ و روش ) حاکمیت(، حق "غلبھ

یھ با دانش و پرھیزگاری نفوذ این اصل در ذھن و اندیشھ آنان چنان بود کھ حتی فق. سیاسی آنان است

در " تترتیب افضلّی"، کھ می کوشید خود را از دستگاه ستمگر عباسی دور نگھ دارد، ابوحنیفھچون 

بھترین مردم پس از پیامبر، ابوبکر، : "آنھا می دانست" ترتیب خالفت"را بھ " خلفای راشدین"میان 

، ابوذر، مقداد، عمار یاسر، و صحابھ ای چون سلمان"! سپس عمر، سپس عثمان و سپس علی است

ھم با اینکھ می گوید  جاحظ! نرسیدند، البد فضیلتی نداشتھ اند" خالفت"ھم کھ ھرگز بھ ... بالل و 

، اما او مدافع سرسخت عثمان و حکومت "ت حق دارد بر ضد غاصبان و خودکامگان عصیان کنداّم"

نمی دانستھ و عصیان " ودکامگانغاصبان و خ"بی شک جاحظ عباسیان را در شمار ! عباسیان است

اندیشھ ھای ! مردم علیھ این حکومت را نیز گناھی نابخشودنی و در خور سرکوب می دانستھ است

در فلسفھ " پادشاه –خدا "نیز یادآور رابطھ  امام محمد غزالیو  خواجھ نظام الملک توسیسیاسی 

بشمار آورده است و " حق الھی"خواجھ نظام الملک پادشاھی را یک . قدرت باستانی ایرانی است

ایزد تعالی پادشاه را زبردست ھمھ : "و مردم برقرار می کند " پادشاه"میان  یکجھتھ ًارابطھ ای مطلق

باید کھ ) پس(مردمان آفریده است و جھانیان ھمھ زیردست او باشند و نان پاره و بزرگی از او دارند 

و " دین"ماھیت زورمدار ". حلقھ بندگی از گوش بیرون نکنند و کمر اطاعت از میان نگشایند... 
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ھر : "در اندیشھ امام محمد غزالی، این دو نھاد را ناگزیر ھم ریشھ و ھمزاد گردانده است "سیاست"

دین و "چرا کھ " کھ را خدای تعالی دین داده است باید کھ مر پادشاھان را دوست بردارد و مطیع باشد

زمان در " خالفت"روند انحطاط سامانھ سیاسی ". پادشاھی چون دو برادرند از یک شکم مادر آمده

بگفتھ وی . گشتھ بود زوردر آن نمانده و بلکھ انباشتھ از  حقغزالی بھ حدی رسیده بود کھ چیزی از 

د نحکومت فقط نتیجھ قدرت است، و ھر کس کھ صاحبان قدرت نظامی نسبت بوی ابراز وفاداری کن"

اگر "را کھ را ندارد چ" سلطان"کسی حق انتقاد و پرسش از نیز  طرطوشیاز نگاه ". او خلیفھ است

حق سلطنت کردن او از سوی . ت وجود سلطان استت اسالمی را بھ منزلھ جسم تلقی کنیم روح اّماّم

با سقوط خالفت عباسی "! اخذه قرار گیردؤخدا ریشھ دارد و بنابراین ھرگز نباید مورد سئوال و م

 ابن جماعھجاییکھ بدست مغوالن، آیین زورمداری در اندیشھ این گروه از فقیھان ژرفا گرفت، تا 

در راستای تکامل این ". قدرت نظامی خالص و ساده، سازنده جوھر فرمانروایی است: "اعالم کرد

" جائر"می خواند کھ گر چھ " سایھ خدا بر روی زمین"حاکم را  ابن تیمیھ، )تبیین الھی قدرت(اندیشھ 

وی بھنگام یورش مغول بھ کشورش سوریھ، این فلسفھ را ! کرد" اطاعت"، باید از او "جاھل"باشد و 

مردم نمی تواند وضع صحیحی داشتھ باشد مگر ) امور(بدیھی است کھ : "روشنتر و ساده تر بیان نمود

چنانکھ گفتھ شده است شصت سال زندگی با یک فرمانروای ناعادل بھتر . ..با وجود فرمانروایان 

اما ! بخشید" تمشروعّی"، و اینگونھ بھ حکومت مغول بر کشورش "است تا یک شب بدون فرمانروا

آیین . ضرورت وجودی نھاد حکومت یک چیز است و توجیھ زور و ستم و خونریزی یک چیز دیگر

ھر سلطانی حق دارد تا زمانیکھ : "جماعھ بیانی روشنتر یافت زورپرستی در اندیشھ سیاسی ابن

حکومت وی ... سلطان مقتدرتری او را از قدرت برکنار نکرده و بر جای وی ننشستھ حکومت کند و 

در یک جمع بندی کلی باید گفت کھ ! ھر کھ زورش بیش حقش بیشتر: بزبان ساده تر". حق است

نخست آنکھ رھبری و فرمانروایی : سھ اصل راھنما استوار استبر " اھل سنت"اندیشھ سیاسی فقیھان 

حکومت " نظام الھی جھان"در . برازنده کسی است کھ بھ ھر روشی بھ قدرت سیاسی دست یافتھ است

را باید در شوکت و قدرت حاکمان " شایستگی"می رسد و بنابراین " برتر ھا"و " شایستھ ھا"بھ 

عدالتخواھی و دانش و تقوا چون (فقیھان فاقد معیارھای عینی پس جای شگفتی نیست اگر این ! جست

برای سنجش و ارزیابی حاکمان تاریخ اسالم بوده و حاکمان مستبد و خونریز را ھم ستوده و یا ... ) و 

دومین اصل راھنما، کھ پیامد منطقی اصل نخست است، ضرورت رابطھ . ت داده باشندمشروعّی

 گناهباور بھ ھم  پس سومین اصل راھنما. بی چون و چرا از اوست اطاعتیکجانبھ با فرد حاکم و 

پیروی از این اصل تا . در ھر جنبش و اعتراض سیاسی بھ حکومتھاست" نافرمانی خدا"نھفتھ و 

حسین و یارانش در دشت کربال را  حق بربدانجا پیش رفت کھ برخی از ایندستھ فقیھان حتی پایداری 

!       نده اگرداند" مشروع"ارزیابی کرده و جنایت وحشیانھ دستگاه یزیدی را ھم گناه نابخشودنی آنان 
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حکومتی امام  –فقیھان شیعھ، تا پیش از عصر صفوی، بدلیل تأثیر پذیری از اندیشھ و روش سیاسی 

 'فلسفھ قدرت'علی، و از آنجا کھ بیشتر بھ توده مردم وابستھ بودند تا دستگاھھای حکومتی، کمتر بھ 

می گرداند، " امام"، آنچھ مردمان را نیازمند عالمھ حلیدر اندیشھ سیاسی . ش نشان داده اندگرای

فاضل ترین اھل "ھم باید " امام"و " بازداشتن ظالم از ظلم و گرفتن حق مظلوم از اوست"ضرورت 

ه بودند، بدینگونھ اندیشمندان مسلمانی کھ از زورمداران برید. باشد" دانشمندترین آنان"و " زمان خود

را نیز بھ حقوق انسان و " امامت"نھ تنھا بھ توجیھ الھی و دینی حکومت ستمگران نپرداختند، بلکھ 

شیخ این فلسفھ سیاسی، نزد . ھم معیارھایی عینی قائل شدند" امام"عدالت اجتماعی پیوند زدند و برای 

فرمانروای حق "ارش شد کھ بھ تا اندازه ای تعدیل گشت، آنگاه کھ بھ مسلمانان سف ابن ادریسو  توسی

با ھمھ اینھا، پاره ای برداشتھای . یکی نیست، وفادار بمانند" امام"، کھ بی شک با "گذار و عادل

و " مھدویت"، "تقیھ"، "والیت"، "امامت"، "وصایت"، "عصمت"جزمی و یک بعدی از مقوالتی چون 

براستی در اندیشھ و رفتار سیاسی پیشوایان ، کھ شیعھپیشین فقیھان در اندیشھ سیاسی و اجتماعی ... 

را از آیین زورمداری تھی " فلسفھ سیاسی اسالمی"شیعھ جایی نداشت، آنان را ناتوان از آن ساخت کھ 

ات نامبرده ھنگامی کھ فقھای شیعھ در جزمّی.کرده و بر ستون پایھ ھای حق و عدالت بازسازی نمایند

م بھ دستگاھھای حکومتی و طبقات استثمارگر منتقل کردند، عصر صفوی پایگاه خود را از توده مرد

ت و کارکردی چون فقیھان نیز در جامعھ اسالمی ماھّی" شیعھ"گردید و فقیھان  جھتدارسنگینتر و 

!   یافتند" اھل سنت"

نام گرفتھ اند نیز، چنانچھ اشاره شد، فلسفھ قدرت یونانی " فیلسوف سیاسی"اندیشمندان مسلمانی کھ 

در فلسفھ طبیعی و  فارابی. را در جھان اسالم ترویج کردند) یشھ ھای سیاسی افالطون و ارسطواند(

وی ھمچون افالطون فلسفھ سیاسی خود را . منطق پیرو ارسطو بود و در فلسفھ سیاسی پیرو افالطون

اجتماع  فارابی. ت رابطھ میان مردم و حکومتگرانت و ماھّیاز مابعدالطبیعھ آغاز می کند و نھ کیفّی

است و ھر قشری از اجتماع " قلب"می بیند کھ در آن حاکم ) اندام واره(انسانی را پدیده ای ارگانیک 

پس برای اینکھ اجتماع . یکی از اعضای این اندام کھ در ارتباط دور یا نزدیک با قلب کار می کند

" طبیعی"ھا وظایف انسانی ھمچون بدن انسان درست کار کند، ھر عضو اجتماع باید ھمچون ارگان

" جمھوریت"فارابی، کھ بازتاب اندیشھ ھای افالطون در " مدینھ فاضلھ. "خود را بخوبی انجام دھد

است، تنھا ھنگامی پدیدار می گردد کھ فیلسوفان بھ پادشاھی رسند یا پادشاھان فلسفھ بخوانند و یا میان 

ابن ، ابن سینا، ابن مسکویھ، ریعامدیگر فیلسوفان سیاسی مسلمان ھمچون . ایندو ھمکاری باشد

نیز کم و بیش پیرو اندیشھ ھای افالطون، ارسطو و  خواجھ نصیرالدین توسیو  ابن رشد، باجھ

، رابطھ پادشاه و خواجھ نصیرالدین توسی، و بھ پیروی از او ابن مسکویھفارابی بوده اند، جز آنکھ 

، و "رابطھ برادران"تشبیھ کرده و رابطھ میان گروھھای مردم را بھ " رابطھ پدر و پسر"مردم را بھ 
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.  ابن رشد نیز بر برابری زن و مرد و حق زنان در امر حکومت تأکید داشتھ است

لسوفان مسلمان بھ برای آشنایی بیشتر با اندیشھ ھای سیاسی فقیھان، زمامداران، سیاست شناسان و فی(

تاریخ اندیشھ ھای سیاسی در ایران و "از حمید عنایت، و " تفکر نوین سیاسی در اسالم"کتابھای 

)از علی اصغر حلبی رجوع کنید" اسالم

عالقمند شده و کوشیده اند سامانھ ھای " فلسفھ سیاسی در اسالم"در دھھ ھای اخیر نیز مسلمانان بھ 

در  استقاللاما این کوششھا نیز ھمچون گذشتھ بدلیل کمبود . نمایند سیاسی مطلوب خود را پی ریزی

بھ نتایج و دستاوردھای  در اندیشھ راھنما انطباقینگرش اندیشھ و روش سیاسی و ناگزیر گرایش بھ 

مسلمانان سنتی با اقتداء بھ مراجع و فقیھان سنتی اسالم نا آگاھانھ . مثبت و امیدوار کننده ای نیانجامید

پیروی می کنند، و ... فلسفھ ھای باستانی قدرت در مصر و یونان و ایران و روم " اسالمی"یین از تب

لیبرالیسم سرمایھ داری، مارکسیسم (گرایش مسلمانان روشنفکر نیز بیشتر بھ فلسفھ ھای مدرن قدرت 

پس در جستجوی ستون پایھ ھای ...بوده است... ) رسمی، سوسیال دموکراسی، نئو لیبرالیسم و 

، بھ بازنگری در اندیشھ و روش سیاسی بزرگان تاریخ سیاست در شرق و غرب 'سیاست'نوینی برای 

عالم، از مسلمان و نامسلمان تا بی خدا و با خدا، پرداختھ و در پایان این بازنگری ستون پایھ ھای 

اسالم را استی ھم فلسفھ سیاسی و حکومتی و بر. نوین را در اندیشھ و رفتار سیاسی امام علی یافتم

باید در بینش و روش پیشوایان راستینش جست و نھ در میان زمامداران، فقیھان و فیلسوفان مسلمان 

کھ اندیشھ و روش سیاسی و حکومتی خود را با روند سنتی سیاست یا فلسفھ قدرت سازگار نموده اند، 

باری، . ی پیشوایان راستین اسالم ھیچ ھمخوانی نداردو چون ژرف بنگریم با آموزه ھا و آزموده ھا

میالدی در سوئد بھ پایان بردم کھ تا این ھنگام بدلیل کمبود  ١٩٩٨نگارش نوشتار حاضر را در سال 

امکانات موفق بھ چاپ آن نگشتھ ام و اگر این امکان اینترنتی در دسترس نمی آمد، شاید ھیچگاه ھم بھ 

ین در تاریخ براستی برگی زّرر عھدنامھ مالک اشتر در نھج البالغھ، کھ پس از آن د! چاپ نمی رسید

در را از آن استخراج کرده " اصول راھنمای حکومت و رھبری"، اندیشیدم و سیاسی جھان است

سپس بھ بازنویسی این نوشتار پرداختم کھ در این بازنویسی تغییراتی نیز، . بھ چاپ رساندم اینترنت

.                                              در متن پیشین بوجود آمدگاه کم و گاه بیش، 

                                                                                                                                     

در سخنی کھ پیشتر از قول امام علی آوردم، در کنار پند آموزی از پیشامدھای تاریخی، بر نقش 

جایگاھی نداشتھ باشد،  'سیاست'در  'تقوا'و براستی اگر . نیز در امر حقیقت جویی تأکید شده بود" تقوا"

انگیزه ھای سودجویانھ و جاه طلبانھ سبب می گردد کھ تجارب تاریخی نیز در زمینھ سیاست وارونھ 

فھمیده و فھمانده شوند، و این وارونگی، شوربختانھ، در بسیاری از پژوھشھا و ارزیابیھای تاریخی از 

نخستین بخش این نوشتار را بھ بررسی پس . اندیشھ ھا، جنبشھا و سامانھ ھای سیاسی دیده می شود
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.'اخالق'با  'سیاست'اختصاص می دھم کھ عبارتست از پیوند  سیاست حق مداریکی از استوانھ ھای 
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 و ستون پایھ ھای سیاست حق مدار امام علی

محمود رضاقلی

mahmoudrezagholi@yahoo.se

:یکمبخش 

' اخالق'با ' سیاست'پیوند 

سخن از اخالقیاتی کھ در سامانھ ھای گوناگون  در این نوشتار،: 'اخالق'سخنی کوتاه در شناخت 

زورمندان و فرادستان جامعھ پرورده شده و گرفتار  مصالحو  منافعدر جھت سیاسی و اجتماعی 

تئوری "اخالقی در  جھانشمولو  عامسخن از ارزشھای . می باشند، نیست تنسبّیو  یکجانبھ نگری

استوار می باشد و ھمواره در تاریخ  انساناست کھ بر ویژگیھا، حقوق و مسئولیتھای بنیادی " اخالق

جستجوھای فلسفی " خود را بشناس"با جملھ  سقراط. بخشی جدایی ناپذیر از دین و فلسفھ بوده است

وی . انسان نمی باشند ذھنھستی دارند و ساختھ  بدیو  خوبیدر دیدگاه وی، . خود را آغاز کرد

 زرتشت. ممکن نمی دانست" حقیقت ثابت"بدرستی شناخت ارزشھای عام اخالقی را بدون وجود یک 

از دید وی . فرا خواند" پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک"مردمان را بھ مبارزه با پلیدی و بھ 

دارند و وابستھ بھ ذھن و خواستھ نھاد ھای  ھستی، از خود و مکان زمانتر از فرا ، پاکیو  نیکی

. از خود ھستی ندارد ناحقھستی مند است ولی  حقدر ادیان توحیدی . سیاسی و اجتماعی نیستند

راستگویی، وفای بھ پیمان، فروتنی، پاکدامنی، حق جویی، بردباری، امیدواری، پشتکار، : نیکی ھا

ریشھ در .... مھربانی، نوعدوستی، از خود گذشتگی، حق شناسی، امانتداری، بخشش، قناعت و 

ا، خود ستایی، برتری دروغ، فریب، دورویی، حسد، کینھ، آز، ری: حقیقت ھستی دارند ولی بدی ھا

 ;فاقد اصالت و بی ریشھ ھستند... جویی، زورگویی، حق کشی، فزون خواھی، شھوترانی، بدگمانی و 

 ھا و سستی در پیگیری آنھا می توانند خود ھا تنھا در نا شناختھ ماندن خوبی بدیبھ این معنی کھ 

قراط در سامانھ ھای سیاسی و س" حقیقت ثابت"پس ھرگاه حقیقت مطلق ھستی یا ھمان . نمایی کنند

اجتماعی تاریخ شناختھ می گردید، ارزشھای عام اخالقی ھم در این سامانھ ھا شناختھ و بازیافتھ می 

با پیگیری ارزشھای عام و جھانشمول . ت و یکجانبھ نگری رھایی می یافتندشدند و از تختھ بند نسبّی

فلسفھ قدرت ولی ! انسان چیرگی نمی جستند بر تاریخ 'تزویر'و  'زور'و  'زر'اخالقی نیز مثلث 

می شناساند " موھوم"اصالت و ھستی ارزشھای عام و جھانشمول اخالقی را نادیده می انگارد، آنھا را 
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فلسفھ قدرت . و می کوشد اخالق سازگار با زورمداری و زورستایی را جاودانی و ھمگانی سازد

نمی تواند با اخالق جھانشمول در آشتی باشد چرا کھ زور ھیچ حقی و ارزشی را بیرون از  ًااساس

 مصلحتدر فلسفھ قدرت، . خود بر نمی تابد و برای انسان نیز ویژگیھای عام و یکسان قائل نیست

متغیر  مصالحو  منافعپس ارزشھای اخالقی نیز ناگزیر باید پیوستھ با . می شود حقیقتجایگزین 

بیھوده نیست کھ در فلسفھ ھای قدرت بر . تطبیق جستھ و بازتبیین گردند' تزویر'و ' زور'و ' زر'ث مثل

در فلسفھ قدرت از ' اخالق'. نسبی و اعتباری بودن ارزشھای اخالقی ھمواره تأکید می شود

ودن ب' ضد اخالق'ت و یکجانبھ نگری در رنج است کھ این ھمھ خود نشان از ّیناسازگاری درونی، نسب

قرار دارد  وفای بھ پیمانو  راستگویی، ارزشھای عام و جھانشمول اخالقی اما در کانون ...آن دارد

.کھ پیگیری آنھا مبارزه با دروغ و فریب و خیانت را اجتناب ناپذیر می سازد

علی  و رفتار امام در دیدگاه ' اخالق'و ' سیاست'سازگاری 

. و اجتماع است 'سیاست'انسانی در  عملبر آن پایھ، پیش نیاز تصمیم گیری جمع بندی رویدادھا و 

یک تصمیم گیری و عمل  درستی. است اطالعاتجمع بندی و تصمیم گیری نیز نیازمند دسترسی بھ 

پس . سیاسی نیز بھ میزان زیادی بستگی بھ روشن بودن، کامل بودن و ھمھ جانبھ بودن اطالعات دارد

ای انسانی، و بنابراین در کانون ارزشھای عام و  وظیفھو  حقبھ ترتیب  راست گفتن و راست شنیدن

ولی سامانھ ھای سیاسی و اجتماعی زورمدار و زرساالر، انسانھا را بھ . جھانشمول اخالقی است

در این سامانھ ھا صداقت و خلوص در گفتار و رفتار سیاسی و . بر می انگیزند ریاو  فریبو  دروغ

. ھرگز سازگاری نخواھد یافت" زیرکی"و " ھوشمندی"است و با " ده اندیشیسا"اجتماعی ھمسنگ 

، کاردانی و ھوشیاری سیاسی ناھمساز با اصول و 'حق مدار'یا سیاست  در بینش نوین سیاسیولی 

ناممکن است، اصلی  ًاکھ در فلسفھ قدرت اساس 'اخالق'با  'سیاست'ھمسازی . ارزشھای اخالقی نیست

است کھ در سراسر زندگی سیاسی امام علی چون گوھری تابناک می درخشد و در تاریخ پرتو افشانی 

شوربختانھ، زورمداران و فریبکاران عرصھ سیاست در تاریخ توانستھ اند فلسفھ سیاسی خود . می کند

ستم زورمندان نیز بھ امکان آشتی را چنان در ذھن انسانھا جا بیاندازند کھ حتی مردمان رنج کشیده از 

و سازش سیاست با ارزشھای اخالقی باور نداشتھ و رھبران گرایش نوین سیاسی را با وجود ابراز 

و چرا اینگونھ داوری نکنند  ;عالقھ قلبی فاقد کاردانی، بصیرت و ھوشمندی سیاسی ارزیابی می کنند

جانب دومی  'مصلحت'و  'اخالق'ر تضاد میان نیز د" عّیتش"و " قرآن شناسی"ھنگامی کھ حتی مدعیان 

اگر بخواھیم در سیاست عملی اخالق گرای آرمانی باشیم، با دشواریھای : " را می گیرند و می گویند

بطور مثال جان انسانھا . زیادی روبرو شده و شاید ھم مجبور شویم خود را با پدیده محال گالویز کنیم

س است و در این مورد قرآن دستورات روشنی دارد، ولی وقتی یک حکومت با یک شورش مقّد

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



17

دلی نشان دھد و از ریختن خونی احساساتی گردد، چرا کھ اگر چنین مواجھ می شود، نمی تواند نازک

در اینجا بحث حق بودن یا نبودن شورشگران مطرح  اصًال. و حکومت بر باد می رود(!) کند مملکت 

ھر چقدر پاکدامن باشیم، وقتی وارد سیاست می شویم مجبور می شویم بھره ای از توصیھ .. .نیست 

گفتگوی روزنامھ ایران با ..." (قساوت و حتی کلک زدن را مجبورید بپذیرید ... ھای ماکیاولی ببریم 

 است آنستکھ سیاستمدار و" محال"پس آنچھ براستی ). ١٣٧٧بھمن ماه  ٢٩، بھاء الدین خرمشاھی

بھ قرآن، حق، اخالق و آرمان پایبند باشد و دالیل این پایبندی را فھم " مسلمان" زورمدارسیاست شناس 

، کھ در فلسفھ قدرت برترین ارزش است، زمامدار زورمدار "حفظ حکومت"کند زیرا ضرورت 

 را ھم" حق مردم"و " احساسات انسانی"، "دستورات روشن قرآن"را مجاز می کند حتی " مسلمان"

باری، بسیاری از ! مبادرت کند" شورش"بھ سرکوب " قساوت و حتی کلک زدن"نادیده گرفتھ با 

و " اسالمی"، پیشوای خود را با سایر زمامداران )ع(مردم، و حتی دوستان و یاران نزدیک علی 

علی  واقعی شناختھ می شد، مقایسھ کرده و پایبندی" سیاستمدار"بویژه معاویھ، کھ در دیدگاه رایج یک 

کم . بھ اصول و ارزشھای اخالقی را نشانھ کمبود کاردانی، دانش و ھوشمندی سیاسی او می دانستند

علی را فضایل نیکو بسیار است، دانشمند و : نبودند کسانی کھ در مقام ارزیابی و داوری می گفتند

کسانی کھ زیر ! ولی سیاست نمی داند... پرھیزگار و دادگر است، سرداری دالور و با ایمان است و 

از روند سنتی سیاست تأثیر پذیرفتھ بودند، واژه سیاست  ًاسلطھ تاریخی مثلث زر و زور و تزویر عمیق

اینان پیگیری آرمان عدالتخواھی، وفاداری بھ . ھمسنگ دروغ و خدعھ و خیانت می دانستند ًارا اساس

ولی با . سی جامعھ می دانستندعلی در رھبری سیا" ضعف"مردم، و پایبندی بھ ارزشھای اخالقی را 

اینکھ اینگونھ داوریھا برای یک پیشوای انقالبی حق جو دردناک و غم انگیز است، علی این میدان را 

خالی نکرد و استوار و سازش ناپذیر، آرمانھا و آموزه ھای خود را در جامعھ طبقاتی و در حاکمیت 

وی . ه ای از خود در تاریخ بھ یادگار گذاردبینش سنتی سیاست پیگیری نمود، و سرانجام سنن ارزند

: را چنین ارزیابی می کند 'سیاست'وفاداری و برداشت متداول روزگار از 

و کسی کھ بداند بازگشتش . ، و من سپری نگاه دارنده تر از وفای بھ پیمان سراغ ندارموفا ھمنشین راستی است" 

می بریم کھ بیشتر مردمان مکر و خیانت را زیرکی می  ما در زمانی بسر. چگونھ است، مکر و خیانت نمی کند

در  'زمان'و البتھ در زمان ما نیز چنین بینشی ھمچنان حکمفرماست، و این خود می رساند کھ ( پندارند

و باز این دلیلی است بر اینکھ نمی توان بھ معیار . این زمینھ تغییرات اساسی بھ ارمغان نیاورده است

نیرنگ ( و مردم نادان ایشان) یابی ماھوی بینشھای گوناگون سیاسی اعتماد نموددر سنجش و ارز 'زمان'

چھ سودی می برند این دغل کاران؟ خدا ایشان را . را زیرک و سیاستمدار می خوانند) بازان و پیمان شکنان

کار نمی برد راه حیلھ و چاره ھر کار را می داند و سبب اینکھ حیلھ بھ ) چون من( شخص باھوش و کاردان! بکشد

آنستکھ امر و نھی خداوند او را از این کار باز می دارد، و او با اینکھ حیلھ را دیده و شناختھ و توانایی بکار بردنش 
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) مانند معاویھ و عمرو عاص(را دارد آنرا ترک می کند، و کسی کھ در دین از ارتکاب ھیچ گناھی باک ندارد 

).نھج البالغھ ۴١خطبھ (" خدعھ و فریب متوسل می شود  فرصت را از دست نداده و در ھر کاری بھ

رنج می برد، و می کوشد با نگرش و روش نوین  'سیاست'علی از درک و بینش مرسوم زمانھ از 

در روزگار علی چھار تن بودند کھ بر طبق بینش متداول سنتی از . خود آنرا از پایھ دگرگون سازد

این چھار تن عبارت بودند . شھرت یافتھ اند" سیاستمداران بزرگ عرب"، در تاریخ اسالم بھ 'سیاست'

در این میان بسیاری از . مغیره بن شعبھ، عبداهللا بن عباس، عمرو عاص و معاویھ بن ابوسفیان: از

معاویھ دشمن سیاسی علی و امیر یاغی شام، کھ فرمانروایی " سیاستمداری"مردم و حتی یاران علی، 

:علی باز در پاسخ چنین می گوید. ز بود را ستوده و بھ رخ علی می کشیدندار و نیرنگ باغّد

ولی او بھ فریب و خیانت متوسل شده گناه و نافرمانی خدا . اس تر و زیرک تر از من نیستّیسوگند بخدا معاویھ س" 

ت زبردست تر و اگر مکر و پیمان شکنی امری زشت و نکوھیده نبود، ھر آینھ من از ھمھ مردم در سیاس. می کند

ولی ھر فریب و خیانت گناھی است بس بزرگ، و ھر گناھی نافرمانی خداست، و در روز رستاخیز . زیرک تر بودم

و سوگند بخدا من غافلگیر . برای ھر مردم فریب خیانت پیشھ ای پرچم و نشانھ ای است کھ بھ آن شناختھ می شود

و بھ ھنگام سختی و گرفتاری خود را نمی بازم و ناتوان و درمانده نمی گردم تا در باره ام مکر و حیلھ بکار برند، 

نمی دانم ولی از دانش و ھوش " زیرکی"و " سیاست"اگر چھ من مردم فریبی و خیانت را ( نمی شوم

بنابراین نھ . سیاسی بھره مند بوده و شناخت کافی از نیرنگھا، دسیسھ ھا و ترفندھای دشمنان خود دارم

ت معاویھ نشانھ زیرکی اوست، و نھ صداقت و وفاداری من نشانھ کمبود دانش و فریبکاری و خیان

).نھج البالغھ ٩١خطبھ ( ") 'سیاست'کاردانی در 

با وجود کوشش پیگیر علی در نقد دیدگاه سنتی سیاست و آموزش اصول پایھ ھای سیاست حق مدار 

بھ مردم روزگار خود، باز ھم بسیاری از مردمان در روزگار علی و روزگاران پس از او، معاویھ و 

ا خواستھ را خواستھ یا ن' سیاست'، و با این ارزیابی وارونھ دانستندامثال او را زیرک و سیاستمدار 

داده ھمسنگ فریبکاری و دسیسھ بازی و مصلحت اندیشی و فرصت شناسی و خیانت پیشگی قرار 

نیز  ، متکلم معتزلی بغداد،ابولحسین بصری، فیلسوف و پزشک نامدار مسلمان و ابن سینا .اند

حدید شارح نتوانستند سیاست حق مدار علی را درک نمایند و مقایسھ ای ناروا داشتھ اند کھ ابن ابی ال

منان ؤقومی کھ حقیقت فضل امیر مباید دانست کھ : " معتزلی نھج البالغھ در پاسخی نیک می گوید

از او سائس تر بوده، ھر چند کھ او از عمر ) رض(گمان برده اند کھ عمر خطاب  را نشناختھ اند) ع(

بدین مطلب  –کھ در حکمت پرداختھ  –و شیخ الرئیس ابوعلی سینا در کتاب شفاء . دانشمند تر بوده

در واقع آنھا ". و شیخ ما ابوالحسین بصری نیز بدین عقیده متمایل بوده است ... تصریح کرده است 

علی را نشناختند، وی را با کسانی مقایسھ " حقیقت فضل"یا بگفتھ ابن ابی الحدید  حق مدارست کھ سیا

کرده اند کھ در مبانی بینش و روش سیاسی از علی جدا می شوند، و اینگونھ مقایسھ ھا نیز غیر علمی 

ام امروز حتی پس از گذشت سده ھا، کھ رشد چشمگیر علوم و فنون تبیین و سرانج. و نارواست
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شناسی رخدادھای تاریخی را آسانتر ساختھ و بر بخشھای تاریک تاریخ ھم پرتو افکنده است، باز ھم 

بسیاری از پژوھشگران تاریخ زیر تأثیر روند سنتی سیاست از اینگونھ ارزیابی ھای ناروا و داوری 

:می نویسد نیکلسونیکی از این پژوھشگران بنام . ھای نا عادالنھ بعمل می آورند

علی با آنکھ برجستگیھا و فضایل بسیار داشت و نشیط و ھوشیار و دوراندیش و شجاع و صائب  "

در ... رأی و حلیم و وفادار و شریف بود، ھوشیاری و صفات رجال دولتی و زمامداران را نداشت

). تاریخ ادبی عرب"! (کار سیاست ورزیده نبود 

خود شیوه زندگی علی را کھ حتی بھ ھنگام  ، کھ با فرھنگ اشرافیالمنسپژوھشگری دیگر بنام 

 !"ننگ"زمامداری نیز از کارگری پرھیز نمی کرد و در زھد و پارسایی میزیست را برای یک رھبر 

:می داند، در مقایسھ میان علی و معاویھ با یک نگرش بسیار سطحی می گوید

عظیم جھانی را در اسالم  ب داشت و بنیان تمدنمعاویھ روحی باز و فکری ترقی خواه و بی تعّص" 

ھ ّیگذاشت و عرب را وارث تمدن ایران و روم کرد و علی می کوشید اسالم را در ھمان سادگی اول

"!اش نگاه دارد 

ل زراندوزی و کاخ نشینی، مصرف گرایی و تجّمچون المنس، البتھ واپسگرایی برای اشراف مآب 

و بینش " تمدن"و " ترقی خواھی"از الزامات  ،پرستی، و فرمانروایی بر پایھ زور و فریب و دسیسھ

سیاست حق جویانھ انقالبی، مردم گرایی، تقوا و عدالتخواھی، پرھیز از . سیاسی است" ببی تعّص"

نامیده می " سادگی اولیھ"زورگویی و فریبکاری، تداوم رسالت پیامبر و پیگیری آرمانھای نخستین نیز 

عمر ، مرتضی راوندی، ابراھیم حسنو عرب چون  ھمچنین برخی از پژوھشگران ایرانی. شود

نیز ضمن تحلیل رویدادھای سیاسی صدر اسالم، چنین  ن کوبّیزرو جرجی زیدان ، ابوالنصر

ن کوب در کتاب بامداد اسالم در یبرای نمونھ زّر. ارزیابیھایی را کم یا بیش از خود بروز داده اند

: باره سیاست مساوات جویانھ علی می گوید

ن مساوات جویی او بزرگان عرب را بھ خشم می آورد اما وقتی کھ بر وی اعتراض می کردند، ای" 

رد اندرز مغیره بن (پرخاش می کرد کھ از من می خواھید پیروزی و برتری را با جور بدست بیاورم 

در صورتی کھ رقیب وی معاویھ از قریحھ فرصت طلبی و مصلحت بینی بھره بسیار داشت و ) شعبھ

"!سبب پیشرفت بنی امیھ شد  ھمان

معاویھ را سبب پیشرفت بنی امیھ دانستن، بدون در نظر " قریحھ فرصت طلبی و مصلحت بینی"

گرفتن تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فکری و اخالقی جامعھ اسالمی پس از وفات پیامبر، 

. و پیروزی است پیشرفتبھ مقولھ  یک بعدیو افزون بر آن نشانگر نگرش  تّیذھنغلتیدن در ورطھ 

ھا را از سیاست دارند " دیروزی"ھمان درک " امروزی"شوربختانھ، سیاست شناسان و پژوھشگران 
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باری، کسی کھ سیاست را ). ١(و گذشت زمان تغییری در مبانی بینش سیاسی آنھا ایجاد نکرده است 

روابط  تّیکیفو  تّیماھبھ  کند و تعریف می" فن کشورداری"یا " روش موازنھ قوا"، "علم قدرت"

، حتی اگر ماکیاولی ھم نباشد، از برنامھ ھا در یک سامانھ سیاسی بی توجھ است جھتگیریانسانی و 

چنین نظریھ . فرصت طلبی و مصلحت بینی و کاربست معیارھای ماکیاولیستی گریزی نخواھد یافت

روش پیگیری و پیشبرد حقوق و ارزشھای  می تواند دانش و 'سیاست'پردازی نمی تواند باور کند کھ 

تاریخ نگاران وابستھ . انسانی در جامعھ ھم باشد، لذا درک سیاست حق مدار علی برایش دشوار است

در این رابطھ ھمچنین . بھ فلسفھ قدرت برداشت بھتری از واژگان کاردانی و ھوشمندی سیاسی ندارند

:می نویسدجرجی زیدان 

بازی و حیلھ گری تن می داد، نھ یارانش از گردش پراکنده می شدند، نھ مغیره اگر علی بھ سیاست " 

... و غیره از نزدش می رفتند، نھ جنگ جمل و صفین در می گرفت و نھ خالفت بھ امویان می رسید 

عامل اصلی و مؤثری کھ معاویھ و سایر امویان برای پیشرفت سیاست خود بکار بردند، بذل و بخشش 

ک بود کھ بدان وسیلھ بر علی و فرزندانش غالب شدند چون آل علی حق و حقیقت را اموال و امال

بھترین پناه و یار خود می دانستند و بذل و بخشش اموال عمومی را برای پیشرفت سیاست خویش 

).تاریخ تمدن اسالم... " (پستی و نابکاری می شمردند 

خلق بھ اشراف عرب، شاید علی بجای پنج سال با دروغ و فریب و دسیسھ، و نیز بذل و بخشش اموال 

پانزده سال یا کمی بیشتر حکومت می کرد، ولی دیگر نھ تنھا پیشوای تاریخی سیاست حق مدار نبود 

بلکھ با پایان دوره حکومتش از تاریخ مبارزات آزادی بخش و عدالت خواھانھ ملل خاورزمین نیز گم 

شتر حکومت کردن است یا در تاریخ سیاست جھان چون در چند سال بی" پیروزی سیاسی"آیا ! می شد

درخشیدن؟ھمواره ستاره ای فروزان 

یعنی مارکسیستھا نیز بدلیل وجوه مشترک فکری و اخالقی با جھان " انقالب جھانی"مدعیان پیشین 

ھ ، نھ تنھا نتوانستند بینش نوینی از سیاست ارائ)نگاه ماتریالیستی بھ انسان و جامعھ(سرمایھ داری 

دھند و آنرا از زشتیھای سیاست قدرتھای سرمایھ داری پاک سازند، بلکھ خود نیز بھ این زشتیھا آلوده 

پس شگفت انگیز نیست . دور و جدا نگاه داشتند 'معنویت'و  'اخالق'را ھمچنان از  'سیاست'شدند و 

پیشوای بزرگ  اگر تاریخ نگاران رسمی مارکسیست نیز ارزیابیھای ھمانندی از بینش، روش و منش

مورخ مارکسیست روسی در کتاب اسالم  پطروشفسکیدر این باره . سیاست حق مدار بعمل آورده اند

: در ایران می گوید

در امور اخالقی بسیار خرده . صادق و راستکار بود. علی تا سر حد شور و عشق پایبند دین بود" 
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بی شک مردی دلیر و جنگاوری با شھامت گیر بود، از نامجویی و طمع و مال پرستی بھ دور بود، و 

غلو در خرده . ولی بالکل از صفات ضروری یک رجل دولتی و سیاستمدار عادی عاری بود...  بود

ترس از مسئولیت در برابر خداوند، ترس از مسئولیت (گیری ھای اخالقی کھ ناشی از علل دینی بود 

ت و گرایشی بھ مدارا در نھادش ایجاد کرده وی را از اخذ تصمیم باز می داش) ریختن خون مسلمانان

تابع افکار دینی وی بود، بھ کندی تصمیم می گرفت و با سستی بیشتری بھ اجرای  عقل او کامًال. بود

وی را  ًاترس از اینکھ بھ افتخار طلبی شخصی و خودخواھی متھم شود، غالب. تصمیمات می پرداخت

".نانش باز می داشت از شدت عمل و اجرای تصمیمات سخت علیھ دشم

را قربانی  حقنبود کھ " سیاستمدار عادی"علی یک ! پطروشفسکی از یک جھت درست می گوید

' سیاست'و پی ریزی ستون پایھ ھای نوینی برای ' فلسفھ قدرت'وی برای نفی بنیادی . سازد قدرت

و عدالت نیز ھرگز علی از نادر رھبران تاریخ است کھ در راستای پیشبرد حق . برانگیختھ شده بود

:وی در این باره می گوید. بھ سود و زیان شخصی خود و بود و نبود حکومت خویش نمی اندیشید

بھ تحقیق برترین مردم نزد خدا کسی است کھ عمل بھ حق را بیشتر از باطل دوست داشتھ باشد گر چھ حق بھ او " 

).  نھج البالغھ ١٢۵از خطبھ ( ... "دش سازدزیان رسانده اندوھگینش نماید و باطل فایده رسانده بھره من

) ع(، راھنمای کنشھا، گزینشھا و روشھای سیاسی علی ھمواره و در ھر شرایطیاین اصل بنیادی، 

ھر گاه این اصل راھنمای اندیشھ و رفتار انسان گردد، ستون پایھ ھای سیاست سنتی سست و . بود

گردد، و انسان سرانجام از سلطھ تاریخی راه و روش حق جویی می  'سیاست'ویران می شود، 

 حق مداریتنھا با کاربست این اصل راھنماست کھ . آزاد می شود 'تزویر'و  'زور'و  'زر'خداوندان 

باری، تاریخ نگاران و اندیشمندان پیرو فلسفھ قدرت . می گردد' سیاست'در  قدرت مداریجایگزین 

برای سنجش دعاوی . نداشتھ و از آن انتقاد می کنندتوان درک مبانی اندیشھ و رفتار سیاسی علی را 

) ع(تاریخ نگاران و پژوھشگران نامبرده باید بھ بازنگری انتقادی رویدادھای سیاسی عصر علی 

نشست و راھبردھا و روشھای کاربردی امام علی را کھ بھ گمان ایشان از کاردانی و ھوشمندی 

این بازنگری ھا و بررسی ھای تاریخی ھمچنین تفاوت در . سیاسی نشان ندارد، دوباره ارزیابی کرد

معاویھ و  ھمچون" بی پدر و مادر"کیفی دیدگاھھا و روشھای سیاسی امام علی با پیشکسوتان سیاست 

:عمروعاص آشکار می گردد
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برکناری معاویھ از فرمانروایی شام

برکناری معاویھ سرکرده اشراف اموی گرفتھ شده است، ) ع(انتقادی کھ در این راستا بھ علی نخستین 

می گویند این کار معاویھ را بھ . از فرمانروایی شام پس از بدست گرفتن رھبری سیاسی جامعھ بود

...) اس و بلند کردن پیراھن خونی عثمان، تحریک عوام الّن(کارشکنی، دسیسھ چینی و نیرنگ بازی 

و تدارک جنگ با علی برانگیخت، و پیدایی و رشد چالشھا و تنشھای سیاسی و نظامی نیز از کارآیی 

این برکناری از نگاه سیاستمدارانی چون ابن عباس مشاور سیاسی . و ثبات و انسجام حکومت کاست

و ابن عباس، ھر یک مغیره . علی قلمداد می گردید" سیاست نشناسی"علی و مغیره بن شعبھ نیز نشانھ 

آنھا خطر وی را . معاویھ نمایند" موقتی"با انگیزه ھای متفاوت، کوشیدند علی را وادار بھ ابقای 

. گوشزد می کردند و علی را پند می دادند کھ تا بر اوضاع مسلط نشده است، معاویھ را برکنار نکند

پیمانی کھ با مردم بستھ بود، مانع  ولی پایبندی علی بھ آرمانھای آزادی و عدالت، و وفاداری وی بھ

شد کھ او خواستھ ھای جنبش انقالبی مردم را نادیده گرفتھ و کارگزاران فاسد نظام پیشین یا 

علی در مسیر انجام مسئولیتھای خود نیز چنانچھ در . غارتگران اموال خلق را بر سر کار نگھ دارد

 طھ حسینبھ گفتھ دکتر . اندیشید می گوید، بھ سود و زیان شخصی خود نیز نمی ١٢۵خطبھ 

: پژوھشگر مصری

علی از معدود مردانی است کھ در راه حق گذاری بھ این امر نمی اندیشید کھ سرانجام این کار " 

  ".             مرگ است یا زندگی، غلبھ است یا شکست 

رمانروایی شام نگھ پس علی بھ اندرزگویان خود خاطرنشان ساخت کھ معاویھ را حتی دو روز ھم بر ف

ابن عباس کھ پایداری و اراده استوار علی را در برکناری معاویھ و سایر حکام . نخواھد داشت

:ناشایست نظام پیشین مشاھده کرد، گفت

بخدا اگر از !... ای امیرالمؤمنین مردی شجاع ھستی ولی در جنگ رأی و سیاست و تدبیر نداری" 

و گرفتار خواھم کرد کھ ھر چھ در آخر کار بدان دچار شوند با  من آنھا را چنان حیرانمن بپذیری 

، و در چنین تدبیری کھ بر عھده من است ھیچ نقص و ایراد و گناھی متوجھ آغاز کار تطبیق نمی شود

".تو نخواھد شد 

ت و اھداف معاویھ و فرقھ اشرف اموی داشت، و افزون بر ّیاما علی کھ شناخت بھتری از پیشینھ، ماھ

نمی خواست چھره زیبای حق جویی و عدالتخواھی را بھ زشتی فریبی بیاالید کھ ھرگز در  این

:، بوی گفتبرخورد با معاویھ نمی توانست کارآیی داشتھ باشد
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).طبری، ابن اثیر( "من از خرده کاریھای تو و معاویھ بھ دورم و بھ این چاره جوییھا اعتقادی ندارم " 

وی کھ در دل خواھان ابقای . انگیزه ھای درستی نداشت ًابود کھ اساس در سوی دیگر مغیره بن شعبھ

درازمدت معاویھ بود خود را ھمنظر با ابن عباس، کھ تنھا بھ ابقای کوتاه مدت معاویھ تا ھنگام تسلط 

کھ ) ع(ولی علی . علی بر اوضاع سیاسی و سپس برکناری بی دردسر وی می اندیشید، نشان داد

از شناخت و ھوش سیاسی باالیی برخوردار بود، " سیاست شناس"وھشگران برخالف ارزیابی پژ

ریاکاری و گرایش اشرافی مغیره نزد علی نمایان گردید، و . بخوبی بھ انگیزه ناپاک مغیره پی برد

مغیره برای گریز از پیامدھای آن کوشید نظر خود را تغییر دھد ولی علی انگیزه پنھان وی را نمایان 

: در این باره می گوید دونابن خل. ساخت

برای فرار از تزویر و زراندوزی کھ منافی اسالم است مغیره بامداد نزد علی آمد و گفت دیروز " 

مطلبی را بعنوان مشورت با تو در میان نھادم ولی سپس در باره آن تجدید نظر کردم و دریافتم کھ 

نھ : علی گفت! ت کھ تو اندیشیده ایحق در ھمان اس. نظر من مبنی بر حق و خیرخواھی نبوده است

بخدا، بلکھ می دانم کھ تو دیروز پندی خیرخواھانھ دادی و امروز برخالف آنچھ در دل داری پند می 

".ولی دفاع و حمایت از حقیقت مرا از مشورت و خیرخواھی تو باز داشت . دھی

نیز در اثر آگاھی و اش " سیاسی"مغیره پس از اینکھ دستش رو شد و برگھای دسیسھ و ترفند 

من از : " ھوشیاری علی تمام سوز شد، آشکارا بھ خیانت کشیده شد کھ آنرا بعدھا چنین توجیھ کرد

"! پس دغل و خیانت کردم . روی خیرخواھی نظری دادم نپذیرفت

در سراسر "! خالفت پیامبر"وی سودای . معاویھ امیری نبود کھ بھ فرمانروایی شام بسنده کند

اسالمی را در سر داشت، کما اینکھ پس از شھادت علی و بیعت مردم با امام حسن نیز  سرزمینھای

: حاضر بھ بیعت با وی نشد و در پاسخ بھ نامھ وی نوشت

اگر من می دانستم کھ تو برای خالفت بیش از من شایستھ ھستی آنرا بھ تو واگذار می کردم ولی " ... 

... ".  تو بھ این امر مھم نمی توانی قیام کنی

، "از قریحھ فرصت طلبی و مصلحت بینی بھره بسیار داشت"ین کوب باری، معاویھ کھ بھ گفتھ زّر

چھ  ;ھیچگاه این تنھا فرصت تاریخی را کھ پس از کشتھ شدن عثمان بدست آمده بود از دست نمی داد

خلیفھ "نخواھی ابقاء می شد و چھ برکنار، ھرگز از بار کردن خون عثمان بر گردن علی و ادعای خو

ادعای  امروزمعاویھ خوب می دانست کھ اگر . و قصاص قاتالن عثمان چشم پوشی نمی کرد" شھید

خیلی دیر است و این فرصت گرانبھای تاریخی جھت دستیابی بھ خالفت  فرداخود را مطرح نکند، 
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نیروی مسلح خود را ت بود کھ چندین ھزار با ھمین نّی ًامعاویھ اساس .برای ھمیشھ از دست می رود

عثمان . در مرزھای شام نگھ داشت و بھ یاری پسر عموی خود نفرستاد تا شورشیان کار او را ساختند

: در این باره می نویسد یعقوبی. نیز بھ انگیزه پنھان معاویھ پی برده بود

 ١٢ویھ با پس معا. ام محاصره بھ معاویھ نوشت و از او خواست با شتاب نزد وی آیدعثمان در اّی" 

چون از ) سپاه را در مرزھای شام نگھ داشت و خود نزد عثمان آمد(ھزار سپاه رھسپار مدینھ شد 

: عثمان گفت. ایشان را بھ مدینھ آورم... آمده ام کھ رأی ترا بدانم و آنگاه : شماره لشکر پرسید، گفت

برگرد و مردم را ! ننھ بخدا قسم، لکن تو خواستی کھ من کشتھ شوم پس بگویی کھ منم صاحب خو

".  پس بازگشت و بسوی او نیامد تا کشتھ شد. نزد من برسان

عمروعاص مشاور سیاسی معاویھ نیز وقتی خبر قتل عثمان و بیعت مردم با علی را شنید، در نامھ ای 

وقتی ترا از ھمھ چیز کھ در قبضھ داری برھنھ کند چھ : " معاویھ را بھ خونخواھی عثمان تشویق کرد

"! ھی کرد؟ زود و سریع اقدام کن خوا

معاویھ و دستگاه اموی از دیرباز پایھ ھای حکومت موروثی خود را در شام مستقر کرده و در پی 

از سوی دیگر علی بدنبال . گسترش آن بھ سراسر جھان اسالم و بدست گرفتن نھاد خالفت بودند

بد و غارتگری مانند او از خواستھ ھای انقالبی بر سر کار آمده بود کھ برکناری معاویھ و حکام مست

پس با توجھ بھ اھداف و شرایط متفاوتی کھ در ھر دو سوی جبھھ نبرد حاکم بود، . اساسی آن بود

نھ تنھا کمکی بھ سست کردن پایھ ھای قدرت امویان در شام پذیرش پیشنھاد ابن عباس توسط علی 

ابقای معاویھ ھمچنین نتایج منفی و زیانباری نیز . و قانونی می نمود مشروعنبود، بلکھ قدرت آنھا را 

جلوه می کرد و در " سازشکار"و " جاه طلب"و " ریاکار"برای علی داشت کھ نزد توده ھای انقالبی، 

ترفند ابن عباس نمی توانست در باره معاویھ . پی آن پایگاه اجتماعی خود را نیز از دست می داد

فرصت شناس تر از آن بود کھ از این فرصت طالیی بدست آمده  کارآیی داشتھ باشد، و معاویھ نیز

معاویھ تنھا بھ بھانھ خونخواھی پسر . بیشترین بھره سیاسی را نبرده و بھ دام ترفند ابن عباس بیفتد

عمویش عثمان بود کھ می توانست در میان مردمی با فرھنگ و سنن ریشھ دار قبیلھ ای، سرپیچی از 

چرا خود را " وقتی کھ شامیان بھ معاویھ اعتراض می کردند کھ . توجیھ کندفرمان خلیفھ مشروع را 

! نھ: " ، می گفت"از علی شایستھ تر می دانی؟ بھ سابقھ در اسالم و یا بھ یاری و ھمراھی پیامبر؟ 

چنین برھان پستی نیز در "! بلکھ بھ این دلیل کھ پسر عموی عثمان مقتول ھستم و صاحب خون او 

ارزشھای قبیلھ ای و کمبود آگاھیھای سیاسی و اجتماعی می توانست بسیاری را فریفتھ عصر حاکمیت 

. و متقاعد سازد
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ناھمانند نتایج  ًاکاربست روشھا و راھبردھای ھمانند از سوی نیروھای سیاسی ماھیتباید دانست کھ 

 ًامعاویھ فرض" قریحھ فرصت طلبی و مصلحت بینی"اگر . یکسانی برای آنھا بھ ارمغان نمی آورد

بعنوان یک فرقھ اشرافی زورمدار می شود، برای یک رھبر انقالبی مردم " سبب پیشرفت بنی امیھ"

، کھ صادقانھ پیگیر حقوق مردم، ارزشھای انسانی و عدالت اجتماعی )ع(گرا و حق جو چون علی 

عقیدتی وی را است، نھ تنھا سبب پیشرفت و پیروزی نمی شود بلکھ زمینھ شکست سیاسی، تاریخی و 

اھداف و آرمانھای انقالبی و انسانی، روشھا و راھبردھای ویژه خود را طلب می . نیز فراھم می آورد

مبارزان راه استقالل و آزادی و "این حقیقت را احزاب کمونیست، انقالبیون سنتی و بسیاری از . کند

سیاسی و ایدئولوژیکی  تّیبحران مشروعدر ایران و جھان معاصر درک نکردند و گرفتار " عدالت

، از استالینبرای نمونھ محتوای پیشنھاد مغیره و ابن عباس بھ علی را می توان در پیشنھاد . شدند

رھبر انقالبی  تیتوو پدر سیاست چپ سنتی معاصر، بھ مارشال " کمونیسم بین الملل"رھبران 

ست معاویھ و دیگر حکام ما اکنون نمی دانیم کھ ابن عباس چگونھ می خوا. یوگسالوی نیز دید

کھ ھر چھ در آخر کار بدان دچار شوند با "کند " چنان حیران و گرفتار"ناشایست دوره عثمان را 

. نشود، ولی پیشنھاد و روش استالین نمونھ بسیار پستی از اینگونھ شگردھاست" آغاز کار تطبیق

و را بھ قبول بازگشت پادشاه باری، استالین در رابطھ با تشکیل حکومت جدید یوگسالوی کوشید تیت

: تیتو تعریف می کند. راضی کند

با این ھمھ خویشتن داری کردم و جواب دادم این امر . از شنیدن این پیشنھاد خون بھ کلھ ام زد" 

... امکان پذیر نیست زیرا در یوگسالوی پادشاه مظھر خیانت بشمار می رود و مردم قیام خواھند کرد

او ًا الزم نیست او را برای ھمیشھ برگردانی، موقت: خنان مرا شنید و سپس گفتاستالین با خونسردی س

آندره فونتن، تاریخ جنگ سرد، ! " (را در دست بگیر و در اولین فرصت کاردت را در پشتش فرو کن

). ٢) (٢۵٧-٢۵٨ص 

پایبندی و وفای یک رھبر انقالبی مردمگرا بھ اصول راھنما، پیمانھای سیاسی و ارزشھای اخالقی نھ 

' اھداف'تنھا نشانھ کمبود دانش و ھوشیاری سیاسی نیست، بلکھ با توجھ بھ اصل سازگاری ضروری 

ه ای از بنابراین اگر پار. از دانش و ھوشیاری سیاسی بر می خیزدًا ، دقیق'ی کاربردیروشھا'با 

پژوھشگران تاریخ سیاسی ایران و اسالم مدعی می شوند کھ علی می توانست بر دشمن سیاسی خود 

مساوات "، "زندگی ساده"مشروط بر آنکھ از پوشاند باھداف و آرمانھایش جامھ عمل پیروز گردد و بھ 

تمدار صفات ضروری یک رجل دولتی و سیاس"دست می کشید، " خرده گیریھای اخالقی"و " جویی

 فریبو  ستمو  زورکسب می کرد، و یا بزبان ساده " قریحھ فرصت طلبی و مصلحت بینی"و " عادی

! تردید کردًا را پایھ کار خود می ساخت، باید در دانش و ھوش سیاسی آنھا قوی دسیسھو  سازشو 
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بقولی چگونھ علی می توانست با ترفند و فریب و بخشش اموال مردم بھ اشراف عرب، و یا آخر 

را راه و ' سیاست'، ستون پایھ ھای سیاست سنتی را ویران کند و "فرصت طلبی و مصلحت بینی"

؟   روش پیگیری حق و عدالت گرداند

تفاوت کیفی علی و معاویھ در بینش و روش سیاسی را از ادعاھایی کھ بر یکدیگر دارند، بھتر می 

رجال دولتی و "ری، کھ در رویکرد ھای علی بی ھیچ واھمھ، چشمداشت و پنھانکا. توان شناخت

ت و اھداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امویان را اینچنین بھ ّیبسیار دیده می شود، ماھ" زمامداران

: مردم می شناساند

از جنگیدن با شما آنستکھ حکومت ستمگرانھ و دد منشانھ ای را بر شما تحمیل کنند و  )امویان(مقصود آنان " 

می خواھند خدا پرستان را چون ابزار فرا چنگ آرند و . ند کھ آنان را اربابان خود بدانند و نوکری کنندمردم را وادار

". ت را مایھ کامرانی و خوشگذرانی خود سازند گمارند، و اموال اّم )بھره ده(بھ کار 

:نھج البالغھ می گوید ۶٢و نیز در نامھ 

را در چنگ  )اموال مردم(ت بیخردان و بدکاران دست یابند، مال خدا اندوه من آنستکھ بر کارھای این اّم" ... 

خویش ابزار قدرت کنند، بندگان خدا را بھ بندگی گیرند، با انسانھای صالح و نیکوکار بجنگند و از تبھکاران حزب 

.... "بسازند

نشانگر تحقق یافت،  ًادعاوی علی کھ پس از گسترش سلطھ بنی امیھ در سرزمینھای اسالمی تمام

اما . ت و کارکرد اجتماعی و انگیزه ھای سیاسی حزب اموی استشناخت واقع بینانھ وی از ماھّی

: بزرگ برای فریب دادن و گمراه کردن مردم نادان نبود دروغادعای معاویھ بر علی چیزی جز یک 

ی بنشیند، علی مردم را بر عثمان خلیفھ پیغمبر شورانید تا او را بکشند و سپس بر کرسی زمامدار

معاویھ ! وگرنھ چرا قاتالن عثمان را قصاص نمی کند یا بھ من کھ صاحب خونم تحویل نمی دھد؟

دانستھ بود کھ دروغ ھر چھ بزرگتر باشد اگر پیوستھ تکرار  ھیتلروزیر تبلیغات  گوبلزقرنھا پیش از 

پس از قتل عثمان  دستگاھھای تبلیغاتی حزب اموی! اس آسانتر می شودگردد باورش برای عوام الّن

بھ این ترتیب چگونھ می شد معاویھ را . کاری جز پراکندن و تکرار پیوستھ این دروغ بزرگ نداشتند

ل بھ دروغ و دسیسھ و خیانت در اموال عمومی در پی کھ با برنامھ و نقشھ قبلی پیش آمده و با توّس

ساخت؟ " حیران و گرفتار"یفت و است، با ابقای موقتی فر" خالفت"دستیابی بھ قدرت سیاسی زیر نام 

علی نمی دید و از این فرصت " مدارای شیرین"را در " حقیقت تلخ"چگونھ معاویھ نیرنگ باز این 

بزرگ تاریخی چشم پوشی می کرد؟ معاویھ خود بھتر از ھر کس می دانست کھ علی در قتل عثمان 

مردمی روی داده بود و پیگرد  وانگھی قتل عثمان ھم در روند یک جنبش گسترده. ھیچ نقشی نداشت
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، در برابر اصرار دختر "خالفت"کما اینکھ معاویھ پس از دستیابی بھ . قضایی آن نیز آسان نبود

: عثمان کھ خواستار قصاص خون پدر بود، گفت

برادر زاده عزیز این کار مقدور نیست، زیرا مردم بھ شرطی قبول فرمان کرده اند کھ از امان و " 

حقیقت زیر این صورت سازی نھفتھ . من و مردم ھر دو تظاھر می کنیم. ره مند شونداغماض ما بھ

ما تظاھر بھ حلم و گذشت می کنیم و زیر آن خشم پنھان است، و مردم تظاھر بھ اطاعت می . است

اگر علیھ آنھا دست بھ شمشیر ببریم آنھا ھم شمشیر خواھند . کنند و زیر آن کینھ و نفرت خفتھ است

آیا ترا کفایت نمی کند کھ بجای زن معمولی، . من نمی دانم عاقبت کار بھ کجا خواھد رسیدکشید و 

"! دختر عموی خلیفھ وقت باشی؟ 

"                            اشرافیت نوین مسلمان"سازش نکردن با 

ازش با آنرا نشانھ کمبود کاردانی سیاسی علی می دانند، عدم س" نخبگان سیاست"مورد دیگری کھ 

می گویند علی می توانست با واگذاری . بویژه طلحھ و زبیر است" اشرافیت نوین مسلمان"نمایندگان 

پست فرمانداری برخی شھرھا بھ آنھا از سرکشی و پیمان شکنی ایشان و سرانجام جنگ جمل 

 "اشرافیت نوین مسلمان"نخست باید نگاھی کوتاه بھ شکل گیری تاریخی جریان . جلوگیری کند

:  انداخت

در نتیجھ رخدادھا و تحوالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پس از پیامبر، بویژه " صحابھ"بسیاری از 

و ثروتھای سرشاری کھ با گسترش جغرافیای سیاسی اسالم بھ مدینھ " فتوحات اسالمی"در پی 

ت و مکنت سرازیر گشت، و سیاستھای ناعادالنھ اقتصادی کھ در خالفت عثمان تشدید شد، بھ ثرو

باری، یک طبقھ اشرافی نوین . فراوانی دست یافتند و از انگیزه ھا و آرمانھای نخستین فاصلھ گرفتند

اشرافیتی کھ شرفش پایمال  (در جامعھ اسالمی پا گرفت کھ در کنار اشراف اموی" صحابھ"مرکب از 

ازسازی موقعیت انقالب توحیدی اسالم شده بود ولی از ضعف دستگاه خالفت بھره گرفت و بھ ب

اینان کھ نان صحابھ . بھ استثمار توده مردم از عرب و عجم می پرداخت )ت گمارداجتماعی خود ھّم

بودن و گذشتھ مبارزاتی خود در کنار پیامبر را می خوردند، امید داشتند کھ پس از عثمان نیز ھمچنان 

و " خالفت"کان بھ سطح اجتماعی و سیاسی خود را حفظ کرده و در صورت ام –موقعیت اقتصادی 

اینان خود از کسانی بودند کھ شورشیان را بھ قتل عثمان . رھبری سیاسی جامعھ نیز ارتقاء دھند

عایشھ، کھ خالفت را برای پسر عمویش طلحھ بن عبداهللا یا شوھر خواھرش زبیر . تحریک می کردند
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مردم را بھ قتل عثمان بر می ) بکشیدپیرکفتار را " (قتلوا نعثل"بن عوام می خواست، پیوستھ با شعار 

ر اینکھ خالفت بھ طلحھ یا زبیر خواھد ھنگامی ھم کھ خبر قتل عثمان را شنید بھ تصّو. انگیخت

ولی آنگاه کھ دانست مردم فریب ھمنوایی ظاھری اشرافیت نوین را نخورده . رسید، شادی بسیار کرد

: د، گفتو ھجوم گسترده بسوی علی برده و با او بیعت کرده ان

المؤمنین  یا اّم: " گفتند"! عثمان مظلوم کشتھ شد، بخدا انگشت عثمان بھ ھمھ کشندگانش می ارزید " 

راست است کھ عثمان خطا کرد و گناھکار شد ولی : " ، گفت"این تناقض را چگونھ تعبیر کنیم؟ 

). ٣"!! (بدست مھاجمین تؤبھ کرد و بیگناه و مظلوم بھ قتل رسید 

نگام محاصره خانھ عثمان، شورشیان را بھ باال رفتن از دیوار خانھ و قتل وی تشویق می طلحھ بھ ھ

: عثمان کھ نمک نشناسی طلحھ را دید، می گفت. کرد

عثمان نمی ". وای بر طلحھ کھ دیروز آن ھمھ مال از من گرفت و امروز قصد جان من دارد " 

، و ھمراه باشد' مصالح'و ' منافع'است کھ با  آنگاه ارزشمند' وفاداری' ،در سیاست سنتیدانست کھ 

: عمروعاص در این باره می گوید! منافع و مصالح طلحھ در نابودی عثمان بود "امروز"

، و ھنگامی کھ خبر قتل "بخدا سوگند چوپانی را در مدینھ ندیدم مگر آنکھ بھ کشتن عثمان برانگیختم " 

... "! ودم ولی عثمان را کشتمبا اینکھ در مدینھ نب: " عثمان را شنید گفت

معاویھ نیز چنانچھ پیشتر آمد، در تمامی دوران شورش و محاصره بھ عثمان یاری نرساند تا کشتھ 

. شود و سپس خون او را دستاویز سرکشی و طغیان خویش ساختھ و بھ ھدف دیرینھ خود دست یابد

نخبگان سیاست سنتی شد و علی ولی نیروی اجتماعی انقالبیون مانع از کارآیی دسیسھ و نیرنگ 

اگر این نیروی مردمی بعنوان . پیشوای سیاست حق مدار را بر مسند رھبری جامعھ اسالمی نشاند

صحنھ گردان می  'دسیسھ'و  'زد و بند'یک پارامتر تعیین کننده در کار نبود، باز ھم ھمچون گذشتھ 

طلحھ و زبیر نیز زیر فشار توده ھای . شد، و باز ھم علی از رھبری سیاسی جامعھ باز می ماند

انقالبی کھ قاطعانھ رھبری علی را خواستار بودند، با علی بیعت کردند ولی چون دیدند کھ در 

وردند، از نفوذ حکومت بر آمده از انقالب راھی و جایی ندارند، بھ پیمان شکنی و سرکشی روی آ

آنان ناخرسندی . استفاده کردند و بھ تدارک جنگ جمل پرداختند" المؤمنین اّم"معنوی عایشھ با لقب 

خود را چنین ابراز می کردند کھ ما عثمان را بھ کشتن دادیم و علی در خانھ نشیمن گرفتھ بود، حال 

در اینجا باز ھم ابن عباس بھ ! دھدکھ بھ خالفت رسیده و فرمانداری بصره و کوفھ را می خواھیم نمی 

در . علی پیشنھاد داد کھ با واگذاردن فرمانداری بصره و کوفھ بھ طلحھ و زبیر، آنھا را خشنود سازد
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یا خواستھ ھای مردم بھ خروش آمده و آرمان عدالت : این باره نیز علی دو گزینھ در پیش روی داشت

ران را از سر مردم کوتاه نماید، و یا اینکھ با نادیده را دنبال کند و ناگزیر دست زورمندان و زرساال

گرفتن انگیزه ھای قیام مردم و زیر پا نھادن اصول سیاست حق مدار خود بھ سازش با اشرافیت 

با گزینھ دوم شاید علی از دردسر . استثمارگر بغلتد و بھ مشارکت نمایندگان آنھا در حکومت تن دھد

بیشتر . از دست می داد ًاولی پایگاھش را در میان توده محروم تاریخآفرینی ھای آنھا آسوده می شد 

را می دادند، طلحھ و زبیر را ھمان صحابھ " اشرافیت نوین مسلمان"کسانی کھ پیشنھاد سازش با 

پیامبر می دانستند و متوجھ دگردیسی آنھا طی این سالھا و نیز انگیزه ھا و " دیروز"وفادار و پاکباز 

ولی علی کھ تحوالت پس از پیامبر را با ژرف نگری دنبال کرده و از . آنھا نبودند "امروز"اھداف 

دگردیسی رجال سیاسی اسالم شناخت واقع بینانھ ای داشت، در برابر پیشنھاد ابن عباس خنده ای کرد 

: و گفت

و زبیر فرمانروای این اگر طلحھ . بصره و کوفھ از نظر مالی و انسانی بسیار غنی اند! وای بر تو ای پسر عباس" 

دو ایاالت شوند، آدمھای تھی مغز و بی ایمان را تطمیع کرده و بھ آنان میدان می دھند و ضعیفان را زیر فشار 

 ."گذارده خرد می کنند و بر قدرت و مکنت زورمندان می افزایند 

وسیع اراضی علی در راستای سیاست اقتصادی خود، توسعھ بر بستر عدالت اجتماعی، حتی امالک و 

از دیرباز  ًاعلی اساس. طلحھ و زبیر را در عراق ضبط و بھ مالکیت اجتماعی مسلمانان بازگرداند

زمینھای کشاورزی عراق را کھ بسیار مرغوب و حاصلخیز بودند، در مالکیت جامعھ می دانست و بھ 

اق پس از فتح بھ مالکیت پیشنھاد او بود کھ عمر نیز بھ این کار اقدام کرد و اجازه نداد تا اراضی عر

. خصوصی صحابھ و مجاھدان در آید

انقالب سیاسی و پی ریزی  در این باره و نیز در مورد برکناری معاویھ باید یادآور شوم کھ اصوًال

دگرگون . سامانھ نوین حکومتی با شرکت مھره ھای وفادار بھ نظام ارتجاعی پیشین ممکن نیست

 –کردن دستگاه دیوانی کشور و ضابطھ مند ساختن آن، از ضروریات یک انقالب راستین سیاسی 

و  'صالح'ن کارمندان ، و گمارد'فاسد'برکناری مدیران، فرمانداران و کارگزاران . اجتماعی است

تاکتیک "بھ ھیچ بھانھ ای از قبیل . کاردان بجای آنھا نیز نخستین گام در این راه بشمار می رود

" عقالنیت سیاسی"، "عدم تکامل مبانی عینی انقالب"، "مرحلھ بندی و خواستھ ھای حداقلی"، "سیاسی

ھ در میان گرایشھای گوناگون سیاست بھانھ ھایی ک، ... و " پرھیز از خشونت"، "برد –بازی برد "یا 

، نمی توان از حقوق مردم بھ سود خائنین و غارتگران اموال عمومی چشم سنتی بسیار رایج است

سیاست حق (در اندیشھ و رفتار نوین سیاسی ! لقب گرفت" سیاستمدار"و " زیرک"پوشی کرد و 

بھ پیمانی کھ با مردم و آرمان آنھا گره می خورد و لذا خیانت یک رھبر  'سیاست'بھ  'اخالق'، )مدار
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، بھیچ وجھ توجیھ کردنی )چپاولگران و گردنکشان( 'زور'و  'زر'بستھ است، و سازش وی با اربابان 

از سوی یک جریان کاربرد فریب و دسیسھ و خیانت ھمچنین باید پیوستھ بھ یاد داشت کھ . نیست

برای تداوم و جریانی حکومت محدود نخواھد شد، بلکھ چنین  استقرارھرگز بھ مرحلھ سیاسی 

نیز نیاز حیاتی بھ فریب و دسیسھ و خیانت، حتی در ابعادی بزرگتر، پیدا حکومت خود  استمرار

. نمی ماندبر جای دیگر چیزی نخستین از حقوق مردم و آرمانھای و سرانجام  خواھد کرد

مردم در حقوق و رفع تبعیضات تقسیم برابر بیت المال، یکسان دانستن 

اجتماعی نیز نزد  –براندازی تبعیضات حقوقی عصر عثمان و پیگیری برنامھ عدالت اقتصادی 

البتھ از کسانی کھ کارکرد . پیروان سیاست سنتی بھ کمبود ھوشمندی سیاسی علی برگردانده می شود

کھ بر پایھ تبعیض و بیعدالتی شکل ( 'وضع اجتماعی موجود'نھاد حکومت را اداره و حفظ و تثبیت 

" زیرکی"می دانند، نمی توان انتظار داشت کھ عدالتخواھی و مساوات جویی علی را ) گرفتھ است

: باری، اندرزگویان بھ علی گفتند. بدانند

ھنگام تقسیم اموال بھ آدمھای سرشناس حق بیشتری بده، و آنھا را کھ عرب ھستند بر بردگان و " 

با این رفتار از کسانی کھ با تو مخالف ھستند آسوده خواھی شد و پشتیبانی و . بدار عجمان مقدم

". حمایت آنھا را جلب خواھی کرد 

ھای انسانی فھم می کند و  'آرمان'و  'حقوق'، 'اخالق'را در پیوند با  'سیاست'پاسخ علی نیز کھ 

:ندارد، روشن است" پیروزی سیاسی"برداشت یک بعدی مادی از 

؟ سوگند فرمان می دھید کھ از راه ستم پیروزی بدست آورم، آنھم ستم بر مردمی کھ مرا بر خود حکومت داده اند" 

این ) یعنی ھرگز( بخدا مادام کھ تفاوت شب و روز برقرار است و ستاره ای در آسمان ستاره ای را قصد می کند

 پس چگونھ. ا یکسان میانشان تقسیم می کردماگر بیت المال ثروت شخصی من ھم بود، آنر. کار را نخواھم کرد

.") و بھ ھمھ مردم تعلق دارد( در حالیکھ مال از آن خداست) یکی را بر دیگری برتری دھم(

علی پس از آنکھ مبانی فلسفھ سیاسی خود را در این باره بیان می کند، بھ طرح دالیل عدم اختصاص 

:می پردازد" افراد سرشناس"سھم بیشتر برای 

نزد فرا دستان جامعھ ( گاه باشید کھ بخشیدن مال بھ غیر نیازمند ناروا و اسراف است، و دھنده اش را در دنیاآ" 
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 ."ند و در آخرت او را پست و بی مقدار می سازد ابلند مرتبھ می گرد) و دارندگان فرھنگ اشرافی

خشنود داشتن اشراف و علی در پایان این گفتار نغز بھ ابطال برھان نخبگان سیاست سنتی کھ در 

فرادستان، پشتیبانی سیاسی و یاری این گروه بھ ھنگام پیشامد سختیھا و تنگنا ھا را انتظار دارند، 

" پژوھشگران تاریخ سیاسی"پرداختھ و نشان می دھد کھ درست برخالف کوتھ فکری اندرزگویان و 

:اجتماعی و آینده نگری باالیی نیز برخوردار است –از ھوش سیاسی 

و ھیچ مردی مال را بیجا صرف نکرد و بھ بی نیاز نداد مگر آنکھ او را از سپاسگذاری و قدر شناسی آنھا باز " 

و بھ یاری و  )در آستانھ سقوط قرار گیرد(پس اگر روزی پاشنھ او بلغزد . داشت و دوستی آنھا برای غیر او بود

نھج البالغھ، خطبھ (" ده ترین دوست می باشند ھمراھی آنھا نیازمند باشد، آنھا بدترین یار و سرزنش کنن

١٢۶.(

 مصالحو  منافعبھ جز ارزشی قائل نیستند و  وفاو  پیمانبرای  معموًالاشراف و طبقات فوقانی جامعھ 

در تجربھ . دوستی پایدار و سپاسگذاری قلبی آنھا را نمی توان بھ ھیچ بھایی خرید. می اندیشندنخویش 

و بزرگان عرب با اینکھ از بخششھای بیدریغ عثمان  اشرافم کھ چگونھ حکومت عثمان ھم می بینی

باری، تاریخ . بھره مند بوده اند، وی را در برابر مخالفانش تنھا گذاشتھ و بھ قتل او راضی ھستند

 –نگاران متأثر از سیاست سنتی و باورمندان بھ فلسفھ قدرت بھ این دلیل مواضع عادالنھ اقتصادی 

علی را نشانھ کمبود ھوشیاری سیاسی وی می دانند کھ بزرگان عرب را بھ خشم آورده اجتماعی امام 

سیاست حق (ولی در بینش و روش نوین سیاسی . و بھ دشمنی با حکومت نوبنیاد خویش بر انگیخت

از راه ستم بر مردم و اعمال تبعیض و بیعدالتی، فاقد ھر گونھ ارزش و " پیروزی سیاسی"، )مدار

و این ھم پیام و آزمونی تاریخی در راستای استواری ستون پایھ ھای نوین . ی استفرجام نیکوی

و " پیشرفت"نخبگان سیاست سنتی بھ  کوتاه مدتو  سطحی، یک بعدینگاه تنگ . سیاست بود

راھبردھای ویژه خود بھ ھر آرمانی پیشبرد  ، مانع از فھم این حقیقت تاریخی است کھ"پیروزی"

پیشبرد نمی توان در مسیر آمیز در جامعھ تبعیض راھبردھا و رویکردھای با کاربست نیازمند است و 

پیشبرد  ممکن است گفتھ شود کھ اصوًال. کسب پیروزی نمودآرمان ھمبستگی و عدالت اجتماعی 

است، و " گام بھ گام"ل آرمان ھمبستگی و عدالت اجتماعی نیازمند برنامھ ریزی بلند مدت و تحّو

این سخن، کھ در مورد حل برخی تضادھای . ی عدالتخواه نخست باید استواری جویدحکومت انقالب

ن تاریخی درست است، گاه بھانھ و توجیھی می شود برای ّیبغرنج اجتماعی در شرایط مع

در مورد برنامھ خاص مساوات جویانھ . سازشکاری، کوتاھی در انجام مسئولیتھا و وفای بھ پیمانھا

حفظ ستمھا و تبعیضھایی کھ سرچشمھ خروش مردم و انقالب سیاسی بوده است، علی باید دانست کھ 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



32

وانگھی تقسیم برابر بیت ! بر باد می دادرا ھم علی اپسگرایانھ کھ چھ بسا حکومت نوبنیاد بود وگامی 

المال در جامعھ ای کھ ھنوز رھبری پیامبر را از یاد نبرده است، آرمان دوردستی نبود کھ نیازمند 

بود،  قسط و عدالت اجتماعیپس اگر آرمان علی . باشد" گام بھ گام"ل ریزی بلند مدت و تحّو برنامھ

ماندگاری و اگر استواری و . نمی گردیددست یافتنی گذشتھ با تثبیت تبعیضات ھرگز آرمان این 

و خشنودی زورمندان علی را از پیش نیازھای پیگیری این آرمان بدانیم، تبعیضھایی کھ تنھا حکومت 

اما ناخشنودی گسترده توده مردم را در پی می داشت، پایھ ھای حکومت نوبنیاد فرادستان نظام پیشین 

بدین ترتیب نھ از آرمان علی نشانی بر جای می . ت سست و لرزان می گرداندانقالبی را نیز بھ شّد

!        ماند، نھ از سیاست حق مدار او و نھ چھ بسا از حکومت نوبنیادش

عصر علی و پژوھشگران تاریخ " نخبگان سیاسی"در پاسخ بھ سھ انتقاد یاد شده کھ از سوی برخی از 

شده است، ھمچنین باید بگویم کھ در ) ع(حکومتی علی  –اسالم بھ رویکردھا و روشھای سیاسی 

پیوندی ناگسستنی، ژرف و اندام واره برقرار است، بھ گونھ ای  روشو  ھدفسیاست حق مدار میان 

ھدف . است روشاما آنچھ در این میان نقش تعیین کننده دارد، . بر یکدیگر تأثیر می گذارند کھ متقابًال

ھدف . ن می شودن و مدّوّیواقعی آن چیزی نیست کھ از پیش در مرامنامھ ھا و برنامھ ھای سیاسی مع

دریافت این حقیقت تنھا . ت می یابدّیبیرون آمده و عین ھمین روشھای کاربردیواقعی از درون 

. بازشناسی شود 'اخالق'در پیوند و سازگاری با  'سیاست'ھنگامی آسان می گردد کھ 

    

"پنھانکاری"نا باوری بھ 

" زمامدارفاقد صفات سیاسی ضروری برای یک "از دالیل اساسی کھ منتقدین بر مبنای آن علی را 

می دانند، نا باوری علی بھ پنھان سازی اھداف، انگیزه ھا، راھبردھا، روشھا و برنامھ ھای سیاسی و 

قومی باید با مردم پیشرو و پرچمدار ھر "بر این باور بود کھ  ًاوی عمیق. ی نظامی اش از مردم استحّت

علی از ). ٣٢۵ھج البالغھ، ص ن(تا از این رھگذر ھمبستگی اجتماعی پدیدار گردد " خود صادق باشد

اھداف، برنامھ ھا و دیدگاھھای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را  ؛ھمان روز نخست زمامداری

دیپلماسی "و " پنھانکاری"وی بھ آنچھ در سیاست سنتی . بی پرده و آشکار با مردم در میان گذاشت

. نامیده می شود باور نداشت" پنھان

شناختھ می شود، از ھزاران " پنھانکاری"روز در فرھنگ سیاسی زیر نام ریاکاری و دورویی کھ ام

سال پیش تاکنون از ستون پایھ ھای اندیشھ و رفتار سیاسی نیروھای زورمدار و بھره کش جامعھ بوده 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



33

برای ردیابی تاریخی ریاکاری و . زمانھ ما ھر دو بھ آن وفادارند" راست"و " چپ"و امروز نیز 

از سیاست در تمدنھای کھن آغاز کرده و نخست بینش و روش سیاسی یکی از دورویی بھتر است 

سال پیش پادشاه سرزمینی بنام  ٣۴٠٠آزورو کھ در حدود . پادشاھان باستانی خاور زمین را بنگریم

راھبرد و روش سیاسی خود ) ۴(پزشک مصری  سینوھھآمورو واقع در خاورمیانھ بود، خطاب بھ 

:دن سوریھ از سلطھ مصر چنین بیان می کندرا در رابطھ با آزاد کر

من بھ مردم سوریھ اینطور القاء می کنم کھ آنھا برای این بھ وجود آمده اند کھ آزاد زندگی کنند و " 

آزادی چیزی است کھ از غذا و لباس و خانھ و جان بیشتر ارزش دارد و مردم در اثر تلقینات من این 

عتقد و عالقمند بھ آزادی می شوند کھ حاضرند در راه آن از جان حقیقت را قبول می نمایند و بقدری م

طولی نمی کشد کھ در تمام سوریھ جز یک عقیده بوجود نمی آید و آن اعتقاد بھ آزادی ... خود بگذرند

آزادی چیزی است کھ است و سکنھ سوریھ نمی فھمند کھ اعتقاد بھ یک چیز موھوم دارند برای اینکھ 

یچ ملت دیگر وجود ندارد بلکھ دستاویزی است کھ من بدان وسیلھ مردم را برای ملت سوریھ و ھ

ھیچ زمامدار عقیده بھ آزادی ندارد تو کھ یک پزشک ھستی نمی توانی بفھمی کھ ...  اغفال می کنم

و من بھ مردم سوریھ می بلکھ با این عنوان مردم را فریب می دھد تا اینکھ بتواند خود حکومت نماید 

فھمانم کھ باید آزاد شوند و آزادی را بدست نمی آورند مگر اینکھ علیھ مصر متحد باشند و وقتی سکنھ 

سوریھ متحد شدند و بھ تصور خودشان آزادی را بدست آوردند غافل از این ھستند کھ برای من آزادی 

ید مثل ھمیشھ زحمت بکشند و خراج بدھند بوجود آورده اند تا اینکھ بر آنھا حکومت کنم و آنان با

منتھی در گذشتھ خراج را مصر از آنھا می گرفت و بعد من از آنھا خراج می گیرم و پیوستھ بھ آنھا 

می گویم کھ شما سعادتمند تر از تمام ملل جھان می باشید زیرا آزاد ھستید و آنھا نیز بھ ھمین عنوان 

وسایل برای مشغول کردن ملت اینستکھ بھ او بگویند تو  یکی از بھترین... واھی دلخوش می شوند

عمده این است کھ آنقدر یک موضوع را در گوش مردم فرو بخوانند کھ در روح آنھا و ... آزاد ھستی

).٣۶۴-٣۶۵سینوھھ پزشک مخصوص فرعون، ولتاری، ص " ( جا بگیرد

وبی نشان می دھد کھ چگونھ دقت در سخنان پادشاه آمورو و مقایسھ آن با نمونھ ھای امروزی بخ

اربابان سیاست سنتی از گذشتھ ھای بسیار دور تاکنون از آرمانھای بزرگ بشری چون آزادی، عدالت 

" موھوم"خود ھیچ اعتقادی بھ آنھا نداشتھ و آنھا را " پنھان"و غیره، کھ خود در ژرفای اندیشھ ھای 

دست  قدرتھی خلق سود جستھ اند تا بھ فریب و گمرا دامسیاسی و  ابزارمی پندارند، بعنوان یک 

پژوھش در تاریخ سیاسی، از تمدن ھای باستانی . یابند و یا پایھ ھای قدرت خویش را مستحکم سازند

. ریاکاری و دورویی از روند سیاست سنتی جدایی ناپذیر استتا تمدنھای معاصر، نشان می دھد کھ 
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از مطالعھ . بیاندازیم یونانو  ایرانگ ھای تاریخی در اینجا بی مناسبت نیست کھ اشاره ای ھم بھ جن

رخان غرب مدار ریاکارانھ می تحلیلی اسناد یونانی چنین بر می آید کھ این جنگھا آنگونھ کھ مّو

نبوده است، بلکھ جنگی اجتناب ناپذیر میان دو " نبرد تاریخی برای آزادی و دموکراسی"باورانند 

با ' سلطھ'در کار نبود بلکھ جنگ ' سلطھ'با ' آزادی'جنگ . ستاقتصادی بوده ا –رقیب سیاسی  قدرت

یونانینھا کھ با از دست دادن مستعمرات آسیایی خویش و گسترش جغرافیای ! در میان بود' سلطھ'

در لیدیھ، فینیقیھ، مصر و قرطاجنھ، کھ با آنھا مبادالت اقتصادی داشتند، خویش را " پارس"سیاسی 

ت در فشار و تنگنا می دیدند، بھ مقابلھ برخاستھ و در ھمھ جا تحریک بھ مقاومت بر ضد پارسیان بشّد

ھم بھ تالفی  خشایارشا. یکی از اقدامات آنھا بود" جنگل مقدس سارد"می کردند کھ آتش کشیدن 

، "ی یونانقھرمانان آزاد"اما ... آنرا بھ آتش کشید" معبد مقدس"اینکار آتن را بھ ھر قیمت تسخیر و 

بھ خواستھ ھای خود، کھ نھ ھرگز آزادی و " تجاوزات پارس"، پس از دفع سیاپوزانو  تمیستوکل

دموکراسی کھ قدرت و ثروت بود، نرسیدند و لذا بھ خدمت پارسیان و پادشاه ھخامنشی در آمدند تا 

گ میان آزادی و جن"ت واقعی آنچھ را در یونان بدان نرسیدند از او بخواھند و افزون بر آن ماھّی

در یونان اقوامی زندگی می کردند ھمچون ایلوتھا ! را بر مال کنند" دموکراسی یونان با استبداد پارس

زی جز حکومت یونانی چی" دموکراسی. "کھ برده اسپارتھا بودند و در فقر و فالکت بسر می بردند

بعدھا . ستھ بردگی می دانستندو شای" بربر"بیگانگان را  و یونانیھا اصوًال اشراف برده دار نبود

جنگھای توسعھ طلبانھ و تجاوز بھ ایران را، کھ جز بھ انگیزه قدرت پرستی و اسکندر مقدونی 

تحقیرھای پیشین "این سرزمین و طالھای آن نبود، بھ این جنگھا و " ثروتھای بیکران"دستیابی بھ 

نی یونانیھا را بدست آورد، در حالیکھ پیوند زد تا با این ادعا پشتیبا" پارسیان در حق مردم یونان

می دانستند و انتظار شکست اسکندر از پارسیان را می کشیدند " نیمھ بربر"یونانیھا مردم مقدونی را 

اسکندر ). تاریخ ایران باستان، جلد دوم، حسن پیر نیا(تا بر علیھ قوای او شوریده خود را آزاد سازند 

ثروت "رھایی کھ در ایران کرد بھ ھندوستان لشکر کشید تا بھ پس از آتش سوزیھا، ویرانیھا و کشتا

! و خدایان افسانھ ای یونان برساند ھرکولآنھا ھم دست یافتھ و قدرت خود را نیز بھ پایھ " فراوان تر

اسکندر در این راستا جنایات ننگینی نیز در ھندوستان مرتکب شد با اینکھ ھندیھا ھرگز جنگی در 

!نکرده بودند مقدونیھ و یا یونان

ی روم در ردیابی تاریخی ریاکاری " سنا"یونان و مجلس " دموکراسی"ت و کارکرد ّیتوجھ بھ ماھ

بینش سیاسی غرب امروز، کھ در سراسر جھان نیز گسترش یافتھ است، بسیار ضروری است چرا کھ 

ت دموکراسی ریایی یونان را، ّیماھ فوستل دوکوالنژباری . ریشھ در فلسفھ سیاسی یونان و روم دارد

کھ در خدمت طبقھ استثمارگر بوده و بر فریب و دلخوش کردن مردم استوار است، چنین ارزیابی می 
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دموکراسی برای اغنیاء عبارت از تسلط و حکومت چند خانواده بخصوص بر مملکت، و : " کند

ستمگران با جلب اعتماد . است ل جور و ستم آن چند خانواده بودهدموکراسی برای فقرا بھ معنی تحّم

انتخابات ... ". فقیران و دادن وعده مبارزه با اغنیاء روی کار می آمدند و کسب قدرت می کردند

مجلس سنای روم نیز ھمچون انتخابات در سامانھ ھای سیاسی امروز با رشوه و فریب و ریاکاری 

ایندگی است، بویژه از این نظر جالب بھ کسی کھ نامزد نمسی سرون در این باره رھنمود . ھمراه بود

اگر امروز با حرارت ھر چھ تمامتر بھ : " است کھ تا امروز راھنمای عمل سیاسیون سنتی بوده است

تاریخ تحوالت اجتماعی، " (جمع کثیری وعده مساعدت ندھی، ھیچکس ترا کاندیدا نخواھد شناخت 

).راوندی

رت و نگھداری و استواری آنست، ولی این کار تنھا سیاست متداول سنتی در جستجوی دستیابی بھ قد

مردم را نیز " بیطرفی خیر خواھانھ"بدست نمی آید و حداقل پشتیبانی و یا  خشونتو  زوربا اھرم 

در کانون " پنھانکاری"را نیز زیر نام  ریاو  فریبضرورت وجودی این عامل دوم، . طلب می کند

دستور کار چنین است کھ آرمانھا و خواستھ ھای مردم بھ . ستاندیشھ و رفتار رایج سیاسی قرار داده ا

دستیابی (صورت برنامھ عمل و شعار استراتژیک اربابان سیاست سنتی در می آید تا ھدف واقعی آنھا 

ناگفتھ پیداست کھ چنین ھدف ناپاکی نھ با . از چشم مردم پنھان بماند) بھ منابع قدرت و ثروت

پس بیھوده نیست کھ . ر است و نھ با اصول و ارزشھای عام اخالقیآرمانھای بزرگ انسانی سازگا

. را فاقد اصالت می پندارند 'اخالق'را موھوم و  'آرمان'اندیشمندان و رھبران سیاست سنتی 

بازنگری یک در تاریخ اسالم،  ریاکاریبرای شناخت پیش زمینھ ھای اجتماعی و نیز کارکرد سیاسی 

دارندگان قدرت سیاسی، اقتصادی و فرھنگی جامعھ در روند . ضروری استت دیرپای تاریخی سّن

با تمام توان خود بھ ستیز با آن روی می آورند، ولی ھنگامی کھ  انقالبو یا یک  بعثتپیدایش یک 

توان پایداری از دست داده و ناگزیر بھ دست کشیدن از امتیازات خود می شوند، ریاکارانھ رنگ 

. را در چھره پیروی از آیین نوین و آرمانھای فرا گستر مردمی اش می آرایندعوض کرده و خویشتن 

این ریاکاران سپس با ھمراھی ضروری عناصر نا آگاه، سازشکار و فرصت طلب جنبش بھ درون 

آن، آرام آرام  درونمایھآیین نوین، و ھمزمان مسخ  شکلسامانھ نوین می خزند و با اعتقاد ظاھری بھ 

می " میراث خوار انقالب"پیشین خود را بازیافتھ و در اتحاد با عناصر نامبرده قدرت و موقعیت 

برای اینکھ مردم بھ ریاکاری آنھا و نیز دگردیسی آیین نوین و انحراف انقالب پی ببرند و ! گردند

 اآنھھم مانند  اینھا"و " ھیچ تغییر اساسی رخ نداده"، "بھ انقالب و آرمانھایش خیانت شده"بگویند کھ 

و این ھمان رویداد تلخی است کھ در سرگذشت ! ، چھ بسا بھ تجارب دردناک چند نسل نیاز افتد"ھستند

تا . و دیگر جنبشھای مردمی و انقالبی تاریخ بسیار دیده شده است) انقالبھای توحیدی(ھای دینی بعثت
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در تاریخ برافراشتھ  تزویرو  زورو  زرھنگامی ھم کھ ستون پایھ ھای سیاست سنتی، کھ خداوندان 

ت تاریخی یاد شده را برانداخت و جایگزین نگردد، نمی توان سّن حق مداراند، ویران نشده و سیاست 

باری، در تاریخ سیاسی اسالم نیز کارکرد این ). ۵(بھ پیروزی پایدار آرمانھای انسانی امیدوار بود 

ابستھ بھ شرک جاھلی و اشرافیت ت ایستای تاریخی بھ تلخی آزموده شد و ریاکاری عناصر وّنس

سران مشرک بنی امیھ کھ قدرت و ! عربی بھ بازسازی موقعیت پیشین آنھا در فرازی دیگر انجامید

شدند تا با " مسلمان"امتیازات خویش را با پیروزی توحید اسالمی از دست رفتھ می دیدند، ریاکارانھ 

ش و سازشکار با خود، موقعیت گذشتھ خود نفوذ در دستگاه خالفت و ھمراه کردن عناصر ساده اندی

می رفتند،  'توحید'ھای خود بھ جنگ  'بت'اگر آنھا در زمان پیامبر با ! را زیر پرچم اسالم باز یابند

ھا  'قرآن'علی بتھا را کنار گذارده و ریاکارانھ  'توحید اجتماعی'پس از پیروزی اسالم و در جنگ با 

آمده بود،  احددر گذشتھ بھ انتقام کشتھ شدگان بت پرست قریش بھ معاویھ اگر ! را بر سر نیزه کردند

تغییر  پنھانھیچ انگیزه و ھدفی در ! شتافتھ است صفینبھ " خلیفھ شھید اسالم"اکنون بھ خونخواھی 

انگیزه و ھدف واقعی اشراف . آنھا بود نمایاننکرده بود و آنچھ تغییر یافتھ تنھا شعارھا و انگیزه ھای 

سیاستمدار سنتی بھ ھیچ آرمان و آیینی . جنگ با علی ھمان بود کھ در جنگ با پیامبر داشتنداموی در 

و دستاویزی می داند کھ بھ کار دستیابی، نگھداری،  ابزارصادقانھ و بی ریا باور نمی آورد و آنھا را 

در زندگی  اشراف اموی پیش از اسالم نیز بھ بتھا و تأثیر آنھا. می آید قدرتپابرجایی و گسترش 

نماد ایدئولوژیک نظامی بود کھ منافع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آنھا را  بت. انسان باور نداشتند

ب مذھبی بھ شرک و بت سرکوب خشن نو مسلمانان یکتاپرست، نھ از روی تعّص. تأمین می کرد

ید اسالم می توحپایمال پرستی، بلکھ بھ انگیزه پاسداری از منافع و موقعیتی صورت می گرفت کھ 

بی شک ھر گاه می توانستند ھمان منافع و موقعیت را زیر پرچم اسالم و مسلمانی بدست . گشت

نقل قولی از . آورند، از آن فرصت بھره برداری می کردند بی آنکھ بھ آیین نوین ایمان آورده باشند

سراسر جھان اسالمی فرزند مغیره در احوال معاویھ پس از اینکھ بھ ھدف خود یعنی فرمانروایی بر 

: وی می گوید. دست یافت، مؤید این نظر است

: وقتی علت را پرسیدم گفت. پدرم یکشب دیر وقت از نزد معاویھ بر می گشت و سخت ناراحت بود" 

سپس گفت من او . من باید بگویم کھ امروز از نزد خشن ترین و شقی ترین فرد عالم باز گشتھ ام... 

وز دنیا بھ کام توست و از میان بنی ھاشم کسی نمانده کھ احتمال خطری از را نصیحتی کردم کھ امر

حالش ... بنابراین بجاست کھ با عمو زادگان خود بھ مالیمت رفتار کنی. ر باشداو برای تو متصّو

ر شد و برافروختھ گفت کھ ابوبکر و عمر و عثمان ھر کدام در گسترش قلمرو اسالم و ّیسخت متغ

مبارزه با مرتدین و سرازیر کردن سیل ثروت بھ کشور ما با فتح تمدنھای بزرگ، تالشھای بی 
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مراد معاویھ پیامبر اسالم (شماری کردند ولی ھیچکس از آنھا یاد نمی کند اما نام این مرد ھاشمی 

پس چھ می گویی جز اینکھ این نام ! ج بار در مساجد برابر نام خدا بھ عظمت برده می شودپن) است

). علی شریعتی( " !بمیرد و برای ھمیشھ مدفون گردد، چھ کار دیگری باقی است ؟

و  ،شایان یادآوری است کھ مغیره ھمان کسی است کھ بھ علی پند می داد معاویھ را برکنار نکند

وی کھ سرانجام بھ . ران تاریخ اسالم نیز وی را سیاستمداری زیرک لقب داده اندبسیاری از پژوھشگ

ت معاویھ پی برد، و این دیر فھمی ت و نّیعلی خیانت کرد و بھ معاویھ پیوست، بسیار دیر بھ ماھّی

باری، معاویھ کھ ریاکارانھ زیر پرچم اسالم و ! البتھ نشانھ کمبود دانش و ھوشمندی سیاسی او بود

بھ دستگاه خالفت نفوذ کرده و بھ قدرت دست یافت، در قلب ناپاکش نھ تنھا " کاتب وحی"ان عنو

ایمانی بھ اسالم نبود بلکھ ھمچنان کینھ ھای قبیلھ ای عصر جاھلیت را زنده نگھ داشتھ و می خواست 

الم راه توحید اس! سازد" برای ھمیشھ مدفون"نیز را " نام این مرد ھاشمی"با کشتار خاندان پیامبر 

بازگشت تاریخ بھ شرک و بت پرستی آشکار را بستھ بود، پس معاویھ ریاکار برای فریب مردم 

ریاکاری معاویھ البتھ . مسلمان ماھیت تغییر نیافتھ خویش را در پوشش اسالم و قرآن پرده پوشی کرد

از پیشینھ وی بیخبر بر روی مسلمانان آگاه ھیچ کارآیی نداشت و تنھا توانست مردم نا آگاه شام را کھ 

عمار یاسر صحابھ نامدار پیامبر کھ در سنین پیری ھمراه علی بھ صفین آمده بود، وقتی . بودند بفریبد

: پرچم معاویھ و عمرو عاص را در اھتزاز دید، گفت

من در رکاب پیامبر سھ بار با صاحب این پرچم پیکار کرده ام و این دفعھ کھ چھارمین بار است، " 

". نھ نیکوتر شده و نھ بھ تقوا نزدیک تر شده است آن پرچم 

معاویھ کھ ھزاران سپاھی زیر فرمان داشت بجای دفاع از جان عثمان آنقدر دست بھ دست کرد تا 

خونخواھی "شورشیان کار عثمان را بسازند و این فرصت طالیی را برای او فراھم سازند کھ با شعار 

معاویھ پیراھن خون آلود . فرمانروایی در جھان اسالم دست یابدبھ ھدف پنھان خود یعنی " خلیفھ شھید

عثمان را بھ ھمراه انگشت بریده نائلھ ھمسر عثمان در شبستان مسجد شام آویخت تا عواطف و 

با ھمین . بات عوام را بر علیھ علی، کھ کوچکترین نقشی در کشتھ شدن عثمان نداشت، برانگیزدتعّص

مورخ مشھور در این  ابن اثیر. زار تن را برای جنگ با علی بسیج کندترفند بود کھ توانست بیست ھ

: باره می نویسد

بعد از مدتی آنرا بر می . چون مردم شام آن پیراھن را می دیدند، بر کینھ و خشم خود می افزودند" 

داشت و پنھان می کرد و چون در اھل شام سستی و کندی احساس می شد، عمرو عاص بھ معاویھ 

او باز پیراھن را بر می افراشت و انگشتھای ! بچھ شتر را نشان بده تا مادرش بھ وجد آید: تمی گف
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"!نائلھ را بر آن می آویخت 

معاویھ ریاکار، خونخواھی عثمان را بھانھ سرکشی خود نمود در حالیکھ ھدف پنھانی او دستیابی بھ 

عمل بر طبق کتاب "بر سر نیزه کردن قرآن ھا و ادعای . خالفت یا بزبان ساده قدرت سیاسی بود

داف نھ جنگ معاویھ ارتباطی با اھ. در صفین نیز جز بھ منظور گریز از شکست در جنگ نبود" خدا

ھیچیک از طرحھا، برنامھ ھا و رویکردھای دوران فرمانروایی . اعالم شده اش داشت و نھ صلح او

نامیده " پنھانکاری"دورویی و ریاکاری، کھ امروز . اش با انگیزه ھا و اھداف پنھان وی تطابق نداشت

سیاست 'ر کانون را د' اخالق'علی کھ ولی . می شود، در کانون اندیشھ و روشھای سیاسی معاویھ بود

علی دیدگاھھا، . یکی بود' پنھان'و ' آشکار'خود قرار داده بود، انگیزه ھا و اھدافش در ' حق مدار

اجتماعی، و حتی راھبردھای نظامی خود را  –اھداف، برنامھ ھا و رویکردھای سیاسی و اقتصادی 

ردھا، دیدگاھھا و اھداف در رویک. بی پرده با مردم در میان می گذاشت و از آنھا یاری می خواست

از عمق وجود  ًااعالم شده وی کمترین شائبھ ریا و فرصت طلبی بھ چشم نمی خورد چرا کھ تمام

وی در آغاز زمامداری با مردم سخن گفت و دیدگاه خود را نسبت . اعتقادی اش سرچشمھ می گرفت

رنامھ دگرگونسازی حق سپس ب. الت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پس از پیامبر بیان داشتبھ تحّو

جویانھ خود را، کھ خود پیشاپیش بدان ایمان داشت و در مقام زمامداری می خواست پیگیرانھ دنبال 

در تاریخ سیاست جھان . اجتماعی اعالم نمود –اداری و اقتصادی  –کند، در زمینھ ھای سیاسی 

مردم را " پنھانکاری"و بدون بندرت دیده شده است کھ رھبری پیش از آغاز بھ کار اینچنین صادقانھ 

خطبھ ارزنده موالی متقیان در سرآغاز زمامداری اش . با واقعیتھای موجود و اھداف خود آشنا سازد

بھ پیمانی کھ با مردم می " رھبر"ی وفااین خطبھ با ضرورت . است خلوصو  صداقتسرشار از 

:آغاز می شود تقوابر آرمان و ارزش  ایستادگیبندد، 

تقوا  .گرو سخنانی است کھ می گویم و ھمھ آنھا را ضمانت می کنم و خود پیشاپیش بھ آن عمل می کنم گردنم در" 

کسی را کھ تجارب تاریخی و پیشامدھای روزگار از عقوبات و انقالبات پیش روست، از افتادن در دام شبھات و 

. " دارد ابھامات باز می

کاری سیاستمداران سنتی دیواری استوار بنا می کند، علی پس از آنکھ میان رفتار سیاسی خود و ریا 

:بھ بازنگری گذشتھ و اعالم برنامھ انقالبی خود می پردازد

وضع ھمچون دوره ای است کھ خدا پیامبرتان را . رنجھا و بدبختیھا بھ شما بازگشت نموده است! آگاه باشید" 

حق برانگیخت ھر آینھ در ھم آمیختھ و غربال می  سوگند بھ آنکھ پیغمبر را بھ. )در آستانھ انقالب(برانگیخت 

ختھ و جدا می گردید و بر ھم زده می شوید مانند برھم زدن کفگیر آنچھ در دیگ یاز ھم ب! شوید، غربال شدنی
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مشارکت در رھبری سیاسی (بھ باالترین مقام ) در جامعھ طبقاتی کنونی(خوراک است تا آنکھ پست ترین شما 

کھ پیگیر عدالت و حقوق مردم (پیشتازانی . مقامھا بھ پست ترین موضع بازگشت نمایندو باالترین  )جامعھ

."شوند می بودند بھ زیر کشیده ) امور(پیشی جستھ و آنھا کھ بھ ناحق پیشی گرفتھ در رأس  )بودند

ھ روند انحرافی کھ پس از پیامبر در جامعھ اسالمی آغاز شد، در زمان عثمان بھ چنان کیفیتی رسید ک

این رخداد ناخوشایند ولی ناگزیر را علی . از دید امام علی مرزی میان اسالم و جاھلیت باقی نماند

بھ ابوعبیده جراح گوشزد کرده بود کھ پیروی از  سقیفھوی در . پیش از اینھا پیش بینی کرده بود

ھ شناسی در جامع. آنھا را از راه حق دور و دورتر خواھد کرد) منفعت و مصلحت" (ھوای نفس"

سیاسی و تاریخی علی، درست برخالف سطحی نگری و ظاھر بینی معمول نزد مسلمانان سنتی، 

اجتماعی و یا در پیش بینی یک  –ظواھر اعتقادی و فرھنگی در ارزیابی ماھوی سامانھ ھای سیاسی 

توای عینی عامل مھم و تعیین کننده در مقایسھ و ارزیابی جوامع، مح. تحول بنیادی تعیین کننده نیست

ھمچنین گسترش جور و ستم در یک سامانھ اجتماعی زمینھ را برای انقالب . مناسبات اجتماعی است

باری، ". دین توحیدی"فراھم می سازد، چھ آن سامانھ زیر پوشش فرھنگ شرک باشد و چھ زیر چتر 

ھ می دھد، باز ھم علی پس از آنکھ اوضاع را تحلیل و ارزیابی می کند و برنامھ انقالبی خود را ارائ

: بر درستی سخنانش و پنھان نکردن انگیزه ھایش گواھی می دھد

تی را پنھان نکردم و ھیچ واقعیتی را نپوشاندم، و من بھ چنین روز و وضعیتی از سوگند بھ خدا ھیچ سخن و نّی" 

.     "پیش آگاه بودم 

بھ پیروزی حق را بھ کاربست راه و  در ادامھ امام علی پس از آنکھ با نگاھی فلسفی بھ تاریخ، امید

پیوند می زند، بر نابودی سیاستی کھ بر پایھ ) پرھیز از چپ روی و راست روی(روش میانھ اصولی 

دروغ و ریا پیش می رود، و پایداری و بالندگی جنبشی کھ بر تقوا و صداقت استوار است، چنین 

:گواھی میدھد

. ھر کس دروغ گفت زیان دید، و ھر کس از حق روی بگرداند ھالک شد ھر کس بھ ناحق ادعایی کرد نابود شد، و" 

اصل و . )و فراتر از توان خود ادعا کند(جھل و نادانی بس است برای مردی کھ اندازه و جایگاه خود را نشناسد 

گردد  جنبشی کھ بر پایھ تقوا استوار شده باشد ھرگز تباه و نابود نمی شود و زراعت قومی بر اثر آن خشک نمی

رنج و کوششی کھ با تقوا و صداقت ھمراه باشد بھ ھدر نمی رود ولی کار با فریب و ریا ممکن است (

در کوتاه مدت سودی داشتھ باشد ولی در بلند مدت جز زیان و نابودی حاصلی برای صاحبش در بر 

نھج البالغھ، ( " )ندارد چرا کھ عمر دروغ کوتاه است و حقیقت سرانجام از پس پرده نمایان می گردد

).١۶خطبھ 
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" خونخواھی عثمان"علی یک بار در پاسخ بھ کسانی کھ انگیزه ھای قدرت جویانھ خود را در پوشش 

ت پویای تاریخ و جھان آفرینش را چنین توصیف می پنھان کرده بودند، در کالمی زیبا و پر معنا سّن

). ١٧٣نھج البالغھ، ص ( "دارند جزا می دھند  )نپنھا(سرانجام مردمان را بنا بر آنچھ در سینھ ھا " کند کھ 

باری علی ھیچگاه . درک این سخن البتھ از کسانی بر می آید کھ از تختھ بند زمان حال رستھ باشند

دستیابی بھ قدرت و نگھداری و گسترش آن، . ھدف و انگیزه خود را از مردم پنھان نمی کرد

را بھ ریاکاری و پنھانسازی اھداف و انگیزه ھایش جایگاھی در سیاست حق مدار علی نداشت کھ وی 

می توانست پیشنھاد عبدالرحمان بن عوف را پذیرفتھ و با تأیید " شورای عمر"در ھمان . وادارد

بھ خالفت دست یابد، ولی این ریاکاری از بینش، روش و منش سیاسی علی " رویھ شیخین"ظاھری 

، کھ بدان باور نداشت، از حکومتی کھ با "رویھ شیخین"بھ " نھ"علی با یک پاسخ . بسی دور بود) ع(

فتنھ دشمنان "کما اینکھ پس از وفات پیامبر نیز . بدست آید فاصلھ گرفت و آنرا دور انداخت دروغ

را بھانھ و سرپوشی برای قدرت طلبی خویش نساخت و با " ضرورت انتخاب سریع خلیفھ"و " اسالم

بلکھ دانش نیست و  قدرتبرای علی علم ' سیاست'بر نشان داد کھ ت دادن بھ کار کفن و دفن پیامارجحّی

با  ًااست کھ ضرورت جامعھانسانی در عام و ارزشھای بنیادی پیگیری حقوق شناسایی و و روش 

                                                                .            آمیختھ است 'خالقا'

قدرت سیاسی  'انقالب'یا یک  'بعثت'دورویی و ریاکاری تنھا ویژه نیروھایی نیست کھ با پیروزی یک 

و موقعیت اجتماعی خود را از دست می دھند و با ریاکاری و فرصت طلبی در صدد بازسازی گذشتھ 

با  در روند سنتی سیاست، پنھانسازی انگیزه ھا و اھداف سیاسی و ھمنوایی ظاھری. بر می آیند

در این راستا، بنا بر ویژگیھای " نخبگان سیاست. "نیازھا و خواستھ ھای مردم بسیار معمول است

فرھنگی جامعھ، شرایط سیاسی و عالیق شخصی، اھداف و انگیزه ھای سیاسی خود را در پوشش 

 ،"سکوالریسم"، "فمینیسم"، "سوسیالیسم"، "دموکراسی"، "ناسیونالیسم"، "اسالم"مسلکھایی چون 

و نمونھ ھای گوناگون آن " پنھانکاری"برای شناخت تطبیقی پدیده . می کنند پنھان... و " حقوق بشر"

در سیاست معاصر، کھ با نمونھ ھای یاد شده تاریخی تفاوت بنیادی ندارد، رشتھ سخن را بھ 

:می سپارم دوورژه موریسپژوھشگر علوم سیاسی 

انگیزه ھای اقدام سیاسی در پشت نقاب ھدف مانندھا و  پنھانکاری عبارتست از مخفی کردن ھدفھا و" 

. انگیزه مانندھایی کھ بیشتر مردم پسندند و بدینسان از پشتیبانی افکار عمومی بھره مند باشند

، بلکھ در حکومتھای )۶(وجود دارد و نقش عمده ای ھم دارد  ًاپنھانکاری نھ تنھا در دموکراسی طبیعت

این استراتژی در . ھر گونھ اتکایی بھ عقاید چشم بپوشند ھم وجود دارداستبدادی کھ نمی توانند از 

مبارزه برای بدست آوردن یا زیر نفوذ قرار دادن قدرت توسط افراد، احزاب و گروھھای ذی نفوذ 
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قدرت نیز از این استراتژی برای بدست آوردن اطاعت شھروندان . مورد استفاده قرار می گیرد

معمولترین شکل آن عبارتست از . دی بھ خود می گیرداری اشکال متعّدپنھانک. استفاده می کند

پوشاندن چھره ھدفی کھ کمتر اقرار پذیر است زیر نقاب ھدفی کھ از نظر نظام ارزشی جامعھ مورد 

در غرب، این تکنیک بھ مقیاس وسیعی برای دفاع از منافع سرمایھ . نظر بیشتر قابل ارائھ می باشد

تولید بجای اینکھ بگویند مالکیت خصوصی منافع کالنی برای  مالکان وسایل. داری استعمال می شود

آنان تضمین می کند اثبات می کنند کھ مالکیت خصوصی برای تضمین آزادی فردی شھروندان 

، کمتر از "آزادی فعالیت خصوصی"اینان کمتر از موسسھ خصوصی و بیشتر از . ضروری است

احزاب . سخن می گویند) مستتر است" صادیاقت"کھ در آن آزادی (مالکیت و بیشتر از آزادی 

آزادمنش با دوگانگی معنای کلمھ آزادی بازی می کنند و اعتبار معنی سیاسی را برای توجیھ معنای 

ھنگامی کھ دولت قیمتھای حد اکثر را بھ بازرگانان تحمیل می کند، اینان . اقتصادی آن بکار می برند

بلکھ بنام آزادی . ظ امکانات وسیع سودجویی خویش استآشکارا نمی گویند کھ ھدف مقاومت آنان حف

، بھ "مداخلھ گرایی"، بھ "اقتصاد ارشادی"بھ دخالت دولت در اقتصاد اعتراض می کنند و دولت را بھ 

توسل بھ ). ٧(و بھ ھر چیزی کھ قسمت اعظم مردم بدان عالقھ ندارند متھم می کنند " برنامھ گرایی"

ھر طبقھ و یا ھر حزب می کوشد تا آنچھ را مختص ... ھانکاری استارزشھا وسیلھ دیگری برای پن

اوست مخفی کند و با مخفی کردن ھدفھای مخصوص خود در زیر ارزشھای مشترک تمامی جامعھ 

ھر کس دیگری را بھ جانبداری متھم میکند و خود . کل، خود را با نظام کلی ارزشی مشابھت بخشد

ھمیشھ میان ارزشھایی کھ ). ٨... (د او و احزاب یعنی دیگرانملت یعنی خو. را ملی اعالم می کند

تصویری کھ یک حزب، . عمل می شوند، فاصلھ ای وجود دارد ًااعالم می شوند و ارزشھایی کھ واقع

یک طبقھ و یک گروه از خود نشان می دھد مانند تصویر کاالیی کھ تبلیغات می آفریند تصویری 

بھ توده ھای مردم چنان وانمود شود کھ منافع پنھانکاری اینستکھ  یکی دیگر از فنون... آرزویی است

پنھانکاری ). ٩... (آنان در خطر است، در حالیکھ خطر فقط منافع شخصی اقلیتی را تھدید می کند

وسیلھ ای است برای نقاب زدن بھ یک  ًافقط شیوه ای برای دروغگویی آگاھانھ نیست، بلکھ بعض

در سیاست بسیاری از اشخاص خود را بدست . با آن روبرو شوند ًایمحقیقت کھ نمی خواھند مستق

احتمال دارد کھ پنھانکاری . خویش کور می کنند و اجازه نمی دھند کھ دیگران چشمانشان را باز کنند

" بھ تدریج تخفیف پذیرد و ظریفتر شود، ولی جای تردید است کھ از پیکار سیاسی رخت بر بندد 

).٢١٢-٢١۶اصول علم سیاست، ص (

:دوورژه در باره برخورد دوپھلو و ریاکارانھ غرب با مسیحیت نیز می گوید

ھنگامی کھ جوامع غربی خود . میان مسیحیت و سرمایھ داری ھمیشھ تناقضی اساسی وجود داشتھ" 
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در عمل . را ھم از این و ھم از آن می دانند ادعا می کنند کھ از دو ارباب ناھمساز پیروی می کنند

در اولین مرحلھ، مسیحیت آنان . خدمت یکی را می کنند و آن دیگری برای رد گم کردن استفقط 

می توان از خود سئوال کرد کھ آیا بھ . خاصھ پنھان کردن سرمایھ داری، آنان را بھ کار می آمد

مرحلھ دومی نزدیک نشده ایم کھ در آن بازگشت بھ مسیحیتی اصیلتر بھ تخریب پایھ ھای سرمایھ 

ھمانجا، ) " (١٠(نبوده و برای رھایی خلق تالش نماید " تریاک خلق"کمک کند و مذھب دیگر  داری

).٣٢٢ص 

تنھا بھ گرایشھای راست و ارتجاعی زمانھ ما، کھ وابستھ بھ سرمایھ داری ھستند، محدود " پنھانکاری"

و  مارکسبا اینکھ  سیاست سنتی، مارکسیستھا و تأثیر پذیرفتگان آنھا نیز،" چپ"گرایشھای . نمی شود

، "کمونیستھا عار دارند کھ عقاید خود را پنھان کنند"خود مدعی می شوند کھ " مانیفست"در  انگلس

و  گرویدند قدرتفلسفھ ، بھ )١١(بدلیل تأثیر پذیری عمیق از ویژگیھای بنیادی سیاست سنتی در عمل 

یادآوری برخی از نمونھ ھای پنھانکاری در تاریخ سیاسی ! کردند" عقاید خود را پنھان"ناگزیر 

:                                                                                                                            مارکسیسم بی فایده نیست

اعالم جنگ داد و طبقھ " جنگ"اروپا بھ " چپ"یش از آغاز جنگ جھانی اول، کنگره احزاب پ 

کارگر اروپایی را دعوت کرد تا در صورت بروز جنگ با تمام توان در جھت خاموش کردن آن 

ھمھ نیروی خود را در بھره وری از بحران اقتصادی و سیاسی کھ از جنگ ناشی می "  بکوشند و

تا اقشار ھر چھ عمیقتر توده ھا را بھ تکان در آورند و موجبات سقوط سلطھ سرمایھ  شود بکار بندند

: پس از این نقل قول می نویسدآندره فونتن ". داری را فراھم سازند 

اما شگفتا، بھ محض اینکھ نخستین گلولھ توپ جنگ جھانی اول شلیک شد، سوسیالیستھای ھر دو " 

با ... کھ برای نجات میھنشان تشکیل شده بود، پیوستند و لنین سی سوی جبھھ بھ وحدت ملی و مقّد

از امروز من دیگر خود را سوسیال . این کار پایان عمر بین الملل دوم است: خشم و تلخی فریاد زد

). ٢۵تاریخ جنگ سرد، ص " (دموکرات نمی دانم و کمونیست می نامم 

صف خود را از صف سوسیال دموکراتھا " یستکمون"بدنبال سخن لنین بخشی از مارکسیستھا زیر نام 

نیز بھتر از سوسیال دموکراتھا نبود " کمونیستھا"ولی اخالق سیاسی این . و ریاکاری شان جدا نمودند

ھدف مانندھا و انگیزه "رسیدند  قدرتو آنھا نیز پس از اینکھ در روسیھ و کشورھای دیگر بھ 

ایدئولوژیکی خویش  –واھی و توسھ طلبی سیاسی را جھت سرپوش گذاشتن بر تمامیت خ" مانندھایی

، ناسیونالیسم روسی را "انتر ناسیونالیسم کارگری"بنام ) بلشویکھا(کمونیستھای روسی . ابداع نمودند

ایدئولوژیکی خود را  –بھ بھانھ مبارزه با سرمایھ داری جھانی، سلطھ مطلقھ سیاسی . پیش بردند
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جنبش اعتراضی کارگران : نمونھ(توده ای و کارگری  ناخشنودیھا و جنبشھای .مستقر ساختند

در نخستین انتخابات عمومی ! سرکوب کردند" پرولتاریا"و " سوسیالیسم"، "انقالب"را بنام ) پتروگراد

میلیون آراء تنھا  ٣۶کھ بالفاصلھ پس از انقالب اکتبر صورت گرفت، بلشویکھا بھ رھبری لنین از 

رقیب " (سوسیالیستھای انقالبی"اختصاص بدھند، در حالیکھ جریان  میلیون رأی را بخود ٩توانستند 

ی در میان ولی کمبود پایگاه اجتماعی، حّت. میلیون رأی را از آن خود کرده بود ٢٠) قدرتمند بلشویکھا

کارگران و زحمتکشان، مانع از آن نشد کھ کمونیستھای روسی خود را نمایندگان شوراھای کارگران 

آنھا با اینکھ پایگاھھای مردمی خود را بسرعت از دست می دادند، ! ازان بشناسانندو دھقانان و سرب

 –بھ تثبیت و گسترش قدرت سیاسی " انقالب جھانی کارگران"از دعاوی خود کوتاه نیامدند و زیر نام 

ایدئولوژیکی خویش در سراسر سرزمینھای بھ ارث رسیده از تزاریسم، ولو بھ قیمت سرکوب کسانی 

: عی نمایندگی اش بودند، ادامھ دادندکھ مّد

، ملوانان کروشنتات کھ از رنج و بدبختی بھ جان آمده بودند، علیھ کمونیستھا ١٩٢١در سوم مارس " 

نامیده بود، با بیرحمی " مایھ افتخار و غرور انقالب"شوریدند و تروتسکی کھ چھار سال پیش آنان را 

). ۵٧ھمانجا، ص " (ولی بدون وحشیگری سرکوبشان کرد 

: در باره ریاکاری کمونیستھای روسی باز در ھمان کتاب می خوانیم

فقط یک فکر در سر داشت و آن لغو مواد نظامی عھدنامھ ورسای بود، و ... ستاد ارتش آلمان " 

. شوروی با اعطای اجازه برای آزمایش سالحھای ممنوعھ در خاک خود بھ اینکار کمک می کرد

روش "در مجلس رایشتاک با سند و مدرک، این  ١٩٢۶دسامبر  ١۶رھبر سوسیالیستھا در شایده مان 

ناپاک و غیر شرافتمندانھ روسیھ شوروی را کھ ضمن مسلح کردن ارتش آلمان از انقالب جھانی دم 

). ٧۵ص " (محکوم ساخت  ًاشدید" می زند

رجستھ تر گردید، تا آنجا کھ میان دورویی و ریاکاری نھفتھ در مارکسیسم رسمی با رھبری استالین ب

باری، . ھدفھای پنھان و ھدفھای آشکار حزب کمونیست شوروی شکاف بسیار بزرگی پدیدار شد

، "امپریالیسم" بدنبال تجاوز آلمان ھیتلری بھ شوروی، شعارھای استراتژیک حزب کمونیست علیھ

ستراتژیک بھ دوستان و ھم پیمانان کنار گذشتھ شد و این دشمنان سھ گانھ ا "مذھب"و  "ناسیونالیسم"

تاکتیکی کمونیسم تبدیل گشتند تا حزب حاکم بھ رھبری استالین بتواند ھمچنان بر اریکھ قدرت باقی 

بدست نیامد، اکنون با " انترناسیونالیسم کارگری"و " انقالب سرخ"اگر این ھدف زیر پرچم ! بماند

 :چرا کھ! پیگیری می شود "جنگ کبیر میھنی"و " سّدروسیھ مق"دستاویز کردن 
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در روزھای اولیھ جنگ احساس میکرد زمین زیر پایش می لرزد و قدرت از دستش ) استالین(" 

برای نجات رژیم می بایست از ھر وسیلھ ای استفاده کرد و از ھر چوبی تیر و کمان . خارج می شود

ازان امریکایی بھ ھر یک از از ورود سرب"از طریق ھاپکینز بھ روزولت پیغام داده بود کھ . ساخت

جبھھ ھای جنگ روسیھ استقبال می کند و حرفی ندارد کھ نیروھای مزبور تحت فرماندھی آمریکاییان 

این نخستین بار بود کھ رھبر انقالب بلشویکی قوای امپریالیست را بھ خاک خود دعوت می ". باشد

ت رژیمی کھ فقط با زور سرنیزه و ایجاد ر واھی در مورد محبوبّیاستالین بدون ھیچ گونھ تصّو... کرد

فھمید کھ برای بسیج افراد کشورش باید از میھن پرستی سنتی روسھا  ًاوحشت برقرار مانده بود، فور

استفاده کند و این جنگ جدید را بھ جنگھایی کھ تزارھا در گذشتھ برای دفاع از خاک میھنشان کرده 

در سوم ژوئیھ کھ استالین بھ اتباعش پیام فرستاد، بجای ... دبنام" جنگ کبیر میھنی"بودند تشبیھ کند و 

بھ ... نامید " خواھران و برادران عزیز"کھ تا آن زمان مرسوم بود، آنان را " رفقا و شھروندان"

بود و " ایوان مخوف"آیزنشتاین کارگردان مشھور سینمای شوروی کھ قبل از جنگ مشغول تھیھ فیلم 

امپراتوری روسیھ را تقبیح می کرد، دستور داد لیاقت و کارآیی این تزار در آن جنایات بنیادگذار 

دستور داد نمایشنامھ ای در تجلیل این ... بھ آلکسی تولستوی . خون آشام را مورد تمجید قرار دھد

منظور بزرگداشت یک فرمانروای "تزار قرن شانزدھم بنویسد و در توجیھ این دستور اظھار داشت 

بھ کار  ًادّددرھای کلیساھا باز شد و شورای کشیشان ارتدکس مج" ... پرست است نیرومند و میھن

منحل گردید و سرود  ١٩۴٣ژوئن  ١٠نام کمیسرھای خلق مبدل بھ وزیر شد، کمینترن در . پرداخت

سواروف و کوتوزوف سرداران روسی کھ . انترناسیونال جای خود را بھ یک سرود ملی و میھنی داد

رانسھ و ناپلئون نبرد کرده بودند، بصورت قھرمانان ملی در آمدند و نشانھای شجاعت با انقالبیون ف

ر عامھ بود و بلشویکھا بھ سردوشی افسران کھ مظھر رژیم تزاری و مورد تنّف. بنام آنان بوجود آمد

... " محض در دست گرفتن قدرت آنرا از بین برده بودند، دوباره با زرق و برق بیشتری برقرار شد

). ٢٠٩-٢١١ھمانجا، ص (

لنینیسم بھ ناسیونالیسم تزاری بازگشت کرده  –البتھ نباید پنداشت کھ زورمدار روسی از مارکسیسم 

برای نگھداری قدرت در خالل جنگ با " کمونیسم"پوشش بھتری نسبت بھ " ناسیونالیسم"است، بلکھ 

ی ھدف پنھان استالین نگھداری قدرت انحصاری مطلقھ در سیاست و ایدئولوژی رسم. آلمان بود

" ناسیونالیسم روسی"و " انترناسیونالیسم کارگری"شوروی بود، و مرامھای راھنمای ناسازگاری چون 

بودند کھ ھر یک در شرایط مختلف برای رسیدن بھ ھدف " ھدف مانندھا و انگیزه مانندھایی"تنھا 

! اصلی مناسبتر و کارآمدتر می نمودند

، میدان تاخت و تاز گسترده ریاکاران قدرت "جنگ سرد"سیاست جھانی در سراسر دوران موسوم بھ 
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ایدئولوژیک خود را  –زورمداری و توسعھ طلبی سیاسی " کمونیسم بین الملل"اگر . جوی رقیب بود

پنھان می کرد، جھان باصطالح آزاد نیز " مبارزه جھانی کارگران با سرمایھ داری"زیر پوشش 

، "دموکراسی"داف و انگیزه ھای توسعھ طلبانھ، تجاوز کارانھ و سلطھ گرانھ خویش را زیر نام اھ

بلوک سرمایھ داری غرب پس از . پنھان می ساخت" حقوق بشر"و " صلح"، "آزادی"، "مذھب"

فروپاشی بلوک کمونیسم، درصدد برآمد بر حوزه رقیب شکست خورده نیز چنگ اندازد، و سپس بھ 

سلطھ ھمھ جانبھ خود را در جھان تأمین " فرآیند جھانی سازی"و " نظم نوین جھانی"ت بھانھ ضرور

! سازد

" غرب"در میان گروھھای سیاسی گستره و ژرفای بیشتری نسبت بھ " پنھانکاری"در ایران امروز، 

آن  و ارزشھای برآمده از ۵٧در ریشھ یابی جامعھ شناختی این پدیده، نخست بھ انقالب . نشان می دھد

در اختیار گروھھای " ھدف مانندھا و انگیزه مانندھایی"می رسیم کھ ھمچون دیگر انقالبات تاریخ 

سیاسی فرصت طلب و ریاکار قرار داد کھ در زیر آن اھداف و انگیزه ھای واقعی خود را از دید 

ان دستاورد ھنگامی کھ انقالب نیز بھ ناکامی انجامید و دردھا و رنجھای مبارز. مردم پنھان سازند

ھای شایستھ و بایستھ ای نداشت، سرخوردگیھای گسترده بستر اجتماعی مناسبی شد برای پنھانسازی 

ولی زمینھ و بستر اصلی تشدید دورویی و ریاکاری در میان . اھداف و انگیزه ھای فعالیت سیاسی

ه در تاریخ بسیار گروھھای سیاسی ایرانی پیامدھای ارزشی انقالب و ناکامی آن نیست، کھ این پدید

است کھ انقالب مردم ایران را بھ استبدادی مطلقھ،  'قدرت'با  'دین' سازشآزموده شده است، بلکھ 

پایگاه و پناھگاه عقیدتی و ھنگامی کھ دین اسالم کھ می بایست . فراگیر و ویرانگر ھدایت نمود

ابزار قدرت مدار حاکم بھ ، بدست روحانیون زورفرھنگی توده مردم در ستم ستیزی و حق جویی باشد

ای در میان مسلمانان پدیدار گشت کھ در این فزاینده فکری و روانی تنشھا و چالشھای تبدیل گشت، 

مارکسیسم، لیبرالیسم، سکوالریسم، (دیگران در جایگزین کردن مرام خود  فرصت طلبانھمیان کوشش 

ھ شرایط پیچیده ای راه برد کھ تشدید و نیز بھ آن دامن زد و در مجموع ب... ) و" آریایی"نژادپرستی 

مجموعھ عوامل !ژرفش ریاکاری سنتی گروھھای سیاسی تنھا یکی از پیامدھای زیانبار آن بود

بویژه پس از تغییرات (سیاسی در ایران، در کنار تأثیر عوامل جھانی  –نامبرده جامعھ شناختی 

را برای " ھدفھا"و " ارزشھا"، چنان نمایشگاه بزرگی از )ساختاری و پیامدھای ایدئولوژیک آن

اقعی خود ھرگز پیروان سیاست سنتی بر پا کرده است کھ برای پنھان کردن اھداف و انگیزه ھای و

و براستی اگر ! کنند و کم نیاورند" بازی"نمانند و بتوانند با ھر یک از آنھا چند صباحی  بی نقاب

الت گروھھای سیاسی ایرانی را در درون و بیرون حاکمیت و کشور طی سالھای پس از انقالب تحّو

ھدف ختلف عمل کرده اند و بازنگری کنیم، خواھیم دید کھ بسیاری از آنھا تاکنون زیر چندین پرچم م
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اینان در  .ساختھ اندواقعی خود را کھ کمتر تغییر یافتھ است، در پوششھای بسیار گوناگونی پنھان 

در نوسان  ماورای چپتا  منتھی راستزمینھ ھای سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرھنگ، پیوستھ از 

!بوده اند

تار سیاسی علیدر اندیشھ و رف" دشمن ستیزی"و " دشمن خواھی"نبود 

آخرین خرده ای کھ وابستگان و تأثیر پذیرفتگان فلسفھ قدرت بھ علی گرفتھ اند و وی را بھ نداشتن 

متھم کرده اند، بھ دیدگاه و روش برخورد علی با " صفات ضروری رجال دولتی و سیاستمداران"

و روش نوین پیشتر نقد پطروشفسکی مورخ مارکسیست روسی را از بینش . بر می گردد" دشمن"

:علی در سیاست نقل کردم کھ منجملھ گفتھ بود

ترس از مسئولیت در برابر خداوند، (در خرده گیری ھای اخالقی کھ ناشی از علل دینی بود  ّوغل"... 

وی را از اخذ تصمیم باز می داشت و گرایشی بھ مدارا در ) ترس از مسئولیت ریختن خون مسلمانان

وی  ًاترس از اینکھ بھ افتخار طلبی شخصی و خودخواھی متھم شود، غالب  ...نھادش ایجاد کرده بود

". را از شدت عمل و اجرای تصمیمات سخت علیھ دشمنانش باز می داشت 

و " اجرای تصمیمات سخت"می دانیم کھ پطروشفسکی خود بھ مرام و سامانھ ای وابستھ بود کھ در آن 

خالقی و مشروع بود، و انتظار چنین انتقادی نیز از او مجاز، ا امری کامًال" دشمن"علیھ " شدت عمل"

در " دشمن"ولی در پاسخ بھ این انتقاد باید گفت کھ دیدگاه و روش برخورد علی با . غیر منطقی نیست

:سھ زمینھ از آنچھ در سیاست رایج سنتی دیده می شود، جدا می گردد

و  دشمن سازیارد و نھ گرایشی بھ جایی د دشمن موھومدر اندیشھ و رفتار سیاسی علی، نھ . ١

.دیده می شود دشمن خواھی

یک ارزیابی و سنجش عینی متناسب با واقعیت وجودی اش " دشمن"در سیاست حق مدار علی، از . ٢

. ساختھ نمی شود و در ماھیت و کارکرد آن اغراق نمی گردد" ھیوال"از دشمن . بعمل می آید

بیاورند و ھر " دشمن"اند کھ ھر بالیی می خواھند بر سر علی خود و پیروانش را مجاز نمی د. ٣

وی در پیمان نامھ تاریخی اش با مالک اشتر وی را ملزم بھ پذیرش . ناسزایی را بھ او بچسبانند

 و رعایت پیمانی کھ با او بستھ است، می کند و نقض پیمان صلح را اصوًال صلحبھ " دشمن"فراخوان 

مبادا دشمنی با گروھی "باری، علی بھ پیروی از این رھنمود قرآنی کھ ). ١٢(نافرمانی خدا می داند 
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حتی در مبارزه با دشمنان سیاسی اش نیز از ارزشھای  ،"شما را از جاده عدل و انصاف خارج کند

.اخالقی جدا نمی شود

در . داشتھ است" سیاست"ر ھمواره جایگاه برجستھ ای د" دشمن"دشمن خواھی و ھیوالسازی از 

" ساده اندیشی"بی معنا و در نھایت " دشمن"رعایت ارزشھای اخالقی در باره  سیاست سنتی اصوًال

است، ھمچنین  'اخالق'با  'سیاست'، کھ از نتایج پیوند گسست ناپذیر "دشمن"ولی رفتار علی با . است

زی از دشمن سیاسی، و توجیھ ھر ھیوالسا. نشان از ھوشیاری، دوراندیشی و ژرف نگری وی دارد

بر بسیاری از حکومتھا و گروھھای سیاسی دشمن ستیزی اتھام و خشونتی علیھ او، سبب غلبھ روحیھ 

این . گشتھ است بگونھ ای کھ این روحیھ بر تمامی رویکردھا و رفتار سیاسی آنھا سایھ انداختھ است

قلمداد " دشمن"و ھر دگراندیشی نیز " خودی غیر"ھر تباھی و انحطاط گاه تا بدانجا پیش می رود کھ 

در مراحل نھایی حتی کوچکترین انتقاد . را دریافت می کند" دشمن پلید"شده و سپس پاسخ شایستھ با 

نھ یک " دشمن"در این مرحلھ دیگر . نسبت داده می شود" دسیسھ دشمن"نیز بھ " خودی ھا"از سوی 

بخشیدن بھ کسانی  فلسفھ وجودیاست کھ رسالتش  ذھنینیروی عینی خارج از ذھن، بلکھ موجودی 

ولی اگر مبارزه . را در چنگ دارند و یا در جستجو و کوشش برای تسخیر آنند قدرت مطلقھاست کھ 

ت و عملکرد ّیھم تابع اصول و معیارھای اخالقی می بود، و سنجش و ارزیابی از ماھ" دشمن"با 

. از تعمیم رفتار دشمن ستیزانھ نیز پرھیز می شداز واقعیت وجودی اش فراتر نمی رفت، " دشمن"

موریس دوورژه دشمن خواھی را کھ ویژگی مشترک کشورھای امپریالیستی، بلوک شرق سابق و 

: می داند" پنھانکاری"ت خواه است را از اشکال ّیحکومتھا و سازمانھای سیاسی تمام

اختراع می " دشمنی". بھ خود می گیرد "مترسک"بسیار اتفاق می افتد کھ این شیوه پنھانکاری شکل " 

می شود و بھ اسم جلوگیری از خطر این دشمن، تدابیری  ّوشود و یا در اھمیت یک دشمن واقعی غل

" گرگ آمد، گرگ آمد"با فریاد . کھ در واقع بھ نفع طبقھ در رأس قدرت اتخاذ شده توجیھ می گردد

فقط در اندیشھ حفظ جان است، بار و بنھ توجھ مسافر منحرف می شود و می توان ھنگامی کھ وی 

در این زمینھ در بیشتر کشورھای غرب، مترسک کمونیسم نقش بسیار مھمی . اش را بھ غارت ببرد

را ھر چند ھم توھمی باشد باز بسیاری از افراد ھنوز احساس می کنند " خطر سرخ... "بازی می کند

استثمار اقتصادی، کوشش برای (ایر پدیده ھا و این امر اجازه می دھد کھ برای انحراف توجھ از س

گفتگو از دشمن خارجی برای تضعیف ). ١٣(از این خطر یاد شود ) استقرار دیکتاتوری و نظایر آن

از قرنھا پیش ھمھ حکومتھا بکار کھ مخالفان و اجبار آنان بھ پیوستن بھ قدرت از استراتژیھایی است 

خود بھ این می انجامد کھ کشور خود را در دامن جنگ اندازد تا این استراتژی در حد نھایی . بستھ اند

-٢١۵اصول علم سیاست، ص " (خویشتن را از مبارزه ھای داخلی بسیار خشونت بار رھایی بخشد 
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٢١۴                                                    .(

و  بر قدرت پرستی بکار میرودبا اینکھ دشمن خواھی و ھیوالسازی از دشمن برای سرپوش گذاشتن 

، ولی از آنجا کھ دارای ریشھ ھای مستقل از این جھت یکی از اشکال پنھانکاری بشمار است

روانشناختی، جامعھ شناختی و فرھنگی است و پیامدھای ویژه خود را نیز دارد، نیازمند سرفصلی 

را، کھ اشرافیت اموی بھ  باری، امام علی روش برخورد اصولی با دشمن اصلی خویش. جداگانھ است

و این ھنگامی بود کھ شنید گروھی از یارانش در روزھای : (رھبری معاویھ بود، چنین بیان می دارد

)جنگ صفین بھ لشکر معاویھ دشنام می دھند

اشرافیت و (ولی اگر کردار آنھا را بازگو کرده وضع و حالشان . دشنام دھید )بھ دشمن(من نمی پسندم کھ شما " 

و بھتر از این . یاد آوری نمایید در گفتار بھتر و در مقام عذر و دفاع از خود بلیغ تر و رساتر است را )بداد آنھااست

بارخدایا خونھای ما و ایشان را از ریختن حفظ فرما و میان ما و آنھا را : آنستکھ بجای دشنام دادن بھ آنھا بگویید

تا کسیکھ نادان بھ حق است آنرا بشناسد و آنکھ حریص و شیفتھ  اصالح گردان، و آنان را از گمراھی شان برھان

). ١٩٧نھج البالغھ، خطبھ (" باز ایستد  )جنگ(گمراھی و دشمنی است از آن 

وی پیروانش را از اتھام و ناسزا بھ دشمن .روشن و گویاست" دشمن"دیدگاه و روش برخورد علی با 

پیشنھاد می کند تا لشکریان نا آگاه دشمن، کھ منافعی در باز می دارد و بجای آن کار توضیحی را 

با کناره گیری آنھا، سران . ادامھ جنگ ندارند، بھ حق و عدالت شناخت یابند و از جنگ کناره گیرند

اما اتھام و ناسزا بھ . جنگ افروز دشمن با کمبود نیرو روبرو شده و ناگزیر از جنگ باز می ایستند

ختالف را لوث می کند، صفوف دشمن را فشرده تر و انگیزه و برھان آنان دشمن ستم پیشھ ماھیت ا

را نیرومند می سازد، پیروان حق و عدالت را نیز سست و پراکنده ساختھ و چھ بسا از راه اصولی 

دیدگاه و روش برخورد علی با دشمن برای پطروشفسکی و کسانی کھ بھ دشمن . منحرف می کند

" نعمت"برای علی جنگ و خونریزی نھ تنھا . ده اند، قابل درک نیستخواھی و دشمن ستیزی خو کر

علی . نیست بلکھ، چنانچھ از خطبھ باال بر می آید، ناخوشایند ترین گزینھ در برخورد با دشمن است

ار بدون آنکھ از اھداف و آرمانھای حق جویانھ و عدالتخواھانھ خویش در برابر دشمنان ستمگر و غّد

، می کوشد با روشھای مسالمت آمیز از جنگ پرھیز کند تا خونھای مردمان حفظ خود کوتاه بیاید

" مارقین"و " قاسطین"، "ناکثین"در ھر سھ جنگی کھ بھ ترتیب " دشمن"این روش برخورد با . گردد

علت پرھیز علی از جنگ و خونریزی نھ ترس از مرگ است، . بھ علی تحمیل کردند، دیده می شود

با دشمن " مدارا"و دالوری علی کمترین تردیدی ندارد، و نھ گرایش بھ سازش و کھ کسی در ایمان 

است، کھ علی چنانچھ در سرفصلھای پیشین آمد ھرگز از اصول و آرمانھای انقالبی خود کوتاه نیامد 

 ایدئولوژیکعلت و انگیزه نھایی این پرھیزگاری، بگفتھ پطروشفسکی . و بر سر آنھا سازش نکرد
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ضامن خویشتنداری انسان از دست زدن بھ اقدامات " مسئولیت در برابر خداوند"احساس  ؛است

نسنجیده کینھ توزانھ و تالفی جویانھ ای است کھ چھ بسا بھای سنگین و پیامدھای ناخواستھ ای نیز بھ 

. در صفین سپاھیان شام کھ زودتر رسیده بودند، آب را بر لشکریان علی بستند. ھمراه خواھد داشت

رای معاویھ پیغام فرستاد کھ اگر ما زودتر بھ محل فرود آمده بودیم، آب را از شما دریغ نمی علی ب

. ولی سپاھیان شام از محاصره آب دست نکشیدند و ناگزیر جنگ برای دستیابی بھ آب آغاز شد. کردیم

ی با نیروھای علی بھ فرماندھی اشتر و اشعث سپاھیان شام را بشکستند و بر آب دست یافتند، ول

رفتار بزرگوارانھ علی بر سپاھیان دشمن بی تأثیر نبود و . از آب نشد" دشمن"اینھمھ علی مانع استفاده 

اما آنھا کھ توان درک بینش و روش سیاسی علی را نداشتند، درنگ . جنگ چند روزی قطع گردید

ناگزیر از توضیح تا آنکھ علی ! وی تعبیر کردند" ترس"و یا " مدارا"و " سازش"علی در جنگ را بھ 

: علت و انگیزه رفتار خود شد

اما سخن شما کھ آیا اینھمھ درنگ من برای ترس از مرگ است؟ پس سوگند بخدا ھیچ باکی از فرو رفتن در مرگ " 

و اما گفتھ شما در اینکھ مرا تردیدی در پیکار با شامیان . و کارزار و آنکھ مرگ مرا ناگھان در خود کشد ندارم

خیر نیانداختم مگر برای آنکھ می خواھم گروھی از ایشان أگند بھ خدا یک روز جنگ کردن را بھ تپس سو. است

آنھا کھ منافع ویژه ای در یاغیگری و جنگ افروزی معاویھ نداشتھ و از سر نا آگاھی یا مالحظات (

ھ چشم کم سوی خود بھ من پیوستھ و ھدایت شوند و ب )قبیلھ ای بھ این جنگ آمده اند، در کار خود اندیشیده

و این درنگ برای من دوست داشتنی تر است از اینکھ آن گمراھان را بکشم و اگر چھ با . روشنی راه مرا ببینند

). ۵۴نھج البالغھ، خطبھ ( "گناھانشان باز می گردند 

نیز پرھیز دارد، چرا کھ نمی خواھد با " دشمن"علی حتی از زدن برچسبھای معمول زمانھ خود بھ 

کردن در باره دشمن، اخالق دشمن خواھی و دشمن ستیزی را در پیروانش ترویج  ّوگ نمایی و غلبزر

یک جناح انشعابی از سپاھیان و (ت خوارج وی در پاسخ بھ یکی از یارانش کھ در باره ماھّی. نماید

رادران ب"، آنھا را "منافق"و یا " مشرک"ھستند یا " کافر"پرسیده بود کھ آیا خوارج ) شیعیان علی

روش علی در واقع بھ . "حق را می خواستھ اند ولی در راه آن بھ خطا رفتھ اند"خود می نامد کھ " جفاکار

ارزش تاریخی روش برخورد علی با . آنھا ھدف شناسیخوارج ایراد می گیرد و نھ بھ  شناسی

از ھیچ دشنام و  معاصر معموًال" انقالبی"نیروھای خوارج، آنگاه بخوبی دانستھ می شود کھ بدانیم 

نیز می " دشمن"آنھا را خائن، جاسوس و مزدور  ًابرچسبی بھ منشعبین خود دریغ نمی کنند و بعض

" انشعاب"نزد انقالبیون سنتی، . نکرده اند" دشمن"نامند و گاه رفتاری با آنھا می کنند کھ حتی با 

شونتی را از سوی ھمرزمان پیشین گناھی است نابخشودنی و لذا افراد جدا شده باید ھر گونھ اتھام و خ

علی در جنگ موسوم بھ جمل، کھ ھیچگاه خواھان برپایی آن نبود و بسیار کوشید از ... بھ جان بخرند
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ت وقوع آن جلوگیری کند، حتی بر کشتگان دشمن نیز اشک ریخت و نماز خواند و گفت کھ اگر بھ نّی

در انسان نشانگر آنستکھ " دشمن"زیابیھا از این روشھا و ار. یاری حق آمده بودند گناھکار نیستند

و انگیزه ھای چند بعدی رفتار وی بسیار پیچیده تر از آنستکھ در ' انسان'، )ع( شناسی توحیدی علی

.تعریفھا، ارزیابیھا و قالبھای تنگ و منجمد بگنجد

او " مندش"نمی خواست آغازگر جنگ باشد، ولی ھر گاه . باری، علی در ھیچ جنگی پیشدستی نکرد

را بھ جنگ فرا می خواند و راھی جز جنگ برایش باقی نمی گذارد، البتھ از آن رویگردان نبود چرا 

علی سرداران و سربازانش را . "جنگ طلب متجاوز است و نبرد با متجاوز امری است بر حق"کھ می گفت 

نخستین جنگ "کھ بھ در جنگ جمل . نیز از اینکھ پیش از دشمن دست بھ شمشیر شوند، پرھیز می داد

پیش از ورود لشکر علی بھ بصره بر شھر دست " اصحاب جمل"شھرت یافتھ است، " میان مسلمانان

یافتند، بسیاری از ھواداران علی و مردم معترض را کشتند، بھ عھدی کھ با فرماندار علی در بصره 

ھ کردند، نگھبانان بیت بستھ بودند خیانت کرده بھ وی شبیخون زدند و او را دستگیر و بشدت شکنج

ولی با ھمھ اینھا علی ھنگامی کھ بھ بصره رسید، ... المال را کشتھ و اموال خلق را بھ یغما بردند

بیدرنگ فرمان جنگ نداد و پیش از ھر اقدامی نامھ ای برای سران دشمن فرستاد و آنھا را بھ گفتگو 

:و صلح فرا خواند

فراھم کنندگان این جنگ خانگی با من در سخت ترین روزھا بیعت کردند  سان این لشکر کشی وّسؤطلحھ و زبیر م" 

حتی . من بھ خالفت رغبتی نداشتم و چندان پافشاری کردم کھ این امر را بعھده من نگذارند.و پیمان ھمکاری بستند

کسی را کھ مردم ھر پیشنھاد کردم کھ بھ سراغ طلحھ و زبیر بروند و من خود پیشقدم اینکار شدم و اعالم کردم کھ 

ولی این دو تن پیشنھاد مرا نپذیرفتند، با دیگر مردمان ھمصدا و ھمفکر . ن کنند من نیز با او بیعت کنمبھ خالفت معّی

شدند و از من خواستند و اصرار کردند کھ خالفت را قبول کنم، و من تا وقتی کھ آن دو تن با من بیعت نکردند بیعت 

تو ای زبیر کھ سرور سواران قریشی و تو ای طلحھ کھ شیخ ). ١۴(کار نکردم مردم را نپذیرفتم و شروع بھ 

بیعت نکردن و پیمان باید بدانی کھ ) در میان مردم شھره بوده اند" القاب"بھ این این دو شیخ (مھاجرانی 

بپردازیم و اکنون ھم پیشنھاد می کنم کھ پیش از جنگ بھ گفتگو . نبستن بھتر از بیعت کردن و عھد شکستن است

زندگانی امام ( "سالم بر آنکس کھ بھ راه راست رود . اجازه کشت و کشتار و ریختن خون مسلمانان را ندھیم

).حسین، رھنما

جز تکرار دعاوی " اصحاب جمل"علی ھمچنین نامھ صلح جویانھ ای برای عایشھ فرستاد، ولی پاسخ 

علی حتی در ... عالم قطعی جنگ نبودو ا) ناحق کشتھ شدن عثمان و خونخواھی او(پوچ گذشتھ 

و " تصمیم سخت"ھنگامھ کارزار نیز معیارھا و موازین اخالقی را بھ پیروانش گوشزد می کند تا از 

:جلوگیری کند" شدت عمل علیھ دشمنانش"
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من را پرده ناموس دش. ھرگز آنھا کھ پشت بھ میدان نبرد کرده و گریختھ اند و آنھا کھ زخم خورده اند را نکشید" 

".ندرید و اموال دشمن را بھ غنیمت نبرید 

و بازماندگانش " دشمن"باری، علی در جنگ جمل پیروز شد ولی برخالف سنت معمول سیاسی از 

می بست، کینھ ای از  پس از پیروزی در جنگ پرونده اعمال دشمن را کًال ًاوی اساس. انتقام نگرفت

بھ لشکریان پیروزمند خود . آنھا بھ دل نمی گرفت و ھیچ شرط غیر انسانی بر آنھا تحمیل نمی کرد

رفتار علی حتی با سران جنگ افروز . دستور داد کھ جز ادوات جنگی چیزی از مال دشمن بر نگیرند

بین این کھ از عاملین و مسّب وی پس از پیروزی بر سپاه عایشھ، وی را. دشمن نیز بزرگوارانھ بود

درخواست وی مبنی بر . جنگ و کشتار بود، محترمانھ بھ سرای برادرش کھ در سپاه خود بود فرستاد

نفر رھسپار مدینھ  ٢٠امان دادن بھ عبداهللا بن زبیر را ھم از او پذیرفت و سپس وی را با مشایعت 

توز را منقلب کرد کھ گویند تا پایان عمر ھر  رفتار بزرگوارانھ علی با عایشھ چنان این زن کینھ. کرد

ای کاش مرده بودم و بھ : "گاه از این حادثھ یاد میکرد بی اختیار اشکش سرازیر شده و می گفت

، ھر چند در اعماق قلب او کینھ ای ھمچنان مشتعل بود و ھنگامی کھ خبر "جنگ علی نرفتھ بودم

طھ " (رگ راحت شد و دیگران را نیز راحت کردعلی با م: "شھادت علی را شنید کنایھ وار گفت

" دشمن"ارزش و شکوه تاریخی رفتار انسانی علی و گذشت بیمانند او بھ ھنگام پیروزی بر ). حسین

نمونھ ھای بیشماری . آنگاه بخوبی درک می شود کھ با رفتار جنگی رھبران امروز جھان مقایسھ شود

خورده و تحمیل شرایط نابرابر و ضد انسانی بھ آنھا  شکست" دشمن"از انتقام جوییھای کور، تحقیر 

بررسی یکایک این نمونھ ھا از حوصلھ این نوشتار بیرون است و خوانندگان . را می توان نام برد

خود با این نمونھ ھا در تاریخ معاصر جھان آشنا ھستند زیرا خبر اینگونھ رویدادھا در افریقا، لبنان، 

دیگر مناطق جنگ زده جھان پیوستھ از طریق رسانھ ھای گروھی بھ  فلسطین، عراق، افغانستان و

ت انتقادی کھ از رفتار خردمندانھ و گذشت آمیز علی با اما برای ارزیابی ماھّی. گوش مردم می رسد

 تشابھاشاره می کنم کھ از آن می توان بخوبی " جنگ جھانی دوم"شده است، بھ نمونھ ای در " دشمن"

با ") سوسیالیسم علمی"و " دموکراسی"جبھھ ائتالفی کشورھای مدعی " (فقینمت"بینشی و رفتاری 

 ;باری، پس از شکست آلمان. مشاھده کرد" دشمن"فاشیستھای آلمانی را در برخورد با 

روزولت بھ تلقین مور گنتاو  ١٩۴۴در پاییز . استالین پیشنھاد کرد در باره آینده آلمان گفتگو کنند" 

رایش و تبدیل آلمان بھ یک کشور کشاورزی و شبانی " غیر صنعتی کردن"فکر وزیر دارایی اش بھ 

ھر روز صبح و ظھر و شب فقط سوپ بخورند و قدرت جنگیدن نداشتھ "افتاده بود تا اھالی آن 

چرچیل ضمن . این سرنوشتی بود کھ روزولت برای ملت مغرور آلمان در نظر گرفتھ بود"... باشند

در یالتا، مایسکی سفیر ... مبر سبکسرانھ با این طرح موافقت کرده بودسپتا ١۵کنفرانس کبک در 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



52

دولت متبوعش، صنایع سنگین آلمان ًا شوروی در لندن پیشنھاد کرد برای حفظ امنیت اروپا، مخصوص

... بعنوان غرامت بھ شوروی پرداخت شود... درصد کاھش یابد و بخشی از این صنایع  ٨٠بھ میزان 

این خطر وجود دارد کھ بدون آنکھ نصیبی از این کار عاید کسی شود میلیونھا  چرچیل پاسخ داد کھ

ابھ اش را اسب بکشد، کسی کھ می خواھد اّر"انسان محکوم بھ قحطی و گرسنگی شوند، و افزود 

در پروتکل نھایی کنفرانس یالتا، ارقامی کھ شورویھا پیشنھاد ". ناچار است بھ حیوان کاه و یونجھ بدھد

... تشکیل شود، پذیرفتھ شدًا کمیسیون غرامت کھ می بایست بعد" اساس مذاکرات"دند بعنوان کرده بو

عملیات "بمحض اینکھ روسھا پایشان بھ خاک آلمان رسید، این متن را بھانھ قرار دادند و بر اساس آن 

). ٢٩٠-٢٩١تاریخ جنگ سرد، ص ... " (را بھ مرحلھ اجرا در آوردند" غنائم جنگی

: نیز می خوانیم" متفقین"روسھا و رفتار انتقام جویانھ " عملیات غنائم جنگی"در رابطھ با 

 ًادر سوم ژوئیھ، انگلیسیھا و آمریکاییھا و پس از چندی فرانسویھا، در خرابھ ھای شھری کھ سابق" 

رایش را  ارتش سرخ طی دو ماه بھ تنھایی پایتخت سابق. برلین بزرگ نامیده می شد استقرار یافتند

بھ . در اختیار داشت و با خشونت و شدت بسیار وحشیگریھای ورماخت را در روسیھ تالفی کرده بود

انواع . دختران و زنان تجاوز کرده و مردان را بھ بیگاری واداشتھ یا بھ شوروی تبعید کرده بود

عملیات "اجرای  ماشین آالت و کارخانھ ھا، حتی توالت و آب گرمکن خانھ ھا را از جا کنده و در

 در باره آلمان اجرا می شد ًاقانون قصاص با ھمھ خشونتش دقیق. بھ روسیھ فرستاده بودند" غنائم جنگی

). ٣١٨ھمانجا، ص )... " (١۵(

در دید پطروشفسکی مورخ " دشمن"علیھ " اخذ تصمیم سخت"و " شدت عمل"این ھمان ! بلھ

در اندیشھ و رفتار سیاسی علی از بی سیاستی  مارکسیست روسی است کھ بنا بر ادعای وی نبود آن

!او سرچشمھ گرفتھ است

و گذشتھ  مثبتگواھی دادن بر جنبھ ھای ، "دشمن"ویژگی برجستھ دیگر در روشھای برخورد علی با 

چنانچھ پس از کشتھ شدن طلحھ و . است" دشمن"با  تضاد کور، و بھ عبارتی نداشتن "دشمن" نیک

وقتی زبیر ! علی گذشتھ مبارزاتی آنھا را ستود و بر مرگ آنھا گریستزبیر در جریان جنگ جمل، 

این شمشیر چھ بسیار رنجھا کھ از مصطفی " : کشتھ شد و شمشیرش را برای علی آوردند، اندوھناک گفت

نھ تنھا " دشمن"در  ًاو سنت ًاو این در حالی است کھ رھبران و گروھھای سیاسی عموم". دور کرده است 

کمترین جنبھ مثبت و ستودنی قائل نیستند بلکھ در گذشتھ وی نیز، کھ چھ بسا با گذشتھ خود آنھا 

متأسفانھ نگرش ایستا و روش . نمی بینند" خیانت بارز نشده"و " پلیدی پنھان"مشترک بوده است، جز 

نیز می شود، بھ شیعیان علی " دیشاندگر ان"، کھ چنانچھ دیدیم شامل "دشمن"برخورد مطلق گرایانھ با 
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... ھم راه یافت بگونھ ای کھ بسیاری از آنھا شخصیتھای مخالف علی چون ابوبکر و عمر و زبیر و 

! ارزیابی می کنند کھ منافقانھ نقاب اسالم بھ چھره زده بودند" کافر"را از روز نخست 

را در سیاست حق " دشمن"علیھ بر " اخذ تصمیم سخت"و " شدت عمل"زمانیکھ پطروشفسکی نبود 

در کشورھای اسالمی " چپ"و " انقالبی"مدار علی بھ انتقاد گرفتھ بود، البتھ بسیاری از روشنفکران 

. لنینیستی بودند، با وی ھم عقیده بودند –نیز کھ کمابیش متأثر از آموزه ھا و آزموده ھای مارکسیستی 

پیامدھای ایدئولوژیک آنھا، کمتر کسی از این  اما امروز، با درس آموزی از تحوالت ساختاری و

ولی ھنوز بسیار دورند درس . را آشکارا می ستاید" دشمن"گروه خونریزی و انتقام و غارت و تحقیر 

سیاسی کھ بینش و روش سیاسی علی را دست کم در  صداقتعقیدتی و  خلوصگرفتگان امروز از آن 

و مرام سرمایھ  قدرترکسیستھای سابق، کھ اکنون بھ سھل است کھ بسیاری از ما. این باره بستایند

اخذ "و " شدت عمل"، از "!حقوق بشر"داری غرب ایمان آورده اند، این بار از موضع دفاع از 

!!انتقاد می کنند" دشمن"پیشوایان اسالم علیھ " تصمیم سخت

. ار نکرده استدر تاریخ سیاسی جھان ھیچ رھبر و زمامداری با قاتل سنگدل خود ھمچون علی رفت

ھنگامی کھ علی را خونین از مسجد کوفھ بسوی . دستور داد کھ از توھین و آزار وی خودداری کنند

: خانھ می بردند، می گفت

اگر مردم . اگر من زنده ماندم می دانم با او چھ کنم. مبادا او را شکنجھ بکنید. بھ عبدالرحمان مبادا آزار برسانید" 

وقتی کاسھ  ".و اگر او را ببخشید بھ تقوا و پرھیزگاری نزدیکتر شده اید . مجازات کنیدفقط با یک ضربت او را 

مبادا در خوراک و آب او اھمال و ! برای عبدالرحمان ھم ببر"  :شیر را از دست حسن گرفت و نوشید، گفت

). زندگانی امام حسین، رھنما(" کوتاھی کنی 

را  'سیاست' ی فاقد انگیزه ھای قدرت پرستانھ بود، وعلی از آنجا کھ برخالف رھبران معمول سیاس

دانش و روش پیگیری حق و عدالت و ارزشھای انسانی می دانست، و باز از آنجا کھ رھبری بود با 

تمامی شایستگیھا و ویژگی ھای ضروری یک رھبر انقالبی مردمگرا و حق مدار، نیازی نداشت پایھ 

افرازد و بھ دشمن خواھی، ھیوالسازی از دشمن و دیگران بر" ضعف"خود را در " قوت"ھای 

، "دشمن"ولی علیرغم رفتار انسانی و گذشت آمیز علی با . اختراع دشمنان فرضی و خیالی روی آورد

حق 'را از دیدگاه  'سیاست'دشمنان وی کھ نھ از آن ویژگیھای اعتقادی برخوردار بودند و نھ ناگزیر 

. او می نگریستند، از ھیچ پستی و رذالتی در برخورد با علی و پیروانش خودداری نمی کردند 'مدار

عثمان را کشت تا بھ خالفت "وی را بر سر منابر روزانھ ناسزا می گفتند و نفرین می کردند کھ 

 این تبلیغات دروغین تا آنجا بر!! گشت" کافر"و سرانجام ھم بنا بر منطق صوری خوارج "!! برسد
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ذھن مردم نا آگاه تأثیر گذارد کھ بھ ھنگام شنیدن خبر شھادت علی در محراب کوفھ بسیاری شگفت 

ت البتھ بنا بر سّن! ... زده از خود می پرسیدند کھ علی در محراب چھ می کرد؟ مگر مسلمان بود؟

ی بردند پس مردم فریب خورده بزودی بھ حقیقت پ. پویای تاریخ عمر دروغ چندان بھ درازا نمی کشد

 زورو  زرپرستندگان  رانھمزّورا از اتھامات ) ع(و سرانجام عمر بن عبدالعزیز خلیفھ اموی علی 

).١۶(پاک نمود و بھ دشنام و نفرین او بر منابر پایان داد 

بیداری و ھوشیاری سیاسی علی 

چنین باید با ھم 'اخالق'با  'سیاست'در پایان نخستین بخش این نوشتار یادآور می شوم کھ پیوند 

سیاست زورمدار سنتی سرشار از نیرنگ و دسیسھ و ترفند . شناخت، دانش و بیداری ھمراه باشد

. است، و اگر رھروان سیاست نوین حق مدار بھ شگردھای پیچیده آنان آگاه نباشند فریب خواھند خورد

و مانع از شناخت اخالق و تقوای سیاسی نباید ھمسنگ ساده اندیشی و زودباوری گشتھ بنابر این 

از  'قدرت'امروزه نگھداران و جویندگان . شود" سیاست"روندھای سیاسی و تضادھای بغرنج پھنھ 

شبکھ ھای ارتباطی گسترده و دستگاھھای اطالعاتی و تبلیغاتی بسیار کارآمدی برخوردارند و از 

پس شایستھ و بایستھ . پیچیده ترین شگردھای روانشناختی جھت تحمیق و فریب مردم بھره می گیرند

. نمانندباقی " سادگی"است کھ حق جویان و عدالتخواھان شناخت کافی از این شگردھا داشتھ و در 

امام علی پیشوای سیاست حق مدار در جھان اسالم نیز در این باره بھ منتقدین خود، کھ او را بدلیل 

:گردیدفاقد زیرکی و تدبیر می دانستند، یادآور  'اخالق'با  'سیاست'تلفیق 

و گرفتاری خود را سوگند بخدا کھ من غافلگیر نمی شوم تا در باره ام مکر و نیرنگ بکار برند و در ھنگام سختی " 

).نھج البالغھ ١٩١از خطبھ (" نمی بازم و ناتوان و درمانده نمی شوم 

در سیاست حق مدار علی، تفاوت کیفی عظیمی میان ھوش و زیرکی و تدبیر با خدعھ و خیانت و 

ریاکاری موجود است کھ خوشھ چینان فرھنگ رایج سیاسی از درک آن ناتوانند، و ھمین ناتوانی است 

بھ  ًاآنھا اساس. معرفی کنند" سیاستمدار"بب می شود علی را فاقد صفات ضروری برای یک کھ س

) درونمایھ سیاست سنتی(باور ندارند چرا کھ در فلسفھ قدرت ' اخالق'با ' سیاست'امکان سازگاری 

باری، آنچھ علی را از فریب و دسیسھ و خیانت و . ارزشھای جھانشمول اخالقی جایگاھی ندارند

در . بود و نھ کمبود تدبیر و ھوشمندی سیاسی ی خداییاتقوافروزی باز می داشت، تنھا و تنھا جنگ 

یک نگرش فلسفی بھ تاریخ، پرھیز علی از فریب و خیانت و دشمن ستیزی از قضا نشانھ دوراندیشی 
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را از ) ع(اکنون بجاست نمونھ ھایی از بیداری و ھوشیاری سیاسی علی . و ھوشیاری سیاسی است

:نظر خوانندگان بگذرانم

، کھ بالفاصلھ پس از وفات پیامبر در مکانی "سقیفھ"می دانیم کھ در جریان شبھ کودتای انتخاباتی . ١

بھ این نام روی داد، ابوبکر با پشتیبانی و کمک مؤثر عمر بن خطاب و ابوعبیده جراح بھ خالفت 

یز بدان اشاره کرده اند، از چشمان نغربی این ھمکاری سھ گانھ، کھ برخی از پژوھشگران . رسید

در این میان عمر بیش از ھر کس دیگر برای بیعت گرفتن از مردم کوشیده و . تیزبین علی دور نماند

سعد بن عباده، کھ از سوی انصار نامزد خالفت بود، بگفتھ برخی از . بر مخالفان سختگیری می کرد

رجز خوانان تیری بسوی او انداختھ وی ! یّنمورخین بھ اشارت عمر کشتھ گردید ولی مدعی شدند ج

عمر گویا قصد کرده بود خانھ فاطمھ را ھم کھ پناھگاه ناراضیان شده بود، بھ آتش ! را کشتھ است

: باری، علی این سازش پنھانی را افشاء کرده و بھ عمر می گوید... بکشد

کوشش می کنی کھ فردا  )خالفت ابوبکر(ه شیری می دوشی کھ از آن برای تو بھره ای است و امروز در این را" 

). ، تاریخ مفصل اسالمالغدیر، تاریخ خلفا، امام علی بن ابیطالب( "از آن بھره مند گردی 

ت ق این پیش بینی بیش از دو سال و اندی زمان الزم نبود تا ابوبکر در بستر بیماری وصّیبرای تحّق

علی ھمچنین بھ ابوعبیده جراح ضلع دیگر . نامھ ای نگاشتھ و عمر را بھ جانشینی خود منصوب کند

: در رابطھ با سرانجام زورگویی و دسیسھ ھای سیاسی می گوید" مثلث"این 

" از ھوای نفس پیروی نکنید کھ از راه خدا گمراھتان می کند و از حق و حقیقت دور و دورتر خواھید شد " ... 

باز تاریخ اسالم گواه است کھ چگونھ خالفت اسالمی از راه حق و عدالت بگونھ ای ). ھمان منابع(

. ار اموی و عباسی سر در آوردتصاعدی منحرف گردید تا اینکھ سرانجام از حکومتھای خونریز و جّب

یت پلی شد کھ اشرافیت شکست خورده را بار دیگر بسوی قدرت و ثروت ھدا" خالفت"نھاد سیاسی 

.نمود

علی با اینکھ بھ دستگاه ستم و استبداد عثمان پیوستھ اعتراض می کرد و از خواستھ ھای بر حق . ٢

در اینجا نیز برای درک ھوشیاری و دوراندیشی . با کشتن عثمان مخالف بودمردم پشتیبانی می کرد، 

ارتگر، کھ عدالت علی الزم بود چندی بگذرد تا بر ھمگان روشن گردد چگونھ اشرافیت مستبد و غ

او را بر سر نیزه می کند تا بھانھ ای " مظلومیت"علی را ھرگز بر نمی تافت، پیراھن خونی عثمان و 

کثیف . بر نافرمانی از حکومت قانونی علی تراشیده و از پیشبرد برنامھ انقالب اجتماعی او جلو گیرد

عثمان " پر برکت"خونین ولی  ترین اھداف و انگیزه ھای زورمداران نیرنگ باز در زیر پیراھن
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ب عوام را برانگیختند و از نادانان و در این راستا تعّص 'تزویر'و  'زور'و  'زر'اربابان . پنھان ماند

گمراھان لشکر گرد آوردند، خونھای بسیاری بر زمین ریختھ شد و حکومت نوبنیاد انقالبی علی 

...تضعیف گشت

اجتماعی علی بھ خشم آمده و در پی  –یانھ اقتصادی طلحھ و زبیر کھ از سیاست مساوات جو. ٣

تدارک جنگ بر ضد او بودند، نزد علی در مدینھ آمده و می گویند کھ می خواھیم برای حج عمره بھ 

امام علی کھ ھوشیارانھ انگیزه پنھان آنھا را دریافتھ بود، چنین . مکھ برویم و کسب اجازه می کنیم

: روشنگری می کند

و در شگفتم کھ چرا روز اول کھ اندیشھ ای کھ دارید بر من آشکار است ج عمره بھ مکھ نمی روید، شما برای ح" 

گفتم مرا در امر خالفت شور و شوقی نیست و حاضرم با شما بیعت کنم قبول نکردید و سوگند خوردید کھ با من کمک 

اکنون ھر کجا می . بھانھ قرار داده اید زیارت حج عمره راامروز فکر دیگر کرده اید و . و ھمراھی و موافقت کنید

). زندگانی امام حسین( "د بروید کھ مرا با شما سخنی نیست یخواھ

یکبار بھ ریاکاری کھ برای . علی در دوره زمامداری بسیار از اینگونھ ھوشیاریھا از خود نشان داد

: فتنھ انگیزی او را بسیار ستایش می کرد، گفت

).٨٠نھج البالغھ، سخن (" من کمتر از آنم کھ بر زبان می رانی و بیشتر از آنم کھ در دل داری " 

برخورد درست و بھنگام علی با خدعھ و نیرنگ سپاه شام در صفین، کھ چون شکست را قطعی . ۴

یاری دیدند قرآنھا را باال بردند و خواھان داوری قرآن شدند، نمونھ دیگری است از بیداری و ھوش

براستی علی ھمانگونھ کھ خود می گوید، غافلگیر نمی شود تا در باره اش مکر و حیلھ . سیاسی او

اعتقادی معاویھ و دستیارش عمروعاص  –وی با شناختی کھ از ماھیت و کارکرد سیاسی . بکار برند

از آغاز در نامھ ای کھ پیش . ای را از سوی آنھا پیش بینی کرده بود خدعھ داشت، کاربست چنان

: جنگ بھ معاویھ نوشتھ بود، وضعیت او و سپاھش را در جنگ چنین پیش بینی می کند

چنانست کھ می بینم لشکر ترا کھ بر اثر خوردن ضربتھای پیاپی و پیشامد سخت کھ رخ خواھد داد، و پی در پی بھ " 

 ... "فرا می خوانند )و صلح(ب خدا مرا بھ کتا )و نھ از روی ایمان(خاک افتادنھا، از روی بیچارگی و درماندگی 

بھ وقوع پیوست، و او کھ انتظار چنین نیرنگی را داشت  ًاپیش بینی علی دقیق). ١٠نھج البالغھ، نامھ (

خود را نباخت، ولی بسیاری از یاران کوتھ اندیش و سطحی نگر وی با دیدن قرآنھا دست و پایشان 

: این باره می نویسدابن اثیر در . لرزید و از نبرد باز ایستادند

مردم عراق گفتند ما ... آنگاه قرآنھا را بر نیزه افراشتند و گفتند قرآن میان ما و شما حکم خواھد بود " 
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علی گفت ای بندگان خدا بر حق و عقیده و ایمان خود ثابت . دعوت آنھا را بھ کتاب خدا قبول می کنیم

من . دین ندارند و قرآن را نمی شناسند... و عمرو  و برقرار باشید، جنگ را ادامھ دھید زیرا معاویھ

اینان کھ قرآن را باال برده اند نمی دانند در آن چیست و آنرا برای خدعھ و ... آنھا را خوب می شناسم 

".  تزویر و فریب باال برده اند

: ی کندرا چنین نمایان م" مظلومیت عثمان"علی باز در نامھ ای بھ معاویھ پنھان شدن وی پشت سر 

عثمان را آنگاه یاری کردی کھ بھ جدل و پرگویی بسیار تو در باره عثمان و کشندگانش، ) در پاسخ بھ(اما "... 

).                                                                                ٣٧نھج البالغھ، نامھ (" سود خودت بود، و ھنگامی کھ برای او سودمند بود او را یاری نکردی 

اجتماعی با چنان ژرفا و دوراندیشی ھمراه بود کھ بھ پیش بینی  –شناخت علی از روندھای سیاسی 

! بردند" خدایی"ی گمان ھای درست تاریخی انجامید، کاری کھ مردم را در شگفتی فرو برد و در و

در اینجا برخی از پیش بینی ھای امام علی را کھ در تاریخ سیاسی اسالم بوقوع پیوست را یاد آور می 

:شوم

در جلسھ شورای انتصابی عمر جھت گزینش خلیفھ، علی عواقب تاریخی زد و بند ھای سیاسی را . ١

: بھ آنھا گوشزد می کند کھ در ترکیب و دستور کار شورای عمر نشان زده بود، چنین

بزودی از پس امروز امر خالفت را می بینید کھ شمشیرھا در آن . سخنم را شنیده و گفتارم را در نظر داشتھ باشید" 

کشیده شده و عھد و پیمانھا شکستھ خواھد شد، تا جاییکھ برخی از شما پیشوایان گمراھان شده و برخی پیرو 

).نھج البالغھ ١٣٩از خطبھ (" نادانان می گردد 

علی با توجھ بھ مجموعھ شرایط آن روزگار دستیابی معاویھ بھ قدرت را امری حتمی دانستھ و می . ٢

: گوید

می خورد آنچھ بیابد و می . آگاه باشید کھ بزودی بعد از من مردی گشاده گلو و شکم برآمده بر شما چیره می گردد" 

از خطبھ ( "د شما را بھ ناسزا گفتن و بیزاری جستن از من امر می کند بزودی آن مرآگاه باشید . خواھد آنچھ نیابد

۵۶ .(

: امام علی عملکرد امویان در حکومت آتی شان را چنین ارزیابی می کند

سوگند بھ خدا بنی امیھ ھمواره ستم می کنند تا اینکھ ھیچ حرام خدا را باقی نگذارند مگر آنکھ آنرا حالل گردانند، " 

ی نبندند مگر آنکھ آنرا بھ جور بشکنند، و تا اینکھ باقی نماند خانھ از گل ساختھ شده ای و نھ خیمھ از و ھیچ پیمان
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مگر آنکھ ستم و بیداد ایشان ) ھیچ کاشانھ ای در شھر و روستا و بیابان پیدا نمی شود( پشم بافتھ گردیده ای

و تا اینکھ مردم بھ دو . اھل آن را پراکنده می سازددر آن داخل شده و تبھکاری شان آنرا فرا گرفتھ و بدرفتاری شان 

و  )کھ بیان زور و ستم و فریب گشتھ است( یکی برای دینش گریھ می کند : دستھ گریان تقسیم می شوند

و تا اینکھ یاری و خدمت یکی از ). کھ آنرا با درد و رنج ھمراه کرده اند(دیگری برای دنیایش گریان است 

ا مانند خدمتگذاری غالم برای خواجھ خود می شود کھ در حضور خواجھ فرمان او برد و پشت شما برای یکی از آنھ

از خطبھ ( " )رابطھ حکومت استبدادی با مردم ھمچون رابطھ ارباب و برده است(سر از او بدگویی کند 

٩٧.(

ولی آنچھ در . نداکی شان رفتنی می داعلی اما سلطھ امویان را زودگذر دانستھ و آنھا را با ھمھ سّف. ٣

این پیش بینی تاریخی بسی شگفت انگیز می نماید، آنستکھ علی جایگزین امویان را نیز حق مدار نمی 

! دیگر بر پاشنھ زور و فریب می چرخید" اسالمی سیاست"داند، چرا کھ 

بنی امیھ را زمان مھلت و میدان فرصتی است کھ در آن می تازند و می رانند، و چون در خالفت و سلطنت " 

، پس )جنگ درونی قدرت کھ ویژگی حکومتھای زورمدار است(میانشان اختالف و زد و خورد افتد 

کھ امویان خود بھ با ھمان روش فریبکاری (آنھا را فریفتھ بر ایشان چیره گردند  !)عباسیان(فرومایگان 

". !) قدرت رسیدند

علی کھ با ژرف اندیشی و ھمھ جانبھ نگری تحوالت پس از پیامبر را دنبال کرده و سیر تصاعدی . ۴

:انحرافات را نشان زده بود، آینده اسالم و مسلمانان را نیز تیره و تار می دید

زود است کھ بعد از من بر شما روزگاری بیاید کھ در آن چیزی پنھان تر از حق، و آشکار تر از باطل، و بیشتر از " 

زمان کاالیی بی ارزش تر از قرآن کھ از روی حق و راستی آن و نزد مردم . دروغ بستن بر خدا و رسولش نباشد

از ( . "نیست )و بیان زور و ستم و فریب گردد(د بیان گردد، و رایج تر از قرآن ھر گاه موضع آن تحریف گرد

). نھج البالغھ١۴٧خطبھ 

. می آید بر مردم روزگاری کھ کھ بر جا نمی ماند در ایشان از قرآن مگر رسمی و نشانھ ای، و از اسالم مگر نامی" 

نندگان آنھا شرور ساکنان و آباد ک. در آنروز مسجدھای مردم از جھت ساختمان آباد است و از جھت ھدایت ویران

بر . جای گیرد) خدا(از آن مساجد فتنھ و تبھکاری بیرون آید و در آن گناه و نافرمانی . ترین مردم روی زمین اند

می گردانند در آن فتنھ ھر کھ را از آن کناره گیرد، و بسوی آن می برند ھر کھ را از آن برکنار مانده است 

).٣۶١نھج البالغھ، سخن ( " )نمی ماندھیچکس از آن فتنھ و تبھکاری در امان (
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ل بھ فریب و خدعھ و خیانت نھ تنھا پیروزی راستین و پایدار بھ ارمغان نمی آورد و نشانھ ای از توّس

از کمبود دانش  ًاکاردانی، صالحیت و ھوشمندی سیاسی نیست، بلکھ در بستر تبیین فلسفی تاریخ دقیق

کمبودھا، ناخالصیھا و ولی . و اھداف سرچشمھ می گیردو بینش سیاسی و ناخالصی در انگیزه ھا 

در اھداف،  صداقت. ضعفھای بینشی و خصلتی را ھیچ ترفند و فریب و دسیسھ ای جبران نتواند کرد

در انگیزه ھای اعتقادی، بھ انسان منشی استوار و اعتماد بھ نفسی بیکران می بخشد کھ آنرا  خلوصو 

" خودبینی"توان بھ روشنی دریافت، ھر چند سطحی نگران آنرا بھ رفتار امام علی می سخنان و در 

شبی کھ علی با آرامش و اطمینان خاطر بر بستر پیغمبر خفت تا او شبانھ بھ مدینھ  :تعبیر می کردند

رود، روزی کھ در میدان کارزار بھ فریاد مبارز طلبی عمرو بن عبدود پھلوان نامدار و دلیر عرب 

رویھ "ی فشرد و اه کھ بر شایستگیھای خود بر جانشینی پیامبر و رھبری خلق پآنگاپاسخ مثبت داد، 

ھنگامی کھ بی سالح و بی زره بھ میدان آمد و زبیر را کھ سراپا جوشن و سالح را نفی کرد، " شیخین

بود بھ گفتگو فرا خواند، روزی کھ در صفین پیشاپیش سپاه دالورانھ می جنگید با زره ای کھ ھرگز 

و سرانجام در پگاه نوزده رمضان با اینکھ می دانست بازماندگان خوارج در گوشھ و ... شتپشت ندا

قلبش سرشار از کنار پراکنده و بھ خون او تشنھ اند، تنھا و بی محافظ از خانھ بسوی مسجد رفت، 

نتایج اعتماد بھ نفس انقالبی و قوت قلب، از . اعتماد و اطمینان بھ خود و اعتقاد بھ آرمانھایش بود

ھمچنین پایبندی علی بھ ارزشھای عام و . است' آرمان'و  'حق'، 'اخالق'با  'سیاست'درخشان پیوند 

، چنانچھ در سخنان وی دیدیم، ریشھ در ایمان خالصانھ بھ اصول جھان 'سیاست'جھانشمول اخالقی در 

غافل  'سیاست'بنابر این نباید از کارکرد ضروری اندیشھ و مرام راھنما در . بینی ژرف توحیدی دارد

!شد
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                                                                                                                             پا نوشتھ ھای بخش نخست                                                        

در دھھ ھای گذشتھ کوششھایی در زمینھ نقد ستون پایھ ھای سنتی سیاست در میان اندیشمندان  -١

گورکن ھا، یک "برای نمونھ می توان از کتاب . غرب انجام گرفتھ است کھ نمی توان نادیده انگاشت

 چامسکینوم و نیز نوشتارھای  روژه گارودینوشتھ )" نقد نظم نوین جھانی(ھشدار نوین بھ زندگان 

نام بردن از گارودی بھ معنی تأیید ھمھ دیدگاھھا و رویکردھای وی (در نقد سیاست جھانی نام برد 

نیست، بلکھ بیشتر از آن جھت است کھ وی پیش از این از بزرگترین اندیشمندان مارکسیسم رسمی 

ایھ داری روی بود کھ سپس بھ نقد آن نشست بی آنکھ بھ دیگر قطب جھانی قدرت یعنی لیبرالیسم سرم

).         آورد

مارشال تیتو بدلیل دیدگاھھا و روشھای سیاسی متفاوت از رھبران مارکسیسم رسمی، از سوی آنھا  -٢

. متھم گردید) تجدید نظر طلبی در مبانی مارکسیسم" (رویزیونیسم"بھ 

دیده می  لذا بسیار. خویش می گذارند مصلحتنخبگان سیاست سنتی، اصل را در ھمھ حال بر  -٣

شود کھ با تغییر شرایط رنگ عوض می کنند و حتی منکر دیدگاھھا و رویکردھای خود در گذشتھ 

پیشین را بگونھ  ھدفجدید تطبیق جستھ و  شرایطمی شوند تا شاید بتوانند با تحریف وقایع گذشتھ بر 

                                                                                                                             .                                   می بینند پیگیری کنند مصلحتای دیگر کھ 

ی این کتاب، بھ بازسازی ادبی تاریخ مصر باستان و پاره ای از تمدنھای ولتاری، نویسنده فنالند -۴

پایھ این داستان، کھ برای این نگارنده . کھن خاورمیانھ از زبان یک پزشک مصری پرداختھ است

روشن نیست تا کجا از آن نویسنده است و تا کجا از آن منصوری مترجم ایرانی آن، بر رویدادھای 

ل ادبی در آن، خواننده را با گرایشھای ّیعلیرغم دخالت قوه تخنھاده شده است کھ تاریخی شرق باستان 

سیاسی و سنتھای حکومتی در تمدنھای شرق باستان آشنا می سازد و لذا مطالعھ آن بھ خوانندگان 

.توصیھ می شود

ھای گرایش بسیاری بھ کاربست آزموده " رھبران"در برخی از انقالبھای معاصر می بینیم کھ  -۵

ی نظام واژگون شده پیشین، از خود نشان سامانھ ھای سیاسی و اجتماعی زورمدار و زرساالر، و حّت

اینان توجھ ندارند کھ تا ھنگامی کھ بینش و روش سیاسی خود را با حقوق بنیادی انسان، . می دھند

د انقالب را بھ ارزشھای جھانشمول اخالقی و آرمانھای انقالب مردم سازگار نساختھ اند، نمی توانن

انقالبی می تواند بھ پیروزی پایدار نائل . پیروزی رسانده و راه بازگشت بھ گذشتھ را مسدود نمایند

بسنده نکرده و دگرگونی " مناسبات ظالمانھ موجود"گردد کھ بھ شعار و تدوین برنامھ دگرگونسازی 

.د قرار دھدرا نیز در دستور کار خو" اندیشھ و رفتار سیاسی موجود"بنیادی در 
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از طبیعت دموکراسیھای سرمایھ داری غربی می جوشد، " پنھانکاری"منظور دوورژه آنستکھ  -۶

چگونھ طبیعتی دارد کھ پنھانکاری را در سیاست اجتناب " دموکراسی"ولی پرسیدنی است کھ این 

در اینجا (تی برآمده از سرشت استثماری سامانھ ھای طبقا ریاکاری سیاسی اصوًال ناپذیر ساختھ است؟

بنابراین چھ سامانھ ھای نامبرده بگونھ ای استبدادی اداره شوند و چھ بھ شیوه . است) سرمایھ داری

پاسداری از منافع یک طبقھ . گریزی نخواھند یافت" پنھانکاری"پارلمانی و چند حزبی، از کاربست 

.نددر برابر اقشار گسترده خلق، فریب سیاسی آنان را اجتناب ناپذیر می ک

نیز بھ مقیاس گسترده ای بکار گرفتھ " شرق"از سوی گروھھای غربگرای " تکنیک غرب"این . ٧

ات بھره کشانھ چشم دوختھ اند، اھداف و نّی" مدرنیسم سرمایھ داری"گروھھایی کھ بھ . می شود

و " جامعھ مدنی"طبقاتی و وابستگی سیاسی، فرھنگی و اقتصادی خویش بھ غرب را در پوشش 

کھ " (آزادی"و " تامنّی"، )ت و قانون سرمایھ داری مورد نظر استکھ در آن مدنّی" (قانون حکومت"

کھ بسوی سرمایھ ھای امپریالیستی باز " (جامعھ باز"، )ت و آزادی سرمایھ مستتر استدر آن امنّی

 )کھ منظور ھمبستگی با سرمایھ داری جھانی بھ رھبری امریکاست" (ھمبستگی جھانی"، )خواھد بود

آنھا می خواھند خواست واقعی خود را کھ بازسازی جامعھ سرمایھ داری وابستھ . ارائھ می کنند... و

 –ت و قانونمداری، و آزادی ھای سیاسی است، زیر خواستھ ھای بر حق مردم در ایجاد نظم و امنّی

در حاکم سی فرھنگ جنانتقال ھمچنین آنھا کھ در پی . سازند پنھانمرامی و حقوق سیاسی و اجتماعی 

جوامع غربی بھ جامعھ ایرانی ھستند، آشکارا نمی گویند کھ انگیزه مخالفت آنان با ھنجارھای فرھنگی 

بلکھ این . است استبداد سکسو برقراری و اخالقی جامعھ ایجاد امکانات گسترده خوشگذرانی 

در درون . پنھان می سازند"! آزادی و حقوق زنان"ی ّتو ح" آزادی ھای فردی"خواستھ را زیر پوشش 

حذف می حکومتی کشور، ھر بار کھ رھبران استبداد دینی جریانی ناسازگار با خود را از ساختار 

کنند، نمی گویند کھ این کار برای انحصار و یکپارچگی قدرت مطلقھ سیاسی شان امری اجتناب ناپذیر 

اصالح طلبان حکومتی . را نشانھ گرفتھ اند" پایگاھھای دشمن"ھ بوده است، بلکھ چنین گفتھ می شود ک

می باشند،  )والیت فقیھ و سرمایھ داری لیبرال(، کھ خواھان پیوند فلسفھ ھای سنتی و مدرن قدرت نیز

برای بازگشت قدرت و موقعیت از دست رفتھ خود در تکاپو ھستند، بلکھ چنین می نمی گویند کھ 

اینان کھ ھرگز نقش خود در . ثبیت حقوق سیاسی و اجتماعی مردم ایران استھدف آنھا تباورانند کھ 

خود و دوستان " زیاده روی ھای"سرکوب و اختناق سالھای پس از انقالب را نقد نکرده اند، گاه گناه 

و حتی اندیشمندانی "! طبیعت انقالب"را نیز بپای دیگران، "! سالھای خاکستری"سابق خود در آن 

تا ھمچنان مردم را از انقالب و اندیشمندان انقالبی بترسانند و آنان ! د شریعتی می اندازندچون زنده یا

و خالصھ " ایدئولوژی اندیشی"، "لنینیسم"، "ضدیت با دموکراسی"، "دولت ساالری"، "خشونت"را بھ 

خویش  کنند و زمینھ را برای اصالحات" بھ ھر چیزی کھ قسمت اعظم مردم بدان عالقھ ندارند متھم"
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!!کھ بازسازی سرمایھ داری وابستھ بر مدار سامانھ سیاسی کنونی ایران است فراھم گردانند 

در بیانیھ ھا و موضعگیریھای گروھھای سیاسی ایرانی نیز، چھ در حاکمیت و چھ در اپوزیسیون،  -٨

نیده و خوانده ھزاران بار در این سالھا ش. راست یا چپ، مذھبی یا سکوالر، این تاکتیک دیده می شود

خواھان فالن مرام یا فالن سامانھ حکومتی یا ) و نظایر آن" خلق"، "مردم"، "تاّم"یا " (ملت"ایم کھ 

ات گفتھ شده ھمچنین بکّر! فالن رھبر است، در حالیکھ شاید خواستھ بخش کوچکی از جامعھ باشد

بسا کھ بسیاری بدان گرایش  ولی چھ "تن نخواھد داد"بھ فالن مرام و سامانھ حکومتی " ملت"است کھ 

!داشتھ اند

حکومت استبدادی و وابستھ . این شگرد پنھانکاری نیز در ایران کاربرد گسترده ای داشتھ است -٩

و از دست رفتن کشور بھ " خطر تجزیھ ایران"شاه ھر گاه در پی جنبشی در خطر می افتاد، سخن از 

 ۵٧نیز کھ پس از انقالب والیت فقیھ نیون پیرو روحا"! ایران در خطر است"میان می آورد و اینکھ 

، ھر بار حکومت استبدادی و انحصارطلبانھ شان بھ خطر می بھ قدرت سیاسی در ایران دست یافتند

"!اسالم در خطر است"افتد، چنین وانمود می کنند کھ گویا 

بھره کشی انسان از دیگر سرپوشی برای ستم و " مذھب"تنھا ھنگامی می توان امیدوار بود کھ  -١٠

با کمک بھ ویرانی ستون پایھ ھای " تخریب پایھ ھای سرمایھ داری"آن بھ " کمک"انسان نباشد کھ 

.سیاست سنتی ھمراه باشد

اگر از عامل انسان شناسانھ در این . این تأثیر پذیری بدون زمینھ مساعد درونی البتھ ممکن نبود -١١

ی مارکسیسم را، کھ جبر کور مادی را در تاریخ و جامعھ باره چشم پوشی کنیم، نقش دستگاه فلسف

.تبیین می کند، برجستھ تر از سایر عوامل درونی خواھیم دید

در عھدنامھ " رھبری"و " حکومت"آیین جھانداری، اصول راھنمای  –بھ مقالھ این نویسنده  -١٢

:مراجعھ کنید –تاریخی امام علی با ملک اشتر  –سیاسی 

http://www.scribd.com/Mahmoud%20Rezagholi     

 جنگوشدهنوشتھجھانقطبیدونظامزماندر جمالتاینکھباشندداشتھتوجھ خوانندگان -١٣

 جنگ"در ، کھشاهایرانبرتبلیغاتیجنگ سایھ این. نمایاندمیرا 'قدرت'جھانیبلوکدوتبلیغاتی

حرکتی ھر وابستھ شاه رژیمدر. بودافتادهنیز،بود غربداریسرمایھبلوکحامیبلوکدو "سرد

 و ساواک ، توسطمذھبی وملیگروھھایسویاز، حتیگرفتمیصورت سلطنتضدبرکھ

 تلخواقعیتھایازراعمومیافکارتاشدمیدادهنسبت "المللبینکمونیسم"بھ رژیم تبلیغاتیدستگاه

 در" مترسک"ازاستفادهنیزجھانقطبیدونظامفروپاشیاز پس. سازدمنحرفجامعھدرموجود

 "کمونیسممترسک"جایگزین "سیاسیاسالممترسک"غرب در. استمرسومکماکانسیاستجھان

. گرفتندھابھره "مترسک"پدیده  از اپوزیسیونھموحکومت، ھمانقالبازپس ایران در. استشده
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 مردمحقبرھایخواستھواعتراضھاسرکوبدر" انقالبضد"و "منافقین"مترسکازیکی

 ومردمبھخیانتدر" مذھبی فاشیسم"و یا"ایانمّلرژیم"مترسکازدیگری ، وکردمیاستفاده

 سخنان ھمچنین... و جستمیبھرهایراندرقدرتکسببرایامپریالیسموارتجاعباھمکاری

 ازناپذیرجداییجزییدشمن ازسازیھیوالوخواھی خصیصھ دشمن کھدھدمینشاندوورژه

 ایدئولوژی"ذاتیدر ایران معلولاندیشھ نو لیبرالی پیروان ادعایبرخالفواستسیاست سنتیروند

 ایدئولوژی" بدون وداردفلسفھ قدرتدر ریشھدشمناز ھیوالسازی و خواھی دشمن. نیست" انقالبی

.بسیار تجربھ شده استھم" انقالبی

عادالنھ  سیاست ازآنھاکھدانست، میداشتاطالعزبیرو طلحھ طبقاتی تغییر پایگاه از کھ علی -١۴

 شان آتیمخالفتدرفریبوتوجیھگونھھر راهبستنبمنظورلذا. شدخواھندناخشنود اش اقتصادی

 نکنند ، بیعتبرخوردار بودند اجتماعینفوذازگذشتھفداکاریھایپاسبھ، کھآنھاتا کھکندمیاعالم

، ولی کشاندجدیدحکومتبابرخورد بھسرانجامراآنھاطبقاتیمنافعگرچھ. کردنخواھدبکارآغاز

 نیز" شکنی جفاکارانھپیمان" بھ یک راآنھاسرکشیوخروجتوانستشرطاینگذاردن با) ع(علی

 توجیھبرایآنھا آنکھبویژه. بکاھد زیادی بھ مقدارمردممیاندر آنانمعنوینفوذ از وزدهپیوند

 شیخدوآنتشویقھنوزکھمردم، وببرندپناهنیزعثمانآلودخونپیراھنبھ ناچار شدندخودخیانت

. یافتند ریاکاررا آنھاپیشازبیش بودندنبردهیادازراعثمانقتلبھ

 دشمن" با رفتارکمتر از " داخلی دشمن" با سنتی برخورد سیاست در کھ کرد گمان نباید اینجا در -١۵

 گروه یک یا حکومت یک رفتار ماھیت در بودن خارجی یا داخلی. خشونت آمیز است" خارجی

 کھ است شده بسا دیده چھ ، وکند نمی ایجاد چندانی کیفی تفاوت خویش" دشمن" زورمدار با سیاسی

.ھست نیز ، شدیدترشود می نامیده خارجی دشمن" پنجم ستون" کھ داخلی دشمن با رفتار

 وقتیامابود تواناییخطیبپدرم'' : گویدمیتصمیماینعلتبارهدرخود عبدالعزیز بنعمر -١۶

 وجود فصاحت باکھگفتمبدوروزیمن. شدمیزبانلکنتدچاررسیدمیعلیلعنبھمنبرباالی

 داند می) علی(مرد  فضل این ازپدرتآنچھشامیاناگر...  پسرمگفت. شویمیواماندهوالکن چرا

 منبر) خالفت(کارایناگرکھکردمعھدخداباپس. کردنمی پیرویماازکسی، ھرگزدانستندمی

 ناسزاونفرین(کار، ایننھادمّنتمنبرخالفتباخداچونپس. دھم را تغییر روشاینگیردقرار

).      ١٧۵-١٧۴ ، صاسالموایراندرسیاسیھایاندیشھ تاریخ(''  کردممنعرا) علیبھ
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حق مدار سیاست ھایپایھ و ستونامام علی 

                                     محمود رضاقلی 
mahmoudrezagholi@yahoo.se               

                                                                            

:دوم بخش

سیاسی رفتار و ، گرایشاندیشھ در' آزادی'

، تصمیم، ابتکارامکان ) فردی و اجتماعی(' آزادی'در یک نگرش کلی، : 'جبر'و' آزادی'بازشناسی 

اما در ستیز با این امکان، و  'جبر'. انسان و جامعھ می انجامد رشدو بھ است آفرینشو  گزینش

و گزینشھای ارادی و باید در کنشھاآزادی ھای سیاسی را نیز .است بازدارندهو  ویرانگر ناگزیر

، و آفرینش پدیده ھا"اوضاع موجود"، دگرگون کردن "موانع موجود"انسان در گذر از  روشن بینانھ

ھمچون دیگر اشکال آزادی از  آزادی ھای سیاسی، کھ. در جامعھ سراغ گرفت' 'مطلوب''و ساختھای 

 و استبداداشکال گوناگون (روند، در برابر جبر ھای سیاسی میویژگیھا و حقوق بنیادی انسان بشمار

 'جبر'در تاریخ، . ویژگیھای بنیادی اش ھستند در پی تھی کردن انسان از می نشینند کھ )زورگویی

ای بوده است کھ بجای سازندگی و پیشرفت، در جھت ویرانی  از خود بیگانھنیروی انسانی  )زور(

از تفاوتھای مھم . دستاوردھای انسانی و پایمال کردن حقوق بنیادی انسان بھ کار گرفتھ شده است

است، بگونھ ای کھ ھر گاه در تاریخ  گسترشو  ژرفاو رو بھ  زایندهآنستکھ آزادی  'جبر'و ' آزادی'

آورد کھ آن نیز در انسانی را پدید میاز آزادی ین می زند، گونھ ای نوینآفرینشگری نو دست بھ یک

 خود را بر امور واقع تحمیل می کند، آفریدهکھ ولی جبر. دیگر می رودنوینپی آفرینشگری ھای

ز می دارد و رو با نوینآفرینشگری ھایخدمت خویش در می آورد و انسان را از ھای آزادی را بھ

فلسفھ جبر گراییدر تاریخ سیاست، . می برد نابودیگسترش جبر، آنرا بسوی پس. دارد انقباضبھ 

مستبدان تاریخ فرمانروایی ستمگرانھ خویش را بدان توجیھ کرده اند، : بوده است توجیھ گرانراھنمای 

 تنبل آساو انسانھای زیر فرمان مستبدان ھم ناتوانی در آزاد سازی و بازیابی حقوق خویش را در جبر 

           .توجیھ نموده اند مسئولیت گریزو 
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سیاست سنتی زورمدار است 

 درزور کاربرد. است نبوده جدا تاریخ حکومتی و سیاسی ساختارھای از و خشونت ھیچگاه زور

 سرمایھپیشنظامھایو امپراتوریھای باستانی، توسطسیاسی سامانھو دین، فرھنگ، مرام گسترش

. استکردهاشغالراجھانسیاسی تاریخ ، سراسرغربوشرقدرنووکھنھاستعمارگرانوداری

. گردد می نمایان سیاسی جبرھای اعمال چگونگی و درجھ شدت در تنھاتاریخ حکومتھای تفاوت

 و نھادھا از را' جبر' است نتوانستھ بشری نیز، تاکنون جوامع تاریخ در ساختاری تحوالت و تغییر

' جبر' با طبیعی پیوندی اساسا' سیاست' کھ است شده برداشت چنین لذا ، ونماید حذف سیاسی پویشھای

 دیکتاتوریھای، درداری سرمایھ پیش استبدادی نظامھای درجھان باستان،  در سیاست نھاد! دارد

 و ای گونھ بھ جا ھر ...امروزی" لیبرال" ھای داری سرمایھ در حتی ، وو کمونیستی داری سرمایھ

 تکوین ای ویژه جبرھای در و نموده محدود را سیاسی رفتار و بینش در شھروندان ، آزادیدرجاتی بھ

 ساخت این مادی جبرھای بھ توجھ ، باسازمان یافتھ ھای داری سرمایھدر. است یافتھ تکامل و

. است بوده ھمراه' جبر' با رقابتی ھای داری سرمایھ از بیشتر سیاسی ، پویشھایاجتماعی – اقتصادی

، ، میلیتاریسم، تکنوکراتیسمبوروکراتیسم: ھستند تر سخت سر و سنگین تر سیاسی جبرھای اینجا در

دولتی  یافتھ سازمان داری سرمایھ ای زنجیره آوردھای ره از ھمگی توتالیتاریسم راسیسم، فاشیسم و

. گذاردند جای بر ای مالحظھ قابل تأثیر تاریخی نیز "آلترناتیو" جریانھای بر حتی کھ روند می بشمار

 سرمایھ از آموزه ھا و آزموده ھایچپ،  تا راست از خود گسترده طیف ، درصرمعا سنتی سیاست

 از ، چھ)توتالیتر( فراگیراستبدادھای در. دولتی کمابیش بھره مند بوده است سازمان یافتھ ھای داری

، اندیشھ در ، آزادی شھروندان"الئیک" چھ و" مذھبی" ، چھ"چپ" باصطالح چھ و "راست" نوع

. کنند می اعمال حاکم رسمی ایدئولوژی و رھبر کھ شود می جبرھایی پایمال سیاسی رفتار و گرایش

 خشونت و زور کاربست از نیز غربی لیبرال دموکراسیھای حتی ، وحکومتی متداول اشکال دیگر اما

در اقتصاد، سیاست و  لیبرالیسم. نیستند رویگردان قدرتمناسبات با شھروندان کردن سازگار در

آنجا کھ  و از. استبداد سکس سرمایھ، استبداد نخبگان واستبداد: را پدید آورد استبدادفرھنگ سھ گونھ 

. در ھر استبدادی حقی پایمال می شود، ھیچ استبدادی ھم بی نیاز از کاربرد زور و خشونت نیست

، و خواه نا فلسفھ مدرن قدرت، مرز آزادی انسان را آزادی دیگران می شناسدیک لیبرالیسم بھ مثابھ

اما . برای قدرت بعنوان پاسدار مرزھای آزادی قائل می شودخواه در این مرزبندی حق ویژه ای نیز

 برای. می شود آزادی انسان در ستیزنیز خشونت است و ناگزیر با شده ھر قدرتی روش شناختھ

 موریس سیاسی علوم پژوھشگر بھ سخن ، رشتھو سنجش دموکراسیھای لیبرال در این زمینھارزیابی

:شود می واگذار دوورژه

... دارد وجود کشورھا ترین دموکراتیک ترین و ، متشکلترین متمدن در ، حتیھمیشھ خشونت" ... 
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 دولت پشتیبانان ، عالیترین، دژخیمان، زندانھاشھربانی و ارتش: است مبتنی خشونت بر ھم دولت خود

 منفعت برای و عموم سود بھ ًاواقع جسمی اجبار وسایل این کھ زمانی تا شک بی. دھند می تشکیل را

 خشونت از تا گیرد می بکار را ، خشونتقدرت: دارند دیگری معنای روند بکار مردم مشترک

 خشونت دھد می اجازه درست کھ است وسایلی از یکی قانونی خشونت این. کند جلوگیری بزرگتری

 وسایل از ای مجموعھ را دولت کھ مارکسیستھا. نیست نظر با منطبق ھمیشھ عمل ولی .گردد محدود

 بکار تسلط تحت طبقات از خود استثمار تأمین برای مسلط طبقھ کھ اند کرده وصف دھنده ای اجبار

: نیست خشونت حذف) ١( سیاست، معنی بدین .کنند می بیان را واقعیتھا از قسمتی کم ، دستبرد می

 و افراد دست از کھ است خشونتی وسایل ساختن متشکل و کردن ، انحصاریدادن تمرکز بلکھ

 اخص معنی بھ) خشونت( ، امحاءفرض... است گردیده سپرده قدرت بدست تنھا و شده گرفتھ گروھھا

 با خشونت و قضایی، قانونی خشونت نوعی: خشونت شکل تغییر از عبارتست بیشتر بلکھ نیست

).٢۴٠ - ٢۴٢، صسیاست علم اصول... " ( گیرد می را جسمی خشونت جای پاک دستھای

 کاربرد اینستکھ در سیاسی رژیمھای دیگر بھ غربی نسبت ، برتری دموکراسیھایدوورژه نظر بھ

" قانون" صورت بھ و کرده انحصاری و متمرکز حاکم قدرت "پاک دستھای" در را خشونت و زور

 و مردم بر سلطھ منظور بھ جز را خشونت و ، زورمحتوایی و شکل ھر ، بادولتھا اما .است آورده در

:گیرند نمی بکار" قدرت با جامعھ کردن ھمگونھ"

 دژخیم و ، زندان، ارتشژاندارم، پاسبان بھ لتوّس جامعھ کردن ھمگونھ برای قدرت وسیلھ آخرین" 

 افراد دست از را نظامی یسالحھا و آورد می در خویشتن انحصار در را خشونت قدرت اینکھ. است

 می کھنیستندراستیھا دست تنھا... است کردن ھمگونھ شکل نخستین ، خودگیرد می ھا دستھ و

 باره در ژاکوبنھا ، مسلکبرد بکار اجتماع بھ تعلق حس گسترش برای را ، خشونتقدرت خواھند

 رسد می ھا نتیجھ ھمین بھ ، ھممدنی حس یعنی "تقوا" کردن حاکم ضروری ین ابزاریعنی ا "وحشت"

، نیست انسانی طبیعت دادن تغییر یعنی روانی ھدف خشونت ھدف... است  متفاوت استدالل نحوه ولی

 فاسد را انسان کھ اجتماعی عادات و نھادھا شکستن ھم در: است االجتماعی علم ھدفی آن ھدف بلکھ

 بی بھ دادن خاتمھ برای: گفت خواھد تمارکسیس یک اما. شود آزاد انسان آنکھ برای است کرده

 انسان. ژاکوبنھاست وحشت نظریھ دھنده ادامھ ًادقیق کارگر طبقھ دیکتاتوری ، نظریھانسان خویشتنی

، ستمگری نظام برداشتن میان از برای. کند می فاسد را وی داری ، سرمایھآید می دنیا بھ خوب

 محافظھ عقیده بھ ...است ضروری ، خشونتاست یافتھ توسعھ اینچنین کھ خویشتنی بی و استثمار

 ھمیشھ باید قدرت... بود خواھند بد ھمیشھ انسانھا. است مداوم امری خشونت بردن ، بکارکاران

 باید ، قدرتمشکوک حرکت اولین محض بھ. باشد ضربت آوردن فرود برای آماده و بدست شمشیر

 اند بازیافتھ را خود شتوّح کھ مردمی ھای توده ھجوم از تا بزند نیز سختی بھ و بزند را ضربھ
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 منظور ، بھدولت توسط خشونت بردن ، بکارمارکسیستھا و ژاکوبنھا نظر بھ برعکس... کند جلوگیری

 گره گشودن برای خشونت از فقط قدرت... دارد موقتی کامًال ، جنبھھمبستگی بھ بخشیدن توسعھ

 خشونت بی دنیایی در شدند آزاد خود زنجیر و بند از آنکھ از پس آدمیان. کند می استفاده اصلی

).٢۶٣-٢۶٧، صھمانجا" ( کرد خواھند زندگی

 ضرورت ، درمعاصر زورمدار سیاست متخاصم حتی و گوناگون گرایشھای کھ کنید می مالحظھ

 نحوه" تنھا دارند بلکھ یکدیگر با اختالفی نھ و دھند می راه خود بھ تردیدی نھ خشونت و زور کاربرد

 وجودی ضرورت و انقالبیون سنتی در مارکسیستھا ویژه برھان باره در اما. "است متفاوت استدالل

کھ  گفت ، بایدآفرین خشونت اجتماعی بنیادھای تاریخی نفی برای! "موقتی" زورگویی و خشونت

 و حکومتھا بھ تماعی مربوطاج –سیاسی  تجارب و واقعیتھا پایھ بر و ادعا و خیال عالم از بیرون

 و نداشتھ موقتی جنبھ عمل در ھیچگاه "چپ"سیاسی  خشونتھای و مارکسیستی، سرکوب احزاب

 در و پیشاپش 'ھدف'شد،  گفتھ نیز پیشین بخش در ، چنانچھباری. باشد داشتھ ھم تواند نمی اصوًال

 آن با ضروری تطابق در وآن پس از بلکھ ندارد خارجی وجودامروز  کاربردی ھای'روش' ورای

 راحقیسیاسی و اجتماعی بر سامانھ ھیچتنھانھ' زور'جمع بندی فشرده،یکدر. گردد می نمایان

پیش از آن  کھ گرددمیاستوار جایی دروھنگامی اساسًا' حق'، بلکھنیستاستواریوپیگیریتوان

 .باشدشده ناپدید' زور'

 ، سوسیال)رسمی مارکسیسم ولیبرال دموکراسی (سنتی  چپ و راست سیاسی جریان دو میانھ در

 نیز سوئد چون کشورھایی در و است بشمار دو این از التقاطی کھ گیرد می قرار اروپایی دموکراسی

 سیاسی ھای اجبار و خشونت با کراسی نیزدمو سوسیال اما. است گذارده جای بر خود از تجاربی

 دستھای" با ، کھ'پنھان' خشونت و سرکوبگری از بسیاری ھای نمونھ تجربھ سوئد و نیست بیگانھ

 چند باتفاق چپ حزب کھ بود میالدی ٩٠دھھ اواخر در. دھد می نشان ، راگیرد میصورت" پاک

. شد) سوئد امنیت و اطالعات سازمان( SÄPOمحرمانھ  لیست افشای خواھان دیگر کوچک حزب

 شده داده تشخیص" خطرناک" حکومتی ضد فعالیتھای دلیل بھ کھ گنجند می افرادی نامبرده لیست در

 ارینّج از نمونھ برای چپ حزب. ھستند امنیتی مداوم کنترل و اجتماعی محرومیتھای گرفتار لذا و اند

 کھ داغی مباحث از. بود گردیده او استخدام از مانع محرمانھ لیست در حضور کھ بود برده نام

 بلند بسیار SÄPO فھرست کھ زد حدس شد ، میگشت منعکس ھا روزنامھ در لیست این پیرامون

 اعمال امنیتی و کنترل زیر را سیاسی خویش مخالفان بود مدتھا دموکرات سوسیال حاکمان و بوده باال

 در ۶٠دھھ از IB سازمانی بنام کھ گردید افشاء ھمچنین. اند داده می قرار اجتماعی محرومیتھای

 اسرائیل بویژه و ، انگلیسآمریکا امنیت و اطالعات سازمانھای با و جاسوسی داشتھ فعالیتھای سوئد

 در ،ناراضی عناصر کنترل و شناسایی منظور بھ IB جاسوسھای. است پنھان بوده در ارتباطات نیز
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 از چند تنی جز آنکھ جالب کردند و می نفوذ کارگری ھای اتحادیھ و مخالف سیاسی سازمانھای

. نداشت اطالعی سازمان این بودجھ و ، فعالیت، ھستینام از کسی دموکرات سوسیال برجستھ رھبران

 سوئد وقت دادگستری اعتراضات، وزیر گسترش و شده یاد سازمان پیرامون روشنگری از پس

 پژوھش" برای) تاریخ آن از جلوتر نھ و( ٧٠دھھ تا را IB جاسوسی فعالیتھای پرونده شد حاضر

... بگذارد عالقمندان اختیار در "تاریخی

 امر ظاھر در، و نیز گرایش نو لیبرالی لیبرال سوسیالیستی و دموکراسی سوسیال گرایش ھای التقاطی

 اجتماعی –سیاسی  نظام ناراضیان و نمخالفا با سنتی چپ و راست جریانات از تر" متمدنانھ" بسیار

 ، پرستارزندان بجای روانی ، بیمارستانشکنجھ و اعدام بجای اجتماعی و روانی فشار: کنند می رفتار

 گروه از بسیاری کھ گردید سبب "متمدنانھ" برخورد ھمین... ، ودژخیم و زندانبان بجای روانکاو و

 ، دموکراسی سوسیال روش و بینش بھ کمونیستی بلوک فروپاشی از سنتی پس چپ خورده ھای سر

 این کھ دریافت توان می اندیشی دور با ولی. کنند پیدا گرایشو حتی نئو لیبرالیسم  لیبرال سوسیالیسم

:ھست نیز تر زیانبار ، بسیاراجتماعی سامانھ در ھمگان ادغام منظور بھ سرکوب روش

 کھ کنند نمی فکر مارکسیستھا و ژاکوبنھا مانند اینان. دارند بینابینی ، وضعمعاصر جدید آزادمنشان" 

 می اجتماعی و خوب ًاطبیعت انسانھا کھ دارند نظر چنین و اند شده بنا زور بھ مستمر لتوّس بر دولتھا

) ولی... (است مضّر حتی و فایده بی جماعت در آنان کردن ادغام برای خشونت کلی بطور و باشند

 این یول. کند استفاده آن از پذیری جامعھ بھ دادن توسعھ برای گاھی باید دولت کھ پندارند می چنین

 در توانند نمی کھ افرادی از چند تنی علیھ و است جزیی و ، فرعیثانوی بعبارتی خشونت بھ لتوّس

 بیشتر و ھستند ھم ناخوش یعنی طبیعی ، غیراجتماعیھا غیر این: گردد می ، اعمالشوند ادغام اجتماع

 پاره نزد کھ افکار این. زندان اب تا بیمارستان ، باپلیسی خشونت با تا دارند کار و سر یطّب خشونت با

 و طبیعی غیر کردن تعریف. باشد می خطرناک سخت، است شایع بسیار غربی شناسان جامعھ از ای

 ، یعنیکند می فرق دیگران با آنچھ کمک بھ یعنی وی اجتماعی غیر خصیصھ کمک بھ ناخوش

 بکار. دھند می تشکیل را کوچکی بسیار اقلیتھای کھ کسانی کلیھ و مبتکر افراد کلیھ کردن محکوم

 علیھ دژخیمان و پاسبانان خشونت بجای سفید روپوش با خشونتی و شده عفونی ضد خشونتی بردن

 فنی پیشرفت آیا پرسید خود از توان ، مینظریات این ماورای در. کند نمی افزون را ، اطمینانآنان

 تحول این از زندانبانان بجای پرستاران شدن ؟ جانشینکند نمی دگرگون را اجتماعی اجبار چھره

).٢۶٧-٢۶٨، صسیاست علم اصول... " (گیرد می سرچشمھ

 سخت" آنجا ، ازدارند تعارض مستقراجتماعی  –سیاسی  سامانھ با کھ کسانی دانستن" بیمار"

 بیمار" با برخورد چند ھر. کند می نفی اساس از را امر واقعیت و تماھّی کھ "باشد می خطرناک

 ھر توان می موذیانھ روش این با ، ولیاست "سیاسی زندانی" با رفتار از تر انسانی معموًال "روانی

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



69

 آنرا صاحبان و نامیده" اجتماعی غیر خصیصھ" و" روانی بیماری" آسانی بھ را سیاسی نوآوری گونھ

 و شده آنھا بودن سیاسی منکر حال عین در ، وسپرد پرستاران و روان پزشکان بدست و بیمارستان بھ

 عمالا شکل تغییر! شود می رعایت کمال و تمام بھ سیاسی رویکرد و اندیشھ آزادی کھ نمود ادعا

 جریان و دموکراتھا سوسیال نزد سیاست سنتی روند دگرگونی از ناشی آنکھ از پیش "سیاسی اجبار"

 در بویژه فنی پیشرفتھای از ، ناشیاست کرده اشاره درستی بھ دوورژه کھ ، ھمانگونھباشد لیبرالی نو

 شھروندان صدای و سر بی و سیستماتیک کنترل امکان کھ است اطالعات و ارتباطات تکنیک زمینھ

 سنتی سیاست در راست گرایشراھنمای  زمینھ این در فنی روزافزون پیشرفت. است ساختھ فراھم را

 علیھ) ٢" (پست مدرنیست" شناسان جامعھ عصیان شاید. بوده است لیبرالی نوگرایی سوی بھ غرب

 موذیانھ روش با سیاسی اجبارھای و خشونت چھره تغییر پیامدھای از یکی "مدرنیسم" ویژه جبرھای

 و یکسو از شناخت و اندیشھ میان کھ ای دوجانبھ و معقول رابطھ بھ توجھ با اینان. باشد شده یاد

 در چھ( مدرنیسم در "رھایی" اندیشھ کھ باورند این ، برکنند می قرار بر دیگر سوی از "قدرت"

 تفاوتھا کھ آن در موجود گرایی تکلّیبدلیل ) لیبرالیسم سرمایھ داری در چھ و سوسیالیسم مارکسیستی

 پست مدرنیست شناسان جامعھ. آورد می در سر استبداد ، ازگیرد می نادیده انسانھا میان در را

 نظر بھ. گیرند می خویش اندیشھ و تحلیل درستی بر دلیلی را جامعھ دولت بر سلطھ فزاینده گسترش

 بازی مردم برای را حمایتی نقش' قدرت' برابر در کھ(' خانواده' و' مذھب' چون نھادھایی تضعیف آنھا

 سنگین و' قدرت' تازی یکھ ، بھداده باشد افزایش را شھروندان واقعی درجھ آزادی آنکھ بی) کنند می

 حقوق از' قدرت' دفاع بھانھ بھ ھمچنین کھ سیاسی جبرھای... است برده راه سیاسی ھای جبر شدن تر

 جامعھ بر) می باشند شده تعریف پیش از مدرنیسم ایدئولوژی در کھ حقوقی( شھروندان آحاد مدنی

تصمیم  حق جاییکھ تا است نموده تنگ بشدت را انسان انتخاب دایره و اختیار ، دامنھشوند می اعمال

 حکومت گویی. است شده سپرده مدیرانش و قدرت بھ ًاتمام اجتماعی زندگی اصلی خطوط در گیری

، "مدرنیسم" ایدئولوژی در اش شده تعریف حقوق کھ از دارد "والیت" گروھی و قشر ھر بر "مدرن"

 ارائھ متفاوتی حقوقی ھای نامھ آیین کھ نھادھایی ھم آن !کند دیگران پشتیبانی احتمالی تجاوز برابر در

برده  تنھا و( 'قدرت'برده  ھمگان تا شوند تضعیف بشدت یا و روند سلطھ قدرت زیر ، بایددھند می

در  را اجتماعی و سیاسی ورزان اندیشھ از برخی "مدرنیسم" آمد ناخوشایند پی .بمانند باقی) 'قدرت'

 کھ) ٣(آن انگاره نخستین بھ بازگشت و "دموکراسی" مفھوم در بازنگری ضرورت غرب بھ

.است نموده ، ھدایتگرفت می بر در را سیاسی گیریھای تصمیم در مردم عمومی مشارکت

 پویای – درون یا اتودینامیک ، نظماست سنتی سیاست نظری درونمایھ و خاستگاه ، کھقدرت فلسفھ

 می مکانیکی و ایستا ھمانگونھ تکاملی پیچیده پدیده این بھ و گیرد می نادیده را انسانی جامعھ و انسان

 حوزه در پژوھش و شناخت نھایی ھدف، نگرش این پی در. بیجان جھان و طبیعت بھ کھ نگرد
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 تأثیر عمیق. داند می کشی بھره جھت زور اعمال و سلطھ احراز، ھمچون حوزه طبیعی، را اجتماعی

، سیاست ھای زمینھ تمام در را" مدرنیسم" تجربی و نظری دستاوردھای بر قدرت اصالت فلسفھ

 درونی گرایشھای از ھیچیک. نمود مشاھده توان می بخوبی اخالق و ، فرھنگشناسی ، جامعھاقتصاد

 و، اروپایی دموکراسی سوسیال تا مارکسیسم ، ازسازمان یافتھ تا قابتیر داری سرمایھ ، از"مدرنیسم"

. نیستند برکنار تأثیر این ، ازنوین لیبرالیسم تا کھن لیبرالیسم از

 می پیوند عموم منافع و نظم از حفاظت در خود رسالت بھ را' خشونت' و' زور' کاربرد حکومتھا

 سیاسی آزادی سلب در حکومتھا دستاویز "جامعھ در انسانھا ادغام" و "اجتماعی ھمگونگی" ، لذازنند

: است شھروندان

 خالق و جتماعیا منافع کننده ، تنظیمجامعھ کننده ھمگونھ دولت کھ نظریھ این کھ گویند می برخی" 

 منافع مظھر کھ کند می اعالم دولت. نیست خطایی حسی و واھی خیالی جز چیزی است عدالت و نظم

 حکمی را خود دولت. کند می فعالیت خصوصی منافع بر عمومی منافع قتفّو بخاطر و است عمومی

 و دروغپردازی جز اینھا ھمھ. کند می قلمداد دعوا طرفین از مستقل داوری و عادی جریانھای مافوق

 است اجتماعی ھای دستھ از بعضی و افراد از بعضی دست در ، دولتواقع در. نیست سازی افسانھ

 توده بر را ممتاز اقلیت یک تسلط... دولت. کنند می استفاده خود خصوصی بسود ًااساس آن از کھ

 استقرار برای... شھربانی اعضای، ، قضات، کارمندانفرمانروایان. دارد می برقرار شده استثمار

 نمی کار اصیل اجتماعی ھمگونگی یک قتحّق برای ، یعنیخالیق ھمھ بسود ھمبستگی و ، نظمعدالت

، است ایشان کنندگان انتخاب نفع بھ و ایشان نفع بھ کھ کنند می فعالیت وضعی حفظ برای بلکھ، کنند

 اصیل و واقعی ، نظمیمادی نظم چنین کھ را فکر این دولت... اند نھاده نظم نام آن بر کھ وضعی

).٢۶٩-٢٧٠سیاست، ص علم ، اصولدوورژه... " (کند می تبلیغ است

 و سیاسی منافع تنھا کھ نظمی را اند کوشیده خود مستمر تبلیغات با" مدرن" ، حکومتھایترتیب بدین

 بشریت کھ کنند وانمود ای عادالنھ و آرمانی نظم ، ھمانکند می تأمین را آنھااجتماعی  –اقتصادی 

 جاییکھ تا بفریبد را بسیاری توانستھ "سازی افسانھ و دروغپردازی" این متأسفانھ! است بوده آن بدنبال

سیاسی مخالفین فیزیکیحذف و سرکوب حتی ، ومستقر نظم مخالفین حکومتھا برای محدودیت اعمال

! است گشتھ پذیرفتنی و توجیھ قابل موارد بسیاری ، در

 ، ازخویش خصوصی ایدئولوژی ورای ، درسیاسی جبرھای اعمال راستای در "مدرن" حکومتھای

 سازمان یافتھ قدرت از روسی بلشویکھای پذیری تأثیر از فونتن آندره. پذیرند می تأثیر نیز یکدیگر

: گوید می سخن آلمان در نازیسم

 قرار آلمان ملت انضباط و قدرت تأثیر تحت لنین مانند استالین کھ را فرضیھ ، اینفوق عوامل"... 

 روابط ھیتلر با مدیدی مدت بود امیدوار و کرد می فراوان تحسین احساس آنان بھ نسبت و داشت
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 تروپ ریبن بھ شد می امضاء آلمان با تجاوز عدم پیمان کھ روزی... کند می ، تأییدباشد داشتھ دوستانھ

 می خاطراتش در نازی خارجھ وزیر. باشد ضعیف آلمان کھ کرد نخواھم لتحّم ھرگز من: بود گفتھ

 افکارش نمبّی یقین و قطع بطور کھ کرد ادا اختیار بی و طبیعی چنان را جملھ این استالین: نویسد

 ھای بھانھ بھ حزبی قدرت افزایش ھای شیوه و شوروی رسمی ایدئولوژی از نیز نازیسم متقابًال. "بود

: بود پذیرفتھ تأثیر بسیار داری سرمایھ ضد

 نامید می غربی کشورھای در ثروتمندان حکومت آنچھ بھ نسبت زیادی نفرت ، ھیتلردیگر سوی از"

 کھ استالین با غربی دموکراسی دولتھای بجای لزوم صورت در داد می ترجیح بار ھزار و داشت

 وی و داشتند را نظر نیز ھمین موسولینی و تروپ ریبن. بیاید کنار بود قائل احترام و تحسین برایش

). ٢٠٣، صسرد جنگ تاریخ... " (کردند می تشویق راه این در را

 و غربی دموکراسی، "سرد جنگ" بھ موسوم دوران در چھ و جنگ از پیش چھ کھ دانیم می البتھ و

 در یکدیگر تجارب کاربست از ،احزاب سطح در چھ و دولتھا سطح در ، چھگرایش کمونیستی نیز

 سوسیال چون ای گرایشھای میانھ پیدایی جاییکھ تا. نبودند رویگردان خویش تقویت راستای

 سیاست اصلی دو روند این متقابل گذاری تأثیر تاریخی نتیجھ ًااساس دموکراسی و لیبرال سوسیالیسم

.است بوده یکدیگر بر معاصر سنتی

  

علی امام در سیاست حق مدار ' آزادی'و ' جبر'

 و سیاسی ایدئولوژیھای در' خشونت' و' زور' گوناگون اشکال و ستیزی آزادی بررسی از پس

 و' جبر' مسالھ با) ع( علی آزادگان پیشوای برخورد و نگرش است ، شایستھمعاصر حکومتھای

 رھبری! شود افراشتھ بر حق مدار' نوین' سیاست ستون پایھ دومین و ددگر بازبینی نیز سیاسی' آزادی'

 در انسان آزادی بھ احترام و الزامسیاسی، و جبرھای نفی از ای برجستھ نمونھ علی زمامداری و

 ایجامعھ ھیچھم ، ھنوزشدخواھدروشن ، چنانچھجاییکھ تا است سیاسی رفتار و ، گزینشبینش

 سرنوشت خود توحیدی بینش با علی امام. یابد دست علی دورانسیاسیھایآزادیبھاستنتوانستھ

 بر مردم سیاسی آزادیھای کردن محدود و زورگویی با پندارند می ھمواره کھ را مستبدان و جّباران

). ۴( "شد  نابود ورزید استبداد کھ کس ھر" : زند می رقم ، چنینافزایند می خود ماندگاری و نیرومندی

 او خودکامگی و استبداد در نیز را انجامید سوم خلیفھ قتل بھ کھ مردم قیام خشمگینانھ اصلی علت وی

:داند می

: را برای شما بیان می کنم )عثمانو کشتھ شدن سرنگونی (من اکنون، کوتاه و فشرده، علت آنچھ رخ داد " ...  

شما از او ناخشنود بودید و در . او بھ استبداد و خودکامگی فرمان راند و این روش سبب تباھی کارھا گردید

خدای را حکمی است کھ واقع خواھد شد، . این بیتابی و ناشکیبایی شما ھم ناستوده بود. برافکندنش بیتابی می کردید
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 – ٣٠، خطبھ البالغھ نھج(" زید و ھم در حق آنکھ بیتابی و ناشکیبایی می نمود ھم در حق آنکھ استبداد می ور

پیامدھای زیانبار بیتابی و . حکم خدا در باره حکومت استبدادی عثمان، سرنگونی و نابودی بود

). ناشکیبایی مردم، کھ بھ قتل عثمان انجامید، نیز در بخش پیشین بررسی شده است

 ، پیوستھشناساند می مردم بھ اموی را اشراف و معاویھ پنھان ھای انگیزه و اھداف کھ ھنگامی علی

 "خدا بندگان" و کنند حکومت مردم بر جّباران شیوه بھ خواھند می آنھا کھ کرد می تأکید نکتھ این بر

 سیاسی استبداد کھ دارد می آن بر را ، علیتوحیدی شناسی انسان عمیق درک. سازند "خود بندگان" را

" خدا بندگان کردن بنده" بھ را' قدرت' توسط مردم سیاسی کنش و ، گزینشبینش در محدودیت اعمال و

' آزاد' نیز جامعھ در اینکھ برای و آمده جھان این بھ' آزاد' ، انسانتوحیدی شناسی انسان در. کند تعبیر

 اواز را و حق تصمیم آزادی اجتماعی و سیاسی سامانھ ھای وقتی. نپرستد را خدا جز باید کند زندگی

 این در. است 'بی اختیار قدرت برده' بلکھ و نبوده 'پاسخگوی خدا بنده' دیگر انسان ، اینستانند می

 و بندگی از شستن دست معنی بھ گردنکشان و مستبدین بھ' آزادی' خداداد نعمت ، فروختندیدگاه

 تن حاکم قدرتھای جبر بھ انسان کھ میزانی بھ. است' بردگی' و شرک بھ آوردن روی و خدا ستایش

 قدرت بنده و دور خدا بندگی  از میزان ھمان ، بھکند می واگذار آنان بھ را خود آزادی و دھد می

 ھدفشان کھ خواند می فرا کسانی با نبرد بھ را خویش یاران پیوستھ) ع(علی  رو این از. است گردیده

 توصیھ( داد می ترجیح دیگری جبھھ ھر بر را جبھھ این در نبرد ، واست استبدادی حکومت برپایی

 بھ ایمان از) ع( علی سیاسی رفتار و اندیشھ). دانستند می ممقّد را" خوارج" مسألھ حل کھ کسانی بھ

 بھ کوتاه رھنمود این در ، کھگیرد می سرچشمھ انسان آزادگی و آزادی و توحیدی بینی جھان مبانی

 حکومتی و سیاسی فلسفھ در اما). ۵( " است آفریده آزادت خدا کھ مباش دیگری بنده" : است نمایان روشنی

:دارد اساسی محور چند سیاسی رفتار و بینش ، آزادیعلی

حکومتی نظام آگاھانھ و آزادانھ پذیرش ":بیعت" در آزادی. ١ 

 و فراز در تا بندند می زمامدار یا رھبر یک با مردم کھ است سیاسی وفاداری پیمان اسالم در "بیعت"

 و آگاھانھ خود ، کھاش شده اعالم اھداف و ھا برنامھ ازبوده و  ھمراه وی و یار سخت نشیبھای

 ھر از کھ است پیمانی" بیعت" کھ آنجا ، ازعلی دیدگاه در. کنند ، پشتیبانیاند پذیرفتھ را آنھا آزادانھ

 فوران ، بدنبالباری. گیرد صورت آزادی در و آگاھی با باید ًا، منطقاست ھمراه مسئولیت جھت با

 بھره علی بی سیاسی رھبری از لحظھ این تا کھ ، مردمیسوم خلیفھ قتل و مسلمانان انقالبی خشم

 اندیشھ در را خویش گوناگون معضالت و مسائل حل راه و آوردند ھجوم او سوی ، مشتاقانھ بھبودند

 کردن خنثی با توانست کھ بود مردم انقالبی نیروی ھمین واقع در. کردند جستجو وی عقاید و ھا

 زمامداری مسند بر را ، علی"کبار صحابھ" و مسلمان اشراف پنھانی سازشھای و سیاسی معادالت
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 برده پی آنھا نادرستی بھ و آزموده خلیفھ گزینش در را گذشتھ ھای شیوه مسلمان مردم. بنشاند جامعھ

 ای قبیلھ و قشری نظرانھ تنگ منافع و مصالح قربانی را ذیصالح فرد زمامداری کھ ھایی شیوه؛ بودند

 انتخاب بکار دست ًامستقیم تا داشت آن بر را انقالبی ، مردمتجارب این از آموزی درس. کرد می

 باز آن جز و عراق و مصر در خود سرزمینھای بھ اند نرسانده انجام بھ را مھم این تا و شوند خلیفھ

. نداد بروز خود از شیفتگی و شتاب و نباخت را خود مردم ھجوم مشتاقانھ برابر در علی اما. نگردند

 پی در کھ آنجا علی از. نداشت کار این پذیرش بھ نیز آمد، تمایلی  خواھدبعدًا کھ دالیلی بھ حتی وی

 بپا راھی در مردم نداشت دوست ھمچنین وی. نیامد بر نیز' سواری موج' صدد ، درنبود' قدرت' کسب

و درست  زهیانگ از نداشتھ و شناخت و آگاھی آن خم ھای و پیچ و ، سختیھانشیبھا و فراز بھ کھ خیزند

 و زده کناری بھ را ھا توده' انقالبی شور' خود نافذ دیدگان با علی. نباشند برخوردار پایداری نیروی

 ستوه بھ شورشیان انگیزه و بینش از او ارزیابی. بود نشستھ آنھا' انقالبی شعور' ارزیابی بھ آن پس در

 اینکھ ، بویژهنیستند برخوردار الزم روانی و ذھنی آمادگیھای از راه این در آنھا کھ داد می نشان آمده

 فرصتھم عناصر  وحضور داشتند  قشری جریاناتھم  آنان میان در و نبود خالص صفوف شورشیان

 اشتیاق و پافشاری برابر در ، علیباری. بودند داده نشان موافق مردم ھای خواستھ با را خود کھی طلب

  رایزنی نیز ھستند غایب کھ دیگرانی با و کنند اندیشھ خوب باره این در کھ خواھد می آنھا از مردم

 اطالعات برای( کنند اعالم را خود جمعی تصمیم و آمده خدا رسول مسجد بھ بامداد سپس و نموده

 رھنما نوشتھ حسین امام زندگانی کتاب بھ وی سخنان و علی با مردم بیعت چگونگی باره در بیشتر

 از پس تحوالت و تغییر از خود ، دیدگاهمردم بیعت از پیش) ع( علی کھ بود اینجا در). کنید مراجعھ

 پرده ھیچگونھ بدون و صادقانھ آنراحتمی  پیگیری و انقالبی برنامھ نیز ، وکنونی وضعیت و پیامبر

) نوشتار این نخست بخش بھ کنید مراجعھ -البالغھ  نھج ١۶خطبھ( دارد می بیان پنھانکاری و پوشی

 اینکار از یا ، وببندند یاری پیمان او با یا: گذارد می' آزاد' راه این' انتخاب' در را مردم سپسو 

، گزینند می بر مردم کھ کسی از نیز علی دوم صورت در. گزینند بر را دیگری کس و شده منصرف

 کھ شود می دیده رھبری ، بندرتعلی از پس و ، پیشجھان سیاسی تاریخ در. کرد خواھد اطاعت

 حق و عدالتخواھی روش و ، راهکند بیان را اجتماعی و سیاسی واقعیات ریا بی و پروا بی اینگونھ

 از متأثر) ع( سیاست حق مدارعلی. بگذارد آزاد آن انتخاب در را مردم سپس ، وبنمایاند را جویی

 در او' آزادی' بھ مشروط و' ھیآگا'بر  مبتنی انسان' مسئولیت' آن در کھ است توحیدی شناسی انسان

. استو گزینش  رفتار و اندیشھ

 بزرگان و "صحابھ" از برخی. شد آغاز وی با مردم گسترده ، بیعتعلی روشنگرانھ سخنان بدنبال

 بر نیز علی. بشناسند رسمیت بھ را وی حکومت و کنند بیعت علی با نخواستند نیز عرب سیاسی

 را ایشان ، بلکھنمود وارد ایشان بر فشاری نھ رساند و آنان آزاری بھ نھ پیشین خلفای سنت خالف
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 صحابھ" این از یکی. " واگذارید خود بھ دانند نمی من نیازمند را خود کسانیکھ" : فرمود و گذاشت آزاد

 آرمان و برنامھ با کھ وی. بود عمر ارتش سر فرمانده و" ایران فاتح" وقاص ابی بن ، سعد"کبار

 بھ مسلمانان میان در سیاسی چالشھای تشدید و مسائل بودن مبھم بھانھ ، بھبود مخالف علی انقالبی

: گفت) ع( علی

 اگر. آنند برخالف جماعتی ولی نیست خالفت در تو شایستگی بھ شکی ھیچگونھ را ما خدا بھ سوگند" 

! "گذارد  فرق باطل و حق میان کھ کن عطا من بھ لب دو شمشیری کنم بیعت تو با من کھ خواھی می

: گفت علی

 بیعت موافقی اگر. کرد نتوانم کاری مصطفی سنت و منزل و وحی خدا دستور خالف بر من. کنی می جویی بھانھ تو" 

). رھنما( " نکنم اجبار ھیچگاه ترا کھ بنشین خانھ در برو اگر نھ و کن

، شام یاغی فرمانروای معاویھ بھ پیوستن در حتی ، وحکومتش قبول و کردن بیعت در ھمگان را علی

 مسلحانھ برخورد و جنگ بھ مخالفین آغاز از کسی تا اش زمامداری دوران سراسر در وگذاشت  آزاد

 و دلخور "جمل اصحاب" جفای و شکنی پیمان از علی کھ نبود دلیل بی. نداشت آنھا بھ ، کارینکرد

 و شکنی پیمان زشتی بھ اکنون کھ کنند بیعت وی با اند نبوده مجبور کھ ، چراشود می زده شگفت

: گردند آلوده بیوفایی

 پیمان و نکردن بیعت کھ بدانی ، بایدمھاجرانی شیخ کھ طلحھ ای تو ، وقریشی سواران سرور کھ زبیر ای تو" ... 

. ... "است شکستن عھد و کردن بیعت از بھتر نبستن

 کھ بود نیازمند شھامتی و صداقت بھ نیز اش عدالتخواھانھ برنامھ علی و با نکردن بیعت حتیولی 

 و سیاسی محدودیت ھیچ زمامداری آغاز سر ھمان از ، علیباری .بودند آن فاقد جمل اصحاب

 .گذارد آزاد سیاسی گزینش و بینش در را آنھا نکرد و ایجاد خویش حکومت برای مخالفین اجتماعی

او را بھ رسمیت نشناسد، از  'حکومت'زمامدار و انسان است کھ  'حق'این در سیاست حق مدار علی، 

او آزادی و یا  ت وی در خطر افتدامنّیھمکاری با آن خودداری کند و با آن مخالفت ورزد، بی آنکھ 

 .  کاستھ گردداش و حقوق اجتماعی دود حم

 نیز نگاھی نیم است علی، بھتر توسط "بیعت" در مردم آزادی حق رعایت تاریخی ارزش درک برای

 از مردم بھ دادن آگاھی برمبتنی  بیعتھا این از ھیچکدام. اندازیم گذشتھ در گرفتن بیعت ھای شیوه بھ

 فرصت و آنھا بھ حکومتی برنامھ و سیاسی اھداف ، شناساندنموجود اجتماعی و سیاسی وضعیت

، گویی کلی ای پاره پیشین، جز خلفای از ھیچیک. نبود گیری تصمیم و اندیشیدن برای مردم بھ دادن

 کھ است طبیعی ، وبودند نکرده آگاه خویش حکومتی برنامھ رئوس و روزگار اوضاع از را مردم

 بھ اینگونھ کھ رھبرانی و باشند داشتھ آزاد ًاواقع انتخاب توانند نمی زدگی شتاب آگاھی و نا در مردم

) عازب براء بن( صحابھ از یکی. ھستند بدور آزادیخواھی و آزادگی اصول از نیز رسند می حاکمیت
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: گوید می چنین ابوبکر برای مردم از گرفتن بیعت چگونگی باره در

 وقت ھمین در... بودند جمع رسول حضرت جسد گرد آنجا در ھاشم بنی کھ شدم می ای حجره وارد" 

 اند کرده بیعت ابوبکر با مردم گفت یکی حال ھمان در و نیافتم آنھا میان در را عمر و ابوبکر کھ بود

 رسیدند می کس ھر بھ و شدند ظاھر...  جراح ابوعبیده و عمر و ابوبکر کھ نکشید طولی باز و

). طبری! (''مالیدند  می ابوبکر دست بھ بیعت برای گرفتھ را دستش

) س(فاطمھ  خانھ در مردم از گرفتن بیعت در شتاب و او حق کردن پایمال بھ اعتراض در علی یاران

 اسالم توحیدی جنبش پیروزی در پیامبر بھ کھ مدینھ مسلمانان( "انصار" از بسیاری. نشستند بست

 با بیعت ، ازگردید محروم خالفت از" مھاجران" توسط عباده بن سعد نامزدشان کھ نیز) رساندند یاری

 کارگزاران و ، عمرابوبکر توسط کھ ھایی سختگیری از). حنبل ، امامطبری( کردند خودداری ابوبکر

 و آگاھیم آمد کمابیش بعمل بیعت بھ فاطمھ خانھ کنندگان تحصن و مخالفین کردن وادار برای خالفت

کھ  وی. گذاشت ناگفتھ توان نمی آمد را عباده بن سعد سر بر کھ آنچھ ، امانیست آن بازگویی بھ نیازی

اسناد  از. شود می گرفتار! "غیب تیر"بھ  حوراندراست،  رفتھ می شام بھ مدینھ از قھر نشانھ بھ گویا

و ( انصار تا است گرفتھ صورت عمر وابوبکرفرمان بھ سیاسی ترور این کھ آید می بر تاریخی

 می اندیشان ساده و زود باوران ، ولینماید تبعیت و بیعت بھ وادار کرده مرعوب را) مخالفان دیگر

 تیری خوانان رجز کھ اند نوشتھ ھم را مربوطھ جّن نام! شد ترور یجّن توسط عباده بن سعد کھ گویند

 روش این زشتی بھ ًابعد خود عمر و ابوبکر گویند!! است رسانده قتل بھ را او و انداختھ سعد سوی بھ

 داده خرج بھ خالفت پذیرفتن در کھ شتابی از ابوبکر. گشتند آگاه آن ناخوشایند پیامدھای گیری و بیعت

 خدا کھ بود اشتباھی ابوبکر با بیعت: " گفت باره این در نیز عمر. بود شرمنده و طلبید می پوزش بود

 کار برابر در را خویش مردم زندگی پایان در ابوبکر اما). طبری" (داشت  محفوظ آن شّر از را ما

 پوزش کھ نشان داد رکا این و با! نمود منصوب خالفت بھ را خطاب بن عمر و داد قرار شده انجام

 گفتار تناقض باره در علی امام. است نگرفتھ گذشت آنچھ از را الزم درس و نبوده صادقانھ اش قبلی

: دھد می خبر اول خلیفھ "پنھان کاری" و سازی ظاھر از کھ دارد سخنی وی رفتار با ابوبکر

 بیعت فسخ حیاتش زمان در کھ است شگفتی و حیرت بسی جای... ن انداختفال آغوش بھ خود از بعد را خالفت" ... 

 نھج( ... "بست )عمر( دیگری برای را خالفت پیمان مانده عمرش از روز چند ولی نمود می خواست در را مردم

). ٣البالغھ، خطبھ

ابو ( نھاوندی یروزف از خوردن ضربھ از پس و گذارد پا زیر بیعت امر در را مردم آزادی نیز عمر

 موافق شورا این برگزیده نفر با کس ھر کھ نمود رمقّر و کرد منصوب نفره شش شورای یک) لؤلؤ

 و کند خودداری خلیفھ با بیعت از ندارد حق کسی نیز عمر سیاسی بینش در! گردد کشتھ نباشد

رئیس ( عوف بن عبدالرحمن با قبلی قرار طبق کھ ھم عثمان. نشناسد رسمیت بھ را او حکومت
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 حکومت تمام استبداد ، بارسید خالفت بھ) بود نیز" وتو حق" نوعی دارای کھ عمر دستپخت شورای

 غفاری ابوذر وی. آزرد را پیامبر بزرگ یاران حتی و نمود سرکوب بیرحمانھ را انتقادی ھر و کرد

 بنی و امیھ بنی خلفای... گذشت در ھمانجا در ابوذر کھ کرد تبعید ربذه سوزان و خشک بیابان بھ را

جالد  تیغ زیر بھ را ، مخالفانرسیدند می قدرت بھ' زور' اھرم سنن پادشاھی و با بر بنا کھ نیز عباس

 شھروندانیجھان،  امروز" مدرن" حکومتھای در... کردند می روانھ دھشتناک سیاھچال ھای بھ یا و

 تازه این ، وشوند می محروم نیز جاروکشی و دربانی شغل از بسا چھ باشند حکومت اساس مخالف کھ

 و( زندانبان و دژخیم چنگال از نموده حفظ را خود' آزادی'و ' حیات' حق بتوانند کھ است صورتی در

! بمانند امان در!) پرستار روانپزشک و یا

سیاسی  کنش و ، گزینشبینش در مردم آزادی. ٢

. پذیرد نمی پایانآزادانھ  –آگاھانھ  بیعت با سیاسی ، آزادیعلی حکومتی برنامھ و سیاسی فلسفھ در

داده و  نشان واکنش حکومتیراھبرد، روش و رویکرد  ھر برابر در دارند حق مردم نیز آن از پس

 با موضع مخالف یا سیاسی تصمیم یک بخاطر کھ باشند مطمئن حال عین در ، وکنند گیری جبھھ

 جبھھ بھ پیوستن در را مردم علی. شد نخواھد کاستھ آنھا اجتماعی حقوق ازسوزنی  ، سرحکومت

 حقیقت در کھ خواست می آنھا از گذارد و می آزاد خود نظامی –سیاسی  مواضع و ، تصمیمھاگیریھا

 غیر ، درکنند ھمراھی و یاری را وی دیدند او جانب بھ را حق اگر سپس و کنند اندیشھ امر

 علی! بکشانند" حق" راه بھ را او بکوشند نشینی گوشھ بجای کھ کرد می پیشنھاد آنھا بھ نیز اینصورت

 بھ ای نامھ ، درشود می بصره بھ مدینھ از حرکت آماده جمل اصحاب با رویارویی برای کھ ھنگامی

: خواھد می چنین آنھا از کوفھ مردم

 یا و ستمگرم یا )نبرد این در( حالیکھ در آمدم بیرون خود جایگاه از من، پیامبر بر درود و خدا ستایش از پس" 

 دستش بھ ام نامھ کھ آنکس یاد بھ را خدا من. )شکنان پیمان( دیگران طغیان از دردمند یا و گردنکشم ، یاستمدیده

 درستکارم اگر )نکند سیاسی انزوای و عملی بی بھانھ را ابھام و شبھھ( آید من نزد زود تا آورم می رسد می

). ۵٧، نامھالبالغھ نھج( '' بخواھد من از را حق بھ ، بازگشتبودم گناھکار و نادرست اگر و نماید یاریم یافت

 ربود، مخّی کار در حکومت "نبود و بود" آن در کھ سازی سرنوشت نبرد در را مردم علی ترتیب بدین

 جبھھ شناسی تجربی باز بھ مسئوالنھ و کنند خودداری گیری کناره از کھ داد پندشان تنھا و گرداند

 را امری و خواستھ ھیچ ، لذابدھد مسئولیت حس مردم بھ کوشید می وی. برخیزند آن یاری و" حق"

 آزاد نیز را چین دسیسھ شکنان پیمان حتی) ع(علی  آنکھ ترانگیز شگفت. کردمی ن تحمیل آنھا بر

سیاست حق مدار  در. نکرد ایجاد برایشان اجتماعی و سیاسی تمحدودّی و تممنوعّی ھیچ ، وگذاشت

 محدود یا و سلب او از را سیاسی رفتار و ، گرایشانسان در اندیشھ آزادی نباید ای بھانھ ھیچ علی
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 ، حضورعدالتخواھی و طلبی حق موضع از ، نھعثمان خالفت علیھ قیام زبیر در و طلحھ. سازد

 و شخصی عثمان با اختالفشان و نداشتند تضادی طبقاتی ستم و تبعیض و استبداد اساس با آنھا. داشتند

 علی حکومت انھمصّر و مشتاقانھ کھ مردم فشار زیر بزرگ صحابھ دو این .قدرت طلبی بود سر از

 نگری ژرف با کھ علی. نشوند گرفتار اجتماعی انزوای بھ تا نمودند بیعت وی ، بابودند خواستار را

 حجت اتمام ، برایبود برده قیام پی در شرکت از شیخ دو آن ھای انگیزه و ھا خواستھ بھ خود خاص

 آن انتظارات اما... بود  داده قرار صحابھ بزرگان موافقت و ھمراھی را خالفت پذیرش شرط تاریخی

 استثمار و عثمانی تبعیضات برای جایی علی ت محورلاعد حکومت در و نپوشید عمل شیخ جامھ دو

، خواست می دو آن از یکی برای را خالفت ، کھ"المؤمنین اّم" عایشھ یاری بھ شیخ دو این. نبود مردم

 خونخواھی'' فریبانھ عوام بھانھ بھ انقالبی نوبنیاد حکومت با جنگ تدارک و لشکر تھیھ کار اندر دست

 خودبرنامھ ھای جنگ افروزانھ  کردن عملی جھت در و آمده علی نزد زبیر وطلحھ. شدند! ''عثمان

 بھ اینکھ با) ع( علی اما). ۶(گرفتند  "عمره حج زیارت انجام" برای مدینھ از خروج اجازه وی از

:نکرد سلب آنھا از را آزادی و داد خروج اجازه آنان بود، بھ پی برده آنھا' پنھان' ھدف انگیزه و

 کھ اول روز چرا کھ شگفتم در و است آشکار من بر دارید کھ ای اندیشھ. روید نمی مکھ بھ عمره حج برای شما" 

 ھمراھی و کمک من با کھ خوردید سوگند و نکردید قبول کنم بیعت شما با حاضرم و نیست رغبتی خالفت در مرا گفتم

 خواھید می کھ کجا ھر اکنون. اید داده قرار بھانھ را عمره حج زیارت و اید کرده دیگر فکر امروز. کنید موافقت و

)رھنما. (... "نیست سخنی شما با مرا کھ بروید

 از پس کھ زبیر و طلحھ امثال کھ دید ، خواھیمبگذرانیم نظر از را معاصر انقالبات سرگذشت اگر

 جدا آن رھبری و انقالب از و شکستھ خود گوناگون پیمان ھای انگیزه بھ انقالب پیروزی در ھمراھی

 آزاد را سابق ھمرزمان این "انقالبی حکومتھای" از کدامیک براستی ولی. نیستند ، کمشوند می

 خروج در را آنان ھم باز آیا زبیر و طلحھ نّیت بر آگاھی وجود ، بابودند علی بجای اینھا ؟ اگرندگذاشت

 این ، ودادند می انجام کھ بود کاری کمترین بازداشت و دستگیری ؟ شایدگذاشتند می' آزاد' مدینھ از

 جنایت از قبل قصاص شرایطی ھیچ در و یافتھ راه توحیدی شناسی انسان عمق بھ کھ است) ع( علی

 آنکھ از پیش تا علی. نمی سازد محروم اجتماعی حقوق و سیاسی آزادی از را انسانی و کند نمی

 پس آنکھ جالب. آورد نمی بعمل وی محدودیت جھت اقدامی ، کوچکترینببرد شمشیر بھ دست گروھی

 و آزادیھا ھمان کماکان از آنھا ، بازماندگانسیاسی مخالفین مسلحانھ تجاوز دفع جنگ و در پیروزی از

! برخوردارند پیشین حقوق

با یک جناح انشعابیاندازد، برخورد علی می نمونھ دیگری کھ باز ھم پژوھشگر منصف را بھ شگفتی

بودند کھ بدلیل جزم اندیشی و شکل گرایی  اینان کھ خود از کسانی. است" خوارج"بنام افراطی

، باال رفتن قرآنھا توسط سپاھیان معاویھ در صفین را تسلیم دشمن بھ داوری قرآن پنداشتھ ایدئولوژیک
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تحمیل کرده بودند، را بر علی ) داور و نماینده تام االختیار" (حکم"و ھمچنین ) داوری" (تحکمّی"و 

مسئولیت  و پذیرشتوان ھضم یک تصمیم گیری جمعی و خودباوری دور بودند کھ تا آنجا از آزادگی 

پس از آنکھ ترفند و خدعھ عمرو عاص در باال بردن قرآنھا نزدشان برمال . پیامدھای آن را نداشتند

چرا : سرازیر شدند کھ با خشم بسوی علی ،خود در این رویداد اسفبار تاریخیگردید، بجای قبول نقش 

چرا حکومت بر حق خود را  !فھمیدیم، تو چرا بھ حرف ما گوش دادی؟ما نمی ! ت تن دادی؟بھ حکمّی

چرا آنروز کھ ما از راه حق منحرف شدیم ما ! بھ داوران واگذار کردی تا میان تو و معاویھ حکم کنند؟

ب مذھبیآنھا با حماقت و تعّص. از این دست و سخنانی! را با شمشیر نزدی تا بھ راه حق بازگردیم؟

نمودند و برای بیعت دوباره با او شرط کردند کھ علیرا متھم بھ کفر و ارتداد بیمانندی امام علی 

طبری، ابن (نخست بر کفر خود اقرار کند و آنگاه تؤبھ نماید، وگرنھ دشمن سرسخت وی خواھند بود 

:بھ آنھا نیز چنین بود پاسخ علی). نھج البالغھ ۵٨و  ٣۶اثیر، و خطبھ ھای 

آنھا تھدید کرده بودند کھ (خالفت کردید مانند پیمان شکنان ت باز داشتم، سر برتافتید و ممن شما را از حکمّی" 

تا اینکھ بھ میل و  ...)کنند و  ت تن ندھد بیعت خود شکستھ و او را تسلیم شامیان میبھ حکمّیاگر علی 

از جنگ دست کشیده و مالک اشتر را در آستانھ پیروزی بسوی خود فرا (خواھش شما رفتار کردم 

دانید و از این راه بھ تجاوز  می" کفر"و امروز عین " ایمان"ت را از دیروز حکمّیکھ (و شما  )خواندم

).٣۶از خطبھ (... " بیخرد و کوتھ فکر و ناشکیب ھستید مردمی  )رسانید و استبداد امویان یاری می

ک رفتار بیگانھ بودند، نھ خود آزاده بودند و نھ توان دراز کسانیکھ با بینش و شناخت علمی براستی 

و از دشمنان سرسخت علی " خوارج"بدینگونھ . آزادگان را داشتند، اینگونھ موضعگیری بعید نبود

بھ ھنگام . دانستھ و صف نمازشان را از او جدا کردند" کافر"را ) ع(علی . حکومت وی شدند

بود، ه حکومت علی آنھا کوفھ را کھ پایگا. کردند ، علیھ او شعار داده و مانع ایجاد میعلی سخنرانی

نیز  خود قرار داده بودند و از ھیچ ستم و آزاری در حق پیروان علی و عقیدتیمرکز تبلیغات سیاسی 

عقیدتی در جامعھ  – آنھا را بھ عنوان یک گرایش سیاسیبا اینھمھ علی ... کردند فرو گذار نمی

کھ یکسانی شان را محدود کرد و نھ از حقوق اجتماعی بھ رسمیت شناخت، نھ آزادی سیاسی  اسالمی

نمونھ منحصر بفردی است کھ بھ گفتھ زنده یاد  و این رفتار علی! با دیگران داشتند سر سوزنی کاست

تبلیغ  در دموکراسیھای لیبرال حتی. امروز را شرمنده خود ساختھ استدموکراسی  شریعتی علیدکتر 

محدودّیت و حتی ممنوعّیت با...) ، نازیسم، آنارشیسم راسیسم(افراطی اندیشھ ھا و مرامھای سیاسی

از توده مردم " خوارج" .اسی و حقوق برابر شھروندی آنھاھمراه است، چھ برسد بھ آزادی فعالیت سی

ران پیشین و یا غارتگران اموال مردم نبودند، بودند، ھیچ پیوندی با اشرافیت نداشتند، در زمره کارگزا

نیز آنھا را با ) ع(علی . خواھان بازگشت بھ نظام استثماری و تبعیض آمیز دوره عثمان نیز نبودند

کرد و میان آنان و اشرافیت می ' تحمل'بات کور و رفتارھای آزار دھنده شان صبورانھ ھمھ تعّص
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تردیدی ! روندھستند کھ راه را اشتباھی می آنھا حق طلبانی ھ اموی مرزی کشیده و بر این باور بود ک

معاویھ در میان آنھا پراکنده بودند و روی مغز خشک اندیش و نیست کھ جاسوسان و مأمورین مخفی 

بسیار کوشید با علی . از مردمان ستم کشیده بودند ًاآنھا اساس کردند، ولی نگر آنھا کار میسطحی 

این شیوه برخورد از توان باز دارد، ولی " کھ برگزیده بودنداز بدترین راھی "منطق و برھان آنھا را 

دست بھ تھدید و آزار مردم دراز کرده آنھا را وادار بھ لعن و تکفیر . درک و ھضم خوارج بدور بود

اما یاران علی کھ برخالف او . درساندنکردند و در صورت مقاومت بیدرنگ بھ قتل می می علی 

آنھا بودند آوردند، خواھان گوشمالی سخنان نیشدار و توھین آمیز و رفتار خشن خوارج را تاب نمی 

در پیشبرد ھدف و برنامھ ' خشونت'و ' زور'از کاربرد کوشید آنھا را نیز آرام کند و  می) ع(کھ علی 

د کشتن مردی از خوارج را کرده بودند کھ بھ علییکبار بھ یارانش، کھ قص. جلوگیری کندسیاسی 

. "یا باید او را دشنام داد و یا بخشید، و من بخشیدم . بھ من ناسزا گفت نھ بھ شما"  : توھین کرده بود، گفت

:گفتدفاع کرده و می " برادران ستمگر"این و عقیدتی از آزادی سیاسی باری، علی 

بھ مسجدھای خدا . کنیمآنھا کاری نداریم و حقوق آنھا را از بیت المال پرداخت می مادامیکھ بھ ما کاری ندارند با" 

 "بزنند ناگزیر با آنھا نبرد خواھیم کرد  و اگر دست بھ کشتار و تباھی! دھیم کھ در آنجا ذکر خدا کنندھم راھشان می

). ابن اثیر و طبری(

آنچھ . آزاد است 'زورمدار'اندیشھ و مرام  نشربدین ترتیب در فلسفھ سیاسی و حکومتی علی، حتی 

و معنوی خوارج را نادیده  آزادی ھا و حقوق سیاسیعلی . است 'خشونت'و  'زور' کاربردآزاد نیست 

ھیچ تبعیض و کاستی پرداخت نمود، بھ ھیچیک از آنھا آزاری نگرفت، سھم آنان را از بیت المال بی 

در کدامیک از حکومتھای معاصر براستی . توھین نکردتی و حرا دستگیر، زندانی نرساند و کسی 

چنین رفتاری را با چنان دشمنان خشن و کینھ توزی سراغ دارید؟ در مدرنترین دموکراسیھای غربی

کنترل و نظارت در جامعھ منزوی و  ل بھ شیوه ھای مخفیرا با توّس" آنارشیست"نیز اینگونھ مخالفین 

دستھای "رھسپار بیمارستان کرده و سرکوب را با " بیمار روانی"ا بعنوان دارند، و یمحروم نگاه می 

ترین حکومتھا، دیده نشده است کھ " دموکرات"در میان  در جھان امروز، حتی. دھند انجام می" پاک

و اقتصادی برابر با دیگر شھروندان برخوردار ، اجتماعی از حقوق سیاسیرادیکال مخالفین سیاسی 

کھ ایدئولوژی و  بھتر است تجربھ نخستین انقالب مارکسیستی را نیز در نظر بگیریم، انقالبی. باشند

 آن تا سالیان متمادی الھام بخش روشنفکران ترقیخواه و انقالبی تشکیالتی –رھبری و تئوری سیاسی 

محدودیت  در اینجا نیز نمونھ ھای تبعیض مسلکی و اعمال. جھان سوم بوده و ھنوز نیز چھ بسا ھست

کھ جای خود دارند، مخالفین متشکل سیاسی . بلشویکھا کم نیست و ایدئولوژیکی علیھ مخالفین سیاسی

کارگران کھ بلشویکھا حکومت خود را بنام آنان مزّین کرده بودند، برکنار از اینگونھ تبعیضات  حتی

غھ شده بود، آذوغھ نخست میان کھ روسیھ گرفتار کمبود آذودر دوره اقتصاد جنگی . نبودند مسلکی
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! رسیدماند بھ سایر کارگران میمی  شد و چنانچھ چیزی باقیکارگران بلشویک پطروگراد تقسیم می 

این تبعیض مسلکی زمینھ ساز خیزش گسترده کارگران پطروگراد و تکوین بزرگترین جنبش کارگری 

. سرکوب شد) لنین و تروتسکی(انقالب تزاریسم گردید، کھ بدستور رھبران روسیھ پس از سرنگونی 

کردند، با رفتار ناھنجار و کاربست روشھای خوارج کھ ارزش آزادی و منطق آزادگان را درک نمی 

دست بھ آزار و کشتار ! بر علیھ آزادی ساختندخشونت آمیز در پیشبرد مرام خود، از آزادی سالحی 

خود  سرانجام اردوگاھھای جنگی... نبودند، زدند و اکھ حاضر بھ پیروی از آنھو مردمی پیروان علی 

در این علی . شدندھزار تن می ١٢بر پا نمودند کھ بر طبق اسناد تاریخی بالغ بر " نھروان"را در 

معاویھ پس از آنکھ با کمک جزم . ھنگام در صدد تدارک و سازماندھی نیرو برای نبرد با معاویھ بود

کوشید با اعزام پیوستھ در صفین رھایی یافت، می  خوارج از شکست قطعی و شکل گرایی اندیشی

 راه این ت مردم را بر ھم زده و ازامنّیدستھ ھای راھزن و غارتگر بھ مرزھای قلمرو سیاسی علی 

دانست کھ تا معاویھ بر شام مسلط است مردم از تجاوزات و  نیز میعلی . را از پای در آوردوی 

با تمام بھ این دلیل بود کھ علی . وی در امان نخواھند بوددستھ ھای اعزامی در پی تگری ھای پی غار

معاویھ در بزرگ بھ منظور پایان بخشیدن بھ یاغیگری و سرکشی توان کوشید مردم را در جنگی 

گویند . بود، بسیج نمایدگسترش سلطھ جابرانھ امویان بھ سراسر سرزمینھای اسالمی  شام، کھ در پی

علی در راستای این تدارک نظامی . پیمان مرگ و پیروزی بستندبا علی ھزار مرد جنگی  ۶٠بیش از 

بشتابند، ) دشمن مشترک" (دشمن ما و شما"نامھ ای دعوت نمود کھ بھ نبرد با خوارج را ھم طی  حتی

راه شام بود کھ خبر تاخت و تاز خوارج در در  لشکر علی... پاسخ آنھا سخت و کینھ توزانھ بود ولی

ناگزیر با لشکر  علی. بھ آنھا رسید) ٧(زنان باردار و کودکان  گناھان و حتی ناحیھ نھروان و قتل بی

خویش، کھ ھیچگاه آغازگر جنگ ت ھمیشگی در آنجا نیز بر طبق سّن. خود بسوی نھروان برگشت

با نماینده و سرکرده آنھا . ت قیام خشونت آمیز خوارج شدشد، نخست خواستار مذاکره پیرامون علنمی 

طوالنی پرداخت کھ توانست سرانجام او را متقاعد کند و عبداهللا حق را بھ  عبداهللا بن کواد بھ مذاکراتی

کنار رفتند، و تنھا در صفوف خوارج اختالف افتاد و بیشتر آنان از جنگ با علی . داد جانب علی

بر مواضع خود پابرجا ماندند کھ با ) بھ گفتھ ابن اثیر(تن  ١٨٠٠و یا ) طبریبھ گفتھ (تن  ٢٨٠٠

تار و  بھ سختی ؛نتیجھ از پیش روشن بود. حملھ ور شدندبھ لشکریان علی "! پیش بسوی بھشت"شعار 

 :آموزنده استبا اینان پس از جنگ نیز بسی رفتار علی . مار شدند و شکست خوردند

 ھر دھند و تحویل اش قبیلھ بھ داشت بدن در رمقی کھرا  خوارج یک از ھر کھ داد دستور) علی( "

 میان را آنھا و گرفت غنیمت بھ بود) جنگی ابزارھای( آنھا مرکب و اسلحھ  از اردوگاه در چھ

 ھای خانواده بھ کھ فرمود را) نظامی غیر اموال( دیگر چیزھای و کرد تقسیم خود یاران و اصحاب

 عشیره تحویل علی دستور بھ و یافتند و کردند جستجو را ھا زخمی"...  ،)دینوری( "نمایند تسلیم آنھا
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). طبری( "کنید معالجھ و ببرید را اینھا: گفت علی. دادند ھایشان

 داد اجازه و نکرد سلب را آنھا بازماندگان حقوق و ھم آزادی خوارج مسلحانھ قیام از پس حتی علی

 زندگی آزادی و تامنّی در و شوند کوفھ و بصره وارد بودند گریختھ جنگ از کھ آنھا از تن صدھا کھ

 ، حتی"خودی غیر" نیروھای و دگر اندیشان با علی رفتار! بستانند المال بیت از را خود سھم و کنند

. است انقالبی و آزادیخواھی توحیدی روح از وی عمیق برخورداری گواه ، سراسرخوارج نوع از

:است آموز درس و انگیز عبرت بسیار نیز خوارج باره در او تاریخی سفارش

 کسی مانند است رفتھ اشتباه بھ و بوده حق خواھان کسیکھ زیرا. نکشید را آنھا و نجنگید خوارج با من از پس" 

). ۶٠، خطبھالبالغھ نھج("  است یافتھ دست آن بھ و نھاده گام باطل طلب در کھ نیست )معاویھ(

 با وی برخورد شیوه ، از)ع( علی امام آزادگان پیشوای بویژه پیروان و 'انقالبیون' امروز آنچھ

 از راھنما اصل ، اینو بیازمایند بیاموزند توانند می" سیاسی مخالفان" دیگر و خوارجاصحاب جمل، 

 بنیادی حق یک سیاسی رفتار و ، گرایشاندیشھ در شھروندان آزادی: کھ است سیاست حق مدار

 کاستگروھی  کسی یا اجتماعی حقوق و آزادی از توان نمی مسلکی و سیاسی ھای انگیزه بھ ، واست

آزاد  شیخو یاسیس نھیروش و گز نش،یدر ب یھر فرد و گروھ. ساخت تبعیضات برقرار جامعھ در و

 د،یمانقد ن ھیرا از پا یساختار حکومت ،یاسیس' حق' نیتر یادیو بن نیتواند بھ عنوان نخست یاست و م

و نھ ( انھیمسالمت جو یھا وهیبا ش یکند، و حت یبا آن خوددار یھمکارو  یاریھماز ھر گونھ 

 یو زندگ یاسیدر رفتار س یتیکنترل و محدود نکھیبا آن مبارزه کند، بدون ا یاسیس) زیخشونت آم

 طھراب یو حکومت یاسیسامانھ س کیدر  'یآزاد'درجھ . اعمال گردد تیحاکم یاز سو یو یاجتماع

.دارد یادیبن 'حق' نیا ییو پا برجا یارجمند زانیبا م میمستق

 آنان بھ زدن ، دستکرد ترسیم مخالف ھای سیاسی گروه سیاسی آزادیھای برای اگر بتوان مرزی

در پیشبرد  زوراین دیگر نھ گونھ ای از آزادی سیاسی، بلکھ کاربرد  کھ است مسلحانھ قیام و خشونت

 اینصورت در حتی ولی. آزادی خواه باید در برابر زور بایستد مرام و ھدف سیاسی است و حکومت

 ،آنھا بازماندگان و ھمچنین وابستگان و ،اند نداشتھ مسلحانھ شرکت عملیات در کھ آنھا از آندستھ نیز

). ٨(نمایند  زندگی اجتماعی برابر حقوق و آزادی و تامنّی در بتوانند باید

  فرماندھی نظامی تصمیمات پذیرش در رزمی نیروھای آزادی -٣

 وی. کرد نمی جنگ در شرکت و لشکر ھمراھی بھ وادار را ھیچکس) ع( ، علیگردید اشاره چنانچھ

 دشمن، آزاد بھ پیوستن) ٣، و نشستن خانھ در) ٢، لشکر ھمراھی) ١ :گزینھ سھ انتخاب در را مردم

 چشم آن ، ازشد می روبرو سپاه مخالفت با نیز اش استراتژیکی و تاکتیکی تصمیمات اگر. گذاشت می

 کھ است ای مقولھ نظامی امور و ارتش در انتخاب آزادی. داد می تن آنھا خواست بھ و کرده پوشی
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 ارتشھای تنھا نھ. ندارد آنرا ھضم و درک توان) سنتی سیاست( "قدرت علم" پیروان از کسی تردید بی

 اطاعت باال و یکجھتھ از فرماندھی پایھ بر آنھا درونی مناسبات ، کھامپریالیستی و ، فاشیستیارتجاعی

 مقولھبا نیز معاصر "آزادیبخش" حتی و معمولی ارتشھای ، بلکھاستوار است سربازان کورکورانھ

 و سوسیالیست" ، ارتشیگذاری پایھ بدو در شوروی "سرخ ارتش. "اند بوده بیگانھ شورا و آزادی

 در خود ایدئولوژیک ناتوانی بزودی سرخ ارتش گذار پایھ تروتسکی ولی. بود شده معرفی "داوطلب

 زورگو و متجاوز ارتشھای بر حاکم منطق بھ وبھ نمایش گذاشت  ارتش آرمانی را چنان سازماندھی

: نوشت "من زندگی" کتاب در وی. نمود بازگشت

 بسوی را افراد انبوه گروه تواند ، نمیباشد نداشتھ جیبش در ربازان راس مجازات اجازه فرمانده اگر" 

 را نظامی افراد شوند می نامیده انسان کھ دم بی بدجنس میمونھای زمانیکھ تا. کند ھدایت مرگ خطر

 مرگ انتخاب مقابل در را افرادش است مکلف ، فرماندهپردازند می جنگ بھ و دھند می تشکیل

 ، صسرد جنگ تاریخ کتاب از نقل بھ( "دھد  قرار جبھھ پس حتمی در مرگ جبھھ و پیش در احتمالی

۴۵ .(

:  داد سازماندھی و ماھیت تغییر کوتاھی مدت در" داوطلب و سوسیالیست ارتش" نگرش این پایھ بر

 ًادمجّد اعدام مجازات و اجباری وظیفھ خدمت و شد لغو "سربازان جانب از افسران گزینش" اصل

 ویژگی دارای و انسان یک چیز ھر از پیش را سرباز کھ) ع( علی ولی). ھمانجا( دیدگر برقرار

 استقبال بھ فرمانده توسط حتمی مرگ ترس از تنھا کھ دمی بی جنس بد میمون نھ و( داند می اختیار

می  آزاد استراتژی و ، جبھھجنگ انتخابدر  نیز را او ًا، طبع)رود در جبھھ می احتمالی مرگ

 می کھ بودبرخوردار ارزشی و اختیار چنان از اسالم صدر آزادیبخش جنگھای در' سرباز'. گذارد

 و دھد امان خود تصمیم بھ را) قلعھ یک افراد تمام تا( دشمن نیروھای از شمار بسیاری توانست

 جنگھای از یکی در) ع( علی چنانچھ. کند وفا بدان و پذیرفتھ را سرباز امان کھ بود موظف فرمانده

، باری. فرمود ، رعایتبود داده دشمن از قلعھ یک اھالی بھ شده آزاد ای برده کھ را امانی اسالم صدر

 دشوار بسی نظامی فرماندھان و کارشناسان برای آن ھضم نیز امروز حتی کھ ضابطھ و نگرش این

 علم در علی ضعف حساب بھ را آن و بود بیرون بسیاری درک توان از البتھ نیز زمان آن ، دراست

:گوید می باره این در علی! گذاردند فرماندھی امر و جنگ

 ابیطالب پسر گفتند قریش اینکھ تا ساختید تباه )جنگ در( را تدبیرم و رأی من بھ اعتنایی بی و نافرمانی سبب بھ" 

 سرسختی و آزمودگی آنھا از ھیچیک آیا! بیامرزد را پدرشان خدا. نیست آگاه جنگ علم از ولیکن است دلیری مرد

 میدان بھ پا کھ بودم نرسیده سالگی بیست سن بھ ؟ ھنوزاست جستھ پیشی من از پیکار در یا ، وداشتھ جنگ در مرا

 رأی ولی )برخوردارم رزمی توان از ھمچنان و( گذرد می عمرم از سال شصت از بیش اکنون ، وگذاردم نبرد

).البالغھ نھج ٢٧خطبھ از( " برند نمی را فرمانش کھ آنکس ندارد تدبیر و
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 سربازانش بھ خود جنگی تدابیر و نظرات تحمیل درصدد نیز نظامی فرماندھی مقام در حتی علی

دفاع می  برھان و منطق با خود تدابیر از و نمود می شکوه سری آنھا خیره و خود رأیی از. نبود

 از ترساندن و' زور' عنصر ھرگز از علی .گذارد می سربازان عھده بھ را نھایی انتخاب ولیکرد، 

 اطاعت حالیکھ ، درنگرفت ای بھره سربازان کردن مطیع برای" انقالبی اعدام" یا" صحرایی اعدام"

وقتی . است شده پذیرفتھ اصلی جھان ارتشھای تمامی در باالتر فرمانده دستورات از چرا و چون بی

 درونی مناسبات آنھا با پیوند ًا، طبعیابند پیوند کشور یک در حکومت و' سیاست' با' خشونت' و' زور'

 سیاست تاریخ در انتظامی و نظامی ارگانھای ، زیرابود خواھد محکمتر بسی مسلح نیروھای و' ارتش'

 در حکومتھا منافع از پاسداری جھت خشونت و زور اعمال جز کارکردی و رسالت ًااساس سنتی

 مطلوب خشونت و زور کاربست راستای در ارتشی بنابراین. اند نداشتھ کشور بیرون و درون

. باشد استوار خشونت و زور پایھ بر نیز اش درونی مناسبات کھ شود می دانستھ" کارآمد"، حکومت

. شود می ریزی پی کشور آن حکومت تماھّی با کامل سازگاری در کشور یک ارتش درونی مناسبات

 می سازماندھی' ترس' و' زور' پایھ بر نیز را کشور ، ارتشباشد زورمدار و سرکوبگر' حکومت' اگر

حکومتی  اما. دھد انجام بخوبی را کشور خارج در تجاوزگری و داخل در سرکوبگری وظایف تا کند

 را خاطی سربازان اعدام حکم رو چھ از دانست می زحمتکشان و کارگران نماینده را خود کھ

 در و خلقی گذارش آنرا کھ پایھ "ارتش سرخ"؟ گذارد می خود ارتش فرماندھان جیب در پیشاپیش

 تشکیالت در' ترس' و' زور' حاکمیت بھ نیازی چھ ًا، اساسدانست می جھان کارگران رھایی خدمت

 آزادی'' تواند است می استوار' ستر' و' زور' پایھ بر کھ تشکیالتی چگونھکرد؟  می احساس خود

 علی برخورد ارزیابی و ،تاریخی رویدادی بازگویی بھ راستا این در است بھتر اکنون ؟باشد'' بخش

: بپردازم خود لشکر خاطیان با) ع(

) معاویھ سیاسی مشاور( عمرو عاص فریبکارانھ پیشنھاد بھ شام سپاھیان کھ ، ھنگامیصفین جنگ در

 علی سپاه در تفرقھ و ، اختالفکند داوری علی سپاه و آنھا میان مثًال تا کردند نیزه سر بر را قرآنھا

 در علی لشکریان پیاپی و سنگین ضربات زیر معاویھ نیروھای کھ داد رخ زمانی واقعھ این. افتاد

 پیش معاویھ فرماندھی سراپرده فتح آستانھ تا اشتر مالک ، وبودند گریز و ، شکستفروپاشی ھنگامھ

 ، عناصررفت باال ھا نیزه سر بر عمرو عاص فریب و قرآنھای نیرنگ اینکھ محض بھ. بود رفتھ

 نگر سطحی و عنصر سست نفرات و) علی لشکر فرماندھان از( قیس بن اشعث چون ای خود فروختھ

 برای! اشخاص نھ آنیم وقر پیرو ما! جنگیم نمی قرآن با ما کھ کردند گرفتند، اعالم نام خوارج ًابعد کھ

 را خدا کتاب بھ دعوت علی اگر. کشیم می دست جنگ از ھم آنقر برای و جنگیدیم شام لشکر با آنقر

 بھبخشیدن  ، آگاھیعمرو عاص خدعھ افشای برای علی... و! کشیم می عثمان ھمچون را او کند رد

:پرداخت سخن ایراد بھ سپاھیان در گمراھی و تفرقھ جو بر غلبھ و نیروھایش
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 آن ولی... خواندم خدا کتاب بھ را ھمھ و گروه این. بودم من کرد اجابت را خدا کتاب کھ مردی نخستین مردم ای" 

... بود مصطفی آسمانی کتاب خواندم می بدان را اینان من کھ بیکتا... دارد بسیار فرق آنھا امروز گفتھ با من گفتھ

 از را مردم کھ خواندم می خدا کتاب بھ را آنھا من... است عمرو عاص مکر و خدعھ کتاب خوانند می آنھا کھ کتابی

 شمشیر و بیندازند ما میان تفرقھ کھ خوانند می معاویھ کتاب بھ را ما آنھا... کنم رھا آنھا بلھوسیھای و آنھا دست

 کھ بدانید مردم ای... کنند پابرجا دوباره را سلطنتشان و حکومت شده متزلزل پایھ و سازند دور خود گردن از را حق

... برید نمی فرمان شما دیگر اییکھج تا اند کرده پاره را شما ایمانی وحدت... افتاده بکار خیانت دست شما میان در

 من کھ راھی بھ شما اگر... بگویم شما بھ کھ دارم چھ ، منخیال و اندیشھ تاریکی و دل گمراھی چنین و حال چنین در

 باز توانم نمی ھرگز را شما بروید خواھید می خویش کھ راھی بھ اگر و یابید می را ھدایت و سعادت بروید ام نموده

). رھنما( ... "برگزینید را راه خود اکنون... دارم

: نویسد می مشھور مورخ اثیر ابن باره این در

 شدند خوارج آن از بعد کھ آنقر حافظین از جمعی طائی و حصین بن زید و تمیمی فدکی بن مسعر" 

 را کسانت و ترا وگرنھ بپذیر خوانند می جل و عّز خدای کتاب بھ ترا کھ اکنون! علی ای: گفتند  او بھ

) عثمان( عفان فرزند بھ نسبت کھ را کاری ھمان تو باره در خواھی می آیا! کنیم می تسلیم قوم آن بھ

 من بھ کھ را سخن ھمین و کردم منعتان کھ باشید داشتھ یاد بھ :گفت ؟ علیدھیم ، انجامبودیم کرده

 خواھید می چھ می کنید ھر دتمّر اگر و کنید ، جنگکنید می من اطاعت اگر. باشید داشتھ یاد بھ گفتید

 ولی. بود"! معاویھ و علی میان قرآن داوری" و امویان با سازش دینمتمّر خواست... ". بکنید

 اثیر ابن. کردند تحمیل علی بر ھم را مذاکرات نماینده آنھا و نیافت خاتمھ جا ھمین بھ آنھا نافرمانی

: نویسد می

 گفتند شدند خوارج آن از بعد کھ مردمی آن و  اشعث. ایم برگزیده را عمرو عاص ما گفتند شام اھل" 

 دیگر اینک کردید سرپیچی کار آغاز در شما گفت علی. کنیم می انتخاب را) ٩( اشعری ابوموسی ما

 را کسی او جز ما کھ گفتند ھمھ. بینم نمی کار شایستھ این را ابوموسی من کھ یدنکن نافرمانی و دتمّر

 مورد او گفت ، علیداشت می حذر بر ایم شده دچار بدان آنچھ از را ما اول از او زیرا خواھیم نمی

 عباس ابن. گریخت و کرد دور من از را مردم و شد جدا من از او. باشد نمی من وثوق محل و اعتماد

 می را کسی ما. عباس ابن یا باشی تو کھ کند نمی تفاوت بخدا: گفتند. ام برگزیده را او من کھ است

 آیا: گفتند. کنید حکم و نماینده را اشتر پس: گفت علی. باشد یکسان او نظر در معاویھ و تو کھ خواھیم

 انتخاب را ھیچکس ابوموسی جز گفت! کشید؟ جنگ آتش بھ را زمین سراسر کھ بود کسی اشتر جز

. ''... بکنید خواھید می چھ ھر گفت. آری گفتند. کنید نمی

 و سربازان با "دموکراتیک" و نرم اینگونھ ساز سرنوشت جنگ یک در ای فرمانده کدام براستی

بگویند؟  سخن درشت وی با شده گستاخ اینچنین آنان کھ کند می برخورد فرمانش زیر رزمی نیروھای

 جو آن در ولی نبود پوشیده احنف و اشتر چون ای شایستھ فرماندھان و علی بر امور حقایق و وقایع
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بود،  شده ایجاد علی سپاھیان از گروھی گری قشری و خیانت و عمرو عاص خدعھ با کھ ای آشفتھ

 افتاده حماقت و خیانت و فریب بدست عمل ابتکار و گشتھ چیره جویی حق و منطق بر دسیسھ و فریب

 ، با فرامین اجرای بھ سپاھیان کردن وادار جھت' ترس' و' زور' از گیری بھره دیگر سوی از. بود

 کھ بود علی سپاه نفرماندھا از یکی قیس بن اشعث. نداشت سازگاری) ع( علی سیاسی روش و بینش

 وی بھ ای مجادلھ در را او مزدوری حقیقت نیز اشتر بود و گشتھ مال بر او خود فروشی و خیانت

 حق منطق بر عمرو عاص ترفند شدن چیره در ای برجستھ نقش خائن فرمانده این. بود کرده گوشزد

، سیاسی اسالم تاریخ در متمّردان این منفی نقش باره در. داشت عراق سپاھیان میان در علی جویانھ

او بیست سال پس از جنگ صفین در اوج قدرت . بشنویم معاویھ خود زبان از را داستان است بھتر

: کندچنین یاد می  خود عمرحادثھ  خویش از این بزرگترینمطلقھ سیاسی 

خواستند پا بھ فرار  می... آن روز کھ اشتر با سواران خود بھ قلب لشکر ما زده بود ھمھ سپاھیان " 

من بدان اندیشھ رفتم کھ قبل از ورود آنھا خودم جلو اشتر بروم و از او بخواھم کھ مرا نزد . بگذارند

کھ ناگھان !) است بوده واقف علی بزرگواری و بخشش بھ نیز معاویھ(و برایم امان بگیرد  ببردعلی 

بھ سراغش آمدند و بھ ھر طور بود او را از میدان جنگ خارج  از دور دیدم سواران مأمور علی

این دنیا از روبروی چشم من  نامیدی و سیاھیود کھ سیاھی بردند و در آن وقت بکردند و نزد علی 

). رھنما( "و امید و شادکامی در مقابل خود دیدم پر از روشنایی رفت و دنیایی 

 باید می علی کھ گویند کنند، می می انتقاد علی فرماندھی روش بھ خیرخواھی موضع از کھ آنھایی

 اشعث چون فرماندھی خیانت در کھ ای لحظھ در و صفین نبرد چون سازی سرنوشت نبرد در حداقل

. داد می خاتمھ خود بسود را نتیجھ و کرد می وی اعدام بھ ، اقدامماند نمی باقی برایش تردیدی کمترین

 در نیز معاصر انقالبی فرماندھان و رھبران کھ چرا نبود او متوجھ گناھی و ایراد ھیچ نیز اینکار در

: گوید می سنت اھل مصری پژوھشگر عقاد مثال برای. اند کرده کاری چنین مشابھ شرایط

 کھ است شده دیده ًاکرار مبارزه مؤثر و اسحّس لحظات ، درتاریخ قاطع و تند حوادث جریان رد" 

 بر خود راه سر از را او لتأّم بدون و بیدرنگ ببرد پی خود یاران از کسی خیانت بھ اگر کل فرمانده

 نمی اشعث خیانت در شکی کمترین او برای کھمواقعی  از یکی در امام نبود سزاوار آیا. دارد می

 می متوجھ موقع باریکی بھ را دیگران و آسوده  اوشّر از را خود منافق مرد این کشتن ، باماند

". ؟ فرمود

 و' شکست' مقولھ از او متفاوت ًاکیف تبیین و علی امام سیاسی نگرش ویژگی بھ باید نیز اینجا در ولی

، با امویان بر نظامی پیروزی حتی و اشعث علی، اعدامحق مدار در سیاست . داشت توجھ' پیروزی'

 آرمانھای پیشبرد اجتماعی ماده کھ نیروھایی در ناپیگیری ، وانگیزه، کمبود آگاھیوجود سطح پایین 

 جامعھ در انسانی ارزشھای قتحّق راستای در بزرگی کامیابی و ، دستاوردبودند علی عدالتخواھانھ
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 خدشھ مرز. داشت نمی بر "خود راه سر از" مشکلی ًانھایت اعدام این با) ع( علی و رفت نمی بشمار

 بھ چیز ھر از پیش وی کھ است نکتھ ھمین در درستسنتی  رایج سیاست رھروان با علی ناپذیر

 گسترش و" دشمن"نظامی بر  –سیاسی  پیروزی تا اندیشید در جامعھ می' عدالت' و' حق' پیروزی

 در اسالم چگونھ کھ بود شاھد "چشم در خار و گلو در استخوان" خود علی. خویش فرمانروایی قلمرو

 کھ علی سپاھیان وقتی. گردد می تھی اش توحیدی اصیل درونمایھ از جغرافیایی خود گسترش روند

، انگیزه ، بیآگاه نا ، اینچنینروند می بشمار تاریخی آزادیبخش پیکار این دراو  انسانی سرمایھ

' عدالت' و' حق' پایدار پیروزی بھ توان می ، چگونھھستند بین ظاھر و ، نافرماناندیش ، سادهناپیگیر

 نیز" خوارج کردن براه سر" با. یافت نمی پایان مزدوری و ، خیانتاشعث اعدام با؟ داشت امید چشم

 و ، خالصآگاه خویش' ھدف' در باید می مبارز انسان. رفت نمی میان از گرایی شکل و اندیشی جزم

 نتیجھ ھیچ 'ترس' و 'زور' چاشنی. برگزیده و بپیماید آزادانھ را ھدف بھ رسیدن' راه' و بوده صادق

 انحرافی دانست خوب می علی. آورد نمی علی ببار امام آرمان و ھدف راستای در ای ارزنده و پایدار

عافیت ، ای قبیلھ و قومی سنتھای بھ بازگشت در را خود نتایج اکنون شده آغاز پیامبر از پس کھ

 و روندھا ھمین بھ توجھ ًااساس و. است ادهد گرایی نشان اندیشی و شکل ، جزمروییجویی، دو 

 چشمان با وی گویی. بود نموده رغبت بی خالفت پذیرش در را) ع( علی کھ بود آنھا منفی کارکرد

 ھنگام ، بھکار آغاز ھمان در علی. دید می پیشاپیش را حوادث این خود بین جھان و نگر ژرف و نافذ

  :گوید ، میبیعت برای مردم ھجوم

 گوناگون رنگھای و صورتھا آنرا کھ کنیم می اقدام کاری بھ ما ، زیرابخواھید را دیگری و بردارید دست من از" 

 را آفاق. رفت نخواھند آن بار زیر )ی زورمدار( خردھا و نیست ستوارا آن بر )و لرزان ی ترسیده( دلھا. است

). البالغھ نھج ٩١خطبھ از( ... " مانده ناشناختھ )ی حق( راھھا و گرفتھ فرا )انحراف و بدعت( سیاه ابر

 نابود و نفی ًاتاریخ خوارج جریان کھ پنداشتند ، برخیشدند مار و تار نھروان در خوارج کھ ھنگامی

 ایشان. نیست چنین سوگند بخدا"  :گوید می و آورده اشتباه بزرگ بیرون این از را آنھا علی. است شده

 مادی و کنونی نفرات نھ را خوارج وی). ۵٩خطبھ از( ... "زنھا رحم و مردھا پشت در ھستند ھایی نطفھ

 کھ دانست می مسلمانان میان در فکری جمود و تعصب و جھل از تاریخی فرایندی ، بلکھروزگار آن

 بھ کھ نبود معاصر سنتی انقالبیون ھمچون علی. اند گشتھ عقیدتی پدیدار –سیاسی  انحرافات پی در

 پا زیر بھ مجاز را ، خوداست مبارزه و انقالب پرچمدار او حزب و سازمان یا حکومت اینکھ بھانھ

 و' راه' بر باید' ھدف' کھ دانست می بخوبی وی. بداند خود اعتقادی ضوابط و اصول" موقتی" گذاردن

 رزمندگان و پیروان آزادی ولی افراشت بر را آزادیبخش نبرد پرچم توان نمی. اندازد سایھ' روش'

 جامعھ در مسلکی تبعیضات و زد دم اجتماعی عدالت از توان نمی. کرد محدود یا سلب را خویش

 پیشوای سیاسی و رھبر بعنوان ، چھرزمندگانش و پیروان با علی برخورد روش... نمود برقرار
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 آزادیراستین  مبارزه لمکّم کھ است آگاھی بخش ، روشنظامی فرماندھی مقام در چھ ، وعقیدتی

 و رھبری میان ، مناسباتپیروزی و شکست ، عللتاریخ پویای سنتھای بھ را آنان وی. باشد می بخش

 و تصمیم ، ولیکند می آگاه مبارزه صحیح مشی و دشمن ، شگردھایصلح و جنگ ، قواعدمردم

 بخش آگاھی روش و بخش آزادی مبارزه ھرگز علی. گذارد می خودشان عھده بھ را نھایی انتخاب

، انگیزگی ، بی، سستیآگاھی نا از بسیار وی. آمیزد نمی در استبداد و خشونت و زور بھ را خود

 بسیاری. کند نمی پنھان آنھا از نیز را خود ناخرسندی نالد و می خویش پیروان نافرمانی و پراکندگی

 قواعد بھ را آنھا ھا گالیھ این ضمن علی امام. ناخرسندیھاست این بازتاب البالغھ نھج ھای خطبھ از

 :کند می آگاه تاریخ تکاملی سنتھای و مبارزه

، برای گردند می دولت صاحب و مسلط شما بر )امیھ بنی( ایشان زودی ھمین بھ کنم می گمان من بخدا سوگند" 

 در شما اینکھ برای و. دارید خود حق راه در شما کھ پراکندگی و تفرقھ و دارند باطلشان راه در کھ یگانگی و اتحاد

 ادا را او امانت آنھا و. کنند می پیروی خود پیشوای از باطل راه در آنان و کنید می نافرمانی را خود پیشوای حق راه

 نھج ٢۵خطبھ از( ''... )کنید نمی وفا اید بستھ من با کھ پیمانی بھ( کنید می خیانت شما و کنند می

). البالغھ

 از آنھا آگاھانھ پیروی و نیروھا پیوستگی و اتحاد در را سیاسی پیروزی راز علی باال خطابھ در

 می پیروزی بھموقتًا، کنند رعایت ھم مرتجعان و ستمگران اگر حتیرا  این ضابطھ. داند می رھبری

 پیگیر کوشش مگر رساند نمی پیروزی بھ بخود خود را' حق' جھان این در جبری ھیچ بنابراین .رسند

:گوید می پیروانش بھ دیگر جای در علی. 'حق' پیروان سازمانیافتھ و ھماھنگ و

 کند می نرم را سخت سنگھای شما ، سخناناست پراکنده آرزوھایتان و ھا اندیشھ و جمع بدنھایتان کھ مردمی ای" 

 از نماید رخ جنگ چون و زنید آوری رزم الف نشینید بزم در چون. اندازد می طمع بھ شما در را دشمنان کردارتان و

 آید نمی بدست )خلقی ھیچ برای( حق ، کھگیرد جلو ستمی از تواند نمی ترسیده و ذلیل )کھ بدانید(...  گریزانید آن

، و باشید فریفتھ )دروغ ادعای و وعده بھ( را او شما کھ است کسی خورده فریب...  پشتکار و کوشش بھ مگر

 دشمن بسوی تیر شما کمک بھ کھ ھر ، وباشد ترین بھره بی سوگند بخدا شود پیروز شما نیروی بھ بخواھد آنکھ

 را شما سخن نھ کھ حالی درکنم روز می را شب سوگند خدا بھ. باشد رانده کمان از را پیکان شکستھ بی ، تیراندازد

). البالغھ نھج ٢٩خطبھ از( ... "دھم می شما بیم از را دشمن نھ و بندم می امید شما یاری بھ نھ و کنممی باور

رویی  دو نیز ، وعملی بی و ، سستیھا اندیشھ و آرمانھا ، پراکندگی٩۶ خطبھ در نیز ، وخطبھ باال در

 و بینش پذیرش و درک توان علی شیعیان کھ گفت باید. است شده سرزنش کردار و گفتار در پیروان

بینی  جھان اصول بھ کھ عمیقی ایمان دلیل بھ نیز) ع(علی  ، ونداشتند را وی سیاسی' نوین' روش

 و انتخاب وی. کند فرمانروایی آنھا بر پیروانش آزادی سلب با خواست ، نمیداشت قرآن توحیدی

شایستھ  کھ بسازد مسئول و آزاده انسانھایی آنھا از تا می گذاشت پیروان عھده را بر نھایی تصمیم

 ، فرمانعلی بخش آگاھی کوشش از مردم، پس کھ ھنگامی ًاطبیعت. باشند جامعھ در آرمانی نظم برپایی
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 زمینھ کھ ندارد این جز ، پیامیگذارند نمی گردن گوناگون بدالیل بخش آزادی نبرد راستای در را وی

 فرمان پذیر اینصورت در. نیست فراھم توحیدی علی –انقالبی  آرمانھای و ھا اندیشھ تحقق اجتماعی

 در ملموسی نتیجھ ، چھدیگران از گرفتن چشم زھر برای" خائن اعدام" یا و" زور اھرم" با آنھا کردن

 اخالقی و اعتقادی معیارھای و ، اصولارزشھا مخدوش شدن جز باشد داشتھ توانست می درازمدت

 و فکری رشد بھ است توانستھ' خشونت' و' زور' کاربرد کجا و سیاسی؟ کی رفتار و اندیشھ علی در

 در نھ" و ھستند "آزاده مردمی نبرد ھنگام نھ" علی امام گفتھ بھ کھ آنھا بھ و مبارزان انجامد معنوی

 دالیل باره ؟ علی دربیاموزد ستیزی ستم و آزادگی ، درس"اعتماد قابل نیبرادرا گرفتاری سختی و

: گوید می بخش آزادی مبارزه بھ کشاندن مردم در' خشونت' و' زور' کاربرد از خود خودداری

 گرداند راست را شما کجی و کند اصالحتان کھ را آنچھ من ، وکم بیرقھا زیر در و بسیارید ھا خانھ میان در شما...  "

 عبرت بقیھ تا کنم زندانی یا اعدام را خائن و خاطی عناصر فرماندھان سایر مانند توانم می( دانم می

 دیدگاه از علی). ۶٨خطبھ از( " دانم نمی جایز خود کردن تباه با را شما اصالح بخدا سوگند ولیکن )بگیرند

زیرا خویشتن را بھ  داند می خویش ساختن تباه را جو عافیت نافرمانان از آزادی سلب خود توحیدی

 و رھبران حتی ، بلکھجھان ارتشھای سرکردگان تنھا نھ کھ وقتی. زور گویی آلوده ساختھ است

 مردم اگر نیست عجیب چندان ، پسھستند دور بسیار علی دگاهدی از نیز معاصر" انقالبی" فرماندھان

 کھ رفت پیش آنجا تا ناتوانی این. کنند درک را) ع( علی برخورد روش و بینش نتوانستند روزگار آن

:دیدند می نیز نھی و امر مقام در را خود و شده مشتبھ یاران از بسیاری بر امر

. دارم شکایت خود رعیت ستم از امروز ، منداشتند شکایت خود حاکمان ستم از من از پیش )١٠(رعیتھا اگر" ... 

 ).٢۵٣، سخنالبالغھ نھج( " فرمانده آنان و فرمانبرم من یا پیشوا ایشان و پیروم من کھ ماند می بھ آن

 کنم می صبح را شب من ، ودارند بیم خود سران ستم و جور از حالیکھ در کنند می صبح را شب ملتھا آینھ ھر" ... 

).٩۶خطبھ از(  " ...بیمناکم خود مردم جفای و جور از حالیکھ در

 راضی! "آنقر داوری" بھ قشریون خائنان و فشار زیر سپاھیانش بیشتر دانست کھ ھنگامی ، علیباری

: گفت آنھا بھ ، خطابکنند نمی توجھی او سخن بھ دیگر و اند شده

 شما ، وشده نھی امروز و بودم کننده نھی دیروز، فرمانبر و مأمور امروز و بودم فرمانده و امیر دیروز" ... 

 نھج ١٩٩خطبھ از( " نمایم وادار پسندید نمی آنچھ بھ را شما خواھم نمی من ، وبودید ماندن زنده دوستدار

). البالغھ

 وفاداری و پایداری بھ. اجباری رزمندگان نھ و دارد نیاز آزاده و آگاه رھروان بھ عدالت و آزادی راه

.بست امید نباید و توان نمی ، ھرگزمی آیند ھم گرد' زور' با کھ عناصری

 گوید ، میعلی حکومت در مردم سیاسی گزینش و بینش آزادی باره در مصری پژوھشگر حسین طھ

 ؛علی امام کھ

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



89

 بودند بسیار چھ و بمانند وی دستگاه پناه در اینکھ یکی. کرد نمی مجبور کار دو بر را مردم ھرگز" 

 علی. رفتند معاویھ نزد و شدند بیرون عراق و حجاز از و برگزیدند خود دین را بر دنیا کھ کسانی

 نمی باز شام بھ رفتن از را آنان و بمانند او با کھ کرد نمی وادار را اشخاصی چنین ھرگز نیز) ع(

) ع( علی کھ دیگری کار... کنند دارند منزل دوست کجا ھر کھ دانست می آزاد را مردم وی. داشت

). ١٨٩، صالکبری الفتنھ... " ( بود جنگ کرد نمی مجبور آن بھ را مردم

 بر معاویھ. علی بود سیاسی رفتار و بینش مقابل نقطھ در درست معاویھ فرماندھی و رھبری شیوه اما

 تقوای با خواست می علی اگر. کرد می رابطھ تنظیم سپاھیانش و مردم با تزویر و زور و زر پایھ

 آرمان و روش و راه بھ داوطلبانھ و آگاھانھ را مردمان 'عدالت' و 'آزادی' اصول رعایت و بیمانندش

 و' زر' سالح بھ توسل ، بابود بیگانھ 'تقوا'و  'یآزاد'و  'عدالت'با  کھ ، معاویھکند ھدایت خود واالی

 راه سر از را آرمانش و علی تا پرداخت می مردم' تحمیق'و ' تھدید'و ' تطمیع' بھ' تزویر' و' زور'

 و سودجویان. زر کیسھ دیگر دست در و داشت تازیانھ و شمشیر دست یک در وی. بردارد خویش

 بھ را قشریون و بینمتعّص ، و'زور' اھرم با را صفتان ، بنده)١١(' زر' ھای کیسھ با را آزمندان

، ستیز حقیقت سالح سھ این با معاویھ. ساخت می خود فرمانبر و رام اش شیطانی' تزویر' جادوی

 آن. گرفت می بھره خویش پرستی قدرت در راستای آنھا نیروی از و ستاند می باز را انسانھا' آزادی'

 را او کردن مسموم نقشھ یا و سپرد می جالد ، بدستآمدند نمی در پا از سالحھا این با کھ ھم آزادگانی

 معاویھ. بود ورزیده و زبردست بسیار نیز شده یاد سالح سھ بھنگام کاربست در وی). ١٢(ریخت می

: کند می فرمولھ چنین را مردم با رابطھ تنظیم و مخالفان با برخوردش روش خود

 میان اگر ، ونمی زنم تازیانھ باشد بس زبانم جاییکھ و کشم نمی شمشیر باشد بس ام تازیانھ جاییکھ" 

 تاریخ( "کشم  می کنند شل اگر و کنم می شل بکشند اگر. شد نخواھد بریده باشد مویی مردم و من

. )٢۵۶، صحتی ، فلیپعرب

 سیاستمدار این. ام گفتھ سخن) ١٣(وی استحماری سیاست و معاویھ ریای و رنگ از پیشین بخش در

: نوشت می خود فرمانداران باز بھ زورمدار و نیرنگ

 و) ص( پیغمبر یاران فضایل باره در مردم کھ دھید دستور رسد می شما بھ بخشنامھ این کھ موقعی" 

 مانند شما است شده نقل علی فضیلت باره در کھ روایتی ھر کھ کنید ، دقتبگویند سخن زمامداران

 می خوشحالتر و کند می روشن مرا چشم و بھتر من برای اینکار زیرا نمایید جعل خلفا باره در آنرا

). ١٠١، صخودسر زمامداران و شیعھ( "گردم 

: گویداستبزرگثانمحّدازکھعرفھابن

 بھبتقّربرایھمھاین، وشدبرساختھامیھبنیایامدرصحابھفضایلبھمربوطاحادیثغالب

 یادھااز را نامشان کردهخوارراھاشمبنی کاراینباپنداشتند دودمان می این، چھبودامویان
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 ھر. کردندمیاعالمعیدرابیتاھلمصائبیادبودایامکھرسیدبجاییکاراندکاندک. بردخواھند

... می شدتھدیدمرگبھکردمیروایت حضرت را آنفضایلیاونھادمیعلیرافرزندشنامکس

). ٨۶، صحلبیاصغر، علیاسالموایراندرھای سیاسی اندیشھتاریخ(

 باید مردم بر استثمارگرانھ سلطھ حفظ برای کھ بود آموختھ ماکیاولی از بھتر ولی پیش معاویھ قرنھا

 نشان خود از نظیری کم مھارت نیز دوگانھ شیوه این کاربست در وی. "روباه" ھم و بود "شیر" ھم

 خالفت بھ بھ رسیدن از پس معاویھ کھ نویسد می البالغھ نھج شرح در الحدید ابی ابن. داد می

: نوشت فرماندارانش

 را حقوقش و کنید قطع عطایش را است بیت اھل دوستداران از و علی شیعیان از شد ثابت کھ ھر" 

 بیتھواداران اھل از کھ دادید احتمال را کھ ھر کنید نظر: " افزود دیگری دستور در". نمایید  توقیف

". کنید  خراب را اش خانھ و دھید قرار شکنجھ و فشار تحت را او گمان مجّرد بھ است

: دھد می شرح چنین معاویھ حکومت در را علی شیعیان وضعیت الحدید ابی ابن

 مبادا کھ بودند بیمناک آنان کنیز و غالم از و بردند می پناه خود دوستان و اقوام خانھ بھ شیعیان" 

 بیت اھل دوستان از فالنی کھ داد می گزارش بود بد کھ ھر با کس ھر زیرا. کنند فاش را نامشان

... ". نمودند می خانمان بی و کردند می زجر و گرفتند می تظّن و تھمت بھ را مردم و است

 دوره ، اکنون دربودند' آزاد' مسلحانھ قیام مرز تا علی زمان در کھ" سیاسی مخالفین" ترتیب  بدین

، شود می پایمال آنھا شھروندی حقوق و دارند قرار سرکوب و شکنجھ و فشار زیر پیوستھ معاویھ

: گوید می معاویھ حکومت تاریخی ارزیابی در دورانت ویل! باشند مخالفت بھ" مظنون" تنھا اگر حتی

 و آورد پدید خود تخت اطراف در شکوھی و تابّھ تا کوشید می قدرت غاصبان غالب مانند نیز وی" 

 این ًاظاھر... کرد می تقلید بودند ایران شاھان مقلد نیز آنھا کھ شرقی روم امپراطوران از کار این در

 ، صچھارم ، جلدتمدن تاریخ" (است  مناسب آنھا استثمار و نادان اقوام بر فرمانروایی برای روش

۶۵ .(

 آزادی بھ انسان التزام و باور کھ کنم بیان را حقیقت این باید حاضر نوشتار از بخش این پایان در

. ندارد وی رسمی ایدئولوژی یا مذھب بھ ضروری ، بستگیسیاسی رفتار و ، گرایشاندیشھ در مردم

 شیعیانی بسا چھ باور و التزام بھ آزادی انسان است، ولی در نادری تاریخی نمونھ شیعیان پیشوای اگر

 آزادیخواھی با سنخیتی ًااساس مذھبی رایج برداشتھای و ھا اندیشھ. اند نبرده وی آزادگی از بویی کھ

 از. است جبر فلسفھ نیز سنتی درونمایھ مذھب، است قدرت فلسفھ سنتی درونمایھ سیاست اگر و ندارد

 معنی بھ ًاالزام سیاسی متعدد تجارب بر بنا نیز" دینی حکومت" و سنتی مذھب با ، مخالفتدیگر سوی

، ایران دراستبداد دینی  استقرار بدنبال کھ است ضروری آنرو از تأکید این. نیست بودن آزادیخواه

، کنند می معرفی" سکوالر" و" الئیک" را خود اپوزیسیون کھ در موجود زورپرست گروھھای برخی
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 کھ کنند می تبلیغ اند، چنین نداشتھ التزام و باور سیاسی رفتار و اندیشھ آزادی بھ ھیچگاه کھ کسانی

 ، پیشاند کرده معنا ستیزی اسالم بویژه و ستیزی مذھب آنرا عمل در ھ و سکوالریسم، کھالئیسیت گویا

 می متھم استبداد بھ پیشاپیش مذھبی اندیشھ ھر لذا! است ساالری مردم و آزادیخواھی ضروری شرط

 نیروھای و ندارد ایدئولوژیک شرط پیش سیاسی ، آزادیساالر مردم ًاواقع سامانھ یک در ولی! شود

 خدشھ و بنیادی پیشفرض". مذھبی غیر" نیروھای کھ برخوردارند حق این از اندازه ھمان" مذھبی"

  حقوق، عمًالشود ارائھ کھ توجیھی ھر با، "سیاست از دین جدایی" بر مبنی نامبرده گروھھای ناپذیر

 نیروھای بھ محدود را مردم سیاسی گزینش دایره و نموده سلب را مذھبی نیروھای سیاسی آزادیھای و

 واقع در ،زداییمذھب بھ ساالری مردم و آزادیخواھی ضروری وابستگی ادعای. کند می مذھبی غیر

 سخن اش باره در نخست بخش در کھ است سنتی سیاست در رایج ریاکاریھای و ترفندھا ھمان از

 از بسیاری اوًال. است کرده پایھ بی را مذکور تاریخی ادعای ناپذیر انکار واقعیتھای و تجارب .رفت

، ، استالین، ھیتلرموسولینی جھان چون معاصر تاریخ در دیکتاتورھا ترین مخوف و بزرگترین

 یا و بودند الئیک یا آنھا نظایر و ، پینوشھ، مارکوسپھلوی ، شاھاناسد ، حافظحسین صدام ،پولپوت

 قعرا الئیک حکومتھای در بشر حقوق و ساالری آزادی، مردم  وضعیتدومًا. مذھبی  ضداساسًا

. است نبوده ایران مذھبی حکومت از بھتر... و ، الجزایر، اردن، مصرشمالی ، کره، سوریھ)صدام(

 دانستن تشکیالت و جدانیست، بلکھ  'سیاست'بھ معنی ایدئولوژی ستیزی و مذھب زدایی در  الئیسیتھ

کردن دستگاه ھای دولتی در بیطرفو ی موجود در جامعھمرامھامسئولیتھای دولتی از مذاھب و 

   .چالشھای عقیدتی و فرھنگی جامعھ است
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ھای بخش دوم  نوشتھ پا

.است غربی دموکراسیھای در 'سیاست' کارکرد و مفھوم دوورژه منظور -١

 معضالت حل در مدرنیسم ناتوانی. اندیشند می "مدرنیسم" از بعد دوره بھ کھ است کسانی منظور -٢

 در تنش افزایش و جنگ ، گسترشفساد و استبداد و فقر چون جھان اقتصادی و اجتماعی، سیاسی

 ایدئولوژیک و تاریخی ، شکستملل فرھنگی و اقتصادی ناپایدار و نامتوازن ، توسعھالمللی بین روابط

انقالبی ضد اضع، موشده داده وعده استثماری ضد و انقالبی آرمانھای کردن پیاده در مارکسیسم

 دالیل ، ازغرب طلبی توسعھ برابر در "سوم جھان" فزاینده مقاومت سرانجام ، و"اروپایی کمونیسم"

 و چپ گرایش دو ھر از کھ اینان. روند می بشمار مدرنیست پست اندیشان نو بالش و پیدایش اساسی

 اطالعات آوری فن پایھ بر "طبقاتی فرا و صنعتی فوق جامعھ" اتوپیای ، بھاند برآمده مدرنیسم راست

 و فلسفھ قلمرو از ، کھمدرنیسم اما پست. است برکنار مدرنیسم اشکاالت از کھ اندیشند می ارتباطات و

، کشید سر نیز 'سیاست' و شناسی جامعھ حوزه بھ خود پویایی و رشد مسیر در و بالید ادبیات ھنر و

 پیش واپسگرایانھ دیدگاھھای حتی آنان میان در. نیست یکدستی و ھمگون اجتماعی و فکری گرایش

 سھ نفی و نقد بر کًال اندیشھ و فرھنگ در مدرنیسم ، پستھمھ این با. شود می دیده نیز داری سرمایھ

 اتجزمّی و حکومتی رسمی فلسفھ. ٢، اش تجاری فاسد فرھنگ و مدرن جامعھ. ١ :است استوار پدیده

 از کلی ارزیابی یک در). گرایی تجربھ و گری یاثبات( امپیریسیسم و پوزیتیویسم. ٣، ایدئولوژیک

 مفاھیم بھ مدرنیسم "سمقّد" باورھای علیھ قیام با اینان کھ گفت توان می گرایش این تاریخی نقش

 سیاست و اندیشھ و ھنر و فرھنگ روی بھ نوینی اندازھای ، چشم"پیشرفت" و" رھایی" بنیادی

 و مارکسیسم در کھ استتفاوتھایی  حفظ ضرورت و" گرایی تکلّی" نقد بر آنان کار پایھ. گشودند

اینان  از بسیاری. شود می گرفتھ نادیدهھستند،  مدرنیسم" روشنگری" عصر زاده دو ھر کھلیبرالیسم، 

 برجستھ آثار از. ھستند معترض مدرن جوامع در معنویت و اخالق افول و انسانی آزادیھای کمبود بھ

 از "فردا ھای نشانھ شاه"، تیز پائو اثر "اروپایی فرھنگ در انبحر" کتب بھ توان می مدرنیسم پست

 سی اثر" شناسانھ جامعھ تصویر" ، وبل دانیل نوشتھ "داری سرمایھ فرھنگی تضادھای"، دراگر پیتر

 گرایش این اندیشمندان نیز از فوکو میشل و آلتوسر چون مارکسیستھایی نئو. کرد اشاره میلز رایت

.آیند می بشمار

 جدید عصر آغاز در بورژوا خواه آزادی انقالبیون نگرش بھ معطوف دموکراسی نخستین انگاره -٣

 تحت سپس مفاھیم این. داشت قرار "ھمگانی مشارکت" و" مردم بر مردم حکومت" محور بر کھ است

گردید، نظارتی  مدنی شھروندان شدهتعیینپیشاز" حقوق" و "تکالیف" بر حکومتی نظارت الشعاع

.برد راه جامعھ در مدرن حکومتھای سلطھ و اقتدار افزایش بھ کھ
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  بھاست، الزامًا شده تجربھ بشر سیاسی تاریخ در چنانچھ' مستبد' نابودی کھ شد یادآور باید اینجا در -۴

 جداسازی  مستلزممقدمتًا آرزو این تحّقق. نیست' استبداد' بر نھایی پیروزی و' آزادی' جایگزینی معنی

.است' قدرت علم' از" استبداد ضد مبارزان" سیاسی بینش

 تاریخی محو برای کھ ای ویژه اقتصادی و اجتماعی راھکارھای کنار در اسالم راستین پیشوایان -۵

 دومی این چنانچھ. بزدایند انسان روان و ذھن از را بردگی ندکوشید ، ھمچنینندداشت بردگی نظام

 بازتولید تری پیچیده اشکال در بردگی و بود خواھد ناپایدار بردگی نظام لغو و ، براندازینشود عملی

 این در تنھا. کند زندگی' آزاد' باید و است' آزاد' کھ یابد دست آگاھی خود این بھ باید انسان. شد خواھد

 آزاد انسان"  آری. شود می فراھم بردگی گونھ ھر چنگال از او تاریخی رھایی زمینھ کھ است صورت

). علی امام ارزنده ھای آموزه از( " گردد برده خواستھ خود آنکھ مگر شده آفریده

 بزرگان خروج از پیشین خلفای. داشت گذشتھ در ریشھ مدینھ از خروج برای اجازه کسب تسّن -۶

 جلوگیری مرکزی حکومت برای مزاحمت ایجاد و عصیان و شورش احتمال بدلیل مدینھ از صحابھ

 صحابھ بزرگان آفرینی دردسر ترس از ابوبکر. داشتند' نظر زیر' پیوستھ واقع در را آنھا و کردند می

، "انگیزی فتنھ" ترس از وی توصیھ بھ نیز عمر ، ونمود گذاری پایھ را تسّن این خود حکومت برای

 بینش تفاوت و علی آزادگی بھ البتھ زبیر و طلحھ. گرفت می نظر زیر مدینھ در ھمیشھ را اینان

 رعایتخویش ' ھدف' سازی پنھان و کردن گم رد جھت ، امابودند واقف پیشین خلفای با او سیاسی

!  بودند داده تشخیص ضروری را دیرینھ تسّن

آنھا چنان . کنند داستانھا نقل میطبری، ابن اثیر و سایر مورخین بزرگ از وحشیگریھای خوارج  -٧

 بر زنان باردار نیز رحم نکرده آنھا را شکم دریده و جنین آنھا را سر میسنگدل بودند کھ حتی

!شده بودند، مباح بود" مرتد"و پیروانش کھ بنظر آنھا ریختن خون علی! بریدند

 قیام بھ دست کشور یک درسیاسی قدرت ریتسخ برای سازمانی یا حزب کھ است شده بسیار دیده -٨

 کنند، بلکھ نمی بسنده آنھا مسلحانھ تھاجمات با مقابلھ بھ ھرگز قدرت دارندگان ولی. زند می مسلحانھ

 و زندان روانھ نیز را آنھا  سیاسیصرفًا ھواداران کوبند و می ھم در را آنھا اجتماعی پایگاھھای

 ، حتیفوق سازمان یا حزب بھ کسی وابستگی کوچکترین. کنند می تیرباران ھای جوخھ و گاه شکنجھ

' نوین' بینش در. شود می وی انسانی حقوق شدن پایمال و محرومیت و آزار بھ ، منجرگذشتھ در

 – سیاسی وابستگان و ، ھواداراناجتماعی پایگاه بھ ندارد' حق' ، حکومتسیاسی یا سیاست حق مدار

 آسیبی ، کوچکتریناست زده مسلحانھ قیام بھ دست کھ جریانی بازماندگان و ، اسیرانن، زخمیاعقیدتی

 چھارچوب از کھ ، مادامکرده است مسلحانھ قیام کھ باشد گروھی بھ وابستھ اگر ، حتیکس ھر. برساند

 و ، اجتماعیسیاسی یکسان حقوق آزادی و از باید نگذارده بیرون فرھنگی پا و سیاسی ھای فعالیت

.باشد برخوردار مدنی
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 انقالبی دولت آمدن کار روی و مردم شورش از پس. بود کوفھ والی عثمان جانب از ابوموسی -٩

 و داشت بیم علی حسابرسی ، ازبود داشتھ روا خیانت و برده دست مردم اموال در کھ ، ویعلی

 بھ سرانجام و ماندناکام کار این در وی. دارد باز جمل جنگ در علی ھمراھی از را مردم کوشید

.بود اندیش ساده و ، قشریجو عافیت فردی و نداشت حضور نیز صفین جنگ در. برد پناه مکھ

 نظام در استثمار تحت روستاییان بھ کھ طبقاتی خاص مفھوم یک. دارد مفھوم دو" رعیت" واژه -١٠

 اینجا در. دارد اشاره حاکمیت تحت توده بھ کھ سیاسی عام معنای یک ، وشود می اطالق فئودالیتھ

.است" شھروند"آن  امروزی مترادف واژه کھ است منظور آن سیاسی معنای

 معاویھ توسط) ع( حسن و) ع( علی لشکر و فرماندھان ، کارگزاراننزدیکان از بسیاری -١١

 سرکرده( عباس بن اهللا ، عبیدابیھ بن ، زیادقیس بن اشعث از توان می نمونھ برای کھ شدند خریداری

 معاویھ بھ و ترک را حسن شبانھ اردوی و فروخت درھم میلیون یک بھ را خود کھ حسن امام سپاه

 در خود کارگزار زیاد پسر از باره این در بار یک معاویھ. بردنامعلیبرادر عقیل حتی و) پیوست

 با معاویھ. درھم ھزار سھ بھ داد جواب ؟ اوخرد می چند بھ را مردم دین پدرت: بود پرسیده کوفھ

 می ارزان بخرد زیاد بگو پدرت ؟ بھفروشند می درھم ھزار سھ بھ را خود دین مردم: پرسید شگفتی

! فروشند

. شدند کشتھ تمام قساوت ، بابودند نشده علی نفرین و لعن بھ حاضر کھ یارانش و عدی بن حجر -١٢

.شدند مسموم معاویھ نقشھ با نیز) ع( حسن و اشتر مالک

 دلیل داستانی ذکر اینجا در. داد می نشان چشمگیری پیشرفت شام در معاویھ استحماری سیاست -١٣

 مرد صفین واقعھ از پس. سازد می روشن را شامیان در معاویھ سیاسی ترفندھای و ھا حیلھ کارآمدی

 منست آن از ماده شتر این کھ آویختدر او بھ شامیان از یکی. شد شام وارد کوفھ اھالی از شترسواری

 ھم معاویھ و آورد شاھد شامی پنجاه مرد. شد برده معاویھ نزد دعوا. ای گرفتھ من از صفین در تو و

 بھ متعلق ماده شتر کھ گفتند ھمھ شھود: گفت صدور حکم از پس کوفی مرد. کرد صادر حکم او بسود

 شده صادر حکمی گفت معاویھ! است نر بلکھ نیست ماده ًااساس شتر این صورتیکھدر است مدعی

 او از آنگاه. بخشید بوی را برابرش دو و پرسید را شتر بھای خلوت در سپس. شود اجرا باید و است

 دانند نمی را ماده و نر شتر فرق کھ مردمی از کس ھزار صد با"  کھ ببرد پیغام علی برای تا خواست

).صدر ، حسننامتناھی مرد! ("شد  خواھم روبرو تو با
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  سیاست حق مدار  ھایپایھو ستونامام علی 
رضاقلیمحمود 

mahmoudrezagholi@yahoo.se

                                                                                   

:بخش سوم

رھبری و مردم متقابل' وظایف' و' حقوق';شورایی –رھبری جمعی 

بین از ھنگامی کھ پیامبران یکتا پرست در تمدنھای باستانی : شورایی –رھبری جمعی  در باره

را دادند و اینکھ " فرو ریختن برج و باروی شاھان"خاور میانھ بھ توده ھای محروم مژده النھرین و 

و مردم را بھ ) است" جانشینی و پیشوایی بینوایان"کھ بیان قرآنی " (ملت خود پادشاه خواھد شد"

ت مسئولّی(ھمبستگی اجتماعی  ،خود رھبریمبارزه با نمرودھا و فرعون ھا بر انگیختند، آرمان 

. و ھمگام با آن از آرمانھای بزرگ انسان گردید آزادینیز در کنار  مردم ساالریو  )قابل ھمگانیمت

 و سرنوشت ساز طّی تصمیم ھای کالناین آرمان، ھر گونھ کھ بیان شود، معنایی جز آن ندارد کھ 

در . بی بھره نباشد حقفرآیندھای جمعی و شورایی گرفتھ شوند و ھیچکس در میان مردم نیز از این 

 تصمیمرھبران، دولت و دیگر نھاد ھای اجتماعی حق ندارند بجای مردم  ؛شورایی –رھبری جمعی 

 در برابر این آرمان، خردورزان عرصھ. بگیرند و آنھا را از روند تصمیم گیری ھا دور نگھ دارند

در رھبری و را حق مردم گرویده و بھ فلسفھ قدرت ایستاده اند کھ" نخبگان"سیاست سنتی یا 

سرنوشت خود شورایی، مردم –رھبری جمعی  در .، نادیده می گیرندعملیا در  نظر، در حکومت

سرنوشت مردم را در دست  کھ ھستند" نخبگان"سامانھ ای جز آن، این  را می سازند و در ھر خویش

.             و بجای آنھا تصمیم می گیرند دارند

سیاسی  'وظایف'و  'حقوق'و یکجانبھ نگری در  'کیش شخصیت'

 زمینھحالعیندر، وسنتی جوی' قدرت'سیاستبرجستھویژگیھایازیکییکجھتھمطلقھ رھبری

 تباھی بھخود نوبھ بھ نیز 'شخصیت کیش'. استبودهتاریخدر 'شخصیتکیش' رشدوپیدایشساز

 و' قدرت'بھ، دستیابیسیاستسنتی روند. است بردهراهجوامعرکودوسیاسیخردواندیشھ

 کورکورانھ مردم پیرویوفرمانبریدرتنھاکھکندمیجستجو' آھنین'انضباطیدر آنراازنگھداری
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 گوناگونگرایشھایوفازھاتمامی ، در"قدرتعلم"یاسنتیرایج سیاست. گرددمیمیّسررھبراناز

حق '. استدیده یکجانبھراسیاسی' وظایف'و' حقوق'ویکجھتھرارھبری ھمواره، خودعقیدتی

 پیرواندوشبر را' وظیفھ فرمانبری' واستداده) نخبگان(زمامدارانورھبرانبھ را 'فرمانروایی

 فرمانیھروبگیرندتصمیمیدارند ھر' حق' زمامدارانورھبران. استگذارده) عوام(شھروندانو

 فراخویشسازسرنوشتو حیاتی امور در مشارکت ومشورتبھآنکھبی پیرو توده ولی کنندصادر

 ، سیاستنگرییکجانبھایندر. کندپیرویآنھا فرامین وتصمیماتازدارد' وظیفھ'، شود خوانده

 ارزیابیونقد درنیزرا مردم وکندنمی مردمبا مشورتبھملزم را حاکمانورھبرانسنتی ھرگز

 بنامدارد' حق'حکومتیو رھبری دستگاه: داندنمی محّق حاکمانورھبرانفرامینوتصمیمات

 آنکھبیوبگذاردبازبیشتراستثماردررادارانسرمایھ، دستساالریدولتبامبارزهو"آزادی"

 رأی دادن درراآنان' وظیفھ'، بگیردگردنبھشدگان استثمار محرومیتوفقربارابطھدرمسئولیتی

 بامبارزهو"سوسیالیسم"بنامدارد' حق'حکومتیورھبری دستگاه! سازدخالصھفرمانبریو

 وبگیردنادیدهراشھروندانایدئولوژیک – سیاسیآزادیھایومردمی، مشارکتساالریسرمایھ

 خود 'وظیفھ'ازفشارھاوکمبودھاورنجھاتمامپذیرشبابایدمردم، ولینمایدسرکوبرامنتقدین

 یا رھبر! نکنند پوشیچشمشرایطیھیچدررھبرانازفرمانبریوپیرویو" انقالب"ازحمایتدر

، نیستآندرکتوانراکسیودھدمیتشخیصخودشتنھاکھمصلحتیبربنادارد' حق'زمامدار

 ونقضراپیشین شدهپذیرفتھضوابطو، اصولکندمیاتخاذخودسرانھکھتصمیمیپایھ  بر یاو

، باشدداشتھ انتقاد حتیوسرپیچی حق دگردیسیایندرآنکھبیپیرو توده ولی سازددیگرگون

گرایشھای در' حق'! گرداند ، منطبقاست گرفتھ صورتباال ازکھتغییراتیباراخوددارد' وظیفھ'

 مردمو یابدمیاختصاص' قدرت'دارندگان بھاساسًا کھاستایمقولھسنتیرایجگوناگون سیاست

 کیش'کھ است نگرییکجانبھاینپیدر! دوش بر' بدھی'بارکولھیکودارندگردنبر' وظیفھ'تنھا

 و بندگی ،'قدرت'دارندگان کورکورانھ فرمانبریباکھمردمیمیاندروگرددمیپدیدار 'شخصیت

 ، رشداندشدهبیگانھخودازوکردهفراموشراخویشسازیتاریخرسالتالجرمو خداجانشینی

 صالحیتتنھانھپرست' قدرت'زمامدارانورھبران مکّررادعایبربنا کھ مردمی. کندمی

، داد نتوانندتشخیصنیزراخویشمصلحتوخیربلکھندارندراجامعھسیاسیاموردرمشارکت

 وظیفھ'ودادهزورمدارانبھ ناخواستھرا' فرمانرواییحق'اسفبار معاملھیکدرپیوستھکھ مردمی

 واگذار" قیصر"خود بھ ناگزیر را" قیصرکار" ھموارهکھ ، کسانیاندبرداشتھخودرا' فرمانبری

 براهچشموندیدهخوددر توانینیزحاکمانظلمازخویشساختنآزاددرحتیکھ، آنھااندکرده

 وسرنوشت جستھ اند کھناپذیر خطا ای خدایگونھ سیاستنخبگانچھرهدر ، بتدریجاندبوده" ناجی"

 وتقطبّی ترتیب بدین. بسپارندآنھا"معجزه گر" بھ دستان دلوجانبا ودربستراخویشاختیار
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 آندرخودنوبھ، بھاست 'شخصیتکیش'پیداییساززمینھخودکھگرامطلق یکجھتھرھبری

. یابدمیپایداریونیرومندی

 "پرستی روحانی"قرآن بھ گفتھ نیزآنسنتیشکلکھاست شرکعینیوجوهازیکی 'شخصیت کیش'

: باشدمی

 و گرفتند خود اربابان را )دارندعھدهبررامردم" دینی" امورکھ "روحانیون("رھبانواحبار" 

 پاکونیست خداییاوجزکھبپرستندرایگانھخدای آنکھ مگر نبودندمأمورحالیکھدر... پرستیدند

).  ٣١ ، آیھتؤبھ سوره" ( گیرندمیشریکبرایشکھ است آنازبرترو

برای  اینانسوگندبخدا"  :اند کھآوردهپیشوایانوپیامبرقولازتفسیر آیھ فوق قرآن در پژوھشگران

 و حرامراخداحاللرھبان واحبار، بلکھنگرفتندروزهآنھابرایونخواندندنمازرھبانواحبار

 بنابراین".  آنانکردنعبادت یعنیپذیرفتناینو اند پذیرفتھھم آنھاواندکردهحاللراخداحرام

 پیرویمعنیبھ، جزشودمی دیدهنیز ادیان ھمھ تاریخدر ، کھدینی رھبران پرستشازآنقرمنظور

 ، بسیاریپرستیروحانیآمیزموفقیتقدمتاما. نیستدیندرآنان) ١( بدعتپذیرشوکورکورانھ

 آنبررا) اندبودهدارعھدهرامردم" دنیوی"امورکھ(تاریخ خودکامھ فرمانروایانورھبراناز

 ویکجھتھرھبریالھیومذھبیتوجیھبھآنھاضروریکمکباو" روحانیون"ھمچونتاداشت

 اعم(و زمامداران رھبران ستایشوبندگی ترتیب بدین. آورندرویمردمبرخویشمطلقھحاکمیت

 اساسیوجوهازیکیبعنوان،یابدمیتعینّیآنھاازکورکورانھاطاعتدرکھ") دنیوی"و "دینی"از

 علت علیامام بھ گفتھکورکورانھولی اطاعت. یافترواج تاریخ ، درسنتیمذھبسنتی و سیاست

: استبودهپیشینجوامعنابودیوتباھیاصلی

 بھرا' حق'(فروختندآنراھممردموداشتندباز حقازرامردمکھبودجھتاینبھشماپیشینیان شدن تباه" ... 

مطلقًا  خودبرای( نمودندپیرویھمایشانوداشتندواباطلبھراآنھااینکھ و )سپردند' قدرت' دارندگان

). البالغھنھج ٧٩ نامھ از - بودندقائل'وظیفھ فرمانبری'

 خویشپیروانوشھروندان،خودظاھریدعاوی، علیرغممعاصرسنتی سیاست گوناگون گرایشھای

 می بار متعّصبواندیش جزم، مقلد راآنھاودارندمیباز آزادانھخردورزیواندیشیدنازرا

 چند ھر داری سرمایھ دموکراسیھای. دھند قرار آنھاکنترلوفرمانزیر اختیاربیرا خود تاآورند

 چندیادو میان گزینشامکانشھروندانبھ طبقاتی –سیاسی  محدودچھارچوبیکدریکبارسال

 اطاعتبایدونیستخبریمردمیمشارکتومشورتازدیگرآنازپس، ولیدھندمی را حزب

 رھبریجزچیزیعملدر نیزسنتیسیاستچپگرایش" دموکراتیک سانترالیسم" نظریھ). ٢( کنند

 باالخص، ومرکزیتآن از تصمیم ھموارهدرمتقّدو اصالت؛ استنبودهپایینبھباالازیکجھتھ

 سیاستدوورژه موریس، معاصر سیاستدریکجھتھرھبری باره در. است، بودهرھبرشخص
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: گویدمیفرانسویشناسجامعھوشناس

 داشتھاجتماعیگروھھایداخلدرقدرتانتقالوترکیببرایھاییایدهانسانھاعصریھر در" 

 میتطبیقایدهاینباراخودنیزرؤسا. کنندمیتبعیتخودرؤسایبھنسبت بالطبعھ، انسانھااند

). ١۶٧، صسیاسیاحزاب" (نیستند قائلدیگرانبرایراحقاینودھند

 وقدرتافزایشدررامعاصرسیاستدرمردمورھبرانمیانحقوقیتمایز سیاسی پیامددوورژه

: بیندمی آنشدنشخصی

 رھبران،قدرتافزایش -١: ھستندسیاسیاحزابتحولبرحاکماساسیامردوبیستمقرنآغاز از" 

 کھھستندایپدیدهدوقدرتشدنشخصیوقدرتافزایش. قدرتشخصیتجلیجھتدرتمایل -٢

 این. نیستنداحزاببھمنحصرپدیدهدواین. شوندمیمشاھدهانسانیگروھھایاز بسیاریدرامروز

" قدرتشدنتشکیالتی"وقدرتتضعیفکھھستنددورکیمامیدھایویرانگروکنندهتکذیبپدیدهدو

 افزایش جھتدر لتحّوعمًال اینحالیکھدر. شمردمیدموکراتیکلتحّواساسیمختصاتاز را

 بنامقدرتافزایشباگاهآنشخصی جنبھوقدرتافزایش. استیافتھقتحّقآنشدنشخصیوقدرت

). ٢٠٠، صھمانجا" ( استدموکراتیکاصولاجرایکھاندشدهعیمّدوشدهگرتجلیھاتوده

 توضیحچنینرامعاصرسیاسیاحزابدرفردی یکجھتھقدرتاعمال شگردھای و روشھا دوورژه

: دھدمی

 مردمافرادھایاندیشھبابیشترکھگزیندمیبرراراھیخویشنفوذتقویتبرایرھبریدستگاه" 

 ویابندمی، تغییرشوندمیرھبریوھدایتآرامیبھکننداحساسافرادآنکھبدون. استمناسب

 راخود تأثیرافراداختیارازبیش رؤسای حزبی ، ابتکاررفتار آندرکھ گزینندمیبررارفتاری

 درسازندمینمعّیومعلومخودشانراحزبکارکھاندیشندمیچنینمردم گروه. سازدمیبارز

 آنانمخصوصوشودمیتلقینآنانبھراآنچھآنان. نمایندمیاطاعترھبریدستگاهازحالیکھ

 میتلقینآنانبھبیشترکھاندازهبھمانوکنندمیتلقینآنانبھزیادتربتدریج. شناسند، نمیاست

). ٢٠٨ص" ( نمایندمیاحساسکمترراتلقین، اینشود

: میشددیدهنیز "جنبش کارگری" نخستینرھبرانمیاندرشخصیقدرتافزایشونگری یکجانبھ

 بندرتوبالیدندمیخویششخصیقدرتبھ. بودندمستبدبسیارسوسیالیسمآورندگانپدیداز برخی" 

 خاصیمتقّدو برتریعمًالمارکس، کارلاولالمللبیندر. شوددادهتشکیالتبھقدرتپذیرفتندمی

 ساختیخودحزب، بھ، السالآلمانسوسیالیستحزب آورندهپدید. نمودحفظخویشبرایرا

). ٢١٠ص" ( بودکامًال حاکماوفردیقدرتوبوددادهدیکتاتوری

: نویسدمی کمونیستاحزابدرقدرتالھّیت بارهدر ھمچنین دوورژه

 کمونیستحزبدرتکیفّیاینبا. شودمیھماھنگقدرتساختنخداییباگاهقدرتشدنشخصی" 
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". است  خدایان – پادشاھانقدرتشکلکھانددیدهممجّسراقدرت اشکالترینقدیمیازیکیفرانسھ

 ھر. استعاقلونیک ، بینھایت، خطا ناپذیرمطلققادرحزب، رھبرکمونیستاحزابروشدر" 

 حزبقانونشودناشیاوازکھایاراده، ھراستواقعیت، مظھرشودخارجاودھانازکھبیانی

 عکس... کنند  میعطاایالعادهفوققدرتکمونیستحزبرھبربھتبلیغاتنوینتکنیکھای. است

 دراستالینعکس... ھستحزباعضایھایخانھ ھمھ ، دردیوارھاھمھ، برساختمانھاھمھبر او

 شبھجنبھشخصیقدرتروسیھدر... شدنمیظاھرمردممیاندرھرگزاستالین امابودروسیھتمام

). ٢١۵ص" ( بودگرفتھبخودخدایی

 قدرتھایوپرستی، شخصیتمذھبوخدانفیبابودندعیمّدکسانیکھ! استشگفتیجایبسیکھ وه

 ، وآوردنددرقدرت تقّدس وپرستی  رھبرازسر، اینچنینکردخواھندکنریشھرا ازانسانبیگانھ

 کھھستند باستانیاقوامھای آناندازهدربلکھنیستنداندیشھتکاملنھایتدرتنھانھکھکردندثابت

  نیازمندشدیدًااینھادلیلھمینبھاتفاقًا، واندپرستیدهمیراخودروحانیونو، پادشاھانفراعنھ

 کھ استاینحقیقتاما! سازندآزادخداغیرپرستشازراآنانتااندبودهتوحیدیپیامبرانھدایت

 دراین، وبسازند" خدا" یک خویشتنازتاکردندپرستی مبارزه خدا اندیشھ با" کمونیست"رھبران

 کردندمیجلوگیرینادیدهویگانھخدایپرستش بھ مصریان گرایشاز فراعنھ. نداردتازگیتاریخ

 رئیس معماران" نف"، دوم رامسس. بودندبیمناکخویش خدایگونھ رھبری پایھشدنسست از زیرا

 نادیدهیکتایخدایبھگرایشوبتھاازرویگردانیگناهبھرازمانمعمارترینھنرمندو سلطنتی

 رامردمودانستھ "خدایاننژاد"ازراخودکماکانبتواندتوحیدی عقیدهرشدازجلوگیریباتاکشت

 انگیزهبھاساسًاتاریخدر" خدا – شاه" مطلقھقدرتھای. نمایدخود) مطلق اطاعت(پرستشبھوادار

 ، نتیجھباری... اند کردهمبارزهآنھاپرستییکتا اندیشھوپیامبرانباخویشبقایوستقّد حفظ

 عصربھبشریت ، بازگشتمعاصرسنتیسیاسترھبرانخدایی شبھ قدرتو شخصی قدرت افزایش

: استپرستیبتوبردگی

 خود بخود، اطاعتدادهشکلتغییراطاعتاینذات. استشدهآشکارتروشدیدترھا توده اطاعت" 

).٢٠١ص" (است دادهروانیومعنویاطاعتبھراخودجای

  'حق حاکمیت مردم'و  'قدرت'میان نوسان در  "دموکراسی لیبرال"

 وشھروندانمتقابلوظایفوحقوق ، در زمینھداریلیبرال غربی یا دموکراسی سرمایھدموکراسی

 خود دوورژهموریس. استثنویتیا گراییدوگانھگرفتارعملونظر در حکومتی –رھبری دستگاه

: دھدارائھ حکومتی سامانھاینازتعریفیکوشدمی نخست وی. است معترفحقیقتاینبھنیز

 فرمانروایانآندرکھ رژیمی: استزیر، تعریفدموکراسیازتعریفھاگراترینواقعوترینساده" 
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 بھ، حقوقدانانانتخابمکانیسمباره در. شوندمیبرگزیدهآزادو انتخاب صحیح بافرمانبرانبوسیلھ

 بھکنندهانتخابتئوریاینطبق. اندکردهتشریحرانمایندگیتئوریھیجدھمقرنفالسفھازپیروی

احزاب سیاسی، " (کند عملاوبناموبگویدسخناوبناماینکھبرایدھدمینمایندگیشوندهانتخاب

). ٣٧۶ص

: ندارندشدن" فرمانروا"امکانھمھحکومتی سامانھایندرکھداندمیھمچنینوی

). ٣٧٨ ھمانجا، ص" (ندارد شدنانتخابشانسنباشدحزبیککاندیدایکھ کسیعمًال" 

 خویشی" فرمانروا" انتخابحقازتنھا "فرمانبر"ھمیشھ ، مردم"دموکراسی"در بنابراین

). یکجھتھ رابطھ( "کندعملاوبناموبگویدسخناو بنام" داردحقفرمانرواپسآنازبرخوردارند و

  زیرقویًا و نبوده آزاد چندان" فرمانبران"نیزسیاسیحقتنھااین در کھافزودباید دوورژه سخنانبر

 روزسیاستدرکھ آنچھ! ھستندخود آینده و، حالگذشتھ" فرمانروایان"روانیوذھنی تأثیرونفوذ

 ،استپژوھشی  گوناگون نھادھای ارزیابیوسنجشزیرپیوستھ، وشودمینامیده" عمومیافکار"

 وشوندهانتخاب کھاستآگاه خود دوورژه. استشدهھدایت" فرمانروایان"ھمینتوسط اساسًا

 ندارندمشترکعالئقومواضعاقتصادیو، اجتماعیسیاسیمسائلتمامیدرھیچگاه کنندهانتخاب

 ھم" آزادوصحیحانتخاب"باکھ، بفرضشوندمیپیروز" انتخابات"درکسانیکھ حکومتلذاو

 اینکھازپس ویلذا. شودنامیدهساالریمردمیامردمحکومتتواندنمیمنطقًا و، اساسًاباشدھمراه

: گوید ، میکندمیارزیابیواقعیغیر را "نمایندگی تئوری"

 ھستندزیباییفرمولھای" ملتنمایندگانبوسیلھملت حکومت"، "مردمبوسیلھ مردم حکومت" ... "

 حدفیکھھستندزیبایی ، فرمولھایمستمعین عدهافزایشتسھیلوھیجانوشوربرانگیختنبرای

. "نکردند حکومتھمھبر، ھمھمردم ھرگز. شرایطیجمعبامگرندارندمفھومیھیچذاتھ

لیبرال دموکراسیازخود، نقد"مردمحق حاکمیت"و" قدرت الزامات"میانتضاددر ولی دوورژه

: کندمیقربانیرادومیانجامسروکندمیرھاتمامنیمھراغربی

 اراده... استزیادیعدهبرمعدودی عده تسلط ن متضّمالزامًا کھداردمراتبیسلسلھحکومتیھر" 

 ژانلذا. آیدخوشرااوکھدھدانجامراکاریآندارد، میلاستطلبمرجو عمیقًا ھرج مردم

 دیسیپلینحکومتیھر الزمھ... داندمیالزمنظمحفظبرایراحکومتدستگاه، وجودروسوژاک

). ۴٢١-۴٢٠ ، صھمانجا... " (استبرونیانضباطیھر. است

 منطقھمان، بھمردمحاکمیتحق نفیدر" دموکراسی"تحقانّیاثباتبرای نیز دوورژهترتیببدین

" انضباط"و" نظم" استقرار کھ بردمی پناه سنتینخبھ محور  وزور مدار سیاستبر استدالل حاکم و

 و !استانضباطونظمنافی" مردم اراده"کھزیرا کند،میجستجومردماز "بیرون"قدرتیدررا

 و نظم ھمان ضروری ، پیامداستناخشنودآناز ، کھ"ھاتودهاطاعت"تشدیدکھبداند دوورژه شاید
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 ، دوورژه"دموکراسی"ذاتی ثنویت. کندمی برقرار" مردم اراده"ورایدر' قدرت' کھ استانضباطی

 برزخوگویی تناقض ، بھباشد نگسستھرا  حکومتی سامانھاین باخود پیوندکھدیگریکسھر و

 نوسانات" سیاسیاحزاب"کتاب در. دارد میواقدرتمصالحومردمحقوقمیاننھاییانتخاب

 حقوقپیگیری کھدوورژهاما. استنمایانبخوبی' قدرتمصالح'و' مردمحقوق'میاننویسنده

 پارهتأمین، بھبیند می دشوار آن" نمایندگیتئوری"وداریسرمایھدموکراسی در رامردمسیاسی

! نامدمی" واقعیدموکراسی"آنراو دھد می رضایت شھروندانمدنی حقوقوھاآزادیای

 حقوقھا وآزادی ازحفاظتھموتعریف ، ھمداری سرمایھدموکراسیدرکھآنجا از اما). ھمانجا(

 درچنانچھکھبردراهجامعھدردولتتسلطافزایش بھ آن، پیگیریاست شده سپرده' قدرت'بھ مدنی

از اندیشمندان  برخی. نمودفراھمرا" مدرنیسمپست"بھموسومگرایشپیدایش آمد، زمینھ پیشینبخش

 بدلیلنیزبازگشتشدند، ولی این" دموکراسی نخستینانگاره"بھبازگشتخواھانمیانایندرنیز

 دوباره جز در نوردیدن، "دموکراسی"پردازان نخستیننظریھ اندیشھ درناگشودهبینیادیتناقضات

 فلسفھمیان نامبردهپردازاننظریھآنکھکوتاه توضیح. باشد، نمیاستشدهپیموده یکبارکھ راھی

 ومردممیانکھجاھروگاهھرآنستکھ حقیقت! بودندسرگردانوحیران مردمحق حاکمیتقدرت و

کار رھبرانوکارپذیرمردم کھای، بگونھگرددبرقراریکجانبھمناسباتحکومتیورھبریدستگاه

...   نھد میپازیررامردمسیاسیحقوقو کندمیسربلند نخبھ ساالریو  کیش شخصیت، باشند پرداز

 'شورایی –رھبری جمعی 'امام علی و 

 ، برجامعھحکومتی سامانھدر' رھبری'و' مردم'، جایگاهسیاست حق مداربینش نوین سیاسی یا  در

 وتعریفرابطھ با در. گرددمیتعیینوتعریفآنان جھتھدومناسباتومتقابلوظایفوحقوقپایھ

 و' شخصیتکیش'با یکسو از، سیاسی'نوین' رفتارواندیشھ ، امام علی پیشوایجایگاهاینتعیین

 وظایفوحقوقبردیگرسوی از ، وستیزدمیرھبران' مطلقصالحیت'و' ناپذیریخطا' اصل

 خدادادی و ذاتیحقراآزادیعلی کھ شدگفتھپیش بخشدر. کندمی تأکیدرھبریومردم متقابل

ارزیابی  سنجش وو، مشارکتگزینش ، حق"بیعت"ازپسو، پیشمردمبرایو دانست میانسان

" خدایی شبھ"قدرت و ناپذیری ، خطاتوده" روانیو معنوی اطاعت"، شخصیت کیش. بود قائلسیاسی

 حقوق انگاشتن نادیدهو یکجھتھ مطلقھھایرھبریایدئولوژیکوتاریخی ، دستاوردھایرھبران

 سیطره زیرکھ مناطقیدر )ع(علی زماندرنامبردهھایپدیده. روندمیبشمار مردم تودهسیاسی

بلند  سلطھ بدلیل انبارشھرمردم نمونھ برای. بودرایج، بشدتاندبودهپادشاھیاستبدادھایطوالنی

 ستایش. بودندکردهخوشاھنشاھی رسوموآداب و استبدادیفرھنگ ، باآن دیاردرساسانیانمدت
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ساسانی  فرمانروایان در آنان! نمود میجلوه شایستھوبایستھکاریبرایشانآنانبھکرنشوشاھان

 فرمانرواییوجویی  برتریحق آنان بھ کھبفردیمنحصروویژهگوھر ؛دیدند می" فّر ایزدی"

 آمدنخبرکھانبارمردم. کند میگذرشھرایناز صفینبسویحرکتدر ، علیباری. دادمی مطلقھ

 باوکشیدهصفجادهکنار مدتھاویپیشوازبھخوددیرین عادت بر ، بنابودند شنیده را لمؤمنینامیرا

: گویدمیشدهپیادهاسباز بیدرنگ علی. پردازندمیویستایشبھافتادهسجدهخاکبھویرسیدن

 خداوندبھنسبتخدابندهبھسجدهدر! کنیدمیتحملتیذّلو خفت چھو! شویدمیمرتکبلذتیبیمعصّیت چھ" 

 ومن. کنیدمیحقیروزبونراخودتانوبینیدمیآفتابحرارتوخوریدمیخاکوگردساعتھا. ورزیدمیشرک

 بھبایدشماو من. شوممیمرگچنگالدچاروبیماری اسیر بستر شمامثلمنھموخداوندیمعاجزبندهدوھرشما

 نیستشمابرتیمزّیھیچ، ھستمشماامیروپیشوااینکھازمرا. میردنمیوشودنمیبیمارکھبریمسجدهخدایی

).صدر، نوشتھ حسن" نامتناھیمردعلی(" "دارمبدوشبیشتریمسئولیتبارفقطبلکھ

 وخواریمایھنیزویکتاخداوندبھ، شرکفرمانروایانورھبرانستایشکھآموزدمی مردم بھ علی

 نمیبرتریمردم تودهبر سرشتوذاتدررازمامدار ورھبرچیزھیچ، زیراآنھاستسرشکستگی

 بر آنھا سوی از اوکھاستبیشتری" مسئولیت"در تنھا مردم با علیچونزمامداریتفاوتودھد

 و خدایگونھ رھبران شخصیت( آنفلسفیھایپایھوپرستیرھبر نفی با. است گرفتھگردن

 میفراھمآنھاسیاسیحقوقبھدادنآگاھیومردمبھبخشیدنشخصیتبرایزمینھ) انزمامدار

 کندمیجلوگیریسوارهباپیادهشدنھمراهازحتی' شخصیتکیش'بامبارزهراستایدرعلی. شود

 می وی). ھمانجا( استپیادهخواریوخّفتوسوارهبرتریوغرورسبباینکارکھگویدمیو

 زمینھتواندمینیزاسالمی جامعھدرکھراپادشاھیرسوموآدابو استبدادیکھنفرھنگکوشد

 بجا فرھنگ. کند نفیونقدپایھ ، ازشود' خداییشبھوشخصیقدرت'بھ' سیاسیمسئولیت'تبدیلساز

 نظامھایدر حتی گذشتچنانچھواستیافتھتداومنیز  امروزتاپادشاھیکھناستبدادھایازمانده

 امروزه توده. شود می ، دیدهسطحیوشکلیتغییراتایپاره، بانیز" دموکراسی"و" جمھوری"

 دارند، در سرپشترا" دموکراسی"تجربھ  قرنیک بیش از کھ غربی جوامع در ، حتیمردمھای

 دادهکفازاختیار چنان... سلطنتی خانداناعضاییاوسیاسی، ایدئولوگ، رھبرجمھور رئیس برابر

! استنقصی  وعیبھر از پاک آسمانی وموجودیوی گویی کھستایندمیراوی

 دستگاهومردم دوجانبھمسئولیتو بھ حقوقرا، علی ھمگان'شخصیتکیش'با مبارزه کنار در

 نکندگمانکسیوشدهآشناخودوظایفوحقوقبھطرفدوھر دھد تا می آگاھیحکومتی

 آنکھ راستا، ضمنایندر علی. فرمانبری' وظیفھ'فرودستانودارندفرمانروایی' حق' تنھا فرادستان

 کھداد، فرمانگنجاندسیاسی خویش نامھ ھایپیمانمتندر را حکمرانی صحیحمعیارھایواصول

 مردمحضوردرخودمأموریتوفرمانداریمقربھورودبھنگامکارگزارانووالیانازیکھر

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



103

 رامردمو دارد مسئولیتیچھکارگزاریا حاکم بدانندھمگانتا بخواند آنھابررا خود نامھپیمان متن

 مردمتک، تککردتخطی میخودپیماناز فرمانداریاگر. استتکالیفیوحقوقچھاوبرابردر

 ازیکی نامھ پیمان ، درنمونھ برای. کنندشکایتعلیبھوسرپیچیدهاوفرمانازداشتندحق

:است آمده مالیاتی چنینکارگزاران

 ریاکاری(دھدانجامآنراغیرباطندرکھنیاوردبجاراخدافرمانازکاریظاھردرکھ کنممی امر را او" ... 

نباشد و  دوگانھ گفتارشکردار وو آشکارشونھانکھباشد کسانی ازو ")مسلمان" سیاستمداران سنتی ویژه

 بھ و ندھدآزار را) پردازان مالیات(آنھاکھدھممیفرماناوبھو. کند بندگیخالصانھراخدا، وکند ادارا امانت

 ازنیازبیراخود(نگرداندبر روی آنھاازنکردهگردنکشرااوآنھابرحکومت ، ونبنددونگویددروغآنھا

 حقوق بھیافتندستدروبرادراندیندر ایشان ، زیرا)نگیردبرآنھاازرا خود دادومھروندانستھمردم

نیازمند  ناتوانانوتھیدستانتوشرکای ، ومعلومحقیوثابتاستایبھرهصدقاتایندرتراو. یاورانندثروتھاو

 چنیناگر، وبپردازتمامیبھراایشانحقوقنیزتوپردازیممی بھ تمامی تراحقماکھ) گونھ ھمان( ، وھستند

 خداوند پیشگاهدراودشمنکسیکھبحالبدا، وداشتخواھیدشمنبیشترھمگانازتورستاخیزروزدرنکنی

و کسی کھ امانت ، باشند ماندگانراهدروتقصیربی ، وامدارانشدگان و رانده ، بینوایاندستانتھی و نیازمندان

 راخوددنیا، درنسازدپاکآنازرادینشوخود و بیاالید خیانت بھ دست و شماردسبکوخواررا) ادای پیمان(

 مّلتبھ، خیانتخیانتبزرگترین) کھبدان( و. باشد رسواتروخوارترآخرتدرو است کشاندهرسواییوخواریبھ

 روا آنھا خیانت بھ ھمکنددرازیدستمردم  حقوقدر کھ ھر( ...استپیشوایانبا ، دغلدغلزشترینو

). البالغھنھج ٢۶ نامھاز( ") است نموده دغل پیشوایشبھ  نامھپیمانایننقضباھموداشتھ

' حق' ازدولت رانپایوو، کارگزاران)ع( علی حکومتیوسیاسی رویھوبینش در بنابراین

 بھ آنھا و باشند یکرنگمردمبا دارند' وظیفھ'، بلکھنیستندبرخوردار یکجھتھ مطلقھ فرمانروایی

 رویگردانآنھاازوکننداداتمامیبھرا) رنجبران و تنگدستانبویژه( آنھا ، حقوقبمانند وفادار

 علی. ھستندبرخوردارحکمرانی حقازکھاستوظایفایندرستانجام در صورت تنھا، ونباشند

: کند میترسیم چنیننیز را' رھبری' و' مردم' سویھ دومناسباتومتقابل حقوق

 رساندن ، وشماست اندرزداریدمنبرشماکھحقیاما. استحقیمنبرراشماوحقیشمابرمرامردم ای" 

تا  شماست آوردنبار ، ونمانید نادانیدرتاشماستبھآموزش، وتمامیبھشماستبھعمومیثروتھای و اموال

 ، وآشکارو در نھان مناندرز،بیعتپیمانبھشماستکردندارم وفاشمابرمنکھحقیاما و. بیاموزید )ھمواره(

). ٣۴ از خطبھ( "دھم آنچھ فرمانازپیرویوبخوانمراشماچونمناجابت

 طرفدوھربرانگیختن، سیاسیرھبریو مردم دوجانبھمناسباتدر راھنماخطوط ترسیم از ھدف

 بھنسبتیکیکھحقی. استمقابل طرف حقوقرعایتحالعیندروخویش حقوق مطالبھ بھ

، سیاسی دوجانبھ وظایفوحقوقبھبودن آگاه. کند می' مسئولیت'ایجاددیگریآن، دردارددیگری

 چشمبھخطبھایندرکھایانگیزانندهونغز نکتھ). ٣( بخشدمیبالندگی و، پویاییشادابی جامعھبھ
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! دارندیکدیگرگردنبردوھررھبریومردمکھ اندرزوپندبناماستمشترکیحق، بیانخوردمی

 آزمودهوھایافتھانتقالاست، شدهفھمعملدرو آیدمیبرآنمعنایاز، چنانچھاندرز و پند). ۴(

 حکومت رئیس کھایجامعھدر. داردوجود خیرخواھی و دلسوزی اوبھنسبت کھ استکسی بھ ھا

پند  و دھیپند بھکھشودمییافتایدو جھتھ خواھی، خیراستمردم آزادانھوآگاھانھ برگزیده

 مردممیان در ھاآزمودهوھادوجھتھ یافتھآزاد و جابجایی. برد میراهرھبریومردممتقابلپذیری

 تصمیمدررھبرینھادومردم مشارکت ومشورتترسادهبیانبھ حکومتی، و –رھبری دستگاهو

 ومستقیمآرای باکھاستحکومتیورھبریبودنساالرمردمکننده امور، تضمیناجرایوگیریھا

 تامذھبیازوچپتاراست، ازامروز سیاسی رھبران. استشدهبرگزیدهمردم آزادانھ – آگاھانھ

 اندرزگویکھدانندمیآنازکمتررامردمودانندخود می صالحیتدرتنھارااندرزو، پندالئیک

.بدانندخودحقرامردماندرزگوییاینکھبھبرسد، چھباشندآنان

:دھد می آگاھیمتقابلحقوق این ازدیگریھایجنبھبرلشکریانشبھاینامھدرعلیامام

 اسرارکردنفاشکھ(جنگدرمگر ندارم پنھان شمااز را چیزیآنستکھمنبرشما حق باشید آگاه" ... 

 تأخیربھ خدا، و حکمدرمگرنرسانمانجامبھشمابامشورتبدونراکاریو )سازدمیآگاهرادشمنجنگی

 درشمااینکھ ، وننشینمپایازام نرساندهبھ انجامآنراتا ، واست رسیده آن فرا موعدکھراشماازحقینیاندازم

 کھ خداست برشدچنینشمابامنرفتارگاهھر پس ).ندھمبرتریدیگریبررایکی(باشیدبرابرمننزدحق

 انجامدر و نکنید درنگ فرا خواندم راشماچون اینکھواستپیرویشمابرمنحق، وکندتمامشمابررانعمت

). ۵٠ نامھ، البالغھنھج(... " روید فروحقراهسختیھایدروننماییدکوتاھیبدانم صالحکھکاری

 حق) ١: برخوردارنداساسی حق سھ ازحکومتیورھبریدستگاهبرابردر، مردمنامھ این طبقبر

 و جنگبھنگامجز" رازداری. "نظامراھبردیخطوطو، ھدفھاھا، برنامھطرحھابریافتنآگاھی

 درمشارکتورھبریبامشورتحق) ٢نیست، روادشمنجاسوسانکارازجلوگیریبمنظور

 ھایپیگیریباخویشاقتصادیواجتماعیحقوقبھتبعیضبیدستیابیحق) ٣تصمیم گیریھا، و

 حقکھاستمردم ، برکردادارا مردم گانھ سھ حقوق' رھبر'چون پس. حاکمیتو رھبریبموقع

 عدالتخواھیوجوییحق' راه' سختیھای و از نمایندپشتیبانیو پیروی ویازآوردهبجا را رھبری

. طلبدمیبردباریوپشتکارراهاینکھ نھراسند

 وی نیحکومتی، سخنرا – رھبریدستگاهومردمجانبھدوحقوقاندر علیامامبیانترین جامع اما

 درشودمیمربوطگفتماناینبھکھآناز بخشھایی کھ) البالغھنھج ٢٠٧ خطبھ(است صفیندر

: گرددمیبررسیاینجا

استحقیشمابرمراکھھمانطور، واستدادهقرارشمابرحقیھستمزمامدارتانکھمنبرایسبحان خداوند" 

 ."است حقیمنبرنیزراشما
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) ع(علیدیدگاهدر. شودمیاثبات حکومتی –رھبری  نھادومردمدوجانبھحقوقنخستگام در

 رابطھیکدر. باشدنمیمستثنیعمومی  قاعدهاینازنیزسیاسیحقوقو یکجانبھ نیست حقیھیچ

سیاسی  حقوقبودندو جانبھ اعالم. ندارد معنا دیگرطرفحقبدونطرف، حق یکانسانی مشخص

 جانبھدوبر علی پیوستھ تأکید. زمانسیاسی اندیشھدربودانقالبیتنھاییبھ، خودامام علیسویاز

 ولی. خود نوینحکمرانیروشوسیاسی  بینش کشاندنآزمونبھ دربودکوششی  نیز حقوقبودن

: کھ دانستباید

 بررا کسی. داراسترامیدانتنگترینآزمونو سنجش زمانولیداردراھامیدان فراخترین گفتگوھنگامبھحق''

 ضروریسبحانخداوندکھحقھابزرگترینو... استحقیاوبرھمرادیگریآنآنکھمگرنیستحقیدیگری

 برایادای آنرا خداوندکھاستایفریضھاین زمامدار، وبراستمردم حقومردمبراستزمامدارحق گردانده

. ''استدادهقرار دینشان ارجمندیومیانشان دوستی و ھمبستگی سبب آنرا و داشتھ رمقّردیگریبھنسبتیکھر

 و، ھمبستگیھمدلیآنھامیانکھاست حکومتو مردممتقابلحقوقادایوجھتھدومناسباتدر

 در، راھنمای آنھاحکومتومردممتقابلحقوقتبیینباکھو دینشان گردد می برقرار دوستانھ پیوند

 حقوقدرنگریدوجانبھ. گردد میارجمندو ، سربلنداست بودهسیاسی پیشرو نظامیکریزیپی

. گرددمیجامعھمعنویومادیامورقواموانتظامسببسیاسی

 گردندنمیاصالح حاکمان ، وگروندصالحوخیر حاکمان بھ آنکھمگرشودنمیاصالحمردم حال و وضع پس ''

. '' )برپایی حق در(خلقپایداریبھمگر

 خود رفتھدستازحقوقآنھاتابنابراین. ھستندسیاسی التتحّو واصالحات اجتماعی ، پایھمردم توده

 رھبریبھکھنیاورند، حاکمان را بجا) بھ حق نیست جز عملکھ(خویشوظایفو نکنندمطالبھرا

" صالحوخیر"بھ، ھرگزاندکردهخوخودوظایفو حقوق مردم ھمزمانگرفتننادیدهویکجھتھ

 بھبودینیز مردماحوالو اوضاع، درنگردد اصالححکومتنھادزمانیکھتاو. گرویدنخواھند

 میآنتطبیقو' سیاست'کانال ازجامعھدرانقالبییااصالحیلتحّو ھر. گرفتنخواھدصورت

 برحقھایخواستھوحقوق بھ کوشیدند علیبا بیعتوعثمانسرنگون کردن بامردم، چنانچھگذرد

 سیاسیحقوقدر نگری دو جانبھبا حکومتنھاد تطبیق، علیتوحیدیدیدگاهدر پس. یابنددستخود

: استاقتصادی واجتماعی  پیشروانھ التتحّوواصالحاتدراساسیگامنخستین

 دین پدیدار و راھھای، وارجمندمیانشاندر، حقنمودادارامردمحقزمامداروزمامدارحقمردمگاهھرپس" 

، شودمیاصالح روزگار بدینسان. گردد جاری اش روند شایستھدرسنتھا، وبرپادادوعدلھای نشانھ ، واستوار

 ". گرددمیبدلنومیدیبھ دشمنان) امیدوارانھ( چشمداشت و رود می امیددولتپایندگیبھ

 ومالکجامعھدررا' حق'نخستگام، دریکدیگر حقوق ادای، ورھبریو مردم دو سویھ مناسبات

 صحیح ، شناساییستمگریوزورگوییرسمبرافتادن با سپس. گرداندمیارزیابیھا و داوریھامعیار

 گستری و عدالتھایزمینھ،گرددمیابھامبیوآسانھدفبھرسیدنروشوراھنما اندیشھ
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 تقویتو تثبیتباسرانجام، وشودمیھموارکشورآبادانیوپیشرفتنیزوجامعھ درھمبستگی

بھ تجاوزفکرو بستنخواھدآنانبر سیطره و غلبھ بھامید یکشور ھیچ 'حق مدار'سیاسینظام

.رفتخواھد بیرونجھانی  طلبانتوسعھوغارتگران سر ازآنانمرزھای

 ستمواجحافمردمبرزمامدار یا و )انگارند نادیدهرااوحق حاکمیت( یابند چیرگی زمامداربر مردم اگر و" 

 کاریھا، دغلگرددپدیدارستموجورھای، نشانھدھدرخکلمھاختالف آنگاه )نمایدپایمالرامردمحقوق(کند

 تعطیل قوانین اجرایگشتھعملنفسخواھشبھ پس. ماندمیرھروبی )خداییی(سنتھا راهوبسیاردیندر

 پس. ندھدراهدلبھبیمی کسی باطلعملانجاموبزرگحقنشدنادابرای ، وشودافزونمردمرنجو ، دردگردد

 وبیعدالتیھابسبب( از بندگان بازخواستھای خداوند. شوند ارجمند تبھکارانوگشتھخوارنیکوکارانآنزمان

 کسی، کھھم باھمکاریویکدیگردادناندرزبادشما بر حقوقادای این درپس. گرددبسیار )بیشمارگناھان

 کوششاوبندگی، دربودهمشتاقاو خشنودی طلب برای چند ھر کند خدا اطاعت شایستگی بھ آن نتواندبدون

 ." نمایدفراوان

 مناسباتناخوشایند پیامدھای مناسبات دو سویھ مردم و رھبری، علیدرخشاننتایجبیانازپس

 برتاشماردمیبرنیز را' رھبری'و' مردم'متقابلوظایفوحقوقگرفتننادیدهویکجھتھسیاسی 

 پراکندگیودستگیچند: دھدگواھیجامعھدر' رھبری –مردم'مناسبات کنندهتعیینوکلیدینقش

 دینکارکردوتماھّیدراجتماعی، تغییربیعدالتیھایوتبعیضاتگسترشو ، پیداییھااندیشھوآراء

 بی و جویان، خودسریسلطھعقیدتیابزاربھآزادگان و حق جویانراھنمای اندیشھ ازآنتبدیلو

 ، وارونھسیاسی انفعالوتفاوتی ، بیاخالقی ناھنجاریھایوروانی بیماریھای فزاینده، رشدقانونی

 حقوقی در یکجانبھ نگری وگراییثمرات مطلق از... ارزیابیوسنجشمعیارھایوارزشھاشدن

و یا گرفتار ھرج و  خودکامھحکومتھایسیطرهزیرکھجوامعیدرنامبردهپیامدھای. استسیاست

 اساسًا جھانسیاسیتاریخبرحاکمرونداینکھباولی. استنمایانروشنی، بھمرج سیاسی ھستند

دیدیم، دومبخشدر، چنانچھ)ع(علی، حکومتدھدمیگواھیرامردمبرزمامدارانستموجور

 ، دردنکردنداداراعلیحقکھمردمی باری! دھدمینشانرا' رھبربھ مردم جفای'ازنادری نمونھ

 پیخودتاریخیخطایبھتاشدندپذیراراامویغارتگروخونریزحکومتدرگرفتاریرنجو

، استھستیجھانبرحاکمتکاملی سنتھایازپیرویھماناخدافرمانبریکھآنجا از حالبھر! ببرند

 ضروریاجتماعیپیشرفھایبرایراحکومتگرانومردم دوجانبھحقوقنیزتاریخدرخداتسّنو

 – جمعیرھبری( سیاسی دوجھتھ رھبری استقرار دراجتماعی پیگیرانھ کوشش، بدوناست گردانده

 توانند نمی دینیشعائرومناسک، انجام'رھبری'و' مردم'متقابلوظایفوحقوقو تثبیت) شورایی

. گرددخداخشنودیموجب و شدهتعبیرخدا فرمانبری بھ

 حقبرپاییاجرا وبرایاستیکدیگریاریودادناندرزدر، کوششبندگانبرخداوندواجب حقوق جملھ ازاما" 
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 مرتبھومقامچنداست، ھر گردانده واجب کھ خداوند حقیادای درشدنیاریازنیازبیمردینیست و. میانشاندر

 در دیگریبا ھمکاریوتعاوناز ناتوان مردینیستو. باشدداشتھپیشگامیوبرتریدیندربودهبزرگاو

. " باشدکوچکآنھادیدگاندرشمردهخواررااومردمچند، ھرحقبرپایی

 علی، اماماجتماعی )انحطاطو(تکاملدر' رھبری –مردم' مناسبات کننده تعیین کارکرد بھ توجھ با

 تکاملورشدبھ ، کھرا جانبھدوحقوقیو سیاسیمناسباتبرپاییدرشوراییوجمعیپیگیرکوشش

 مسئولیت اینانجامراستایدر. داندمیخودبندگانبرخداوندواجبحقوق ، ازبردمیراهاجتماعی

 حقوقبرپاییدرکھباشند چرا مندبھرهیکدیگرعملیو، معنویفکریکمکھای ازباید، ھمھخدایی

 بزرگترین. نیستبرخوردارویژهتواناییومطلقصالحیتازتنھاییبھھیچکساجتماعیعدالتو

 ھیچکس. نیستندنیازبیدیگرانھمکاریومشورتازعقیدتی نیز و سیاسی رھبرانترینآزمودهو

 گذاریحقامردرھمکاریوھمفکریروندازکھنیست" خوار"و" نادان"آنقدرنیزمردممیاناز

 مسئولیتاینتوانندمییکدیگرھمکاریو، راھنماییمشورتباتنھاجوحق مردم. باشدبیرون

 بنا 'سیاست'در راایفلسفھ شالودهخودسخنانازبخشایندر علی امام. برسانندانجامبھرابزرگ

 علی). ۵( استعدالتخواھانھوجویانھحقمبارزاتدرشورایی –جمعیرھبریھماناکھنھاده است

 ازلّوتحو تغییرو گرایی ، ارادهتکروی ، ھرگونھ'مطلقصالحیت'تئوریوگرایینخبھطردبا

 صورت، دراجتماعی –سیاسی التّوتحوتغییردر گرایینخبھوتکروی.  کندمینفی را' باال'

 نخبھ. کند متوقف راحکومتوسیاستدرحقوقینگرییکجانبھروندتوانستنیز، نخواھد موفقیت

 کیش ، ھمچناناجتماعی – سیاسیلّوتحوگذاریحقدر امرمردمتودهاز'عبور'و گرایی

. کردخواھدماندگارجامعھدررا قدرت فلسفھویکجھتھرھبری، شخصیت

 ، ودارنددوست را خودستاییوفخر فروشی آنستکھ نیکوکارمردمنزدفرمانروایانحاالتترین پست از" 

 گمانبھ اینکھ ازدارم کراھتمنو. گرددمی تعبیر پسندیخودوخواھیبرتریبھکھاستایبگونھرفتارشان

اگر ھم ونیستمچنینکھراخدایسپاس ، ودارمدوست)شماجانب از( را ستودنوچاپلوسیکھیابدراهشما

 اوکھسبحانخداوندبرایفروتنیجھتازرامیل، اینشودگفتھ ثناومدحمنبارهدرکھداشتم دوست )بفرض(

 درپیروزی و کارانجام از پسمردمکھبساو. کردممیدورخودازنمودهرھااستسزاوارتربزرگیوشکوهبھ

 شما )ام با رفتار عادالنھ(وخداازامفرمانبریبرایمرا ، پسبیابندگوارا و دلنشینرا ، ستایشآزمونیک

 ، وآورمبجابایدکھدارمگردن بر مسئولیتھایی و ام ادا نکرده کھماندهباقیھنوز حقوقی زیرا نکنید ستایشبسیار

 و نگویید )نخشمشاازگریز یا آنھاخوشامدبرای(شودمی زورمندان گفتھ و با گردنکشان کھسخنانیمنبا

 ، ونیامیزیدمن باریاکاری و چاپلوسی بھ، ونکنیدپنھانمنازنمایندمیپنھانغضبوخشماھل ازمردمراآنچھ

 شماازراخود بزرگداشت درخواستداریدگماننھ، وآید گرانشودگفتھحقیسخن اگرکھمبریدگمانمن بارهدر

. بودخواھد گرانتر برایش عدل و حقبھ، عملآید گران برایشدادگریپیشنھادیاحقسخنکھکسی ، زیرادارم

 کاردرآناز، ونکنمخطاکھنیستمآنازبرترمنزیرا نکنید خودداریمنباعدلبھمشورتوحقگویی، ازپس
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 ترمسلطوتواناترمن از این کار بھ اوکھکندکفایتمنازآنراخداآنکھ مگرباشمنمی ایمنومصئونخویش

. " یکتاییم پروردگار )یجایزالخطا( بندگان ھمگیشماومنکھنیستاینجز، واست

 گرایشھایوویژگیھانیز، وحاکمان ورھبرانبھنسبتمردمسنتیرفتارودیدگاهبرجستھابعادعلی

. بکشاندآزمونمداربھراخودسیاسینوینبینشکوشدمیوکندمیبازگو را' نخبگان'نزدمعمول

 رھبرانادعایمورد ناپذیری خطا یا' عصمت'وشخصیتکیش؛ توحیدیبینیجھانبرتکیھ با وی

 خداوندان این ھمھ با. کندمیپافشاریعدالتو حقپیشبرددر شوراضرورتبرو کندمینفیرا

) ع( علی تجربھ و ، اندیشھبودند پوشانده اسالم اندام بر "وارونھ پوستین"کھ ' تزویر'و' زور'و' زر'

 و تبیین شیعیان میان درگوناگونعناوینبھرامطلقھیکجھتھ رھبری و گرداندندوارونھنیزرا

! نمودند ترویج

دستگاهومردمحقوقی مناسباتبر' طبقاتیجھتگیری'و' تخصص' مقولھدوتأثیراکنون بجاست 

:گردندبررسی  حکومتی – رھبری

صتخّص

 نیز ، و'رھبری –مردم'مناسبات فرھنگیواقتصادی، اجتماعیپیامدھایبررسی بازتابھا واز

شناسیجامعھ درکھآیدمیبرالبالغھنھج ٢٠٧ خطبھدرسیاسیتغییرواصالحاجتماعیمکانیسم

 ناپذیرجدایی اجتماعیپویشھای  و مناسباتگروھھا، از'حکومت'و' سیاست'، نھاد)ع( علیسیاسی

 واستاجتماعی دیگر روندھای زندگی ازمستقلسیاستسنتی، نھادرایج در سیاست اما. است

 آنھا کھ بر سر: نیز دو دستھ بیشتر نیستند" نخبگان".گیرد میقرار" نخبگان"انحصار درناگزیر

 دستاویزیوبھانھ' صتخّص'، سنتی سیاست در! ھستند، و آنھا کھ سودای آن را در سر دارند 'قدرت'

 درآن کردن  انحصاری، وجامعھسیاسیرھبریدرمردمسیاسیحقوقکردنمحدود برایاست

 ومعتقداصلاین بھ، عمیقًاعملونظر، درمعاصرسنتی سیاست راست گرایش ".نخبگان" دستان

 و' صتخّص'، 'سیاست' استقالل نظردرچند، ھرنیزسنتیسیاستچپ گرایش. استبوده مؤمن

 !بوده است پایبندھاآنبھعملدر، امااستکردهنقدطبقاتیھایی مقولھبعنوانرا" نخبگان" حکومت

، "نخبگان"بدست مردمسیاسی حقوق کردنپایمالواقعدر غرب، ودر سیاست شدن صیفرآیند تخّص

 در باتامور .گردیدآغاز" اجتماعیپویشھای و مناسبات، گروھھااز سیاست استقالل" تئوریطرح با

 می "سیاستاستقالل" بارهدرتکویلتئوریطرحازپسخویش" سیاسیشناسیجامعھ"کتاب

: نویسد

. آمددرسیاسیتئوری ستونھای عمده ازیکیبصورتنوزدھمقرن پایان از... سیاستاستقالل ایده" 

 اوآنچھدرھستنیزوبرماکسسیاسیشناسیجامعھمشخص خصیصھبصورتیسیاستاستقالل
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 نیروھای اھمیت... داندمیتولیدوسایلتمرکز ھمپایھ ھم تراز و آنرا ونامدمیادارهوسایلتمرکز

 نخبگانتئوریدرداردبردررامارکسیسمباترمستقیم برخورد کھدیگریشکلبھ مستقلسیاسی

 گفتھبھ. استگردیده ، تأکیدشدهتنظیمپارتوبدستتریناپذیرآشتینحوبھوموسکاتوسطکھ

 یکشودمییافتسیاسیسازمانھای ھمھدرھمیشھکھگرایشھاییوواقعیتھامیاندر: موسکا

خیلیکھھاییجامعھاز-جوامع  ھمھ در. پیداست نگاه کمترین باحتیکھاستآشکارآنچنانواقعیت

 -جوامع تریننیرومندوترینپیشرفتھتااندرسیدهتمدندم سپیده بھزحمتبھواندیافتھتوسعھکم

 میحکومتآنبرکھایطبقھوکندمیحکومتکھای، طبقھخورندمیچشمبھ مردم ازطبقھدو

 دررا، قدرتدھدمیانجامراسیاسیوظایف، تماماستکمترشمارشھمیشھ، کھاول طبقھ. شود

 کھدومطبقھحالیکھ در. استمندبھرهآوردمیھمراهبھقدرتکھمزایایی ازوداردخودانحصار

 خشنوخودسرانھبیشیاکمگاھیوقانونیبیشوکمگاهکھایشیوهبھاستترجمعیتپر طبقھ

 حکومتآندرکھآورددردیگری گونھبھراتئوریاینپارتو. شودمیکنترلو، ھدایتاست

 ص" (است شدهدادهنشان... اجتماعیزندگیناپذیرتغییروثابتعامواقعیتیکبصورتنخبگان

١۴-١٣.(

 شدن صیتخّص ، روندداری سرمایھ دموکراسیھای درآمدھادرعادالنھناتوزیعوثروتتراکم

 رقابتھایدرثروتوپولنقشبارهدردوورژه موریس. نمودتقویت را' سیاسیکار'و 'سیاست'

:گویدمیداریسرمایھجوامعدرموجودسیاسی

 ھایھزینھ تأمینالمثلفی: بماندپوشیدهسیاسیھایمبارزهدرپولنقشتاشده کوشش" ... 

 ھای نظریھ... استکردهحفظراخودمخفی جنبھ بیشوکمھمیشھھاروزنامھوانتخاباتی مبارزات

 درکھگویندمی. استدموکراتیکامریپول، نفوذتحلیلآخریندرکھکنندمی تأیید داریسرمایھ

 آنکمکبھسیاسیاقدامیکاعمالوثروتآوردنبدستامکانکس ھمھرقابتبرمبتنیرژیمیک

 قدرتکھگرفتندمیایرادالنمتمّوبھکھکسانیبھپاسخدرگیزو جملھعمیقمعنیاستاین. داردرا

 تراکمپدیدهو پیماید میغلطیراهاستداللاین...  "شویدثروتمند: "اندگرفتھانحصاردرراسیاسی

 کندمیمخدوشرا رقابت ، بکلیوراثت راهازاکتسابیثروتھای انتقال. کندمیفراموشراسرمایھ

). ١٨۵-١٨۴ ، صسیاست علم اصول... " (بردمیمیانازرادموکراتیکش خصیصھو

 ھمھکھاستآنازمانعپدیدهاینو رودمی تراکمبھرومنظموقانونمندایبگونھ ، سرمایھباری

، استھم ھزینھ پربسیار ، کھرا سیاسیرقابتدرشرکتامکانمیزانیکبھو" شوندثروتمند"

' وراثت'. باشددموکراتیکتاخواھدمیبرابرشرایطسیاسی ھم ، رقابتدیگرسویاز. آورندبدست

 تراکمبھو داردمیبرمیانازاجتماعیزندگیدررابرابرفرصتھایوشرایطپیدایش امکاننیز

 بھداریسرمایھاقتصاددررا' رقابت'سرانجام  سرمایھتراکمروند. رساندمییاریسرمایھ
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 و پایدارتررا" نخبگان"دستدرسیاسیانحصارنیزاقتصادیانحصار، وکند میتبدیل' انحصار'

 .گرداند می ترنیرومند

 وسیاسیتشکیالت احزاب پیچیدگینیزوسیاسی مبارزات جغرافیاییگسترشبدلیل امروز

 اندکبسیارحکومتگرانورھبرانبا ھواداران و مردم مستقیم رایزنی ، امکانحکومتیسازمانھای

 دیگروای توده ، انجمنھایگروھیھایرسانھگری میانجیباباید اندیشھتبادلورایزنی. است

 ھارسانھ، اینباشندھم" دموکراتیک"اندازه، ھرداریسرمایھجوامع. گیردصورت مدنینھادھای

 و، انجمنھاجمعیارتباط این جوامع دستگاھھایدر. برندمی' قدرت'و' ثروت'نفوذ زیررا نھادھاو

 می پیدا' سیاسیحمایت'و' امکانات'، 'پول'بھبیشتری نیاز خودفعالیت گسترش بامدنینھادھای

. گردند میوابستھ' زور' و' زر'بھبیشترناگزیر و گرفتھ فاصلھ مردم تودهاز بیشتر بنابراین. کنند

 دررادیویی فرستندهیکیاروزنامھیکاندازیراه جھتراالزم سرمایھاساسًا نیز مردم توده

مالی تواندرتنھاکھطلبدمیھنگفتیثروتارتباطیارگانھاینگھداریواندازیراه. ندارنداختیار

 غربی دموکراسیھایدررسانیاطالعودھی خبر جریانکھ دھد می نشان دوورژه. استحاکم طبقھ

: پذیردمی صورتسودو سرمایھجبرزیر

 ھایاتحادیھوبزرگایتودهاحزابشک بی. استاقتصادیقدرتدستدرخبردھی قدرت" 

 یکتأسیسحتیوروزنامھیک گذاری پایھ برای راالزمھایسرمایھتوانندمینیرومندکارگری

 ادامھتأمین برایرامشکلبزرگترینسازمانھااینکھدھدمینشانتجربھ. آورندگردرادیو فرستنده

 و، مقاالتھاتلویزیونی، سرمقالھ ، نمایشھایرادیویی ھای برنامھ...  دارندمؤسساتیچنینحیات

 کھخوردمیتبلیغاتبرایمشتریحداکثرجلبکاربھچیزھرازبیشاینھا، ھمھھاروزنامھاخبار

 مؤسساتھدفاستاین: پولسازی. دھدمیتشکیلراداریسرمایھ اطالعات ودھیخبر پایھخود

 برای. آوردبدستراھاحداکثر آگھی بایدپولسازی برای. دیگرمؤسسات خصوصی ھمھوخبری

 کھقلمی" نمک"پس. کردجلبرابینندهیا، شنوندهحداکثر خوانندهبایدحداکثر آگھی ھاآوردنبدست

 کھاستاینمسالھ... باشدشدهتھیھممکنحداکثر افرادذوقطبقبایدشودمیزدهتبلیغاتی" خبر"بھ

 فقطاگرندارندواقعیاھمیتکھاخباریبدینسان. کردپیداراانگیزیھیجان حادثھخبر روزھر

 میبزرگرااھمیتبیقضایایافتدالزماگر. شوندمی، بزرگباشندداشتھانگیزیشگفت جنبھ

 علم اصول('' ... افزاید میفروشبرکھگردنداولصفحاتدرشتعنوانھای شایستھتا کنند

). ١٩٠-١٨٨ ، صسیاست

 ونمودھادیگر، ھمچوننیزرسانیاطالعودھیخبرکار داریسرمایھجوامعدرترتیب بدین

. آیدمیدر "نخبگان" انحصار بھو گشتھ' صیتخّص'الجرمسیاسی مبارزهجوانب

 بدنبال سیاستدررا' گرایینخبھ'و' صتخّص'، اجتماعیعمیق شکافھای و ثروت، تراکمکشی بھره
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توانست بھ قلمرو اقتصادی  طبیعتًا نمینظام سرمایھ داری و انحصار طلبی دراستبداد. استداشتھ

وجوه گوناگون پدیده اجتماعی مستقل و نسازد، زیرابماند و سیاست و فرھنگ را آلودهجامعھ محدود

 نفی برای کھآنست نمایانگر بروشنی پدیده این. بر یکدیگر تأثیر می گذارند جدا از ھم نبوده و

، جامعھ در' شورایی –جمعی'سیاسیرھبریاثباتوسیاسیوظایفوحقوقدرنگرییکجانبھ

ای کھ ھر انسانی حق تصاحب دسترنج خویش ، بگونھاستثمارگرایانھطبقاتیمناسباتدربنیادیتغییر

:     استضروریکامًال ، امریرا داشتھ باشد

   

 طبقاتی جھتگیری

 حکومتگرانناگسستنیپیوندنیازمند' رھبری –مردم'سویھ دومناسباتو' شورایی –جمعی'رھبری

 پیوندوطبقاتیدتعّھ و جھتگیری. است آنان بجانب طبقاتیجھتگیریو محرومان رنجبران و با

 اقشارباحکومتگرانزندگیشدن ھمسطح و محروم تودهبا حکومتی – رھبریدستگاهتنگاتنگ

 حکومتاجتماعی ھای پایھ گسترش و آنانبیدریغپشتیبانی و ھمکاری بھ، متقابًالجامعھتھیدست

: گویدمیپیوندوسازیھمساناینضرورتدر علی امام. انجامیدخواھد مردم گراشورایی

 نداریوتنگدستیاینکھتانھند برابر ضعیفمردمباراخودزندگیکھنمودهواجبحقپیشوایانبرخدایتعالی" 

) باشندخوشبینعدالتوحقپیروزیبھونشودسلباعتمادشانوامید(نسازدآزردهوپریشانراآنان

). البالغھنھج ٢٠٠ خطبھ از( "

 زندگیسطح ازاشزندگیسطح، ھرگززمامداریھنگام چھونشینی خانھ دوره در ، چھامام علی

 الزمھآنراوخواستمیچنینحکومتی نیز کارگزاراناز وی. نرفت فراترجامعھتنگدستاقشار

 فرماندارانصاریحنیفبنعثمانشنیدکھھنگامی وی. دانستمیتقواو ، مردمگراییعدالتخواھی

 بصرهتوانگرانواشرافعروسیجشنومیھمانیدرشرکتبا و گرفتھنادیدهرارویھاینبصره

: کردروانھرا بسویش آمیزسرزنش، این نامھاستگسستھمحروم طبقھباراخودپیوند

 میھمانیآنبسویوخواندهفراعروسیجشنبھترابصرهجوانان از بزرگیکھرسیدهخبربمنحنیفپسرای" 

 میھمانیبھتوکھنداشتمگمان اند، و نھادهھا پیشتکاسھ و گسترده برایت رنگین ایسفره. ایرفتھشتابان

. '' خوانندمیخودبسویراثروتمندان و رانندمیخودازجفابھ را بینوایانکھبرویگروھی

 میبصرهفرماندار ازوکردهاشارهاستمسلمانانپیشوایکھخودزندگیروشبھسپس علی

: کند اقتداءویبھخواھد

 کھاست دور چھ ، ولیابریشمین ھایبافتھ وگندممغز ومصفاوپاک عسل بھ یابممیدستبخواھماگرو" 

 درشایدآنکھحالوواداردرنگارنگخوراکھایبرگزیدنبھمراآزبسیاریوگردد چیره منبرنفسخواھش

 منکھاستدور چھ یا!! نداردیادبھرا سیر شدن ونداشتھنان قرص بھامیدیحتیکھباشد کسی یمامھ و حجاز

 بگویندبمنکھ کنم بسندهاینبھآیا...  ن باشدسوزاجگرھایوگرسنھشکمھایدورمبھو بخوابمسیر  شکمبا
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 " ؟نباشم ایشان پیشگامتلخکامیوسختیدرونبودهشریکآنھابا روزگار ناخوشیھایدرحالیکھ در امیرالمؤمنین

). البالغھ نھج ۴۵ نامھ(

 با سویھ دو سیاسیمناسباتتحکیم در محروم تودهباحکومتیدستگاه پیوند و ھمدردی ضروری نقش

:  گردد می روشنتر زیر نکتھ سھ بررسی

 ، کھتاریخی رونددواینآمیزش. استرساندهیاریسیاست سنتی گرایشبھتاریخدرتّیاشراف)١

 را سیاسی' وظایف' و' حقوق'درنگری یکجانبھ، استبودهرایجبسیارطبقاتیکالسیکنظامھایدر

، ، یونان، مصرالنھرین تمدنھای کھن بین در. بخشدمیبیشتریایدئولوژیکژرفشو اجتماعی توان

 تصمیم گیریھای درگاهوبودهبرخوردارسیاسیحقوقاز، اشرافباستان ایران و ، ھندروم

 در حتی. اندبوده و فرمانبرکارپذیر مطلقًا مردم توده حالیکھدر اند داشتھ مشارکت فرمانروا

 کارگران ازبسیار بیشترنفوذشانوامکاناتبدلیلداران، سرمایھامروزداریسرمایھدموکراسیھای

 تاشرافّی با) زورمداری(تارّیجّبپیوند وھمبستگی  اگر. ھستند گذارتأثیر جامعھسیاسیروندھایدر

 برده راه سیاسیوظایفوحقوقدرنگری یکجانبھژرفش و توانمندیبھتاریخدر) زرساالری(

 نیز جامعھمحرومطبقات باحکومتی –رھبریدستگاهزندگیسطحھمسانیو زیستیساده، است

 دوجانبھ نگری نظریو ژرفش' شورایی –جمعی 'رھبری اجتماعیھایپایھگسترشواستواریبھ

).۶( بردخواھدراهسیاسیوظایفوحقوقدر

 گواه ،آمدنیز' صتخّص'بحث در ، چنانچھغرب داری سرمایھ دموکراسیھایآموزدرس تجربھ) ٢

 حکومتی نھاد. نیستشدنیجمعپرستیمصرفوساالریسرمایھباھرگز ساالریمردم کھاست

 راجامعھسیاسیرھبریدرمردم توده، مشارکتاستثمارگرانباھمبستگیوپیونددر تواندنمی

 حقوقبھ، چگونھاستتفاوتبیرنجبراناجتماعیواقتصادیحقوقبھکھحکومتی. باشدپذیرا

 ایناست، واستوارشھرونداناکثریتسازیمحرومبرطبقاتی؟ جامعھباشداسحّسآنانسیاسی

 انتظار بنابراین. یافت خواھد و حقوقی، فرھنگی، سیاسی، اجتماعیاقتصادیگوناگونابعادمحرومیت

 رھبریدرمردممشارکت، بتوانندباشند" دموکراتیک"کھھماندازه، ھرداریسرمایھ جوامع اینکھ

و نادیده گرفتن  نظامی کھ بر انحصار ثروت. استاندیشانھ سادهبسی بخشندتعینّیراجامعھسیاسی

رسمیت استوار است، چگونھ حق وی در رھبری را بھ حق بنیادی انسان در تصاحب دسترنج خویش

 محروم طبقھازباید)شورایی –رھبری جمعی (راستین ساالریمردمریزی پی برایبشناسد؟ پس

 بجانبگرامطلقیکجھتھرھبریاز تحّولموفقیت. پیوستشدهمحروم تودهبھوگسستکننده

 نظم کردندگرگوندرمحرومانعدالتخواھیجنبشباھمگامینیازمندشوراییوجمعیرھبری

: ، امااستطبقاتی

 و جامعھفرودستانباحکومتی –رھبری دستگاه ، پیوندطبقاتیمناسباتبنیادی تغییر الزمھ) ٣
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 بھ کھ حکومتی. ستآنھاباخودزندگیسطحکردنبرابرراهازآنانمحرومیتوفقردرشرکت

 طبقاتیبھتواند ، نمیباشدمیاجتماعیعدالت خواھانواستپایبندمردمسیاسیمشارکتو شورا

 درنخواھند کھ کارگزارانیوزمامداران. کند، پشتھستنداجتماعیثروتھایوحقوقآفرینندگانکھ

 اقتصادی ظالمانھمناسباتدر تغییرباشند، بھ تھیدستمردمشریککمبودھاوسختیھاونداری

 پیوستھ سر ھم راساالریمردموعدالتشعارچندھربودنخواھندملزمنیزسیاسیو اجتماعی

 نخواھندتنجامعھسیاسیرھبری در محروم توده شراکت بھ ھرگزنازپروردهمآباناشراف. دھند

 ورھبران اگراما. گرفتخواھدبردررامرفھطبقاتتنھاآنھا' رایزنی'و' داد'و' مھر'. داد

 راهسختیھایو رنجھا دلوجانبا، آنھاباشندمردمتودهشریکمحرومیتوفقردرحکومتگران

 دادهنشانمردمھای جھان نیز توده معاصر تانقالبا در. پذیرفتخواھندراعدالتخواھیوجوییحق

 تبعیض و سختیورنج در تقسیم اینکھبر، مشروطھستند انقالبراه سختیھایپذیرش آماده کھاند

 تواننمی! نھرا تبعیضوتمایزولیپذیرندمیراکمبودھا و مرارتھا آنھا. نباشدکار در بیعدالتی

 رامحروممردموداداختصاصحکومتوابستگانوخودبھراجامعھمادیمحدودامکانات

. کرد دعوت"! انقالبی صبر"بھریاکارانھ
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ی بخش سوم پانوشتھ ھا

 می را تأمینبدعتگذاران مصالح و منافع کھ است اصولی غیر شکنی تسّن ، یکدین در "بدعت" -١

 یک ، گرچھعربی واژه این. است تعارض در پیامبرش تسّن خدا و کتابرھنمودھای  با و کند

 راستای در "نوآوری" این کھ دانست باید ، اماکند می تداعی ذھن در را اجتماعی و فکری "نوآوری"

 و کامگی، آزمندیخود راه کوشد و می رھبری انبیاست روش و تاریخ تکاملی سنتھای از انحراف

 ستیز در تسّن گونھ ، دوانسان سیاسی و اجتماعی تاریخ در. سازد ھموار را بدعتگذار جویی برتری

 و رھبران عدالتخواه و ، صالحانتوحیدی پیامبران از مانده بجا تسّن یکی. اند بوده یکدیگر با دائمی

 جز نیست چیزی دوم گروه تسّن. غّدار و ستمگر روحانیان و ، خلفاپادشاھان تسّن دیگری ، ومردمی

 حرام" و "خدا حرام کردن حالل" بھ آنرا قرآن ، کھگروه نخست تسّن در انحرافی نظر تجدید یا بدعت

و  جویی برتری جھت ، بدعتگذاریاسالم سیاسی تاریخ در. است کرده تعبیر "خدا حالل کردن

 مطلقھ رھبری تثبیت و مردم وقحق نفی صدد در کھ است گرفتھ صورت حاکمانی و خلفا ستمگری

 گذاردن پا زیر با کھ عثمان، بدعتگذاری بھ اعتراض در) ع( علی چنانچھ. اند بوده آنھا بر خویش

    : ، گفتبود شده قائل مطلق حق خود برای 'رھبری'و  'حکومت'در  مردم حقوق

، کند رھبری )حق بھ( و شده رھبری )حق بھ( کھ است رھبر دادگریخدا نزد بندگان برترین کھ بدان پس" ... 

 روشن سنتھا تحقیق بھ ، وبمیراند را )درستی بھ( نا شناختھ بدعت و دارد پا بر را )نیکویی بھ( شده شناختھ تسّن

 ستمگری رھبر خدا نزد مردم بدترین ، وھاست نشانھ دارای و آشکار نیز بدعتھا ، واست ھایی نشانھ آنھا برای و

  گرداند زنده را، و )صالحان و پیامبر از( برگرفتھ تسّن ، بمیراندکند گمراه ھم را دیگران و باشد گمراه کھ است

). ١۶٣، خطبھ البالغھ نھج( ... "را )تاریخ کامھ خود رھبران(رفتھ  میان از بدعت

:کند می سفارش اشتر مالک بھ اش تاریخی عھدنامھ در) ع( علی راستا ھمین در

 پدید ھمبستگی و الفت آن رھگذر از و اند نھاده بنیاد آنرا اّمت این بزرگان کھ را نیکی شیوه و تسّن نشکن و... " 

 ھا شیوه بھ کھ مکن گذاری پایھ را روشی و راه نیز ، واست گرائیده اصالح بھ آن بوسیلھ مردم وضع و حال و آمده

اصول راھنمای حکومت و رھبری در  -آئین جھانداری"نوشتار بھ ( "... برساند زیان گذشتھ نیک سنن و

:از این نویسنده مراجعھ شود" اشتربا مالک تاریخی امام علی  –عھدنامھ سیاسی 

Mahmoud%20Rezagholiwww.scribd.com/.(

، حزب چند یا معموًال دو. استشدهھدایتومحدود، داریسرمایھدموکراسیھایدر" انتخابات" -٢

 اما اصلی رقابت. کنندمیانتخابات شرکت، درگردانندمیخودمیانبدستدستراحکومتکھ

احزاب " (چپ"مثًال دیگریو دارد" راست"گرایشیکیگاهکھاستجریاندومیاندر محدود

 یکی :ھستند" راست" جریانھر دویا، و)اروپایی سوسیالیسم انواعودموکراسی ، سوسیالکارگر
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 ازتربنیادیوبیشتر مشترکاتشان ، کھ'رقیب' اصلی جریان دو این". کارمحافظھ"دیگریو" لیبرال"

 مدنی نھادھای جامعھدیگروگروھیھایرسانھخودمادیوسیاسیامکانات، بااستتفاوتھایشان

می ھدایتخودبسویانتخاباتجریاندرراعمومیافکاردارند وخودکنترلونفوذزیرًاقوّیرا

 انتخاباتیشعارھای تماھّی ، کھپیروزحزبحکومتازپسصباحیچند' شوییمغز'ایناثر. کنند

 وپشیمانیاحساسبارادھندگانرأیازبسیاریگاهوشودمی ، کمرنگگرددمیترروشناش

 تا حکومتیجدیدفرامینوقوانینازبایدواستشدهدیردیگر سازد، ولیمیمواجھخوردگیفریب

!کنند' اطاعت' بعدیانتخابات

 ویژه الگویونوینسیاسی بینش پذیرشودرک ، ازایمدیده کنونتا چنانکھ علی ھمعصرمردم -٣

 بر تأثیری چنان حکومتی او روشو سیاسی رھبری، ویژگیھمھ این با .ندبود ناتوان حکومتی علی

 مطالبھبرایقیاموخیزشآمادهسالسالیانتانیز علیشھادتازپسکھ گذاردفرھنگ مردم مسلمان

، سپردندتاریخگورستانبھھم راامویخالفتحتی پس از آنکھ ، وبودندخویشرفتھدستاز حقوق

!  و با حکومتھای ستمگر پیوستھ در ستیز بودند نگرفتندآرام

، استرفتھبکار )علی(رھبرحقنیزومردمحقبیاندر خطبھعربیمتندر کھ یکسانی واژه -۴

، داردای گستردهکاربردنیز زبان فارسی در" نصیحت"عربی واژهکھ آنجایی از. است" نصیحھ"

 عربادبیاتبراشرافنیازمندسرهفارسیبھآن ترجمھکھنیست دشوار چندانآن معنای درک

 ترجمھ "اندرزو پند"مردمبھ رھبر" نصیحھ"البالغھنھجرسمیھایترجمھبیشتردر ولی. باشد

 شده خیرخواھی برگرداندهودلسوزیچونھایی واژهبھرھبری بھ مردم" نصیحھ"امااستشده

 اشاره چنانچھ ، زیرادانستمربوطآنان سواد عربی کمبودبھرا "اشتباه"اینتواننمیشکبی. است

 وابستگی ، ھماناعمدیاشتباهاینعلت. فھمندمیآنرامعناینیززبانفارسیمردمشد عموم

 تنھا" الناسعوام"، سنتیسیاست در. استسنتیمذھبنیزو سنتیسیاستبھنامبردهمترجمین

" نخبگان"از  را، کھحاکمورھبربخواھندکھنیستندایاندازه در ھرگزوفرمانبری دارند وظیفھ

 وارونھتفسیری ، بااستسنتیسیاستگر توجیھ ، کھنیزسنتی مذھب. کنندنصیحتبشمار می روند،

. بخشدتداوموتقویترا" مؤمنین"و" روحانیون" یکجھتھ رابطھ کوشد می' امامت'و' عصمت'از

 شیعھ" روحانی"، چگونھدھندپندنھانوآشکاردررااومردمکھبداندخود نیزحق شیعھ' امام' اگر

 ؟کندطلبکورکورانھ پیروی" مؤمنین" از

 رھبریاثباتویکجانبھرھبرینفیجزنیز علویتشّیعسیاسیفلسفھدر' امامت'درونی گوھر -۵

. نیستعدالتوحقداشتنبرپادرجمعی

حکومتی  ورھبریدستگاهسیاسیرفتارواندیشھدر کھ شد خواھدپدیدارمثبت ھنگامی نتایج این -۶

زیستی  ساده دانیممیچنانچھ ، وگرنھباشدشورایی موجودفرھنگوحقوقی نگری دوجانبھبھ گرایش
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 حق مدار  سیاست ھا ی پایھو ستونامام علی 
                                   محمود رضاقلی

mahmoudrezagholi@yahoo.se

              

                                                                            

:بخش چھارم

نژادیوقومی جوییھایاز برتری' سیاست' جدایی

ادیان جھانی و اندیشمندان بشردوست و جھان : انسانی' جھانشمول'سخنی کوتاه در باره ارزشھای 

نگر، کوشیده اند آموزه ھای خود را بر پایھ ویژگی ھای بنیادی انسان و وضعیت عمومی وی در 

جدای از  انسانادیان توحیدی برای نخستین بار در تاریخ بھ در این راستا، . جھان تدوین کنند

پیامبران یکتا . وابستگیھای قومی و قبیلھ ای و نژادی اش نگریستند و از انسان بطور عام سخن گفتند

پرست بھ ما آموختند کھ انسانھا در آفرینش یکسانند، چرا کھ خدای آنھا یکی است و او نیز انسان را، 

تقوا (وی  کرداردر ورای پیوستگیھا و وابستگیھای سیاسی، اجتماعی، قومی و نژادی اش، تنھا بر پایھ 

موزه ھا، انقالبی دامنھ دار و مستمر را در این آپذیرش. داوری و ارزیابی می کند) و عمل صالح

برابر  ارزشو  حقو دارای  اندیشھ و شیوه زندگی انسانھا در پی داشت، آنگاه کھ خود را ھمپایھ

.                      شناختند و از حاکمان و فرادستان جامعھ رفتار یکسان و بی تبعیض را خواستار شدند

 'نژادپرستی'و  'تّیقوم'پیوند درونی سیاست سنتی با 

 درپژوھش. استبودهناپذیرجداییپرستانھقوموگرایانھنژادآرمانھایازسنتی ھمواره سیاست

، ، کلدانیان، آسوریھا، مصریان، ایالمیھاسومریھاچوناقوام باستانیاز،بشرتمدنوفرھنگ تاریخ

 ابزار سنتی کھ سیاستدھدمینشان،امروزبھتاگرفتھ رومیھاو ، یھودیان، یونانیان، پارسیانمادھا

 بشریت بر "برگزیده قوم"و "برتر نژاد" کشانھبھره پی سلطھو در نژادی،وقومیجوییبرتری

" ملیمنافع"چوننامھاییزیر، گاهنژاد پرستی و قومی طلبیتوسعھنیزامروزجھان در. است بوده

 قومی جویی برتری. استسنتیرایج شناسھ ھای سیاستوھاپایھ از ، کماکان"سازیجھانی"و ) ١(

' پنھان'پسند  مردمعناوینزیرایفریبندهبصورتمواردبسیاریدرالبتھسنتیسیاستدرنژادی و

و  نشیب زه،یدر انگاینکھ با  نژادپرستیوتقومّی! گرداند دشوارمردمانبرای آنرا شناساییتاماندمی
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 ای قبیلھ –قومی  تعصبّیو سان نیستندیک کاربردومعنادرھستند ولی  یادیتشابھات بندارای  ،کنش

 بھایقبیلھ –قومیجوییبرتریو تقومّی. استترگستردهوتردارریشھکالسیکنژادپرستی از

 نشدهبارکموخشکھیچگاهقومیتعصبّیوپرستیقوم درخت. داردسرگذشتانسانتاریخقدمت

 ھای خونریزی عاملقومی تعصبّی !استریختھبشریتکامبھپیوستھراخودتلخھایمیوهو

 بساچھبکاویمنیزرا' مذھبی'ظاھرًاخونینجنگھایریشھاگر، واستبودهتاریخ بشردربسیاری

 ونژادھا ، برخیسنتیسیاستقومی – نژادی آئین نامھ در). ٢( یافتخواھیمبازآندررا' قومیت'

 بر "برتر" قومونژاد فرمانروایی: اندشدهخلقفرمانبریبراینیزبرخیوفرمانروایی برایاقوام

 سلطھاینبھخواھندنمیکھ" پست" اقوامنژادھا و ، اماانجامدمیفرھنگوتمدنخلقبھبشریت

 تعارضابزار"مثابھبھ"سیاسیپیکار"کھ اینجاست در. خیزندمیبر دشمنیونبردنھند بھگردن

 جنگھاپیدایشزمینھنژادیوقومی، تضادھایسیاستسنتیعلم در. گرددمیپدیدار"قومیونژادی

 کشی بھره جویی،برتری بر علمیشبھتئوریاین باسیاست سنتیاربابان. ھستندسیاسیمبارزاتو

. افکنندمیپردهخویشطلبیتوسعھو

 نژاد پرستی

 ، حدروندفراترایقبیلھنظامازتوانندنمیھرگز، سیاھانغربیکالسیکپرستینژادکیش در

 توانندنمیزردپوستان ;استھیجدھموھفدھمقرناروپاینیززردپوستاقوامتکاملونھایی رشد

 وپستنژادیازھستند، کلیمیاندورووبیرحممردمی و ذاتًایابنددست" دموکراتیک جامعھ"یکبھ

 غارتو استعماری تجاوزکارانھ جنگھایخالل در نژادگرایانھتئوریھای... و ھستندبشریتننگ

 استثمارگران گرانھسلطھوطلبانھتوسعھنیازھایبھپاسخدر، وآفریقاییو آسیاییملل بیرحمانھ

 آریایی نژاد افسانھعلمیشبھ تئوریھایاینکانوندر. یافتندرواجوشدهوضعامریکاییواروپایی

 گوبینو. ھستندپردازیافسانھاینگذارانپایھازچمبرلیناستوارتوفرانسویگوبینو. داردقرار

 آریایی برتر را افسانھ" بشرینژادھاینابرابریبابدرگفتگویی"بنامکتابیدربارنخستینبرای

 بھتوّسلبانیزراطبقاتیتضادھای وی. گرفتبکارآنھادرونوملتھامیاننابرابریھایتوجیھبرای

. استموجودنژادیاختالف مردماندیگرواشرافمیاناونظر بھ. کردمی توجیھ" آریانژاد"

 اثردر نیز چمبرلین استوارت". استکردهخلقراتمدن"کھآریایی ھستندنژادازاروپایی اشراف

 دیداز. پرداختآلمانیھامدحبھآریایینژادافسانھازبرداریبھرهبا" بیستمقرنھایپایھ"بنامخود

 ھممسیححتی. اندداشتھرگدر را) ژرمن( باستانآلمانیھایخونبشرتاریخبزرگنوابغ ھمھ او

 ایدئولوژی پایھرانیچمبرلتئوریآلمانسوسیالیسمناسیونالجنبش! است بوده باستانآلمانیھایاز

 تئوریھای. نمودتوجیھبدانراخویشقومیونژادیجوییھایبرتری و گرداندخودسیاسی
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 گرایشھاییابیریشھدربنابراین. استکشانھبھره سلطھافزارنرم شوونیستیونژادگرایانھ

. بود غافل گرایشاتاینبالشوپیدایشاجتماعیھایزمینھبررسیاز نباید شوونیستیو نژادپرستانھ

، نواحیاین پنبھکشتزارھایوآمریکاجنوبیمناطقدرسیاهبردگانبیرحمانھاستثماروبردهتجارت

 نگاهعقببرمبنینیزجنوبیافریقای اقتصاد. شدعلمیشبھسخیفتئوریھایاینگسترشبھمنجر

...و بودسیاھاناستثماروداشتن

 

قومی جوییبرتریو تّیعصب

، بیشتر زندمیتکیھسیاهوسفیدوزردمیان  نژادیخالصًا تعارضھای بر گاه اینکھبا سنتی سیاست

می  سنتیطلبتوسعھ سیاستازگرایشیھر. استبوده استوار "ملیمنافع"وقومیتّیعصبی براما

 ، برکندمیتأمینبیشتررامنافعش، کھراخاص ملتیکفرھنگی – تاریخی دستاوردھایکوشد

 گرسلطھقوم برایتا شودمی لمتوّس) ٣(' علومشبھ' بھ لذا. گرداند مسلطبشری ھای مجموعھدیگر

میکشی رخبھرهوگریسلطھانگیزهبھتاریخ، کھدر ملتھا میان جنگ .کند اثبات "برترذات" یک

 سمقّدوآرمانینماییراجنگتاشودمی' پنھان'ناسیونالیستی مسلکھایوھاافسانھپس، دردھد

 کھچراشودمیشناختھ' مجاز'بیگانھقومحقدرھمخیانتیوجنایتھرجنگھاایندر. بخشد

 دروندر ملتھامعموًالکھ را رفتاریواندیشھاستگشتھسببنژادپرستیھمچونقومی تّیعصب

 بیرون، درشمارندمی" ننگین"و" ناروا"خوداخالقیودینیھاینامھآئیندروملیمرزھای

 تاریخ در سیاست. کنندیتلّق" آفرینغرور"و" مشروع"مللدیگر با برخورددروخویشمرزھای

 وزده سر قبایل واقوامدرونازھموارهتاریخدرھمسیاسیقدرتو استبوده" قدرتعلم" اساسًا

 وباتتعّصبھسنتیرایجسیاست کھ است جھتاینازاست، وداشتھنژادی –قومیگاهیتجّل

. استآمیختھنژادی –قومیآرمانھای

 ، پیوند"جھانی نویننظم"غرب در پی ریزیوآمریکاکوشش و قطبیدونظامفروپاشی بدنبال

جنگھا بھتاریخبازگشت آن مفھومکھگردید و دردناکترتر آشکارقومیتّیعصبوتّیقومبا سیاست

 چھاردرھمچنان ، کھقومی جاھالنھخشونتھایوکشمکشھااین. بودقومیخونینھایتصفیھو

 جھانبرآمریکا مطلقھسلطھتسھیلو کشورھاتضعیفوتجزیھ، جھتداردجریانجھان گوشھ

 پسدر" جھانینویننظم"اربابانطلبیتوسعھیاملیمنافعواقع در. ایدنممی ضروری بسیارامری

 نظریتحکیم بھ ھمچنین قومیتھایّیعصب تّیتقووگسترش. ھستوخشونتھا بودهوکشتارھااین

 یا سیاست حق مدار را دشوارترسیاسی' نوین'رفتارواندیشھ گیریپیوسنتی انجامیدسیاستمبانی

. نمود

 جھتآنگرفتنبکار نژادی، و – قومی جوییھای برتریاز' سیاست'جداییضرورتدرکبرای
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' سیاست'آمیزش تاریخی روندنخست است ، بھترانسانی'جھانشمول'ارزشھای پیشبردوشکوفایی

 نظر از آناصلیوبرجستھخطوطازبرخیدر، آنرا پیامدھای ، و'پرستینژاد'و' تّیقوم'با

:بگذرانیم

   

مدرنغربتاباستانیوناناز

 و"تّیجمھور"چونمھمی سیاسیھایسامانھ ھا و اندیشھ اینکھ باباستان یونانفرھنگ در

 سروریوتّیقومباسیاسیرفتارواندیشھ میان تنگاتنگی پیوند، امااست یافتھپرورش" دموکراسی"

 جھت ، درنامد می اش" دموکراسیجمھوری"کھ ارسطو آلایدهحکومتی سامانھ. شودمیدیده قومی

 ارسطو. استبیگانھاقوامبرسلطھیونانیھا، و نژادپرستی روحیھ، تقویتداریبردهمناسباتتحکیم

: گویدمی

 ، اگراشرفنددیگراقوامازیونانیانونیستند یکسان ھوشوفھمواستعداددرمردماینکھبھنظر" 

 کسبوانسانیت بوظایفبفراستبایدآزادگان، کھرواستبگیرندبندگیبھرایونانیانغیرآنھا

 وآالت منزلھبھوبھائمحکمدر کھواگذارندبندگانبھرابدنیکارھایوبپردازندتفکرومعرفت

". ادواتند

گردید و  منتقلنیزمعاصراروپایبھباستانیونانازنژادیوقومیجوییبرتریبھ گرایش

 و ھگل، رنان ارنست، مادیسون، پارتو، گرانت، مولرماکس، چمبرلیناستوارتچون اندیشمندانی

 گسست پیوندغربی، ملل غیراستثمارواستعمار توجیھ باو ارسطو سیاسیھایاندیشھتداومدر... 

 دررنانارنست. ساختندنمایانرانژادیوقومیجوییبرتریباسنتیزورپرستسیاست ناپذیر

 نیازمندکھزمینمغرب ملل بدستافریقاییو آسیایی کشورھایبی دریغغارتواستعمارتوجیھ

: گوید ، میبودندخویش سرمایھانباشت

 زمیندرسرعتوبشدتکھ استساختھعملھ ، نژادیمدّبروباھوشاروپایینجاتبرایخداوند" 

. "فراوان عملھبھواستنیازمنداندککارفرمایبھکارزیرا. میشوندتکثیر

تکامل تاریخ را بر  کھ رسالتتمدن پویای غرب استدر فلسفھ ھگل، تمدن شرق ایستاست و این

رق بھ فرایند تاریخ ضروری است، اگر چھ این غرب بر شرق برای کشاندن ش پس سلطھ. دوش دارد

 لیتأّم"! (کھ ارزشھای اخالقی غربیھا برای شرقیھا نیستسلطھ با کشتار و ویرانی ھمراه باشد چرا

 برتری با نیز امروز" لیبرال"و" مدرن" غرب سیاست در). ، علی میر سپاسی"در مدرنیتھ ایرانی

 عصراز ترھوشیارانھوترپوشیده، ھرچند بسیار)۴(است  خوردهپیوندنژادیوقومی جویی

، ارسطوصراحتبھھیچگاهامروز غربدرشناسجامعھوشناسسیاست اندیشمندان! استعمار کھنھ

 ھای پرده پشتراخویشتّیقومبلکھگویندنمیسخنھگلومولر، ماکس، چمبرلینرنان ارنست
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 بسیار ترفندھای با. پوشانند میشناختیجامعھ بعدییکوسطحیتحلیلھایوتئوریھااز ضخیمی

 زندگی شیوه"، "غربیفرھنگ"برای فرا تاریخیوذاتی ای بگونھ شودمیکوشش ایپیچیده

 ومسلطغرب تا شودگرفتھنظردربرتریویژگیھای" غربیروح"یاو" فکر غربی"، "غربی

 درآنرارھبریونموده قلمداد جھاندر" بفردمنحصرنقشونخستینمقام شایستھ" راجوبرتری

 روشاینکھاستدادهنشانتجربھ. گرداند سلطھتحتمللفرھیختگانمقبول "سازی جھانیفرآیند"

، آسیاییمللنزدرنانارنستچوناندیشمندانیسخناناگر. استبودهنیزترآمیز موفقیتبسیار

، می زددامنرابخشرھایینبردوانگیختمیبرنفرتو، خشمجنوبیآمریکای وافریقایی 

، "منطقی"آنھانزد ، بلکھانگیزدنمیبرواکنشیچنینتنھاغربی نھروشنفکران ترجدید تحلیلھای

 گذشتھھمچوننیز امروزی پنھانمداری غرب دراما! نمایدمی پذیرفتنی سرانجام و" بینانھواقع"

 شایستھ اقوام دیگراست وشدهنھادهغربیمللدوشبرفرھنگوتمدنخلقو جھان رھبریرسالت

 جھانیفرھنگو، اقتصادسیاستبرآمریکاسرکردگیبھ غرب سلطھ! نیستند آفرینشگری ورھبری

 یکآغاز نشانھآنرانیزایعده، اماباشددلپذیرو خوشایندغربیروشنفکرانازبسیاری برایشاید

 دھنده تکانکتابدرآلمانیاشپنگلرتاریخنامدار، فیلسوفبیستمقرندرایناز پیش. دانند میسقوط

 وارد اساسًا جھانیحکومت مرحلھبھورودباغربی فرھنگ کھ بود گفتھ" غربسقوط"بنام خویش

" کھکرد اعتراف" غرب دورنماھای"کتابدرفولبرایتسناتورھمچنین. شودمیخودزوال مرحلھ

 وسیلھبعنوانراخودفرھنگیارزشھایووراتتّصوافکارکھنیستپذیرامکاندیگرغرب برای

 اینبھگوششانمحورغربوزورمدارزمامداران اما". بنددبکارجھانی مشکالتحلبرای قاطعی

 راجھانتمامیکوشیدندطلبانھ، فرصتکمونیسمبلوکفروپاشیازپسحتیونبودبدھکارھشدارھا

 مشکالت، باخودجغرافیاییمرزھایبرونودرون، درغرب امروزه. برندخود بمطلقھ سلطھزیر

 برتریوطلبانھتوسعھ سیاستھای درریشھمستقیمغیرومستقیمکھاستگریبان بھ دست بسیاری

.دارد اشجویانھ

 

 کمونیست روسیھ تا تزاری روسیھ از

 افسانھوآرمانھاطرحباداستایوسکیوگوگولچونبزرگینویسندگانوروشنفکراننیز روسیھ در

. یاری رساندند تزارھای روس شوونیستیسیاستھایواستعماریتجاوزاتقومی بھ پایھبیھای

: نوشت" مردهنفوس"کتابدرگوگول

 ھیچکس) روسیسورتمھ(ترویکااینمانندکھایشدهگردبادیچھ، گرفتارسمقّد روسیھایتو و" 

 ، ھمھریزندمیفروبرابرتدر، پلھاکنیمیپابرتوفانجاھمھدرتو. سازدفمتوّقتراتواندنمی

 معجزهیکشاھدگویینگردمیتراکھکسی. رویمیفراترھمبازتو، اماکنندمینشینیعقب
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". کنندمیھدایتخدایانتراترویکای. استآسمانی

 استعماری سلطھخاطربّیطبھکھدیگرانوشودمیروسھاشاملتنھا"خدایان"دوستیومھر

 کتابدرداستایوسکیبارهایندر! گردندمیمندبھره"خدایان"خشموقھر، ازنپذیرندراروسھا

: استگفتھسخنروشنتر شیاطین

 مشمولودارددوشبرراباریتعالیذاتبارگاهکھاستملتیتنھاروس، ملتجھانمللمیاندر" 

 یک: " افزود ، و"کردخواھدظھورروسیھخاکدرموعود مسیحای. استپروردگارواقعیعنایات

 مقامشایستھ، اوکندایفاءرادومنقشبشریتتاریخدرکھشدراضی نخواھدھرگزواقعًا بزرگملت

". استبفردمنحصرنقشونخستین

. است بودن'خداوند برگزیدهقوم'برمبنییھودیانکھنادعایآوریادداستایوسکیوگوگول سخنان

 سرانجامبلکھندیدگزندینیزمارکسیستیانقالبازتنھانھکھبوددارریشھچنانروسیھ در' تّیقوم'

 پرچمزیرراروسیتّیقوم کمونیست انقالبیون جاییکھ تا! کشدخودکامبھھمرا" انقالبیون"توانست 

 تّیقومبدینگونھواستکارگرانجھانیزبانروسیزبانکھگفتند ؛بردندپیشکارگریوطنیجھان

مارکسیستیحتیوانقالبیجنبشھایاز بسیاری. پوشی کردندپردهرا روسھا فرھنگیطلبیتوسعھو

 "شوراھاکشور"دروندرو کردند قربانی "سوسیالیسماردوگاه"ملیمنافع حفظضرورت بھانھبھ را

ملیفرھنگوزبانبتدریج اقوامدیگرکھایبگونھیافتطلبانھتوسعھایسلطھ روسیتّیقومنیز

قومیگریسلطھو جویی برتری. گشتندپذیراراروسھافرھنگناگزیروکردهفراموشراخود

 باکودر ١٩٢٠سالدرکھ "شرقستمدیده کنگره ملل"در: گردیدنمایانانقالبآغازھمانازروسھا

 بلشویکیانقالبکھگفتندمیشورویمیانھومرکزیآسیایمسلمانملتھایاز گردید، برخیبرگزار

 مأمورانجانشینروسیکمونیستھایاینکھجزاستندادهآناناجتماعیوضعدرایعمدهتغییر

 تاریخ(باشندداشتھخوداموردرمشارکتی ھیچگونھمحلیمردمآنکھ، بدوناندشدهتزاریرژیم

 دروندربیشتریقّوت وشدتروسی باتّیقوماستالین دوره در). ٧٠، صفونتن، آندرهسردجنگ

 یکاستالیناینکھبا. رفتسخنآنازنخستبخشدرکھ رفتپیششورویمرزھایبرونو

.دھدیاریاشمطلقھرھبریدررااوتوانستمی روسیتّیقومبھ اتصالتنھا ، ولیبودگرجی

 

 ایراندر قومی تّیعصب

 بھآمیختھباستانیتمدنھایدیگرھمچوننیزکھنسالسرزمینایندرسیاسی کنشھای و اندیشھ ھا

 و ملی داستانھای در بخوبیایراندر تّیقومباسیاستآمیزش. است بوده ملی آرمانھایوتّیقوم

، سرزمیناینبھورودبدودر" ایرانی آریانھای" بھموسوماقوام. استنمایانمانوشتاریتاریخ

 باایرانپھلوانانورستمجنگھایدر. اندنامیده" دیو"، اند بودهھم متمدن کھراایرانبومیمردم
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 در جان باختن ویو کمانگیر آرشحماسیتیراندازیداستان، در"مازند وگیلدیوان"و" تورانیان"

 پادشاھی برایو" بابلیماردوشضحاک" علیھبرآھنگر کاوه ، و قیامایرانمرزھای گسترش راه

 امپراتوریبا ایراندر' سیاست'نوشتاری تاریخ. استنمایانبروشنیقومیتّیعصب...  فریدون

 سرزمیناینفرھنگوتمدندرحکومتوسیاستنھادتکاملازچشمگیرفرازی، کھھخامنشیان

، مسلمان اعرابازساسانیانشکست تا بزرگ کوروشفرمانرواییآغاز از. شودمی، آغازاست

 بربرتریوتسلط و خویش زمینسر توسعھ صدددرخود ھای گشاییکشوروکشیھالشکربا ایرانیان

 پرورشوبالشتاریخی، بستراستمشھور "باستانایران"بھ، کھدوره این. آیندمیبراقوامدیگر

 نیرومند انگیزه" آفرینغرور"و "پرشکوه"دوراناین یاد وارهھمھنوز. استایرانی تّیقوم

 بھ ایران بزرگ لشکرکشیھای از ایرانی تّیقوم. استایرانیان قومیجویی برتریوسروری خواھی

 وغرور احساسغیرهو ، روسیھ، ھندوستان، ترکستانروم ، ارمنستان،، یونان، مصرالنھرین بین

 پیشینپاسخ تحقیرھایبساکھزمینایرانبھاقوامدیگرتجاوزاتبرابردر، ولیکندبزرگی می

آسیای صغیر و بین بھ پادشاھان ھخامنشی. شودمیلمتوّسدشنامونفرین، بھاست بوده ایرانیان

 نیزه"بنویسندخویشھایکتیبھدرافتخارباتاکنندمی لشکرکشیآنجزویونانوالنھرین و مصر

 وبزرگی احساس" انگیزشور"شعاراین از ھمچنانایرانی تّیقوم"! است رفتھفرابسی پارسی مرد

می چھ ایرانسرزمینازبیرونپارسیمرد نیزهکھپرسدنمیخودازھرگز، ولیکندمیافتخار

 نیزایرانیانتوسط اعراب اسارتوتحقیرقرنھا؟ ازاستبودهچیزیچھجستجویدر وکرده

 دشمنرااعرابکھاستکافیمسلماناعراببدستساسانیانسقوط، ولینیستزبان نکوھشی بر

 میسخن افکندجھاندرنادریشمشیرکھھراسیوترسازایرانیتّیقوم! گرداندایرانیان جاودانھ

 شھرھای مورد درخواست شاهنادرشمشیرترسازروسھااینکھ، ازشودمیغرورسرمستو گوید

 شده تحقیرچنینکھقومیداندنمیولیبالدمی ، بخودکنندمیواگذارایرانبھوتخلیھیکروزهرا او

 تحمیل ایرانبھراترکمنچایوگلستان" ننگین"، قراردادھاییابددستمکنتیوقدرتبھ چوناست

 گری سلطھ ولشکرکشی ، چرااست ستودنی تاریخدرایرانیانگریسلطھولشکرکشیھا اگر. کندمی

 درآوری شرم آمدھایپیتنھانھایرانیانقومیجوییبرتریوتّیعصب ؟باشدنکوھیدهاقوام دیگر

 ھمبستگی وپیونداصلیمانع نیز سرزمینایندروندر ، بلکھاست داشتھایرانمرزھایازبیرون

" آفرینغرور ھایگذشتھ" وارثتنھاراخودقومیھرنیزایرانیانمیان در. است بوده ایرانیاقوام

 تنھاراادعا اینو داند میسرزمیناینتاریخدر" بفردمنحصرنقشونخستینمقام شایستھ" و

 خدمتدر ونگسلد را' تّیقوم'باخودپیوند' سیاست' زمانیکھ تاشکبی، و)۵( ندارندپارسیان

. شدنتواندنیز میّسرایرانخلقھای برادرانھ، پیوندنگیردقرارقومیفراانسانیارزشھای

، کھ بویژه پس از روی کار آمدن رژیم پھلوی نمایان می شود، ایرانیجاھالنھتّیقومبرجستھویژگی
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، نادرپورایرانی ھمچونمعاصرروشنفکران از بسیاری شوربختانھ. سامی استاقوام باکور دشمنی

 ساسانیانتاریخیشکست خاطرهنیز، کھ آنھا مانندوداوودپور، ھدایتصادق، ثالثاخوان، شاملو

 کینھاین، آتشاستکردهمیسنگینیشانوجدان ملیبرھمچنان" وحشیپابرھنھعرب"از" متمّدن"

" مازیار" رماندر ھدایت صادق. اند پرداختھ" جاودانھ دشمن"اینتحقیربھوداشتھنگاه ورشعلھرا

 آلودهراایران" آریایینابوپاکفرھنگ"کھکرده یاد" سامیکثافتھای"بعنوانسامیفرھنگاز

میفرمانرواییمازندرانمردمبرستموزوربامازیار کھنیست مھم ھدایتبرای) ۶! (استساختھ

 تفاسیرترین زشت ھدایت. سازد" ملیقھرمان"را اوکھکافیستعرببادشمنی، بلکھکرد

 تنھانھ" روشنفکران"، ولیاستآوردهزبان برخویش کتبدیگرنیز وکتابایندر را نژادپرستانھ

 جرگھازراگیرخرده و گرداندهروشنفکرینماد رااوبلکھاند ھای او را نقد نکردهاندیشھ

 فرھنگھایوتمدنھانخستینگذار پایھکھرا، سامی ماقوا براستی! دانندمیخارج" روشنفکران"

 باتتعّص بھجزکردنتحقیراینچنین،اندداشتھ بشریتبرایارزشمندیدستاوردھایوھستند بشری

 تاریخ متأسفانھ بر قومیجویی برتری ومداریکرد؟ قومتعبیرتوانمیچیزچھبھقومی جاھالنھ

آشکار انجامیده است تحریفاتوھادروغ بھ حتی وگذاردهجای بدی بر تأثیرات نیز ایرانی نگاری

 اندیشمندان در ارزیابی)اجتماعی و، اخالقیفکری( فرا قومیانسانیمعیارھایفاقد پرستان قوم). ٧(

میایرانی پرست قوم. دارندتوجھآنھانژادیووابستگی قومیبھتنھا ، وسیاسی ھستندرھبرانو

 مزدکو) کرد عام قتل رامزدکی  ھزارصدروحانیتو اشرافیتازحمایتدر کھ( انوشیروانتواند

 انوشیروانو قباد زمان دررازرتشتیروحانیتواشرافیت علیھ بر روستاییاناجتماعیجنبش کھ(

 پیامبری نیززرتشت چنانچھ شک بی! اندبودهایرانیدوھرکھ چرا بستاید ھمزمان را) کردرھبری

). ٨( شدمیروبروایرانینژادپرستان مھریبیبابودسامیقوماز

در وخوردهپیوندو یا بینش مذھبی نیز' مذھب'یک بانژاد پرستی معموًالو تّی، قومگذشت چنانچھ

 قومیجویی، برتری)اش" امروزی"و نیز نزد حامیان ( ساسانیایران در. شودفلسفی میآن تبیین

 فرا ایرانیتّیقومیاریبھ"عّیتش" ، آئینصفویعصردر و گیردمیبخدمترا زرتشت مذھب

 طلبیتوسعھوجوییبرتریافزارنرمرا"مسیحیت"، غربیھانیزاستعمار عصر در. میشود خوانده

. ..و دین موسی را" یھودیت"و رژیم اشغالگر و نژادپرست اسرائیل نیز  گردانندمی خویش

 آنکھازپیش اما .بخشد میپایداری و نیرومندی گرایش دواینپرستی، بھنژاد و تّیقوم مذھبی تبیین

 کندمیبرخوردپرستینژادوتّیقوم، باسیاسینوینرفتار واندیشھ، پیشوایعلی امام چگونھ ببینیم

 تاریخیھایزمینھپیشبراست، ضروریدارد نگھ میدوروجدادو ایناز را 'سیاست' و

:بیاندازیم نگاھی او زمامداری
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 قومی تّیعصب و اسالم 

 و جنگھا انگیزه ای قبیلھ تّیعصب. داشتایقبیلھساختاریعربستان ، جامعھاسالم از پیش

آئین  اسالم. کشیدمیدرازابھمتمادیسالیانتاگاهکھبوداعرابمیاندرزیادیبسیارخونریزیھای

پاییپی بردروریختھمدرعربستان جزیرهشبھدررااجتماعیکھننظم کھ بودنوینی ' بعثت'و

 قرآناینکھ با. نباشداثرینژادیوایقبیلھ –قومیتبعیضاتوامتیازاتازآندر کھ بودنظمی نو

ت ّیای از عربنشانھکوچکترینولی کردبلندسراعرابمیانازاسالم ، واستعربیزبانبھ

جھانی  –بشری آئینیکبمثابھ اسالم. خوردنمیچشمبھپیامبرتسّنوقرآن در) عربیتّیقوم(

 صالح عملوانسانیارزشھایبھنژادوقبیلھوقوماز راشایستگیوبرتری مالک) قومی فرا(

 مدت در ، اسالمانسانھابرابریاعالمویکتاپروردگاربھستایشکردنمختصبا). ٩( نمودمنتقل

ستون پایھ قدرتھای وگیردجایجھانستمتحتمردماندلھایوھااندیشھدرتوانست کوتاھی

 نتوانستپیامبرحیاتزماندراسالمتوحیدیجنبش اما... سست و آماده فروپاشی گرداند راجھانی

 ، وسازدایقبیلھوقومیتھایّیعصب جایگزین مسلمانانروانواندیشھ درراانسانی ارزشھای

 جانشینکردننشینخانھ. ماندباقی مسلمانان اذھاندربیشکماجاھلیت عصرای قبیلھفرھنگ

 ایقبیلھھایتّیعصببازگشتبھ دوره، منجر این خلفایعقیدتی –سیاسی انحرافات وپیامبرشایستھ

 افزارنرمبتدریجنیز "اسالم"جاییکھتا گردیداعرابمیاندرنژادیوقومی جویی برتریرشدو

 فرھنگدراسالمتوحیدیبینی، جھانذیصالحرھبرینشینیخانھبا! گردید عربی ھایتّیعصب

 کھ اسالم. ماندبازخویشجھانیآزدیبخشرسالتازوشدگرفتارعربّیتواشرافیت وایقبیلھ بستھ

 حکمبھرا... یونانی و ، صھیبفارسی ، سلمان)١٠( پوستسیاهبردهحبشیبالل پیامبر زمان در

 درپیامبراز، پسبوددادهبرتری قریش قبیلھتوانگرانوعرباشرافبر صالح عمل وتقوا

 رنگوداددستازرااشقومیفراتوحیدی معیارھای) ١١" (عجم" بیگانھ یا اقوامبابرخورد

انحرافیرشدبھروروند یکدروبتدریجپیامبرازپسعرب حاکمھ طبقھ. گرفتعربیتّیقوم

 کردننشینخانھبا. ساختعجمبرعربگریسلطھوجوییبرتری ابزار و نژادیآئینرااسالم

 فاصلھایقبیلھ آمیزشرکفرھنگ و تّیعربازکھ افتادکسانیبدست اسالمی جامعھرھبریعلی

 وترویج امر. بود بارزبسیار" اسالمیجھاد"بربویژهرویداد اینزیانبار تأثیر. بودندنگرفتھ

 ازبوییھیچولیدبنخالد ھمچونبعضًا کھبودندشدهدارعھده کسانیرا اسالمجغرافیاییگسترش

 برای) غارتگریوطلبی، افتخارتّیقوم(مادیھایانگیزهبا و اسالمی نبرده بودنداخالقوتربیت

 سھخلفای جھانگیری و نظامیفتوحاتپیامدھای از یکی. گرفتند میپیشیھم از" جھاد"درشرکت

 آنکھبود بویژهاسالمقومیفرا زشھایار ازبیشتر گرفتن فاصلھ وعربیتّیمبانی قوم گانھ، تقویت

. بودندبیگانھاسرای جنگی نیزبا برخورداسالمیروشھایودیدگاھھا بااسالمی جامعھزمامداران

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



126

 بارفتاربھمربوطکھ ۵آیھدمحّمسوره در. استندادهفرمان اسیر جنگیبردگی بھ ھرگزقرآن

 می اسیر آزادیبھ نھایتدردوھرکھشودمیپیشنھادمسلمانان بھراه ، دوجنگی استاسیران

 بشمار "فدیھ"مواردازنیزاسیرانمبادلھ(است اسیر آزادیازای در" گرفتنفدیھ" راهیک: انجامد

 قرآندر سومی راه. استدشمنبر" نھادنمّنت"واسیرشرطوقید بیآزادیدیگر راه، و)رودمی

 ازھیچیکدر لذا. نیستمیاندر اسیر کردنبردهازسخنیھیچ اولیبطورواست نشدهپیشنھاد

 گرفتھبردگیبھ، اسیرانگرفتمیصورت پیامبر نظارتبھیافرماندھی بھکھاسالم صدرجنگھای

 اسیر مسلمانانبدستعربمشرکینازبسیاریکھطائفومکھفتحوحنین وبدر جنگ در. نشدند

 بسیارثروتوبودهجنگھا محّرک کھمشرکینسران ، اماشدندآزادفدیھ بدون، بیشترشانشدند

 باشدهیاد اسالمی پیامبر، رفتار قومی جانشینانتّیعصب). ١٢( شدندآزاد فدیھدادن، بابودند اندوختھ

 مخالفتعرببردگیباتنھا اسالم بودندپنداشتھکھاینان. کرددگرگونی دستخوشراجنگی اسیران

: نویسد میاثیر  ابنبارهاین در. گرفتند بردگی بھ راعربیغیراقوام ازجنگی، اسرای است داشتھ

 فتح وسعتبرونمودتسخیرشمابرایراعجمخداوندکھاکنون: گفترسیدعمربھخالفتچون" 

. "باشند یکدیگرمالکعرباناست، زشتافزود

 –قومی پیوندھای قرآنبا اینکھ ). طبری(یا بنده نباشد  مملوکعربیھیچکھداشترمقّرعمرپس

 و عربّیت بھھمچنان عمر زبانوذھن، ولینمودجایگزینرااعتقادیپیوندھایوگسسترا نژادی

 ممنوعنیزرا ایرانیان بااعراب ازدواج عمرراستاھمیندر. بودآلودهجاھلیفرھنگارزشھای

 اسالمتوحیدیارزشھایوھااندیشھبر ای قبیلھ – قومی گرفتھجانفرھنگ عثمان دوره در. ساخت

 اقوامبرتسلطبھعرباشرافیتدستدرثروت تراکموطبقاتی شکافھای افزایش. یافتچیرگی

 دراعرابایقبیلھوقومیمالحظاتاز نیزقضایی عدالتاجرایوقانونجاییکھتا انجامید بیگانھ

 یکخونناحقبھکھایزاده خلیفھ باره درراعدالتاینکھازرا عثمان مدینھ بزرگان. نماندامان

تمامی عربیتّی، قومامیھ بنی دورهدر). ١٣( داشتند، بازکند، اجرابودریختھ مسلمان راایرانی

قومی  تبعیضوستم! گردیدحاکماسالمی جھان سراسربر' خالصانھ'وزدودرااسالمیھایپیرایھ

 دوشبرراعمر دورهسنگینخراجھای، کھعربغیرملتھای. رسیدخودشّدتوحّدتاوجبھ

 را" اسالمی جھاد"کھامویان ، ولیگردندمعافجزیھپرداخت از شدنمسلمانبا توانستند، میداشتند

 نیزآورندگان اسالم، ازبودندکردهغارتگرانھجنگھایوعربیتّی، قومزورمداریپوشش اساسًا

 زمین مالکنیزالعربجزیرهازخارج توانستند می، اعرابامویانقانونطبق بر! ستاندندمیجزیھ

 حاصلخیز کھشدآن ستمگرانھقانوناین نتیجھ. نبودجایزعمروابوبکرخالفتدرکھ گردند، کاری

 کھافتادعرب زمیندارانازاندکیگروهبدستایرانوعراقومصردر کشاورزیاراضیترین

. داشتندمیبرحاصلزمینازآنجابومیمردمتوسط
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'تّیعصب'و علی امام

جامعھ، در موجودایقبیلھ –قومیتبعیضاتزدنھم بر و تّیعصبپدیده ایریشھنفیباعلی

جھانشمول انسانی ارزشھایخدمتدرآنراوکردهجداعربیتّیقوم ازرااسالمیسیاست کوشید

 دکترکھ نیست بیھوده. شدانسانھابرابریآئینوجھانیدیندیگرباراسالمعلی رھبری با. درآورد

: گویدمیسنتاھل عراقی پژوھشگروردیعلی

 و کوشندمیاستعمارودیگرانبرتسلطراهدرکھبودادیانیھمان زمرهدر، اسالمنبودعلیاگر" 

 شدمیمنتفیاسالمدین، ازبودشدهمبعوثآنبرایعبداهللابنمحمدکھرحمتیسمتنبودعلیاگر

 ."

، بودقریش قبیلھازاینکھباواندیشیدمیجامعھدرخویشتوحیدیآرمانھایپیشبردبھتنھاعلی

: گویدمی وی. داد نمینشانخودازبرخوردارو مسلط قبیلھ این باھمبستگی و پیوند کوچکترین

حق و راه آشوب کھھماکنونوجنگیدمآنھابابودندکافرکھزمانآنسوگند؟ بخدااستکارچھقریشبامرا" 

). البالغھنھج ٣٣ خطبھاز( "جنگم درآنھابابازاندگرفتھپیشدرستیزی

 وقتیکھ تا: گفتاعراببھسخنرانییکدرشدمسلمینزمامدارعلیکھھنگامیگویدمی صادق امام

 ھمھودارمنمیبرالمالبیتازدرھمیقسمبخدااستمناختیاردرمدینھدرخرماییدرختو مدارخود چیزیاز

 جانبپنداریدمینمی دارمبرخودبرایچیزیوکنمنمیجانبداریخودازمنکھحال. کنممیتقسیمشمامیانرا

 تبعیضاتحفظخواھانعرب بزرگان( ؟دھممیشمابھدیگرانسھمازوحقتانبراضافھوگیرممیراشما

 میبرابرمدینھدرسیاهیکبا مرا: گفتو خاست بپاعقیلبرادرش). بودندطبقاتیونژادی –قومی

 نبود تو ازغیرکسی اینجا ، دربنشین بجایت :فرمودپاسخدر ؟ امیرالمؤمنیننگریمیچشمیکبھوکنی

). الشیعھوسایل(عدالتخواھیو پارساییمگردھدنمیبرتریسیاهیکبرتراچیزی ھیچ؟ کندصحبتکھ

" موالی"وندادبرتریدیگریبرراقومیھیچ ، علیعرببزرگانگستردهاعتراضاتوجود با

 و اجتماعیحقوقدراصیلعربھایبا را) شدند می استثمارعرباشرافتوسط عرب کھغیراقوام(

 :نھادبرابراقتصادی

 خودانگشتدومیانآنراوبرداشتزمینازچوبیحالیکھدر، پسگفتندسخناوباباباین در" 

). یعقوبیتاریخ" (نیافتمبرتریچوباین اندازهبھعجمبرعرببرایوکردممطالعھراقرآنتمام:  گفت نھاد

 یک بھرداددستور. کردندآشکارنیازمندیوآمدندعلینزدایرانیزنیکوعربزن یک روزی

 اقوام برابریوبودآمدهدرعثماندورهازکھعربزن. کنندعطاگندمخرواریکودرھم ٢۵

 از زنیاینوعربماززنیامیرالمؤمنین من ای: گفتوکرد، اعتراضتافتنمیبررامسلمان

 چھ خاکمشتدواینمیان: گفتوگرفتعربزنبرابردروبرداشتخاکمشتدوعلی. عجم

 معاویھ" ولی. ''ندانمبرترالمال بیت درآمد وعمومیاموالدرعجمبرراعرببخدا: افزودسپس؟ ستتفاوتی ا
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). الغارات" (دادمیحقوقاضافھدرھمھزاردواشرافینسبوخانوادگیشرف برای

 تربیت وتعلیمدرخاصیتوجھآنھابھبوددیدهراعربغیرمسلمانانصداقتواخالص چون علی

 ودادند میتشکیلراعلی اجتماعی نیرویبزرگترینمصریھا. داشتتکیھآنانبھبیشترونمودمی

: گویدضبیبن مغیره. بودندرساندهثمربھ اینھااساسًاراعثمانیضدانقالب

 برعکسوعمربودمھربانتر آنھاباوداشتبیشتریتوجھایرانیوعجمنومسلمانموالیبھعلی" 

). ١۴" (بودگریزانوکردمیدوریآنھاازوآمدنمیخوششآنھااز

 خطبھآجریمنبریکرویبرعلیوبودمنشستھجمعھروزدرمن: " گویداسدی اهللاعبدبن عباد

 قیسبناشعث. بودنشستھمنبرشپای) علیدانشمندیاراناز(صوحانبنصعصعھوخواندمی

: گفت ورسیدعلیبرابردرتاگذاشتمیمردمگردنبرپاوآمد) معروفخائنوکنده قبیلھ رئیس(

 ابن! شدند مقربتونزددرواندکردهغلبھمابرتوبھنزدیکیدرعجموموالیاین مؤمنانامیرای

، شودعیاناست نھانآنچھوبرداردعرب چھرهازپردهکھکندبیانیعلیامروزالبتھگفتصوحان

 راخاصیتبیوفایدهبیھایگندهشکمایناگرکندنمیمالمتموداردمیمعذورمراکھ کیست: فرمودعلیو

 موالی(آنھاوآرامندمینرم بستردربیارامدبستردرکھاالغی مثل) عرباشراف(ھاگندهشکماین. دھمکیفر

 ازتابرانمخودازراآنھامی خواھندمنازآنگاهوخورندمیآفتابوکنندمیفعالیتخدا بخاطر) عجمو

). الحدیدابی، ابنالغارات... " (باشم ستمکاران

 قومی، قبیلھتبعیضھایوامتیازھایکسواز وی. خاستبرعربیتّیقومبا نبرد علی بھ، امامبدینسان

 این در. طلبیدمبارزهبھرا تّیقومنظریبنیانھای دیگرسویاز ، وچیدبرجامعھدررانژادیوای

جویی برتریوعربیتّیعصبچنگازرا' دین'ھمو' سیاست'ھم کوشید علی، ذھنیوعینی مبارزه

 وقومی ھایتّیعصببا  علیعقیدتیمبارزه یتجّل قاصعھ خطبھ. سازدآزاداعرابنژادی –قومی

 در راعلی امامبلندفلسفھکھرامعناپرو نغز خطبھ ایناز بخشھایی بجاستاینجادر. است نژادی

: انمبگذرخوانندگاننظر، ازگذارد می نمایش بھزمینھاین

 براینھداداختصاصخودبھراصفتدواینو پوشید کبریاوعّزت جامھکھسزاسترا خدایی سپاس" 

 کھداد قرارکسیبرایرالعنت، وبرگزیدخویشجاللوشکوهبرایکردهنارواخودغیربرراآنھا، وآفریدگانش

. "کندنزاعاوباصفتدوایندر

 تنھاجھتھمینبھو است' نیازبی' و' کامل'االطالقعلی کھخداستتنھاتوحیدی بینی جھان در

 آمدهپدیدھستیجھاندرچھھروکھھریکتاخدایجز. استبزرگیوسروری شایستھ کھاوست

 برترینھمین ، امااستھستی پدیدهترینمتکامل' انسان'میاندر این. است نیازمندو' نسبی'است 

، معنویو، مادیاجتماعیوفردیگوناگونابعاددرپیوستھکھآنستنیازمندنیزخداوند آفریده

 آنھاستنژادیوقومیوابستگیازنظرصرف انسانھا ھمھمشترک، سرشتویژگی این. یابدتکامل
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 و قبیلھ و قوم ھر. ندارد سروریو برتری انسانھادیگربر' سرشت'و' ذات' در انسانی ھیچ لذاو

 نژادیوقومھیچوداراسترافرھنگوتمدنخلقواندیشھتولیدتوانایی بالقّوهانسانھاازنژادی

 نوع انسان ، اینقرآن توحیدیبینیجھان در. نیستدیگرانبرسروریشایستھو" خداوندبرگزیده"

 خاص گروھیودستھھیچانحصاردرجایگاهاین ، واست" زمینرویبرخداوندجانشین"کھاست

 و ، طبقاتی، نژادیقومی ازای اعم بھانھھر ، بھانسانھاازایدستھاگربنابراین. نیستانسانھااز

 دیگران برسروریوبرتریپی درو دانستھ خداوند برگزیدهجانشین وتنھاییبھرا، خودمسلکی

 بعنوان انسان آفرینشبھسپس علی! داشت نخواھد سرافکندگیو جز خواری سرانجامی ، البتھدنبرآی

:کندمیاشاره" ابلیس"جوییبرتریوسرکشی، وزمیندرخداوندمسئولنمایندهوجانشین

 وغرورکھابلیسمگرکردندسجده )نوع انسان نماد' آدم'برخداوندبفرمان(فرشتگان ھمھ پس...  "

 نموده تّیعصبخویشاصلبرایونمودنازشوفخرآدمبرخودآفرینشبھپس. آوردرویاوبھ خودخواھی

 بنا راتّیعصببنیانکھ است گردنکشان پیشروو بینپیشوای متعّص خدادشمنپس. نرفتحقفرمانبارزیرآشکارا

 کوچکی دوروفروتنیخلعت پوشیده سروریوارجمندیجامھونمودنزاعبزرگیوعظمتدرخدابا، ونھاد

 ." ...انداخت

، قومی جاھالنھ تعصباتدرریشھکھگردنکشیوجویی، برتریعلی بینانھجھاننگرشدر بنابراین

 بعبارت. است بودهآنبنیانگذارو آغازگر شیطانکھاست، فرآیندیطبقاتی دارد و ، نژادیای قبیلھ

می خود' گوھر'و' اصل'بردیدیمچنانچھ نژادی، کھوقومی سروریجویندگان و فخرفروشان دیگر

 علی...ھستند" ابلیس"پیروانو، یاراندانندمیدیگرانازبافتھ جدا تافتھ ای راخویشتنونازند

 میھشدار، چنیناندگرفتھ فاصلھ' توحید'ازشدهجاھلیھایتّیعصب گرفتار بازکھ اعرابی بھ سپس

:دھد

 از و کنددچار )بینیبزرگخودو غرور( خود دردبھراشمااینکھازبترسیدخدادشمنازخدابندگان پس" 

لشکرش  پیادگانوسوارانوسازدپریشان داشتھباز )جوییحقوفروتنیاز(راشماخویشندایبھاینکھ

ھ بکھگیرید بکاراودفعدرراخودکوششونیرو پس... آوردگردشماپیرامون را )تّیعصبیاران نخوت و(

 پس... شمرد خوارو پسترا نژادتان ونمودنکوھش شما گوھردروکردنازشوفخرشما ریشھبرسوگندخدا

 در گردنکشیوغرور اینکھاستپنھانشمادلھایدرکھراجاھلیتعصرھایکینھوتّیعصبآتش خاموش کنید

 رافروتنیکھگیریدتصمیم و. اوستھایوسوسھو، تبھکاریھاخودکامگیھااز شیطان و ھایافکنده ازمسلمان

 سالحکنید و دورخودگردن ازراجوییبرتریبیفکنید وپاھایتانزیردر را سروریونھیدسرھایتانباالی

 قرار )پنداریدمی" دشمن" جاھلیتعصبوغروررویازکھراآنھا(دشمنتانوخودمیانرافروتنی

 قوم تاریخی پیشینھ علیآنگاه. " داردسوارانوپیادگانویارانولشکریانملتیھردر )شیطان(او زیرا دھید

: شودمییادآورراگذشتھاقوامجویی برتری و عرب

آشکار کردید، بخاطرتبھکاریزمیندر وبودیدکوشابسیارتجاوزوطغیان در )اعراب(شما کھ باشید آگاه'' 
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 غیرتمندانھ جوییبرتریدربترسیدخداازپس. )توحید بھ( گروندگان بارودرروجنگیدن و خدابا دشمنی نمودن

 تھایاّمبدان کھاستشیطان دمیدنگاھھای ازودشمنیوکینھ آورنده پدید طلبیبزرگی جاھالنھ، کھ فخرفروشیو

 درپیشینیان... کردند سقوطاوگمراھی دامھای و نادانی تاریکیھایدرکھآنجاتا دادفریبراپیشینیانوگذشتھ

 تنگآن سبب بھ )کینھوقھروخشم فرط از(ھاسینھکھ رفتندیکدیگرپی ازفخرفروشی  وجویی برتری مسیر

گردنکشی )خود جاه و شرف سبب بھ( کھ بزرگانتانو مھترانفرمانبریاز، بترسیدبترسیدوباشید آگاه. گشت

 روازشتنسبتھای پروردگارشانبر ، ودانستندباالتروبرترراخودنژادوفروختندفخرخودگوھر، بھکردند

 برخی. آفریده است نابرابرراانسانینژادھایو، اقوام، طبقاتگروھھاخداوندکھ شدند مدعی( داشتند

 بھره کاربراینیز رابرخی ، واستآفریدهفرھنگوتمدنخلقوفرمانرواییوسروریبرای را

) ". فرمانبریوده

جوییبرتریو تّیعصب رشد زمینھ قدرتوثروت کھ دارداشارهحقیقتاینبھ) ع( علیاینجادر

 خودانحصاری امتیازھای توسعھ وحفظخواھان کھ جامعھ مھترانوبزرگان. استجامعھدرجاھلی

 آئین خود ارتقایباتا دھند میمیدان فرازیگردنوسروریآئین ، بھھستند' سیاست'و' اقتصاد'در

 از راستاایندرھمو بنمایانند مالکیتوحاکمیت شایستھ وسزاوارراخویشتن، ھمملت' فرھنگ' بھ

:کھچراترسیدبراستیبایداینانفرمانبری از پس! باشند برخوردار پشتیبانی ملت

 وسروریشمشیرھای، وآشوبوفتنھ برپا دارنده ستونھایو تّیعصب بنایھایپایھ )بھتران مااز( اینان" 

 گوارایوصافآبشماکھھستندکسانیآنانکھنکنیدپیروی )سروری(از مدعیان... اندجاھلیجوییبرتری

 مرام در را آنھاباطل اندیشھوآمیختھخویشتندرستیباراآنانبیماریو آشامیدهآنھاآلودگل تیرهآب با را خود

 در آنھاناحق ھای انگیزه با شما جویانھحق انگیزه ھایتبھکاراناین پیرویبا( ایدکردهداخلخود حق

 آنھا حالیکھدر )گرددمیپدیدارفتنھ وشبھھو توھم وریختھھم در جامعھ ارزشی ، نظامآمیزدمیھم

 برکھ سپاھی گمراھی، و بارکش شتران مثابھبھراآنھاشیطانکھھستندگناهوقھرمالزموفجوروفسق پایھ

 دروبدزدد راشماخردھایاینکھبرایاست گرفتھ، گویدمی سخن مردمزبانبھ کھمترجمانی، وشودمسلطمردم

 خویشپای زیر ، بھسازدخود تیرھایھدفراشماآنکھتابخواندچندانگوشھایتاندروگرددوارددیدگانتان

 گردنجویی وبرتریدرخود زراندوز، کھ زورمند و متعصبین( گرفتار نماید خودچنگالدر، وافکند

، نیاکان دستاوردھایبرتفاخرونژادیوقومی پایھبیارزشھایتبلیغ ، بااند"ابلیس" پیروان فرازی

 وبدبختی ورنججز مردمبھ، ولیسازندمیخویشدروغینآرمانھایپیشبرد ابزار را بینوا مردم

. ") رسید نخواھدزیان

 ایندرراعربقومیتّیعصبوکردهاشارهجھان ملل بیندرجویی برتری منطقبھ سپس علی

: کندمیارزیابیجاھالنھبسیمیان

 تعصبچیزھاازچیزیسربرکھنیافتمراجھانیاناز ، ھیچیکنگریستم )مللدیگروپیشینیاناحوال در( من" 

 و منطق( رسد می بیخردان عقل بھ کھ استداللییا و کندمیتوجیھ نادان را مردم کھعلتیرویازمگرنماید

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



131

 تعصب کھرااعرابشماجز )است خرد، استوارو دانش نھ، وگمانوپنداربرتّیعصبپیرواناستدالل

 و شیطان تعصب اما. نیستموجودبرایششدهشناختھ دلیلی )نیز بیخردان منطقدر( کھ چیزیدرورزیدمی

 ثروتمندان اما، وگلازتووآتشمازمن: گفت نموده نکوھش آفرینشدر را و آدمخوداصل برای ورزیدغرور

 ن بیشترفرزندا وداراییراماگفتندوورزیدندتعصبثروتشانجھتازورند غوطھخوشیونعمتدرکھ تھااّم

 شما، اماتراشیدند پایھبیچندھردلیلییکھرخالصھ( !شدنخواھیمگرفتار عذاب ورنجبھواست

. ") ؟استشمار بیثروتھاراشما؟ یاداریدبرتریگوھرو نازید؟ اصل میچیزچھبھاعراب

 آسانیکار انسانھا روحودلومغز از تّیعصب کردنبیرون کھداند می بینی واقع با علی امام

: بدھد قومیفراوانسانیسوییوسمتاعرابتعصباتبھکوشدمی، لذانیست

 از... باشد نیکواعمال و ارزندهخصلتھایبرایشماتعصب، بایدنداریدورزیدن تعصب جزایچارهاگرپس" 

 دستو ادبو فضلگرفتن، فراگردنکشاننافرمانیونیکان، فرمانبریپیمانبھ، وفایھمسایھحقوقنگاھداری

 وخشمآتشنشاندن ، فروبرای خلق جوییمساواتو، دادگریخونریزیگناهداشتن ، بزرگتجاوزوستمازکشیدن

 ".زمیندرتبھکاریازجستندوری

 چیرگیوجاھلیتعصرفرھنگاحیایبھنھایتدر، کھپیامبر ازپساعرابانحرافاتبھ سپس علی

: گردد می انجامید، بازاسالم توحیدی ضوابطومعیارھابر ایقبیلھ – قومی تعصبات

 خداحصاردرو )گشتیدمنحرفتوحید جادهاز(رھانیدیدحقطاعت ریسمانازرادستھایتانشماباشیدآگاه" 

 وقومی فرھنگ باھمراه( کردیدرخنھجاھلیتعصرقوانینواحکام بوسیلھبودشدهکشیدهشماپیرامونکھ

 )، دوبارهجاھلیتاز(ھجرتازپسشماکھبدانید... )کردیدنفوذاسالمعقیدتیمرزھایبھپیشین ایقبیلھ

شدید  گروهگروه )توحید سایھدر(پیوندودوستیازبعدو) برگزیدیدمسلمانیبرراتّیعرب(شدیداعراب

 از، وآننامدرمگرنداریددلبستگیوپیوستگیاسالم با). ساختیدبرقرارراطبقاتیوایقبیلھمرزھای(

 ، ننگآری آتش گوییدمی). کنیدمیرعایترااسالمیظواھرتنھا( آن تشریفات بھمگرنداریدشناختیایمان

 پرده ،برگردانید را اسالم جھتووجھھ خواھیدمیآنستکھمانند) جاھلیتدوراناز عرب کالمتکیھ( نھ

 اسالم رشتھباشیدآگاه... )گردانید منطبقجاھلیتفرھنگبررا اسالم(کنیدنقضآنرامیثاقو بدرید حرمتش

 بھمراخداکھ بدانید )اما(. بردیدمیان از راآناحکام و تعطیلرا آن ، حدودگسیختیدھمازرا )عقیدتی پیوندھای(

... ". فرمودامرزمینتبھکارانوشکنانپیمانوستمگرانباجنگ

 عّیتش جنبش بھرا" عجم"و" موالی"قومی، تبعیضوستمو عربی تّیعصبباعلیاصولی مبارزه

 قومی بافت. انجامیداسالمیجھانسراسردرجنبشاینجغرافیاییگسترشبھو داد پیوندعلوی

 درراعربقومیمرزھایپساین، ازبودعربیاساسًاھجریاولقرننیمھتاکھشیعھمذھب

 علوی عّیتش. آورد گردعّیتشسبزپرچمزیر بھرا عربی حاکمیت از کشیده ستمملتھای نوردید و

 و 'زر' خداوندانسلطھ از شدن آزاد انگیزهبھکھاقوامی. گشتاسالمفراقومی ارزشھای پاسدار
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 گرویدهاسالمدینبھوبستھاسالمی امید جویانھمساواتوتوحیدیشعارھای ، بھ'تزویر'و' زور'

 درھمچنان کھ اینان! آزمودند راعجموعربنابرابریتلخکامیبااما' حاکماسالم' بودند، در

حق و سیاست ) ع(علیھایاندیشھدرراخودگمشده، سرانجامبودندنخستینانقالبی اسالم جستجوی

. گشتند عّیتشعمدٔهکانونھایمصرو ، عراقایران. گرویدندعلویعّیتشآئینبھواو یافتندمدار 

، سیاسیعللبیان، ضمنھستند"سنتاھل"عرب کھ "اسالمیجھاندرفلسفھ تاریخ" نویسندگان

 شیعیانبجزکھکنند می ، اظھارعّیتش بھمحروممردمومغلوبمللپیوستناقتصادیواجتماعی

 ایران در). ١۵(بودنشدهجایگزینبخوبی قلوبشاندراسالمھنوزپذیرفتندراعّیتشکسانیکھعرب

 کھبودآنجاازشعوبیھنامبھاشتھار. گشتمعروفشعوبیشیعیانبھ آمد کھ پدیدجنبشیھمچنین

. ه بودنددادقرارخودسیاسیھایبرنامھواعتقادات سرلوحھرا) ٩(حجراتسورهاز ١٣ اینھا آیھ

 شعارھایاز کھ راانسانی نژادھایواقوامبرابری شعار تابودندآنبر شدهیاد آیھبرتکیھ با آنھا

 جنبشاین. کنندتبدیلعربی ظالمانھتّیقومبانبرد سالح ، بھبود نخستین انقالبیاسالمراھبردی

! افتادجداخودنخستینآرمانھایازسرانجاماینکھتایافت گسترش ایراندرسرعتبھطلببرابری

 ازرا، آنانعربی تّیقوم برابر در آندومنسلخودبخودی واکنشونھضت تیّیمل یک اساسًا بافت

 گذشتھبرتفاخروایرانیقومذاتیبرتریرسمیاعالمبا! انداختایرانیتّیقومدامنبھبامسویآن

 برتری و برداشتدستخودپیشینآرمانو شعار از آشکارا شعوبیھ، جنبشباستان ایران "شکوھمند"

 سران. انجامیدعربیتّیقومتحکیمبھخود نوبھبھنوینرویکرداین). ١۶( کردپیشھایرانیجویی

 آنازبدتروکنندجدااسالمیفرھنگوتمدن پیکره از ایران را ملتکوشیدندکھھنگامیازشعوبیھ

 خود ای توده ، پایگاهبرسانند ایران باستان قومیجوییبرتریوساسانینظام بھراخودھایریشھ

در حافظھ تاریخی راساسانیانستموجورتلخ خاطرهھنوزایرانیزحمتکشان. دادنددستازرا

 دستکھآنھا ، چھمانده باز اشرافیھایتیرهازنیزنظاماینسقوطازپسحتیکھچراخود داشتند، 

 اجتماعیموقعیتحفظبرایوبودند! "ملیقھرمان"کھآنھاچھوبودنددادهعربخلفایبھھمکاری

 ھای توده. بودند دیده بیدادوستمکافی اندازه ، بھ)١٧( جنگیدندمیاعرابباخویشاقتصادی –

 رھبریویاریطبقاتیو، نژادیقومیستمھایبانبرددرراآنھاکھبودندجنبشی نیازمند مسلمان

. بنشانددیگراشرافیتیبجایرااشرافیتیو کند مطرح دیگرقومیتیبرابردرراقومیتیآنکھنھ، کند

 وزرقپردرباربجایآنراوزدندمیدمخسروانجاللوشکوهازشعوبیھاینکھ از ایران مردم

 تنھافرمانروایان جالل وشکوهپرکاخھایدرکھچرا جستند ، بیزارینشاندند می عربخلفایبرق

 کاخیکھبودند آموختھ) ع( علی خودعقیدتیپیشوایازآنھا. دیدندمیراخودخواریو رنجوفقر

 جوییھایبرتریاز' سیاست' ، گسستباری... گردندنشینکوخنفرھزارانآنکھمگرشودنمیپابر

 کھ گردید ، سبباسالم توحیدی فراقومی ارزشھایباآنپیوندوعلیزمامداریدر نژادی –قومی
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 در طبقاتی – نژادی – قومیتبعیضوستمبا مبارزه در مردم راھنمایاندیشھبھعلوی آئین تشیع

 حتی یابد کھ دستستمدیده ھایتوده در میان ای هگسترد پایگاهچنانبھ گردد و مبّدل اسالمیجوامع

 بدسترامردمضروریحمایت تا کنندتنبھعلویو شیعی پوستین نیزشیعیغیر سیاسیجنبشھای

... آورند

 انسانیارزشھای اعتالیو پیشبرد ابزار تواند می ھنگامیامروزجھاندر' سیاست'آنکھآخرسخن

 باخودتاریخی پیوندحق مدار، ' نوین'سیاست  ، پیشوایعلیامامازپیرویبھکھگرددقومی فرا

 دستاوردھایخالقوسازندهآیندبراز مانع خودخودیبھکھ قومی عصبیت. بگسلدھمازراقومیت

 باپیوند ، درشود میبشریتاجتماعیپیشرفتوخلقھا ، ھمبستگیملل فرھنگی –تاریخیمثبت

.بردمیراهپایانبیھایکینھو ، خونریزیھا، ویرانیھاجنگھا بھ سنتیزورمدارسیاست
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ی بخش چھارم پانوشتھ ھا

 قدرتھا وطلبیتوسعھبرایاستپوششیاساسًا' ملی منافع'، سنتی پرست' قدرت'سیاستدر -١

. آنھاتوسط ملتھاحقوقواستقالل کردن پایمال برای دستاویزی

 ریشھدورکھیم. نیستمذھباز دورکھیم شناختی جامعھ تبییندربست تأیید معنی بھ سخن این -٢

 روحواقعدر' توتم'. داندمیبدویقبایلپرستیتوتمدررامذھبیھایبینیجھانوعقایدتاریخی

 تقومّیسرپوشمذھبیعنی. نیستپنھانپرستیقومجزقبیلھاعضایتوسط آن پرستشواستقبیلھ

، جھانی ادیان  بھپرستیتوتمتعمیموبدویمذھباشکالسایرگرفتننادیدهباسپسدورکھیم. است

 و قومی ھویتاحرازرامذھباجتماعی، کارکردقائلندخویشبرایقومینھوبشری رسالت کھ

.  است مذھبیاحساسھر ریشھویدیدگاهازقومی گرایش. کندمیارزیابیجوامعدیگرازاستقالل

 وانسانیعلومصورت بھراخودکھاستخرافاتیوھااینجا، افسانھدر 'علومشبھ'از منظور -٣

 روانشناختی و فرھنگی" شناسیسنخ"یا" شناسیتیپ"در نمونھ برای. نمایندمیعرضھاجتماعی

 کھشودمی بحثآنازتربدوشوندمیقائلناپذیرتغییروابدیخصایصیانسانیگروھھای برای

 وقدوجمجمھشمایلوشکلباگوناگون اقوام پیشرفتورشدتّیقابل و، رفتار شناسی اندیشھچگونھ

...ومی باشدسازگارآنھاھیکل

 از سرشار فلسفھ قدرت تأثیر زیر نیز غربی ھنرونگاری، تاریخادبیات، بلکھسیاستتنھا نھ -۴

 یا "فیلم"بھتاریخی رویدادھایکھآنگاه حتی. آنھاست فرھنگو شرقیمللتحقیرومداریغرب

 انسانبرغربیانسانبرتریدروغوتحریفوجعلباشودمی شوند، کوشش میکشیده "داستان"

 اثبات، بھنیزاندامو چھره زیباییبھحتیبلکھھوشوتدبیرورفتارودانشبھفقطنھ، شرقی

.   برسد

 سردارانوشاھانوزرتشتوکوروشتاگرفتھایرانباستانیسنتھایوآرشوکاوهورستماز -۵

. ھستندایرانیاقوام میان کشمکشموضوعھمگیمسلمان ایرانیادیبانو دانشمندان تا، وفرازگردن

 خودسھم و شدهواردکشمکشایندرنیزھستندایرانامروزیمرزھایازبیرونکھاقوامیحتی

! طلبند میمشترک گذشتھ ازرا

 بوده "و ناب آریایی پاک" فرھنگسرزمیناینبھاسالمورودازپیشایرانفرھنگکھادعا این -۶

، ، سیاستمناسک، عقایددرناپاکوزشتھایپدیدهاوًال. است فریبکارانھو سخیفبسیاست

 آنھابررسی حوصلھرانوشتار این کھ استنبودهکم باستان ایران در... طبقاتی و خانوادگی روابط

 ورودبدو در"ایرانی آریانھای". استنبوده"آریایی"نیز خالصًاباستانایرانیانفرھنگدومًا. نیست

. استنبوده درخشان وجھبھیچفرھنگاینولیاندداشتھ" آریایینابفرھنگ"شایدفالت ایران بھ
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 ھمسایگی در سامی اقوام از بویژهو) اندبوده"! دیو" لذاوآریاییغیرکھ(ایرانبومی مردم از آنھا

 چیزھای ایرانبومیاقوامازایرانیآریانھای. اندبودهترعقببسیار) النھرینبینتمدنھای(خود

 کھ است آمده نمونھ برای( استشده اشاره بدان نیزماملیداستانھایدرکھ اندآموختھبسیاری

). آموختند رازبانوخطنوعچندینایرانپادشاهتھمورث، بھشدن "مطیع"و "رام"ازپس"دیوان"

 بسیارنیز آسیاغرباقوامو ، مصریھا)سامی(النھرین بینی باستانیفرھنگھاایرانبومیمردمبجز

 از ھخامنشیان کھدھدمینشان ھای تاریخی پژوھش. اندگذارده تأثیر ایران" آریاییفرھنگ"بر

 ھمچنین. بوده اندمندبھرهبسیارنیز )سامیغیرآریایی و غیرقومیک(سومریان  تمدنی میراث

 وآدابآسانی بھپارسیانکھ گوید می ھخامنشیعصرایرانیاناخالقبارهدریونانیمورخھرودوت

نیز،  مسلمان اعرابتھاجمازپیشاین بنابر. سازندمیخودآنازوکردهتقلیدرامللدیگررسوم

 گفتبایدنیز ارزیابیمقامدر. استنبودهاز فرھنگ بیگانھ " پاک"و " ناب"باستانایرانیان فرھنگ

 فرھنگ و ھر. شودمی دیده دوھر' بد'و' نیک'ھای پدیدهنیزگذاردندبجای خودازکھآنچھ در

، است بالیدهوگشتھپدیدارتمدنھاوفرھنگھادیگرباپیوستھستدودادرونددر اساسًاتاریخ تمدنی در

.است فریبکارانھ وفرھنگ خیالییک بودن" ناب"ادعای و

 چند بھاینجادرکھدیدتوانمیبسیاریموارددرراایرانینگاریتاریخبرقومیتّیعصب تأثیر -٧

 پدیدهوشیعی جنبشھایاقتصادیو ، اجتماعی، سیاسیفکری ریشھ ھای: شودمیاشارهآنھا نمونھ

 قومی نبرد" بازتابشدهیادروندھای و شودمیگرفتھ ایران پس از اسالم نادیده درعرفانوفتصّو

 ، جنگبرابر در. شود می تحلیل" سامی –آریاییتضاد"چھارچوبدرو" اعرابعلیھبرایرانیان

 خانوادگیثروتوقدرت گرفتن پسبازبمنظورعباسیوامویخلفایباایرانیاشرافیھایتیره

 وافشینچونخائنی و شده یتلّق" ملیآزادیبخش مبارزه"زرتشتی –ساسانی  نظاماحیایوخویش

 دربشریفرھنگ ازآنچھھر. شوندمی معرفی" ملی قھرمان" مازیار چونستمگریزورگوی

 فرھنگازبرگرفتھیا و" ایرانی"ای پدیده، تاریخًااست' ارزنده'و' نیک'ایرانمرزھایورای

 فرھنگی عناصربھاست' ناپسند' و' زشت' ایرانیفرھنگ درآنچھاما شود، می شناساندهایرانی

 پیش ھفتم قرن نیمھاز نیزپیامبر زرتشت! شودمیدادهنسبت" سامیکثافتھای"بھبویژهوبیگانگان

 بھنسبت تا شود می دادهبازگشت!!) پیشسالدوازده ھزارتاحتی(دورترھای گذشتھبھمیالداز

 آمدهبعمل کاشف ھمچنین! گرددحاصلکاملاطمینان" سامی پیامبران" بر" ایرانیپیامبر"پیشکسوتی

!استبوده اوستا حافظبلکھقرآنحافظنھنیزاسالمیدورهایرانیشاعرحافظکھاست

 دین"کھنیزاسالم منصفانھو ، منطقیعلمیارزیابی بھ ھرگز ایرانی نژادپرستاناینکھکما -٨

 ، از اینکھاندمانده مسلمانرسمًاو کرده" نا پرھیزی"کمی کھ ھم آنھایی. پردازند نمی است" تازیان

، است بودهجاریعربخونآنازبدتربلکھنداشتھجریانآریاییخونتنھانھ پیامبرشان رگھایدر
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"! تاریخی تحقیقات" بکار دستنژادپرستانشرمندگیاینرفعبرایاما! اندشرمندهقسمتیتاکمی

 کردهمھاجرتمکھبھایران ، ازاسالم پیداییازپیشقرنچند قریش قبیلھکھاندکرده"کشف" و شده

 نیزایرانی "مسلمان"نژادپرستان تا کردندجاری) ص(محمدرگھایدرراآریاییخونخالصھ!! بود

! نباشندشرمنده" تازیان پیامبر"پیرویاز

. بشناسیدرایکدیگرتاگوناگونقبائلواقوام درراشمادادیمقراروآفریدیمزنومرداز را شما ما مردم ای"  -٩

 پیامبرھمچنین). ١٣، آیھحجرات سوره( " شماستترینپرھیزگارخدانزدشماترینارزندهبدرستی) اما(

) ایقبیلھوقومی(جاھلیھایتّیعصبسخنرانییکدرتوحیدیانقالبپیروزیومکھفتحروزدر

: کرداینگونھ محکومرا

 ، شمارا نیاکانبھجستنبرتریوفخرنیزو برد میانازراجاھلیتدورانبرتریوبزرگیخداوندمردم ای'' 

 پایینعملشکھراکسھر. داردتقواکھاستکسیبندگانبرترینباشیدآگاه. استخاکاز آدمآدم و ازھمگی

 روزتاواکنونھمھادشمنیوھاکینھوشدریختھجاھلیتعھددرکھخونھاییتمام. بردنمیباال ، حسبشآورد

. ''استمنپای زیر رستاخیز

 در برتری عاملنھ، وخداست نزدافرادمعنویبرتری مالک کردارینیکوانسانی ارزشھای البتھ

.اجتماعیثروتھایوانسانی حقوقکسب

 اذانبھراپوستسیاهحبشی، باللعربسراینغمھوآھنگخوشجوانآنھمھمیاندرپیامبر -١٠

 اعرابانتقادبرابردر، وخواندمی' ّیھ'را' ّیح'وندارد' ح'صوتیمخرجکھگزیندمیبرگویی

.استترارزندهشما' ّیح'صدازخدانزدبالل' ّیھ'کھگویدمی

" بربر"رابیگانگانیونانیانونامیدند" دیو"را ایرانبومیاقوام"آریایی"مھاجران کھھمانگونھ -١١

 عربغیرمسلمانان آنھا! دانستندمی) اللوگنگ" ( عجم"راعربغیراقوامنیز، اعرابشمردند

.کردندنمیواگذار بھ آنھا ھرگزرادولتیمھممشاغلو شمردندمی  خویشبندگانیا" موالی" را

 حقوقی آئین نامھ" (فقھ"، جنگیاسیربارهدر پیامبرروشنرفتاروآنقر صریححکم وجود با -١٢

 حاکمطبقھفرھنگیو، اقتصادیسیاسینیازھایبایست می اجتماعیزندگیضمن تنظیمکھمسمانان

!استاسیر کردن هبرد آنھمبدان افزود کھ نیز سومی گزینھ) باشدپاسخگونیزراعربی

 ، خودسرانھاست بودهفیروزھمدستپدرشقتلدرنیزھرمزاناینکھگمانبھ عمربن عبیداهللا -١٣

 عثمانازراعبیداهللامجازاتبسیارپافشاریباعلی! کشتراویقضاییرسیدگیھیچبیو

 اجرایاز نشاندعمرخانوادهدلبردیگریداغنبایداینکھ بھانھبھ عثمان ، ولیگردیدخواستار

 وعبیداهللاجستجویدر، بیدرنگرسیدزمامداریبھ اینکھازپس) ع(علی. کردخودداریعدالت

. "کشتخواھمھرمزانخونقصاصبھرااویابمدستفاسقاینبراگر" فرمودوآمدبراومجازات

 کشتھاشترمالک، بدستبودآمدهصفینبھعلیبا جنگ برایمعاویھباھمراه، کھعبیداهللاسرانجام
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. شد

 این فرزندانازگفتمی، ھموارهبوددیدهنھاوندوجلوالدرراایرانی فزونی اسرای کھ عمر -١۴

. داردبرعربیتّیقومازدستکھنشدآنازمانعھم' ترس'اینحتیولی. برممی پناهخدابھزنان

 گیالنمردمنمونھبرای. آمدنددر عّیتشمذھببھخودپیشیندینازمستقیمًا اقوام ایناز برخی -١۵

 ، کھشیعھمبارزاناینکھتا بودند زرتشتدینبرھمچنانساسانیانسقوطازپسمدتھاتامازندرانو

 فعالیتھای. آوردندرویامننواحیاین ، بھبودندگریختھعباسیو اموی خونریزحکومتھایدستاز

 وآگاھیکمالدروجنگبدونآنانو گذارد تأثیر ایرانشمالمردمبربتدریجآنھاعقیدتیوسیاسی

. گرویدندعلویعّیتشمذھببھآزادی

. نمایند ایرانی تّیقومسرپوشراعّیتشکوشیدند نیز ، صفویانشعوبیھ نھضت ازپسقرنچند -١۶

 احادیث جعلوتاریخیتحریفات، بھعّیتشواسالم از عقیدتی برداریبھرهدرایرانیتّیکوشش قوم

تاریخیمنابعازصفویھو شعوبیھ. نماید میضروریبسیارآنھاتحلیلوبازشناسیکھاستبردهراه

ساسانی  پادشاهواپسین سومیزدگرددخترباحسینامامازدواج داستان. اندبودهھاتحریفوجعلاین

را، خداخدابندگانمیاناز: " کھ دھندمینسبت! پیامبر بھحدیثی ھمچنین. ھاستنمونھاین از یکی

 و نژاد پرستانھ سخناین مبنای بر". فارسعجمازوقریش عرباز. استبرگزیدهوبرترنژاددو

 برگزیده دوپسرمن: " شیعھ نقل می کنند کھچھارمپیشوایحسینبن، از علیساختگیداستانآن

ازو پارسی – قریشیتباردارای نیززمان، امامصفوی – ساسانی شیعھ درترتیببدین"! برترم

 تشیعوعلویتشیعکتاببھبیشتربررسیبرای! (استساسانییزدگردواسالمپیامبر فرزندان

). کنیدرجوعشریعتییادزندهازصفوی

 روشخود طبقاتی موقعیتومنافعحفظبرای ساسانیتیره ھای اشرافی در رژیم بازماندگان -١٧

 نوبھبھ، کھخالفتنظامبا" خائنانھ ھمکاری"درراھدفاین برخی. نبستندبکارھمانندیسیاسی

 با" قھرمانانھ مبارزه"درنیزبرخیودیدند، میکردمینمایندگیراعربیقومیتوخود اشرافیت

 ، چرابودنخست دستھھمکاریو سازشھماننیزدومروشنھایی نتیجھ. سیاسی امتیازکسبوآن

 منافعوموقعیتتوانستند سرانجام" ملیقھرمانان"، باری. داشتندیکسانیتّیماھدعواطرفدوکھ

 درتنھانھاینان! بخوانندخطبھوبزنندھسّکخلیفھبنامآنکھبرمشروطکنندحفظراخودپیشین

 راخلیفھدشمنانسرکوبرسالتبلکھگردیدندخالفتدستگاهھمدستوشریکایرانمردماستثمار

 کشتارو علیبنحسینشیعینھضتخوارج وسرکوببھتوانمینمونھبرای. گرفتندعھدهبرنیز

 قھرمان"این. کرداشارهعباسی خلیفھامربھ صّفارلیثیعقوبتوسطمازندرانعلویان بیرحمانھ

 بھراخونریزعباسیانحتیکھرفتپیشطبرستانگرگان و مردمآزار و کشتاردرچنان" ملی

 اسالم،ازبعدایرانتاریخ! (جستندبیزارییعقوبازنگرانیوترسرویازوانداختشگفتی
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).   کوبنیزّرعبدالحسین
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  سیاست حق مدار  ھایپایھو ستونامام علی 
                                   محمود رضاقلی

mahmoudrezagholi@yahoo.se

              

                                                                            

:بخش پنجم

'سیاست'معیار سنجش درونمایھ و ' عدالت'

اجتماعی را پایمال کردن حقوق  تبعیض و ستماگر: 'اجتماعی عدالت'سخنی کوتاه اندر شناخت 

حقی است در جایگاه قرار دادن ھرعدالت اجتماعیبنیادی انسان و نابرابری در این حقوق بشناسیم، 

، و در کانون آن بھره ستم و تبعیض اجتماعی. برابری انسانھا در حقوق بنیادی خویش طبیعی آن و

اجتماعی است کھ در تغییر و تحوالت ساختاری جوامع، موجودیت  پایدارواقعیتھای  طبقاتی، ازکشی 

ایستای این سنت شناختھ شده دیرپا و . خود را در اشکال متفاوت حفظ کرده و استمرار یافتھ است

در . خروشان و انگیزاننده تاریخ انسان تبدیل نموده است آرمانو  آرزوتاریخ، عدالت اجتماعی را بھ 

و کوشش خویش قرار گرفتھ  کارثمرهتصاحب  و برابر انسان درطبیعیکانون عدالت اجتماعی، حق

 بھرهزیرا . گردیده است در نظامھای استثماری تاریخ از آن مالکان انسان و زمین و سرمایھاست کھ

تقویت  ، کھ اختصاص دستاوردھا و دسترنجھا بھ گروه مالکان است، سرچشمھ وکشی انسان از انسان

و تبعیض اجتماعی در ستم. تاریخ انسان بوده است ھای ستم اجتماعی درکننده بسیاری از دیگر گونھ

سوق چالش و تنگناو جامعھ را بھ ستم و تبعیض انسان. جدا می شوند نیز از عدالت پیامدو  کارکرد

و ستم. اجتماعی را بروی انسان و جامعھ می گشاید ھمبستگیپایدار و  رشدمی دھند ولی عدالت راه 

.              می نمایدسازگار آگاھیو  آزادیھمراه است ولی عدالت با فریبو  زورتبعیض با 

  

 مناسبات ستمگرانھ  ادارهوحراست پیدرھمواره سنتی آزموده شده است، سیاست چنانچھ در تاریخ

 وضعبنیادیتغییردرکوشش متضّمن ، کھانسانی آرمانی بھ صادقانھ ھیچگاهواستبودهاجتماعی

 و آرمان کھآنجا از البتھ. استنداشتھ ، باورباشدمی مطلوب وضع پیوستھ بجانبپویش و موجود

و برنامھ ریزی بدون ھدف گذاری ممکن سازماندھی ، وبخشند میتمشروعّی' سیاست' بھ ھدف

 رویاز نھاما! شودمیھدفمندیوآرمانخواھیاز ناگزیر قدرتعلمبمثابھسنتی نیست، سیاست

 انگیزهاینبھ ، بلکھذھن انسان ھستند ساختھ' آرمان'و ' حق'قدرت در فلسفھ ، کھ قلبیاعتقادوایمان
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 فریبکاریاینپیامد. جوید سودخلقگمراھیوفریبدامچونواالھدفھایوبزرگ آرمانھای ازکھ

است، مسلکیو، حزبی، طبقاتیقومیتنگچھارچوبھایدرانسانیآرمانھایشدنکشیدهبندبھنیز

 جھان در. آنستگسترشو، نگھداری'قدرت'تسخیرھماناسیاست سنتی واقعی آرماندر حالیکھ 

 ادعای بھ نیازی، حتیاستنیافتھرشدھنوزو سیاسی بشر اخالقی وجدانکھ باستان، جایی

 ھدف ھایو، زورمداریخود کامگی آشکارافرمانروایان و شودنمیانسانی احساس آرمانخواھی

، ملتیکسیاسی و اخالقی دروجدانرشدوگیری شکل با). ١( کنندمیبیانرا خود جویانھسلطھ

 می' سیاست'بھضروریتاکتیکیبعنوان" کاریپنھان"، دیدیمنوشتارایننخستبخشدرچنانچھ

' سیاست' باستان یونان در! شودمھارو گمراه پرورد میخوددربزرگ آرمانھای کھ وجدانی تا چسبد

 از' سیاست'نیز معاصر اروپای در). ٢( نداشت موجودوضع ادارهوحفظجز مفھومیاساسًا

 ترفند" (تدبیر" باو بخوبیرا طبقاتی موجود مناسبات کوشدمیواست دوربھآرمانخواھی خصیصھ

 ازاجتماعیو ندیشمندان علوم سیاسیا وسیاستمدارانعمومی برداشت. نمایدحفظ") کاریپنھان"

 نظیر و" اجتماعی موجود نظم کارآمد اداره"، "داریکشور فن"، "قدرت علم" :بمثابھ' سیاست' واژه

 می تھی اجتماعی برنامھ دگرگونسازی وآرمانی سویوسمتگونھھراز را' سیاست'منطقًا، آنھا

 ایندولتھایکھ بود غربیجوامع در" موجودوضعادارهوحفظ"ضرورت ھمینواقع در. سازد

 توسعھوضعیف ملل غارت و تجاوزکارانھجنگھایبھاین سو استعمار بھ عصر ازراکشورھا

 آغاز، ازبود غربدر' موجودوضع'، کھداریسرمایھنظامکھ چرا! است نمودهھدایتنیافتھ

 برای گسترده ای بازارھای ، وارزانکار ، نیرویتولید اولیھ موادبھپیوستھدستیابیبا جز تاکنون

 دروندرفروشبازاروکار، نیرویاولیھ، مواددیگرسویاز. بماند برپاتوانست، نمیفروش کاال

 وحیاتیمنابعبرسلطھ لذا. روبرو بوداجتماعیوطبیعیھای محدودیتبانیزغربیکشورھای

 در" موجودوضعادارهوحفظ" جھت جنوبیامریکایو، آفریقاییآسیاییکشورھای بازارھای

 آمریکا سرکردگیبھداریسرمایھ جھان امروز. رسیدمیبنظر "معقول" راھکاری غربیکشورھای

، سیاست بر خویشجانبھھمھ سلطھتعمیقو گسترشترروشنعبارتبھ یا" سازی جھانی" بھ

 وضعادارهوحفظ"جھتراھکارترینمطمئنو آخرین تااندیشدمیجھانملل فرھنگواقتصاد

ھنگامی . استغربدر آرمانبیسیاست انگیزغمسرانجاماین ، وبیازمایدنیزراغرب در" موجود

انسانی، شورا، ھمبستگی آزادی(انسان  تاریخیراستینآرمانھایپیگیریو ھدفمندی از' سیاست' کھ

و' قدرت' جز ای درونمایھو "موجودوضعاداره" جز، معناییافتد می جدا...) اجتماعی عدالتو

 .نمی کندپیدا' سلطھ'

 آرمانخواهوھدفمندرا' سیاست'کوشیدمیکھگردیدپدیدارراھنماییھایاندیشھھمچنین غرب در

 دیگربرمارکسیستیسوسیالیسممیاناین در. اندازدبکار" جامعھ انقالبیتغییر"جھتدروگرداند
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. گردیدحاکمدیگرکشورھاینیزواروپاازبخشیدرسپسوگرفت پیشی سوسیالیستیھایاندیشھ

 ازبدتر، و)۴" (سوسیالیسم"ازتاریک و مبھم، دیدگاھھای)٣(فلسفی  نارسایی ھایوتناقضات اما

 سیاسی یکجھتھرھبریبا ، کھ'ھدف' بھرسیدندرگرایانھارادهو مردمی فراروشھایکاربستھمھ

 آنباکھکردعینیمارکسیسمدر را ، ھدفیشد ھمراه اندیشھ آزادیدرشھروندانمحدودیتاعمالو

 مطلقھ سلطھ" جامعھتغییر انقالبی "بجای، باری. داشتفاصلھفرسنگھاشدهاعالمآرمانیھدف

' ھدف'جھانبرسلطھ درغرببارقابتنیز، وجامعھبرکمونیستحزبایدئولوژیکی –سیاسی 

. گردیدواقعی

 جایگزین" رفاه"و" اقتصادی رشد"، اروپادر مارکسیستیآرمانھایتابوتبفروکشاز پس

 یک بھ پیوستبا سنتیپرستقدرتسیاست تا گردید آرمانخواھیوھدفمندیدر" طبقھبی جامعھ"

 کھ، آنگاهنیز کمونیستی حکومتھای! بخشدتمشروعّیخویشتنبھکماکان' مانند ھدف'و' آرمان شبھ'

 شبھ. نھادندگردن' ھدف'این بھآرام، آرامگردیدآرمانیسوسیالیسمجایگزین "موجود سوسیالیسم"

 ویرانیھایجبرانکھ" دومجھانیجنگ"پایانازپس ، بویژه"سرانھ آمددر افزایش" و" رشد" آرمان

 ، بھگرفتمی قراربزرگقدرتھایاولویتدردیگرسویاز رقابت توان افزایش ویکسوازجنگ

 تا سرانھدرآمدوملیناخالص افزایش تولید. خوردگرهغربوشرقبلوکدوھربرحاکمسیاست

 ارمغان بھ جھاندرسنتیسیاستراستوچپروندھایبرایمشروعیتیتوانستطوالنیسالھای

 ایدئولوژیکی حقانیتو، اصالتاقتصادیباالتررشدبھدستیابیباکوشیدندمیرقیب بلوکھای. آورد

 سایھھمچنین اقتصادیرشد. برسانند "اثبات"بھراخوداجتماعی –سیاسینظام توانمندی و نیز

 بایداینجا در. گسترد داریسرمایھکشورھایدرسیاسیاحزابانتخاباتیرقابتھایبرراخودسنگین

 بھ و دارد رشد مقولھ ازبعدییک و، کّمیسطحی ، دریافتیسنتی زورمدار سیاستکھشدآوریاد

 شودمیپایمال "رشد" مدتبلندومدتکوتاهھدفھایقتحّقمسیردرکھارزشھای انسانیوحقوق

 در' عدالت'و' حق' میزانبرناظر کھ انسانیزندگیکیفّیت، دیدگاهاین در). ۵( استتوجھبی

 ایندراقتصادیرشد کھ روستھمینازو شودمیگرفتھ، نادیدهاستاجتماعیمناسبات مجموعھ

آرمانیبیدردنتوانست سرانجام نیز" رشد"آرمان شبھ اما... استشدهنامیده" آرمان شبھ"نوشتار

 فزاینده سیاسی ، تنشھایامروزبھتاجھاندوقطبینظامپایانیسالھای از. کنددرمانراسنتیسیاست

 درکھاستکردهروبروچشمگیریکندیباراصنعتیجوامعدر رشد ، آھنگجھان دراقتصادیو

 منفیگاهوکندرشد. استداشتھپیدرنیزراکشورھاایندررشدمنفینرخحتیمقاطعی

 جویقدرتاقتصادی، سیاستو، فرھنگی، اجتماعیسیاسی ناخوشایندپیامدھایاز ، جدایاقتصادی

 پیش. فرو بردسختینظری بحراندر  نیز رابودجستھمشروعیت "رشد"آرمانشبھدرکھسنتی

 بعملزمین نیزمغربدر اجتماعیوسیاسیعلوماندیشمنداناز برخی سویاز وضعیت اینبینی
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: نوشت" سیاسیشناسیجامعھ"کتابدرباتامور ،نمونھبرای. بود انجامیدهھشدارھاییبھوآمده

 اقتصادیرشد میزان مؤثرپیشبردبھزیادیالعادهفوق اندازه تا امروزیرژیمھایمشروعیت" 

 میزاناینحفظچنانچھ. استداشتھوجودبستگیاینتاکنوندومجھانیجنگپایانازوداردبستگی

 زوالبھرورشدفیزیکیواجتماعیمرزھاینتیجھدروشوددشوار فزاینده ای گونھبھرشد

 آنچھ... ؟گرفتخواھدبخشدمیمشروعیتحکومتبھکھھدفیبعنوانآنراجایچیزی، چھبگذارد

 بھروھمچنانشدهکندصنعتیکشورھایبیشتر درقبًالکھاقتصادیرشداگراینستکھاستروشن

 چنینپیشبرددرآنھاتوانایی پایھ  براساسًا حکومتھامشروعیتادعاھایحالیکھ، دررودکاھش

" پیش بینی کرد فزاینده را سیاسیثباتیبیوآشفتگیدورهیکتوانمی، آنگاهاستنھادهرشدی

. )١۶٧-١۶۶ ص(

 امروزوبوددرست ، البتھبودگرفتھجھان صورت دوقطبینظامحاکمیتدر، کھباتاموربینی پیش

 اسطوره شکست. ھستیمجھاندر'قدرت'بھمعطوفسیاسیروندھایدرفزایندهآشفتگیاین شاھدما

 ضرورتبھ اندیشمندان را از ، برخیسیاسیرایجرفتارواندیشھدرنظریبستبنو" رشد"

. اندگردرھنمونسیاسیرایجبینشدردگرگونیو' سیاست'مقولھدربازنگری

 بھ' موجود وضع' راھبرو بستیزد' قدرت فلسفھ'با تواند ھنگامی می' آرمان'با' سیاست' پیوند اما

 تکاملی نیازھای انسان و اجتماعیتاریخدرواقعیایریشھ' آرمان'اوًال کھ باشد' مطلوبوضع'

و راھبردھا باسومًا ، ورود پیش مردمجمعی  ارادهوخواست پایھبر، دومًاباشدداشتھجامعھ

کھ تاکنون در ی افزون بر آرمانھای بزرگ. باشدھماھنگیوسازگاریدرکاربردی سیاسی روشھای

 بر بنانیز یاد کرد کھ آن اجتماعیعدالتو  قسطاین نوشتار از آنھا سخن رفتھ است، باید از آرمان 

 اساسی ویژگیھایباپیونددر ، ومردمیفراگیرمبارزه و پیگیر کوشش باجزتاریخیآزمونھای

آرمان برجستھ تاریخ سازگار این. یابدنمیآرمانھای انسانی تحّققدیگر و) آزادیوآگاھی(' انسان'

. گرفتھ باشدشورایی شکل –سامانھ سیاسی است کھ بر پایھ آزادی ھای سیاسی و رھبری جمعی با آن

در رھبری و راھبردی در سامانھ ھایی کھ حقوق سیاسی مردم را " ھدف"یک تعیین عدالت ھمچون

. حاکمیت پایمال می کنند، جز دام فریب نیست

' حکومت'بھ دستیابیشکبی عدالت آرمانپیشبردواجتماعی ظالمانھمناسباتبنیادی برای دگرگونی

 نیستارزشیداراینفسھ فی' حکومت'، نھادانقالبیسیاست حق مدار در است، اما ضروریھم

 از کھ آورد میبدستمسئولیتیووظیفھازراخوداجتماعیارزشھایوضرورتھاتمامی بلکھ

. است گرفتھ عھده بر طبقاتیاستثماروستمنفیجھتدر مردمسوی
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علیامامدیدگاه در'عدالت' آرمانبا'سیاست'پیوند

 میاندروداردجایمخالفسیاسی جبھھدرھموارهوی. استاجتماعیعدالتقھرمان علی" 

الجزایر، انقالبدرمارکسیستنامدارپردازنظریھ اوزگانعمر( "شودمیدیدهفقیرانومحرومان

). سوم، فصلالجھادافضل

میطبقاتیموضعگیریبھخودزمانمسلمانان، میاناستپیامبرترجیحوتوجھموردکھعلی" 

" آوردمیدرآزردگانوشدگانتحقیرپیشوایوقھرمانبصورترااوموضعگیریاینوپردازد

). فرداودیروز ، اعرابفرانسویفیلسوفبرگ ژان(

تاریخ اندیشھ ھای سیاسی در ایران و " ( مالک السیاسھ العدل: " امام علی با بیان این اصل راھنما کھ 

وی بر . یکی دیگر از ستون پایھ ھای سیاست حق مدار خود را بر افراشت) اسالم، علی اصغر حلبی

 پیشوای علیامام. را بھ سنجش و داوری می گرفت' سیاست'بود کھ ' عدالت'و میزان  پایھ اصل

 وھمگانی خواستبھسخنرانییکدرزمامداریبھرسیدناز، پسانقالبیحق مدارسیاست

ل اجتماعی بجانب قسط و عدالت اجتماعی رھبری تحّوپذیرششرطآنراوکردهاشاره مردمپافشاری

 : دانست

 آنشدندنمیحاضر اگر، آفریدراانسانو) آوردبررا و گیاه(شکافترادانھکھخداییبھ، سوگندباشیدآگاه" 

 نبود، و)گذارد نمیباقیبرایمعذریھاتودهخواست( شودتمامحّجتکھدادندنمییاری و انبوهجمعیت

 آرام) طبقاتی کشیبھرهبواسطھ(ستمدیدهگرسنگیوستمگرسیریبرتاگرفتھدانایانازخداکھپیمانیوعھد

 میآبو) برودخواھدمیکھکجاھربھتا(انداختممیآنکوھانبر را خالفتشترریسمانآینھ، ھرنگیرند

 بھره نیزآن پایان ازبودمبھرهبیآنازنخستروزازکھھمانگونھ(آناول کاسھبھراخالفتآخردادم

 از( "بزی عطسھازاستترخوارمننزد) ثروتوقدرت(شمادنیایکھایددانستھتحقیقبھ). گرفتم نمیای

). شقشقیھ خطبھ

 وستمبامبارزهبرایاستابزاریتنھا، حکومتعلیآرمانخواهودمتعّھسیاستدر پیداست چنانچھ

 را' حکومت'، نھاد انقالبیسمتگیری این بدون. اجتماعی عدالتوقسطآرمانپیشبرد و کشیبھره

سیاست تاریخدربراستی و. شودتبدیل' ھدف'بھناگزیرآنتسخیرکھنیستارزشیھیچگونھذاتًا

 بامبارزهوحقیارینّیتبھجز) ع(علیھمچونکھرھبرانیانداندک بودهبسیارجھان چھ

 اند، و آورده بشمارپرستیدنیارا بی آرمان حکومت و نکرده مسئولیتقبولاجتماعیبیعدالتی

 و قدرت بھو فریفتھ را مردم بیعدالتیوفقربامبارزه شعار با کھ رھبرانی بسیار بوده اند چھمتقابًال

 مسلمًا. اندداشتھباورراعدالت آرماننھومردمنھ براستیھیچگاهحالیکھدر اندیافتھدستثروت

 بیھوده، وندارندراعلیآرمانخواھیدرکسنتی توانپرستقدرت سیاست پیروان و اندیشمندان

 مظاھردرغرق"راعلیسیاسیرفتارو اندیشھپیرو فلسفھ قدرت  غربیپژوھشگرانکھنیست
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ارزش بیدرخود داوریبربارھانیز زمامداری مھھنگا در علی). ۶( انددانستھ" تخّیالتواخالقی

: گویدمیویسیاسیمشاورعباس ابن. فشردمیپای آرمان بی حکومت بودن

 فرمودبمنپس. دوختمیراخودکفشپارگیکھھنگامیشدمواردامیرالمؤمنینبر قار ذی در" 

 حکومتازراارزشبی کفش ھمینبخدا  سوگند: فرمود. نداردارزشیکردمعرض ؟استچندکفشاینقیمت

). ٣٣ خطبھ" (براندازمراباطلییاو گردانم برپاراحقیآنکھمگردارمدوستبیشترشمابر

 ، پاکانددادهانجامزمامداریھنگامآنچھدرراپیروانشوخودھای انگیزهو آرمانھا ھمچنینعلی

: داندمیاندوزیثروتوپرستیقدرتعنصراز

 سلطھ انگیزهبھ نھ) "مارقین"و "ناکثین"و" قاسطین"بانبرد(شدهصادرماازآنچھکھآگاھیتوخدایابار" ... 

) بودیافتھتغییرآنھابدستکھ( ترا دین ھاینشانھکھبوداینبرای، بلکھداراییو ثروت فزونی جھتنھ بوده گری

 و آسوده) بیداد آنھاوستم از( شھرھاآندراتستمدیدهبندگان تا آوریماصالحبھرا ی توو سرزمینھا بازگردانیم

). ١٣١ خطبھ از( "گرددجاریدوبارهتو)عادالنھ(قوانینو باشندایمن

 میچنینراخویش اجتماعی –سیاسیآرمانو مبارزاتی انگیزه نیزمصریانبھنامھدر علی

: شناساند

 را) عمومیاموال(خدامالوکنندفرمانرواییزشتکارانوبیخرداناّمتاینبرکھاستاینازمناندوه" ... 

 مردماز(سازند خودبندگانرااوبندگانو) کنند نصیببیرا مردم(بگردانند  بدستدستخودمیان

 نامھاز( "بسازندحزبتبھکارانازو بجنگند کاراننیکو ، با)کنندطلب شرط و قید بی ویکجانبھفرمانبری

. )البالغھ نھج ۶٢

 دانایانازخدا"کھاستپیمانی وعدالتوقسطآرمانبھنسبتمسئولیتاحساساز سرشار علی

مسئولیت  چنینبھپاسخگوییدرتنھا ، و"نگیرند آرامستمدیدهگرسنگیوستمگرسیریبرتاگرفتھ

 را" حّجت"، انقالبی مردم پافشاریو خواھشبرابردرگرفتنقرارباکھاستانگیزانندهوبزرگ

 دگرگونراخویشعصرطبقاتی جامعھحاکمیتموضعازتارودمیو انگاشتھ شدهتمامخودبر

...داردبرپاراقسط و عدالتو ساختھ

علیرھبری برای مردمقیامتاریخیھایزمینھپیشضرورتھا ودرکاویوکند

ھنگامی ممکن است کھ پیوند تاریخی آن با ' انقالب'یا ' تحّول'شناخت علمی و ارزیابی درست یک 

ارزیابیوبررسی از پیشبنابراین، . زنجیره بھم پیوستھ روندھا و رویدادھای پیشین از ھم نگسلد

 – اجتماعی ھای زمینھ است، ضروریعلیامامحکومتی برنامھواجتماعی – اقتصادیرویکردھای

 کلی بطور. گردد ، بازنگریآورد کار سربرراسیاست حق مداربزرگپیشوایکھ انقالبیتاریخی

 وقومیبستھمرزھایدروبازماندخودتکاملیتداومازاسالمتوحیدی ، جنبشپیامبر وفات از پس
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 مناسباتوفرھنگبھبازگشتعرب طوایفوقبایلابوبکرخالفتآغازاز. گردیدگرفتار ایقبیلھ

 اسالمی جامعھ شیوخ. کردندسرپیچیمرکزیحکومتاطاعت ازبعضًاوکردهآغازراایعشیره

 رفتارھایوگفتارھابا، بودند جاھلیتعصر ایقبیلھفرھنگوبینش از متأثرکمابیش ھنوز ، کھنیز

 تنھا ، نھ"رده اھل" بحران ارتجاعی زدندوردراندیشانھ ساده جویی ھایچارهبویژهونسنجیده

 زمینھ در. افزودند آن بر نیزنوینیاجتماعیتضادھای بلکھ کردندترپیچیدهرا شده یاد معضل

 اجتماعی –اقتصادیومعنوی –سیاسی امتیازات، کھاشرافی قریش بازماندهعناصربا برخورد

 بازگشتازمانعکوشیدبودتوانشدر جاییکھ تا ، ابوبکربودشدهاسالمتوحیدیانقالبپایمالشان

 برراکسیو نمودحفظرا المالبیتبرابرتقسیمزمینھدرپیامبرسنتوی. شودقدرتبھآنان

 بردایراصحابازگروھیرأسدرخطاببنعمرکھپیشنھادیحتیابوبکر. ندادبرتریدیگری

 درخود  عمربعدًاکھبود، پیشنھادیدادهارائھخلیفھبھرااندجستھپیشیاسالمدرکسانیکھتفضیل

: گفتو ، نپذیرفتساختعملیآنراخالفتمقام

 ، وزندگانی وسیلھواستمعاشاین، ولیبسوخداستبعھدهپاداششکھاستچیزھاییاینھا...  "

". یکدیگر بھافراددادنامتیازتااستبھترمساواترعایتآنتقسیمدر

 روی فسادولیتجّمزندگیبھوجستھ سود خود موقعیتازپیامبرصحابھمباداآنکھترس از ابوبکر

 دخیل نیز سیاسی نگرانیھای البتھ بارهایندر، ودادنمیراحجازازخروجاجازهآنان، بھآورند

 خوینیرو و، مرزھا بھ "اعراب"گسیلباوبزنددورکوشیدابوبکر را ارتجاع بحراناما. بود

 توانستگرچھ، راھکارگزینی در سادهاین! اندازدبکار" فتوحات"و "جھاد"دررا شان جنگاوری

 فرایندآغازگر ، اماگیردجلوآنجوششو غلیان ازو شدهچیرهشدهیاد ارتجاعی گرایش  برموقتًا

 درنیزراقومیتعصبّی آنکھ ، ضمنگردید' پادشاھی'بھ' خالفت'تبدیلاسالمی و جامعھشدن طبقاتی

 ، تضادھای"اسالمی"جھانگیریکاردر وقفھ با کھ است طبیعی بنابراین). ٧( کردتقویتاعرابمیان

 ھمبررا"اسالمیحکومت"ثباتوکند باز سر جھانگیری این اجتماعی پیامدھایباپیونددرپیشین

: گوید، میخودخاصدیدگاه، بالوبنگوستاوبارهایندر. زند

 روزیکھازبرعکس. بودتعالیوترقیدر، اسالمداشتجریان) جھانگیری(تدبیراینوقتیکھ تا" 

 داخلیجنگھمانروز، ازشودفتحکھنماندجاییدیگرورسیدپایانبھاسالمکشوریفتوحات

).١٧۴، صعربواسالمتمدنتاریخ" (شدشروع

 

 ارزیابیبھوکردهایجاد بحثدرکوتاھی وقفھاست شایستھ" اسالمیجھانگیری" مسالھ طرح با[

 بایدنخست: ، بپردازیمگرفتصورت اسالم قلمروگسترشو" جھاد"زیر نامکھجنگھاییماھیت

و  سیاسی تحّولیک ازفراترکھچرا استتاریخ انقالبھای دیگرازمتفاوتبعثت کھدانست
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 پی در جھانشمولو یک دستگاه نظری و ارزشی  توحیدیبینیجھانیکارائھبا، اجتماعی

میداریدامنھوژرف انقالب چنین. باشدمینیزبشری فرھنگوتمّدنھای پایھ در دگرگونی

 ، وملیجنبشیکبھرا' بعثت'قومی مرزھای درفتوّقکھ، چرانوردددرراقومی مرزھای بایست

و متکامل آخرین، بمثابھنیزاسالمشک بی. دھدمیتنّزلقومی نامھآئینیکبھرا توحیدیمکتب

. جھانیرسالتیکدارایناگزیروبود) قومیفرا( آئین بشری ، یکتاریختوحیدی ترین بعثت

لذا . سازد آزادخداغیربندگیو ستموشرکازراعربقومتنھاتابودنشدهبرانگیختھ اسالمپیامبر

 ومنافقانو مشرکان محاصرهدرھنوزمسلمانانکھشرایطی ، درمدینھدرھجرتششم سالازپس 

 نگاشتھنامھجھانسیاسیسران بھ خویشجھانیبخشآزادی رسالت انجام راستای، دربودند یھودان

 چنینوجودازاطالعبانیزطلبتوسعھقدرتھای. سازدمی آگاه خود توحیدیرسالتازرا آنھا و

 ستمگرانھفرمانرواییوجھانخواریبھخاطرآسودگیباتاسازندخاموشآنراکوشندمیطبعًا بعثتی

 ھانامھایننگارشآغاز از پیش پیامبر اما... بودناپذیراجتنابامریرویاروییپس. دھندادامھ خود

 نیز فکرشانبھاسالمبھجھانقدرتمندسراندعوتھرگز، کھرایارانشحمایتنخستکوشد می

: گویدمیآنھابھ پیامبر. کند، جلببودنکرده خطور

 مخالفتمنبا عیسی حواریونھمچونشما. استکردهمبعوثجھانمردم ھمھبرمراخداوند" 

 میافراددعوت بھآنانرا: " ، گفت"؟ کردندمخالفتعیسیباچگونھ حواریون: " ، گفتند"نکنید

 انجام درو می کردناخشنودیبوددورآنکھوشدمیخشنودبودنزدیکراھشآنکھ. فرستاد

 آشکاراسالمبھجھانیاندعوتبردایرراخودتصمیم پیامبر آنگاه". نمودمیکوتاھی مأموریتش

). ٢۵٠-٢۵٣، صشریعتی، دکتر علیشناسی اسالم( ساخت

 بھراخدابندگانپادشاھاناینکھوگفتمی) ص( محمدرسالتویگانھخدایبھ ایمان از ھا نامھ

 آنھا سلطھزیرمردمانکنند گناهمقاومتتوحیدیدعوتاین در برابر اگرنگیرند، و خویش بندگی

 جھانیرسالت راستایدرپیامبراز پس آنچھ اما). ھمانجا( بود خواھد پادشاھانگردن اینبھنیز

 ، بھنبودتھیپیامبرانقالبیوتوحیدیھایانگیزهوآرمانھااز چھ ، اگرگرفتانجاماسالم

 جھانگیریرونددرباطل و حق. بودآلوده نیز عربیطلبیتوسعھوجویی، برتریغارتگری

 !برانگیزشبھھآنمحتوایوشددار لکھ' جھاد'بخشرھاییوعقیدتی، خلوصآمیختھمدر اسالمی

 فتوحاتوجنگھادروماندمدینھ، درابوبکربابیعتازپس علی"  کھبودجھتھمین ازشاید

 ، صحلبیاصغر، علیاسالموایراندرسیاسیھایاندیشھتاریخ" (نیافترحضواسالمیبزرگ

 و غارتگرانھاساسًا ماھیتی" جھاد" ، کھاموی دوره ازبویژهنیز علویعّیتشپیشوایانو  )١۶٢

 قلمروگسترشو' جھاد'کھچرا؛ )علی شریعتی(! ممنوعوکردندمحکوم، آنرابودیافتھ تجاوزکارانھ

 از. کندنمی پیدا متجاوزستمگر جھانگیری قدرتھای باتفاوتیذیصالح رھبریبدوناسالمجھانی
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 ورفتھیغمابھظالمانتوسطاموالشانکھیافتندجھاداجازهروآنازمھاجران) ع(صادقامامدیدگاه

 کھگویدمیحج سوره ٣٩ آیھتفسیردر، و)٨( بودندکردهبیرونخویش اراضیازراآنان

 کردند تصاحبرااموالشانکردهبیرونشانکاشانھوخانھازراآنھاکھ مکیان سویازھم مھاجران

 انداختھدستثروتھاوزمینھابرناحقھ بکھآنھاازترپایینوروموایران شاھان سویازھمو

 چنین شرایطی کسھرکھکندمی تأکید ، ولی)کافیفروع(گرفتندپیکار اجازه ودیدند، ستمبودند

 حقونیستاینکاراھلاو: " نیستمظلومواستظالم اینصورتدر زیرا نداردجنگحق ندارد

 واقع در). العقولتحف" (کندنمیجھادمؤمنانھمانندزیراخواند فراخدابسویرامردمندارد

 کردنمسلمان"و" جھاد"بنامندارندحقدارندسودجویانھو، قومیفردیھایانگیزهکھکسانی

. ندارندخالصوپاکتوحیدینّیاتراستین مؤمنین ھمچونزیرا خوانند فرا جنگبھرا مردم" کّفار

 کھداشتایگسترهوژرفاچنانروزآنجھاندربیدادوتبعیض وستمکھگفتبایداینھا با ھمھ

 نیزمادیھایانگیزهازتھی مسلمان، کھ سپاه اعراب برابردر مجاورسرزمینھایمردمھایتوده

 ارتشھای با ستمگرقدرتھای کھشد چنین. آوردند بعمل نیز استقبال بلکھ نکرده پایداریتنھا، نھنبود

 درزانوبھانگیزهباامازنامجّھوبرھنھسپاھیبرابردر شان کنندهخیرهتجھیزاتومسلحسراپا

 تزویروزوروزرمطلقھ خداوندان سلطھزیرکھروزگار،آن جوامعپائینطبقات دیدگاهدر. آمدند

، اندیشیدند می' جھّنم'این ازگریزراهبھتنھا وروزافزون نداشتند بدبختیوفقرورنججزایبھره

! بودنددادومھر برجستھنمودار نیز امویفرمانروایانو دارد، عثمانخودجایعمر کھ ابوبکر و

 راخویشخانوادگیحکومتھایپایھآنجادروآوردهدررومیان چنگ از را شامات کھ امویان

 رااسالمکھمردماین. بودندرومیانازترپذیرفتنیبسیاردیار آنمردم، نزدبودندکردهمستقر

 این ، ازنداشتندآشنایی اسالمراستینپیشوایانرفتارواندیشھ باوبودندگرفتھفراامویانازاساسًا

 مردمسوی ازجدیخیزشیبا ھیچگاه دیار آندرامویانکھ بودندراضیچندانسیاسیجایگزینی

 خداھمچونکھامپراطورانیبرابردرامویفرمانروایانو شام، معاویھمردمدید از. نگشتندروبرو

 ]!بودندرحمتو آزادی ، مجسمھشدندمیپرستش

 و پیدایی زمینھ ھای آنزدندورباوکردبرخورداندیشانھساده ارتجاع بحران با اول خلیفھ کھگفتیم

 انحرافاتورای درھمچنین. گردید اسالم فراھمطبقاتی درجامعھنیز و ، استبداد سیاسیتقومّیرشد

 روموایراناستبدادیواشرافیفرھنگھای تأثیر ازبایدپیامبر، میازپس اخالقیو، سیاسیفکری

 و انقالبی ارزشھایواصولخودجایدرکھ کردیادنیزآنھاسرزمینفتحازپس مسلمینبر

 کیش'و ' پادشاھی رسوم و آداب'، 'اشرافیت' و نمود کمرنگ اسالمی جوامع دررااسالمتوحیدی

 ازھنوز کھ ، اعرابی"جھاد"بھاعراب  گسیلوفراخوانپی ، درباری. کرد تقویت را 'شخصیت

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



148

، بردگی، قومیتبعیضو ستمچون  ناخوشایندی اجتماعی ھای، پدیدهبودندنبریده' جاھلیت'فرھنگ

 بسیار قبایلگریزی مرکز پدیده بھنسبت کھ گرفتبالیدناسالمیجامعھ در اشرافیتوزراندوزی

 سیاست و پیامبرسنتداشتتواندرجاییکھتاابوبکرھمھ این با. نمودمی تر ارتجاعیتر و بغرنج

 جامعھ بر نامبرده ھایپدیدهکھ دادنمیاجازهوداشتمیپاسراالمالبیتتقسیمدراوعادالنھ

.یابندچیرگیاسالمی

 ناگزیرھایپیامد. گشت ھمراه درخشانیپیروزیھایبا، جھانگیریھادانیم می ، چنانچھعمر دورهدر

 خلیفھ عربی تقومّینیز، وسطحی، نگرشمتناقضواشتباهپرمواضعکناردرکشورگشاییھااین

 بھگستردهفتوحاتبدنبالکھسرشاری ثروت. گرداند فعالترراابوبکرزماناجتماعی ، تضادھایدوم

 زندگی اجتماعی، فرھنگ )نبود مسلمانان دسترنجوکار ثمره کھثروتی( گشتسرازیر العرب جزیره

 وصحابھاز ، بسیاریثروتھااینافزایشبا. ساختژرفیدگرگونیھایدستخوشراآنانروحیاتو

 زندگیواندوزیثروتبھ و گرفتھفاصلھپیشینزیستیسادهواسالمیارزشھایعرب از بزرگان

 مادیایسرمایھ، بھبود معنوی افتخاری ، کھپیامبر کناردرگذشتھ مبارزات. آوردند روی اشرافی

 آوردهباد ثروتھای ، اینباری .کردریزیپایھرااسالمی جامعھدرنویناشرافیتیاساسوشدتبدیل

 انگیزه تاشدمیجنگجویاننصیبآنپنجمچھار. گرفتنمیبردریکساننیزراھمھعمر دورهدر

 کھ ھنگامی) زنجیرھا جنگ( "السالسلذات" در). ٩(کند  تقویت" کّفارکردنمسلمان"درراآنان

 اوشخصًا"کھآنجااز، خالدشدکشتھولیدبنخالدبدستتنبھتننبردیکدرایرانیسردارھرمز

 درھمھزارصد او کاله کھ تنھا کردمصادره خودنفعبھ را گرانبھای ھرمز البسھوسالح" کشتھرا

:عمر گفتھ بھ). اثیرابن( داشتقیمت

 ابوبکربھوکردمیتقسیمنداشتنداحتیاجکھ کسانیمیان، درافتادمیخالدبدستچیزیچون" 

). عساکرابن" (دادنمیپسحساب

: گوید، میبودگشتھپدیداراسالمیجامعھ در غنائماینبواسطھکھتغییراتیبارهدر طبری

 اندوختندگزافمبالغخود ساالنھ مقّرریوجنگیغنائمسھمازمعروفھایخانوادهکوفھشھردر" 

 کاالیو ھمراھان حملبرایشتر، ھزاررفتمیجنگبھوقتیکوفھمردمانازیکیکھآنجاتا

". داشت ھمراهخود

 و رویھبی فتوحات درریشھکھعمرعصراجتماعی – اقتصادیتحوالتبارهدردورانت ویل

: نویسد، میداشت آمیزتبعیضسیاستھای

 مرگشازپسویدستوراتولی... بودکرده منعکشاورزیزمینخریدازرافاتحانعمر" 

 غنائمپنجمچھاروی. مانداثربیویدستیبواسطھ گشادهامرایننیزحیاتشاماّیدر. شدفراموش

 کفایتصاحبمردانازاقلیتی. سپردمیمسلمین خزانھ بھراپنجمیکوکردمیتقسیمسپاهمیان را
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 مجللقصرھایمدینھومکھدرقریشاشراف. آوردندچنگبھراروزافزون ثروتایناعظمقسمت

. داشتبردهده ھزار واسبھزاراوھموداشتھاخانھمختلفشھرھایدرزبیر. کردندبنیاد

. داشت) دالر ١٩١٢٠٠٠(نقددینارھزارچھلوبرده ھزارده وشترھزارعوفبنعبدالرحمن

 مالیسیاستزمینھ درکھعمر). تمدنتاریخ... " (نگریستمیتأسفدیدهبھراخودقوملتجّمعمر

 و حق میانھ: برگزیددواینمیانھراھی ،داشت روپیشدرراعثمانوعلی متضادکامًالپیشنھاد دو

: گویدمیبارهایندرحسین طھ! باطل

 درھمیآیدسربھسالوقتیچندانکھکنقسمترسدمیخزانھبھکھ را گفت عایداتی می) ع( علی" 

 واستفراواناموالاینگفتعثماناما. شوددادهمستحقانبھآنھمھونماندخزانھدردینارییاو

 بایدکھرسیدنتیجھاینبھعمرسرانجام. بروددستازکار رشتھر سترسممینشودضبطاگر

 الفتنھ... " (داردنگھراآن مازاد وبپردازدآنطبقراکسھرریمقّرودھدترتیب دفاتری

). الکبری

 بر... . زدھمبربعدًاعلیرابودشدهدادهترتیبساسانیانازتقلیدبھگویاکھدیوانھایادفاتر این

 ھمرااومالی –اقتصادیآمیزتبعیض سیاست ، اگرعمر دیوانھای و باد آورده ثروتھای سیل

. زدنشان را آینده اجتماعیالتتحّوسویوسمتتوانمی، بھتربیفزاییم

مھاجرین قریش . دادبرتریدیگرانبررا" سابقین. "کردبنیادراالمالبیتنابرابرتقسیمسنت عمر

 برتریزیردستبرراموالوعجمبررا، عربانصاربررامھاجرین ، ھمھمھاجرینسایربر را

). الحدیدابیابن(داد

' مضر'و' ربیعھ'میانرااختالفآتشوکردگذاریپایھاسالمی جامعھدرراطبقاتی اختالف عمر" 

 برافراشتموالوبندهوعجموعرببیننژادیکشمکش، وبرافروخت' خزرج'و'اوس'میانو

). یعقوبیتاریخ(

. کردمقّرردرھمھزارپنجمبلغبھایسالیانھمواجبداشتندحضوربدردرکھکسانیبرای )عمر" (

 رابدریان، پسرانھزارچھاررایکھر داشتند حضور احد جنگدرکھکسانیوحبشھ مھاجران

 مکھفتحدرراکھ، ھرھزارسھبودگزیدهھجرتمکھفتحازپیشراکھ، ھرھزاردویکھر

). الخراج..." (ھزاردوبودآوردهاسالم

 کرده ، ازدید را شده اعمالمالی  – اقتصادی ھایتبعیضسیاسیواجتماعیپیامدھای کھ عمر گویند

: بردپیمساواتارزش بھعمرپایاندروشدپشیمانخود

 و فقرا بھوگرفتممیراثروتمنداناضافیثروتھایبودمآنپایانمتوجھکارآغازدراگر" 

 : کردوعدهو ؛"دادممیمستمندان

 ودھمنمیبرتریسیاهبرراسرخوکنممیبرقرارمساواتمردممیاندربمانمزندهامسال اگر" 
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 تاریخ" (کردندعملآنبھابوبکر و خدا رسول کھکنممی آنسانونھمنمیفضیلتعجمبرراعرب

). یعقوبی

 خصوصیتمّلکازوپذیرفترا) ع(علیپیشنھادعمرخوشبختانھارضیسیاست زمینھ در

: دانستمسلمینملکراآنھاکرده جلوگیری مفتوحھسرزمینھایدرکشاورزیزمینھای

 ھمچنین، وبودندگریختھیاوشدهکشتھجنگدرآنھامالکینکھراسواداراضیازقسمتآن عمر" 

 تمام، وبودگرفتھفراراآنھاآبکھامالکیواراضی کلیھ، واودودمان و ایرانشاهزمینھای

 مسلمانان ھمھاختیاردروکردضبطراایران شاھنشاه خالصھ اموال کلیھنیزودیریزیداراضی

). ابو یوسفوبالذری" (گذاشت

 وسیعتراراضیدیگرسلطنتی ازودولتیامالکآننظایرو، بیزانسایرانجوامعدرکھدانستباید

 زمینداران اززمینبر ، مالکیتشدآزادمسلمانانبوسیلھسوریھو ، مصرایران کھ ھنگامی. بود

 آمددر اسالمیجامعھمالکیتبھوگردیدسلب)غیرهو، درباریانارتشیان(حکومتھابھوابستھ

). زیدان، جرجی اسالمی تمدن تاریخ(

: گویند مینیزشورویمارکسیستپژوھشگران

 دولتبھیعنیمسلماناناجماعبھوشمرد" فی"مفتوحھممالکدررامنقولاموالواراضی اسالم" 

). ایرانتاریخ" (دانستمیمتعلقاسالمی

" مجاھدان"میاندر کشاورزیزمینھایتقسیم، باشدآغاز" اسالمیفتوحات"کھروزی از علی

: نویسدمیایرانفاتحوقاصابیبنسعدبھاینامھدر وی. بودمخالف

 ھمچنانمزبورثروتھایوکنندکارآنھارویکھدهقرار کسانی اختیاردربلکھنکنقسمترارودھاواما اراضی" 

 "مانندمینصیببیبعدینسلھایکنیقسمتحاضرنسلھایمیاندراگرزیرا. بماندباقیمسلمینعمومی سرمایھ

را نھ تنھا در میان یک نسل بلکھ در میان نسلھا نیز در نظر می  عدالتعلی . االسالمیھالفتوحتاریخ(

). گرفت

 یاپیامبراصحاببھرامفتوحھسرزمینھایدرکشاورزیزمینھایتصاحب اجازه ، عمرباری

 و معارضھ" ترسازنیزکشاورزانمیانزمین تقسیم دربالذری بگفتھ چندنداد، ھر" مجاھدان"

 کھھنگامی ، وکردراکدنیزراقریشاشرافھایسرمایھوی). البلدان فتوح(بود  ناکام" کشمکش

: گفت، کردند شکایت کار بدین آنان

 استزندهخطابپسرتاکھبدانید. کنندخویشخاصراخدامالخواھندمیقریشکھبدانید مردم" 

". نیستشدنیاینکار

 رامعاویھو، عمروعاصمیگرفتسختپیشینحاکمھطبقھبھاینکھبا. بودمتناقضاماعمر سیاست

 بیدرنگشاماتدرمعاویھکھ، چراکردامّیھبنینصیبمھمیپایگاهشام فرماندھی. بخشید فرماندھی
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 کاخروموایرانپادشاھانازتقلیدبھوی. گماشت تھّم خویشخانوادگیسلطنتھایپایھتحکیمبھ

گفت کھنیزعمراعتراضبرابر در. گماشتدربانآنبروافراشتبر" سبزکاخ"بنامشکوھیبا

 نشانقصدشگفتوکردبھانھرارومیانبا ، نزدیکی"ایگراییدهکسرایانروشبھآیامعاویھ ای"

. خوردراسخن این فریب نیز عمر! استرومیانبھاسالمجاللوشکوهدادن

 محسوسعمر دورهدرکھبودجنگھاایناجتماعی آوردره'اشرافیت' ھمچون نیزبردگیرواج

 داشت زوالبھ رو' میانھ'و اصولیسیاستیپرتودروآزادیبخشاسالمظھورباکھ بردگی. گردید

. شدندمیگرفتھبردگیبھجنگیاسیرانکھچراگرفتایتازهجانجنگھا این برکات ، بھ)١٠(

 ورفتارھاعمر). ١١! (گردیدعرببردگان آزادیخواھان دیدرااسیران این فراوانیکھنیز عمر

 داوری دیگرسویازواستشگفتی مایھسوییازکھدادمیبروزخودازایدوگانھرویکردھای

 طبقاتیتضادھایرشد مشاھدهازپسکھوی. سازدمیدشوارعدالتخواھیزمینھدررااو بارهدر

 ومساواتضرورتازو بود نموده اعترافاقتصادیسیاستدر خوداشتباهبھاسالمی جامعھدر

 ریاستسپردنخلیفھ وتعیینبرای نفرهشششوراییکتعیین ، بابودگفتھسخن تسّنبھبازگشت

 را' اسالمی سیاست'تانیستآنپیدرکھدادعوف، نشانبنعبدالرحمنبنام' زرپرست'یکبھآن

 تنھانھعلیجز شورا این دھنده تشیکل عناصر. دھدآشتی'عدالتوقسط آرمان'با  خودازپس

 ازکھ بودندبزرگ تاجران و، مالکاندارانبردهاز ھمگی ، بلکھنداشتنداجتماعیعدالت بھاعتقادی

 وارزیابیمقامدرپس. بودندیافتھدستھنگفت ثروتھایوداراییھااینبھ" اسالمیفتوحات"برکت

' فلسفھ حکومتی'بنیادیھستھ و درونمایھ' اجتماعیعدالت'، عمرسیاستدرکھگفتتوانمیداوری

 شورایاعضایاجتماعی پیشینھ. استحکومتدامنبر جانبی زیور و پیرایھ یکتنھابلکھنیست

 ازبودند عبارت شوراایناعضای. است' عدالت'و' سیاست'رابطھ بھ دوم خلیفھنگرش گویایعمر

 ثروتمندان ازعبدالرحمن. علیو، عثمان، زبیر، طلحھوقاصابیبن ، سعدعوف بنالرحمنعبد

 سرمایھ بسیار انداختنبکارو سوداگری در. کردمیبازرگانینیزاسالمازپیشکھ بودمدینھبزرگ

 دانممیآنکھدارم مگر نمی برسنگی : گفتمیخودش باره درکھآنجاتا بودزبردستکاردان و

 واسب، یکصدگوسفندھزار ، سھشتر ھزاراومیراثمردکھ ھنگامی. آنستزیردراینقرهو طال

زیاد آنقدر اوثروت. بودکردهکابین زنانش درکھبود نقدپولدینارھزارصدھانیزو بسیارامالک

 و رئیس بود عمر دستپخت شورای درعبدالرحمن. گرفتمیواماوازنیازھنگامبھگاهعمرکھبود

 چنانسوداگریبھاو دلبستگی. شد میکنندهتعییناو أیر آراءتساویصورتدرعمرتوصّیطبق

 ٣٠٠تا ٢٠٠وبودگرفتھلقبایرانفاتح وقاصابیبنسعد. نکردنیزخالفتنامزدراخودکھبود

 میلیون ٢٠، خانھ ١١، بنده ھزارنیزعوامزبیر بنمیراث. گذاردجایبرمیراثخودازدرھمھزار

 امالکبھسرش چنان او. رسیددرھممیلیونسیبھطلحھمیراث. بود بسیارمزروعیامالکودرھم
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 سوداگریازنیزخالفتدرحتی عثمان. کرد نمیشرکتنیزشوراجلساتدر کھبودگرماموالشو

 عقایدازایمجموعھجزرااسالم، بودخالفتنامزدکھاو. نداشتبردستزمینفروشوخریدو

 نمی' ثروت'و' قدرت'خدمتدرجز را اسالمی سیاست ، وشعائر ومناسکشکلیاجرایوصوری

 پیش نھ علیاما... گریختمیدانازنیز احدجنگدرونداشتحضوربدرجنگدرعثمان. دانست

 عرببزرگانبروی" جھاد"برکتبھکھنعمتی پر سفرهاز، واندوختثروتیاسالمازپسنھو

:نگرفتبر ایلقمھبودشدهگشوده

 ثروتینھوکردتجارتنھ... بردهبسرفتوحاتازپیشمانندنیزفتوحاتازپسکھبودعلیاین" 

). طھ حسین" (آوردبدست

 و تنھا ماند شوراایندر نداشت" مسلمان"اشرافیتنمایندگانبامشترکیوجھھیچعلی کھ اینبنابر

 وقسط آرمانبا  پیوندیتنھااسالمی نھ، سیاستخالفتبھعثمانانتخاب با. نرسید حق خود بھھمباز

خالصًا و نموددورخودازھمرا عمری گونھ عدالتھایپیرایھ ، بلکھنکردبرقراراجتماعیعدالت

. گرفتقرار طبقاتی کشانھبھره مناسبات تحکیمخدمتدر

 عثمان حکومت. بودشدهطّراحی اشرافیتوجاھلیتبھبازگشتجھتدر عثماناقتصادی سیاست

 مرکزی ھستھوعرباشرافیت. رودمیبشماراسالمدر انقالبیضدوارتجاعیچرخشیکاساسًا

 عثمانبود، خالفتدادهدستازاسالمتوحیدیانقالباثردرراخود ویژهامتیازاتکھ )ھبنی امّی(آن

 سرکرده ابوسفیان رفتار. گرفت جشنآنرادانست و خویشبزرگ برایسیاسیپیروزییکرا

 وی. است انقالبیضدوارتجاعیچرخشاینگویایبخوبی عثمانخالفتخبرشنیدنبھنگامامویان

 ھاشمبنیحضورعدم از اطمینان ازپسوشتافت" پیغمبرخلیفھ"درگاه، بھبودگشتھنابینااینککھ

: گفت

 چنگبھبازیتوپمانندوندھیددستازآنراشدهشمانصیبخالفتکھاکنون! امیھبنیگروهای" 

 کھآنچھبھسوگند. دھیدقرارامیھبنیراارکانشونماییدموروثیخودفرزندانبرایوگیرید

 آفرینبانگسپس و) ١٢" (نداردوجودجھنمیو، بھشتخوردمیسوگندبدانپیوستھابوسفیان

). عساکر، ابنالغدیر! (برخاست

: گفتوکوفتمزار بر ، لگدیرفتحمزهمزار سر برآنگاه ابوسفیان

 آنراو افتادهجوانکانمانچنگبھامروزداشتیجنگماباآنسربردیروزکھحکومتی! حمزه" 

".  بودیمسزاوارترآنبھ) عمر قبیلھ(عدیو) ابوبکرقبیلھ( تیم از ما. اندساختھبازیچھ

 وجشنبرابردر. کننددرکآغازازراارتجاعیدگردیسیاینکھایصحابھ بودنداندکبسیار

 بررختخیرزیرادھیددررااسالممرگ ندای"  کھ آورد برفریاد ، عمار یاسرامویانپایکوبی

 ازو گشتھبازانسیاستکنکاش قربانیعلیھمبازاینکھازنیز ، و مقداد" گشتشّر پدیدار وبست
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: گفت اندوه با مانده دورعدالتآرمانپیگیریوجامعھسیاسیرھبری

 کھبگویمکسی بارهدرتوانمنمیودانمنمیاوازبھترراکسیمنکھاندگذاشتھکناررامردی" 

". نداردوجودھمشناستردینوترداناعلیاز. کندحکمحقبھوباشدعدالتخواهاومانند

 تسخیرراجھانستمدیدهخلقھایقلباسالم جویانھمساواتو بخشآزادیشعارھایحالیکھ ، درباری

 بلندسر' ارتجاع' اماخانھدرون، درافکندمی پیشگانستم و زورمداران اندامبرلرزهوکردمی

 اشرافیت. سازدپایمالراتوحیدیجنبش دستاوردھایتمامیرفت تا می' خالفت'نھادتسخرباوکرده

 ویاغیاعرابکردنمشغول جھت اول خلیفھ ، کھ"فتوحات"و" جھاد"سایھ دراموی خوردهشکست

 درراپیشینامتیازاتوقدرتوکندبازسازیراخود، توانستبود داخلی آغازیدهطغیانھایبرغلبھ

 اقدامات نخستین). ١٣( آورد بدست"! پیامبر خالفت"لوای دریعنی ترباال فرازیونوینکیفیتی

 مشرک اجتماعی اشراف امتیازاتمکھ فتح از پس پیامبر. استارتجاع پیروزیگویاینیزعثمان

 تبعیدیانتنھانھعثمان. بودکردهتبعیدامتیازاتسلبازپسنیزرا برخی. بودنمودهسلبرا مکھ

 بنحکم. مھمی گمارد مناصب برراایشانوکردآنان بھ بسیار بخششھایبلکھبازگرداندراپیامبر

 بازگشتاجازهنیزعمروابوبکر بودند، وشدهتبعیدطائفبھکھفرزندانشوکسانوامویعاص

: نویسدمیبارهایندریعقوبی. شدندبازگرداندهعثمان، توسطدادندنمیآنانبھرامدینھبھ

 پیشدرنریبزوتن بر ایکھنھپارهجامھکھدیدندرسیدمدینھبھکھروزیراعاصبنحکم" 

 جّبھحالیکھدرآمدبیرونسپس. نگریستندمیراھمراھانشواومردمآمددرعثمانبر تا. داشت

". داشتتنبرفاخریعبایوخز

 ابوذرتبعید رأی بھ کھ مروان است ھماناین، وشدعثمانوزیروسیاسی مشاور ن نیزمروااوپسر

 اریکھبروبرگشتھ پیروزمندانھپیامبرتبعیدیانکھ ھنگامی! دھدمیربذهبھپیامبر وفایبا یارغفاری

 خمس عثمان. روندتبعیدبھآنھابجایاسالمتوحیدیجنبشپیشتازانھم، بایدزنندمیتکیھقدرت

 او کھبودپیامبرتبعیدیانازدیگر یکی سرحابیبنعبداهللا. بخشیدمروانبھنیزراارمنستان غنایم

 سپسعثمان! داشتارزانیویبھرامصرفرماندارینیز دلجویی برایوبرگرداندعثماننیزرا

 غنایماین !بازگشت پیروزمندانھ فراوانغنایمباھماو، کھداشتگسیلافریقادر" جھاد"بھرا وی

 خرجدرھمھزارصدوشدخلیفھدامادنیزحارثویبرادر. شدتقسیممروان، عبداهللا وعثمانمیان

 درھمھزارسیصدبربالغآنھاازیکیکھرانواحیبرخیزکاتومالیاتعثمان. گرفتعروسی

دوستانش و خویشانبھرا عمومی اموال بسیاردلبازیودستبا عثمانبدینگونھ. بخشیدبویبود

 زبیربھدرھمھزار ۶٠٠عثمان. کرد شماری بیبخششھاینیززبیروطلحھبھوی. نمودبخشش

 بویدرھمھزار ٢٠٠، بودگرفتھطلحھازکھ درھم وامیھزار ۵٠ازای در یکبار). ١۴( بخشید

 بھرامردماموالالمالبیتدارخزانھ از عثمان). ١۵! (اتجوانمردیمزداینھمگفت وبرگرداند
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، کردمیطلبراوامدارخزانھکھھنگامیوکردمیبخششوبذلخویشانشبھوستاندمیوام

 روبروشناسمسئولیتدارخزانھپافشاریباکھ یکبار. ساختمیموکولآیندهبھآنرابازپرداخت

 پنداردچنینعثمان: گفتورفتمردممیانبھنیزدارخزانھ. نمودتھدیدشو کرد پرخاشاو، بھشد

 خواھمنمیوھستمشماالمالبیت خازنمنصورتیکھ، درامشدهاوخویشانواودارخزانھمنکھ

 بھو، انداختآناصلی، صاحبانمردممیاندرراالمالبیتکلید آنگاه. نمایمتسلیمعثمانبھآنرا

 اموال بھکوفھ والی دستبردبھاعتراضدر کوفھمالیامورمتصدیمسعودابن. رفتقھرنشانھ

 وکتکزیردررااوعثمانبھوفادارانآنجادرو رفتمدینھبھوگرفتکنارهخودکارازمردم

 نتوانممناگر: گفتمیمزبورمواردبھمردماعتراضھنگامبھ عثمان. رساندندقتلبھ شکنجھ

). ١۶(؟ امشدهپیشواچھبرای، پسکنمخرجخودممیلمطابقراالمالبیت مالزیادی

 علیپیشنھادبھعمرکھگفتیمپیشتر. نبوداومالیسیاستازبھترنیزعثمان زمینداریسیاست

 ودانستھآزادخصوصیمالکیتاز راجنگلھاو آبھا ل شاملمنقو اموال غیر وکشاورزیزمینھای

 نامیده' صوافی'کھرااموالوزمینھااینعثمان ولی. آورددرمسلمیناجتماعیمالکیتدرراآنھا

 جایگزینفئودالی مالکیت. کردواگذارعرباشرافدیگروامیھبنی بھ' قطایع'شکل، بھشدندمی

 کشاورزی زمینھای) امویانبیشتر(قریش" مسلمان" اشراف. گردیدزمینو آببراجتماعیمالکیت

 کارگزارجاییکھگرفتند تاخویشخانوادگیمالکیت، دربودندپربازدهومرغوببسیار، کھراعراق

 گستردهدرگیریھایوآشوبھاسخناینبا، و"استقریشتیولعراق اراضی"گفت کھ  آشکاراعثمان

 کشاورزیامالکوبزرگ، تیولھایعثمانارضی سیاستھای نتیجھ در). ١٧(گشت موجبراای

 ، درعجمو، عرببردهوآزادازبسیاریکارگران کھآمدپدیدمفتوحھوعربیسرزمینھایدروسیع

 توده تراکم. گردیدتبدیل موالیتجمعمھممراکزازیکیبھ کوفھراستاایندر. شدند بکارمشغولآن

 کوفھدرعثمانکارگزار. کردمیفراھمانقالبیجنبشبرایایبالقّوهاجتماعی زمینھ محرومھای

 توانندمیمالکینکھکرداعالمانفجاریوضعیتازپیشگیریبمنظورعثمان. کردگوشزدراخطر

 کوچکمالکیتھایخواست میوی. کنندتعویضعربیمناطقزمینھایبارامفتوحھممالکزمینھای

 پدید) سرف(زمینبھوابستھکشاورزانآنھاکردنیکپارچھباوکندحلمالکیتھای بزرگدررا

 جلو گیردکشاورزاناجتماعیجوشوجنبازھمو گرددآسوده مالکان خردهتحّرکازھمتا آورد

: نویسدمیحسینطھ باره این در. بخشکاند را آرامینا و خیزشھایزمینھ ترتیببدین و

 عثمانآنکھازپس. داشتندحجاز درجنسو نقدازفراوانیسرمایھصحابھبزرگانازای عده" ... 

خریدند راخارجزمینھایآنپولازوفروختندرااموالاینبسرعت، آنھاگرفتتصمیمیچنین

 بھترواستبیشترحجازازآنمحصول دارد وترمستعدخاکیاراضیآنکھدانستندمی زیرا

 عراقفتحدر کھحجازیانازکسانیبابودمالکخیبردررا کھ سھامی طلحھ... آیدمیبدست

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



155

 داشتاختیاردرکھبسیاریمالبا سپس. کردمعاوضھبودندآنجااراضیمالکوداشتندشرکت

 باداشتعراقدرکھرازمینینیزعثمانخودازو خرید عراق سرزمینازنیزرادیگرانسھم

 این... کردندمعامالتیچنینطلحھمانندنیزدیگرانونمودمبادلھحجازدرخویشآناززمینی

 آوردبوجوددیگرشھرھایوعراقدربزرگمالکیتھایآنکھیکی: داشتبدنبالنتیجھدوپیشامد

 مروانوزبیروطلحھمانندبزرگداران، سرمایھکردندمیاستفادهپیشنھاداینازکھکسانی زیرا

 وفروشوخریدبازاربالنتیجھو بخرندایشاناز را مالکھا خردهسھامتوانستند می کھبودندحکمبن

 نشدمنحصرعراقوحجاز بھتنھاطرحایناجرای. داشتبسزارواجیسالایندرمبادلھووام

 کھدومنتیجھ... یافتجریانبودندکردهفتحمسلمانانکھنقاطیتمامدروعربیشھرھایدربلکھ

 شدندناچارحجاززمینھایبخصوصوعربیممالکاراضیخریداران، آنکھبودتصمیماینبدنبال

 ازطائفومدینھومکھدرکوتاھیمدت در... گیرندبکاربسیاریبندگانمحصولبرداشتبرای

 بھراخویشوقتوخوردهرابردگاندسترنج... کھآمدبوجوداشرافازایطبقھ حجازسرزمین

 کھبردندمیبسربندگانیطبقھاینبدوش دوش... کردندمیصرفآساییتنوعیاشیوبطالت

 وبطالتوھوسرانی ھمھباایشانزندگانیچرخوداشتنددستدرراخودصاحبانحیاترشتھ

 بسر نشین محروم بیابان عربھای ازدیگرایطبقھ... گردیدمیآنانبدستبودآندرکھھواپرستی

 مالکرازمینیعراقدروکنندمعاوضھعراقزمینھایباتانداشتندزمینیحجازدرکھبردندمی

). ١٠١، صالکبریالفتنھ" ( نمایندمبادلھحجاززمینھایباآنرا نبودند تا

 بدستراکشورھاوشھرھا، فرمانداریحکومتیدستگاهدرنفوذ با کوشیدند می زمیندار اشراف

 سرھمنوینی، اشرافیتاموی اشرافیت کنار در. کنندپاسداریخویشطبقاتیمنافعازبخوبیتا گیرند

 بخوبیزمانایندرولیداشتھعمر دورهآمیز تبعیض سیاستھای درریشھچندھر کھ کندمی بلند

 بھشدنتسلیمازپسکھبودند" مھاجرین"، نویناشرافیتاینبنیادی ھستھ. استگشتھ نیرومند

. کردندتبدیل چشمگیری مادیسرمایھبھآنرا جستھسود خودمعنویسرمایھ، ازاشرافیخصلتھای

 مقبولیتبھتنھاگذشتھ ، درخوردند میراپیامبرباھمراھیوبودن" صحابھ"نانامروزکھاینان

 ، حقوقمادی درآمدھای وثروتھادرراآنھاپیامبرکھچراکردندمیبسندهمعنویامتیازواجتماعی

 ارزشھای ازًا تدریج پیامبر از پس اینان. دادنمیبرتریمسلماناندیگربرسیاسی و اجتماعی

 وخلفاسیاستھای انحرافیو" فتوحات"از  گیریبھرهباو گرفتند فاصلھ آرمان عدالت وتوحیدی

 معنویامتیازکھبودترتیببدین، وآوردندروی خلقاستثمار بھ عثمان اقتصادیسیاستبویژه

: نویسدمینویناشرافیتسرانازطلحھباعثمانروابطبارهدرحسین طھ. گرفتبخودمادیرنگ

 میطلحھ. داشتندستدودادیکدیگرباعثمانو طلحھ... دادمیفراوانمالھایطلحھبھعثمان" 

... کردمیخریداریعراقدرطلحھوفروختمیعثمان، وخریدمیحجازدرعثمانوفروخت
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". رسیددرھممیلیونسیبھاومیراثمردچونوکاشتگندمحجازدرکھاستکسینخستینطلحھ

 وقسطکھمسلمانانی مبارزاتو، انتقادھااعتراضھاگسترشبرایشدای زمینھ شده یاد التتحّو

 ، ابوذریاسر، عمارمسعودبناهللاعبد. دانستندمیاسالمیحکومتوسیاست درونمایھ راعدالت

 برانگیختنوآگاھانیدندروبرافراشتندرامبارزه پرچم ایبگونھیکھر... ونخعیاشتر، غفاری

 ھایاندیشھ ترویج با علیوپیامبرپرھیزگاریارغفاری ابوذر. داشتندمؤّثرنقشیمحرومتوده

 تودهدلدرشامتامدینھازعربیسرزمینھای سراسردرراانقالب بذربرابریآرمانوتوحیدی

کسی تافرستادربذهسوزان بیابان خشک وبھرااوناگزیر حاکمدستگاه ، وکاشت محرومھای

 پیروزی ھنگامبھاینکھباابوذر! بسپاردجانتشنگیو سنگیگر و در تنھایی ونشنودرااوسخنان 

 کاررویوحاکماستثمارگرطبقھکشیدنزیربھدرنیرومندیذھنی ، عاملنبود حیاتقیددر انقالب

... گشتعلیعدالتخواهوانقالبیدولت آوردن

 و، تبعیضھاالمالبیتدریغ بی، غارتتودهروزافزون، فقربزرگابعاددر طبقاتی ، استثمارباری

 تأثیراز یکسو، و حکومتیدستگاهتوسطمنتقدین وقفھبیسرکوبوایقبیلھ  –قومیبیعدالتیھای

 واتحادبھسرانجامنامبرده از سوی دیگر،پیشگامان مبارزهوعلی امام عدالتخواھانھ ھای اندیشھ

 سرازیرمدینھبھشھرھای دیگروعراقومصر از مردمانبوه. انجامیدناراضیھایتودهپیوستگی

) ١٨! (بکشندمقاومتصورتدریاونمایندخالفتازگیریکنارهبھوادارراعثمانیاتاگشتند

 آنکھامیدبھزدندجاناراضیانصفوفدرطلبانھ فرصتراخودنیزنویناشرافیتسراناز برخی

 درازپیشواییسویبھ بیعتدستطلبانفرصتمیلعلیرغمانقالبیتوده اما! گردندعثمان جانشین

 پیگیریابزارجز را' حکومت'و کردمی معنا قسط جامعھراھیابی بسویدانشرا' سیاست'کھ کرد

 علیعدالتخواھیوجوییحق بھدلمردمسال ٢۵گذشتاز پس. دانستنمیتاریخیآرماناین

، شدکشتھعثمانکھ ھنگامی. یابندباز را خویش رفتھدستاز حقوق اورھبریچترزیر تا سپردند

 ١۵٠و میلیون درھم یک: بودزیرشرحبھبودگشتھحاصلمردمدسترنجغارتازکھدارایی او

 گوسفندوشترو، اسبحنینوالقری وادی دراو امالک بھایدینارھزارصد نقد،پول دینارھزار

).زیدانجرجی  و بالذری(بندهھزاروبسیار

امام علی سیاسیاقتصاد در' کار'و' فقر'، ' عدالت'، 'رشد'

 ازرانباشدجامعھدرعدالتوحق کنندهاثباتوبیدادوستمنافیکھحکومتیعلیکھدیدیم پیشتر

 اینبخش نخستین در. شماردمیارزشتربیوترپستھم "بزیعطسھ"و "پارهکفشیلنگھ"

 دیگر از اودیدگاهکیفی، تفاوت)ع(علی رویکردھای از برخیتحلیلی بررسیبانیزنوشتار

 درعدالتوسیاستناپذیرجداییپیوندتأکید بر ازپس. گردید آشکارزمینھایندر سیاستمداران
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توسعھ  ورشد زمینھدراودیدگاهبا، آشناییویعمل برنامھرئوسبیان پیش از ، وعلی اندیشھ

 زمامداریآغازدرعلی. ضروری استبرنامھ بسیار اینفھم برای فقر اجتماعیمعضلو اقتصادی

: گفتسخنانیطّی

 تنگنابھبیشتررا او آید بیعدالتیتنگ بھ عدالت ازآنکھ ، واست گشایشورشدعدالتدر) تنھا(کھ بدرستی" 

). البالغھنھج ١۵خطبھاز( "افکندخواھد

 مقامدر علی رااجتماعی – اقتصادی سیاست، برنامھ وبینش شدمی فشردهوکوتاه سخن ھمین در

 محدودرایکدیگر' عدالت'و' رشد'، سیاسی اقتصاد اندیشمندان نگاهدر. دریافتزمامداریورھبری

 این اندیشمندان ، گفتمانعلمیغیرنگرشاین پایھبر. ندارندھمباایرابطھاساسًاکنند ومی

 کجاتاو داردبرتریوتاولوّی دیگری بر" ارزش"دوایناز کدامیک کھاست مسألھ این پیرامون

چنین  صاحبان، دیدخواھیمنوشتار این بعدیبخشدر چنانچھ. زدکناردیگریبسودرایکیتوانمی

 اجتماعی آرمانھایارزشھا و ازمکانیکی و بعدی ، یکسطحی  برداشتیاساسًا رویکردیوگفتمان

. است توسعھ اقتصادیورشد ساززمینھوبستراجتماعی عدالتعلی  امام ، از دیدگاهباری. دارند

 این، وھستندروستاوشھرکنندگان، تولید اجتماعیاقتصاددرگشایشو رشد کھمحّر نیروی

 دسترنجشانوحقوقکھداشتخواھندرا تولیدکیفیو یکّم افزایش انگیزهھنگامیتنھازحمتکشان

 وبخشدمینیروزحمتکشتولید کنندگانبھکھاستعدالتتنھا. نرودیغما بھ جامعھفرادستانتوسط

 و اقتصادی تاریخ. اندازدمیکاربھآبادانیوتوسعھورشد راهدرراآنان اندیشھودلودست

 پیشرفتو رشد تغیرات باھموارهعدالتمیزاندرتغییرکھاستگواهنیزبشریجوامعاجتماعی

 ھمجھتماندگیعقبومتغّیر فقر بانیز طبقاتیبیعدالتیو متغّیر ستم ، ھمچنانکھاستبودهھمجھت

 بستر بر رشدتنھا. بوده است" عدالت نسبی"در تاریخ ھمواره نیازمند یک پیشرفتورشد. باشدمی

 چنینپایھبر. بوداجتماعی خواھداقشار ھمھ بر گیرندهدر و ، متوازنواقعی، پایدار ، رشدیعدالت

، روانیدردناکپیامدھاییکسواز وی. داندمیاجتماعیمعضلیکنیزرافقرعلی، امامبینشی

 ازعلی. کاودمیآنراھایریشھ دیگر سوی ازو ،)١٩(کندمیبیانرا' فقر'اجتماعیوعقیدتی

 و تولیدسطحبودنپاییندرتنھانھنیزرافقر ، ریشھیابدمیتوسعھورشدبسترراعدالتکھآنجا

: کندمیاجتماعی جستجوظالمانھمناسباتوکشیبھرهدر طبیعت، کھبخل

، "یافتمثروتمندینزدرااشتوشھونانآنکھمگرنیافتمراایگرسنھھیچ من" 

مننزدحقدرشما ھمھ. داردوجودشدهپایمالحقیکنارشدراستافراشتھکاخیوبسیار نعمتیکجا ھر"

". گشتمندبھرهاوحقازثروتمندیآنکھمگرنماندگرسنھفقیریھیچ. برابرید

: گویدمیاشترمالکنامھعھددر علی

". کنند میاندوزیثروتآنستکھ حکومتگران ایشانفقرعلت، واست کشاورزانفقر نتیجھ زمینویرانی" 

: نویسدمیمسعودی. نیامدبراندوزیمالصدددرھیچگاهخودعلیکھبودرو از ھمین
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 کھداشتینبعدرکھآنچھمگرنیاندوختمالیو ، ملکنپوشیدنوزندگی لباسمدتتمامدرعلی" 

". بودکردهوقفنیزآنرا

: گویدمیالحدیدابی ابن

ناگوار  غذایشودرشتناک ، لباسشسیر نشد طعامیازھرگز، اوبودزاھدانپیشوایوسرورعلی" 

 کرباسپیراھن. بودخرمالیفازکفشھایشوزدمیوصلھخرمالیفیا پوستبارااشجامھ. بود

 اموال ھمھاو... نسازید حیوانات قبرستانراخودشکمھای گفتو میخوردمیاندکگوشت. داشت

 ازپس... خواندمینمازآنجادروکردمیجاروبراالمالبیت ، آنگاهمیکردتقسیمراالمالبیت

". نگذاشت باقیمیراثیخود

 این، دیگرگردیداستوار رشد زمینھوبستربمثابھعدالتھایپایھ اینکھازپس، )ع( علی دیدگاه در

: کندمیزداییفقرکھاستکوششوکار

). البالغھ نھج( "کنددورخودرحمتازرااو، خداماندباقیفقیراینحالباویافتزمینوآبکسھر" 

 دربعدھا، کھپرستی فقر مذھبترویجوریاضتوترھبانّیتشویقپیدررویبھیچعلیبنابراین

 یککھاستمسئولیتیبیانگر علیانقالبیپارساییوزھد. ، نبوده استگردیدپدیدارمسلمانانمیان

 کھ زیاد بن عاصمبھ علی. کندمیاحساسخویشتندرطبقاتی جامعھیکدردادگستر پیشوای

:کھکندمی پرخاشبودگزیدهریاضتورھبانّیت

 رحمفرزندانت و زنبھ )کمدست(چرا. استساختھگمراهوپریشانچنینتراپلیدشیطان خویش دشمن ای" 

 خواھدنمی )حسدوبخلرویاز(ولیاستکرده حالل توبرراھاپاکیزهخداوندکھکنیمیگمان؟ آیانکردی

 علییا:گوید، میبود پنداشتھ رھبانّیت نھ علی رامسئوال پارساییکھاو و" ؟ گردیمندبھرهآنھاازتو

 من" : کھکندمیگوشزداوعلی بھ؟  پسداری ناگوار کخورا و خشنجامھچنینچراخودتوپس

مردم زندگی با راخودزندگیکھکردهواجبحقپیشوایانبرخداوند). استسنگینمن وظیفھ(نیستم تومانند

). ٢٠٠ ، خطبھالبالغھ نھج( "نگرددپریشانوآزردهخودفقراز فقیرتانھند برابر فرودست

: گویدمیجرداقجرجبارهاین در

 اگرو... کنندرفتارآنطبقمردمتاندادقرارقانونیوقاعدهراخودزندگیسختیو، تنگیعلی" 

 نمیرادورش نادارانوچیدندنمیدسیسھویضد بر... دارایانویافتمیدوامحکومتشبودچنین

). ٢٠" (گرفتند

 زمامداریازدستشکھدرازیسالھایدرحتیاو. نکردپیگیری' حکومت'درتنھارا'عدالت' علی

 ازفراربرایایبھانھ رانشینیخانھوکردمبارزهبردگیوفقروظلم، بابودکوتاهمسلمین

 وقسطبھنیزراخلفاتوانستجاییکھتاوشدلمتوّسفردیکوشش بھ ،نداد قرارمسئولیت اجتماعی

 بیعدالتیبامبارزهمسئولیتتواندنمیشرایطیھیچکھدادنشان علی. نمودتشویق عادالنھحلھایراه
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 بندگان جنگیاسیرانمحلازپیامبر صحابھازبرخیکھآنگاه. برداردانساندوشازرااجتماعی

 بسیاریبردگانخودکوششوکاربا ، علیبودندگراییدهاشرافیزندگیبھوآوردهچنگبھبسیاری

:باقر بگفتھ امام. کردآزادرا

 کارچنانوبودریزانعرقاشچھرهوبودشدهآلودخاکدستشآندرکھ کردآزادخوددسترنجازبندهھزار" 

". نبود اوکردنکارتابراکسیکھکردمی

 رازمینمی کرد، آنجاریآنازآبو کردمیحفررا، قناتیکردمیآبادبایریزمینجاھرعلی

 محمود، سیدمالکیتو اسالم(نیایددرقدرتمندانخصوصیمالکیتبھھرگزتاکردمیمردموقف

 وشوندنمیفروختھزمینھاوھاچشمھاین: کردمی تأکیدھاوقفنامھ در). ٢١) (١۶٩، صطالقانی

:برسند است وارثین بھترینکھبخداوندتارسندنمیکسیبھارثبھ

 آنوارثزمینوآسمانھاوارثخداوندتاپذیردانتقالنھوآیددربخششبھنھ و رودفروشنھ کھایصدقھ" 

". شود 

 درآمدوبودندپربارومرغوببسیار وقفیامالک. میشددیدهنیزاصحابشگواھیھاوقفنامھذیل در

 وبردگان آزادی راهدرو، یتیمان، نیازمندانتنگدستانبھعلیامامھاینامھوصیتطبقبرآن

 موقوفاتسرپرستیخودازپسعلی). ھمانجا( گرفتمیتعلقشان آزادی از پسآنھابھخرجکمک

:کھکردقید نامھ تولیت درسپرد وپسرشدوبھرا

 بھرهازبایداستشدهدادهاوبھ مصارفدرکھدستوریوگذاردباقیھمچنانرامالکھاستشرطسرپرستبر" 

". شوددرختپرآنزمینھایتابفروشدچیزیمزارعایندرختاننھال ھایازنباید و باشد امالکعایدیو

 منابعدیگروکشاورزیاراضیازراو زورمندانغارتگراندستتانھادبنیادراوقف سنت علی

 چھارروزیاوقافعواید از او. گرداندتأمینرانیازمندانوبینوایانمعاشو کندکوتاهمردمدرآمد

 ھمچوننیز مسلمانان اوقافاما. کردمیبسندهسادهزندگیبھخودولیدادمیصدقھدینارھزار

 "موقوفھ"جاییکھتانمانداماندرعباسیوامویمستبداندستبردازعمومیھایسرمایھدیگر

 در' کار'کھ نقشیبھتوجھبا علی! آمددرزمینوآبفئودالیمالکیتانواعازیکیبصورت

 بھنگام ، حتیکارگریازھرگزنیزخودوکردمیتشویقراتولیدیکارھموارهدارد،  فقرزدایی

: گویدمیدھمامامبارهایندر. نبود، گریزانزمامداری

 مینانخوددسترنجازوکردندمیکارخوددستھایبا ھمگی مااجدادوپدرانو المؤمنینامیروپیامبر" 

 کاروکشتبھاراضیدروآوردمی نخل بوجودونشاندمیخاکدلدرراخرماھای ھستھشخصًاپیامبر. خوردند

". شدمی مشغول

 آن. بود خرما نشستھ ھستھباریکروی آنحضرتحالیکھدرکردمالقات امیرالمؤمنینبا شخصی" 

 درختھزارصد: فرمود؟ حضرتچیستاینشستھرویش اینھایی کھابوالحسنیاپرسیدمرد

 فروع" (نگذاردباقیھمراآنھاازیکدانھوکاشتراآنھا ھمھسپس. بخواھدخدااگربارورخرمای
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). کافی

)ع(علیحکومتانقالبی برنامھ

 ، اکنونفقروکار، عدالت، رشدمیانمناسبات زمینھدرعلیامامدیدگاھھایبرکوتاهدرنگیازپس

 بدستراحکومتایجامعھدر ، علیدیدیمچنانچھ. پردازیم می ویانقالبی برنامھرئوسبررسیبھ

 ھایتّیعصببا علی. بردمیبسر طبقاتیو ای، قبیلھ، قومیسیاسیھای کشمکش درکھگرفت

 انحرافات، "مسلمان"نویناشرافیتپیدایش بھ قدرت و اموی اشرافیت ، بازگشتنژادی –قومی 

 علیامامشرایط زمانبنابراین. بودروبروھااندیشھ و آراء پراکندگیو اخالقی ، انحطاطعقیدتی

:رسیدندحکومتبھآندرپیشینخلفایکھبودشرایطیازمتفاوت بکلی

 

 برنامھتشریحھنگام ، بھزمامداری آغازدر علی :'انقالب اجتماعی'و اعالم  'وضع موجود'بررسی 

: کند می ارزیابی را زمان اجتماعیوضعیتنخستاشحکومتی

ھا بھ شما بازگشت نموده است، وضع ھمچون دوره ای است کھ خدا پیامبرتان را رنج ھا و بدبختی! آگاه باشید. " ..

!) ". در آستانھ انقالب( بر انگیخت

محتوای عینیاجتماعی بر شرایط تبیینوارزیابی ، درمسلمانان سنتیبینشبرخالف) ع( علی

گسترش جور و ستم  اودیداز. داردتکیھنظامظواھر اعتقادی و فرھنگی  بر نھمناسبات اجتماعی و

زیر پوشش فرھنگ شرک باشد و چھ پیامبربعثتزمانر یک جامعھ، چھ آن جامعھ ھمچوندطبقاتی

 سپسوی. ھدد باشد، آن جامعھ را در آستانھ انقالب قرار میاسالمی داشتھ ظاھری علیعصرمانند

: کندمی تأکید' مطلوب وضع'بھ  رسیدندر' موجود وضع'بنیادی کردندگرگونضرورت بر

در ھم آمیختھ و غربال میسپس! شدنیآزمودهشویدمیسوگند بھ آنکھ پیغمبر را بھ حق بر انگیخت آزموده" 

شوید مانند بر ھم زدن کفگیر آنچھ در دیگ گردید و بر ھم زده میاز ھم بیختھ و جدا می ! شوید، غربال شدنی

 شما و فرادستان )جامعھ مشارکت جوینددر رھبری سیاسی ( شما فرا روند تا آنکھ فرودستانخوراک است 

حقوق وعدالتکھ پیگیر آرمان( شدهپیشتازان رانده. )افتند زیربھاجتماعیھرمأسر از( آیندفرود

. " افتند، پسبودندپیش افتاده )بھ ناحق(جستھ و آنھا کھ پیشی  )مردم بودند

جھانگیری خلفا، کھ زمینھ ساز تکوین طبقات متخاصم در بجای پیشبرد سیاست ) ع(علی بدین ترتیب 

.جامعھ اسالمی گشت، بھ دگرگونی بنیادی جامعھ طبقاتی و پیگیری آرمان قسط و عدالت می اندیشد

: استدوربھرویراستورویچپ ازعلیدگرگونسازی برنامھ اما: روش میانھ اصولی

 وماندهبجاکتابکھاستمیانھراه ھماناپایندهراه. ھستندگمراھیوکجرویدوھررویراستورویچپ" 

 آنبسوینھایت در روندھاوآیدمیبیروننیکوسنتھایآناز. استگواهآندرستیبرپیامبراندستاوردھای
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). البالغھنھج ١۶خطبھ ("  کندمیبازگشت

 آن بارآوریبرپیامبران تجارب وخداییسنتھای و روش میانھ، کھعلی از ضرورت کاربست راه 

کھ در آن سیاستھا و برنامھ راه و روشی است اصولیرویمیانھ. ، سخن می گویددھدمیگواھی

گسترده ترین پایگاه اجتماعی ممکن را یافتھ و در نتیجھ  'عدالت'و  'حق'ھای حکومتی در اجرای 

اصولی،  در دو سمت روش میانھ. باشدپشتیبانی و خوشنودی توده مردم را با خود بھ ھمراه داشتھ

' عدالت'و ' حق'در روش راست روانھ، تفسیر و تطبیق . راست روی و چپ روی قرار می گیرد

در این . ای است کھ در آن منافع و مصالح فرادستان جامعھ بیشتر تأمین می گردداجتماعی بگونھ 

مردم و بویژه فرودستان جامعھ توجھ اندکی می شود، خشم  راھبرد، کھ بھ خواستھ ھا و نیازھای توده

 در این. فرا می خواند و نارضایتی عمومی بارز گشتھ و حکومت حامی طبقات مرفھ را بھ ستیز

از حکومت نیز نھایتًا سودی برای ) کھ گروه اندکی ھستند(کشمکش طبقاتی، پشتیبانی اقشار مرفھ 

 در روش چپ روانھ، شرایط و مراحل دگرگونسازی با تفسیر تنگ نظرانھ... حاکمان نخواھد داشت

 وشودمیکنونی گونھجایگزینبیعدالتیازدیگریتھ می شود، گونھنادیده گرف' عدالت'و ' حق'

) ... ٢٢(ماند میبازتکاملازجامعھ

 چیزھیچ"اینکھبیانبانخستروز ھمان از علی :شامل مرور زمان نمی گردد 'حق' ;سیاست ارضی

 حقوستمھاباحاکمطبقھ. سازدنمیجداآیندهازراگذشتھکھداد ، نشان"بردنمیمیانازراکھنحق

 ھمینبا، واستیافتھ دستمکنتوثروتازاندازهاینبھکھاست'گذشتھ'درشماربیکشیھای

 جامعھدرنیزامروز آنچھ. کندمیریزیبرنامھ' آینده'ھای کالنکشیبھره برایکھاستدستمایھ

' کنونی' روندھای از متأثر نیز' آینده' روندھای ، واست' گذشتھ' رویدادھای آوردهفراستبرقرار

 علیرغمو استیافتھتاریخدرپیوستھتداومیطبقاتیکشیبھرهوستمکھ است بدین منوال. است

 برای. استنمودهمنتقلبعدینسلبھراخودشوممیراثوحفظراخویش درونمایھشکلیتغییرات

 شدهانباشتھ میراثودگرگونراثروتتوزیعومالکیتنظامبایداجتماعیعدالتھایپایھتحکیم

 ولیدسرکردگیبھمدینھتیولدار اشراف از ، برخیباری. ستاند بازپس راحاکمطبقھکشی حقو ستم

: گفتندآمدهعلی، نزدبودندمندبھرهعثمانبیدریغ بخششھای و اقطاعاتاز کھعقبھبن

 زمیناز(آنچھآنکھشرطبھکنیممیجانبداریشماازوشناسیممیرسمیتبھراشماحکومتما" 

 تصّرفدرآنچھونکنیمصادرهوضبطایمآوردهبدستعثمانزماندرکھرا) بندهواموال ،

". داریمعافراما) ایمداشتھآنازپیشکھثروتھایی(ماست

 : دادپاسخ علی

 وضبطآنراوبگذرمخداحقازکھرسدنمیمرا)بخششھای عثمان(اید آوردهبدستشماکھراآنچھ اما"... 
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 وخدامالکھآنچھ، پسداریدتصّرف در )بی بخشش نا حق(آنچھازراشمامنکردنمعافاما، ونکنممصادره

). الحدید ابی، ابن، یعقوبیالبالغھنھج( "گیردمیفراراشماعدالتباشدمسلمانان

 وی. بودآوردهبدستناحقبھ گذشتھ درحاکم طبقھکھبودامتیازاتیوثروتھاستاندنبازپیدر علی

 : گفتمردمبھسخنانیدر زمامداریآغاز در

 روشوراهبھراشمامن. شماستزیانمنزیانوشماستسودمنسود. ھستمشماازیکیمن! مردم" 

از مال خدا  کھرااموالیتمامودادهافرادتیولبھعثمانکھزمینھاییوامالکتمامکھبدانیدھان. برممیپیامبرتان

 راحق )زمانحتی(چیزھیچچون. گشتخواھدبازعمومی خزانھبھبخشیدهدیگرانبھ )مردم لاالمبیت(

. گرداندخواھمبازشاندپراکندهشھرھادریاخریدهکنیزیاگرفتھزن عطایااینباببینماگرحتی. کندنمی باطل

 کھمبادا! دادخواھدقرارتنگنادربیشتررااوستمآیدتنگبھحقازآنکھواستشدنیھموارتنبرعدالت چون

 اسبان، برانداختھراهبھ، جویبارانآوردهچنگبھمزرعھومالوشانگرفتھفرادنیا کھشماازایعده فردا

 ، بگویندگیرمبازایشانازورندغوطھآندرکھراآنچھ، وقتیاندگماشتھخدمتبھنابالغکنیزکانونشستھ تیزتک

 ثوابشو اجر... رسول خدااصحابازانصارومھاجرازکسیھرھان !کردپایمالراماحقوقطالبابیبن علی

 ھیچکس. شودمیتقسیمشمامیاندرتساویبھکھخداستمالھم، مالھستیدخدابندهھمگیشما. خداست بعھده

 چون. )مردم ثروتدر نھ( خداستپیشگاهدرپاداشبھترینھمرامتقیان. نداردبرتریدیگریبرمالمورد در

 بماندعقبنبایداستنیازمندومستحقعجمی کھوعرب، ھیچشماازھیچکس وبیاییدماپیش اهللانشاشود فردا

 ."

 ، دربودماندهامان مالکانھ در تصّرفاز کھ مفتوحھسرزمینھایدر... و ، آبھازمینھا کھگفتیمپیشتر

 آندر. آمددربودنددادهجھتتغییرکھ پیامبر صحابھبرخیوامویاشرافتیولبھعثماندوره

 بامبارزهراستایدرعلی. شدندمیکشیدهاستثماربھ) موالی(بندهوآزادازبسیاریکارگرانزمینھا

 مالکیتلغوبا. بازگرداند جامعھمالکیتبھرا... و، آبھازمینھا ولغوراآنانمالکیت ،اشرافیت

 درعبدالمقصود عبدالفتاح. گردید وارد فئودالی نظاماساسبرسنگینیضربھ اقطاعدارانوتیولداران

: نویسدمیبارهاین

خاندان  اعضایازبرخیتیولبھعثمانکھرااراضیتمامو گماشتھّمتخودتصمیماجرای بھ" 

 راهغیردروخالفراهدرکھدرھمیھرپرداختھجستجوبھ. کرد، مصادرهبودکردهخودو افراد 

". بازگردانیدبیت المالبھوگرفتبودشدهبذلمستحقان

:پیماناهللاحبیب بگفتھ

 مالکیتبھرااستشدهدادهاشخاصبھعمومیاموالازکھقطایعواراضی ھمھفرمودعلی " 

محو می  ولغورا) ٢٣(دیوانھاوگیرممیپسشدهدادهناحقبھکھپولھاییوگردانمبر میعمومی 

متمرکز ثروتمندان دستدرتاکنممیتقسیممردمبینتساویبھخدارسولبمانندرامالھرو کنم

وبودمعمول ایرانپادشاھیقلمرودرکھ زمینمساحترویازمالیاتاخذترتیبھمچنینونگردد
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کردخواھمبرقرار تساویازدواجامر در انجامسرو زنممیھم برکرد راتقیلدعراقمردمازعمر

). توحیدی جامعھ پایھاصول" (

زمیندارانیمالکیت ، لغوآنچنانی ھای گشاییکشورکردنمتوقف با علی: زمینھ سازی آزادی بردگان

 تبعیضاتبرداشتنمیان، ازبزرگمالکیتھایکردن، اجتماعیبردندمیبھرهبردگانکارازکھ

' سیاه'و' سفید'، 'بنده'و' آزاد'، 'عجم'و' عرب'میانالمالبیتمساویتقسیمو اجتماعی –اقتصادی

 زمامداریروزنخستین در. ساختآمادهنیزرا بردگان رھایی ، زمینھبردگیبانظری مبارزه و... 

 دینارسھشھروندانازکسھر، بھکردپخشراپیشین ھیئت حاکمھ شدهضبطاموالکھھنگامی

 درچھھروغالتوآذوقھ !کردنددریافتدینارسھتفاوتیھیچ، بیبندهو ، آزادوعجم عرب. رسید

 بخشمردممیانتساویبھنیز ، راشدمییافتبصرهوکوفھومدینھ خزانھدرآنچھ نیز ، وبود انبار

 –اقتصادیسیاستبھکھزبیروطلحھبھعلی... بود پیشنھاد کرده نیز عمربھ اینکار را وی. کرد

: نمود داشتند، گوشزد اعتراض" پست"مردمبا" اشراف"سازییکسانزمینھدرویاجتماعی

 و برده گوش برراحسینوحسنفرزندمدوایننھوخودمنھ، ودھمنمیاختصاصوامتیازراشما سوگند بخدا" 

". بریدهدماغ

 نداشتھالطبیعیمابعدیاو طبیعیھایریشھبردگیکھآموزاندمینخست، علیبردگیبامبارزهدر

 بردگی سالھ ھزارچندفلسفیھایپایھویبدینگونھ. استگشتھپدیداراجتماعیمناسباتدراساسًاو

: کندمیویرانرا

 ایدآمدهگیتیبھ، آزادایدنشدهزادهکنیزوبرده شمایان مردم" ، "استآفریدهآزادتخداکھ مباش دیگری بنده" 

". آزادیدھمگیو

 وستمگر چکش زیردر کھاستایپدیدهستم، )ع(علی اجتماعیھایآموزهدرکھآنجا ازھمچنین

 نظام ماندگاریوپیدایی مسئول رادارانبردهھموبردگانھم، وینمایدمیرخپذیرستمسندان

: فرماید می داران برده مسئولیتبارهدر. شناساندمیبردگی

، "اندگرفتھبندگیبھرادیگربرخیآدمیانازبرخی، ولیاندآمده بدنیا آزاد ھمگی مردم" 

: گویدمیبردگانمسئولیتبارهدر و

". اندپذیرفتھرابردگیخواستھخودکسانیکھمگرآزادندھمگیمردم" 

 وکشاورزانآزارتاریخیسنتباعلی، زمینبرخراجومالیاتیسیاست زمینھ در: سیاست مالی

 پایدار پیشرفت و رشد کھ آنجاازوی. کردمقابلھسختمالیاتکارگزاران بدست دسترنج آنھا غارت

 مالیکارگزارانوفرمانداران، بھدانستمیکنندگانتولیدخشنودیورفاهبرمنوط راجانبھ ھمھو

: نوشتمیخود
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 آنبرباشیدخراجدریافت فکربھآنکھاز پیش" ، " کنیدحبسیابزنیدتازیانھزکاتندادنگناهبھراکسیمبادا" 

 پوشاکوبرزگر کار ابزار" ، "کنیدفراھمرامحصولبردنباالوزرعوکشتوسایلوآبادرازمینکھشوید

 آنچھازدادهفرمانراماخدا. مفروشومگیر خراج دریافتبرایرا او خانوادهخوراکوزمستانیو تابستانی

، کنیدویرانرانشیناندهودهخراجدریافتبرایاینکھ از کنید پرھیز" ، "بستانیمخراجاست مردم نیازبرافزون

. اوستخشنودیوکشاورزرفاه بھ وابستھکشور و پایداریآبادی. استمردم و کشورصالححکومتصالحزیرا

 صدقاتوزکاتدریافتبرراامراینوبکوشیدعمرانو آبادی ، درباشید خراج آوریگردفکردرآنکھازپیش

".  بداریدمقدم

: شناسدنمینیزمذھبیتبعیضمالیاتیسیاستدرعلیعدالتخواھی

 ما، زیرابفروشیدرااشکاریچھارپایوبزنیدرایھودییامسیحییا، مسلمانخراجدرھمیبرایکھ مبادا" 

) االمامعبقریھوالبالغھنھجھاینامھ از( "کنیمدریافتخراجمردمآمددروثروتمازاد داریم از فرمان

)٢۴ .(

 بھ کھ گرددمطمئنتادادمی قرار بازرسی موردرابگیرانمالیات"  ، علیکوفیابویوسف بگفتھ

 منطقھمالیات کھ گاهھر و اندنکردهبارتوانشازافزونتراوبرو نکرده اندستم و جورکشاورزی

 گرفت می گواه خراجگیران برراآنھاوخواندمیفرارامردمنمایندگانآوردندمیاوبرایراای

). الخراج"(اندنکردهجمعذّمھاھلومسلمانازاحدیبرکردنستمباآنراکھ

 مرسومعمرزمانازکھراالمالبیتنابرابر تقسیم سنت علی: تقسیم برابر و سرانھ بیت المال

 استفادهطبقاتیفواصلکاھشوفقربامبارزهجھتعمومیدرآمدھایازو بود، برانداخت گردیده

 بھ اموالتقسیمدرو کردنمی ،  بخششمستحق غیرافرادبھراعمومیاموالاز درھمی وی. کرد

 ١٢۶ خطبھ(نبودقائلخانوادگیوایقبیلھیا، و، سیاسی، طبقاتی، مسلکیقومی ازاعمتبعیضیھیچ

). ۴٣ نامھ و

. ببرندبیشتریسھمپرشمارھایخانوادهتامیکردتقسیم سرانھ راعمومیاموال پیامبر ھمچون علی

 وی. می کردتقسیمنیازمندانمیانپیوستھرااموالوداشتنمینگھالمالبیتدرھمراچیزیوی

: گوید، میکردندمی ناخشنودیزارابعلیعدالتخواھانھ برنامھازکھزبیروطلحھبھخطاب

 از(ایبھرهونصیبکدام؟ یاامداشتھبازآنازراشماکھایدداشتھحقچیزچھدرشماکھگوییدنمیبمنآیا" 

 درچرا کھایدکردهآورییادآنچھ اما... ؟ امندادهشمابھبرداشتھخودکھ بوده )عمومی درآمدھای وثروتھا

 بلکھ. نکرده ام حکمھوسوھوارویازو خود رأی بھکاراین، درامکردهعملتساویبھالمالبیتکردنقسمت

 میپایاندر و، ... "استنمودهبرقرارراآنھاوآورده) ص(خدارسولکھرااحکامیداریمدستدرشماومن

: افزاید

 بزیانوکندجلوگیریآنازدیدکھراستمی یا بشتابدآنیاریبھدیدراحقیچونکھرامردیبیامرزدخداوند" 
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). ١٩۶ خطبھاز( "باشدستمدیدهیاورویارستمگر

 پایھستونریزیپیوطبقاتی جامعھدگرگونسازی برنامھ پیشبرددر: 'آرمان'و  'پیمان'ایستادگی بر 

 ناپذیری سازش. بودبرخورداربیمانندیاستواریو پایداری ازھمچنین، علیعدالتو قسط ھای

 خیانتیکمترینکھکارگزارانیبابرخوردنیز، وگراییتبعیضواشرافیتبامبارزهدرویاصولی

 درویجدیتوبازستانی حقوق خلقدرعلیپیگیریبیانگر، ھمگیداشتندمیروامردمحقدر

 استواریوناپذیریسازش سخنانیدر وی. است' عدالت'آرمان و ضابطھبھ' سیاست'کردنوابستھ

: داردمیبیانچنینراعدالتآرمانسربرخود

 نزدستمگروزورمند ستانم، و باز )ستمکاراز(رااوحقکھآنگاهتااستارجمندمننزدستمکشیدهوخوار" 

 گرفتنبرایبخداسوگند" ، )٣٧ خطبھاز(  "بگیرمپساوازرا )ستمدیده(حقکھھنگامیتااستناتوانمن

 میاشبینی حلقھبا )آبکششترچون(راستمکاروکنممیحکمانصافوعدلرویازستمگرازستمدیدهحق

). ١٣۶خطبھاز(" باشدمیلبیآنبھچھاگرسازمواردحقآبشخوربھرااواینکھتاکشم

 ای": کردمیزمزمھلبزیردیدمیراسیموزرھایپارهوآمدمیدرالمالبیتبھعلیگاه ھر

 ".داردمینگھدورشمایم فتنھازوکندمینیکیبمنخداوند. دھیدفریبرادیگریوبرویدسپیدھاایوزردھا

 راداستاناستبھتر. زندمیموجعدالتخواھیوجوییحقشورعقیلبرادرش با علی برخورددر

: بشنویماوخودزباناز

 داشتنیدوستمن، نزدبکشندبستھزنجیرھادرمراوبگذرانم سعدانخار رویبھبیدارراشباگربخداسوگند" 

 دنیامالازچیزیکردهستمبندگاناز برخیبرحالیکھدرکنمدیداررستاخیزروزراپیامبروخدااینکھازاستتر

 ورودمیپوسیدگیوفرسودگیبھ سویشتابباکھ نفسیبراینمایمستمکسیبھ چگونھ ، وباشم کردهغصبرا

 بیتاز(گندممنیککھدیدم تنگدستی ھنگامھدرراعقیلبخدا سوگند! ؟کشدمیدرازابھخاکزیردرماندن

 آلود غبار موھایبادیدمپریشانیازراکودکانشنموده ودرخواستمناز)خویشحقاززیاده(را شما) المال

 گماناوودادممیگوشگفتارشبھ من، ونمود بازگوراخود و سخن کرددیدارمراپیدرپی. نیلگونرخسارو

 کردهسرخایپارهآھنپس. روممیاو پیازبرداشتھدستخویشروش، ازفروختھاوبھراخوددینکردمی

 او بھ. بسوزد آن گرمایازبودنزدیک و بنالد درداز بیماری چنانچھنالید، پسکردمنزدیکتنشبھعبرتبرای

 وکنیمی نالھ گداختھخودبازیبرایآنرا آدمیکھایپارهآھنازتوآیا. بگریندتوسوگدرمادرانعقیلایگفتم

رنج اینازتو ؟ آیاکشانیمیبرافروختھ )ستمگران برای(خود خشم بھآنراقّھار خداوند کھ آتشی بسوی مرا

 آنھاستآسمانھایزیردرچھھربارا اقلیمھفت اگر بخدا سوگند... ؟ننالم دوزخآتشازمنونالیمی )ناچیز(

 شمادنیایتحقیقبھ ، وکرد ، نخواھمنمایمنافرمانیبربایمآنازجویپوستکھموریبارهدرراخداتادھندبمن

 ورودمیدستازکھنعمتیباراعلیاستکارچھ. جودمیآنرا دھاندر ملخی کھبرگیازاستترپستمننزد

 مردمبرستمبھمراکھ(لغزشزشتیاز و خردخوابازبرممیپناهبخدا. ماندنمیجایبرکھخوشی
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). ٢١۵ خطبھ( "جویممییاریاوازو )دانگردرھنمون

 و فروختمعاویھبھرا ، خودشد شام ، رھسپارنیاوردتاببرادرشراعلی بیمانند ، عدالتخواھیباری

میمندیندردبھمنبرادر: گفتمیپیوستھ عقیل! گرفتپاداشدینارھزارصدامربدوھماندر

 راباالداستانعقیلکھ، ھنگامیعلیشھادتازپسگویند !آیدمیمندنیایکاربھمعاویھوخورد

! ؟بودچنین، آیارا ابوالحسنبیامرزدخدا: گفتوگریست، معاویھ ریاکارانھکردنقلمعاویھبرای

 میتمامزودتررازرداشت انبارمیزرانباریکوکاهانباریکعلیاگرگفتمیھمچنینمعاویھ

... دادمینیازمندانبھراھمھوکاهانبارتاکرد

 ، بزودیانقالبی برنامھبرعلیایستادگی ، وجامعھدرعدالتوقسطآرمانتزلزلبی پیگیری اما

میسوداجتماعیبیعدالتیوتبعیضازکھآنھاییھمھ، ومردمحقوقبھمتجاوزینواستثمارگران

) ع(علیحکومتکوتاهعمرکھای، بگونھکشانداونوبنیادحکومتباستیز وکارشکنیبھرا بردند

 ویاراناز برخی. نگردیدفراھمقسط جامعھآفرینش برایفرصتوگذشتجماعت  اینشّر دفعبھ

 تبعیضوجوییبرتریبرایجاییعلیالت محورعدحکومتدردانستند، کھنیزعلیکارگزاران

، مدینھ، فرماندارانصاریحنیفبنسھلکھ ھنگامی. پیوستندشامدرمعاویھبھوبریدهاو ، ازنیست

: نوشتپاسخدر، علیکردگالیھمعاویھبھبرخیپنھانیپیوستنازعلیبھای نامھدر

 کھ ھستنددنیادوستدارانآنانو. نادانی و کوردلی بسویشتافتن آنھاو است حقیقت و راھیابیازایشانگریز" ... 

 کھدانستند، ودارندگوشدرو، شنیدند، دیدندشناختند )ما روشاز( را دادوعدل. اندآوردهرویآنبھشتاببا

 دیگراندادهاختصاصبخودسودیاینکھتا گریختند )امویاننظامبسوی(، پسھستندبرابرحقدرمانزدمردم

 دنپیوستندادوعدلبھونگریختندستموجورازایشانبخدا، سوگندبادآنانبرنابودیودوری. سازندبھرهبیرا

). ٧٠ نامھ( "

 سازشبھحاضرمردم حقوق سر برھرگزونیامدکوتاهخویشآرمانوبرنامھاز، علیاینھا ھمھ با

 خودازگرانقدری تجربھ ولی ماند ناکامخویشآرمانھایتحّققدرعلیچھاگر. نگردید زرساالرانبا

 علی. ھستند' عدالت'آرمانبھ' سیاست'کردنوابستھصدددرکھکسانی ھمھ برایگذاشت جای بر

 و ھا راھیھا، گردنھ دوسربرآنرا ھای نشانھ، وکردھموار راعدالتخواھی حق جویی وراه

 گمراهوبیابندآنراھایشناسھ عدالتوحقرھروانتا! کوبید بشراجتماعیتاریخگذرگاھھای

. گشتعدالتخواھانھوجویانھ حق جنبشھایبخشانگیزهاسالمتاریخدرعلییادوارهونام. نگردند

 ، جنبشھایعباسیان حتی کھنشستخوشستمدیدگانورنجبراندل در چنان عدالتباعلینام پیوند

 جھتیا خویش، و اجتماعیپایگاهگسترشوآنھاپشتیبانیجلببرای نیز... و ، صفویانقوم گرایانھ

. آراستندعلیآلوعلیبنامرا خود دعوت ، ناگزیرآنان برسلطھتسھیل
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ی بخش پنجم  پانوشتھ ھا

 کتیبھدرپالبانیآسور نمونھبرای... و ، ھخامنشیآسوریپادشاھانھایکتیبھبھ کنید نگاه -١

: کند میگزارشچنینراایالم بر پیروزی خویش

 ویکماهمدتدروکشیدمآسور بھتمامًارادیگرشھرھایوماداکتو، شھرشوشانشھرخاک" 

 ، گوسفندحشمعبورازرامملکتاینمن. کردمجاروبآنعرضتمامیبھراعیالمکشوریکروز

 دادماجازهغزالوکویر، جانوران، مارھادرندگانبھوساختمنصیببیموسیقی نغماتازنیزو

). ١۴٠-١٣٩ ، صپیرنیا، حسنباستانایران( "گیرندفروآنراکھ

: کندمی گزارش اینگونھ راماد  شورشیاناز یکی برپیروزیاول داریوشھایکتیبھ ھمچنین

 اوچشمھایوبریدمرااوزبانوبینیوگوشھا. آوردندمننزدرااووشددستگیر فرورتیش" ... 

 بھقلعھدرھمداندررااوھمدستھایسرانوکردممصلوببردهھمدانبھرااوبعد. آوردمدررا

). ۵۴۴، صھمانجا( "کشیدمدار

 میاندریا ، و"بیگانھ"شھرھایدروحشیانھویرانیوو کشتار غارتآسوریانمیان در اگرمسلمًا

 دلھادر جایگاھی' انسانیارزشھای'بود و نکوھیده و ، زشت"شورشی" کردنمثلھوایرانیان شکنجھ

 نمی بیانراخوداعمالافتخاربا و پردهبیاینچنیناولداریوشوپالبانیداشت، آسورھااندیشھو

 بدلیل ، ولینیستباکیشکنجھوویرانیوغارتوکشتارازنیزراامروزیپرستانقدرت. کردند

 کارھااینگونھآشکاربیان، ازاخصبطورسیاسیوجدانواعمبطوربشریوجدانرشدوبیداری

 خواریورسواییبھتردیدبیببردننگیناعمالاینبھپیعمومیافکار اگرکھچراکنندمی پرھیز

 آشکارھرگز نیزراخود گرانھ ھای سلطھ انگیزهدلیلبھمینامروزیپرستان قدرت. انجامدمیآنان

.   دارندمی' پنھان' پسندمردمآرمانھایپشتدرراآنھابلکھ سازند نمی

پسند  مردمآرمانھایپشت دراندوزیثروتو طلبیقدرتپنھانسازیالبتھراستاایندر -٢

 مبارزات"درنمونھبرای. شودمی دیده گاهنیز...) ساالری ، عدالت، مردم، آزادیپیشرفت(

 جلبجھتتودهگمراھیو فریب ابزار ثروتمندانبامبارزهدروغین، وعدهرومویونان " انتخاباتی

).  کنیدمراجعھنوشتارایننخستبخشبھ( شود می آنھاآرای

 اعترافبھکھچرانارساستوناتوانسوسیالیستی سوسیالیسم و جامعھ تبیین درفلسفیماتریالیسم -٣

: استبودهبورژوازی فلسفھاساسًامارکس

 و، روح، روابطمشاغلکھسازمانیافتھبورژوازیجامعھبنیادازاستتعبیریفلسفیماتریالیسم" 

". کندمیتوجیھماتریالیستیفلسفھبصورترابورژوازیبینش

 جامعھراھگشای نمیتوانداستبورژواییفرھنگو، ارزشھامناسبات کنندهتوجیھکھای فلسفھ مسلمًا
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 دیالکتیکمیانھمچنین. ، باشداستداری سرمایھ تاریخی نفیوطردمتضّمن، کھنیزسوسیالیسمبھ

، ناسازگاری ھایی تاریخو انسان) ابزاری –جبری( ماتریالیستی تبیینبامارکسانقالبیپراکسیسو

. استبیروننوشتاراین حوصلھازآنھاتحلیلیبررسیکھمیشوددیده

 سوسیالیستیجامعھمشخّصاتاز شناختی خود تاریخ مارکسیستیانقالبنخستین رھبر جاییکھ تا -۴

: اوستفکریآشفتگیگویایبخوبیانقالبپیروزیازپسلنین سخنان. نداشت آرمانی

تحّقق یابد مگر از راه آزمایشھای مشخص و  در زندگی تواندنمیکھاستتجریدی سوسیالیسم" 

. توانیم مختصات سوسیالیسم را روشن کنیم نمی" ، " ناقص برای ایجاد این یا آن کشور سوسیالیستی

توانیم  دانیم و نمیرسد؟ ما آنرا نمی اشکال حاضر آن در می خواھد بود؟ کی  چگونھ سوسیالیسمی

ولی گفتن ... دانیم و خواھیم گفتاین را می ... شروع شدهگفتن اینکھ عصر انقالب اجتماعی . ییمبگو

، ٢٧کلیات لنین، جلد " (دانیم آنکھ سوسیالیسم بھ شکل جامع و تمام چھ منظره ای دارد، ما نمی 

آرمانشھری کھ خودش  ؛کشانده بود ناکجا آبادلنین در واقع مردم را بدنبال ). ٣٠٨و  ٢٢٢صفحات 

! دانستھ استنیز ویژگیھای آنرا نمی 

 و تخریب محیط زیست و کشیبھرهو ستم با" رشد"بھمعطوف ، ھدفھایقدرتبلوکدو ھر در -۵

 تفاوتاین ، بابود آمدهبدستکشوربیرونیودرونیمرزھایدرخشونت وزور گسترده کاربردنیز

 بلوک" درو بود ملیمرزھایبیرونبھمعطوفبیشترخشونتوزورکاربرد" غرببلوک"درکھ

.شد می تجربھملی مرزھای دروندربیشتر" شرق

 نوشتارایننخستبخش بھعملوعقیدهدرعلیخلوصو صداقت ارزیابیوسنجشبرای -۶

.شودمراجعھ

. داشت تقومّیبھنسبتآشکاریبرجستگیوچیرگیایقبیلھت، عصبّیجاھلیاعرابفرھنگ در -٧

 آنھا درنیز قومی تشدند، عصبّی مواجھعربغیراقواماسالمی بافتوحاتاثردراعرابکھھنگامی

 فرھنگ دربتدریجپسایناز. شد کشیدهعربغیرمسلمانانبرجوییبرتریبھوگرفتنیرو

.گیردمی، پیشیتوحیدی اندیشھ بردوھراین، وایقبیلھتعصبّیبرقومیت، عصبّیمسلمان اعراب

مسلمانیغیرھربھرا' کافر' عنوان نھاسالمتاریخ زورمدارمتعّصب و حکام نظربرخالف قرآن -٨

 قرآن روشدر' جھاد'. استگردانده' کافران' کردنمسلمانروشرا جنگ نھواستکردهاطالق

 وشده آواره شھرشان ازیکتاپرستی "جرم"بھتنھا کھ استستمدیدگانی انسانی حقوق بازستانی

: داردبخشآزادیوستیزستمکارکردیوماھیتجھادبنابراین. استگردیدهمصادرهاموالشان

 گویندمیکھ ، آنھاکودکانوزنانومردانازبینوایانوخداراهدرکنیدنمیپیکارچرا" 

 وپیشوا برایمانخودجانبو از آوربیرونستمگرندحاکمانشکھسرزمینیازرا ماپروردگارا

). ٧۵آیھ، نساء سوره" (فرستیاوری
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). ٣٩ ، آیھحجسوره" (تواناستآنھایاریبرخداوندوشددادهپیکار اجازه دیدندستم کھ کسانیبھ" 

: جداستاندیشاندگرحسابواستپیشھستمزورگویان باتنھا جویانھحق پیکار یاجھادبنابراین

 را شما داردنمیباز ، خدانراندندبیرونوطنتانازراشما نکردند و دین جنگ درشمابا کسانیکھ" 

 ، آیھممتحنھ سوره" (استعدالتخواھاندوستدارخداکھکنیدرفتارنیکیوعدالتبھآنانبااینکھاز

٩(.

 بھوکردنمیپیرویجنگیغنایمتقسیمبارابطھدرناپذیریتغییرروشوسیاستازپیامبرولی -٩

 بھراھمھونگرفتراغنایمخمسپیامبربدرجنگدرنمونھبرای. داشتتوجھمسلماناننیازھای

 تندوو(فقیرمھاجرانمیانًاتمامرا نضیر غنایم بنی غزوهدرو. کردتقسیممسلمانانمیانتساوی

" : فرمودنیزخیبرجنگغنایم باره در. ندادسھمیدیگرانبھو نمودبخش) نیازمندانصاراز

 آنھاوزنانبھراغنایمازبخشی ، لذا"گیرندبرسھمینبایددارنددرآمدکھآنھاوندارنداحتیاجیکسانیکھ

 تاگرفتمیراغنایمخمسنیزجنگھابرخیدر. دادبودندنیازمندولینداشتندحضورجنگدرکھ

: گفتمیبارهایندر. کندھزینھدانستمیالزمکھجاییدر

."گرددمیبازشمابھونیستمنشخصمالدارممیبرمنکھخمسی! مردم" 

 دگرگونسازی برنامھچھارچوبدر پیامبرونبود مسلطتولیدی شیوه عربستان در بردگی -١٠

 پیامبر موضعودیدگاه. سازدمحومعتدلواصولیایشیوهبانیزرابردگیکوشیدخویش اجتماعی

: دریافتتوانمیزیرسخناندررابارهایندر

 کمراوجنگودشمنیبھخداکندفروشیانسانکھ کسی" ، "استآدمیانپلیدترینکندفروشیآدمکھکسی" 

 اینکھتانبرددنیا مرا از کھراخداییستایشوحمد. شماستبامنمرگوزندگی! بردگانای" ، "بستخواھد

". بگیرمراشماجانبوبورزممھرشمابھدادفرمان

 کھبردگانی آزادسازیوخرید( سیاسیھایزمینھدروپیگیرانھرابردگانآزادی خط پیامبر

 فرھنگی، ...)جنگی واسیرسازیبرده ، عدم'موجود'سنتھایوقوانینطبقبربودندشدهمسلمان

 بھ برده آزاد کردن( اجتماعیو) ذاتی انسانھابرابریبرتأکیدروانی،و فکریبردگیبامبارزه(

 رسیدمیزمامداریورھبری بھ او از پس پیامبر شایستھجانشیناگروکرددنبال...)گناھانجبران

. بودگردیدهمحوبکلیتاریخیدارریشھپدیده اینشکبی

 جنگدرکھعمروبنسھیل بارهدروی. انگاشتمیبردهراجنگیاسیرنیزگذشتھدر عمر -١١

: کردپیشنھادپیامبر، بھبودگشتھاسیربدر

 سخنبھتوضدبرنتواندھرگزوآیددردھاناززبانشکھآوردررااسیراینجلودنداندو" 

 دھدشکنجھوکندالعضوناقصمراخدایمکھندھمشکنجھو نکنم العضوناقصرااو" : فرمودپیامبر" . ایستد

). ھشامابنسیره(" باشمپیامبرچھاگر
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اکنون : خالفت بھ عمر رسید گفتچون طبریابن اثیر و گفتھ، بھآمدپیشینبخشدر، چنانچھباری

کھ خداوند عجم را برای شما تسخیر نمود و بر وسعت فتح افزود، زشت است عربان مالک یکدیگر 

.مملوک نباشد ر داشت کھ ھیچ عربیسپس مقّرو ؛باشند

 برتری شایستگیبرراتشیخوخّیکھ بود "خالفت" نظامتلخ درونی، سرانجامدگردیسیاینو -١٢

 علیھبرمردم قیام. پیوست بوقوعاسالمتاریخ درنیزابوسفیان آرزویکھبود پایھ ھمینبر. داد

 آرزویاینتحّقق در سالھ چندایوقفھتنھا) ع(علیانقالبی حکومت آوردنکاررویوعثمان

. رودمیبشمارارتجاعی

 بھ ناشایسترھبریھایچترزیراسالمجغرافیایی گسترشکھپذیرفتبایدراتلخحقیقتاین -١٣

 کشیدبجاییکارعثماندورهدر. شدتماماسالم عدالتخواھانھوتوحیدی ارزشھای شدنکمرنگبھای

 بھراقبرسوپرداخترومیانبادریاییجنگ، بھگشت! "اسالممجاھد" ھم ابوسفیانپسر کھ

' جھاد'درجویانھحقوتوحیدیھایانگیزهکمکم دورهاین از !کردضمیمھ" اسالمیحکومت"

.گردد می غارتگرانھوطلبانھتوسعھھایانگیزهمغلوب

 تازندگیمادیشرایطوطبقاتیپایگاهدردگرگونیکھدھدمینشانعوامبنزبیرسرگذشت -١۴

 بودتنی سھ از یکی زبیر. باشد گذارتأثیرسیاسی انساندیدگاھھایومواضعتغییردرتواندمیکجا

 پیامبر جانشینیدرعلیحقازپشتیبانیبھسقیفھروزدراسودبنمقدادوفارسیسلمانبھمراهکھ

 بھرارأی خودنیز عمرشورای در و کردشرکتشبانھزھرا حضرت جنازهتشییعدر. کشیدشمشیر

 نخستینتدارک درعلیآمدن روی کار ازپسکھشددگرگونچنانعثمان دورهدراما. دادعلی

!  نمودشراکتاومحور عدالتحکومتباجنگ

 درناراضیانشماردرطلبانھفرصتنیزطلحھ، کھعثمانخانھ محاصرهومردمقیامجریان در -١۵

می  کردهاشارهطلحھنشناسینمکبھ ، عثمانبخشد ارتقاءرا خویش سیاسیموقعیتتابودآمده

. داردمراجان قصداکنونوگرفتمنازمالآنھمھگذشتھدرکھطلحھبروای: گوید

 قسط' آرمان' تحّقق تنھا برایرا' حکومت' ، کھعلیسیاست حق مدار اماممقابل نقطھدردرست -١۶

 را' حکومت'عثمان، شماردمیارزشبیوخواررا 'عدالت'بی 'حکومت'وخواھدمیعدالتو

.شناساند می عمومیثروتھایدلخواه چپاول و طبقاتی امیالزورگویی، پیشبرد  ابزاراساسًا

 ازاسالمی درآمد ممالک منابعبر، تسلطوسیعزمینھای تمّلک باعثماندورهدر اموی اشراف -١٧

نظامی نیرویبرتکیھو" اسالمیحکومت"کلیدیپستھای غیره، تصدیو زکاتوخراجتاجزیھ

 دریا و بنادر در سواحل نیرومندیساخلوھایوداشتفرمانزیرسپاهچھار، معاویھبالذری گفتھ بھ(

 آمادهمعاویھخود سرکردهتوسط و بخشیدبھبودراخویشطبقاتیوسیاسی ، موقعیت)گماشتعمده

.گردید"! پیامبرخالفت"مقامبھمستقیمدستیابی
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 مراجعھنوشتارایننخستبخشبھ(بودمخالف عثمانکشتنباعلیامامکھ دانیم میالبتھ -١٨

). کنید

 وخشمعامل و سازدمی سرگردانیگرفتاررا خردکاستی، ودچاررا دین فقرکھجویپناهخدابھفقراز"  -١٩

 وشدیدترایتازیانھبھ نکردتأدیبراخودبندگان خداوند" ، "استبزرگیمرگگرسنگیو فقر" ، "است کینھ

".فقر ازدردناکتر

اصول راھنمای  –آئین جھانداری "نوشتار از١٨بندتفسیربھعلیامامدیدگاهاز فقر باره در -٢٠

 از این نویسنده توجھ" با مالک اشترتاریخی امام علی  – حکومت و رھبری در عھدنامھ سیاسی

www.scribd.com/Mahmoud%20Rezagholi: فرمایید

 تولید عوامل" عام وقف. "است" وقف عام"سنتگذارپایھ، علیاسالمتاریخپژوھشگران بگفتھ -٢١

 ازحاصل درآمد. آنھاستازوری بھرهکردناجتماعیوخصوصیمالکیتنفیمعنیبھواقعدر

 وماھیتبعدھااسالمی موقوفاتووقفسنت ولی. گیردمیتعلقنیازمندان بھنیز موقوفات

 .  یافتدیگرگونھکارکردی

اصول  –آئین جھانداری "از نوشتار   ٧بھ تفسیر بند آنضرورتھایومیانھروشوراه بارهدر -٢٢

 نگارندهایناز" با مالک اشترتاریخی امام علی  –راھنمای حکومت و رھبری در عھدنامھ سیاسی

.مراجعھ نمایید

 مالیاتنوعیاخذمأمورکسھروشدهتأسیسعمرزماندر کھبودمالیاتی سازمانھای دیوانھا -٢٣

 بین رابقیھوکردمیبرداشتمالیاتازراخودحقوقبودهصناعتوزراعتوتجارتاز

 بودشدهاخذساسانیایرانازگویاترتیباتاینمیکرد، و تقسیم علماو، والیان، رؤسالشکریان

). ھمانجا(

 –آئین جھانداری "از نوشتار  ١۵بند تفسیربھعلیاماممالیاتیسیاست بیشتر شناختبرای -٢۴

 ایناز" با مالک اشترتاریخی امام علی  –حکومت و رھبری در عھدنامھ سیاسیاصول راھنمای 

.نمایید مراجعھنویسنده
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 حق مدار   سیاست ھایپایھو ستونامام علی 
                                   محمود رضاقلی

mahmoudrezagholi@yahoo.se            
                                                                            

:بخش ششم

 از' عدالت'و' آزادی'جدایی ناپذیری ;انسانیارزشھایوآرمانھاتوحید

یکدیگر

 در فلسفھ ھای گوناگون قدرت، از دیرباز: در فلسفھ قدرت' آزادی'و ' عدالت'ناسازگار معانی

انسانھا  برابریبنیادی، و  حقوقبھجز بازشناسی و دستیابی آگاھانھمعنایی عدالت اجتماعیتاکنون، 

فلسفھ سیاسی "، )اندیشھ ھای سیاسی افالطون و ارسطو(در فلسفھ یونانی . در این حقوق داشتھ است

حقوق انسانھا و طبقات اجتماعی شناختھ می  نابرابریو نیز در لیبرالیسم، عدالت اساسًا در " اسالمی

بنیادی ترین حق انسان شناختھ شده است و ) بر ابزار تولید(خصوصی مالکیت در لیبرالیسم، حق. دشو

 ناگزیر کاربرد(کارکرد اصلی دولت ناگزیر پاسداری از حقوق مالکیت و نابرابری طبقاتی می گردد 

بھ فردگرایی، از ھم پاشیدگی ھمبستگی اجتماعی و افزایش آنگاه کھ آزادی لیبرالی). زور و خشونت

طبقات بستھ شد و آزادی گروھھا و ھاییمرز انسان نیز  آزادیشکافھای طبقاتی انجامید، ناگزیر بر 

از نیروی کار  آزادی بھره کشی، کارمزدی و لیبرالیسمدر. اجتماعی در تضاد با یکدیگر قرار گرفت

اما عدالت در مارکسیسم، با اجتماعی شدن ! و وجود شکافھای طبقاتی عین عدالت بشمار می رود

مالکیت بر ابزار تولید حاصل می گردد و با نفی بھره کشی، سایر بیعدالتی ھای اجتماعی نیز  جبری

در ! آزاد می گردد جبرًاتاریخ  روند تکامل دیالکتیکیاز میان می روند و انسان در پایان خود بخود

در . پشتیبان عدالت اجتماعی" جبر تاریخ"شود و مامای تاریخ می " قھر انقالبی"این فلسفھ قدرت، 

وجھ مشترک تمامی فلسفھ ھای  پس. گردندحق حاکمیت مردم قربانی عدالت میاینجا آزادی انسان و

، چھ در نابرابری شناختھ گردد و چھ حتی در برابری، جز با 'عدالت'سنتی و مدرن قدرت در آنستکھ 

 ستم طرد. شکوفا نمی گرددو نمایان آزادی انسان در بیعدالتی اجتماعیولی. دست یافتنی نیست زور

زور تنھا  و تبعیض و بھره کشی نیز تنھا با عمل آگاھانھ و آزادانھ انسانھا صورت خواھد گرفت، و
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و  'آزادی'در فلسفھ قدرت نمی توان تعریفی از دو آرمان انسانی . بیعدالتی را در پی خواھد داشت

زه ای از میراث نیز، کھ آمی" اعالمیھ جھانی حقوق بشر. "یافت کھ با یکدیگر سازگار باشند 'عدالت'

بود، نتوانست از فلسفھ قدرت بریده و آزادی و عدالت را با  جان الکو  ژان ژاک روسوفکری 

...          یکدیگر سازگار و ھمراه نماید

 وآرمانھا ، توحیدمدارسیاست حق سیاسی یا ' نوین'رفتارو اندیشھ ویژگیھایترینبرجستھازیکی

 گزینشوگرایشدرآزادی ضرورتاز دوم بخشدر. است عدالت و آزادی انسانی بویژهارزشھای

در این دو . گفتیم، سخنعدالتوقسطآرمانبھسیاستپیوندضرورتازپنجمبخشدرسیاسی، و

در زمینھ  'آزادی'باشد، مقولھ آزادی و عدالت ھماھنگاز دوبخش، آنگونھ کھ با دریافت ھمگان

 بھنوشتاراینکنونیبخشدر .اقتصاد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتنددر پھنھ 'عدالت'سیاست و 

، 'شناسی جامعھ'و 'اقتصاد'، 'سیاست' سنتیعلوم در. پرداختخواھیمبنیاددرفوقآرمانھاییگانگی

  بھآرماندواینتبیین. استبرقرارچین دیوار) عدالتآزادی و(تاریخی بزرگآرماندواینمیان

، سیاستسنتیروند. دھدمی ، قرارھمکناردرنھ یکدیگر، و رویدرروراایندوکھاستایگونھ

 میتبدیلخویش' گفتمان'و' ھدف'بھ) دریافتیونگرشھربا( راشدهیادآرمانھایکھآنگاهحتی

 مردم'و' آزادی'. باشدمیآنھادرونیپیونددرکحتیآنھا و ھمزمان پیشبرد ازناتوان، بازسازد

 عدالت'و' برابری' باچالشوستیز، در)داری سرمایھ(سنتی  سیاست راست گرایشدر' ساالری

 ناسازگاربنیاددررابرابری و ، آزادی"لیبرال دمکراسی"پردازان  اندیشھ. گردد میبرپا' اجتماعی

: بینندمی

 است دموکراتیکاجتماعاتدرناپذیرسیری ھوسیتکویلنظربربناکھاجتماعیبرابریتعقیب" 

 بھنھایتدرشدهچیرهاولی احتماًالکشمکشایندروباشدستیزدرافرادآزادیبااست ممکن

). ١٢-١٣، ص، باتامورسیاسیشناسیجامعھ" (شودمنجر" بردگیدربرابری"

 وقسط ھایپایھنیز) سنتیچپگرایانقالبیوندیگرومارکسیستھا( سنتیسیاستچپگرایش در

، گرایشاینسیاسیادبیات در. گرددمیاستوارساالریمردم آزادی و نبوددر اجتماعی تنھا عدالت

. اندشدهبندیدستھ" بورژواییھایخواستھ" زمرهدرسیاسیگزینشو، بینشاندیشھدرآزادی

 از بلکھ ھمبرابردرایگزینھتنھانھ' عدالت'و' آزادی'سیاست،  سنتی روندوبینش درکنم؛ خالصھ

 درکحتی ، وشدهیادآرماندوھمزمانپیشبردازسنتیسیاست ناتوانی! باشندیکدیگر مینافی بنیاد

 اندیشھکانوندرھیچگاهانسانیآرمانھایآنکھ نخست: داردعلت ، دوآنھادرونیھمبستگیوتوحید

 تنھاانسانیارزشھایکھدیدیمنوشتاراینآغازینبخش در. اند نشده وارد رایج سیاسی رفتارو

، "واقعیھدف"کردنپنھانبرایکھ اندبودهسیاستسنتیروندھایپیروانبرای ھایی" مانندھدف"
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 ابزاریک سنتیسیاستدرارزشیھرکھآنجاازو. اندرفتھمیاست، بکار 'قدرت'کھ معطوف بھ 

 مغلوب سیاسینیروی. گیردمیقرارچالشدررقیباندیگرابزارھای با، معموًالشودمیشمرده

 سالحخلعبرای. دارد قرار غالبگروه  دستدراکنونھمکھجویدبھرهابزاریھمانازتواند نمی

 آنپیگیریوطرحتوانرا غالب نیروی کھکردبپادیگرگفتمانی باید رقیبایدئولوژیکوسیاسی

 ارزشھایوآرمانھا از مکانیکیو یکسویھ، سطحی ، برداشتیسیاستسنتی بینش آنکھ دوم. نباشد

 ناظرآنکھازبیشو، پیشامروزسیاستراستگرایشدر' آزادی'  آرمانمثًال. دھدمیارائھانسانی

 نیزآنکھ استسرمایھعملآزادیبھ، معطوفباشدسیاسیرفتاروگزینشدرمردمآزادیبر

 ودهبھره طبقات برزوروفشاراعمالجزپیامدی، وطبقاتیستموبھره کشیآزادیجزمفھومی

 تنھانھانحصاریو یکسویھ' آزادی'کھاستطبیعیبنابراین. ندارددر بر آنھاحقوقگرفتننادیده

 نیز' مردم ساالری'آرمانھمچنین. گیرد قرارنیزآنباتضاددر ، بلکھباشدنداشتھ' عدالت' باپیوندی

 حاکمیتورھبریحقآنکھازپیشوبیش) سنتیسیاستراست گرایش( داری سرمایھ پیروان نزد

 سرمایھاندک و گروهنخبگان سروریو ساالری، بھباشدقائلمردمھای توده برایراسیاسی

 برایھموارهسنتیسیاستراستگرایشکھنیستبیھوده). ١( کندمیسمتگیری جامعھ درداران

 و' آزادی'چونارزشھاییپساستثمار گرایانھ در مناسباتحفظ و خواھانھ عدالت جنبشھای بامقابلھ

. شود میپنھان' ساالریمردم'

در لیبرالیسم سرمایھ داری 'عدالت'و  'آزادی'سرنوشت

 'مردم ساالری'و  'آزادی' در برپاییجوامع پیشرفتھ غربی سوم این نوشتار بر ناتوانی و در بخش دوم 

. نظام سرمایھ داری دارد، تأکید شداجتماعی بھره کشی و بیعدالتی  ،انحصارراستین، کھ ریشھ در 

، و دیگر نھادھای مدنی نیز در رسانھ ھای گروھی پولو نفوذ ' سیاست'شدن ، تخصصی نخبھ گرایی

انحصار و نابرابری اند، بھ نوبھ خود آزادی و مردم ساالری را در جوامع کھ از پیامدھای اجتماعی 

وسایل "مبحث " اصول علم سیاست"در کتاب  دوورژهدر این باره . سرمایھ داری محدود نمودند

: نویسد می" خبری

در دست قدرت قدرت خبر دھی . در قبال پول نیستند وسایل خبری در قبال دولت آزادند ولی" 

). ١٨٨ص " (اقتصادی است 

ھا و پیامھای بازرگانی را آگھی دوورژه سپس با بیان اینکھ بخش بزرگ ھزینھ رسانھ ھای گروھی

: گویدکنند، می تأمین می 

). ١٨٩ص " (ھستند عمًال بنگاھھای تبلیغاتی دھندگان، یعنی  اربابان اطالعات جدید، آگھی" 

 شناساند، بر ضرورت ھیجان انگیز بودنمی" پولسازی"سات خبری را وی پس از اینکھ ھدف مؤّس
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: ھای بیشتر، تأکید می کند بھ آگھیبرای جلب مشتری بیشتر و دستیابی " خبر"

ینھ یا ک: گردد تا جالبتر شود ّوشود کھ در اھمیت ھر مسألھ غل در سیاست، این قانون موجب می" 

است از کھ چند سالی " شدن قدرتشخصی . "انگیزند تا تیراژ باال رودشوق مردم را مصنوعًا بر می 

مطبوعات، ھفتگیھای مصّور، بدینسان، ... رود، تا حدودی نتیجھ این فرآیند استآن فراوان سخن می 

کھ تا حد زیادی پیش پرداختھ و  کمر می بندند، قھرمانانی رادیو، تلویزیون بھ آفریدن قھرمانان سیاسی

در . ، ھر چھ مردم گمان کنند کھ با ایشان نزدیک ترند برایشان خوشایند تر استافسانھ ای ھستند

بھ ... جوینداز وجھھ ای کھ بدینگونھ پدید آمده سود می " قھرمانان"، طبیعتًا این مبارزه ھای سیاسی

بدینسان . کنندزنند و توجھ مردم را منحرف می ر می شوند، خود را بھ راه دیگکنھ مسألھ وارد نمی 

مقابلھ با مشکالت را عقب مانده اند و شایستگی کودکانی شود کھ گویی  با شھروندان چنان رفتار می

بدین طریق بجای اینکھ آنان را آماده کنند تا بھ مسئولیت خویش آگاه باشند بر عکس آنان را از . ندارند

خواب کردن شھروندان در زمان نظام خبری سرمایھ داری در پی ... سازندمیمسئولیت خود دور 

کھ شوریده و آشفتھ اند و باید آرامشان کرد  و ھنگامی. آنگاه کھ باید بیدارشان داشتعادی است یعنی 

 کند کھ درست مخالف نقشی بازی مینظام خبری سرمایھ داری نقشی ... کنند ایشان را تحریک می

خبر در حالیکھ شیوه ھای فنی ... داشتھ باشدبایستی ھ یک نظام خبری مطابق منافع عمومی است ک

سازد، نظام خبری سرمایھ داری بھ  در میان مردم را ممکن مینشر عناصر یک فرھنگ واقعی دھی 

نظام خبری سرمایھ داری بر آن است کھ . مردم نام نھاد" تحمیق"توان بر آن انجامد کھ می  چیزی می

). -١٩٠ ١٩٢ص . " (کندکودکانھ با سطح فکری بسیار پایین زندانی افراد را در جھانی 

 را در زمینھ ھای سیاست، ورزش و سینما نشان می" تحمیق"از این دوورژه در حالیکھ نمونھ ھایی 

مطبوعات و دانیم کھ گونھ گونی  می. کند اشاره می' تمرکز'دھد، بھ روند شتابان رسانھ ھا بسوی 

را تا اندازه ای  بندد کھ سالمت خبر رسانیمی  دروغ پردازیدیگر رسانھ ھای گروھی مرزی بر 

: کندتضمین می 

توان باز کھ حقیقت را نمی  خیزد و ھنگامیبر نمی برای مخالفت گویی کھ ھیچ صدایی ھنگامی " 

شود کھ صداھای بسیار دشوارتر می دروغ گویی ھنگامی  ولی. استآسان شناخت، دروغ گویی 

). ١٨٨ص " ( دیگری بگوش برسند

: رسانھ ھا رو بھ نابودی استکند کھ گونھ گونی اما دوورژه گوشزد می 

روزنامھ ھای کوچک قرون نوزدھم و بیستم کھ مظھر . گرایش بسوی تمرکز نظام خبری است" 

تعداد روزنامھ ھا روز بھ روز . توانند بھ حیات خود ادامھ دھندبودند دیگر نمی  استقالل و تنوع حقیقی

در ... شودچند متمرکز می مطبوعات در دست تنی . شودکمتر و ابعاد آنھا روز بھ روز بزرگتر می 

کھ در اختیار ھر کشور است تمرکز امری  مورد رادیو و تلویزیون ھم، بھ سبب تعداد محدود امواجی
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و تعدد، بھ تدریج بھ سود چند انحصارگر غول آسا کھ قدرت  بدین سان، چند گانگی. الزم است

تصویری کھ در باال رسم کردیم تا . رودبا ماھیت غیر دموکراتیک در دولت دارند از بین می  عظیمی

فعالیت بر آزادی نظام خبری را در یک نظام مبتنی این تصویر، گرایشھای طبیعی . حدی سیاه است

). ١٩۴-١٩٣ص " (کند اقتصادی توصیف می

 ھستند' ساالریمردم'و' آزادی' تشکیالتی مادهکھمدنیھاینھاددیگروگروھیھای، رسانھباری

 تثبیتوتحمیقابزاربھداریسرمایھنظام، دربخشندمیعینّیترامردمیمشارکتومشورتو

نظام "کھ چگونھ در نظام سرمایھ داری یا  استنشان دادهدوورژه . شوندمیتبدیلطبقاتیکشیبھره

' آزادی'ناپذیر است،  جدایی و بھره کشی ، کھ از انحصار و بیعدالتی"بر آزادی فعالیت اقتصادی مبتنی

، 'برابری'و ' آزادی'آرمانھای بر این ادعا کھ شاھدی استو این باز. شودمی یک جھتھو  محدود

راستین خویش تضاد و چالشی، نھ تنھا در معانی یھ پردازان سیاست سنتیدرست برخالف سخن نظر

 و' آزادی'، از 'برابری'با یکدیگر ندارند بلکھ در بنیاد بھ یکدیگر پیوستھ اند بگونھ ای کھ در نبود 

 راستگرایش ھا در آزادیتبیینکھآنجا، ازباری. ماندنمی نیز جز پیرایھ ای باقی ' مردم ساالری'

 می قراراخالقوعدالت  ،ھمبستگی، استقالل ،آگاھیچونارزشھاییرویدر رو سنتیسیاست

پستی اخالق و بیعدالتی، انشقاق، وابستگی ،استحمار برشوند می توجیھیسرپوش و ، ھمچنینگیرند

 ارزشھاییسرکوبابزاروسرپوشآنراسنتیسیاستراستگرایشکھھاییآزادیجملھ از). ٢(

 ایگزینھراارزشاین آنچھ نیز اینجا در. است"زنانآزادی"، استگرداندهاجتماعیعدالتچون

 نگاهویکسو از' زنانآزادی'ازابزاریبرداریبھره، استساختھارزشھادیگربرایجو ستیزه

می داری ، سرمایھسنگر اینپشتدرگرفتنپناه با. استدیگرسویاززنبھکاالییوبعدی یک

 دوورژهموریسبارهاین در. گرددچیره جامعھدربنیادیتغییراتبھمعطوفکوششھایبر کوشد

: گویدمیسیاستعلماصولکتابدر

واقعیدگرگونیبا مخالفت پوشاندن جھتگرددایپردهچوناستممکنزنانآزادی موضوع" 

" استفرانسھخاکجزوالجزائر"شعارھواداراننزدشمالیافریقایدرشیوهاین. جامعھبنیانھای

" استشدهدیدهاستآفاق شھرهکھنھوخانمتبلیغاتباجنوبیویتنامدر، وچادرعلیھ مبارزه با) ٣(

). ۶٣ھمانجا، ص(

 وایراندر. استشدهآزمایشجنوبیویتناموشمالیافریقای درتنھانھشگرداینکھگفت باید

 راستگرایاننزد" زنانآزادی"و" حجابمسئلھ"، تا اکنونگذشتھ، ازنیزخاورمیانھکشورھای

 استبوده اجتماعیعدالتو استقاللچون آرمانھاییوانسانیارزشھای سرکوب ابزارسنتی سیاست

 اندتوانستھراستگرایانو استداشتھایگستردهکاربردنیزاروپاوآمریکادر شده یاد شگرد). ۴(

 دوورژه. گذارندجایبررادلخواهتأثیرات جوامع این زنانسیاسیگزینشھایواندیشھبربدینگونھ
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: گویدمیکتابھماندر

 محافظھتقویت، موجبمردانبرزنانتعدادفزونییافتھتوسعھغربیجوامعدرکھرسدمیبنظر" 

 ازایپاره... داردتمایلراستبسویمردانازبیشترزنانآرایجوامعایندرکھزیرااستکاری

 متوسطبطورزنانکھزیراجنستااستسناثردربیشترتفاوتاینکھاندیشندمیچنیننویسندگان

 ، لذااستبیشتربمراتبخودنسلھممردانازسالخوردهزنانتعدادوکنندمی عمرمردانازبیشتر

 آرایدرجنسدوھردرزیرا. شودمیمتمایلراستیدستاحزاببسویمجموعدرزنانآرای

 درزنان رأی استدادهنشانگوناگونتحقیقاتھمھ این با... داردوجودبیشتریکاریمحافظھپیران

 برخی. استرأی مردانازترکارانھمحافظھنیزمردمتودهمیاندرخاّصھجوانسنیطبقات

 دربخشدمیجواندخترانبھسینماو، تلویزیونادبیاتکھرافکری طرزو" عاشقانھمطبوعات"

 باالوموجودوضعازرھاییبرایراهبھترینکھشودء میالقاآنھا بھ. دانندمی مؤثر مورداین

 دختراناندازیچشمچنین. استپولپرازدواجوشاھزاده دلربا ، کشفاجتماعینردبانازرفتن

 آنانازراانقالبیتحرکھرگونھوبپیوندندبورژوازیارزشھاینظامبھکھکندمیوادارراجوان

). ۶٣-۶٢ ص" (ستاندمیباز

 زنبھکاالییوابزاریترویج مصرف پرستی، نگرشبااست کوشیده غرب داری، سرمایھبدینسان

 برابردرراخودبھوابستھجوامع، وانقالببرابردر را خود، جوامعسکساستبدادبرپاییو

 شعارازحتیسنتیسیاست راستگرایش! کندفرھنگی، بیمھجھانیداریسرمایھاز استقالل

 جوامعدرطبقاتی موجودشکافھایوتبعیضھا برگذاشتنسرپوشجھتدرنیز" مردوزنبرابری"

 پژوھشھای. کندمیبرداری بھرهاستثماری، ضد انقالبی آرمانھایبامقابلھ، وداریسرمایھ

 در ، چھمردان وزنانمیانھاینابرابریکھدھدمینشانغربیجوامع در اقتصادیواجتماعی

 استواردیوارباسنجشومقایسھمقام ، دراجتماعیوسیاسیحقوقدرچھومادی برخورداری

 ولی تبلیغاتاست ناچیز، باشدمی موجود دارانسرمایھوکارگرانمیانکھبزرگیشکافوطبقاتی

). ۵( شودمیمتمرکزآنروی بر آگاھانھ کامًالگروھیھایرسانھ دربحثھاو

، طبقاتیشکافو استثمار افزایش چون پیامدھای ناخوشایندی تاکنون' آزادی'داری سرمایھ تبیین

طبیعت ، تخریباجتماعی –روانیھایتنشوھابیکاری، نابسامانیو فقر گسترش، سرمایھ انباشت

 انسانیارزشھایکردن، کمرنگالکلیسمومخدرموادبھ اعتیادو فحشامحیط زیست، رشد و آلودگی

 بودهداریسرمایھ سلطھزیرکھ داشتھ است جوامعیدراجتماعیوسیاسی خالق اندیشھ پژمردنو

انسان را آرمان خویش گرفت و برای  فردیلیبرالیسم، مرام سیاسی سرمایھ داری غرب، آزادی . اند

کشید تا از  جداییپاسداشت آن میان حوزه ھای گوناگون زندگی اجتماعی انسان مرزھای عبور ناپذیر 

لیکھ حوزه برابر نفوذ دیگر حوزه ھا پشتیبانی نماید، در حامنطق درونی و قواعد ویژه ھر حوزه در
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با ویژگی ھای بنیادی مشترک و نیازھای جدایی  انسانبھ حکم اینکھ ھای گوناگون زندگی اجتماعی 

، بر یکدیگر تأثیر گذارده و در کنار قوانین خاص از ناپذیر مادی و معنوی عنصر تشکیل دھنده آنست

اگر این انسان . قوانین عام نیز پیروی می کنند کھ جدایی مطلق میان آنھا را ناممکن می گرداند

باشد، دانش و تجربھ ناب را از یک حوزه بھ دیگر حوزه ھا منتقل می کند، و اگر در مناسبات  خودش

 شده باشد، ھمان مناسبات ستمگرانھ و فرھنگ ویژه بیگانھاز خود  'تزویر'و  'زور'و  'زر'مبتنی بر 

ھا نھایتًا مشکلی را حل نتواند  جداسازی حوزهآنرا از یک حوزه بھ حوزه دیگر منتقل می سازد، و 

سست کردن پایھ ھای ھمبستگی اجتماعی، تعمیق فرد گرایی و پاره نتیجھ عملی این کوشش تنھا . کرد

!  کردن انسانیت بودپاره 

 در سوسیالیسم مارکسیستی 'عدالت'و  'آزادی'سرنوشت

 گرایشسراغبھ باید 'عدالت'و  'آزادی'آرمان ناسازگاری و چالش دو وارونھ نمونھ بررسی برای

' طبقھبی جامعھ'و' برابری'، 'اجتماعیعدالت'آرماننیزایناننزد. رفتسنتیسیاستچپ

 اینبھکھآنچھھماینجا در و. 'ساالریمردم' و' آزادی' سپردنفراموشیبھبرایشودمیدستاویزی

عدالتآرمانبھمکانیکیوبعدی، یکابزاری، نگرشاسترساندهیاریجداسازیوفراموشی

 ھمچنینو 'استثماریضدمبارزه' مارکسیسم از ایدئولوژیکی و حزبی تنگ تفسیر. استبودهاجتماعی

 مطلقھبرکت حاکمیتبھتنھارادومیوپنداشتمیخودانحصاردررااولی ، کھ'طبقھبی جامعھ'

 درعقیدتی وسیاسیآزادیھایبرایجایی ، ھیچدانست می یافتنیدست خود ایدئولوژیکیوحزبی

 گویی کھ شد می محکوم" بورژوایی"برچسببا چنان آزادیھا اینکھاست سھل. نگذاشتباقیجامعھ

زور غافل از آنکھ ! کندعبورآزادیجنازهرویازبایدطبقھبی جامعھواجتماعیعدالتآرمان

داد باشد، چرا کھ ھر گاه زور بھ کار گرفتھ شود خودبخود  نمی تواند روش برقراری عدل وھرگز

پس آنچھ ذاتًا حق ستیز و نا عادالنھ است چگونھ روش . حقی پایمال شده و بیدادی پدیدار گشتھ است

واقعی ھدفمارکسیسم رسمی بھ نیز در روشبر این، چون افزون؟ برپایی حق و عدالت تواند بود

 مارکسیسم رسمی در تاریخی دستاوردبراستی  پس. تبدیل شد، حق کشی ھا و ستمھا نیز بسیار گردید

سرانجام ' اجتماعی عدالتوبرابری'ازنارسا ؟ تبیین جبری وبودچھ طبقاتی – مبارزات سیاسی

 وآزادی حالیکھ ، درنمود ی خصوصیشرکتھا استثمار جایگزینرادولتی سازمان یافتھاستثمار

 دستاوردی چنینبراستی آیا! بودگشتھآنقربانینیز، و حتی حق اعتصاب کارگران،ساالریمردم

 درکھآنچھبھتوجھباو، نھایی ارزیابیوسنجشمقام ؟ درداشت این ھمھ راکردنقربانیارزش

 در) سنتیسیاستگرایش چپ(رسمیمارکسیسمتاریخی، دستاوردرودمیدستازدستاوردیک

 راست گرایش( داریسرمایھتاریخیدستاوردبھنسبتبرتریھیچاجتماعیعدالت و برابریزمینھ
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 کمونیستیاستبدادھایتلخومنفی تجربھ. ندادنشانساالریمردموآزادیزمینھ در) سنتیسیاست

 نھداریسرمایھپردازاننظریھ کھ ، چرارساند یاری داریسرمایھتداوموماندگاری بھتنھاو تنھا

 مردمنزدکردند بلکھ ارزشیابی" فراگیراستبدادآمددرپیش" رااستثماریضد جنبش و مرام ھرتنھا

 موسومدوراندردوورژهموریس! کردندپاو دست" حقانیت"نظاماینبرای نیزخویش سلطھزیر

: نوشت" سردجنگ"بھ

 آنستکھشرف، درنظاماین اصلی ، پایھتولیدیوسایلخصوصی، مالکیتعامتروعمیقترشکلیبھ" 

 ھمھمانندھماقتصادیقدرت وراثتکمکم... بدھددستازغربشھرونداننظردرراخودحقانیت

 حقانیتجزغربدرداری سرمایھدیگرسرانجام. نمایدمیتوجیھقابلکمتروراثتدیگراشکال

 اصولاینکھراایجامعھ ، اماھستنداعتقادبیآناساسیاصولبھپیش ازبیشمردم. نداردمنفی

 میترجیحکمونیستیدیکتاتوری بھیعنیداشتھوجودتاکنونکھسوسیالیسمشکلتنھابھآفریند می

 شبیھباژاکوبنھاکھ، ھمانگونھگیر ھمھواستبدادیحکومتبھسوسیالیسمکردنشبیھبااستالین. دھند

" کردتقویتراداری، سرمایھکردند تقویتراپادشاھیوحشتحکومتبھجمھوریحکومتکردن

). ٣٢۴-٣٢٢ ، صسیاستعلماصول(

 اوعملکردنگاھی بھ است، خوبکردخدمتداری سرمایھ بھ استالینچگونھبدانیماینکھ برای

: بیندازیم

 استالین، پیروزیبودتاریخاقتصادیبحرانبزرگترینشاھد داریسرمایھجھانکھ ١٩٢٩سالدر" 

 اجرای ، یعنیشد ھویدادادروسیھبھجدیدی چھرهکھمھمیتصمیماتباپیروزیاین .شد مسلم

 میلیونھاشایدیاھزارصدھاتبعیدبا ھمراه کشاورزیاراضیکردن، اشتراکیسالھپنج برنامھ

 منجرآناناعدامبھبعدھاکھراستگراوچپگرامخالفینوحزبیرھبریسازمانھای، حذفکوالک

 رساندنودیکتاتورتولدسالروزپنجاھمینرسیدنفرابمناسبتاستالینپرستشآغازباالخره، وشد

 از بازدید بھبورژوازیکشورھای از کھمسافرانیمعدودبنظرھنگامآندر... خداییمقامبھوی

 محوآزادیآثارکوچکترین... کردجلوهوحشتناکی جھّنمبصورتشورویبودند، بھشتآمدهشوروی

 شدهرھاکوالکھزاردھھاوشدقحطیباعثدیگر، یکبارمزارعاجباریکردناشتراکی. بودشده

 میدھاتغارتوقتلودزدیبھوبودنددادهتشکیلگروھھایی "بسپریزورنیھ"بھمشھور

 موادازتھیدکانھایبرابردرروپژمردهو زرد چھرهمردانوزنانازطویلیصفھای... پرداختند

 بودبلداستالیناما... بودندنانایلقمھدریافتانتظاربھمرگبارسکوتدرکھشدندمیدیدهغذایی

 پسشانرادھقانانزمینھایوگوسفندوگاووبکشد، عقبشودمیلبریزپیمانھوقتھرچگونھکھ

 کھبود، بلدکندء اعطاکارگرانبھرا "الزممادیھایانگیزه"پاداشوتشویقطریقازوبدھد

 استالین از پیش). ۶۶-۶۵ ، صفونتن، آندرهسردجنگتاریخ... " ( کنداحیاراروسیسنتھای قدیمی
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 عقبکمیخودسازیاشتراکی برنامھ، ازگرفتندنمینتیجھ" طبقاتیمبارزه"ازبلشویکھاگاهھرنیز

 ...باشدمی) ۶" (نپ"آنبرجستھ نمونھکھکردندمینشینی

بعدی یک بینش با ، آنھم'برابری'آرمان یکجانبھپیشبردکھ داد نشان مارکسیستھا تجربھ، باری

 با تنھااست، نھ' بنیادی انسانحقوق 'و ' آزادی'سرکوبمتضمنکھمکانیکیروش و اکونومیستی

 راداریسرمایھ سرانجام وگشتھتبدیلنیزخودضدبھ بلکھ شدخواھدروبروناکامیوشکست

 کھرسیداثباتبھھم بازنیزمارکسیسم تجربھبررسی، دربدینسان. کردخواھدبازسازیوتقویت

راستین ، نھ تنھا در معانی سیاستمداران سنتی ، درست برخالف دیدگاه'برابری'و ' آزادی'آرمانھای 

، 'آزادی'در بنیاد بھ یکدیگر پیوستھ اند کھ در نبود ندارند بلکھ چنانبا یکدیگر خویش تضاد و چالشی 

.داشتنخواھدپیشروینیز امکان' اجتماعی عدالت'و 'برابری'آرمان

 در مرامھای تلفیقی 'عدالت'و  'آزادی'سرنوشت

 بویژه، وانسانیآرمانھایھمزمانپیشبرد زمینھدردموکراسیسوسیال جنبشوایدئولوژی تجربھ

 کھاست فرآیندی" دمکراسیسوسیال. "استنبوده موفققدرتقطبیدونظام، در'برابری'و' آزادی'

 تلفیقباگرایش این. گردیدپدیداراروپادر راستبھکمونیستیجنبشازبخشیدگردیسیاز پس

 سرمایھکشورھای در "موجود دموکراسی"و) سابق(کمونیستیکشورھایدر"موجود سوسیالیسم"

 واجتماعیعدالتبھھمزمانداریسرمایھاقتصادیساختچھارچوب کھ در آن بودپی، درداری

 خودبرکھ نامی ، علیرغمنیز دموکراسی سوسیال)! ٧( یابد ، دستموجودسنتیتفاسیر ، باآزادی

 نگرشیبا و بیندنمی بنیادیسازگاریھیچ اجتماعیعدالتوآزادیآرمانھای، میاناستنھاده

 بھو زندپیوند بھم ساختگی کامًال ایبگونھ را آنھاکوشدمیآرماندو ھر بھ بعدیتکو سطحی

 سوسیال جنبشامیدو آرمان. یابددست" سوسیالیستیدموکراسی"یا" دموکراتیکسوسیالیسم"

. بود) کاپیتالیسمومارکسیسم(سنتیسیاستراستو چپ روند دو ھمگراییو ، نزدیکیدموکراسی

 امیدوآرمان ، ایندھدمینشانگرایش" دموکراسیسوسیال"ھایایدهخود بھ، کھدوورژه موریس

 و انکارناپذیر حقیقتی نخستوی. استنموده منعکس" سیاستعلماصول"کتابپایانیفصلدررا

 ھایزمینھدرکنونینوشتاردرنیزنویسندهاینکھ کندمی، بیانانتقادیغیر دیدی ، بارا ارزشمند

: استداشتھاشارهآن، بھانتقادی دیدی ، باگوناگون

 فکرآنچھازبیشترسیاسیبینش، درخودتوافقعدم دامنھوسعتوجود، بامارکسیستھاوغربیھا" 

". نزدیکندیکدیگربھکنندمی

 نظامدو(سنتیسیاستراستوچپگرایشھمگرایی دوونزدیکی بھ" دموکراسی سوسیال" امید

 جدا آنھاازسیاسی  بینش مبانی در ، کھگرایش اینماھیتدرریشھ")سرد جنگ"دوران درقدرت
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، و مردم ساالریوآزادیآرماندرراستگرایشنھکھاستداشتھحقیقت اینبھباور ونبوده است، 

 بھکھ است گذاشتھجایبرارزشمندیدستاوردھای عدالت اجتماعی وقسطآرماندرچپگرایش نھ

 کًال جنبشو( دوورژهاینرواز. باشدداشتھخود را" ایدئولوژیک رقیب"برچیرگیتوانتنھایی

 وبیشترراآنھا ، مشترکاتدید می صوری حقیقتًا رانامبردهگرایشدوتضاد) دموکراسیسوسیال

 دوھراقتصادیوسیاسی دستاوردھای ای از آمیزه باکھبودآنپیدر، ودانستمی تر بنیادی

، دریافت این). ٨(یابد دستنھدمیارجنیزرافردیھایآزادیکھرفاهدولتیکبھقدرتبلوک

 ایدئولوژیدوھر بر" دموکراسیسوسیال"ایدئولوژی پیروزینھایتًاونظامدوھمگراییبھامید

 نداشتتردیدیکمترینھمگراییاینحتمّیتدردموکراسیسوسیال! انگیختمیبرآناندررارقیب

 سوسیالیسم"بسویپویشآیندفرقدرتبلوکدوازکدامیککھکرد می سرنویس را پرسشاین تنھاو

 بیمھ در اندیشھآنکھازپیشغرب در ھمگانی ھای بیمھ گسترش ولی. کنندمیآغازرا" دموکراتیک

 درداریسرمایھنظامکردنبیمھپی، درباشدغیرهو، بیماریبیکاریبرابردرشھروندانکردن

 گرایشتضعیفوکمونیسمبلوکفروپاشیباانقالب کھ خطر ھنگامی! بود' انقالب کارگری'برابر

 روند! شد کاستھشدیدًا ھمگانیھایبیمھحجموکیفیت ، ازرفت میانازغربیکشورھایدرچپ

 فروپاشیبھپایاندروندادرادلخواه نتیجھ نیز مارکسیستینظامھای" دموکراتیک بازسازی"

 سیاسیاصالحات کھ بودند پوسیدهو ایستا چنانمارکسیستیخواهتّیتمام نظامھای! انجامیدکمونیسم

 بلوکدرنھوغرببلوکدرنھ ترتیب بدین. نیاوردند تابرا" پروسترویکا"بھموسوماجتماعیو

 سوسیال"جنبش. برانگیخت" ھمگرایی" بھ امیدیاقتصادیو، اجتماعیسیاسی ، روندھایشرق

 وشده نومید" دموکراتیکسوسیالیسم"بسویمارکسیستینظامھایدرونیپویشازکھ" دموکراسی

 دلخواهنتیجھنیزداری سرمایھ دموکراسیھای بھبخشیدنسوسیالیستیسمتدرخودسالیانکوششاز

 این. سپردفراموشیبھراخودایدئولوژیکیچیرگیو" نظامھمگرایی دو"، رویایبودنگرفتھرا

 بھ ، چرخشدیدمیرفتھدستاز را خویشوجودی فلسفھ وتاریخی کارکرد کھ تلفیقیمراموجنبش

 نھو' قدرت'کھ، سنتیسیاستراستگرایشباراخودکمدستتاکردآغازراداریسرمایھ

از فروپاشی بلوک شرق، جنبشی پس! سازدھمسوو "ھمگرا"، بودرساندهاثباتبھراخود' حقانیت'

سربلند کرد کھ بجای بازنگری در مبانی سوسیالیسم " چپ نو"در میان مارکسیستھا بنام  ناھمگون

مارکسیستی، درک تناقضات درونی آن و ارائھ دیدگاھی نوین از سوسیالیسم و عدالت اجتماعی کھ با 

از آزادیھا،  مصلحت گرایانھموضعی دیگر ارزشھا و آرمانھای انسانی سازگار باشد، می کوشید از 

!        این کوشش نیز بی فرجام بودپس . حقوق یکسان شھروندی و دموکراسی دفاع کند

ھر چند در میان مرامھای تلفیقی، دستاوردھای سوسیال دموکراسی شناختھ شده تر و برجستھ تر بوده 

 استگاه ایدئولوژیکی خویش متمایز ازاست، مرامھای تلفیقی دیگری نیز پدیدار گشتھ اند کھ از جھت خ
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ھستند ھر چند از جھت دستاوردھا و نتایج کار، تلفیقی از دو فلسفھ " چپ نو"سوسیال دموکراسی و 

چپ "از بعد ایدئولوژیک خاستگاه نخستین سوسیال دموکراسی و  اگر. مدرن قدرت را نشان می دھند

باری، . ن اینھا لیبرالیسم سرمایھ داری بوده استسوسیالیسم مارکسیستی بود، خاستگاه نخستی" نو

ھستند کھ بھ  نئو لیبرالیسمدو تن از اندیشمندان سرشناس این گرایش تلفیقی موسوم بھ  والزرو  راولس

 ترتیب کوشیدند بنیانھای نظری و راھکارھای عملی جامعھ ای را تدوین کنند کھ در آن بزعم خود

خاستگاه ایدئولوژیک راولس و والزر لیبرالیسم و اصول بنیادی . با ھم تحقق یابند 'برابری'و  'آزادی'

آنھا در تدوین مرام تلفیقی خود ھرگز . آنست کھ آنرا زمینھ ای برای دستیابی بھ سوسیالیسم دانستھ اند

درآمدھا  با توزیع عادالنھ "عدالت"جامعھ آرمانی راولس،  در. از چھارچوب لیبرالیسم بیرون نرفتند

آزادی ھای "جھت باال بردن مطلوب سطح زندگی محرومان بدست می آید، مشروط بر آنکھ با 

راولس، حق " آزادی ھای بنیادی"در . ، کھ حق مالکیت را نیز در بر می گیرد، نستیزد"بنیادی

وند پیدر دیدگاه وی، ! مالکیت بر ابزار تولید می گنجد ولی حق انسان بر تصاحب دسترنج خویش نھ

در بھبود وضع محرومان در کنار پاس داشتن نابرابری دستمزدھا، شکافھای " آزادی"و " عدالت"

! طبقاتی، حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و آزادی ھای سیاسی و عقیدتی خود را نشان می دھد

ی شناخت تنگ و تک بعدی راولس از آرمانھای آزادی و عدالت، و ناسازگاری درونی ایدئولوژی و

آزادی، والزر بدرستی! بی جھت نیست کھ او ھرگز از فاز تئوری فراتر نرفت. بخوبی روشن است

برابری و دیگر آرمانھا و ارزشھای انسانی را نھ ذھنی بلکھ عینی و واقعی می دید، ولی در 

انسان در  آزادیلیبرالھای کھن گمان می کردند . بازشناسی آنھا از دریافتھای سنتی رایج فراتر نرفت

نو . آنھا میان حوزه ھای گوناگون زندگی اجتماعی کشیده بودنداست کھ گرو مرزھا و دیوارھایی

در این مرام آنچھ پس . را ھم در گرو مرزھا و دیوارھای جدایی دانستند برابریلیبرلھا ھمچون والزر 

ه بر دیگر حوزه زندگی اجتماعی است نھ تھدیدی برای آزادی و برابری است، امکان تسلط یک حوز

. تنظیم گشتھ است 'تزویر'و  'زور'و  'زر'مناسباتی کھ در حوزه ھای بنیادی زندگی اجتماعی بر پایھ 

در ھم آمیخت  لیبرتاریسمسرمایھ داری لیبرال ھمچنین با گونھ ای آنارشیسم نیز در مکتب موسوم بھ 

محدود " حفظ حقوق مالکیت"رد ضروری دولت را بھ کوشید کارککھ در این صورت نوین نیز

...سازد

                        

 ، چھ)داریلیبرایسم سرمایھ(راست، چھباشدکھفازیھردرقدرت فلسفھیا'سیاست'سنتیروند

چپ "، لیبرتاریسم، دموکراسیسوسیال(تلفیقیفازدرچھ، و)انقالبیومارکسیستیسوسیالیسم (چپ

 پیوند، درکانسانیارزشھایوآرمانھاجانبھھمھوژرفتبییناز ، ناتوان...)، لیبرالیسم چپ و"نو

 بھنھاییتحلیلناتوانی در این ریشھ. استجامعھآنھا درھماھنگپیشبرد، وبنیادیناپذیرگسست
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، جھانازکھ گرددمیسنتی برپرستقدرتسیاست پیروان فلسفیشناسیانسانوبینیجھان

 وژرف نگاھی اگر. دھندمیارائھمادیصرفًا و مکانیکی، ایستا، بعدی یکتبیینیجامعھوانسان

 نیازھایوبنیادیھایویژگی باشیم، و است داشتھھستی پدیدهترینپیچیدهکھانسانبھبعدیچند

 و ناسازگاریجداییتنھا ، نھبشناسیمکیفیاتوابعادھمھدروعمیقًارااو معنویومادیگوناگون

 و ، شورا، ھمبستگی، عدالت، قسط، مردم ساالری، آزادیچون استقالل ارزشھاییوآرمانھا میان

 معطوفکھ یافت ای خواھیم یگانھارزشگوناگونوجوهتمامًاراآنھابلکھ یافت نخواھیمآنھامانند

: آنھاستھمھ ضرورت وجودیخاستنگاه موجودیت و واستانسانیجامعھپیوستھ تکاملبر

و دیگر  'عدالت'، 'آزادی'حقوق و ویژگیھای بنیادی انسان مبنای شناخت و پیگیری ھمزمان 

دیده  انسانتاریخینیازھا و آرمانھای میان عبوریقابلغیر مرزواستواردیوارھیچ. آرمانھاست

 کنیمشروعکدامھر کند، ازمیتکمیلرادیگری، ھر یکشوندفھمیده درست آرمانھا اگر. شودنمی

 معنا دیگریبیاساسًاورفتنخواھدپیشدیگریبیآنھااز ، ھیچکدامبردخواھیمراهدیگریبھ

 یامونیسم نشانھ یکدیگربھانسانیارزشھایوآرمانھابنیادی وابستگی و پیوستگی. داشت نخواھد

حقوق ذاتی و ازودارندواحدیسرچشمھ ھمگیکھ، چرااستانسانیھستیبنیادیکتا گرایی در

 داریسرمایھفرھنگبندتختھاز را' آزادی'تفسیراگر. تراوندمیبیرونانسانبنیادیویژگیھای

 گسستندررا' آزادی'، آنگاهکنیم آزاد...) و غریزه، خود خواھی، سود پرستی، اصالتفرد گرایی(

 و ، اجتماعی، طبیعیغریزیکور جبرھایبرچیرگیوتکاملیضدسازبندهواسارتبارزنجیرھای

 دیگرو' عدالت'باکشمکشومغایرتدرتنھانھ' آزادی'از برداشت این. یافتخواھیمتاریخی

، ، استثمار، استعمار، استحماراستبدادکھچراباشدمینیز آنھا گیرندهدر بر، بلکھآرمانھا نیست

ابعاد سیاسی، اگر. ھستندتکاملیضدجبرھایوسازبندهزنجیرھایازھمگی... و  استکبار

 ازآزادی نیز جز' عدالت'ر نظر داشتھ باشیم، آرمان فرھنگی، اقتصادی و جامعھ شناختی عدالت را د

ابعاد سیاسی و فرھنگی آرمان از 'آزادی'. نیست استبداد، استحمار، استثمار طبقاتی و انواع تبعیضھا

آرمانھا نیز در پیوند دیگر. 'آزادی'نیز از ابعاد اقتصادی و اجتماعی آرمان  'عدالت'است، و  'عدالت'

 'عدالت'وجھانیطلبتوسعھقدرتھایاسارتاز'آزادی'جز' استقالل': ھستند 'عدالت'و  'آزادی'با 

 اقلیت سلطھ ازشدنآزادیعنی 'رھبری جمعی'و  'شورا'، 'ساالری مردم'، نیست در روابط میان ملتھا

جھانشمول ارزشھای. را در مناسبات سیاسی برقرار می سازد 'عدالت'ھمچنین ، کھتوانگروزورمند

و  تعادلایجاد  و بنده ساز اجتماعی وکورجبرھایازانسانکردنآزادپی در نیز 'تقوا' واخالقی

 حق و بھ عادالنھ، بھنیزآزادسازیھااینھمھ... و  مادی و معنوی انسان استتوازن میان نیازھای

 در را سیاسی ، بینشانسان بھبعدیچند ژرف نگاه. استانسانیجامعھوانسانتکامل ورشدسمت

 کھسیاستیھمچنین. کندمیبیمھارزشھاوآرمانھامکانیکیجداسازیوانگارانھساده تبیین برابر
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 ، بھبشناساند انسانیارزشھایوحقوقپیشبردروشوراهراخودو گسستھ' قدرت فلسفھ'از

 برداری بھره. کندنمی نگاه' رقیب' بر پیروزیبرایی' ابزار'و' سالح' مانندآرمانھا ازھیچکدام

 تلقیپیامدانسانیآرمانھایوارزشھامکانیکیجداسازیو انگارانھسادهوبعدییک ، تبیینابزاری

.استقدرتعلمبمثابھ' سیاست'

  امام علی حکومتی –در اندیشھ و روش سیاسی  'عدالت'و  'آزادی'یگانگی 

برجستھ سیاست حق پیشوایعلی ، امامآیدمیبرنوشتار این پیشین بخشھای بازنگریاز چنانچھ

 وحقوقپیگیری روش بمثابھ' سیاست' تلقیوتوحیدیژرفبینیجھانازبرخورداریبدلیلمدار 

 سنگریھیچکدامازونکرد ارزشھادیگرشدنپایمالسرپوش راارزشی ھرگز، انسانیارزشھای

 ودانستنمییکدیگرباکشمکشوچالشدررا آرمانھا و ، ارزشھانساختدیگریبامقابلھبرای

 دگرگونسازیبرنامھ، نھعلی. زد نمی سنتیسیاستدرمعمولھایبندیمرحلھوجداسازیبھدست

 اجتماعیو سیاسیآزادیھایوحقوقکردنمحدودبرایدستاویزی را عدالت آرمان جامعھ طبقاتی و

میبازکشیحقوکشی زورگویی، بھرهدرراگروھیوکسیدستآزادی بھانھبھنھوگرداند می

 رھبری در آنھا شرکتو گزینش زمامدار در مردم ، حقسیاسیگرایشوبینشدرآزادی. گذارد

 تنھا علی. نشدکمرنگ علی عدالتخواھانھوانقالبیبرنامھوسیاستدر ، ھیچگاهجامعھسیاسی

 ھمچنین وپیشوایی ویکھگماردھّمتخویشانقالبیبرنامھاجرایبھزمامدارمقامدرھنگامی

 چپگرایش، برخالف)ع( علیسیاسیدیدگاه در. یافتاجتماعیپذیرش اش انقالبیرادیکال برنامھ

 وخواستباباید اجتماعیعدالتوقسطآرمانتحققجھتدرجامعھبنیادی، دگرگونیسنتیسیاست

نرسیده  آمادگیازسطحاینبھھنوزجامعھکھ ، آنگاهوگرنھ. باشدھمراهمردمآزادانھوآگاھانھ اراده

 نیزحکومت بھ دستیابی از پس. بود ورزیده شکیبایی" گلودراستخوانوچشمدرخار"، علیبود

 ھمراهخشونتوزوراعمالوآزادیسرکوببارا اجتماعیبیعدالتیوتبعیضبامبارزهعلی

 و ، گزینشبینش درانسانھا آزادی باعدالتخواھی ھرگزاصولوبرنامھسربرعلیپایداری. نگرداند

 اجتماعیکارکردوماھیتازکھشناختیبھتوجھبا وی. گرفتنمیقرارچالشدرسیاسیرفتار

 زبیروطلحھچونآنھانمایندگانبھسیاسیمسئولیتھرگونھواگذاری، ازداشتمسلماناشرافیت

، شانجنگیتدارکاتدر، حتیراآنھااجتماعیوسیاسیآزادی عین حال درولیکردخودداری

 شکست ازامویاشرافیتتاریخیناجیخویشنادرستمواضعبا خوارجاینکھ با. نساخت محدود

 راآناناجتماعیحقوقوسیاسی آزادی" دشمنبامبارزهدرمردمصفوفوحدت" بھانھ ، بھگردیدند

 وخلقاستثماروستم اجازه کسیبھداشتانسانآزادیبھکھایمانی ھمھ با علی. نگرفتنادیده

 زبیرو ، بھ طلحھنبودرویگردان مردمبامشورتازاینکھبا، ودادنمیراعمومیاموالبھدستبرد
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 مشورتو بودندگذشتھتبعیضات ادامھخواھان آنھا! "بازداشتشمابامشورتازمراحقازدفاع" : گفت

 شورایی و آزادی. نداشتعدالتوحقباستیز جز جز آمیختن حق بھ ناحق، و پیامدیمعنایی آنان با

 ، ھمچنانکھاستمحتویبیو ، صوریآیدبیرونطبقاتیکشیبھرهوتبعیضوستمآندرونازکھ

 بعدییک و ، سطحیگردد میھمراه مرامیوسیاسیھایآزادیسرکوببا کھ عدالتیوقسط

 وآمیختھھمدرایانسانی بگونھ ارزشھایو، آرمانھاعلیحکومتیروشوسیاسیبینشدر. است

 امامتااستداشتھآنبر رانوشتاراین نگارنده آنچھ. نمایندمیناپذیرجداییبراستیکھاندشده یگانھ

حتیآنستکھتنھا ، نھبنامد)سیاست حق مدار(سیاسی ' نوین'رفتارواندیشھبزرگپیشوایرا علی

دست یافتھ  علیحکومت درموجود 'عدالت'نھ بھ آن و 'آزادی' آنبھنھنیزامروز" مدرن" جوامع

چھ واندیشھچھ درعلی را  جھان بینی راھنمایی بوده است کھپیش از آن توجھ بھ ویژگی  بلکھاند، 

 گردانده عدالتوآزادیآرمانبویژهوانسانیآرمانھای وارزشھاپیوندقھرمانسیاسیدر رفتار

ناشدنی  جمعاساسًا) لنینیسم –مارکسیسم ولیبرالیسم(سنتی  سیاست'' مدرن"مرامھایدرکھاست

عرصھ خردورزانواندیشمندانمیاندرھنوز کھ گشتتواناکاریانجامبھ علی، باری. است

! داردجریانبحثھاانجام آنامکان در' سیاست'

 نگرش در کھ ھستندرھنما حقیقت این بھ جھانیوتاریخیھایآزمودهوسیاسینوینھایآموزه

 میتبدیلخودضدبھھموارهو آرمانھا، ارزشھاسنتیپرستقدرتسیاستبعدییکوابزاری

 امپریالیسمواستعمار سلطھ زیر جوامع در. است قدرتکھ تنھا فلسفھ وجودی آنھا توجیھ چرا شوند

 میانوپوچتنھا نھ ،'ملیحاکمیت' و' استقالل'بھدستیابیبدون' ساالریمردم'و' آزادی'ازسخن

 میبکار گرانسلطھجھانخواریوطلبی توسعھ کردنپنھانجھتکھچرااست فریبکارانھ کھ تھی

 کھاست مردم میاندرگستردهپایگاھیمستلزم نیز جھانخواران سلطھ از رفتبرونو'استقالل'. آید

 –جمعیرھبری( جامعھسیاسیرھبری در آنھا با مشارکت جزآگاھانھوواقعیبشکلنیزآن

 حقوسیاسیھایآزادینفی با. آیدنمیبدستمرامیوسیاسیآزادی ھایتثبیتو) شورایی

 طلبانھاستقاللمبارزات برای حکومتیکیاوسیاسیجنبشاجتماعی یک ، پایگاهمردمحاکمیت

حتیو، فرمالیستیمحتوابیکمکم امپریالیستیضدواستعماریضدشعارھایوبودنخواھدکافی

' استقالل' ھواخواھان اگر: ماندنمی پایدار مادینیرومندپایگاهبدونحکومت. گردندمیفریبانھ عوام

، بدھنددستاز مردمھای تودهمیاندرراخودپایگاه' مردمحاکمیتحق'و' آزادی'سرکوببا

 در' وابستگی'ازسر' استقالل'ترتیببدینو گردند میوابستھبیگانھقدرتھایبھمیزانبھمان ناگزیر

 دھند مینشان' ساالریمردم'و' آزادی'پشتیبانراخودکھ سیاسی نیروھایآن ھمچنانکھ! آوردمی

 ایناربابانتأمین منافع ، برایدانندمیمعنابی" جھانی دھکده"دررا' ملیحاکمیت' و' استقالل' ولی
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 مردم'و' آزادی'بدینگونھوشدخواھندطلباناستقاللو ملّیون گستردهسرکوبازناگزیر" دھکده"

 روشبااجتماعیعدالتوقسطآرماناگر! دھدمی' مداریزور' و' استبداد' بھراخودجای' ساالری

 جایگزین دولتی ، استثماریابدپیوندرسمیواحدایدئولوژیوحزبیتکسیستمواقتصادکردندولتی

 بر تواند می' زورمند' کارفرمایکھچرایابدمیافزایشبیعدالتیوگشتخواھدخصوصیاستثمار

 اقتصادی، جامعھ شناختی، سیاسیو عدالت ھر یک ابعاد آزادی! بیافزاید اجتماعیکشی بھرهمیزان

 'عدالت'برجستھ تر می نماید ولی  'عدالت'آرمان ابعاد اقتصادی و جامعھ شناختی . دارند فرھنگیو 

نیز ھر  'آزادی'آرمان ، پیوند می یابدساالری  بھ آزادی و مردمو فرھنگی ھم دارد کھ سیاسی ابعاد

در  آناقتصادی و جامعھ شناختی چند بیشتر در ابعاد سیاسی و فرھنگی اش شناختھ می شود ولی ابعاد 

داند کھ حقوق بنیادی انسان تنھا در یکی از سیاست سنتی نمی. قسط و عدالت اجتماعی استپیوند با 

یک بعد بھ بعد دیگر سرایت  ستم از چھار بعد نامبرده بدست نمی آید و اگر ھم آمد پایدار نمی ماند، و

 مردم'و' آزادی'نھکھ است گواهمعاصرسنتیسیاستراستوچپگرایشھایتلخ تجارب. می کند

' قسط'ھایپایھ نھ ، واست یافتنیدستاجتماعی  – اقتصادیبیعدالتیوستمحفظباراستین' ساالری

) سیاسی و فرھنگی ستم( ایدئولوژیکی – سیاسی مطلقھھایرھبریچتر زیر' اجتماعیعدالت' و

 وارزشھامیان حقوق، کھآموزاندمیسیاست حق مداریا  سیاسینوین بینش. گشتخواھد برافراشتھ

 .است موجودناگسستنیو) وارهاندام(، ارگانیکایریشھپیوندیانسانیآرمانھای

' ایدئولوژی'ضروری کارکرد

، سنتی سیاست گوناگونگرایشھاینقددرنیز، وحق مدار' نوین'سیاست ھایپایھستون بررسیدر

 نظریدستگاهیکبھ و نیست مرام ، بیباشد کھفازی ھردروممکنتبیینھربا' سیاست' کھ دیدیم

 کھ نامندمی' ایدئولوژی'راارزشیونظری دستگاه این. است پیوستھعمل راھنمایارزشیو

، انگیزه از' ایدئولوژی' کنندهرھبریچتر زیر' سیاست'. دارددستدررا' سیاست'ذھنیرھبری

 از ناتوان' سیاست'، 'ایدئولوژی' بدون. گرددپایدار میو نیرومند و گشتھ برخوردار برنامھ و انسجام

 ایناز. گرددمیتھی الزمکاراییازواستجامعھدرخویشھایپایھستوناستواریوتبیین

 کردناعتباربیبرای خویش رقیبانبامبارزهدرنیز سیاسیموجود روندھایازیکھرکھروست

درونینبردذھنیبازتابواقعدرایدئولوژیکمبارزه. شودمیقائلمھمینقشآنھاایدئولوژی

 شرطسیاسی، پیشگرایشھایدیگرباایدئولوژیک مرزبندی. استسیاسیگوناگونگرایشھای

 نفیباکوشیدندھم انگلسومارکس ، چنانکھآید میبشمارسیاسیگرایشیکیابیھوّیتضروری

 خویشجنبش سیاسیبھ رقیبسوسیالیستیایدئولوژیھایھمچنینوبورژوایی، ایدئولوژیھایادیان

ارزشیونظریدستگاهیکریزی پی. سازندانگیزهباو ، ماندگارتوانمند آنرابخشیده مستقل ھوّیت
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 تا ساختتبدیل' ایدئولوژی'یک، بھباشداجتماع' علم'خواستمینخستکھراجزمی، مارکسیسم

 کارآمدوتواناخوداھدافبھدستیابیدر ایدئولوژی بدون سیاسیجنبشیککھبرسداثباتبھھمباز

 مشترک ویژگییک، ازدیدیم، چنانچھسنتیسیاستگوناگونروندھایگرایشھا واما. بودنخواھد

 آنپیامدکھاستجامعھوانسانبھمکانیکیو، ایستابعدییک آن نگاه و ایدئولوژیک برخوردارند

 حق مدار نیز' نوین' سیاستایدئولوژیکویژگی. است یکدیگر باانسانیارزشھایستیزوجنگ

 وپیوست آنآورد رهکھاستجامعھو انسان: ھستی ھایپدیده بھ بعدیچند ، پویا وژرفنگرش

 .استبنیاددرانسانیارزشھاییگانگی

'سیاست'و' دین' میانمناسباتباره در

 تاریخدر، واستارزشیونظریسامانمند دستگاه یک' ایدئولوژی'ھمچوننیز' دین'کھ آنجااز

 دربخشاینپایاندر ، بجاستاستداشتھ' سیاست' با ھمکاریھاوچالشھابسیارنیزانساناجتماعی

 وویژهجایگاه سیاسی فلسفھدر کنونتادیربازازکھ، گفتمانی'سیاست'و' دین' میان مناسبات باره

 را' سیاست'و' دین'از میانھ برداشتھایوشناختھا اگر. بگویمسخن، نیزاستداشتھآفرینیجنجال

:کرد فرضتوانمیاجتماعینھاددواینبرخوردوتالقیدررااحتمال، چھار بگذاریم کنارفعًال

 تاریخدرغالب روند با سازگار فرض این. قدرتعلم' سیاست'وباشد جھلو  آئین جبر' دین') ١

 پیدایشآغازینمراحلدر ، جزتاریخ در' دین'! ایمآزمودهواست کھ تاکنون شناختھانساناجتماعی

 خردورزیو پرسشگریشمردن گناه(' جھل'بر ، بیشترمقاطع برخیو) بعثت دوره( توحیدیادیان

 و فلسفی شناسیجھاندرمکانیکیعلّیتتبیین(' جبر'، )اندیشھبیایمانتبلیغ و دینیباورھای در

 مبتنی' روحانی پرستی' یاکورکورانھپیرویو) گزینشوکنشدرانسانآزادارادهیا' اختیار'نفی

 ایندر تاکنون کھ ، آنگونھنیزتاریخدر' سیاست'. است و ستمگرانھ داشتھ ارتجاعیکارکردیوبوده

 دروبودهاستوارشخصیتکیشو زورمدارییاقدرت ستایش بر، اساسًااستشده بررسینوشتار

 چنین. استبودهاجتماعیآمیزتبعیضوظالمانھمناسباتحفظپی، درمردمحقوق و آزادی باستیز

 ھمانگونھو! تأمین نمایند را خودتداوموثبات تا یکدیگر ھستند نیازمند تردید بیدینیچنانو سیاستی

 بانبرددرویکدیگرکناردرسنتیسیاستوسنتیدین، است شده آزمودهبسیاربشرتاریخدرکھ

 اینضرورت). ٩( اندبودهموجودوضعحفظومردمبر سلطھ پیدر عدالتوآزادیھواداران

 کھ آنجا اندداشتھبیانجھانغربوشرقدرزور ستایندهمذھبیاندیشمندانراھمیاری و سازش

 وظیفھ، واندشدهزادهمادریکاز کھ بیندمی" برادردو"چونرا" پادشاھیودین"غزالی

 اگرراحاکمانازفرمانبرینیزتیمیھابن و. شناساندمیپادشاھانفرمانبریودوستیرا "دینداران"

 ھمچنین. ھستند" زمینرویبرخدا سایھ"حاکمانکھ چرا شمارد می واجب باشند" جاھل وجائر"چھ
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 وشریر باشنددارنددستدرراقدرتریسمانکھآناناگرحتی: " گویدمیمسیحیاندیشمندلوتر

در  الئیسیتھروندی کھ ". خداست جانب از ونیکوآن بھ وابستھاختیاراتوقدرت، ولیایمانبی

باری، الئیسیتھ در فاز نخست . گواه پیوستگی ضروری دین سنتی و سیاست سنتی استغرب پیمود، 

. بود شخصی و خصوصیپیدایی اش در پی مذھب زدایی در جامعھ و تبدیل مذھب بھ امری کامًال 

دو  بخوان( دو نھاد اجتماعیجدایی و استقالل نسبی این  پس از چندی با یک گام عقب نشینی، بھ

داد، و امروز از ، با تأکید بر کارکرد ضروری ھر یک، رضایت)دینی و دنیوی درتقحوزه 

چرا کھ در غرب،  سیاست ھمچنان بر پاشنھ ! کلیسا و دولت گفتگو در میان است ھمکاری ضروری

درون و برون این جوامع، ابزار توجیھ زور و ستم و تبعیض  می چرخد و مسیحیت نیز، در 'قدرت'

ھمچنان بھ لجبازیھای قدیمی خود ادامھ دھند؟                غربی " نخبگان"پس چرا . استگشتھ

 پیگیریروشو دانش' سیاست'و باشد انسانی آرمانھای و ، ارزشھاحقوقفلسفی پایگاه' دین') ٢

، در عین جدایی نھادی و دواینباز ھم این فرض در. جامعھدرانسانی آرمانھای، ارزشھا وحقوق

پیامبران  بعثت در. ھستند ھمیاریوسازگاریدرنیازمند و یکدیگربھعمًالومنطقًاکارکردی،

، و پیوست بھ 'تزویر'و  'زور'و  'زر'راھنمای جامعھ در گسست از  جھان بینی توحیدیابراھیمی، 

 ھای تاریخی انسان چون آزادی، خود رھبری و، حقوق بنیادی انسان و آرمان اخالقی ارزشھای عام

 کھدیدیمنیزعلیامامحکومتیوسیاسیروشھایوھااندیشھ در بررسی. بوده است عدالت اجتماعی

' سیاست'دروی کھ استآرمانھاییوتبیین کننده ارزشھاو خاستگاه علی'توحیدیبینیجھان'

 در...  و ، رھبری جمعی، عدالتخواھی، شورا، وفاداری، آزادیصداقت. استکردهمی پیگیری

 پیامبر و و قرآن رھنمودھای با. استداشتھویدینی بینش درریشھعلیسیاسیرفتار و اندیشھ

 و لرزاند را سنتیسیاستھایپایھستونعلیکھبود توحیدیبینی جھان اصولدر نگریژرف

 واندیشھدینیمبانی و مراجعھپیشین بخشھای بھ( برافراشت' سیاست'براینوینی ھایپایھستون

). کنیدبازکاویرا علیسیاسیرفتار

 ، ھیچفرضاین در. قدرت علم' سیاست' و باشد انسانحقوقو، عدالتآزادی کننده تبیین' دین') ٣

 مقاطعی ازنیز و ابراھیمیپیامبرانعثتببھنگام وضعیت این. بود نخواھد دواین میان ھمکاری

 این در. استشدهزورمدار دیده، در نبرد ادیان توحیدی با سلطھ گران مشرکاسالموایرانتاریخ

 رسالت' دین' و گیرندمیقراریکدیگررویدر رو عملونظردر' سیاست'و' دین'، وضعیت

 وشده دار عھده' سیاست'ستمگریھایو نیرنگھا، زورگوییھا برابردررامردم تودهازپشتیبانی

 نیز بنا بر ضرورت بی مرام نخواھد ماند و اگر 'قدرت'. گردد میعدالتخواھانوجویانحقپناھگاه

. را نیز نیابد، دست بھ تحریف و قلب معانی دین توحیدی می زند) شرک(دین و آیین سازگار با خود 

دین اسالم کردند و امام علی ھم آنرا پیش  امویان و حکومتھای ستمگر پس از آن بااین کاری بود کھ 
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: بینی کرده بود

زود است کھ بعد از من بر شما روزگاری بیاید کھ در آن چیزی پنھان تر از حق، وآشکار تر از باطل، و بیشتر از " 

 ارزش تر از قرآن کھ از روی حق و راستیبی  و نزد مردم آن زمان کاالیی. دروغ بستن بر خدا و رسولش نباشد

از خطبھ ( "، نیست )و بیان زور و ستم شود(بیان گردد، و رایج تر از قرآن ھر گاه مواضع آن تحریف گردد 

١۴٧(

در . و نشانھ ای، و از اسالم مگر نامیماند در ایشان از قرآن مگر رسمی  آید بر مردم روزگاری کھ بر جا نمی می"

ساکنان و آباد کنندگان آنھا شرورترین . آنروز مسجدھای مردم از جھت ساختمان آباد است و از جھت ھدایت ویران

بر می. جای گیرد) خدا(از آن مساجد فتنھ و تبھکاری بیرون آید و در آنھا گناه و نافرمانی . مردم روی زمین اند

ھیچکس از (برند ھر کھ را از آن بر کنار مانده است و بسوی آن می گردانند در آن فتنھ ھر کھ را از آن کناره گیرد،

). ٣۶١نھج البالغھ، سخن ( ") ماندآن فتنھ و تبھکاری در امان نمی

 او. دادندراشدنشخلیفھوپدرمرگ خبر اوبھ کھبودقرآن خواندنمشغولعبدالملک مروان گویند

 علم' سیاست'، امویان نظامدر! افتادجداییتوومنمیاناکنون : گفت آن بھخطابوبستراآنقر

، باشد اخالقو آزادیو عدالتوحق کننده قرآن، آنگاه کھ تبیینباتوانستنمیمنطقًاکھبود قدرت

 درراعدالتوقحآسودهخیالباتابست عبدالملک قرآن راپس. باشد داشتھ ھمکاریوسازگاری

!   نھدپازیر' خالفت'مقام

ابزار قدرت جھل وو آئین جبر' دین' وباشدانسانیارزشھایوعدالتوحقجویای' سیاست') ۴

، استبوده انسانیارزشھای و حقوقجویایبراستی' سیاست'کمترچند، ھرنیز وضعایندر. جویی

 جایگزینآنرایافتھ راخود با سازگار کوشد مرام می و پیماید می ایجداگانھ راه' سیاست'تردید بی

 ونسبیچند ھر(' سیاست' کھ معاصر خواھانھ آزادیوانقالبیجنبشھای در. گرداندسنتیدین

 وضع'و'سلطھ' حافظ( سنتیدینازجداییو ، گسستاست گشتھعدالتوحق جویای) مقطعی

 مناسباتکردندگرگوندراینکھبا جنبشھا این ولی. استشدهدیده جایگزین مرام پیدایشو) 'موجود

سیاسیرایجرفتارواندیشھدگرگونی در، اندداشتھھمموّفقیتھاییاقتصادیو، اجتماعیسیاسی

 بدلیل پروردند کھ مرامھاییو گشتندسنتیسیاست مغلوب کم یا بیش سرانجامو مانده ناکاموناتوان

جو و نیازھای مادی و حق انسانبرای مناسبی نتوانستند مرامپایاندر کمبودھایشان ونارساییھا

و آمریت، اشرافیت (اروپا سنتی قدرت درھای ، کھ واکنشی بھ فلسفھ لیبرالیسم. معنوی اش باشند

سرمایھ در اقتصاد،  استبداد: رسانداریبود، بھ پیدایی سھ گونھ استبداد در جامعھ مدرن ی) روحانیت

 واکنشی بھ مارکسیسم، کھ. اخالقادبیات و ھنر و سکس دراستبداد نخبگان در سیاست، و استبداد

داری و ناتوانی لیبرالیسم کھن در آزاد کردن انسان از جبرھای سیاسی،  بیدادگری ھای سرمایھ

اقتصادی بود، بدلیل ناتوانی در تبیین واقع بینانھ ھستی، جامعھ و انسان، از تحول درون  اجتماعی و

مکانیکی گرایید کھ سر از استبداد فراگیر سیاسی، حزبی و  اراده گرایی و کاربست روشھای جوش بھ
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التقاطی، ھمچون سوسیال دموکراسی، نیز  مرامھای. ، و استثمار سازمان یافتھ دولتی در آوردمرامی

از دو مرام راست و چپ یاد شده نبوده و بھ ھمین جھت از تبیین و پی جویی  در اصول و مبانی جدا

پیامد ناتوانی ھای مرام ھای مدرن معاصر آن شد کھ ... حقوق و ارزشھای انسانی ناتوان گشتند

و در بخشھای  ین فلسفھ ھای سنتی قدرت گشتندسرانجام فلسفھ ھای مدرن قدرت در اروپا جایگز

و  'زور'و  'زر'سلطھ پیوند و آمیزش با فلسفھ ھای سنتی قدرت، توجیھ گر نیافتھ جھان نیز درتوسعھ

.شدند 'تزویر'

'دولت'و  'دین'جدایی

 یگانگی! رسند مییگانگیبھورفتھفراترھمیاریوھمکاریاز دینی و دنیوی گاهھای قدرت نھاد

 یا گیرند و دستدرنیز قدرت سیاسی را خود سنتی مذھب متولیانکھشکلاین دولت بھ و دین

 می بر میانازخویشاجتماعیکارکرددرراسنتیقدرتنھاددواینمیانمرزھای، تمامیبالعکس

 دینی یکپارچھ زورمداریسنگینچرخھایزیردررامردم ، زیراآوردنمیباربھ فاجعھ جزودارد

اربابان  ھمیاری و دوستی. گذاردنمیباقی آنان برایتنّفسگاھیو روزنھ ھیچوکندمیلھدولتی –

، دارد یکدیگربھآنھاطبیعینیازوبنیادیاشتراکاتدرریشھ با اربابان سیاست سنتی، کھسنتی دین

بوده  ھم گستردهوژرف بسیارگاه ھمیاریاین. ھستوبودهرایجبسیارایپدیدهجھانتاریخدر

 درولی...). ووسطیقرون، اروپایعثمانی ، ترکیھصفوی، ایرانساسانیایران: نمونھ( است

 خودسنتیدیننمایندگانآندرکھایمآزموده را پھلوی، روندی رژیمسرنگونیاز، پسایران

 نیزرا آن تلخھای پیامد! اند رسیدهیگانگیبھ آنباوآوردهچنگبھنیزراسیاسیقدرتمستقیمًا

 و محدودیتھا حکومتی، وغیرسیاسیودینیگرایشھایومرامھاھمزمان سرکوب: اند چشیده ھمگان

 فاجعھچنینتکراراحتمالازپیشگیریبرای! ھای زندگی اجتماعی زمینھ ھمھدرسنگینفشارھای

 با سیاسی ایرانیگروھھایازبسیاریبرنامھ در) اجرایینھاد(' دولت'و' دین'جدایی ، اکنونای

ساالری و  برای نھادینھ کردن آزادی، مردمضروریراھکاریبعنوان گوناگونگرایشھایومرامھا

این جدایی ھنگامی بھ مردم ساالری و تبعیض زدایی در  ولی. استشده حقوق بنیادی انسان گنجانده

جامعھ یاری می رساند کھ ھر دو نھاد نامبرده از زورمداری و ریاکاری تھی گشتھ باشند، و افزون بر 

در ا نروید کھ فر' سیاست'و' دین'جدایی  آن استقالل سازمانھای دینی و حکومتی از ھم بھ تز

است  ممکن کھ نھ است امری' سیاست'و) اسالم(' دین'جدایی. بود اش وارونھ خواھد اینصورت نتیجھ

 اگر. شھروندی می انجامدآزادی و مردم ساالری و حقوق یکسان نھ برخالف نظر مدعیان، بھ و

 ھمرامرامیھیچاگر ، وباشدھمتواندنمیشدگفتھچنانچھ و استهنبود' مرام بی' ھیچگاه' سیاست'

 گرایشھای" دینی"تبیین از توان نمی ھرگز، پسساختمحرومسیاسی فلسفھداشتنازتواننمی
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 و "الھیات"تنھاو کشیدبیرون اسالمازراسیاسیفلسفھیاوکردجلوگیریھمسیاسیگوناگون

 یعنیاستمرامیکھم' اسالم'کھ  شمرد، چرامجاز بماند "خصوصی"کھشرطیبھ آنرا "عبادات"

 ، چھھستندسیاستازاسالمجداییخواھانکھ بی تردید آنھا. ارزشی سامانمندونظریدستگاهیک

، سوسیال ، مارکسیسملیبرالیسم(اسالمازغیرمرامھایی ، دارایپنھان نمایند چھو آورند زبانبر

ینی جایگز درصددکھھستند... ) و، اکولوژیسم، فمینیسم"آریایی" ، راسیسمدموکراسی، ناسیونالیسم

 اسالمازغیر دارد مرامی حق گروھیھر و البتھ. باشندکشور می فردای' سیاست' بھ پیوستشآن و 

 داشتن از را اسالمنداردحقگروھی ھیچ ، امابداند" بھتر"آنباپیونددر را' سیاست' و باشدداشتھ

 خویش جامعھ سیاسیسرنوشتدردخالتوسیاسیفعالیتاز رامسلمانان باورمندو سیاسی فلسفھ

  دانشرا ھرگز نمی توان از  بینشو  باور کھچرابودنخواھدعملیو ممکناینکار اساسًا. داردباز

 بازداشتن مسلمانان باورمند از کار سیاسی نیز .'سیاست'را از  'اسالم'جدا ساخت، و بنابراین  روشو 

 بھتنھارا خود مسلمانان آنکھ تا شدخواھد و فریب ممکن خشونتو زور پیوستھ کاربستباتنھا

 چشم دین خوداجتماعی وسیاسیآرمانھا و رویکردھایازودارنددلخوش"عبادات"و  "الھیات"

 مردموآزادیشرطپیش بر ادعا می خواست بنا کھ' سیاست'از' دین' جدایی تز پس. نمایند پوشی

 وسیاسیآزادیھایوحقوقکردنگزینشیومحدودیتھابرقراری، باباشدانسانحقوقوساالری

دین و دولت ) نسبی(اگر بتوان جدایی پس !خواھد گشت خودکامگیوخشونتدرآمد، پیشاجتماعی

بھ یاری مردم ساالری ) ریاکاری ونخبھ محوری  ،زورمداریتھی کردن ھر دو از (را تحت شرایطی 

فرا خواند، جدا ساختن دین از سیاست اما بھ استبداد و ستم و تبعیض خواھد و حقوق یکسان شھروندی 

 بھ خود بخودیواکنشدربلکھمردم فریبی سر ازنھرانامبردهتزکھآنھابنابراین بھ. انجامید

 الزمھواقعدرکھ آنچھ: گفت ، بایداندگنجاندهخویشسیاسی برنامھایران دربرحاکم دینیاستبداد

 ایدئولوژیومرامگونھھراساسًاو' دین'، استقالل نسبی استانسانجقوقومردم ساالریو آزادی

 دستیابیروشو' دولت'کھآنجا ، ازاین بر افزون. 'سیاست'گرداندن  مرام بی نھ است، و' دولت'از

 سیاستباپیوستگی ھاییو مناسبات نیزمرام ، واست' سیاست' ازناپذیرجداییبخشی نیزآنبھ

نیز در  الئیسیتیھ چنانکھ دیدیم،. باشدھمتواندنمی نبوده ومطلقنیز' دولت'و' مرام' ، جداییدارد

 درپس. غرب از ادعای جدایی مطلق دست کشید و بھ ضرورت ھمکاری دو نھاد دین و دولت رسید

تھی  ریاکاریو  نخبھ محوری ،زورمداریاین شرایط باید کوشید نھادھای دینی و حکومتی را از 

) و کارکردی تشکیالتی در عین جدایی(دو ناپذیر اینساخت تا ھمکاری اجتناب حق مدارو گرداند

جدایی ازبراستی پس آنچھ. گردددر مسیر پیشرفتھای سیاسی، فرھنگی، اجتماعی و اقتصادی ھدایت

 یادینی بیطرفی، برنامھ نیروھای آزادیخواه و مردمی می باید مورد نظر باشددین و دولت در ) نسبی(

مسئولین . استاجتماعیو سیاسیحقوقدر شھروندان برابری ضامنکھاست' دولت' ایدئولوژیک
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دولت جز  مرام رسمیدولتی ھم بی شک انسانند و از حق داشتن دین یا مرام برخوردار می باشند، اما 

          .ای کھ مردم بدان رأی داده اند نباید باشد برنامھبمثابھ میثاق ملی، و  قانون اساسی

               

 

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



193

 ی بخش ششم ھا پانوشتھ

.  شودمراجعھنوشتاراینسومبخش بھ -١

 ازانسانیارزشھای، حقوق وآرمانھامکانیکی جداسازیگویایسنتیسیاستتاریخیپیشینھ -٢

 دیگر کوبیدهی 'حق'و  'ارزش'سربررا 'حق'و'ارزش'یکھموارهسیاستاربابان.استیکدیگر

آورده رویدیگری باستیزبھسنگر یکی در، واندساختھدیگریشدنپایمال سرپوش را ، یکیاند

.  اند

 خاکازایگوشھ، آنرابودندستیزدرالجزائرآزادیواستقاللبا، کھالجزائرساکن فرانسویان -٣

.شمردندمیفرانسھ

 در پسرش توسط" زنان آزادی"طرحو رضا خان" حجاب کشف"نھضتبھتوانمینمونھ برای -۴

 سرکوبجھتزمینھایندرغربسیستماتیکتبلیغاتنیزوترکیھدر پاشاکمال، اقداماتایران

 نمونھ. کرداشارهاسالمیجوامعدرداریسرمایھضدوبخش ، آزادیطلبانھ استقاللگرایشھای

 واپسگرای مذھبی راستگرایاننزد...  و طالبان ، افغانستانانقالب ازپسایراندرھمراآن وارونھ

 زنان حقوق وآزادیبامبارزه ھب" فرھنگیاستقالل"و" تقوا"و" اخالق"سنگردرچگونھ کھایمدیده

 ویگانھبنیاددرکھرا انسانیآرمانھای، ارزشھا وسیاستسنتیروندھای کھ ھنگامی... پرداختند 

 رخسیاستجھاندر شگفتی ، پدیدارھایدھند میقرارھمرویدررووجداھماز اندپیوستھبھم

 سومجھاندرفاسدشانومستبدوابستگانبھمراهامپریالیسمواستعمارسردمداران: نمایدمی

 ایدئولوژیکیو سیاسیمطلقطلبیانحصار و ساالری دولت! شوندمیزنانحقوقوآزادیپرچمدار

 آزادی دشمنان( خواهتمامّیت واپسگرا ونیروھای! گرددمیقلمدادطبقاتیاستثماربامبارزهراھکار

! شوندمیمظلومانومحرومانحامیجھانی و داریسرمایھبامبارزهپیشگام)انسانحقوقو

 آزادی ملت وپشتیبانانراخود) ملیحاکمیتواستقاللدشمنان( فروشوطنووابستھنیروھای

... و  !کنندمیقلمداد ملیفرھنگ

 میتشکیلراوارهانداموپیوستھ بھم سامانھیکانسانیارزشھایو حقوقتمامیکھدانستباید

 .  ارزشھا باشدوحقوقدیگرباناسازگارتواندنمیارزشیوحقھیچکھای، بگونھدھند

 بنیاددر' برابری'بارا' آزادی'کھ) سرمایھ داری( سنتیسیاستگرایش راست! استانگیزشگفت -۵

 نھد میارجچندانبرابرینوع این ، بھکوبدمیدومیسربرھموارهرااولیبیند، و میناسازگار

 ھربھخودجاننجاتبرایکھاستغریقی گویی. گذاردمیبحثبھپیوستھھایشرسانھدرآنرا کھ

، ھر "مردوزنبرابری"گفتمانحتیکھاستآمادهداری سرمایھ! اندازد میچنگخاشاکیوخس

 خودتاریخیمرگکھ آرمانی ولیبگنجاندخویشسیاسی برنامھ در ، را نیزاثربیفرمالیستی وچند
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 و قسط(انسان بھ دسترنج و دستاورد خویش دستیابیوطبقاتیاستثمارنفی، یعنیبیندمیآندررا

! نشودگیرتودهنکند وبلندسر، ھرگز)اجتماعیعدالت

 نظرتجدیدو" سوسیالیستیانقالب"ازلنینپوشیچشم دربرگیرنده "نویناقتصادیسیاست" یا نپ -۶

. بوددھقانیمالکیتھایو دھقانان با رابطھدر

 ومالیاتی نظام ، بھبودانتخاباتدرپیروزیازپس سوسیال دمکراسی شده شناختھ راھکار -٧

 مالیاتھااصلیباراما. استداریسرمایھمالکیتنظامدرتغییربدوناجتماعیھایبیمھگسترش

 قانونیراھھایداران سرمایھ. استبگیرانحقوقوکارگراندوشبردموکراتسوسیالدولتھایدر

!دانندمی خوب آن را شده تعیینمقدارازکاستنیاومالیاتپرداختازگریزقانونیغیرو

، جنبش اینآغازینخاستگاه. است' راست'بھ' چپ'ازنیز" دموکراسیسوسیال"تکاملیسیر خط -٨

 دموکراسیوآزادی'نبودرامارکسیستینظامھایکاستیتنھاکھبودسنتیسیاست چپ گرایش

 دموکراسیبھاساسًاجاییکھتاکردآغاز را' راست' بھگردش فرآیند کمکم ، ولیدانستمی' سیاسی

 مزد بگیرانوکارگرانبرایاجتماعیرفاه کمبود آنرا ایرادتنھاکھدوختچشمداریسرمایھ

 سوسیالجنبشامروزوشدتکمیلکمونیسمبلوکفروپاشیبا' راست'بھگردش این. کردمیآوردبر

.بزدایدخودازرا" چپگرایی"ھایپیرایھکوشدمیاروپایی دموکراسی

 ازپیشچھ(ایرانوچینوھندومصروکلده و آسوروایالمباستانیفرھنگھایوتمدنھااز -٩

، امروز جھان تا رنسانس از ھنگامھ اروپای قرون وسطی، و تاگرفتھیونانو) آنازپسچھواسالم

کنار این ھمیاری در ستم بر مردم، در البتھ. استشدهآزمودهتلخیبھدواینھمیاری و ھمکاری

 ازنیزاینکھاندبودهنیزچالشوستیزدریکدیگرباسنتیدین متولیانوسنتیسیاست اربابان

 نیز یکدیگرحوزهبھاندازیدست بھ آنرایشرکاگاهکھاستبرخاستھ' قدرت'طلب  توسعھ سرشت

. انگیزدمیبر
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  سیاست حق مدار  ھای پایھ و ستون امام علی

محمود رضاقلی 

mahmoudrezagholi@yahoo.se

                                                 

                                                                         

:بخش ھفتم

 ;سیاسیحاکمیتبھدستیابیبرای مبارزه' نوین' روشھای و راھبردھا

' بینی واقع'بستر در 'حق جویی'

 راھبردھا و روشھای سنتی مبارزه سیاسی

 اندیشھدرآرمانوحقوق، اخالقبا' سیاست'ھمزمانوبنیادیپیوند ضرورتازپیشینبخشھای در

 جامعھ دری انسانی و قسط و عدالت ارزشھاحقوق بنیادی، پیگیری  کھآنجا از. ایم گفتھ سخنرفتارو

 میبشمارآناز بخشی نیزحاکمیتبھ دستیابیکھاستاجتماعی –سیاسی مبارزه در شرکت نیازمند

 اختصاص سیاسیمبارزه 'نوین'ھای پایھ ستون بھ نوشتار اینپایانیبخشکھاست، شایستھرود

 حق مدار سیاستیا  سیاسینوینبینش پیروانکھگرفتخواھد پاسخ پرسش این این بخش در. یابد

 در شدهیادارزشھایحقوق و پیشرفت برافزون تابندندبکارمبارزهدرراروش و راھبرد کدام

) ١(' قدرت'پیدرتنھاسنتی سیاست. بماننداماندرسنتیسیاستدر رایج رویھایجک جامعھ، از

 برایھاییابزارجزراآنھا وندارد باورانسانیحقوق وارزشھاازھیچیک بھآنورای درو است

 تسخیر راستای در وبیند نمی آنھا رعایت بھ ملزم ھرگزنیزراخودلذاوداندنمیھدف بھرسیدن

 یاویکدیگرباتضاددرو ، جداگانھنماید، تعویضاندازددورآسانیبھرا" ابزارھا"استآمادهقدرت

 مبارزهدرسنتی  سیاست روشھای کاربردی وراھبردھا. اندازدکاربھ صوری وحدتدروھمبا

 بھدستیابیبرایکھآنھا. نیستاشاعتقادیمبانیواصولاز برای دستیابی بھ حاکمیت جدا سیاسی

 ژرفایدراندکرده روشراخشونتو خیانت، بینی مصلحت، طلبیفرصت، قیم مآبی ;حکومت

 وزور ، زر بھراسخ باور و اخالقو  حقوق، آرمان بھ ناباوری جزنیزخودسیاسیبینشواندیشھ

 ھدف ، تنھاممکن بھایھربھ و شکلھر ، بھوقتاسرعدرقدرت تسخیر :شودنمی دیدهتزویر

 قدرتھای از، یاریکودتا چونراھھاییازتواندمیسنتیسیاست در حاکمیتبھدستیابی. است واقعی
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 ازروی ، دنبالھ'ت حاکمقدر'جناحھایی از با سازش ، دسیسھ وبیگانھطلبتوسعھوگرسلطھ

شورایی ساماندھی وجمعی رھبریجزراھیھرخالصھو... مردممیاندرخودبخودیگرایشھای

، سیاستسنتیبینش در. پذیرد صورت 'عدالت' و' آزادی'، 'استقالل'، 'آگاھی'پایھ بر' مردمیجنبش'

 فلسفھ( گردد میبرآنھاسودمندیبھنیز روشھاو ھاراھبرد اینازیکھرحقانیتو درستی

 نمی) مردم بھمتکی(' اجتماعی'و) علمی(' قانونمند'راسیاسی، مبارزهسنتی سیاست). پراگماتیسم

 اندیشیمصلحت وطلبی، فرصتمآبیقیم پایھ بر مبارزه در اش کاربردی ھایرویھو روشھا .داند

). ٢(حق جوییوبینیواقع، )آزاد از فلسفھ قدرتخرد (خرد ورزی اساسبرھرگزنھواست

 عاملھمو است اجتماعیوسیاسیتحوالت کننده تعیین عاملھم ، کھمردم نیز تودهاراده وخواست

 نادیده سنتی سیاست گوناگونگرایشھای استراتژیکی محاسبات ، درحکومتھا بھبخشی مشروعیت

 "مردم"نام زیرکھبساچھسیاسی مبارزهدرمردمگرایشوخواست گرفتن نادیده. شودمیگرفتھ

 مبارزه مرحلھ سنتی، درسیاستپیرواننزدکاری ریاودسیسھوفریب! گیردمیصورتھم) ٣(

 در: شوند می بال سپر" مردم"مرحلھایندر. رسدمیخوداوجبھحکومت بھدستیابیبرایسیاسی

 سرمایھتاگرفتھ بازاری عقب مانده از مدلھای(' داری سرمایھ' یا سنتیمعاصرسیاستراست گرایش

 ارزشھنگامی تنھامردم ، آرای)صنعتی پیشرفتھھایداریسرمایھووابستھ "مدرن" ھای داری

 برونودروندر داریسرمایھفرھنگیو، اقتصادیسیاسینیازھایوھاخواستھبامنطبقکھدارد

 ، مردمجنگوکودتا حتیوگوناگونفشارھایو، ترورھاھادسیسھ باکھبساچھوگرنھ باشدکشور

 و کارگران" یا" خلق"نیزسنتیسیاستچپگرایش). ۴! (گرددمیسرکوبآنھاخواستھو

 تصویر بھخویشآرزوھایوخیاالتدر دید و ، نمیبودواقعیتدرکھآنگونھرا" زحمتکشان

 از خویش شناختیجامعھوفلسفیتئوریدرکھ مارکسیستھا. میکرد مبادرتآنھا ایدئولوژیکی

 اراده عمل، دربودندنگذاشتھماجراجوییوگراییارادهبرایجایی، ھیچ'انقالب'وسیاسی مبارزه

. کردند میوانمودرنجبرانوکارگران خواستھاراده و راخودایدئولوژیکیھایخواستھوحزبی

 و' عملی بی'بھوشده' فلسفییأس' ، دچارکردندبرخورد واقعیتھا سرسختدیواربھسرباچون آنھا

 عذرآوردن بجاو' راست'بھگردشآنسرانجامکھشدند کشیده' خودبخودیتمایالتازرویدنبالھ'

 سر بر" شانراستیدست برادران بگفتھکھایناناکثر! بودجھانیداریسرمایھپیشگاهبھتقصیر

!! پردازندمیراستموضعازخلق خواستھوارادهگرفتننادیده بھ، اکنون"اندآمدهعقل

، ، وابستگیتکروی، ، سازشکاریبینی، مصلحتطلبیمآبی، فرصت ، قیم، ماجراجوییگرایی اراده

 بھپیوستھسنتیسیاستدرکھدر مبارزه ھستنداصول و روشھایی... و چینی ، دسیسھخیانت

 نگھدورآنھاجنبشومردمواقعیھایخواستھازرا آنانصورتھردروشوندمیتبدیلیکدیگر

 بھجزمی  باورو، گرایشکندمیتوجیھآنھانزدرامردمازجداییودوری آنچھ. داردمی
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 وسمقّدھایآیھبسانسنتیرایجسیاستپیروانمیاندرکھاستسیاسی"جھانشمول فرمولھای"

 تقدیسکھاستتراویدهبیرونایفلسفھازنیز' 'جھانشمولفرمولھای''. شوندمیستایشجاودانھ

 شودمیآمیختھنیزمذھبیشبھو مذھبی تبیینات  بامعموًال این فرمولھا. استواقعآنکانوندرقدرت

 گراییھای مطلق باپیونددر' زورمداری'و' قدرت تقدیس' کھ، چراکند سنگینتر راآنھا جزمّیت بارتا

 پیروانرا برای سیاسی پیروزیھایراهو گردند می تر پذیرفتنی عوامنزدایدئولوژیکو مذھبی

 شکنیبستبن، سیاسی یا سیاست حق مدار نوین بینش در). ۵! (سازندمیھموارترسنتیسیاست

 وتکرویدستاویزتواند تحّول سیاسی، نمیدرپیشتازنیروی ضروریکارکردبرتأکید و مبارزهدر

 آسانیبھ، یاشده بریدهخلق جبھھازپیشتازنیرویاینصورتدرکھباشدمردمجنبشازجدایی

 میکشیدهبیگانھقدرتھایبھوابستگیبھیا، وافتد میسازشبھ، یاشودمیقمعوقلعوسرکوب

 آگاھیو، انگیزانندهبیدارکنندهخصلتازتواندنمینیزمردمی ، مبارزهدیگر سوی از). ۶( شود

 حرکت'اینصورتدرکھگردد' مردمخودبخودیتمایالتازرویدنبالھ'ھمسنگگشتھتھیبخش

 رویھوروشھاکاربستکھگفتبایداینجا در. دھدمیدستازراخودمفھومومعنیاساسًا'پیشتاز

 تکرویازاشپیشتازانھنقشحفظباراکنندهرھبریسازمانورھبریکھمبارزاتی –سیاسی ھای

 نگھ دوراجتماعی  –سیاسیلتحّودر' مردم'مبنایینقشگرفتننادیده، وتودهازجداحرکتھایو

 بھولیداراست را دامنھفراخترین گفتار بھنگامکھاستحقی) ع(علینغزسخناشاره بھبا ، دارد

 راهازکھ آنھا: داردرامیدان تنگتریندیگرانوخودسیاسیرفتارازمنصفانھ ارزیابیوسنجش گاه

 دیگراننقدمقامدرواندپرداختھخود نقدبھ، کمتراندگشتھمنحرف' چپ'یا' راست'بھاصولیمیانھ

 ھنگامی تنھا سیاسی مبارزهدر' نوین' اصولبرپایداری دشواریھای). ٧! (اندبودهمنصفکمترنیز

. باشد نداشتھجایگاھیمبارزان سیاسیرفتارواندیشھدر قدرت پرستش کھگرایدمیآسانیبھ

در شناساند، می' قدرتعلم'راخودوگسستھعدالت و آزادیومعنویتواخالقاز کھ سیاستی

رھبری آنان در حق بھورا بگنجاندمردمارادهوخواستتواندنمی کاربست روشھای مبارزاتی نیز

... بماند وفادارحاکمیتو 

یک توضیح ضروری 

 نکتھچندآورییادسیاسیمبارزهدرعلیامام روشھایوراھبردھاپیش از بررسی و ارزیابی 

 بھوکندمیبازگشایی رااسالمصدرسیاسیتضادھای پروندهلزومًابررسی این: نمایدمیضروری

 اینبازگشاییاز ھدف. نشیندمیاسالمیجامعھسرانسیاسیرفتارھایودیدگاھھاارزیابیونقد

 آموزیدرس، بلکھگراییفرقھبھرساندنیاریومسلمانانمذھبیاختالفاتبھزدندامن پرونده، نھ

پیشوای سیاست ) ع(امام علی آموزه ھا و آزموده ھای سیاسی ارزیابیوسنجش وتاریخیتجارباز
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برای دستیابی بھ  سیاسی مبارزه 'نوین'ھایپایھ اصول تا است، روش مقایسھ ایبا حق مدار 

 وعمروابوبکرسیاسیعملکردوبینشمسئولامروزیمذھبانسنینھ. افراشتھ گرددحاکمیت نیز 

 شیعیان نھاند، وداشتھعلیکردننشینخانھدرنقشی و باشندمی" صحابھشیوخ"دیگروعثمان

بھ  نیزشباھتی  کنونی تحلیل. ھستندعلیامامسیاسیرفتارواندیشھپیروبراستیامروزسنتی

 آنانوجوددرراارزشیھر، کھنامبردهتاریخیشخصیتھایبھنسبتشیعیانسنتیموضعگیری

 فدایتوان و نباید نمینیزراتاریخی حقایق کھاستباوراینبراما نویسنده. ، نداردمنکرند

 آیندهو اّمت، حالیکیاو ملتیکسرگذشتدر کھچراگرداندایفرقھوسیاسیمصلحتھای

 بھزدندامنوبیگناھانازجوییانتقاماستناپسندوزشت آنچھ. نیستندجداگذشتھازھرگز

 راھگشاییوحقیقتبھدستیابیبمنظورتاریخدرکاوشوپژوھشنھاست ایفرقھکورباتتعّص

 پایھگردیدهکوششوشدهگذاردهتطبیق وعمومّیتبراصلنیزتاریخیاسنادبررسیدر. آینده

 و ارزیابیبھبررسیاینآنکھ دیگر. نگیردقرارایفرقھآمیز روایتھای تعّصب برھانقداصلی

 مدعیانازیکیبعنوانتنھاراعلی وپرداختنخواھد" خالفت"و" امامت" سیاسی فلسفھ ھای سنجش

 بینش وکیفی تفاوتآنستکھھدف. نشاندمیمدعیاندیگربرابردر جامعھ و زمامداریرھبری

 وراھبردھاگزینش ، درگردیدروشنپیشینبخشھایدر، کھدیگرانباامام علیسیاسیرویکرد

 رفتارواندیشھ پایھآخرین و شودبرجستھنیزحاکمیتبھدستیابیبرایسیاسی مبارزهروشھای

! ... گردداستوارنیزیا سیاست حق مدارسیاسی ' نوین'

 سقیفھرخدادبازیگران

 بھ) غیرهوعبیده، ابوابوبکر ،، عمرعبادهبنسعد(او صحابھازبرخیبیدرنگپیامبروفات بدنبال

 و ، عمار، مقداد، ابوذر، سلمانعلی(دیگربرخیحالیکھدرپرداختندجانشینی وی سر برکشمکش

 دستاوردھایوارزشھاکھرااسالم پیامبر خاکسپاریونداده خرج بھجانشینیکسبدر شتابی) غیره

 یا جانشینی وی ترجیح خالفتمقامبھدستیابیجھتسیاسیمبارزه ، بردانستند میاومدیونراخود

 بھباور، جزراستاایندرنیز عمل خاصی برنامھوسیاسی اخیر ھمکاری دستھ این میان). ٨( دادند

 ، مکانسقیفھ در)مدینھاھلمسلمانان( "انصار"از گروھی ابتدا... نداشت علی، وجودجانشینی

 بیعتخالفتبھعبادهبنسعدباتا شدندآنبروآمدند، گردساعدهبنی قبیلھرایزنیو ھماییگرد

 رھبران کھ داشت وجودقریش مھاجرین از مرکب دیگریسیاسی، جناحانصارنامزدبرابردر. کنند

 تھدیدوتندگفتگوھای یک رشتھازپسورفتھسقیفھبسویشتابانخبرشنیدنباآننمایندگانو

 عبیده جراحابو وعمرقاطعپشتیبانیباابوبکر، سرانجامافتادانصارمیانکھ اختالفی پیدر، وآمیز

 عازب می بنبراءبنامصحابھ از یکیابوبکرباگرفتنبیعتچگونگی باره در). ٩( رسیدخالفتبھ
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: گوید

 وقتھمیندر... بودندجمع حضرت رسول جسدگردآنجا در ھاشمبنی  کھشدممیایحجرهوارد" 

 اندکردهبیعتابوبکربا گفت مردم یکی حالھماندرونیافتمآنھامیاندرراعمروابوبکرکھبود

 دستشرسیدندمیکسبھرشدند و ظاھر... جراحابوعبیدهوعمروابوبکرکھنکشیدطولیبازو

"! مالیدندمیابوبکردستبھبیعتبرایگرفتھرا

 کسبجھتمشخصھایبرنامھو، پیمانھاپیوندھاباسیاسیجناحیکوجودبیانگر سخناین

 مولرچونغربیشناساناسالمازبرخی. استیکدیگر بھ آنانتقال ونگھداریو) خالفت(حاکمیت

 اینکھگویندمیواندکردهتعبیر" گانھ سھ پیمان"بھراصحابھ سھ اینمیان ھمکاری المنسو

 ازکسھرشدقراروشدتشکیلاوخالفتآوردنبدستبمنظورپیامبرحیاتزماندرسیاسیحزب

 دالیل. بسپارددیگریبھپایاندروکردهنگھداریوحفظخودحزبدرآنرابرسدخالفتبھآنھا

: داردوجودنظرایناثباتدربسیاری

 ھایلحظھآندرمردمبھ شتابزده ابوبکر تحمیلوسقیفھدرآنھاکاملھماھنگیو عمل اتحاد) ١

. باشدپیشازپیمانیوطرحونقشھ نتیجھ، بایدبود کودتابھشبیھچیزی، کھغیبتواختالفوتردید

ابوعبیده، عمر ووابوبکردادنھایقرضنانباصطالحیا دادندمیبھمسقیفھ درپاسھایی کھ) ٢

آسودگیوسختیدرتوگفتمیابوبکربھعمر. است'قدرت'کسببرای ائتالف سیاسی یک نشانھ

 ابوعبیدهو عمر ستایشدرنیزابوبکر، وکنمبیعتتوباتابدهرادستتبودیرسولخدایاورویار

 سزاوارترراابوبکرنیزآنھاوکردمی پیشنھادمردمبھراابوعبیدهو ، عمرابوبکر. داد میسخنداد

!  دانستندمی

.   کردمنصوبخودجانشینیبھراعمرکھمرگ بھنگام ابوبکر وصّیت) ٣

: نویسدمی طبری. فیروزازخوردنضربتازپسعمرنظر اظھار) ۴

 ؟ اودھینمیقرارخودجانشینراکسیچرا مؤمنان امیرای: گفتنداوبھشدمجروحعمروقتیکھ" 

 قرارخودجانشینرااوبودزندهجراحابوعبیدهاگر؟ دھمقرارجانشینراکسیچھ: گفتجوابدر

). بودمردهشامطاعوندرابوعبیدهھنگامایندر"! ( دادممی

 سعد بنوانصاربامقابلھبرای سقیفھبسویشتافتنو پیامبرخاکسپاریدرآنھاسھھر غیبت) ۵

. عباده

 دیگروعلیحقدرعمرکھسختگیریھاییوابوبکرحکومتدرابوعبیدهوعمر مداخلھ) ۶

 سخنو) ١٠(دادنشانخود، ازبودندنشستھبستفاطمھ خانھدر ، کھابوبکر انتخاب بھمعترضین

 ازفرداکھکنیمیکوششراهایندرامروزواستایبھرهتوبرایآنازکھدوشیمیشیری" کھاوبھعلی

 ".گردیمندبھرهآن
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 در ، ماندنزید بناسامھسپاهھمراھیبردایرپیامبرفرمانازابوعبیده و ، عمرابوبکر سرپیچی) ٧

سپاھیعمراواخردرپیامبرآنکھتوضیح. بسیار پیامبرتأ کیدوجود باسپاه کارشکنی در کار ومدینھ

 بودسپردهاسامھبنام سالھ ١٨جوانیبھنیزآنرافرماندھیوبوددیدهتدارکرومبارویاروییبرای

' سرباز'بعنوان نیزرا قوم" شیوخ" و" سفیدان ریش"دیگروعمرو، ابوبکرسپاه این باپیامبر). ١١(

 مھمی بسیار پیامھای پیامبر کار این. بود داشتھ برکنارھمراھیاینازراعلیولیبودکردهھمراه

 دشوارچندانباشندبردهسیاسی از ھوشایبھرهکھکسانیبرایآندریافتکھ داشتنھفتھخود در

 پیامبرکھباورنداینبر نیز عبدلمقصود عبدالفتاح ھمچونسنتاھلمحققانازباری، برخی. نیست

 عمرشاواخردرخواستھمیوشدخواھدمخالفتجوانیبھانھبھعلیجانشینیباکھدانستھمی

، سازد فراھمراخودوصیبامردمکردنبیعتزمینھوداردنگاهدورمدینھازراصحابھبزرگان

 کھایقبیلھاستداللاینازراآنھاخواستھمیسپاهفرماندهبعنوانجوانیکتعیینباآنکھبویژه

 برایپیامبر. آورد، بیرون"کندحکمرانیصحابھشیوخوپیرانبرتواندنمیواستجوانعلی"

. داشتاسامھ با سپاه صحابھشیوخھمراھیبرفراوان تأکید کھ بودای قبیلھ منطقھمین مبارزه با

 بھنگامگویاولیبودآگاه "خلیفھ"بعنوانسیاسیقدرتکسببرایشیوخاینقبلیطرحونقشھ بھ وی

' فرداسیاستکارگردانان'و کندعملیراخودفرمانبتواندکھبودشدهآنازناتوانترمرگبیماری

 ازراخودناخشنودیآشکاراوکردندمیکارشکنیسپاهحرکتدربودندخواندهراپیامبردستکھ

: گفتندمیداشتھابرازپیامبر

). ھشامابن سیره" (استساختھفرماندهانصارومھاجریناجلھبرراخردسالی بچھپسر" 

 سیاسی رھبری، ازبیشتر نداشتسال ٣٣، کھنیزراعلی کھبودایقبیلھمنطقوبینشھمین باو

. ساختندمحرومجامعھ

 ابوبکرانتخاببھعلیکھھنگامی: است" گانھسھپیمان"این گویای نیزابوعبیدهبا علی مناظره) ٨

 بھانھراعلیجوانیعمروابوبکرحضوردر، ابوعبیدهکندمیخودداریبیعتازشدهمعترض

 تجربھآنانمانندکارھادرتو. تواندقومپیراناینانوجوانیتو... زادهعمو ای: گویدمیکرده

 پسر: گویدمیابوعبیده. ندارمتقّدماوبرسنجھت از بلھکھدھدمیپاسخ علی نیستی، وآموختھ

 باعلیاما. بینممیتوازترنیرومندزمامداریبرایراابوبکرمن... ؟ نکردیبیعتچراپسعمو

 کھآنگاه؟ ورسولخدایااندیشیدمیبھترشما: پرسدمیمدعی از پیامبرجنگی تدارکآخرینباتوجھ

 فرماندھیبھرازیدبناسامھرسولخدا: گویدمی، علیدھدمیگواھیپیامبربرتریبرابوعبیده

 ابوعبیده. ندانستعیبرااوجوانیوبودندتوقومپیرانھمینآنمیاندرکھگماشتسپاھی

 پیامبرپویایوانقالبیسنتوعلینیرومندبرھانبرابردرراایقبیلھمنطق و فرھنگ ھنگامیکھ

 توگفتماینکھازمن مقصود پسرعمو: افتدمیکاریتوجیھوظاھرسازی ، بھبیندمیبیدفاع
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 زیراباشی میزمامداریسزاوارتوتنھابگذردتوبرزمانیوبمانیزندهاگرکھبوداینخردسالی

 راابوعبیدهاعترافکھھم علی. برتریھمھازخویشاوندیونسبوفھموعلمودینفضل و در

 تابیتاھلمابخداآری: باشدجانشینیمعیاربایدشدهیادارزشھای ھمین کھ کند می ، تأکیدشنود می

 و اداره خلق توانا در وبیناو رسولخداسننبھعالموخدادیندرفقیھو خداکتابقاریمامیاندر

 سوگندبخدا... سزاوارتریمشماازاستعدلبھآنانمیان) اموال(کنندهقسمتوحقنگاھبان

 ازوکندمیگمراھتانخداراهازکھنکنیدپیروینفسھوایاز... ماستمیاندرخالفتابوعبیده

 کھ را بدعتی علی). خلفا، تاریخ، الغدیرابیطالببنعلیامام(شدخواھیددورترودورحقیقتوحق

' قدرت'تسخیربرایتشیخوخّیوسازشودسیسھ، یعنیگذاردنداسالمیسیاستدرصحابھشیوخ

 ازپیرویرادارنداعترافاورفتارواندیشھبرتری و شایستگیبھنیزخودکھکسیزدندورو

سیاسیتاریخروندالبتھ، ویافتخواھدترگستردهوژرفتر ابعادی پیوستھکھداند می نفسھوای

. است) ع(علیبینیپیشدرستیگواهنیز اسالم

 یاراناز، وییافتشّدتپیامبر بیماری آنکھاز، پس)پیامبر وفات شب( "مصیبت پنجشنبھ" در) ٩

نمی کسی". نروند خطابھمرگشاز پس"کھبنویسدتیوصّیتابیاورنددواتولوحکھخواستخود

 ولی) باشد اسالمتاریخجاودانھ معّمایشایداینو( بنویسد خواستھمی چیزھایی چھدقیقًاپیامبرداند

 پیامبر کھپنداشتند، چنینبودندکرده کارشکنی اسامھ سپاهکاردرنیزپیشتر ، کھصحابھشیوخ گویا

 را آنانسیاسی ھایبرنامھوپیمانھاکھمطلبییاوبنویسدعلیجانشینیبارهدرچیزیخواھدمی

 بحرانمرحلھبھپیامبربیماریکھبھانھاین ، بھباری. سازداثربی"خالفت"تصاحب  با رابطھ در

. شدندپیامبر دستور اجرای مانع وکردندبپا ھیاھو) ١٢! ("استافتادهگوییھذیانبھمرد"و رسیده

 بجایی کار! بنویسدخواھدمیراچیزیچھکھپرسیدندمیپیامبر از پیوستھنگران  و بیمناک آنھا

 بھ، ولیبیاوریددواتوقلمبرایشکندتوصّیخواھدمیپیامبر آخرکھزدندفریادزنانکھکشید

 شمااز زنھا ھمینکھ گفتخشمباپیامبرو! خواندند"یوسفیاران" را آنھا کردهپرخاشزنان

 میبارهایندر) سنتاھلپژوھشگر(امیناحمددکتر. بگذارندتنھایشخواستسپس بھترند، و

: نویسد

 ھرگزکھکندامالء نامھتاببریدرسولنزدکاغذودوات: گفتند، برخیافتاداختالفاینکارسربر" 

 ھمعمرسخن، و)۴١، صاالسالمیوم" (گفتعمرآنستکھسخن: گفتنددیگربعضی. نشویدگمراه

).١٣! (استبسراماخداکتابکھبودآن
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علیحق

 ، وپیامبرجانشینیمقامبھدستیابیبرایسیاسی مبارزه روشھایوراھبردھابررسی ادامھ در

 بسیاربخشایندر ، کھ"علیحق"بنامعبارتیاز است الزممدعیان استداللھایوارزیابی دیدگاھھا

 استگرداندهمسلمعلیبرایراجانشینیحقچیزیچھدیدباید نخست. آیدبمیان ، سخنآمدخواھد

 در" علیحق"درکبرای. کنندمیمطرحپیوستھ، آنرارقیبانشومخالفانحتی، وپیروانشواو کھ

:برگشتشدطیکھروندیاسالمی ونھضتگذشتھبھبایدپیامبرجانشینی

 کھاستخمغدیر ، واقعھآوردارمغان علی بھبرایرا جانشینی حقکھ رویدادی مھمترین) ١

 برخمغدیربناممکانیدرالوداعتھحّج ازبازگشتدرپیامبر. اندکردهنقلآنرانیزسنیمورخان

 بھوشدهجدادیگرانازمسلمانانازدستھھر ، کھحضرموت ویمنوتجدوتھامھومدینھراهسر

 ;روند میخویشزادگاه

 تودهراسنگھا. برسنداندآمدهدنبالکھآنھاتاکردصبر. برگردنداندرفتھپیشترآنانکھداد دستور" 

 راطوالنی، علیایخطبھایرادازپسپیغمبرونمودندپابربزرگ شترھا منبریجھازازوکردند

 آنانخودبرمؤمنانازکسی چھ: پرسیدجمعیتازابتدا: کردمعرفیقاطعودقیقسبکیچنینبا

 شماخودبرشماازمنآیا: پرسیدسپس. دانندمیبھتررسولشوخدا: گفت ؟ جمعیتاست" اولی"

 منعاد، وواالهمنوالاللھم. موالهعلی فھذاموالهکنتمن: گفتسپس! چرا: گفتند ؟ ھمھنیستم" اولی"

 کتابدر - ۴٣٧، صشریعتی علی، دکترشناسی اسالم" ( خذلھمن اخذلو نصرهمن انصروعاداه

 آوری، جمعاندکردهنقلراخمغدیرواقعھکھ سنیوشیعھتاریخی کلیھ منابع امینی نوشتھالغدیر

). شودمیتوصیھزمینھایندربیشترتحقیقبرایآنھابھمراجعھکھاستشده

 برآیاکھپرسدمیمسلمانانازنخستعلیمعرفیازپیش پیامبر آنستکھرخدادایندرباریکنکتھ

مسلمانان را برای آینده بھ آنھا بنمایاند کھ راه و راھبری جملھ  از تواندمییعنیاست"اولی"آنان

 بھمسلمان تودهنھوپیامبرنھکھدھدمینشانمردمپاسخو پیامبر ؟ پرسشآن نیست نیافتتوان خود 

 اسالمتوحیدی جنبشآرمانھایپیشبردراستایدرآنراوداشتھنظراز سوی مردم جانشین گزینش

 ایقبیلھتعصبّی واشرافیفرھنگگرفتارھنوزکھایجامعھدرپیامبر نھ .انددانستھ میآمدکار

 سپردهخوداّمتبھ" کًال رامھماینوکردهپرھیزخود اصلح برای جانشین بارهدرسفارش ، ازاست

 می رھنمود پیامبر وسفارشازنیازبیرا خود سازسرنوشتاموردرمسلمان توده نھ ، و"است

 مسلمان توده کھ کند شناسایی را پیامبر شایستھ جانشینتوانستمیھنگامی "دموکراسی. "استدیده

میجستجو سنن قبایل وارزشھاازبیرونراشایستگیمعیارھای نبوده وقبایلشیوخ رو دنبالھ

 مستقلنا ، آرایبودند کلمھ واقعیمعنیأی بھر دارای قبایل شیوختنھاکھایجامعھدر وگرنھ. کردند

 واصول با این ، کھبیانجامد تعصبّیوتشیخوخّیوتاشرافّیتقویت بھ توانست می تنھا قبایل توده
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 رھبرو خودجانشین بعنوانعلیمعرفیبا پیامبربنابراین. بودناسازگار اسالم توحیدی آرمانھای

 نمیعصرآندر خودبخودی "دموکراسی"کھدادانجامرا کاریاسالمی بنیادنو جامعھ عقیدتی

 تأثیر آیندهسیاسی روندھایبرپیامبرکھ بود معرفیوسفارشاینبا، وبرساند انجام بھتوانست

 شیوه). ١۴" (رساند کمالبھرااسالمدین" وکردتضمین را توحیدی جنبشآئین و و تکاملگذارد

 پیشروقشرذھن درحتی ، بلکھمسلمان تودهمیاندر تنھانھپیامبر جانشینگزینشدرپرسی ھمھ

آن عصر  خاص یاسیس یدادھایروندھا و روکوشندمیکھآنھاوبود نیافتھنمودینیزاسالمی جامعھ

 بھعلیمعرفی در. اشتباھنددر سختدھند "تطبیق"عصر اینسیاسی ارزشھای سنتھا و بررا 

 ، ورواستانتقادی دانستندمی علیحقراجانشینیاوازپیرویبھکھآنھا وپیامبر بھھن، جانشینی

 خانھسال ٢۵را شایستھرھبر وغصبراعلیحقھادسیسھوھاحیلھ انواعباکھکسانی بھنھ

 راتوحیدیجنبش تداومبرای شایستھرھبر . گیردمی تعلق! "دموکراتیک" امتیازیگرداندندنشین

" دموکراتیکانتخابات"یک نیزدادرویسقیفھدرآنچھ، وشناختمی عربقبایلازبھترپیامبر

 صحابھ سیاسی و رفتار شھیدر اند یگاھیجا چیھ یرھبر" کیانتخابات دموکرات"، بیاید چنانچھ. نبود

' تاریخبر حاکماسالم'گرانتوجیھ تنھااین، واستنداشتھ نیز کردند مخالفتعلیجانشینیباکھای

، باری. اندکردهتعبیر"! اّمت اجماع"بھراانتخاباتی کودتایشبھ آن کھ اندبوده) خالفتنظام(

: بنویسد چنینکردامر عثمانبھبیماریبستردر ابوبکر

 کنیدگوشرااوسخنپس. دادمقرارشماکارھایمسئولراخطاببنعمرمنکھ، ھمانابعداما" 

: گفتداشتاعتراضانتصاباینبھ عوف کھ بنعبدالرحمن بھ سپس ، و"! نماییداطاعتاوازو

 رامقاماینیکھروافتادتانبینیدر، بادبرگزیدمشمااموربرای راشماازمردیدیدیدوقتی" 

). یعقوبیتاریخ"! (خواستیدخودشخصبرای

 ، ھیچاش" امروزی"حامیاننظر، برخالفاوکھشودمیدانستھابوبکربرخوردوگزینش از

 ، وخودمسلمسیاسی'حق'راخلیفھانتصاب ابوبکر. استنداشتھ" اجماع"وپرسیھمھبھباوری

 برایراحقایننیزخطاببن عمر. استدانستھمیمردم'وظیفھ'نیزآنراچرایوچونبیپذیرش

 گرفت شکل جھتآنازتنھااشانتصابیشورای، وکندتعیینخلیفھکھبود قائل) مردمنھو(خود

 بسیارخمغدیردرپیامبرروشحالیکھ در! برگزیندراآنھاازیکیکھ نبودندزندهسالموابوعبیده کھ

 ، کھکندمیدرخواستمسلمان تودهازراحقیچنیننخستپیامبر. است' شیخینروش' ازمتفاوت 

 کندمیمعرفیراعلیسپس ، واز آن مردم می داند ًاحق تصمیم را در این باره اساسبیانگر آنستکھ 

 از بسیاری متأسفانھ. "شیخین" شیوهبھانتصابنھواستسفارشوپیشنھادیکبصورتآنھمکھ

 اثباتقابلوجھبھیچ، کھتجریدیمباحثاینگونھو" علی الھی انتصاب"برپافشاری با "شیعیان"

" شورا"، "اجماع"پوششزیرراشبھ کودتای سقیفھکھانددادهرافرصتاینمقابلطرف ، بھنیست
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... کنندبازگو شدهتحریفو وارونھرا حقایق وساختھپنھان " دموکراسی"و 

 پیامبرکھشودمیدیدهاسالمیجنبشتاریخدرنیزدیگریھای، نمونھبگذریمکھ خمغدیرواقعھ از

: استکردهمعرفیجانشینیورھبریبھعلی را 

علنی راپرستی  یکتا بھدعوتشود می مأمور پیامبرایحادثھبموجبپنھانیدعوتسال سھازپس

 ھمھ پیامبر). ٢١۴ آیھ ،شعرا سوره(کردمیآغازخویشانازبایدو) ٩۴ ، آیھحجر سوره( سازد

 یاریپیمانکسھرکھگفتساخت وآشکارراخود دعوتپذیرایی  ازپسوخواندفرا را خویشان

 و پذیردمیرامحمددعوتعلیتنھاآنھا ھمھمیاندر. بودخواھداوجانشینو، وصی، برادربندد

). طبریتاریخ(شماستبیندرمنجانشینومنوصیومنبرادر) علی(این: گویدمیپیامبر

 مدینھدررا، علی)تبوکجنگ(رفتمیجنگبھرأس سپاھی درپیامبرکھباری آخرین ھمچنین

 روانھسپاهپیاز علی کھگشتسببعلیبھ" منافقان" دھندهآزارھایکنایھو نیشاما. داشتنگھ

 درمرااینبرایتوکھکنندمیخیال، منافقانخداپیغمبر ای: بگوید و رساندهپیامبر بھ راخودگشتھ

: گفت ، پیامبر!کنیبازسرازایخواستھواییافتھسنگینخویشدوشبرمراکھ ایگذاشتھشھر

 من و خانواده بروبرگرد. امگذاشتھ ام کرده رھاخویشپشتدرآنچھبخاطرترامن. اندگفتھدروغ

، اندیشدمیجنگوسپاهبھھمچنانعلیبیندمیکھ پیامبرسرانجامو. باشجانشینمراخودخانواده

: گویدمی چنین

 پیامبریدیگرمنازپساینکھ؟ جزموسیقبالدرباشیھارون بمنزلھ منقبال درکھعلینیستیراضیآیا" 

". نیست

 ویژگیھایوارزشھا، ھمانااستبرانگیختھراپیغمبرسفارشوتوجھ کھ اساسی عامل اما) ٢

 مردینخستینو) خدیجھازپس(کسدومینعلی. استمدعیاندیگرمیاندرعلیبفرد منحصر

 اندیشھوروحوبودگرویدهاسالمبھکودکیسنیندر. پیوستپیامبرپرستی یکتاجنبشبھکھاست

 منطقوفرھنگباونداشت' جاھلیت'باپیوندیعلیپس. بودیافتھ پرورش آئین یکتاپرستی دراش

 قرآن حل توحیدیوانقالبیھایآموزهدر چنان وی. بودبیگانھعرباشرافیوای، قبیلھقومی

: گفت اشبارهدرپیامبرونمودمیناپذیرجداییآنھاازکھگردید

). ١۵( "حقباعلیواستعلیباحق. شوندنمیجداھمازای لحظھ قرآن وعلی" 

 آنھابھ اسالمعقیدتیو، اجتماعیسیاسیحیاتتداوموبقاء، کھتاریخیآزمونھایترینسخت در وی

 وکاردر: بودآمده سرفراز بیرون پیروز و آنھاتمامیازوجستھ شرکت ، دلیرانھنمودمیوابستھ

 یکتا، درپروردگار پرستشوایمان ، دربعھد وفای و پرھیزگاری ، درپھلوانی و فداکاری ، درپیکار

 وزھد، درگذشت وشکیباییحکمت، در و علم، درسخنوری واندیشھ، درصداقتوخلوص

 روح. بودروزگارسرآمدو ، بیمانندعدالتخواھیو جویی حقدر وجوانمردی وآزادگی، درپارسایی
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 عمر بن براستی این و بودساختھ رھبری شایستھ راعلی، وی جانبھھمھشخصیتوبعدی چند

 ضربھ". تن بھنسبتاستسرمانندبھاّمتھبنسبتعلی" : کھکندمینقلپیامبرقول ازکھاستخطاب

 تضمین کرد، و را آنحیات ادامھو) ١۶(خندقجنگدررااسالمپیروزیکھبودعلیشمشیر

، خیبر جنگ در ".تر است  ارزندهانس وجّن عبادتازخندقنبرددرعلیضربت" : ستودچنینرااوپیامبر

 ھایقلعھگشودنبرای عمرفرماندھیبھدومروزوابوبکرفرماندھیبھسپاھینخستروزپیامبر

: گفت پیامبر. بازگشتندناکامدوھرکھداشتگسیلخیبریانمستحکم

 ، ورارسولوخدااوھمودارنددوسترااورسولشوخداھمکھفرستادخواھمخیبرفتحبرایراکسی فردا" 

 ھاقلعھوکندجایازراخیبر دروازه ، علیبر آمد فردا ، چون"شدخواھدگشودهاوبدستھاقلعھاین

! شدگشودهدیگریازپسیکی

 علی کھعظمتھاییوارزشھاتمامیکھگوید می" ، مارقین، ناکثینقاسطین" کتاب در شریعتییادزنده

 باوی. 'حسد'دوستدرو است انگیختھ' کینھ'دشمن، دراستآفریدهمکتبیپیگیرنبردسال ٢٣در

 می جرم اش' بودن'کھکندمیرشدچندانمردیکگاھی"کھشاندلارزنده پروفسورسخن بھ اشاره

 تمامی" کھجرداقجورجگفتھنیز ، و"دوستبھھموبپردازددشمنبھھمبایدآنرا جریمھوشود

 تعیین نقشوعلیویژهتواناییھایوارزشھاکھ گوید ، می"بودعظمتھایشغرامتعلیرنجھای

 صحابھ ازبرخیمیان، دربودنیزپیامبرستایشموردپیوستھ ، کھاسالم حیات تداوم در او کننده

 سخن این. استشدهتبدیل' کینھ'بھ بعدیمراحلدرو' حسد'بھکھاستکردهایجاد' حقارتعقده'

 ازاندکی بارامویسرخشترانبھترینحاضرمکھداشتمقامیعلیرسولخدازماندر"کھعمر

 بھسقیفھ روزدراینکھبا ابوبکر. روانشناختیتحلیلایندرستیبر است ، شاھدی"کنمعوضآن

 عھدهرا خالفتامر) ١٧" (فتنھ"ازپیشگیریبرای گوید کھ میبود شده یادآور راخودحقکھعلی

 اینکھ بانیزعمرو! کندمیخودجانشینراعمرکارپایان، درداندمیراعلیحقوشدهدار

 چنان شورایش ، ترکیب"بردمیاستوار راه بھرامردمشماشودرھبرعلیاگر"کھاستمعترف

!!گرددفراھمعثمانپیروزیوعلیشکست زمینھکھاست

 عقیلجز ، ویکرد رویپس از فقر مرگباری کھ بھ ابوطالب: پیامبربھ علی خاص قرابت) ٣

تحت سرپرستی نیزعلیمیانایندروسپردخودخویشانبھ ناگزیررافرزندانشسرپرستی دیگر

دامان  درکودکیاز راعلی ترتیب پیامبر بدین). ١٨(و آموزشھای ویژه او قرار گرفت  مستقیم محمد

 پیامبر کھ گویندمیتاریخی روایات. ساختقرآنی آشنا مفاھیمو جستارھابارااووپرورد خود

 بیکرانجھانبھرااشدیدهونشستمیخلوتدراوباساعتھا .است گرداندهویژهراعلیآموزش

: گویدمیبارهایندر خود علی. گشودمیآنتوحیدیحقایقوھستی

پیازمن" و "کردمیآغازسخنبھاوشدممیخاموشگاهھرودادمیپاسخپرسیدممیرسولخداازچھھر" 
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. "مادرش پی ازشتربچھھمچونبودمروانرسولخدا

 ، ھرگزاشجوانیھمھ، باعلیتاگردید قرآنی، سبب ھایآموزهکاربستوفراگیری درعلی توانایی

 نزدیکی. باشد وی تأیید موردھموارهوانگیزد،برراپیامبرسرزنشکھنکند کاری ونگویدسخنی

، درگذشتندجوانیدرھمگی ، کھپسران پیغمبرحتیویارانازھیچکسکھبودچنانپیامبربھ علی

 میتکرارپیوستھجانشینی مسألھدرآنچھکھداشتتوجھ باید بنابراین). ١٩( نبوددستیآن بر را

 ونزدیکیاصلدربلکھ نیستخانوادگیو  خونیپیامبر، صرفًابھعلینزدیکی و بستگی ، یعنیشود

. استو اخالقی، عاطفی، اعتقادیفکری عمیقپیوند

" علیحق"آنچھ کھھستند ستونی سھ، نیستندگسستھوجدانیز یکدیگر از ویژگی، کھسھ ، اینباری

برداشت می چنینشدگفتھکنونتاآنچھاز. داردقرارآنبرشودمینامیدهجانشینیورھبریدر

 پذیرش روشنتر بعبارتیاوحق مداریوساالریشایستھ، علوی تشّیعسیاسی فلسفھپیامکھشود 

 –علمی ' صالحیت' از سوی کسی است کھ از مردمآزادانھو آگاھانھ بیعتدررھبری 'مسئولیت'

برخوردار می  جامعھدر' عدالت'وقسطآرمانپیشبردومردم ادای حقوق در اخالقی –اعتقادی 

مردمی بر 'زور'با اھرم کھ "مطلقھوالیت"حق باغمبرینژاد پاز  پیشوایی" الھیانتصاب" نھوباشد، 

.فرمان براند "صغیر" و کارپذیر

 

 سقیفھرویدادتاریخیپیامدھای

حتی پیغمبر، ووفاتاز پس آشفتگیازبرداریبھرهوطلبیفرصت با" گانھسھپیمان"سقیفھ در اما

 مسند ویافتھدست سیاسی پیروزی، بھ)حدیثجعل(فریبو)تھدید ناراضیان( زوربھتوسلبا

 اتفاقبھقریب اکثریت: نویسندمیحنبلامام و طبری). ٢٠(ساختندخودآنازرا پیامبر جانشینی

 سلمانوزبیروطلحھ. کنیمنمیبیعتعلیباجزگفتندوکردندخودداریابوبکربابیعتازانصار

 جزنشدندحاضروکردند خودداریبیعتاز نیز" مھاجرین"ازدیگرجمعیویاسرعماروابوذرو

). ٢١( کنندبیعتعلیبا

 سپسو( سیاسیچالشو شکافترینداردامنھوبزرگترینحالعیندرو نخستینسقیفھ رویداد

 کھپیامدھاستھمین تلخی. استباقیھمچنانآنپیامدھایکھآوردپدید اسالمتاریخدررا) عقیدتی

 انتخاببھاعتراضدرسلمان. کندمی گھرباربسی راپیغمبردانشمندیارفارسیسلمانسخنمعنای

 میزبان فارسی بھگشتندباز میسقیفھازشادمانکھیارانشواوبھ ابوبکر توطئھ آمیز وزدهشتاب

 اینزمانو شرایطاساسًاوابوبکرانتخاببھکھ ای ، صحابھباری"! نکردیدوکردید: " گوید

 برمقاومتنخستینگذارفاطمھ پایھ. نشستندبستپیامبردخترفاطمھ خانھدرداشتنداعتراضگزینش

 ابوبکرحکومتاقداماتنخستیناز. استاسالمدرحاکمانستیزیحقوسیاسیانحرافاتعلیھ
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 این. بودبخشیدهفاطمھدخترشبھپیامبروپیامبربھیھودیانکھفدکبنامبودزمینی مصادره

 علیھ برقدرتنمایش، جزگرفتصورت) ماترکنانورثال(پیغمبرازحدیثیجعلباکھمصادره

 ادعایگرفتنپسبھاوکردنوادارومستقلآمددرمنبعیک ازعلیکردن، محروممعترضان

 آغازبراینشانھراغصب این فاطمھ). ٢٢( نبود... حکومت از اطاعتنیزواشرھبری

 حاکمانیباستیزبھانھرافدکبازپسگیریودانستمردمحقدرحکومتستمگریو زورگویی

 کمترینمبارزهایندر فاطمھ. بودندکردهپایمالرارھبریدرعلیحقنیزاینازپیشکھساخت

 ابوبکر بادیوارپشتازجز نشدحاضرحتیکھبودپیگیروسرسختچندانوندادنشانھم نرمشی

 جنازهبر" شیخ"دوآنکھکردوصّیتعلی بھ... بگوید، سخنبودآمدهعلی خانھبھعمربھمراهکھ

 دختر'معنویپایگاهوفاطمھرادیکال موضع. بماندپنھاننیزآرامگاھشحتیونیابندحضورھماش

 ابوبکرباعلیبودزندهفاطمھتاچندانکھ بودعلیبرایاستواریپناهوپشتمردممیاندر' پیغمبر

 کرده خودداری بیعت ازنخستکھمدینھمردمانبیشتراینکھ ، با)مسلمو ، بخاریطبری( نکردبیعت

 ومردم ناگزیر تسلیم از پس. نمودندبیعتاو با وداده" رضایت"، و بھ ھر دلیل، رفتھبودند رفتھ

مردم  سراغ بھ شبھای مدینھ دلدرمرکببرسوارفاطمھوپیاده، علیابوبکرحکومتاستقرار

 در "شیوخ" سیاسیروشوبگویندسخنمردموخود شدهپایمالحقوق ازتاروندمی )بیشتر انصار(

 دراوحقوعلی، ارزشھایپیامبرسفارشھایازانصار با فاطمھ. نمایند محکوم را حاکمیتتسخیر

 تاریخ... ودھدمیبیمآیندهتیرگیازواندخوردهمردمکھفریبی، ازگویدمی رھبریوجانشینی

 میمردمازوی. باشدگرفتھموضعفاطمھجویانھحقمنطقبرابردرکسیکھدھدنمینشان

 کھمردمولی". کنیدیاریکوشدمیآنراهدرکھحقیگرفتنبازدرراابوالحسنشما: " خواست

 کردهبیعتابوبکربامارسولخدادخترای" کھآوردندمی، عذردانستندمیشدهتمامراکاردیگر

 زودتروگرفتمیپیشیعلیتوعمویپسروتوھمسراگر. استیافتھخاتمھدیگراینکاروایم

). ٢٣" (گذشتیمنمیاوازدیگریبرای و دادیمنمیقراراوکناردر احدی را مابودگفتھرامطالب

 ازوبردارمدفنشوکفنوغسلازدستوکنمرھااشخانھدررارسولخدامن ": گویدمیپاسخ در نیز علی

 روشورفتارازدفاعدرفاطمھ و). ٢۴( " ؟شوممشغولنزاع بھ حکومتش سر برورومبیرونخانھ

 کاریآنھاونکردبودسزاواروکردمیبایستمیکھکاریجزابوالحسن: " گویدمیعلیسیاسی

 سرآغاز واقعھاین شد اشاره چنانچھ). ٢۵" (طلبکارشان  وبودخواھدحسابرسشانخداکھکردند

 یک: انجامیداسالمعقیدتی در – سیاسی گرایش دو پیدایشبھکھ بوداسالمتاریخدر کشمکشی

 اسالمھمانکھکارمحافظھراستگرایشیک، وعلویّیعتشبھانقالبی موسومرادیکال گرایش

'عدالتخواھانھ'و' جویانھحق'نگاھیحکومتوسیاستبھنخستگرایشنگاه. استتاریخبرحاکم

 کھاستنیروییوکسیبا' حق'آندرکھاست' قدرت'بھمعطوفدومگرایشنگاهحالیکھدراست
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... باشدکرده' تسخیر'راحکومتنھاد وداشتھبیشتری' زور'

 و" دموکراسی نمایندگی"بویژهسیاسی وپیشرفتھسننودستاوردھاایپاره سایھ در امروزاما 

 ازنیز دیگریتعبیر'تاریخ بر حاکماسالم'بھوابستھ" مدرن"پژوھشگراناز ، برخی"انتخابات"

 عباسنمونھ برای. استنادرستپایھ ، ازگشتاشارهپیشترچنانچھکھاندکردهشدهیادکشمکش

امام علی  سالھ ٢۵سکوتکھفصلی ، در"االمام عقبریھ"کتابدرسنت اھل پژوھشگرالعقادمحمود

 شبھجدیدتوجیھ، یککندمیتوجیھ را) سقیفھدر" صحابھمشایخ"پنھانیسازشوو نیز دسیسھ (

اعتقاد  انتقادات وارد بر شیخین را بھوافزودهحاکماسالمایقبیلھ –سنتی توجیھبھنیزدموکراتیک

 : کند میمطلوببھمصادره"غالت شیعھ"

 خونھنوز کھ ای سالھسیجوانکھء نداشتاقتضااسالمنوبنیاددینمصلحتونبوی حکمت" 

 مشایخ ، علیرغمبودجوش در خونریز اوشمشیرواوعلیھحنینوخندقوبدرکشتگاناولیای

 براسالماساس چون ھمچنین و. شود برگزیدهپیغمبرجانشینیبھقریشسفیدانریشوصحابھ

 بھوکندنّیمعجانشینخودبرایشاھانوامرامثلپیغمبرنبود، مقتضیداردقرار... دموکراسی

 کھ شیعھغالت... فرمودموکولصحابھکباررأیومسلمینشورایبھراخطیرامرایندلیلھمین

 اسالمیمصلحتونبویحکمتکھبیندیشندبایداندکردهغصبشیخینراعلیحقمعتقدند... 

 بصورتوکندجلوهھاشمیخاندانسیادتشکلبھعجموعربچشمدراسالمآییندادمین اجازه

). ٢۶" (گرددتصویرطایفھاینموروثیحکومت

:کردبندی دستھ راآنھا ، باید"علیحق"شدنپایمالدرعقادتوجیھاتدقیقارزیابیوبررسی برای

 اشرافاولیای کینھوخشمکھعلیکردنمی" اقتضاءاسالمبنیادنودینمصلحت و نبوی حکمت) "١

: رسد میانسانذھنبھبسیاری پرسشھای اینجا در. گرددپیامبر، جانشیناوست با عربمشرکینو

 میاندریاداشتمیپذیرشمسلمانتودهمیاندربایستمیاساسًااسالمپیغمبرجانشینآیا

 یاناچاریسر ازو مسلمانان پیروزیازپسآنھا بیشتر کھپرستبتاشرافیخاندانھایبازماندگان

آتش درمشرکینآنکھنھ ؟ مگربودندگرویده آئین نوین، بھشکلیو ظاھریالبتھ، وطلبیفرصت

 ویافتھ آئین نوین دررا' حق'براستی آنانبازماندگان ؟ اگربودند برافروختھ خود کھسوختند جنگی

 و' حق' بھجزکھماندمی باقی "اوخونریزشمشیر"وعلیازکینھبرایجاییچھاندگرویدهبدان

 پیامبرتاریخی –اجتماعی رسالت تداومدربایستنمیپیامبرجانشین؟ آیانرفت بکار' حق'برای

داشتھ جامعھدرکارکردیوجایگاهچھمشرکینتوز کینھ ، پس بازماندگانآری؟ اگرکردمیحرکت

؟ کردپیدا اھمیت اینقدرسازسرنوشتامردر این  آنھا سیاسی گرایش کھ!) باشندداشتھو یا بنا بود (

 برمعیارینیزآنانسیاسی خواستھ کھاستبودهمطرح عربیجاھلیتواشرافیت پنھانبازگشت آیا

بازماندگان گذاریتأثیر تا" قلوبھممؤلفھ" اصل چرا). ٢٧(؟ گشتپیغمبر برای جانشینگزینش
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 کردننشینخانھباآنانکینھوخشمآیا؟ رفتپیش ھممسلمینآیندهسرنوشتاشرافیت بت پرست بر

 واگذاریباعثمانو عمرو ابوبکر ؟ آیانمودآن تاریخ، فروکشاز سال ٢۵گذشت ازپس، حتیعلی

 علیعلیھخندقو احدوبدرکشتگانبازماندگان خون جوششاز، توانستندامویانبھشاماتحکومت

 خشم، دیدیمنخستبخشدر ؟ چنانچھگیرندجلوآنانسیاسی طغیانازو بکاھنداوخونریزشمشیرو

 آزاروکشتاروعلیبھدشنام و نکردفروکشنیز "خالفت" نھادبھدستیابیازپسحتیآنانکینھو

... بودآنان روزانھ برنامھعلویان

 وارونھکھگفت باید، در ورای آن فلسفھ قدرتبجوییم و نھ مطابق  حقیقترا در " مصلحت"اگر 

 برای کھکردمی "اقتضاءاسالمبنیادنو دین مصلحت و نبوی حکمت: "استدرستعقادسخن

 برایفردترین ، شایستھآئین نوین پوششدرجاھلیتواشرافیتدوبارهبازگشتاز جلوگیری

 شدهگفتھتاکنونآنچھبربنافرداین، وگزیده شودبررھبری جنبش توحیدی اسالم پیامبر وجانشینی

. نبود) ع(علیجزاست

 این! دارندبرتریسالھسیجوانیکبر" قریشسفیدانریشوصحابھ مشایخ"، جانشینی امردر) ٢

 ، یعنیدارد' اسالم'نھو' جاھلیت'در کھ ریشھ است برخاستھ فرھنگی ازارزیابیوسنجش معیار

 قرنھاگذشتازپسکھاست تأسف بسیجای. عربایقبیلھوایعشیرهآلودشرکفرھنگھمان

 نیز مسلمانزبان پژوھشگرانعلی ازبامناظرهدرجراحابوعبیدهایقبیلھمنطقو استداللھنوز

' جاھلیت'بااینکھ با ابوعبیده! زنند می پیوندھم"! نبوی حکمت"بھ آنرابیشرمی  با کھشودمیشنیده

" نبوی حکمت"وسنتبرتکیھکھعلی جویانھحقمنطقبرابر ، در'اسالم' با داشت تاژرفترپیوندی

" سنت"از درستی شناختکھاستدادهنشان" سنت"اھلپژوھشگراینولی نشست ، عقبداشت

" غصبشیخینراعلیحق"کھبیندمیمعقولیدلیلراعلیجوانیو ندارد" نبویحکمت"وپیامبر

!!  کنند

 این". کندنمعّیجانشینخود برای شاھانوامرامثلپیغمبر"کردنمیاقتضاءاسالمی دموکراسی) ٣

!) "شیخین"نیز  و(پادشاھانھمچونپیامبرآری! شودمیارادهباطلآناز کھ است حقی سخن

. گذشتآنتحلیلوشرحکھکرد بسنده اصلح جانشینباره در سفارش بھونکرد' منصوب'جانشین

 ھمیندرنیزعمر؟ وکردنمعّیجانشینخودبرایپادشاھانھمچونابوبکر کھداند نمی عقاد آیا ولی

 عقاد؟ اگرکردایجاد" صحابھ مشایخ"سیاسیبرنامھدرتغییر کوچکیعبیدهابومرگکھبود اندیشھ

 دموکراسی"نھادنپازیربرایراعمرو ابوبکر باید، میبود پیگیروصادق و راسخ خود در باور

 است ، کوشیدهآندیگرنیمھکردنپنھان حقیقت، وازنیمیتنھابیانبااو، ولیکند سرزنش" اسالمی

 در" صحابھمشایخ"انتخاباتیکودتایشبھھموکندانکارراپیامبرسفارشتاریخیضرورتھم

 راخطیرامراین" پیامبر ادعا کھ اینباعقاد اما و! کندوانموداسالمیدموکراسی اقتضای را سقیفھ
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کودتا  وآمیزدسیسھانتخابزیرکانھخواھدنمود، میواگذار" صحابھکبار رأیومسلمینشورایبھ

 معتبر سند  ھیچاوًال! برگرداند "بھ شورای مسلمین و رأی کبار صحابھ"راسقیفھدرابوبکر گونھ

 عمر انتصاب( آمدپیشترکھدالیلی  بھدومًا. نیستدستدربگذاردصّحھراعقادادعایکھتاریخی

 ، این)سالم وابوعبیدهبارهدرعمرسخناننیز، وعوفبنعبدالرحمنبابرخوردوابوبکرتوسط

، متأسفانھ. بودند بیگانھ شورایی فرھنگو کًال" مسلمینشورای" بانیزخود" صحابھکبار"

 عمروابوبکرحالیکھدروشوندمیھمآشازداغتر کاسھ گاه' حاکم اسالم' گر توجیھ پژوھشگران

 ازگرفتنبیعتدرخویشسیاسی روش، بھکردند را درک سقیفھپیامدھایآنکھ از ، پسخودشان

 در" اسالمیدموکراسی"و" مسلمینشورای"، " اّمتاجماع"ازھمچنان ، اینانگرفتندخردهمردم

 میپوزشبودداشتھرواخالفتامرپذیرفتندرکھشتابی از ، ابوبکرباری! زنندمیدمسقیفھ

 باز، و)طبری(داشتمحفوظ آنشّر ازراماخداکھبوداشتباھیاوبابیعت: گفتعمروخواست

: بودنکردهابوبکربابیعتبھامرھرگز" مسلمینشورای"بنامچیزیکھکرداعتراف عمر

 عملبیعتآنبمانندکسیاگروفرمایدرفعرا آنشّر خدا. بودنارواامریابوبکربابیعتھمانا" 

 استفریفتھرااوکھ، ھماناکندبیعتمسلمینمشورتبدوندیگریباکسیجاھر. بکشیدرااوکند

). ٢٨) (، شھرستانینحلو ملل" (برسندقتلبھدوھرتااستواجبو

. نیست قبول ، قابلاند بوده ابوبکر زمامداری خواھانآنروزدرمسلمینبیشترکھھم ادعا این

 نمیمنطقًامدینھدرکھ دانستندمیقریشحقرا  خالفتاساسًا) جناح سیاسی ابوبکر" (کبار صحابھ"

 سخنحرمت بھ جملھ انصار ازومسلمین بیشتر بعدھا ، و اینکھباشند آراء اکثریت دارایتوانستند

 با ناخواهخواهکشیدهاعتراض از دست... وسعدترورفشارزیر نیز و) ٢٩(پیامبربھمنسوب

. کندنمیایجادکارآغازدر، تغییرینمودندبیعتابوبکر

 خود عقاد! کردمیجلوه" ھاشمیخاندانسیادت"عجموعربچشمدر آئین اسالمعلیرھبریبا) ۴

، ایطایفھوایقبیلھوقومیتبعیضاتبامبارزهزمینھدرعلیزمامداری تجربھکھداندمی بخوبی

 بعثتدوراندرعلیاجتماعیرفتارواندیشھنھ). ٣٠( استبیمانندویگانھ اسالمتاریخسراسردر

 برخالف علی .داشت" ھاشمیخاندانسیادت"ازنشانی کمترین او سالھپنج حکومتنھجھاد، وو

: گوید ، میداشتند پافشاریقریش خالفت بر کھ" صحابھمشایخ"

 پیشدرراه طغیانکھھماکنونوجنگیدمآنانبابودندکافر کھزمانآنسوگند؟ بخدااستکارچھقریشبا مرا" 

). البالغھنھج ٣٣ خطبھاز( ... " ستیزم درآنھابابازاندگرفتھ

 نمینظردرھمرا ایقبیلھوخانوادگیمالحظاتکمترین عدالت اجرایومردمحقوقادایدر علی

. استبودهطایفھوقبیلھیکیاقومیکسیادتھمانااندیشیدنمیھیچگاهکھچیزیتنھابھوگرفت

 میکھگیردمیصورت" صحابھمشایخ" ایقبیلھمنطقوبینشھمانراستایدرعقاداستدالل
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 ھماوجانشیننباید، دیگربرگزیدهپیامبرآنانمیانازونھاده مّنت ھاشمبنیبرخداوند چون: گفتند

 بلکھاستنداشتھاوانسانیصالحیتھایدرریشھ محمد، نبّوتدیدگاهایناز! باشدھاشمبنیاز

 معیاربا نھنیز پیامبرجانشین برایگزینش ھمچنین!! استنھادهھاشمبنیبرخداوندکھبوده "تیّنم"

 رعایتاساسبر ، کھتوحیدیآرمانھایپیگیریو جنبشرھبریتداومدرتواناییوشایستگی

!! می گیردصورت) اعرابحتیومسلماناقوامنھو "قریش"تنھاآنھم(قریشطوایف در" نوبت"

 ، چرااند بوده اسحّس" ھاشمیخاندانسیادت"بھاینقدرکھ" نوبتی –مّنتی"منطقپیروان نیست معلوم

 برراقریشسیادتتاریخگواھیبھکھاست ند؟ سھلنداد نشان اسیتیحّس" قریشسیادت"بھنسبت

 منطقودیدگاه آیا. اند ستودهپیغمبرسنتوقرآنی ھای آموزه ، برخالفعجمبر عرب را ، وعرب

 پیغمبر آیا ؟نساخت قریش مبّدل ای قبیلھ –قومیجوییبرتریافزارنرمبھ را آئین اسالم آنانسیاسی

 کندمیخودخاص مشاور" علیرغم مشایخ صحابھ و ریش سفیدان قریش"رافارسیسلمانکھ اسالم

 بھ قریشنغمھخوشاھالیعلیرغمنیزرا حبشیباللو) ٣١(نامدمیخود "بیتاھل"ازرااوو

 خواھان توانست می گمارد، چگونھمیمسلمینبرایگویی اذانیعنیزمانآناجتماعیردهباالترین

؟ باشدبودهعجموعرببرقریش سیادت

 اشارهباواندکردهعنوانسقیفھانتخاباتی شبھ کودتای توجیھنیز دردیگریعلتمحققینازبرخی

 خطرازاسالمومدینھرھانیدنعاملتنھارااقدام این پیامبرازبحرانی پساوضاعوتشّتتوجودبھ

:نمودحفظرااسالمولیکردقربانیراعلیحقاینکھباکھدانندمینابودی

 ابوسفیانوعباستشویقوجودباونبودحاضرسقیفھدرکھراعلیحقچندھرکودتااینواقعدر" 

 نجات )داخلیجنگ(بزرگخطراز رااسالملکنکرد، ضایعنداشتشتابیھمخالفت مطالبھدر

).کوب، زّریناسالمبامداد" (داد

 کھھنگامیابوبکر. استشدهپرداختھوساختھابوبکرسخنراستایدرفوق توجیھکھآید می بنظر

 وکردخالفتقبولاوکھبودفتنھازاحترازبرایکھ ، گفتبودکردهیادآوریاوبھراخودحقعلی

 پیامدھایبھتوجھباکھگفتبایدتوجیھاینبھپاسخ در). کوب، زرینبالذری(داندمیراعلیحق

 آنان جاودانھتقسیمو مسلمانانمیاندرعقیدتی –سیاسیبزرگ شکاف": شیخین" کودتایمدتبلند

 در' دسیسھ'و' فریب'و ' زور'گانھسھعناصرنفوذ و اسالمیسیاست، دگردیسی"سنی"و" شیعھ"بھ

 نبودهسقیفھانتخاباتیکودتایشبھ تر ازبارفاجعھایفتنھ ، ھیچ)٣٢( مسلمینسیاسیرفتارواندیشھ

 راابوبکرحکومتکھ زیانباری داشت پیامدھایھممدتکوتاه در سقیفھ ، کودتایاین برافزون. است

ساالری و حق  شایستھ حاکمیت، طردبھدستیابیدردسیسھوفریبوزور کارکرد. افکندزحمتبھ

 بھراعربقبایل از ، بسیاریجاھلیتعصرایقبیلھمنطقوفرھنگبھبازگشتحتی ومداری، 

می قریش محور رااسالمیحکومتکھآنھا. انداختحکومت مرکزی برابر سرکشی درفکر
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 میتلقیقریشبھباجرااسالمیمالیاتھایپرداختکھ یلقبا دیگر سرکشیانتظار، باید بھخواستند

). ٣٣( نشستندمیھمکردند

 لذاوعبادهبنسعدبابیعتدر انصار ، کوشش"فتنھ"ازابوبکرمرادکھرود می بھر حال، گمان

 آنبھپیامبرحیاتزمانازویسیاسیجناحکھ حکومتی ؛باشد بودهقریشازحکومترفتنبیرون

 ازکھبوداوتاریخیسکوتوعلیاصولی مبارزه، بلکھسقیفھ کودتای نھ البتھو! بوددوختھچشم

 حفظرا نو بنیاد اسالمیجامعھ' وحدت'،گرفتجلومسلمینمیاندرتنشوچالشوشکافپیشرفت

.رھانیدنابودی تجزیھ و خطرازوکرد 

اسالمیبنیادنو جامعھ' وحدت'وعلی

 وسازشودسیسھبا کھ اسالم،در کجخشتنخستینبامبارزهتاواداشتراعلیکھدالیلیاز یکی

 بھ ، را ھرگزگردیدآغازپیغمبرازپسحاکمیتبھدستیابیراهدرخشونتوزورکاربردوفریب 

 آمیزمسالمت مبارزه مدتیاز پس حتیوندھدارتقاء) نبود فراھمآن زمینھکھ(قیاموانقالبیمبارزه

 و توحیدیپاینوجنبشدر وحدتحفظ ، ضرورتدھدتنابوبکربابیعتبھمردمی –سیاسی 

 بیرونودروندرنیرومندی دشمنان نگشتھاستوارھنوز ستون پایھ ھای آنکھبودبنیادینو جامعھ

 بنایابوبکرحکومتآغازباوبستھجاھلیشرکبھبازگشتبھامیدپیغمبرمرگباکھداشتخود

 حقرارھبریآنکھبا علیکھبود چنین. پیچیدندسرمرکزیدولتاطاعتازگذاشتھرانافرمانی

 خلیفھبابیعتازدیگربسیاریھمچونوکردهتلقیانحرافودسیسھیکراسقیفھرویدادوخویش

 ، باپیرامونکنندهنگرانواقعیتھای مشاھدهو) ع(زھرا فاطمھوفاتاز ، پسبودکردهخودداری

 وکمکاز اسالمتوحیدیجنبشھایپایھاستواری و' وحدت'حفظراستایدروکردبیعتابوبکر

: نویسدمیمصریمورخحسینطھبارهاین در. نورزید دریغنیزحکومتبھراھنمایی

 ورزیددوستیایشانباخالصانھوکردبیعتخلیفھدواینبا) ع(علی کھکنممیتأکیدرا نکتھاین" 

). الکبریالفتنھ" (گفتآنھابھرا رأی خود بودنیازمنداومشورتکھکجا ھردرو

، قضایی و عقیدتی در زمینھ ھای سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعیمشاوره ھای علی بھ خلفا 

جامعھ نوین، جلوگیری می گرفت، و ھدف از این کمکھا و راھنماییھا نیز تحکیم بنیان ھایصورت

. ھبری بھ مردم بودرتواناییھا و شایستگی ھای خود دراثباتانحرافات و بدعتھا، و نیز از پیدایش

این  انگیزهو  ضرورت ، بھنویسدمیاشزمامداریھنگامھدرمصرمردمبھکھاینامھ در علی

: دارداشارهھمکاریھا نیز

 بھاوخاندانازراخالفتحضرتآنازپسعربکھگذشتنمیخاطرمبھ و نداشتمباورھرگزبخدا سوگند" ... 

 برمردم)ازگروھی(شتافتنمگرنیافکندرنجبھمراو. داردبازمنازآنرااوازپس آنکھنھوواگذارددیگری

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



213

 شرک(بھمردم)ازگروھی(دیدماینکھ تا داشتم باز )بیعتاز(دستپس. کنندبیعتاوباکھ )ابوبکر(فالن

 بیاریاگر ترسیدم. اندازندبررا) ص(محمددینخواستند می تافتندبررویاسالم ازو کردهبازگشت )جاھلی

... باشدشمابرحکومتشدنفوتازبزرگترمنبرآن اندوه کھببینمآندرویرانییارخنھنروممسلمانانواسالم

 دینورفتبیناز )ارتجاع خطر(شدگرفتھباطلجلواینکھتابرخاستمناگواروتلخرویدادھایآنمیاندرپس

). ۶٢ ، نامھالبالغھنھج( " ایستاد باز )از لرزش(گرفتھآرام

 ھرازکھکردترسیممنطقیواصولیچنان را جدیدحاکمیتباخودوحدتوتضادمرزھای علی

حق وبینی واقع بنیاد برتنھا و بھ دور طلبیجاهو ، خودبینی، سازشکاریطلبیفرصتشائبھگونھ

... بودگشتھاستوارجویی

 آرامعلیھوشیاریباکھجاھلی، برانگیختشرک، پرچمدارابوسفیانراارتجاعی فتنھ نخستین

 طایفھترینپستبھاینکارکھشدهچھ! حکومتبھچھرا ابوبکر:.. گفتمیخشمبا وی. گرفت

 ، اورفتھلمطلباعبدبن عباس سراغبھسپس! نشاندنخواھدفروخونجزرافتنھاین. رسیدهقریش

 تحّمل چرا: کھزندمیتشرعلیبھخشمباوی. رودمیعلینزدجمعیباوکردهھمراهخودبا را

 اینعلیھبرتوحقازدفاعدررامدینھوکنمبیعتتوبابده تا را دستت! ؟کنیمی ذلت وخواری

 بودآن از ترخردمندوھوشیارترکھعلیاما). ٣۴... (کنمپرسوارهوپیادهاز) ابوبکر( تمیمی مرد

 ھمان، بابماندباز او' پنھان'ھدفوانگیزهشناختاز و شدهابوسفیانپرشور سخنان فریفتھ کھ

: گفتخودبیمانندوجویانھحققاطعیت

 برخورداینباو، نیستنیازیتو پیادهوسوارهبھمرابرو... گشتطوالنیاسالمبھتو کینھچقدرابوسفیان ای

 لشکریانآندرکھ جنگیبھمسلمانانمیانسیاسی در چالشیکتبدیلوپیشرفتاز، علیاصولی

 توحیدیبعثت دستاوردھای نابودیھدفشکھرا ای آتش فتنھ و جلو گرفتکنند ریمیاندا ابوسفیان

 باآنکھباابوبکرحکومت. نشاند فرو، اینگونھبود اسالمینوبنیاد جامعھفروپاشیو) ص(محمد

 واسالمیجامعھرھبری شایستگیپیروانشوعلیدیدبود و از آمده کارسربرنادرستیروشھای

 وداشتمیپاس راپیامبر سّنت امورازبسیاریدر ، ولیرا نداشت پیامبرتوحیدیرسالتتداوم

 و' وحدت'، جدیدحکومتبارابطھتنظیمدر بنابراین علی. بودنگاھبان را توحیدیبعثتدستاوردھای

 ھایزمینھآنکھداد، بویژهبرتری ناپذیرآشتیوبارخشونتقھرو' تضاد'بررااصولیھمکاری

 دشواروضعیتایندر' قیام'. نمی دیدآمادهطلبانھحققیامیکبراینیزراذھنیشرایطوعینی

 کھ، چرابپاشدھمازآسانی بھرااسالمینوبنیادجامعھشیرازهتوانستمیپیروزیاندازچشمبدون

 رومو)ساسانی(ایران طلبتوسعھامپراتوریھایتھاجم، خطردرونازارتجاعیھای فتنھ برافزون

 وھا، دیدگاھھا انگیزهاز کھبود کسانیدستاندرمسلمینحیاتو اسالم پرچم. می شداحساس نیز

 "گلودراستخوان"و "چشمدرخوار"علیامامکھ بود اینچنین و... نبودند تھینیز ھای ناحقرفتار
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آئین  استواریبرای) ع( علی. کرد آغازاسالمیجامعھوحدتحفظ برای را خودتاریخیسکوت

 آنکھبی ،بودرسیده "شیخین"با وحدتضرورتبھاشرافیتوجاھلیتبازگشتازجلوگیری و نوین

 نظرازرا" شیخین" علی. نمایدتأیید راآنھاسیاسیروشوکردهپوشی چشم خوداعتقادیاصولاز

زمامدار  مقامدر بعدھا ، چنانچھبودکرده جدا اشرافیت وارتجاع ازعقیدتیو، اجتماعیسیاسی

 خاطرهکردنزندهبابودکوشیدهخود نامھ در امویاشراف سرکرده معاویھ کھ آنگاه( نیز مسلمین

 ، بررسی)کندتوجیھراقانونیحکومتازخود سرپیچی و علی، یاغیگری ناخواستھبیعتو سقیفھ

 معاویھاندازهوصالحّیتاز خارجاساسًا رامسلمیندرونسیاسیگرایشھای ارزیابیوسقیفھرویداد

: سازدمیروشناینچنینرااواستبدادیماھیتودانستھ

 کھکردیآورییادراچیزیپس. ھستند )عمروابوبکر(فالنوفالناسالمدرمردمبھترینکھ کردی گمان" ... 

ربطیامویاشراف فرقھوتو بھمسئلھ اساسًا( زیانیاشنادرستینھودارد برای تو سودیاش درستینھ

 آنھا فرزندان و آزادشدگان است کار چھ بودن، و فرودست و فرادست وکھتروبھترباترااستکارچھو. )ندارد

 مانندمراکھگفتیو... ؟ آنھابندیطبقھوبندیدرجھونخستینمھاجرینمیانسنجشوارزشیابیبارا )٣۵(

 ایخواستھسوگندبخدا. کنم بیعت )شیخینبا(تا، کشیدندکشندمیزوربھکردهاشبینیدرچوبکھشتری

 ناخواستھگفتاراینبازیرا( شدی رسواولیسازیرسواای، خواستھاینمودهستایشکنینکوھش

 وزورمداریازحمایتبا، وایساختھآشکارراشیخینسویاززورکاربردومراستمدیدگی 

 باورشویقیندروشکدینش در گاهھررا مسلمان ، و)ایساختھرسواراخوداجباریگرفتنبیعت

). ٢٨ ، نامھالبالغھ نھج( ... "باشدستمکشیده کھ ایراد، چھنیابدراهدودلی

 ازراشما قومتان چگونھ: بودپرسیدهکھیارانازیکیبھ پاسخ از، پسصفین راهدر ھمچنین علی

: گفت، سزاوارتریدمقاماینبھشمااینکھبابازداشتندجانشینی

 بیاو )استشدهسپریموضوعاکنونو( برآورده شد فریادآنپیرامون را کھ تاراجآنداستانکن رھا" ... 

 ادعایاگر(آوردخندهبھمراگریاندنازپسروزگارتحقیقبھکھابوسفیانپسردررابزرگادعایبشنو

 فرط ازپیغمبر خالفت بریکیاینادعایبوددارگریھودردناک آنھا استبدادیروشوشیخین

 چرا استنماندهباقیشگفتیھیچدیگرکھبخدا سوگند و. )اندازد میخندهبھرا انسانناچسبیو ناسزاواری

، البالغھ نھج( "گرداندمیبسیار را ناراستی و، کژیزدایدمیراشگفتی ھرگونھکھاستسترگادعا چنانکھ

). ١۶١خطبھ

 ورھبریمداربرتنھارا' وحدت' ، کھسنتیسیاستمدارانمیاندرجاریرسم ھمیشھ خالفبرعلی

 تنھاوسیاسیچشمداشتھیچبیبلکھنداردایخواستھچنینتنھا ، نھ)٣۶( خواھندمی خودسروری

 برای سیاسی مبارزه. شودمیپیمانھم شیخین با نوینآئین انقالبی وجامعھاستحکامبھیاریبرای

 بیرونپیروزمندانھ) 'انقالب'یک  و یا(' بعثت'یکازبتازگیکھایجامعھدرحاکمیتبھ دستیابی
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 مردمجنبش دستاوردھاینابودیبھایبھنباید ، ھرگزاست نشده برقرار ھنوز' نویننظم'و استآمده

 ارتجاعینظامبازگشتبھآوردهفراھمرا) 'انقالب' و یا(' بعثت'نابودیوشکستزمینھوشدهتمام

 رھبر یک. نروند پیش بایستھوشایستھایبگونھ غالب ھم سیاسی فرآیندھای چندپیشین بیانجامد، ھر

 ناشایستچندھر ، کھانقالبازجدید پس حاکمیت باخودوحدتوتضادمرزھایبتواندبایدذیصالح

 ای بگونھ ، رااستبرخوردارنسبیسیاسیمشروعیت ازاجتماعیپایگاه بودندارابواسطھولی

 ستیزهپی در گذشتھنظامبازگشتخطرتنھانھکھنماید ترسیمحق جویانھ  وبینانھواقع: اصولی

 دستاوردھای ، بلکھبرودمیانازانقالبھایپایھشدنسستومردمینیروھایمیاندردرونیھای

 کامیابی برای. گرددھموارانقالبیآرمانھایپیگیریراهوشدهتثبیتوحفظنیزمردمانقالبیجنبش

 فراگرایشھایازبایدمیحاکمیتبھدستیابیبرایسیاسیمبارزهروشھایو ، راھبردھاراهایندر

") چپ"و" راست"نوعدوھراز(طلبی فرصتو ) مآبی قیمو ، ماجراجوییگراییاراده(مردمی

 اجتماعیوسیاسیتحّوالتمبنایرا مردم(شناختی جامعھ –علمی  نگرشبنیادبر و بودهتھی

). ٣٧( شودتعیین) دانستن

 آوریجمعبھنگاموصفینازپس ، چنانچھداشت تأکید اصولیوحدت بر نیز زمامداری مقام در علی

 کھکرددرازوحدتدستنیز"خوارج"شامات، بسویمعاویھ در طغیانبھدادنپایان براینیرو

 صفینجنگدراصلی شکست مسّبب خوارج. فشردندپایعلیباخوددشمنیبروکردندردآنھا

 یکوکردندمیپافشاریخویشتّوھماتوجزمّیاتبر، ھمچنانحقایقشدنروشنوجود باو بودند

 مردمتودهازکھآنجا ھمھ از این با. نبودندغافلپیروانشواوتکفیروعلیبامبارزه ازآن

 با. اندشدهاشتباهدچارحقبھدستیابیراهدرکھدانستمیطلبانیحق راآنھا، علیبودندبرخاستھ

 و استبداد باپیکار برای رزمندهنیروی دوبارهسازماندھی در کھبودارزیابیوسنجشھمین

 فراسازسرنوشتنبردایندرھمکاریوخودپیروان با 'وحدت' بھنیز را، خوارجامویاشرافیت

: نویسندمی طبریواثیر ابن. خواند

  بیعتمجددًا آمدهاونزد علی یاران) رفتند نھروان بسوی(شدندبیرونکوفھازخوارجچون" 

 قرآنکھ را چیزی...  )عمروعاصوموسیابو(مرددواینکھبدانید... کردایرادایخطبھ علی... کردند

 بدونوشدندخویشھوستابعخداھدایتازبیرون کدامشانھروداشتندزندهدوبارهودادند، جانبودکردهنابود

 کمرراجھادپس... کردندپیدااختالفخویشحکمدرنیزخود دادند و حکمایمانوسنتبرخالفوبرھانوحّجت

 بھ سپس". آییدگردواحدھایتاندردوشنبھروز انشااهللا وشویدمجاھدینکاروانباھماھنگی آمادهو بندید

 کتاب ، مخالفتبودیددادهتنآنھاحکمبھ و کرده داورراآنھاشماکھمرد دو این کھ بدانید" ... : نوشتخوارج

 شمابھمن نامھاینوقتی... نکردندعملسنتمطابقوشدندخویش ھوسھایتابع خداھدایتبدونوکردندخدا

باقینخستینتصمیم ھمانبھماورویممی) مشترکدشمن(شمادشمنوخویشدشمنبسویکھبیاییدرسید
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 ".والسالم. ھستیم

 برابردرطلبحقوعدالتخواهمسلمانانصفوف، وحدتپیامبرازپسشرایط ، ھمچوننیز اینجا در

 دیگرابوسفیانخودرئیس پیشین مانندچندھرکھ ای ، فرقھبود مطرح اموی فرقھ اشرافیت و استبداد

'' بودپوشیدهوارونھرااسالمپوستین'' علی امام گفتھ بھ، ولینداشت راتوحیدی آئین نوین نابودیقصد

 بامبارزهدر عدالتخواھان و جویانحقوحدتبھچنان علی. ''دوشیدمیدینبوسیلھرادنیاشیر'' و

 ازپس''  کھ می کند سفارشیارانشپس از جنگ نھروان نیز بھ  کھبودپایبندزورمدارانوستمگران

 کسیماننداست کرده اشتباه )حقشناختدر( ولی برخاستھحقطلبدرکھکسی، زیرانجنگیدخوارجبامن

). ۶٠ ، خطبھالبالغھنھج(''  یافتھ است دستآنبھوبودهباطلخواھان کھنیست )معاویھ(

عمرشورای

" حق علی را می دانست"می شناخت و ) کوفی ابن اعثم" (وارث علم پیامبر"اینکھ علی را  با ابوبکر

 ضربتازپسنیزعمر و! کردمنصوبخودجانشینیبھراعمراماکارپایان، در)بالذری(

 وسخنان. برگماردجانشینی بھ رایکیخودمیانازتا نفره برگزیدشش شوراییفیروز،ازخوردن

 ست کھپھلوچندوگمدر سر ایبگونھ"شورا"اینگماریکاربھوگزینشھنگامبھعمررفتار

 علیشایستگیبریکسواز وی! بپوشاندبیطرفیپوششدرراواقعی خودخواستھوانگیزهبتواند

 ابنبھپاسخدر ولی" بردمیاستوارراهبھرامردمشماشودرھبرعلی اگر"کھدھدمیگواھی

 اندکیعلیکھحیف: "گوید، میکنینمیجانشینراعلیچراپرسندمیکھ عبداهللا پسرشوعباس

"! بگیرمگردنبھتوانمنمی... راخلیفھتعیینمسئولیتمن"اینکھ یا"! کندمیشوخی

 گشتھتنظیمعلیشکستوعثمان پیروزی  برایاساسًاعمرشورای انتصابی کار برنامھو چیدمان

! گرددکشتھورزدمخالفتکسھرکھ دھدمی فرمان ویحکومتتثبیتبرایھمھاین با .)٣٨( بود

 آویختھشمشیریباعمرغالمکھشدبرگزارشرایطیدر"شورا"جلساتعمرسفارشبربناو(

!) بودایستادهآنھاسرباالی

 بھ، سالوسانھنگیردگردنبھنیزراعثمانبینیپیشقابلسیاستھایمسئولیتاینکھ عمر برایولی 

: گویدمیعثمان

"! نکنسوارمردمگردنبرراامیھبنیشدیخلیفھاگرکھدھممیسوگندبخداترا" 

 برمعاویھنکنیدتوافق اگر: کھ دھدمیرھنمود"شورا"اعضای بھ بازدوزه دو سیاستمدار این سپس

 دعویبھمستقیمغیرنیزرااوترتیببدینو! (شودمیچیره کردهپیشدستیخالفتکاردرشما

 بودشاھدنیزعمر و بودندبخشیدهمعاویھبھراشامفرمانرواییخود شیخین! کندمیتشویقخالفت

 چوناشاراتی بانیزخودو کندمی استوار اموی را اشرافیتواستبدادھایپایھشامدرمعاویھکھ
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 کھروانشناختیتحلیلآن بر افزون). بودکردهتشویقرااو" استعربپادشاهابوسفیانپسراین"

میوی. داشتنیزسیاسیعلتیک عمرھایکاریپنھان و ناھمساز ھایرفتارو، سخنانآمدپیشتر

 مقاماینبھرسیدنصورتدریا، ونرسدمسلمینزمامداریورھبریبھ ھرگزعلییاکھخواست

 ناکاماشعدالتخواھانھھایبرنامھاجرایدرکھگرددقدرتمند امویان سرکشیوطغیاندرگیرچنان

 مرد(نشودگرجلوهانحرافیوناستوده علیجویانھ حق سیاستبرابر در" شیخین رویھ" لذاو بماند

 ).صدرحسن ، نوشتھنامتناھی

 راعلیحقایماھرانھسیاسیبازی عمر با دستپخت ، عبدالرحمن بن عوف رئیس شورایباری

 بر"کھشرطیبھدھدمیخالفتپیشنھادعلیبھنخستوی: رساندخالفتبھراعثمانوپایمال

" شیخین رویھ"علیکھدانستمینیک وی. کند رفتار" شیخینرویھورسول، سنتخداکتابطبق

 و راھبردھانیست ، حاضرکردندمینثارشکھناچسبیبرچسبھای علیرغمو  پذیرفت نخواھد را

 ھزینھبھرکھحکومتی. سازد خالفت بھدستیابیقربانی راخودسیاسیروشھای حق مدارانھ مبارزه 

 بینی پیش. آید، با اصول راھنمای سیاست حق مدار علی سازگاری نداشتمی بدست ترتیبی و

: داد پاسخ قاطعیتباو بیدرنگ علی وآمددرآبازعبدالرحمن درست

 ".دارم ایرویھخودازمن! نھشیخینرویھبر ولیآریرسول سنت وخداکتاببر" 

 نخواھد ستیزاوبا دیگریبھ خالفترسیدنصورتدرکھعلیازگرفتنقولاز پس رئیس شورا

 اوعبدالرحمن ھم و پذیردمیآنرانفسیشکستھباعثمان، وگویدمیعثمانبھ راسخنان، ھمانکرد

: گویدعبدالرحمن میبھنیزعلی! کندمیدعارا

). ٣٩( "شویدمیپیمانھمماضدبرو کنید می بندیدستھوکاریدسیسھماعلیھکھنیستباراولین این" 

 کینھوحسدباباز) وقاصابیبنسعد(یکی از اعضاء ، "شورا"درگفتگوھاجریان در آنکھ جالب

: گویدمیعلیبارهایندر! کندمی مطرحراخالفتدرعلیبودنحریص دارخندهادعای

 و( آزمندتر )صحابھ مشایخ(شمابخداسوگند: گفتم! آزمندیخالفتبھتوابوطالبپسرای: گفتبمنای گوینده" 

 حق، ونزدیکترم )شایستگیبھ(و برخوردارتر آن ویژگیھایاز من، وھستیددورتر )مقاماینبھ شایستگیاز

حاضرین  میاندرچونپس. داریدمیباز آن ازمرابارھر انداختھ جداییآنومنمیانشماکھخواھممیراخود

 ! "بگویدچھمراپاسخندانست، چندانکھماندجایبرحیرانوگشت ، بیدارکردم فرو او گوشدرراخود برھان

). ١٧١، خطبھالبالغھنھج(

 علیحق از پیشتر کھنیززبیروطلحھکھبودآن عمرشدهدستچین شورای منفینتایج ازیکی

 آنھاسیاسی پروازی بلند اینکھ پنداشتندویھمردیفراخودشوراآن ، در)۴٠( بودندکردهحمایت

 نیزآنروز در. )حسن صدر( برانگیختعلیانقالبیحکومتعلیھجنگنخستین تدارک بھبعدًا را

: بودکردهبینی پیش چنینراعمرشورایسیاسی پیامدھایعلی
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 شمشیرھاکھبینیدمیرا خالفتامرامروزپساز بزودی. بسپارید یاد بھ را گویممیآنچھوبشنویدرا سخنم" ... 

مینادانانپیروبرخیوشده پیشوای گمراھانشماازبرخیجاییکھ ، تاگرددشکستھپیمانھاوشدهکشیده آن برای

). البالغھنھج ١٣٩خطبھاز( "گردند

 سیاست حق با پیمانیھم و 'اسالم حاکمسنتیسیاست'درانقالب برایخیزشآمادگی جامعھ ھنوز اما

 علی پس. بودنرسیده فرا علیبرایحکومتیدستگاهباآشکارمخالفتھنگامھو نداشت رامدار علی

: گویدمی، چنینداشتندبازخلقرھبریحقازرااو سومبار برای کسانیکھبھ

میمسالمت راهبخداسوگند، وسزاوارترموترشایستھکسھرازپیامبرجانشینیبرایمنکھدانید می شما" 

 این و( نرود ستم کسیبرمنبرجز دیگری حکومتدرکھماداموباشد بسامان مسلمانانامورکھ مادامجویم

 برقوزرقبھآنکھبرایواست )خلقوخدا نزد( کاراینپاداشجھت از )منشکیباییوپرھیزگاری

). البالغھنھج ٧٣ خطبھ( " امنسپردهدلاست )قومشیوخ( شما میدان رقابت کھریاستی

 کسی و چھ اند خلقبر فرمانرواییآزمند  کسانیچھکھگردیدروشن عمرشورایدرھم براستی و

 نبودهمحدودناومشروطنا ھیچگاه خلفاباعلیسیاسیجویی مسالمت اما. خلقحقبرھدایتمشتاق

 ناگسستنیپیوندیجوییحقو آرمانخواھیبابینی واقععلیسیاسیرفتارواندیشھدرکھچرا است

 جویانھآشتیروشادامھشرطرا عدالتوامنیت و آسایشدرمردمزندگیعلیکھاست چنین. دارد

 ازشرطوقیدبی، اطاعتعلیسیاسیمبارزهروش در. دھدمیقرارحکومتگرانباخویش

 علی اینکھ کما ؛ندارد جاییبیعدالتیو، زورگوییکشیحقبرابر در خاموشیوحکومتی" قانون"

 دیدار را ابوذر، زدکنارتندیوخشمبھرا، مروانابوذر مشایعت عدمبرمبنی خلیفھحکمعلیرغم

: گفتنیزعثماناعتراضبرابر در وی). ۴١( دادگواھیاوآرمانوراهدرستیبروکرد

 کنیمنمیاطاعت؟ بخداکنیممیاطاعتترادستورباشدآنخالفبھحقوخداطاعتوبدھیدستورچھھرمگر" 

...).  و ، یعقوبیمسعودی( "

 باعثمانکھھنگامیو شدربذهبھ یاسرعمارتبعید بارهدرعثمانحکم اجرای مانع ھمچنین علی

 گرداریممیبرباشیمداشتھنیازاندازهھراموال این از: " گفت انیسخنر یکدرتمامخودکامگی

 آنھابھگذاریمنمیوشدخواھدجلوگیریکارتایناز" : گفتبلندصدایبا، علی"باشندمخالفبرخیچھ

 مصروبصرهوکوفھ از خشمگینمردمآنکھ از پیش کھ سالھاگواھند ھانمونھاین. "کنیدرازدست

 دستوبرخاستھاعتراضبھ'حق' پیشتازان و ، علیبزنند اردو مدینھدروازهکناردرآمدهبیرون

.اندبودهقیاماجتماعی سازیزمینھکاراندر

 مردم عدالتخواھانھانقالب و علی

 گسترده تبعیضاتوستمھاباعثمان، حکومتگردیدبیانتفصیلبھنوشتاراینپنجم بخشدر چنانچھ
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 خشمواکنشوناخشنودیبھافسار گسیختھاشرافیت و  استبدادو شدطبقاتی ھمراهو ای قبیلھ – قومی

 عادالنھوحقبر مطالبات بیانو زبانعلی. انجامیداسالمیپھناورسرزمینھایسراسردرمردمآلود

 وزورمداری وبازیخویشوقوماسیرکھعثمانولی. پرداختگفتگوبھعثمانباوگردیدمردم

 سرانجام. کندوفادھدمیکھھاییوعدهبھ کھ نمودمیآناز، ناتوانتربود گشتھاندوزیثروت

 کردند محاصرهرا عثمان خانھآنان. گشتندسرازیرمدینھبجانبسوھمھازو آمده ستوه بھ ناراضیان

 با فرمانداران ، تعیینامویمستبدوستمگرفرماندارانعزلشاملکھرا خود عاجلھایخواستھو

 ھم باز مردم. نھادندخلیفھروی، پیشبودآننظایروعمومیاموالغارتبھدادن، پایانمردمنظر

 ھشداربسیارسخنان علی). ۴٢(داشتندگسیلعثماننزدخودحقوقازدفاعبھکردهنمایندهراعلی

: جملھ ، ازگویدمیعثمانبھایدھنده

 چھتوبھدانمنمیسوگندبخدا. اندپرداختھگفتگوبھتو بارهدرمنباواندکردهاجتماعمنسرپشت مردم" 

 کاریبھتراتوانمنمیو) اندشوریده مردم چراکھدانیمیخودت(ندانیآنراتوکھدانمنمیچیزیوبگویم

 بدستراھیچھازعدالتوشودمیاداچگونھمردمحقوقدانیمی(نشناسیراراهآنکھنمایمراه

 بیسوادیسراز تو نادانی و کوری سر نابینایی تو ازسوگندبخداچھ. بپایراخودجانخدابرای پس)... آیدمی

 ".است آشکاروروشن) عدالتوحق( راهآنکھ، حالنیست

 باقیبرایشآنورای در ایارادهنھوایاندیشھنھ کھ بود ناچیز گشتھزورمداری درچنانعثمان

. استبودهتاریخخودکامھفرمانروایانھمھ درمانبیدردالبتھبیگانگیخودازاین ، وبودمانده

ستمگری است کھ خود گمراه است و پیشوایزمین رویموجودبدترین" کھکندمیگوشزدعثمانبھعلی

 دالیلاز، کھعثمانحکومتدرمعاویھفزایندهقدرتاز ھمچنین وی. "دیگران را نیز گمراه می کند 

: گویدمی، سخناستبودهمردمخروشوخشماصلی

 کھراکارھاییگویدمیمردمبھ او. آگاھیامراینبھتوودھدمیفیصلھراکارھابگویدتوبھآنکھ بی معاویھ" 

 ".گیرینمیخشم... معاویھبھاماگویندمیتوبھراھمھورسدمیتوبھاخبار این. استعثمان فرمانبھکنممی

 خواھدرسیدگیآنھاھایخواستھ، بھکندتضمینرامردمآرامشاگرکھدھدمیقولعلیبھ عثمان

 کارآمد و دیگر ترفندیکاربستبرای، جزآوردمیبدستاینگونھکھ فرصتھایی ازعثمان ولی. کرد

 جدایکھ یادآور شدبایداینجا در... گرفتنمیبھره 'قدرت'و ماندن بر سر مردمسرکوببرایتر

 شدنکشتھانتظاردرکھبودندنیز طلبفرصتعناصر ، برخیعدالتخواهوجوحقمردموعلیاز

 ، زبیر، طلحھعایشھ: بردندمیبسرخویشسیاسیآرزوھای برآورده شدن وشورشیانبدستعثمان

 بارامردمودادهنشانھمراهشورشی مردمھایخواستھباظاھردرراخودعمرو عاص و

 عثمان شدنکشتھباخواستمینیز معاویھ). ۴٣( انگیختندمیبرویقتلبھ خودمالی کمکھای

 آرزوی! یابددست"! پیامبرخالفت"یعنیخود دیرینھآرزویبھوخیزد بپا" خونصاحب"بعنوان
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 ازپسرا عثمان کینھ عمروعاص). ۴۴( بودکردهگوشزدبویودانستھنیزعثمانمعاویھ راسیاسی

، خواستمیزبیریاطلحھبرایراخالفتکھھمعایشھ. داشت دلدرمصرفرمانداری از عزل

 کشتھباکھبوداندیشھاین بر "مسلمان" طلبفرصت اشرافیت. میکردتشویقعثمانقتلبھرامردم

 سیاسیآرزوھای ، بھکند مھارراعدالتخواھیجنبشھاتودهانقالبموجبرشدنسواروعثمانشدن

 ناکامسواریموج در چون اما. نمایدتضمینراحاکماسالمسنتیسیاستتداومیازد ودستخویش

 حکومت از تمّردبھانھرا" شھید خلیفھ"خونخواھی کرد وعلی بارگردنبرراعثمان گشت، خون

، نیست ستمگریوغارتوجوییبرتریبرایجاییاومطلقعدالت دانست درمی، کھعلیانقالبی

. بوددوربھ سازشکاریوطلبیفرصتھرگونھازمردمجنبشبھنگام علی موضع اما. دادقرار

، برسدسازشبھعثمانباوآمدهکوتاهآنھاعادالنھھایخواستھومردمحقوقسربرآنکھبی علی

ن عثماکھداشتبسیار مراقبت ھمزمان. سازدوادارمردمھایخواستھپذیرشبھرااوکوشیدمی

 خطبھاز("  شومگناھکارترسیدمکھکردمدفاععثمانجانازآنقدر" : گفتخودجاییکھنگردد تاکشتھ

 مخالف رھبران مردمیجنبشھایبروزھنگامبھاستبدادیحکومتھایکھھمانگونھ اما). ۴۵( )٢۴٠

 !انداختمیعلیگردنبھارمردمجنبشنیز ، عثمانخویش را بیدادگریھاینھودانندمی را مقّصر

 بھتا گویدترکرامدینھ خواست علی، ازاستعلیبھانقالبیونگرایشدید کھ ھنگامی وی). ۴۶(

 خودمقّصر کندثابتزده تّوھم گویزوراینبھاینکھبرایھم علی و !گیرندآراممردمخودخیال

 جان برعثمانآن پس از ولی! شددورمحلازو پذیرفترا عثمان ، خواستھدیگرکسنھواوست

 او باره، درنکرده بوداثرعثماندر اندرزشوپند کھ علی). ۴٧! (خواندفراراعلیوترسیدخود

: گفت

 ازھیچیک، واستبرگزیدهفریبکاریارانونابکارخویشاوندان. کندنصیحترااوھیچکسخواھدنمیعثمان" 

 رادیارآنمردمبرسانند وخودمصرفبھو بستانندخراجآنانازوکنندحکومتایطایفھبرکھمگرنیستآنان

). شیعی المعارف دایره( "کشانندمذّلتوخواریبھ

 خانھازکھبود عثمانخاصمشاوروامویاشرافمھره شاه حکمبنمروانپلیدیارانایناز یکی

: کردپرخاشمردمبھوآمدهبیرونعثمان

 خواھیدمیوایدآمده. بادزشترویتان! ایدآمدهچپاولبھ؟ گوییایدآمدهفراھمکاریچھبرای" 

 سوگندبخدا. بازگردیدخودھایخانھبھ... شویددوراینجا آورید؟ از بیرون دستمانازراماحکومت

". خوریم نمیشکستونھیمنمیدستازداریمدستدرکھراچیزی

 وکردهتنگتررامحاصرهحلقھمردم. کردتیزترراقیام شعلھ کھبودایزنھآتشمروان سخنان

 علیاینبارکھفرستادعلیپیکس عثمان. گرداندندمخّیر "گیریکناره"و" مرگ"بینراعثمان

 آمدن ، ازکردنمیوفانیزدادمیکھھاییوعده بھ ھیچگاهعثماناینکھومروانپستسخنانبدلیل
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... ''گردمنمیبازآنجابھمنکھبدان'' : گفتوکردخودداری

، پیروزی ازپس مردم. رسیدپیروزی، بھاوکناره گیرینھ، وعثمانکشتن با مردمقیام سرانجام

 گشتھ روبرو مردم گسترده ھجومباکھعلی. کنندبیعتاوبا تا کردندحرکتعلیبسویمشتاقانھ

 چھتامردمکھبداندخواست ، نخستگرددزدهھیجان و احساسیآنکھبی ، وخردوآرامش، دربود

 پیروزیطبقاتی و جامعھبنیانھایکردندگرگون. دارندراانقالبراه سختیھایپذیرشآمادگیاندازه

 نیازمند ، تنھااسالمیسیاستبرای' نوین'ھاییپایھستونریزیپینیز عدالت، ووقسطآرمان

 انقالباجتماعیوسیاسیآرمانھای بر مردم ایستادگی ، بلکھنیست انقالبی برنامھ و شایستھ رھبری

 سالیانانحرافاتکھبودآزمودهبخوبی علی. داردالزم ھم را رھبری از آنانآگاھانھپشتیبانیو

 کردهایجادناخوشایندیکیفی تغییراتمسلمانانرفتاروھاانگیزه، درعثماندوره در، بویژهگذشتھ

، نگری، سطحیطلبی ، فرصتجویی، سوداندیشیمصلحتبھبیشوکم را آنھا از بسیاریو است

 روند در توانندمینامبردهگرایشھای .است دادهسوق... شکنی پیمانو عنصری ، سستناشکیبایی

 افزامشکلو مسئلھ ساز 'سیاست حق مدار'و بھ آزمون کشاندن مردمعدالتخواھانھ انقالب پیشرفت

 تضادھای گذشتھ تحّوالت ، ولیبودجنبشیچنینپیداییبھامید در علی سالھ ٢۵صبر شکبی. باشند

بسیرا سیاسیرھبری' نوین'روندو'اجتماعیعدالت' آرمان پیگیری کھبودآوردهپدیدبغرنجی

 پرداخت آمادهکجاتااندبرخاستھبیعدالتیواستبدادعلیھبرکھکسانینبود روشن. بودساختھدشوار

 پیامدھای آرمانھا واینبھکجاتاحتی، وھستندخوداجتماعیوسیاسیآرمانھای تحقق برایھزینھ

 گریزی مسئولیتازنشانیآنکھ، بیتمامصداقتبا علی اینرو از. دارندشناختاندبرگزیدهکھراھی

: گویدمیمشتاقمردم ، بھشودیافتاشاندیشھودلدر بازار گرمی یاو

 ھا چھره آنرا کھ رویممیکاریپیشوازبھشماو من )کھبدانید وگرنھ( بجوییدرادیگریبرداشتھمنازدست" 

. پابرجایی آن بر را )سست ی( خردھانھ و است ایستادگیآن بر را )لرزان ی(دلھا، نھاست گوناگونرنگھای و

 مناگرکھ بدانید. استگشتھتاروتیره )حق جویی(روشن و راهگرفتھ فرا )انحرافوستم(سیاهابر را آفاق

 سخنانبھو )پیشینخلفایروشواندیشھ پایھبرنھ(کردخواھم رفتار خود دانش پایھبربپذیرمراشمادعوت

 کنیدرھامرا اما اگر. دھمنمیگوش )بخوانند ستمگرانباسازشبھمرا کھ( کنندگان سرزنش و گویان یاوه

 خویشاموربررااوشماکھراکسیفرمانسخن و شایدوھستمشماازیکی مانند )دیگری را برگزینند(

 نھج ٩١ خطبھ( ''زمامدار  تااستبھترباشمرایزنشما برای پس. کنمپیرویودادهگوشبھترکنیدمیزمامدار

).البالغھ

 بلندآرمانھایواعتقادی ھای انگیزهبربنا، ووفادارشیارانو مبارز مردم پافشاری با سرانجام علی

 شقشقیھمشھورخطبھپایاندر ، چنانچھعلی. پذیرفترامردم عدالتخواھانھ انقالب رھبری اشانسانی

 انبوهھجوم یکی: است دانستھامردواینتحققبھمشروطرامردمانقالبرھبری ، پذیرشاستآمده
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 باخداپیمان"  دیگری، وکردتماماوبررا" حّجت" ، کھاورھبری برای آنھاپافشاری و مردم

 غدیردر پیامبر کھعلیبدینگونھو".  نگیرندآرامستمدیدهگرسنگیوستمگر سیری برکھدانشمندان

 بابراستی کھ گشتھمایخلیفھتنھا سال ٢۵از، پسبود شناساندهخوداصلحجانشینرااوخم

 !  آمدکارسر بر" مسلمینشورای"و" اّمت اجماع"

سیاسی علی مبارزه ھایویژگی

بینی، خودشتابزدگیگونھھر، ازعلیاماممبارزاتی – سیاسیروشھای و ، راھبردھاگذشتچنانچھ

 ، دنبالھناپیگیریو، ابھامکور ھای شورآفرینیوساالرینا بخردانھ، غوغاو نسنجیده، رفتارھای

بھ ... رویچپ و روی ، راستجامعھ، سازشکاریدر) آگاھانھ نا(بخودیخودگرایشھای ازروی

 اما. استبودهاستواررویمیانھو تشفافّی، خردورزی، شکیبایی، جوییحق بر برابر در ، ودور

 باورسیاسیرویکردضرورتبھباید سیاسی، نخست مبارزه'نوین'ھایپایھستون برافراشتنبرای

: داشت

 وتفاوتیبیمعنیبھ ، ھرگزدیدیم ، چنانچھعلی سالھ ٢۵شکیبایی: سیاسی 'تنّزه طلبی'طرد . ١

 و بیعدالتی، کھ، زورگویی در برابر حق کشیخاموشی  و' باطل'و' حق'میاننبرددربیطرفی

 عدم(شکاکی گریظاھر  در طلبیتنّزهاین انگیزه. ، نبوده استاست سیاسی' طلبی تنّزه' محتوای

 ، و بنابراین"گناه"درشراکتو" ادرستن"موضعگیریاز ، ترس)'باطل'و' حق'شناختدرتوانایی

 جزم، گریقشریچونھاییپدیدهدر ریشھگرایشایناما. است شده عنوان"! تقوا"و"! ایمان" حفظ

 آموزهازمسلمینانحرافاتو ناشایسترھبریھای پیامدھایازخودکھدارد جوییعافیتواندیشی

 و' کفر' درتنھا را' باطل'و' حق'مصادیقطلبان تنّزه. است بوده پیامبر پویایسنتوآنیقرھای

 مقولھدوایناز محتوا بی و، شکلیسطحیکامالدرکی ، آنھم باکردند می جستجومردم' ایمان'

 درون اجتماعیوسیاسیتضادھایبر' باطل'و ' حق' تطبیقازناتوان آنھاخردواندیشھ). ۴٨(

 جامعھدروننیروھایارزیابیو برای سنجشعینی معیارھای بھاینانکھآنجا از بود، و مسلمین

 بودهتاریخطبقاتیجوامع ھمھ ویژگی کھ(اجتماعیوسیاسیتضادھای ، پیدایشبودندنرسیدهاسالمی

 می تحریم راآنواینزیانیاسودبھ موضعگیریگونھھروکرده تعبیر" فتنھبروز"بھ را)است

 وسوارهازبھتر، پیادهفتنھبروزبھنگام"کھبود این طلبانتنّزه باورواندیشھبنایسنگ.کردند

، و یا گزیدن 'باطل'و  'حق'طلبی بر امکان سازش فلسفی تنزه پایھ". استایستادهازبھترنشستھ

، و 'باطل'و  'حق'آنکھ فلسفھ حق جویی بر عدم امکان سازگاری راھی در میانھ این دو می باشد حال

 سرشناسھای چھرهمیان از. در صورت سازش و بیطرفی و میانھ گزینی قرار دارد 'باطل' پیروزی
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 داستاندرعلیبھخوارجتحمیلی نماینده وی. بردنامرا اشعری ابوموسی توانمی گرایشاین

انقالب  بھنگام ابوموسی. استآمدهنوشتارایندومبخش درآنشرح کھ حکمّیت است معروف

 جنگدرعلیبھپیوستنمردم را ازو کوشید بودکوفھ فرماندارعلیبابیعتو مردم عدالتخواھانھ

 خبر این چون. ترغیب کند خانھدرنشستنبھو دارد، بازبود"  المؤمنین عایشھاّم"با جنگ ، کھجمل

: روانھ کرد اوبسویای ، نامھرسیدعلیبھ

 توباکھآنھا، وبیا بیرون سوراخت ازو ببند محکم ، بند کمرزنکمر دامن بھآمدتونزد من پیکگاهھرپس" ... 

 و( ماندیدودل )ھمچنان(اگر و بپذیر دیدی حقبر )راماروشوراه(اگرپس. برانگیزوبخوانراھستند

 کرهوشیرهاینکھتاکنندنمیرھا و آورند میتراباشیجاھربخداسوگندو. شودورمااز )نیافتیراحقراه

 جھتوموضعگیریبھگرفتھھیچبھترابیطرفیروزگار(گرددآمیختھھمبااتناگداختھو گداختھو ات

 پایداربیطرفیامکان'سیاست' در جھان. می سازدگرفتارتآنرنجودردبھ و کردهوادارت یابی

 پیشازنیافتھنشستنفرصتاینکھ تا و )گذارند دیگران نمی بمانیبیطرفبخواھیتوچندھرونیست

 جز" ایستادهازبھتر نشستھوسوارهازبھترپیاده"فرمول( سرتپشتازکھبترسیاندازهھمانرویت

). البالغھنھج ۶٣نامھ( " )نیست عملی توخامذھنیتدر

 وگشتخوارجسیاسی نماینده ، سرانجامدشمنانش با نھوباشدعلیبانھخواستمیکھابوموسی

کمبود ! شامحکومتبرمعاویھابقایومسلمینزمامداریازعلیعزل در عمروعاص دستبازیچھ

 گفتارورفتار، درسیاسینیروھایارزیابیوسنجش در اجتماعی مالکھایومعیارھانبود و بینشی

 جنگآغازازپیشحارث. بودنمایان نیز... حوطبن، حارثوقاصابیبنسعدعمر، بناهللاعبد

؟ ھستندگمراھیبرجملاصحابپندارممی بری کھ میگمانبمنآیا: گفتوآمدعلینزد جمل

 مغز ، ازکشیدندمییدکرا"  المؤمنیناّم" و" صحابی"طمطراقپرالقابکھآنھا ناحقماھیتدرک(

: گفت بویعلی). بود دور اوناپویای ذھنواندیشجزم

 دور( نکردی نگاه اموربلندایبھو )بین و سطحی نگر ھستی کوتھ( انداختینظر خود پایینبھتو حارث ای" 

 باطل بشناسی، ورااھلشتانشناختیراحقتو! ماندیسرگردانوحیرانپس )نبوده ایاندیش و ژرف نگر

 بایدکھھستندافراداز' بیرون'معیارھاییدارای'باطل'و 'حق'( بشناسیراپیروشتانشناختی ھم را

 سخناندرکتوانکھحارث ).کرد شناساییرایکھرپیروان بتوان پایھآنبرتاگردندشناختھ

 ایگوشھبھگرفتھکناره عمربنو عبداهللامالک سعید بن بامن: ، گفتنداشتراعلیامامحکیمانھ

 بنعبداهللا و سعید: داندمی 'باطل' بسودو 'حق'بزیان  را' طلبیتنّزه'ایننھایی نتیجھعلیاما. روم می

). ٢۵۴، سخنالبالغھ نھج( واگذاشتندبخودراباطل نکردند و یاریراحقعمر

 فرقباطلوحقمیانکھ عطا کن سخنگوشمشیریبمن"کھسخناینبانیزوقاصابی بن سعد

 ازناچارمباداتارفتبیابانبھوخریدگوسفند، چندکردخودداریعلیبابیعت از"! گذارد
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 یابسود موضعگیریاز، ورفت مکھ نکرد، بھبیعتعلیبا نیز عمر بن عبدااهللا! شودموضعگیری

 وکنندهتعیینرویدادھایازھیچیک، دریافتدراز عمری کھ وی. داشتپرھیزعلی نیزبزیان

 گوشھبھ ، ونجست شرکت...، کربال ومدائن ، ساباط، نھروان، صفینجمل: اسالمتاریختندحوادث

 وراهبھھمراحسینامامکوشیدبسیارحتیعمرابناهللاعبد. دادادامھخویشجوییعافیتونشینی

 مقاومتپایگاه ، مکھمروانیان بھامویحکومتانتقالویزیدمرگازپس! کند"ھدایت"خودروش

 سرکوبروانھرامشھورخونخوار یوسف بن اج، حّجمروان بنالملکعبد. بودشدهزبیربناهللاعبد

 ازپس. کردآویزاندرختیبررا زبیر و ابنگشت چیره خویشدشمنبراجحّج. کردزبیرابن

 خودتاریخیسوراخاز و نھادپازیررا خود راھنمایاصلسرانجام عمربن، عبداهللااجحّجپیروزی

 ستموزوربزیان ھیچگاه' طلبان تنّزه' اما! بیازماید را سیاسی رویکرد پیریسندرتا خزید بیرون

 باعبدالملکبرای بده تا را دستت: گفتورفتاجحّجسراغ بھ عبداهللا بن عمر شبانھ. کنندنمیکاری

 جاھلیعصرمردممانندنشناسدراخودزمان و امامبمیردکسیکھفرمودرسولخداکھ کنمبیعتتو

 وراپایمبگیر: گفتوکرددرازرا، پایشبودنوشیدنوخوردنسرگرمکھاجحّجپس!! استمرده

 ای: گفتاج؟ حّجکنیمیریشخندمرا: گفت عمر فرزند! استمشغولکاربھدستمزیراکنبیعت

 ؟ سوگندنبودتوزمانامامعلی؟ آیاگوییمیچنینامروزونکردیبیعتعلیباعدی قبیلھاحمق

. آمدیآویختھآنبرزبیرابنکھدرختاینترسازبلکھنیامدیمننزدپیغمبرفرمایشبرایبخدا

 ، ازحکومتبھدستیابی برایعلیسیاسی رقیبان: پیغمبر جانشینیدر و عام روشنمعیارھای. ٢

 ، سودکند می قدرت فدایرا اخالق، کھسنتیرایجسیاست در شگردھای معمولوروشھا ھمان

 را رھبریوجانشینیبرایخود معیارھایجراحابوعبیده با مباحثھ در علی حالیکھ در. جستند

 ، حقمدیریتدانشو نبوی، کاردانیسنن آن وقر بھعلم چونارزشھاییبرومیدارد بیانبروشنی

 معیارھایدارای" صحابھمشایخ"ھمانیا" گانھسھپیمان"، گذاردمیانگشتعدالتخواھی وجویی

 کدام ھر فراخور بھ را، آنھاگوناگون سیاسی رقیبان با مقابلھ برایکھ ھستند ناتمامی و ناھمساز

 در آنھا. گیرندمیکار ، بھھم باصوریپیوند در گاه، وناپیگیر و گزینشی، جداگانھ بصورت

 استداللرقیبانازیکھرباوکشندمیپیش رامعیارھاازیکیبارھرگوناگون برخوردھای

 وحقوقعمومیاعتبارگرفتننادیدهوھوادو وبامیکبرخوردشیوه. دارندای جداگانھومتفاوت

 با برخورد درآنھا. خوردمیچشمبھبخوبی آنانناتماموپھلوچندبراھین، درسیاسیمعیارھای

 ، بردانند میویرھبریمانعراپیغمبر با او نزدیکیوشدهلمتوّسای عشیرهمنطق بھعلی

 ریش"برعلیجوانیبھتوجھ  باضمنًاوفشرده پای جایگزینمعیار عنوانبھ "بودنصحابھ"

 مینشان ابوعبیدهبامجادلھ دراما علی! کنندتمامعلیبررابرھانتا گذارندمیانگشتنیز" سفیدی
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 مینیز" بودنصحابھ"معیارباره در. است پیغمبرسنتباتضاد در "سفیدی ریش" معیار کھدھد

: گوید

 !؟رسدنمی) پیامبر بھ(بودن نزدیکوبودنصحابھبھامارسدمیبودنصحابھبھپیامبرجانشینیآیاشگفتا ای" 

 کھاستشگفتیجایپس. نداریدشماکھدارمھممعیاریامادارمھممنراشمامعیارکھیعنی( "

 نھج –گرددمحرومجانشینیحق از بھترشرایطبادیگریوبرسدخالفتبھناقصشرایطباکسی

). ١٨١، سخنالبالغھ

 گاهددیدر کھ(پیامبر بھ "بودننزدیک"، برآنھانامزد و انصاربابرخورددر" صحابھمشایخ" اما

 ھایمعیار انصاربابرخورددرکھ چرا آورند می برھان) نبود خویشی وقوم معنی بھجزنیز آنھا

" سودمند"معیاربرتکیھلذا و بودمیمنطقیآییکارفاقددیگر" سفیدیریش"و" بودنصحابھ"

 نیزعلیھمچون و رفتمیبشمار پیامبر صحابھ از انصارنامزد! نمودمیضروریدیگری

 را" صحابھ مشایخ"سیاسی  معیارھای کژیوسستیاینامھ دربعدھا علی. نبود" سالھسیجوانی"

: نمایاندچنین

 پیروز ایشان برکردنداستداللرسولخدابھنزدیکی و خویشاوندیبرسقیفھروزدرانصاربرمھاجرینچونو" 

 آناز) پیامبر جانشینی( ، حقگردد اثبات رسولخدا خویشاوندیونزدیکیبھکارایندرپیروزیاگر پس. گشتند

 بجزراھیاز)سیاسی( پیروزیاگرو) دارمبرتریشمابرمننزدیکیوخویشیدر چون( شمانھماست

 آنھاازشماچون(اندباقیخویشدعویبر ، انصار)"بودنصحابھ"مثال( شودمیمحققنزدیکیو خویشی

). ٢٨ ، نامھالبالغھ نھج(  ... ")نیستیدبرتر

: گوید می" صحابھ مشایخ" ناپیگیر و ناھمسازدعاویومعیارھابارهدر باز علی

 وشورا(آنبھچگونھ، پسگرفتیبدسترامردمامورزماماّمتاجماعوشوراسبببھ) ابوبکر(تو اگر" 

 بر) پیامبربا(خویشاوندیونزدیکیبھ اگر نبودند، وحاضر) سقیفھدر(اندیشھورأییارانکھرسیدی) اجماع

 پیغمبر بھ) علی(دیگری ، پسیافتیبرتری و چیرگی) حاکمیتبھدستیابیراه(مبارزانومدعیاندیگر

). ١٨١، کالمالبالغھنھج( ''استسزاوارتر) جانشینیبرایو(نزدیکتر

 حدیث بھ با استناد سقیفھدرراشیخینناتماماستداللوقتیانصارنامزدعبادهبنسعدھمچنین

م است مقّدھمھبرعلیاستقریشبا) خالفت( حقاگر: ، گفتشنید" قریش االّمھ من"ساختگی

 پدرقحافھابوگویندنیز "سفیدیریش"معیاردرناپیگیری بارهدر). ١٠٠، صاسالممفصلتاریخ (

).۴٩( ھستم ترمسنابوبکرازمن استسنبھخالفت اگر کھ گفت وی پیک بھ ابوبکر

 وآرام، ولیپیگیرو، پایدارانگیزهوایمانبا علی: 'عمل'تدارکو ریزی ، برنامھسازی زمینھ. ٣

 نیروھایارزیابی، بھ)پایھبیآفرینیشوروھیاھووجنجالھرگونھوگزافوالف بدون(شکیبا
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 سیاسیجناحباراخودکیفیتفاوت وی. پردازد می' نھایی عمل' سازیزمینھو، تدارکسیاسی

: کندمیبیانچنینزمینھاین در" جمل"بھموسوم

 وناتوانکارزارھنگام بھ خروش وجوشاینبا، وآمدنددرجای از درخشیده برقچونوخروشیدندرعد چون" 

 "کنیم نمیجاریسیلباران نباریمتا، ورسدفراعملھنگامتاترسانیمنمیوخروشیمنمیماولی. بودندترسان

). ٩نھج البالغھ، خطبھ(

 واستناپایداروریشھ، بیباشدبھرهبیپشتکارو انگیزه ،ریزی، برنامھشناخت از کھ جنبشی

 نیزگزافو الف ، وغوغا وجنجالمیانایندر. داشتنخواھدرسواییوشکستجزسرانجامی

 ھمانا نیز تھیمیانخروشوجوش پیامد. کندپیشگیریجنبشیچنینانگیزغمسرانجاماز تواندنمی

 غوغاکشتھ. آنھاستآرمانھایوھاخواستھ پیگیریدراسفبارایستومردمرنجودردفزونی

 وگردد نمیجاری، سیلباران پیوستھریزشبدون! آری .کنندمیدرومردمدشمنانتنھاراساالران

 سازماندھی، اجتماعیسازیزمینھ اما! انداختبراهبرقورعدتواننمینیزابربیآسماندر

: داردالزمرامردممیاندرومردمبا رھبری ، حرکت'قیام' تدارکوانگیزهبا نیروی

  

 مبارزهسازماندھیو مردمباپیوندضرورتدر علی امام :مردممیاندرومردمبا حرکت. ۴

: گویدمی مردمازجداحرکتوتکروی ناگوار پیامدمردمی، و نیز

 زیرا بپرھیزید )مردمازبریدن(پراکندگیوگراییگروهاز. است )مردمتوده( جماعتسر بر  خدا دست" ... 

). ١٢٧خطبھ( ... "شوند  میبیابان گرگھای رمھ سھم از بریده گوسفندان کھبدانسان اند شیطان سھمتکروھا

 وتکروی. گرددمی محققاجتماعیجنبشھایو مردمیمبارزاترھگذرازخدااراده، تاریخدر

 بھ. سازدمیگرفتار) گردنکشانوزورمندان(شیطان چنگال دررامبارزنیز، فرد مردمازبریدن

 حقبازستانیبرایقیامازالزم اجتماعیپایگاهونیروکمبودبدلیل) ع( علی کھ بود جھتھمین

 انحرافبر' صبر' رنج علی. کردپیشھصبرمردمیپشتیبانیکسبانتظاردروکرد خودداری خویش

، گرایی، ارادهتکرویطرد اما). ۵٠( داد ترجیح زود ھنگام قیام تکروی و رنجبارترپیامدھای بررا

 از شستن دستمعنی، بھمردممیاندرومردمباحرکتبر تأکید ، وپشتوانھبی ، عملماجراجویی

.نیست جامعھدر) آگاھانھنا(بخودیخودگرایشھایبھ دادن تنو خلقرھبری

  

 زمینھ: سیاسی تحّولبرای جامعھ سازی آماده مرحلھدرانقالبیشکیباییو اصولبرپایداری. ۵

 واقع. استدھنده رشد و برانگیزاننده، بیدارکننده فعالیت نیازمند ھمچنین' انقالب' اجتماعی سازی

. نیست خواھی آرمانجویی وحقازکشیدندستوسازشکاریمعنیبھھرگزشرایطدرک و بینی

 باوحدتضرورت(اجتماعیوسیاسیشرایطعمیقدرکوبینیواقعباعلی کھ ھنگامی بنابراین
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 پایگاهونیرو ، کمبودجاھلیتبازگشتازجلوگیریاستقرار کیش توحید و برای" صحابھ مشایخ"

 کھ ابوبکر حکومت بھ مسلماناناکثریت تدریجی" رضایت"، و طلبانھحققیام برایالزم اجتماعی

 دستخویشجویانھحقمواضعاز ، ولیکندمیبیعتابوبکر با) بخشیدمی' سیاسی مشروعیت' بدان

 شکبیعلیپیمانی ھم. زندنمی مھر تأیید حکومتایدئولوژیکیوسیاسیحقانیتبر کشد و نمی

 باسیاسیآشکارمبارزهشرایطدررا، علیابوبکربابیعتاز خودداری ادامھ. استبودهمشروط

 در. بود کردهارزیابی  زیانبار ناگزیرو زود ھنگامآنراعلیکھای، مبارزهدادمیقرارحکومت

 اکثریت گرایش کھ چرا) ۵١(نیستبودن'حق' بر معنیبھالزامًا' داشتناکثریت'، علیسیاسی فلسفھ

 براندازیدرکوششبھمجازنیز' جویان حق'دیگرسویاز، ولیباشدنادرست می تواند مردم

 مردم اکثریتمعموًالسنتیجوامعدر. باشند نمی اندپذیرفتھآنرامردماکثریتکھحکومتی

 سیاسیرھبران توسط حکومت آنان شناختن رسمیت بھ. میدھندترجیحکار را محافظھزمامداران 

 محافظھ تصدیق ، وترقیخواھانھونوھایاندیشھ از آنان گزیدن دوری بھپیشرو، نبایدوعدالتخواه

عدالت وقسطسامانھ اجتماعی مبتنی بر شایستھ ورھبریپذیرش برای را جامعھ باید. بیانجامد کاری

 کھاست انقالبیشکیبایینیازمندبنیادیدگرگونیبرایجامعھسازی آماده ولی. ساختآمادهوآگاه

 رھبراناینازبسیاریکھدھدمیگواھیتاریخونیست،ھمکسیھرایدئولوژیکی تواندر

 اصولازانحرافباو نداشتھرادرازمدتمبارزهرنجھایتحّملظرفیت گراتحّول و عدالتخواه

 قھرآمیزپیکار(رویچپیاو) 'حاکم قدرت'باسازش(رویراستبھ سیاسی مبارزه مردمگرایانھ

 رھبرانھایانگیزهاصالتودرونیگوھر. اند غلطیده بیگانھ قدرتھای بھ وابستگی و) پشتوانھبی

 مینمایانجامعھسازیآماده مرحلھ در'انقالبی شکیبایی' و'اصولبرپایداری' درحق مدار، سیاسی 

 پایدار ماندخویشاصولبرورزید وشکیبایی" گلودراستخوانوچشمدرخار" سال ٢۵علی. گردد

 ھای انگیزه! گرددآماده اش اجتماعی دگرگونسازیبرنامھواوسیاسیرھبریپذیرش برایجامعھ تا

: داردمیبیانعلی چنینرااصولیپایداریوشکیبایی این

 شویم سوار اشتران ترک بر کردنددریغاگر ، وبگیریمبدھندمابھآنرااگر، پس)رھبریحق(استحقیمابرای

 ناوتاریکیدلدرطوالنیسخت راه یکرنجو درد ایم آماده( باشددراز شبروی این چندھربرانیمو

 گردد، نھجما رھبری پذیرای و آماده جامعھکھآنگاهتاکنیمتحملصبورانھرامردمانآگاھی

 بیانھنگاموسقیفھ کودتایشبھ از پسرا این سخنعلی کھاستبسیاریاحتمال). ٢١، سخنالبالغھ

 ورنجمثالآنروازنیزشترانپشتدرشبروی. باشدکردهجاریزبانبر خویشسیاسیراھبرد

 تاولیبودآوررنجبسیکھ نشاندند میشترپشتبررااسیرگذشتھدرکھاست شده' راه'سختی

 بزرگیوشکوهنمایاندنبرای نیزشقشقیھخطبھدر علی. میکردتحملباید' مقصد'بھرسیدن

خار در "باید کھاست کرده مانندکسیبھرا خود ، شرایط)۵٢( رنج ودرداینبرخویش شکیبایی

www.Parsbook.Org

www.Parsbook.Org



228

. کندپیشھ صبر" چشم و استخوان در گلو

 بھدستیابیبرایسیاسیمبارزه 'نوین'ھایپایھ عباس، اصولو سفیانابوپیشنھادردازپس علی

:آموزاندمیمردمبھراحاکمیت

 کھھاییدسیسھوآشوبھا(کنیدگذرآنھاازشکافتھ رستگاریونجاتکشتیھایباراھافتنھامواجمردم ای" 

 از سالمتبھوشناختھ حقپیشوایانھدایتتحترااندتوحیدیجنبشدستاوردھاینابودیپیدر

 از را بزرگیوسروریتاجھایونھیدبیرون گام) ابوبکرحکومتبا(ستیزه جویی راهازو) کنید عبورآنھا

طلبیجاه و بینیبزرگخوددردبھکھسزدراکسانیشرایطیچنیندرقیام(گذارید زمین بر سر

 پشتیبانوپایگاهچون(یا، وکندقیام) یاورو یار( پروبالبا کھ استکسی رستگاروپیروز. )دچارند

 آبھمچون) پشتیبانوپایگاهبدونقیام. گرددفراھمقیامزمینھ تا(گزیند  آسودگی و جویدمسالمت) ندارد

 زمیندرکھاستکسیمانندبچیندرسیدنش ھنگامدر نھرامیوه آنکھ) زیرا( گلوگیر استای بدبو و لقمھ گندیده

 فرازبروپشوانھ، بینابھنگام قیام. بودخواھدزمین دارنده برای آندستاوردکھ(کندکشتدیگری

). شد خواھدتمام دشمنان مردم بسودوجویانحقبزیاننیز مردم غالبگرایشوخواست

 ، ازکننددرکراعلیسیاسی مبارزهنوین ھای پایھ اصول بودندنتوانستھ، کھعصرآنمسلماناناما

 :زدند می برچسبعلیبھ' چپ'و 'راست'

 )گفتمیعمر چنانکھ( است فرمانروایی آزمند کھگویندمی )شومآوریادراخود حق( بگویم سخنیاگرپس

 دور چھ. ھراسدمیمرگازگویندمی )کنمخودداری قیامو پرخاش از(نگویمسخنینشستھخاموشاگرو

 پسرانسبخداسوگندآنکھحالو بترسممرگازجانبازی و رزمدردرخشان پیشینھ ھمھ آن پس از کھ منازاست

 )نیستترسرویازمنخاموشی پس( مادرشپستانبھنوزادکودکانسازاستبیشتر مرگ بھ ابوطالب

 نابھنگامقیامپیامدھای(نمایمآشکارآنرااگرواستپنھان )شمااز(کھعلمیدرامرفتھفروآنستکھبرایبلکھ

 نھج ۵ خطبھ( '' )۵٣(ژرفچاهدرگشتھرھا ریسمان لرزش بسانشویدمیآینھ لرزان ھر )بشناسانمرا

). البالغھ

راویدیگراننادرستارزیابیھایوداوریھاکھبودآن از بیشترعلیتوحیدیوانقالبی شکیبایی اما

.دارد، بازدانستمیعدالتخواھانھوجویانھحقجنبشوتوحیدکیشبقایضامنکھروشیو راه از

 

 ازسیاسی پس رویدادھایوپویشھا تفسیر، کھشقشقیھمعروفخطبھبا پایانی این نوشتار را بخش

 درعلیامامنوینروشھایو راھبردھا فشردهنیز سیاسی، ورھبرانرفتاروبینش ، ارزیابیپیامبر

: برم میپایان ، بھاستسیاسی مبارزه

 

 کھدانستمینیک آنکھ با کردتنبر راخالفت جامھ )ابوبکر( فالن کھ بخداسوگند. باشیدآگاه" 
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 کوهچون)منکھچرا(. آسیاست سنگدواستوانھمانند )شایستگی جھت از( آندرمنجایگاه

 برپروازتوانرا ایپرنده و سرازیر است آنستیغ از آسا سیل )حکمتو دانش( کھ ھستمبلندی

 کار در. تافتمبررخآن از و رھا را خالفت جامھ )جستندپیشیآزمندانچون( پس. نیست آن فراز

 وتیرهفضایبرآنکھ یا )بستانمخود حقو( بتازم )یاورویار(دستبدونآیا کھ اندیشیدم خود

 تا بردمیرنجچندان مؤمن وسازد می پیر راجوانانوفرسودهرا پیران کھ ورزمشکیباییتاری

 حالیکھدرکردمصبر پس. است خردمندی ھاینشانھازکردنصبردیدم. کنددیداررا پروردگارش

 راخودراهاولیآنکھتا. دیدممیرفتھتاراجراخود میراث. گلو داشتمدر استخوان چشم ودرخار

 کھاستشگفتیبسیجای... انداخت )عمر( فالنآغوشبھخود از پسراخالفترساندهپایانبھ

 پیمانماندهعمرشازروزولی چند) ۵۴( گیردکناره خالفت مقام ازخواستمی زندگی بھنگام

 شترپستاندومانندرا خالفت )پیمانھمجوی'قدرت'(دواین. )۵۵( بستدیگریبرایرا خالفت

 کھ انداخت ناھموار راھیبھ را خالفت )عمر اما(. نوشیدند و دوشیدند، کردند قسمتخودمیان

اینھا  ھمھ، و باخشن برخوردھاو بود درشتناک، گفتگوھاافزا رنجوبودآسیبپر )مردمبرای(

 )عمر(زمامدار  پس. )۵۶( بسیار )نیز ناگزیراو( خواھیپوزشو بود فراوان )عمر ی( لغزشھا

 شودمیپارهشتر ، بینیبکشدسخترامھارشاگرکھبودنافرمانسرکششتربر سوار ھمچون

 زماندرمردمبخداسوگند پس. )۵٧( نابود گردد و شده ، سرنگونوانھدکردهسسترامھار اگرو

 ده( درازمدتاین من در پس. گردیدندجداحقراه از گشتھ و ثباتیبی و بد خویی و خطاگرفتاراو

 ازپیشو(پیمودراخودراه ھم او آنکھتا ورزیدم شکیباییاندوهو درد ازپردلیبا )نیموسال

خدا  برپناهپس. )۵٨(بودپنداشتھآنھاازیکیھممراکھدادقرارگروھیدرراخالفت امر )مرگ

 بود تردیدی جای )ابوبکر( اّولیآنبھنسبت منبرتری در کجاوکیآخر. شدتشکیلکھ شورایی از

 )مخالفتازپرھیزبرای( ولیکن. امشده ھمردیف )عمرشورای اعضای( کسانیچنین با اینک کھ

 کینھ و حسادت راآنھاازمردی پس. کردمھمراھیآنان با )شنودھا گفت و(پروازنشیبوفراز در

 سبب)عثمانبا(دامادیپیوندرادیگری ، و)وقاصابیبن سعد( بشویدحقازدستکھ شدانگیزه

 براستزشت کھ دیگری چیزھای )کسان و( ھمچنین ، و)عوفبن عبدالرحمن( گردیدمناز دوری

 برآمده شکمیبا )عثمان( گروهاینازکسسّومین تا )دوخت یکی برید و یکی(. شوند آوردهزبان

اش  خویشان پدری با. رفتنمی دادن فراتربیرونو خوردن ازاشاندیشھ حالیکھ ، دربرخاست

خدا  کنند، مالمی نشخوار را گیاھان بھاری اشتران کھ ھمان اشتھاییبا و شده ھمدست )امیھ بنی(

 حکومتشھایپایھو شدرو دستش(اوتابیدهریسمان شدبازاینکھ تا. خوردند را )اموال خلق(

 اموال استبداد و غارت( زد زمینبررا او شکمبارگی و دادکشتنبھرااو ، رفتارش)گردیدسست

 ھیچ )رخدادایناز(پس. )برانگیختاوحکومتسرنگونیوقیامبھراستمدیده ، مردمعمومی
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 ھمھازریختھ دورم بھکفتارگردنمویمانندمردمانبوهاینکھ مگر نیانداختسختیبھمراچیزی

 وحسن جمعیت فشار ازبطوریکھ )گردانندخویشزمامدارمراکھ( آوردند ھجوم بسویم جانب

 گرفتھ مرا رمھ گرداگرد چون مردم. شد سو پارهدوھرازمنردایورفتندپاودستزیرحسین

 و شکستندمراپیمان ، گروھیخواستمبپا )انقالبآرمانھای پیگیری( کاربرایھمینکھاما. بودند

 وقاسطین(اینانگویی. آویختند در عدالت و قسطبابرخی و رفتندبیرونمنروشوراهازگروھی

 کھ ایمساختھکسانی ویژهرابازپسینسرای''  کھ بودندنشنیدهراخداوندسخن)مارقینوناکثین

 آری. ''استپرھیزگارانآناز سرانجام نیکو ، ونپویند تبھکاری راهونجویندبرتریزمیندر

 نزدشاندر )قدرت و ثروت( دنیا ولیبودنددریافتھوشنیدهراسخنایناینان ھمھسوگندبخدا

 رادانھمیان کھ خداییآنبھسوگندباشید آگاه. بود داده فریبشان زیوروزروگشتھآراستھ

نمییاریو )من با بستنپیمانبرای(انبوهجمعیت آنشدندنمیحاضر، اگرآفرید را جان وشکافت

 وستمگرسیریبرکھگرفتھدانشمندانازخداکھپیمانینبود ، وشودتماممنبرحّجت کھدادند

 نزدتا(انداختممیآنکوھانبرراخالفت شتر افسارآینھ ، ھرنگیرندآرام ستمدیدهگرسنگی

 پوشی چشم ھمیشھبرای خالفت از( آن نخستینکاسھبھرا خالفت پایاندادممیآبو )برود دیگری

 عطسھازاستترپستمننزد)قدرت و ثروت(شما دنیایکھایددانستھتحقیق بھ. )کردممی

.''بزی

 

 خواستبپا عراقنشینانبادیھازمردیرسیداینجابھکھعلیامام روشنگرانھوبرانگیزانندهسخنان

 اندیشھوایمان توفان و... پرداختآنخواندنبھوایستادبازسخنوریاز علی. داد بوی اینامھ و

 المؤمنین ایامیرای، گفتبود بازنگریاینادامھخواھانبسیارکھعباس ابن! گرفتآرام اینگونھ

، بودشتری شقشقھ. عباسپسرایھیھات: گفتعلی. کردیمیدنبال کردیختمآنجاییکھازکاش

 'نوین' ھای ، ستون پایھنرسیدپایان بھ ھرگزکھسخنانیدرعلیاما!... ایستادبازوکردنوایی

!  افراشت بر را سیاسی مبارزه

پایان
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 ی بخش ھفتم ھا پانوشتھ

 شده گذاشتھتفاوت' حکومت' و' قدرت' ، میانانددانستھتاکنونخوانندگاننوشتار، چنانچھ در این -١

عمران، و اقتصادساماندھی( ضروریکارکردیبااجتماعیاستنھادیاصوًال' حکومت'. است

 نھادینھ شده' قدرت'یکشکلدر تواندمیھم کھ...)درمانو بھداشتو، دادگستری، ارتشفرھنگ

اجتماعیستمگریجویی وبرتریازتواند، و ھم میگردد مردمبرستمگریوجوییبرتریابزار

 تسخیرجستجویدرسنتی سیاست گوناگون گرایشھای .باشد پاسخگو مردمتودهبرابردرو گشتھتھی

 وبدلیل دیرینگی. )قدرت( استشدهبیگانھاشبایستھکارکرد از' زورمداری' درکھھستندحکومتی

، سیاسی' نوین'بینشدر. اندآمیختھ) زور(' قدرت' با ، حکومتھا کمابیشسنتی سیاست پایایی

خود  شایستھبایستھ و کارکرد بدینگونھ حکومتنھاد و دھدمیمداریحقبھ را خود جای زورمداری

.یابدمیبازاجتماعیامورمحورحقوقوعادالنھساماندھیدر را

. پایدارو  ناپایدار: دو گونھ اند واقع برکھ امور باید دانست نخست واقعیتو حق در تعیین نسبت  -٢

پدیدار  معّیناجتماعی  –فرھنگی و اقتصادی  –کھ در یک ساختار سیاسی  آنھایند واقعیت ھای ناپایدار

 و این روندھا، قوانین. می یابند و با فروپاشی و نابودی آن نیز از میان می روند می گردند، جریان

دینی، حکومت  شاھی، پادشاھی، دولت پدر( جامعھ در یک برھھ از تاریخ ھستندیک خاصنظامھای 

، موجودیت خود را، آنھایند کھ در تغییر و تحوالت ساختاری جوامع ھم واقعیتھای پایدار...). بیگانھ و 

 سنتھایوتوان قوانینمیرا اینھا. یابندمیاستمرارکنند و ، حفظ میمتفاوتاشکالدرچند ھر

در گذر تاریخ تنھا تغییر شکل داده جوامع کھ در تزویر و زور و زر حاکمیت(تاریخ نامید  ایستای

 حق خاص .واقعیتھای ناپایدار شکل و صورت بندی خاصی از واقعیتھای پایدار ھستندبر این بنا). اند

 با واقعیتھایدر برخورد... ) ملی و حق آزادی بیان، حقکار و انتخاب ھمسر برای زنان، حق(

 حق عام. گردندھا منعکس می  مرامنظری و ارزشی یا در دستگاھھای گوناگونناپایدار شناختھ و

در  جاریبرخورد با واقعیتھای پایدار و نیز در... ) برابری ورھبری، ، خود، آزادی، شوراآگاھی(

مرامھای توحیدی  سامانھ ای منسجم از اصول و ارزشھا درشده و درشناختھ' مکان'و ' زمان'بستر 

شناختھ شد و انسانھا بھ پیگیری آن برخاستند، امور  حقآنگاه کھ و... اندشده انسان ارائھبھتاریخ

 برای بازشناسی و پیگیری حقوقنگرش علمی یا واقع بینی بنابراین، . می گردند تغییر دستخوش واقع

، انسان را از در پیوند با حق جوییواقع بینی . ضروری است شرطیک ) عام و خاص(و ارزشھا 

پویایی وی را در نبرد دارد وباز می ) مبتنی بر زور و ستم و فریبروابط(واقع  شدن بھ امورتسلیم 

بھ واقعیتھا پیروان سیاست سنتی . تضمین می کند کمالو  قلھ آزادیھای بازدارنده تا جبر مستمر با 

 بنیادی انسان کھ ھمچون امور جزمی دارند و لذا ھرگز بھ اصول، ارزشھا و حقوقوسطحی  نگاھی
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می  پایدار، واقعیت ھای زود گذر را'وضع موجود' حافظان: آورنددارند باور نمی  ھستیواقع 

پی پندارند و بر شکل خاص مناسبات قدرت پای می فشارند، و مخالفان زورمدار آنھا ھم در

و جاودانھ حقایقی مطلق مناسبات قدرت ھستند و سنتھای ایستای تاریخ راجایگزینی شکل دیگری از 

نا "بھ  کھ روو بی معنا ھستند" موھوم"ھایی و برای ھر دو دستھ، حق و آرمان واژه. می باورانند

 و آرمانخواهامابینواقعبایدحاکمیتبھدستیابیبرایسیاسی' نوین' مبارزهدرپس! دارند" آباد کجا

 رهو رفت فراترباید آنھا دریافت از اما شناختباید را) پایدار و ناپایدار( واقعامور . بود حقجویای

.   و آنرا چون آرمانی فرا روی انسان نھاد گشود) عام و خاص( حقشناخت بھ

، تحلیلھادر. استساختھذھنوخیالی، کامًالبردمینامآنازسنتیسیاست کھ ی" مردم" البتھ -٣

 بھ آننظایروخلق، مردم، ملت چون ھایی ، واژهسیاست عرصھرایجگروھھای شعارھایوبحثھا

! اند مربوطھ گروھھای مستعاراسم بلکھ، گردندبرنمیشانشدهتعریفومشخصعینیواقعیتھای

). کنیدمراجعھنخستبخش بھ(

 در ، جزخود مردم ھایخواستھو ءآرا با معموًال غربدرصنعتیپیشرفتھھایداری سرمایھ -۴

 آنھابھباالدرآنچھوکنندنمیگونھکودتاوخشن، برخوردھایکنندخطر احساسشدیدًا کھمواردی

. استنیافتھ توسعھ کشورھای در مردمارادهبا آنھا دوگانھرفتار بخاطربیشتر شد داده تعمیمنیز

 را ای ویژه فرھنگیو، اقتصادیسیاسیمنافعکشورھاایندرغربیطلبتوسعھھایداریسرمایھ

میناسازگار کشورھا این مردمحقوقوھاخواستھطبعًاوملیتوسعھورشدباکھکنندمیدنبال

 نیافتھتوسعھکشورھای برای ھرگز دانندمیمناسبخودبرایکھ را سیستمی آنھا رواز این. افتد

 منافعنھ و( غرب داریسرمایھمنافعکھخودکامگانیومستبدان ازآنجادربلکھ وکنندنمیپیشنھاد

.آورندمیبعمل، پشتیبانیکنند می دنبال را) خویشمردم

 رشدوسیاسیپیروزیھای، استشدهشناختھجھاندر" سیاسی اسالم" بنام کھ روندینمونھبرای -۵

بوده  اصولومبانی در سنتیمذھبباسنتیسیاستپیوند مدیون را اخیر دھھ سھ در چشمگیر خود

. است گردانده' ساتمقّد' از سنتیمذھبیونبرای را' مطلقھ قدرت'پرستشکھ است

 جمھوری"رژیمبامبارزهدر" ایرانخلقمجاھدینسازمان"سیاسیسرنوشتباره این در -۶

 برای ۶٠سالدر مجاھدین سازمانزود ھنگام مبارزه. افزاستعبرتوآموزنده بسی" اسالمی

 بکلیانقالبیچنینبرایذھنیوعینیآمادگیازجامعھکھ شرایطی رژیم، درآمیزقھر براندازی

خود با سازمان رھبری. انجامیدسازمانایننیروھایازبسیاریآوارگیو نابودی، بھبوددور

 و بگیرد،برعھدهھمراسازیتاریخو انقالبدر' مردم'مبنایینقشخواستمیخودخاصمحوری

 قدرتھای" جذب" و" جلب"دیپلماسی، بھآوردبدستپیشرفتی نتوانست تودهازجدانبردایندرچون

.آوردرویبیگانھ
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 بھو زندمیسربازخودھایکجروی و اشتباھات پذیرشازکماکانمجاھدین سازمان رھبری -٧

 بستچوب کھنیز گروھھایی. چسباندرا می  رژیم بھوابستگیانگخویشاصولیکنندگانانتقاد

 نقدیبھ...) ومبارزمسلمانان، جنبشاکثریت، فداییانتودهحزب(شدندایرانبرحاکمدینیاستبداد

 نقشبرتوانندمیمجاھدینبھ تھمت و تھاجم باپندارندمیوکردهبسندهخودازضعیفوریشھبی

.افکنندپردهدادرویآنچھدرخویشمسئولیتو

 میاندر اشبرجستھ معنویمقاموھمتابی ، ارزشھایدرخشانمبارزات بدلیل ھمچنین علی -٨

 حقرا، جانشینیبخود پیامبرخاصتوجھاتو، ستایشھاسفارشھا نیزوپیامبربھ مسلمانان، نزدیکی

.باشدبستھپیامبرخالفتدر طمعیاساسًاکسیکھبردنمینیزگمانودانستمیخود

را او ) یعنی قریشیان(کھ خویشاوندان پیامبر  پیامبر را پشت و پناه گشتیمھنگامیماگفتندانصار -٩

عرب بودند کھ بھ پیامبر گرویدند و آزردند، و ابوبکر گفت کھ مھاجرین نخستین کسانی در مکھ می

از انصار پیشنھاد دادند کھ یک امیر از ما و یک برخی . زیر بار حکومت غیر قریش نخواھد رفت

ما باید امیر باشیم : ابوبکر گفت. بود" انصارنخستین سستی "امیر از شما، و این بگفتھ سعد بن عباده 

اسلم از با ورود طایفھ بنی پس از انصار، مھاجرین نیز گرفتار اختالف شدند ولی . و شما رایزن

بر سعد آغازگر این کشمکش سیاسی . جرین سنگینتر شد و ابوبکر بھ امارت رسیدبیرون مدینھ کفھ مھا

: گوید در این باره میرا پایمال ساخت، و علی " حق علی"بود کھ  'قدرت'سر 

دری را گشود کھ دیگری در آن وارد شد، و کھ مردم را بر ما گستاخ ساخت سعد بن عباده بود کھ نخستین کسی " 

شرح نھج ( " برافروخت کھ شعلھ آن خود او را در میان گرفت و از پرتو آن دشمنانش برخوردار گشتندرا آتشی 

).البالغھ

 برایاگر: گفت و آوردھجوم کنندگانتحّصنخانھبھگروھیباعمرکھاندنوشتھ مورخین -١٠

 بیعتشما، باسزاوارترمخالفتبھشماازمن: گفتآنھابھعلی. کشممیآتشبھرا خانھ نیایید بیعت

 وآمدبیرون فاطمھ. شدندخانھ مھاجمین وارد. کنیدبیعتمنباشماکھاستسزاوارتر. کنمنمی

 درگاهبھوکنممیبازراخودسرمویمناینکھیا ، ورویدمیبیرونیاکھسوگندبخدا: گفت

 بنعلی، امام، الغدیر، یعقوبیاثیر، ابنطبری(برگشتند شرم کرده مھاجمان...  نالممیخدایتعالی

).اسالموایراندرسیاسیھایاندیشھ، تاریخابیطالب

 مکھفتحازپسوداشتخاصیتوجھجوانان  بھاصوًالایقبیلھفرھنگبامبارزهبرای پیامبر -١١

 وبرگزیدمکھفرمانداریبھبود را روشنفکروپرھیزگاراماسالھ ٢٠جوانیکھاسیدبنعتابنیز

.دادبرتریشیوخوبزرگانبررااو

 راسخن این محققین ازبرخی ، واست دهکر نقلعباسابن قولازجبیربنسعیدراروایت این -١٢

.دانندمیعمرآناز
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 پیامبراحادیثضبطحتیوبیگانگاندانشفراگیریازرامسلمینعمرکھبوددیدگاهھمین با -١٣

.داشتمیباز

 و' اجماع'، 'شورا' پایھبررھبریو حکومت چون کھافزود باید خمغدیر رویداد بررسیدر -١۴

 ھرگزرامردمپیامبرسازگار نیست، استبدادیروش ھیچگونھبا ' مردم آزادانھوآگاھانھبیعت'

 تاریخمستبدفرمانروایانازبسیاریھمچونتوانستمیوگرنھنکردخودوصیپذیرشبھ مجبور

 اوبرایمقاومتی وفاتشازپسکھگرداند استوارچنان حیاتشزماندرراعلی حاکمیت ھایپایھ

 ھنوزکھبشناساندمردمیبھ اصلح را جانشین خواستمیتنھاعلیمعرفی با پیامبر. نباشد موجود

، و ناگزیر معیارھای اسالماجتماعیوسیاسیآرمانھای،توحیدیبینیجھانازعمیقی درک

 درقبایلشیوخو" قومپیران" یکجانبھ تأثیراز رامسلمانتوده خواستمیپیامبر. نداشتند شایستگی،

 جامعھدرموجود خودبخودیگرایشھایدستبھراتوحیدیجنبش سرنوشتو دارد بازجانشینی امر

 انتصاب"نیزآنرا ونمایدتحمیلمردمبر'زور'بھراعلیحکومت فرمانیک با اینکھ نسپارد، نھ

 شایستگی ھایشان، تنھاوتوانمندیھا ھمھ، باشیعھپیشوایاندیگر نیز، وعلی زمامداری! بنامد" الھی

 رواین از. باشدآوردهبدستنیزرامسلماناناجتماعیپذیرش کھباشد آمدکارتوانستھنگامی می

 از. ... "بروند خواھندمیکھراھیبھبگذارنخواستندترامردم اگر" ... کھکردسفارشعلیبھپیامبر

  برای، اساسًاانجامیدابوبکر شتابزده انتخاب بھ نیز، کھسقیفھ در" قوم پیران"دستپاچگی دیگرسوی

 و آرامشبازگشتشرایط درمردم بر روی علیجانشینیباره پیامبر در تأثیر سفارش ازجلوگیری

  .   استبودهآنھابھخرد

 شناسایی معیارنیزاسالمتاریخدر، وبود'باطل'از'حق'جداییمعیارعلیرفتارو اندیشھ -١۵

.استبودهاسالمطبقاتی ازو، ارتجاعیگرایانھمطلق آلودشرکبرداشتھایازراستیناسالم

 باگفتندمیکھالعربجزیرهنامدارپھلوانعبدودبنعمروکھخندق، ھنگامی نابرابر جنگ در -١۶

 آنگاه. نبوددادنپاسخیارایراکسیجوان علی  خواست، جز ، ھماوردکردمیبرابری" سوارھزار"

 بیرونکفرتمامیبانبردبھایمانتمامی اینک: " ، پیامبر گفتشتافتمیعمروبا نبرد برایعلیکھ

 بھ امید وشکسترادشمن، روحیھافکند بھ خاک دلیرانھراخودنیرومندحریف علی". میرود 

 را برادر، دالوری علی سوگواریمقامدرعمروخواھر گویند! برانگیختمسلماناندرراپیروزی

 توبرالعمرمادامبودیشدهکشتھجوانپھلواناینبدستجزاگرگفتو خواند خود آرامشمایھتنھا

 ).صدر نامتناھی، حسن مرد علی( گریستممی

 کھباشدایفتنھازبزرگتر است آن بودهاز پیشگیری مدعیابوبکرکھای" فتنھ"رودنمی گمان -١٧

. کردگذاریپایھاسالمتاریخدرخالفت" قبول"با او

کھ  می کندارزیابی این رویداد تاریخی نقل، در تاریخ ، فیلسوفکارالیل از شریعتیعلیدکتر -١٨
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. دادتغییررابشرتاریخمسیرگرفتقرار" بزرگدست"آندروقتی"کوچکدست"این

 ازکدامیک) ص(رسولخداپرسیدمپدرماز: کھکندمینقل عباس فضل بن از الحدید ابی ابن -١٩

، پرسممیاوپسراناز ترامن، گفتمراابوطالببنعلی: ؟ گفتداشتمیدوستبیشترراپسرانش

 کودککھوقتیازعلیروزیھیچندیدم. داشتدوستبیشترھمھازپسرانشبھنسبترااوگفت

 مھربانترپسرشبھراپدری، ندیدمبودسفردرخدیجھبرایزمانیکھمگرشودجداآنحضرتازبود

.پیغمبربرایعلیاز فرمانبرتر پدرشبرایراپسرینھوعلیبھاواز

 وفشاروزور با بسیاریپس. کند بیعتبھوادار را مخالفان کھ بودعمر اینسیاسیروش -٢٠

 :بردند مسجدبھابوبکربابیعت برایوکشیدهبندبھنیزرا علی. شدندبیعتبھوادارتھدید

 ازتوعمرایگفتعلی... رغبت یااجباربھخواهکنیبیعتتاندارمبرتوازدستگفتعمر" 

 برایفرداکھکنیمیاستوار مقام را ابوبکربرایامروز. داشتخواھیسھمیدوشیمیکھشیری

 مفصلتاریخ(... " کنیمیبیجاھاحماسھاینوکردنخواھمبیعتھرگزمنکھبدان. باشد خودت

). ١٠۶، صاسالم

 بود، ھمانجا کرده ھجرت حوران شامبھو کردهخودداریبیعتاز، کھانصار، نامزدعبادهبن سعد

ابن ! استآوردهدرپای از تیر با رااورجز خوانانجّنی شایع کردندو گشت کشتھشیخینبفرمان

: نویسد خویش با نیش و کنایھ در این باره می" شرح نھج البالغھ"الحدید در ابی

شیطان "نزد اھل سّنت بھ و " مؤمن الطاق"کھ نزد شیعھ بھ ابوجعفر کوفی (از شیطان الطاق  کسی

را منع کرد کھ در باره خالفت با ابوبکر مخاصمھ ) ع( پرسید چھ چیزی علی!) معروف است" الطاق

در تاریخ اندیشھ ھای سیاسی ! (ای برادر زاده، برای اینکھ ترسید جّن او را نیز بکشد: کند؟ گفت

). ٣٠ایران و اسالم، ص 

. داشتاسالمتاریخدردردناکیپیامدھایکھاستشیخینبدعتھایترینشتز از' اجباری بیعت'

 گسترشباھمگامنیز'زور'چسبیده بھخشونت ،گردید بیعت در انسانآزادی جایگزین زور کھ آنگاه

 راریسمانو بند جایکمشمشیر نیز کم و نیزهپس . گرفت ت و فزونیشّدپیوستھمردممقاومت

 علی اگر! آفریدرافاجعھ کربالخویشتکاملیفازدردناکترین انگیزترین و غمازیکیدرو گرفت

 و' مرگ' میان رااووکشندمیبرھنھشمشیرحسینبرایبگیرند،رااو' بیعت'تا کشند میبند بھ را

 و ،نبودندنیزرھبری شایستھکھشدبردهبکارکسانیسویازھم 'زور'. گردانندمیمخّیر' بیعت'

 وزورازکھبوده اندھاناشایستھسیاست ھمواره اینتاریخدرکھچرا نیست،انگیزشگفت نیزاین

 نیز این ، وبینند فریب نمی وزورکاربردنیازمندراخودھرگزھا شایستھ. گرفتھ اندیاریفریب

!  آنھاستشایستگیدالیلازخود

گردید؟؟؟حاصلروشکدامباو چگونھابوبکرخالفتبر"! اّمتاجماع"براستی -٢١
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چون ابوبکر بر اریکھ خالفت استقرار یافت عمر گفت ای شیخ مردم بنده دنیا ھستند و ھر کجا "  -٢٢

بر تو کسی در آنجا جمع خواھند بود و امروز جز از راه علی باشد ناگزیر گروھی مال و ثروتی 

ق شوند بھتر است فدک را از دست فاطمھ بگیری تا متفّربرای آنکھ اطرافیان علی ... رساند نمیخللی 

را از اھل بیت بازدار کھ تھیدست شوند و مردم قھرًا از اطراف اطراف او نماند و خمس و فی کسی 

از  را پسندید و دستور داد خمس را ابوبکر سخن عمر. آنھا متفّرق گردند از خطر او در امان باشی

ال فاطمھ را از فدک بیرون کردند بعنوان آنکھ پیامبر ارث نگذاشت و فرستاد عم... اھل بیت بازدارند

). ١٠۶ل اسالم، ص تاریخ مفّص" (

می بنده دنیا ھمگیراخود اینگونھ ھوادار پیدا کرده بودند کھ مردم" شیوخ صحابھ"عمر و  آیا

از چندان خالص نبودند اما بھ یقین شخص عمر در پشتیبانی ھم از پیروان علیشاید برخی ! دانستند؟

بندگان "این . چشم دوختھ بود) حکومت بعدی(' دنیا'کھ بھ ' آخرت'ابوبکر و سرکوب مخالفان، نھ بھ 

را " االئمھ من قریش"برای تسخیر قدرت و دست بدست گرداندن در میان خود نخست حدیث "! آخرت

را، و آنگاه عمر در دوران خود ضبط احادیث نبوی را " ث ماترکناال نور"و سپس حدیث کردند جعل 

!ساختممنوع 

 آگاھیوآرامشدرمسلمان توده، ونبودکاردرشتابیوسازشودسیسھ اگر ھم براستی و -٢٣

 نیز" شیخین"البتھ، وداشتندنمیایگزینھعلی، جزکردندمیپیغمبربرایجانشینگزینشبھ اقدام

! برنددیگرجھانبھرا خود سیاسیآرزوھای باید نھندوااگرکھدانستندمی

 بھرا علی و ھم پیمانان آنھاابی وقاص ، سعد عمرآنستکھاسالمصدرتاریخشوخیھایاز -٢۴

. اندبودهوارونھھاتطبیقومعیارھاھموارهسنتیسیاست در! ندکردمی متھم" امارت درحرص"

 بکاردستبالفاصلھاومرگباوداشتھسردررااوجانشینی سودایپیامبروفاتازپیش کھ کسانی

 نداردخودحقمطالبھدرشتابیدھدمینشانکھ) ع(علیولی بشمار نمی روند" حریص" شوندمی

 قرار می دھد، تنھا بدلیل یاد آوری حق خود،انسانی در اولویت  بدالیلراپیغمبر جنازه تشییعو

!شودمیارزیابی" حریص"

.شریعتیعلییادزندهنوشتھ" استفاطمھفاطمھ"کتابازقولھا نقل -٢۵

 حاویکھالغدیرنویسندهبھکیالیدکتروخروفھاستادنامھ مطالعھنیزوعقاد دیدگاه تحلیل برای -٢۶

 صدرحسنازنامتناھیمردکتاب، بھاستسنتاھل منصف پژوھشگرانسویازجالبیاعترافات

.کنیدمراجعھ ٢٣٠-٢١٩صفحات 

 وگذشت" خالفت"پلازجاھلی خورده شکست اشرافیت چگونھکھدیدیمپیشینبخشھای در -٢٧

.کرد بازسازینوینفرازیدرواسالمنامزیرراخویشگذشتھ امتیازات

، سیاسیپیچیدهمسائل از حل وی. خواستمیپوزشوکردمیاشتباهپیوستھعلیگفتھ بھ عمر -٢٨
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 ناگزیرو ماندمیدر آنھاجبرانواشتباھات یابیریشھکار ، دربودناتوان اقتصادیواجتماعی

).شود مراجعھ پنجمبخشدر عمراقتصادیسیاستنقدبھ! ( کردمیتکراررااشتباھات

 از مردیجانشین اوخواستھ می پیامبر کھبودرسید آن پیروزیبھسقیفھدر کھ جریانی استدالل -٢٩

 امرپیامبر پس! است" انصارحقمشورتومھاجرینحقحکومت"کھشدادعاو! باشدقریش

" قریشقبیلھشورای"بھکھ" مسلمینشورای"و" اّمتاجماع"بھنھرااسالمیجامعھرھبریخطیر

، تاریخبر حاکماسالم"مدرن"گران  توجیھ نیز، و"پیروز" جریان سیاسی!! استبودهگذار کردهوا

ھرگز بھ  ،کنندمیو کرده متھمنژادیوای، قبیلھقومی گرایشبھ را پیغمبرخویشاثباتبرایکھ

 سیادتبا" اسالم اّمتاجماع"و" مسلمین شورای"، "دموکراسی"چگونھاین پرسش پاسخ نداده اند کھ

!! ؟؟نمودمیسازگارعجموعرببرقریش قبیلھ

.نماییدرجوعنوشتاراین چھارم بخش بھ -٣٠

.نیستنژادیوخونیپیوندھایبھبودنپیغمبر" بیتاھل"اینکھبردیگر دلیلی ھم این -٣١

' سلطھ'طریقھربھ کھ دادندکسانیبھبلکھھاشایستھبھنھرا' حق'کمکم مسلمانان جاییکھتا -٣٢

 ترتیب بدین)! گرددچیره کھاست کسی حق حکومت" (غلب لمنالملک"و" غلب الحق لمن: "اند یافتھ

.داد مداری زوربھراخودجای مسلمین سیاسی رفتارواندیشھدر مداریحق

 توحیدیجنبشدستاوردھایدانستندکھ ، آنگاهعربقبایل از برخیکھکشید بھ آنجاسرکشی کار -٣٣

 و' دروغین پیامبران' تولید باآمدندبر، درصددانجامیدقریشقبیلھ ای –قومی سیادتبھ) ص(محمد

! بخشندبھبودعربستانجزیرهشبھدرراخودروزگارودادهپایان سیادت قریشبھ' ساختگیادیان'

بودند و تنھا از پرداخت شدند، بر آئین محمد باقی ، با آنکھ بھ این نام خوانده می "اھل رده"بیشتر  ولی

وی . رفتاز رھبران سرشناس این قبایل سرکش بشمار می مالک بن نویره یکی . مالیات سر باز زدند

و دریافت مالیات بود، با حکومت ابوبکر سر بھ مخالفت برداشت و کھ مأمور پیامبر در آموزش دینی 

خالد بن ولید افسر ارشد خلیفھ با نیرنگ و خیانت مالک را بھ دام . از ارسال مالیات خودداری کرد

 ، تاریخیعقوبیتاریخ(؟ !انداخت، سر او را برید و در اجاق انداخت، و ھمانجا با ھمسر زیبایش خفت

. بر دامن حکومت ابوبکر نشستاین خیانت و جنایت و فساد چون لکھ ای ننگین ). اسالمازبعدایران

 ؟!دانست نمی"! مصلحت"کھ ھیچگاه پاک نشد چرا کھ ابوبکر مجازات خالد را بھ لکھ سیاھی 

 خونینجنگبود، گرفتار کردهپایمالراامیھبنیسیادتکھرااسالمخواستمیابوسفیان -٣۴

 میبخوبی  وی. بود "سنتی" سیاستمداری ابوسفیاناما. دھدفنابادبھرااشھستیوکردهداخلی

 وبینش ھمان با وی". زیانبخش"کاریچھو است" سودمند"کاریچھاسالمتضعیفبرایکھدانست

 قریشقبیلھدرابوبکر طایفھ" پستی"، ازنیستبیگانھآنبانیزمسلمانعرب، کھایقبیلھمنطق

بنیبزرگ کھ، مردیکندھمراهخودباراپیغمبرعمویعباسنخستکوشدمیو گویدمیسخن
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 بوده' جاھلیت'درایقبیلھاجتماعیونفوذ سیاسیدارای و پیامبرخانوادگیوابستھ ، نزدیکترینھاشم

 بدین! ببیندلشکر تدارک' علیحق'بازستانیبرایوکندبیعتعلیباکھکندمیارادهسپس. است

 اگر شاید( نمود' پنھان' ایقبیلھآشنایفرھنگپوشش در را خود اسالمیضدنّیتابوسفیان ترتیب

 سوی از!). گرفتمی پناه شیخین" نوبتی –مّنتی"منطقپشتابوسفیان، رسیدمیخودحقبھعلی

 اینکاربا، وبودرسولخدا پروردهدستوآنقرمکتباولشاگردکھ گذارددستکسیبراودیگر

.  بگیردپرسشبھمسلمانانذھندررااسالمتوحیدیآئین بااش دشمنی اصلکوشید

توزی  کینھ وافروزیھا، آتشھاخونریزیوجودبا کھشدمیگفتھ مشرکینیبھ" شدگان آزاد" -٣۵

 و ابوسفیان! کردآزادشانوبخشیدراآنھا مکھفتحروزدر اسالم، پیامبرمسلمانانحقدرھایشان

 بشرحالبھر، کھھمآنانبرایرازندگیحقوآزادیپیامبر. بشمارندگروهاینازمعاویھپسرش

 کلیدی مسئولیتھای" شدگانآزاد"کھمعنابدانشکبیپیامبرانھگذشتاینولیبود، خواستاربودند

.، نبودبگیرندبدسترامسلمانانسرنوشتوشدهدارعھده اسالمی جامعھدرھمرا

 وسیاسیرھبریچترزیرتنھارا' وحدت' سنتیراست سیاستو چپ گرایش دو ھر -٣۶

ھژمونی ضامن را خود جانبھ ھمھ رھبری مارکسیستھا. دانندمیآمدکاروارزشمندخودایدئولوژیکی

 طلب راست گرای انحصار نیروھای" ھمبا ھمھ" شعار. دانستندمی" خلقمتحد جبھھ" برپرولتاریا

 باھمھ"جزمعناییھیچعمل در نیزایرانسلطنت طلبان وابستھ در" و میھنی اتحاد ملی"و  مذھبی

. نداردونداشتھ" ھمھ با شاه و امریکا"و " من

 ھنگامھدر. خوریممیبر ۵٧ انقالب در" ایرانخلقمجاھدینسازمان" تجربھبھبازاینجا در -٣٧

 ازپسحاکمیتبودندتوانستھایرانسنتیجامعھدر کھ( مذھبیطلبانحصارراستگرایان کھ ای

 ، سازمانکردند می پایمالآرامآرامراایرانمردمیانقالب دستاوردھای) کنند تسخیر راانقالب

) دانستمی خود حق شاه رژیم علیھ اش مسلحانھ مبارزه بخاطر را انقالبرھبریکھ(نیز مجاھدین

بیمبارزه اما. رسید" نظامیفاز"بھشتابانوزددوررامردم توده" خود حق"گرفتنپسباز برای

 مردمقیامدستاوردھاینابودیروندبھتنھا، نھاسالمیجمھوریرژیمبامسلحانھنابھنگاموپشتوانھ

 بھ" منافقینخطر"بھانھ بھ را آنھا، بلکھبخشیدبیشتری گستره وشتاب دینیمستبدحاکمانسویاز

 نیروھایازنسلیک آن طی کھ انگیختبرجامعھدر سیاهاختناقیوخونین سرکوبیسازماندھی

 رژیم ، بازماندگانواپسگرایانجوالنبرایزمینھوشدندحذفمردمیوملی آزادیخواه و پیشرو

.گردیدآمادهایرانمردمبیرونی دشمنان وپھلویشدهسرنگون

، وقاصابیبن، سعدعفانبن، عثمانعوف بن عبدالرحمن( "شورا" اعضایبقیھعلی جز -٣٨

حق سیاستباکھبودندمسلمان اشرافیت سرشناسھایچھره از) عوامبنزبیرواهللاعبدبنطلحھ

" شیوخ"میاناز را نفریک شکبیودھندنشانخوشرویتوانستندنمیاورھبریوعلیمدار 
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 علیبا خویشاوندی بخاطراستممکن زبیرو طلحھ کردمیبینیپیشکھعمرولی. گزیدند بر می

، "کندنمیعیبکاریمحکمازکار"کھآنجا ، ازدھند رأی علیبھوکنندخیانتخویش بھ طبقھ

 دوآرایاگرکھترتیباینبھ. دادقرار رئیس شورا" وتوحق"نوعیبا عبدالرحمن بن عوف را

 نبودکسیعبدالرحمن ھم، وشودخلیفھداردخودباراعبدالرحمن أیرکھشدند، آنکس برابر نامزد

.بخواھد راعلی رھبری کھ

. کردندمیپایمالگوناگونھایبھانھ بھ کارمحافظھشیوخراعلیحقکھبودبارسومیناین -٣٩

 اوجانشینیبھپیامبرزماناز، کھ"صحابھمشایخ" و" قومپیران"توسطعلینشینیخانھنقشھگویی

!  آمدمیدراجرا مرحلھ بھ گامبھ، گامنگریستندمیحسدو بغض دیده بھعلیدرودوختھچشم

 درمقدادوسلمانبھمراهکھبودکسی زبیر. بودندسقیفھکودتایبھمعترضینازشیخدو این -۴٠

!بودکشیدهشمشیرعلیحقازدفاع

 مبارزهدرعلیوپیامبروفایبایار غفاریابوذرپیکانھایآماجزراندوزیومحرومیتو فقر -۴١

 تاکردتبعیدشامبھرا ، ویکندبازخودسراز را ابوذراینکھبرای عثمان. بودعثمانحکومتبا

 رامحرومھایتودهو نداشت برمبارزهازدستنیزشامدرابوذراما. بگیردنظرزیررااومعاویھ

 بھراخطرمعاویھکھیافتگسترششامدرچنان محرومانعدالتخواھانھجنبش! شوراندمعاویھعلیھ

 وجودعثماننیزمدینھدراما! برگیردآنجاازراابوذرخواھدمیراشاماگرکھکردگوشزدعثمان

 چنینرااوابوذرمشایعتدرعلی باری... تبعید کرد ربذهبیابانبھرااوونیاوردتابراابوذر

: داد دلداری

 شدند و بیمناکتوازخوددنیایترساز گروهاین. باشداوبھامیدت ، پسآمدیخشمبھخدابرایتوابوذر ای" 

 برآنچھ و واگذاردستشان، درشدندبیمناکتواز برای آن راآنچھاکنون. گشتیاندیشناکآنھاازخوددینبرایتو

بازت آنچھازنیازیبیچھ، وداشتی بازشان توآنچھبھنیازمندندچھکھوه! ببرخودبابودیاندیشناکآنھاازآن

 ... "! داشتند

 روندو آزموده تلخیبھراشایستھرھبرنشینیخانھوسقیفھرویدادزیانبارپیامدھایمسلمانان -۴٢

 وسازیآگاه مرحلھ. بودنددیدهخودچشم، بھبودکردهبینیپیشعلی، کھراانحرافگسترشبھرو

 گرداگردمردم وشودمی سپری' حاکماسالم' سنتیسیاستدردگرگونیبرایجامعھسازیآماده

 برپایداریپاداشواقعدرعلیرھبریبھمردم تودهروزافزونگرایشو اعتماد. زنندمیحلقھعلی

 مبارزهدربینیواقع و ییحق جوپیونددیگرزبانبھ یا ، واو سالھ ٢۵انقالبی شکیبایی واصول

.استزمامداریبھدستیابیبرایویسیاسی

. کنیدمراجعھنوشتارایننخست بخشبھ -۴٣

 در انحرافگسترشبھروروندبودبنااگرواقعدر. بھ بخش نخست این نوشتار مراجعھ کنید -۴۴
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 بھ" خالفت"تبدیلزمینھاشرافیتواستبدادتقوّیتبا کھ، عثمانیافتمیادامھمسلمینسیاست

 تنھانھکھدادمیمعاویھبھراخودجای بایست  میمنطقًا  و، قاعدتًابود ساختھ مھّیا را" پادشاھی"

 راروم پادشاھیسنتھایورسوم، بلکھبودکرده پابر عثمانخالفتزماندرنیزراخود" سبزکاخ"

 آرزوھایتحّقق در سالھچندایوقفھعلیرھبریو" انقالب" ولی. بودگردانده حاکمشامدرنیز

!آوردبوجود معاویھ

 مردماموالوحقوقبرراغارتگراندیگروامویاندستوورزیدهخیانت مردم بھ عثمان -۴۵

 رامسعودابنویاسرعمار، چندانکھکردمیرفتارخشونتبھ ناخشنودانومنتقدین، بابودگشوده

 درکوشش بود و خیانت پیشھوستمگرپیشواییشکبی او. فرستادتبعیدگاهبھراابوذروشکنجھ

 آینده تاریخودویژه  سیاسیھوشیاریودانشبا علی ، ولیاست' گناه' خود حاکمیچنینجانحفظ

و گشتھ  خونریزیوظلمواستبدادوطغیان پرچم' عثمانخونینپیراھن'در آنکھدیدمی ھمرا

نمیخواست علی . خواندمیفراخویشگردبھ را' سیاست' پھنھ فریبکاران و تبھکاران وفرومایگان

 ! با کشتھ شدن عثمان رقم بخوردچنین آینده تاری 

 عمار: بودگفتھ، عثمانبودبرخاستھعماروابوذراز بھ دفاععلیکھھنگامینیزاینازپیش -۴۶

 بودچنیننیزعلیپاسخ و! (شدنیتبعیدسزاوار بیشتر توو! ایکردهگمراهوفریفتھ تو رادیگرانو

 بودگفتھعلیبھعثماننیزیکبار). گرددروشنتوبرتا بیازمای. نیستمنکردن تبعید یارایتراکھ

.باشدنکردهخودپناه پشت وو نساختھیاورتراکھبینمنمیراینافرمان عصیانگرھیچکھ

 کھگرفتانجامشورشجریاندرعثمانخواستبھبارچند مدینھبھوازعلیآمدو رفت این -۴٧

!ھستماوآبکششترمنپنداشتھعثمانگفتشوخیعلی بھ

 درآنتفسیرو ماعون سوره بھقرآندر' ایمان'و' کفر' اجتماعیو عینی محتوایدرک برای -۴٨

.نماییدمراجعھطالقانییادزندهاز" قرآنازپرتوی"چھارمجلد

. خلیفھ رسولخداازاست مکتوبی این: " نوشتپدرش، برایرسیدخالفتبھابوبکرچونگویند -۴٩

قحافھ ابی ". شدند و مرا خلیفھ کردند و من خلیفھ خدایم قحافھ بدان کھ مردم بھ خالفت من راضی ابی 

سن علی جواب داد چون . بن ابیطالب را از خالفت منع کردندبھ نامھ رسان گفت چھ شد مردم علی 

قحافھ گفت اگر خالفت بھ سن است من از ابوبکر مسن تر و پدر او ھستم، ظلم بر علی ابی. بودهکم 

تاریخ مفصل ... (را بر ھمھ ترجیح می دادکرده اند و حق او را غصب کرده اند زیرا پیغمبر علی 

).  اسالم، منتقم حقیقی

داشت و بھ نتایج ناخوشایند و بدون نیروی با انگیزه، مبارز و مقاوم قیام چشم انداز پیروزی نمی  -۵٠

پیمان قیام بستند نفر از مھاجر و انصار با علی  ۴۴گویند پس از رخداد سقیفھ، . انجامیدوارونھ ای می 

سلمان، ابوذر، (تن  ۴چون بامداد شد جز . از آنھا خواست بامداد در خانھ وی حضور یابندو علی 
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گفت اگر در خانھ نشست و بھ کار تدوین قرآن پرداخت و مکرر می علی ! نیامدکسی ) مقداد و زبیر

). ١٠٣تاریخ مفصل اسالم، ص (گرفتم  با من بودند حق خود را باز پس میچھل مرد جنگی 

، ١٠٣/۵، ۴/۴٩، ١٨٧/٧، ۶/۶١١سوره: نمایانند میراحقیقتاین قرآن آیات از بسیاری -۵١

١٠۶/٢، ٣٨/١٢، ١٧/٧، ١٢۴/٢، ٣٨۴٩/٢.

 ھمچنین علی. استگرفتھسرچشمھخویشرھبریحقگشتن پایمال از تنھا نھ رنج و درد این -۵٢

ماند، بازتوحیدیآرمانھایبھرسیدنازناشایسترھبریھایچترزیرجامعھ کھ می بودآنشاھدباید

 تصحیحواصالح ، راهگون بغرنج گونھ تضادھایرشد و پیدایی با ، وشودھدایتانحرافیمسیری بھ

 خانھرا علیکھآنھا، ونیست' مردم'حقازجداھرگز' شایستھرھبر'حق بنابراین. گردد دشواربسی

.  داشتند روا جفاتوحیدی آئین نوین ومردمبھھموعلیبھھمکردندنشین

علم علی کھ از دیگران پنھان بود، چھ بود؟؟  اما -۵٣

 آیا: گفتفاطمھ علی بھ. را بھ قیام تشویق می کرد کھ بانگ اذان برخاستوی) س(گویند فاطمھ 

راه  پس: آنگاه علی گفت! ھرگز: پاسخ داد دوست داری این صدا در روی زمین خاموش گردد؟ فاطمھ

).    ١١٣، ص ١١ابن ابی الحدید، جلد(است کھ من پیش گرفتھ ام ھمان) درست(

 خودبیعتمردمای: بودگفتھوشدهپشیمانخالفتپذیرفتنازبارھا ابوبکرکھگویندمّورخین -۵۴

 میاندرعلیآنکھحالونیستمبھترشماازمنکھنمایید عزل خالفتازمراوکنیدفسخمنازرا

 ادامھخودکاربھکھکردندمیقانعرااوو گذاشتندنمی ' فرداسیاستکارگردانان' البتھ... شماست

!دھد

.    دارداشاره ابوبکر سیاستدررفتاروسخنتناقضنیز وصداقتنبود بھاینجادر علی -۵۵

.کنید پنجم مراجعھ بخشدرعمراقتصادیسیاستنقدو بخش ھمین ٢٨ شماره بھ پانویس -۵۶

 راندن توسنو پابرجاییبرای کھدارد اشاره استبدادی حکومتھایپارادوکسبھاینجادر علی -۵٧

 آمدن، مردم کوتاهودادننشاننرمشبا و گرنھ ھستند خشونت پیوستھکاربستنیازمندکامگی  خود

.    کنند می واژگون را استبدادیحکومتوخواستھبپا

 ویافتھتشکیلدیگریخالفتبرایاساسًاکھداردشوراییباعلیبیگانگیازنشانسخن این -۵٨

.داشتخودباھمراعلی" عریضھنبودنخالی" برایتنھا
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  اسالم و مالکیت، سید محمود طالقانی . ٣
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فتوح البلدان، بالذری . ٨٢

مروج الذھب، مسعودی. ٩٢

  ، ثقفی الغارات. ٣٠

دایره المعارف شیعی. ١٣

 اصفھانی تاریخ مفصل اسالم،  .٢٣

تاریخ جنگ سرد، آندره فونتن . ٣٣

سینوھھ پزشک مخصوص فرعون، ولتاری . ۴٣

تاریخ ایران باستان، حسن پیرنیا . ۵٣

تاریخ ایران بعد از اسالم، زرین کوب . ۶٣
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اسالم شناسی، علی شریعتی . ٨٣

و تشیع صفوی، علی شریعتی  یعلو عیتش. ٣٩

جامعھ شناسی ادیان، علی شریعتی. ٠۴

اصول پایھ جامعھ توحیدی، حبیب اهللا پیمان  . ١۴

اصول علم سیاست، موریس دوورژه . ٢۴

احزاب سیاسی، موریس دوورژه . ٣۴

جامعھ شناسی سیاسی، باتامور. ۴۴
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رھنما زندگانی امام حسین،. ۶۴

عقادمحمود العقبریھ االمام، عباس . ٧۴

تاریخ عرب، فلیپ حتی. ٨۴

 تاریخ تمدن اسالم و عرب، گوستاولوبن . ۴٩

شیعھ و زمامداران خودسر، محمد جواد مغنیھ. ۵٠

 امام علی بن ابیطالب، عبدالفتاح عبدلمقصود . ١۵

تاریخ تمدن، ویل دورانت. ٢۵

 ، امینی الغدیر. ٣۵

مرد نامتناھی، حسن صدر . ۴۵

تأملی در مدرنیتھ ایرانی، علی میر سپاسی. ۵۵

نفوس مرده، گوگول . ۶۵
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مازیار، صادق ھدایت . ٨۵
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