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  چكيده
را به خود مشـغول   (ع) اي كه امام لهئترين مس مهم (ع) كوتاه حكومت امام عليدر دوران 

با اطالع از اينكه جامعه نيازمند اصالحات عميق و گسترده  (ع) داشت، اصالحات بود. امام
است، حكومت را پذيرفت و از همان روزهاي اول قدم در راه اجراي آنها نهاد. اصالحات 

اي از روش ايجـاد تغييـرات    ه از نظر استراتژي يا روش آميـزه ك (ع) مورد نظر اميرمؤمنان
هاي  تدريجي درون ساختاري و روش تغييرات ساختاري يا تغييرات انقالبي بوده، ويژگي

هاي اصالحي امام، مقدم بودن اصالح حاكميت  هاي شيوه ترين ويژگي خاصي داشت. مهم
ظام سياسي بـر نظـام اقتصـادي،    اسالمي بر فتوح و جنگ با مشركان، مقدم بودن اصالح ن

ها تحـت عنـوان اصـالح در     رجحان عدالت بر امنيت و اصالح همه جانبه كه اين ويژگي
ريـزي در راه   تفكر و بينش حاكم بر ساختار سياسي حاكم است و نفي خشـونت و خـون  

هاي غيراسالمي كه اين مـوارد تحـت عنـوان     گيري از شيوه اجراي اصالحات و عدم بهره
گيرد. در ايـن مقالـه بـه تبيـين ايـن       رفتارهاي سياسي حاكم بر جامعه جاي مي اصالح در

  شود. ها پرداخته مي ويژگي
، حكومــت هــاي اصــالحي، اســتراتژي ، اصــالحات، شــيوه(ع)امــام علــي هــا: كليــدواژه

  .علي(ع) امام
  
  مقدمه. 1

ترين مباحث در جامعه شناسي سياسـي اسـت. ايـن موضـوع از ديـدگاه       اصالحات از مهم
حكومت ديني تنها يك شعار سياسي نيست، بلكه براي تضمين ثبات و بقاي حاكميت ديني 
جامعه الزم است كه به آن همانند راهبردي مسـتمر و پويـا نگريسـته شـود. اصـالحات در      
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گران فراخـور حـال و ديـدگاه     دهد كه انديشه شكل ميداري را  گفتمان سياسي، بحث دامنه
ي تاريخي انسان در عرصه عملي حيات سياسي ـ اجتماعي به    اند. تجربه خود بدان پرداخته

كنند، پـس از گذشـت    هايي كه اصالحات دائمي را ترك مي ها و جامعه آموزد كه نظام ما مي
خواهـد انجاميـد. اصـالحات بـه     گردند كه به زوال آنهـا   اي دچار تعصب و تحجر مي دوره

معناي رفع موانع و ترميم رفتارهاي نادرست است كه انكـار درسـتي آن بـه معنـاي زوال و     
  انحراف است.

يابد كـه اصـالحات دائمـي در آن صـورت      اي اعتال مي هاي الهي، جامعه مطابق با سنت
نيز اهميت داده گيرد، عدالت برقرار شود، حقوق انسان رعايت گردد و به وظايف و تكاليف 

ي عطف به  گمان حكومت علوي، حكومتي منحصر به فرد است كه در تاريخ نقطه شود. بي
ي انديشمندان و فرزانگـان شـيعه و سـني و     رود. گواه اين حقيقت، توجه گسترده شمار مي

حتي غيرمسلمانان به دولت زودگذر، ولي سرنوشت ساز علوي است كه از زواياي گوناگون 
ي، تاريخي، نظامي و غيره مورد بررسي قرار داده و آثار انبـوهي را پـيش روي   كالمي، سياس

ي حكومت علـوي بررسـي اصـالحات در ابعـاد      ترين خصيصه اند. مهم ارباب انديشه نهاده
سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، اداري و قضايي اسـت. اصـالحات انجـام گرفتـه در     

ها و امتيازات خاصي است كـه برگرفتـه از سـيره     داراي ويژگي (ع)دوران حكومت امام علي
الهي ايشان است. اين مقاله در دو بخش تنظيم شده است. بخـش مقـدماتي، اسـتراتژي يـا     

هاي امام درباب اجراي اصالحات است. در اين بحـث بـه بيـان ايـن نكتـه پرداختـه        روش
تژي امام با كـدام  شود كه امام در اجراي اصالحات خود چه استراتژي داشته است. استرا مي

اند، منطبق اسـت. بخـش    شناسان بيان كرده هاي تغيير، كه جامعه بندي استراتژي يك از طبقه
هاي اصالحي امام توجه كرده است كـه او را متمـايز و الگـو قـرار داده      دوم به بيان ويژگي

  است. سؤاالتي كه اين مقاله در پي پاسخ به آنهاست عبارتند از:
 در مسير اصالحات چگونه بوده است؟ (ع)ليهاي امام ع روش. 1
 هايي دارد؟ چه ويژگي (ع)هاي اصالحي امام علي شيوه. 2
  با ديگر خلفا در چيست؟ (ع)هاي اصالحي امام علي تفاوت شيوه. 3

  
  تحقيق ةپيشين. 2

تحقيقات مختلفي انجام گرفته است. عمده اين آثار يا نگـاهي   (ع)درباب اصالحات امام علي
كرده يا به ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اشـاره   (ع)حات امام عليكلي به اصال
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هاي آنها كمتر مـورد توجـه    كرده است. اما موضوع روش يا استراتژي اصالحات يا ويژگي
  قرار گرفته است.

جلد اول؛ علي و اصالحات سه مقالـه   (ع)كتاب مجموعه مقاالت حكومت نامه امام علي
هاي اصـالحي حضـرت    كوشش"دارد. يك مقاله آن تحت عنوان  (ع)امدرباب اصالحات ام

در اصالح اوضـاع گذشـته پرداختـه اسـت. دو      (ع)از عليرضا عسگري به اقدامات امام "امير
حكومت علوي و اهتمام به اصالحات اجتماعي، اقتصادي، توسعه "هاي  مقاله ديگر آن با نام

اهللا  از حبيـب  "اجتماعي در حكومت علوياصالحات "فرد و  از مصطفي جعفرپيشه "و رفاه
  احمدي است.

: از محمدرضـا سـوقندي   (ع)طلبي در آئينه انديشه امام علـي  كتاب اصالحات و اصالح"
هاي  ها و شيوه را به صورت گذرا و بدون ورود به مبحث روش (ع)ابعاد اصالحات امام علي

  اصالحي بررسي كرده است.
 (ع)شهري درباب اصالحات امام علي مد محمدي ريدو مقاله از مح 16كتاب نقد شماره 

دارد كه اين دو مقاله كليـات اصـالحات امـام را در ابعـاد سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و        
و  (ع)امـام علـي  "اي بـا عنـوان    در مقالـه  19اقتصادي تبيين كرده است. كتـاب نقـد شـماره    

  را بيان كرده است. )(عاز سيدحسين ميرمعزي اصالحات اقتصادي امام "اصالحات اقتصادي
 "(ع)اصالحات فرهنگي امام علـي "اي تحت عنوان  در مقاله 27مجله انديشه حوزه شماره 

را بررسـي كـرده اسـت. مقالـه      (ع)از محمدحسين پژوهنده موضوع اصالحات فرهنگـي امـام  
  از علي دژاكام هم موضوع اصالحات را كلي آورده است. "(ع)اصالحات در انديشه امام علي"

  
  در اجراي اصالحات )ع( هاي اصالحي امام علي روش. 3

هايي كه هـدف ان قـرار    و گروه (ع)هاي تاريخي پيرامون هويت اصالحات امام علي اگر داده
شـود كـه    اند را براساس بينش جامعـه شـناختي تنظـيم و تحليـل كنـيم، آشـكار مـي        گرفته

خاصي را بـه كـار بسـته    اميرالمؤمنين براي پيشبرد تغييرات و اصالحات خويش استراتژي 
  شود. است كه در اينجا با عنوان روش از آن ياد مي

شناسان در  هاي مختلفي كه جامعه توان با بعضي از استراتژي را مي (ع)هاي امام علي روش
اند، منطبق كرد و از آنها به عنوان الگو استفاده نمود (ر.ك:  بحث تغييرات اجتماعي ارائه داده

توان در دو قالـب و   در اجراي اصالحات را مي (ع)هاي امام علي وش). ر90: 1380جوادي، 
  فرم بررسي كرد:
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  روش ايجاد تغييرات تدريجي درون ساختاري 1.3
هاي رفتاري حاكم بر جامعه كاري نـدارد، بلكـه بـا     اين روش به ساخت كلي جامعه و نظام

فـراهم سـازد و الگوهـاي    كند تا زمينه تغييرات عمومي را  تغييرات جزيي جامعه تالش مي
قديم دگرگون شوند و در عوض الگوهاي جديد در عرصه انديشه و عمل ايجاد شود. ايـن  

انـد (واگـو،    اي نـام بـرده   ها از آن به عنوان تغييرات حاشـيه  تغييرات و اصالحات كه بعضي
) گاه حتي يك رفتار يا هنجار اجتماعي را بـدون انكـار سـاختار اصـلي توصـيف      8: 1373
نند. اين تغييرات آرام و تدريجي با حفظ فرايندها و ساختارهاي اصلي جامعه اسـت و  ك مي

  اين گونه تغييرات معموالً با ارشاد و تساهل همراه است.
هاي فرهنگي، اخالقـي، تربيتـي و آموزشـي كـه      در اصالح بخش (ع)به نظر اميرالمؤمنين

ارشاد و تساهل؛ يعني، توصـيه  ها عموم مردم هستند از دو روش  معموالً مخاطبان آن بخش
بايد استفاده كرد؛ زيـرا در امـور مربـوط بـه شخصـيت و       گيري و اغماض مي همراه با سهل

شود كه مهندسي و ساخت آن جز از طريق نرمش و  فرهنگ با مواد و مصالحي برخورد مي
  پذير نيست. بندي امكان ماليمت و موعظه و مرحله

ماعي چنين روشي را در طول اصالحات خود دنبال به عنوان يك مصلح اجت (ع)امام علي
هاي ناپسند مردم  كرده است. ايشان براي تغيير ملكات و خلقيات و عادات و اعمال و خوي

  كرد. با عطوفت و مهر و اغماض برخورد مي
بر كساني كه گناه ندارند و از سالمت دين برخوردارند، سزا است كه بـر گناهكـاران و   

د و شكر اين نعمت بگزارند، چندان كه ايـن شـكرگزاري آنـان را    نافرمانان رحمت آرن
  ).137-136: 1368مشغول دارد و به گفتن عيب مردم وانگذارد (سيد رضي، 

تـان كـردم و از    با شما به نيكويي به سر بردم و به قدر طاقت از هـر سـو نگهبـاني   
شد بر نيكي اندك هاي ستم جهانيدم تا سپاسي با تان رهانيدم و از حلقه بندهاي خواري

پوشـي از زشـتي بسـيار كـه ديـده ديـد و بـه مـن رسـيد           ـ كه از شما ديدم ـ و چشم 
  ).159 (همان:

  كند: امام روش اصالحي پيامبر را روش همراه با نرمش و موعظه توصيف مي
پيمودنـد. هـوا و    او را برانگيخت، حالي كه مردم سرگردان بودند و بيراهـه فتنـه را مـي   

شان به فرودستي انداخته. از ناداني جاهليـت   ساخته، بزرگي خواهيهوسشان سرگشته 
خوار، سرگردان و در كار نااستوار، به بالي ناداني گرفتار. او كه درود خدا بـر وي بـاد   
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خيرخواهي را به نهايت رساند، به راه راست رفت و از طريق حكمت و موعظـه نيكـو   
  ).88مردم را به خدا خواند (همان: 

كـرد در برخـورد بـا     س اين روش به كارگزارانش در مناطق مختلف توصيه مـي امام براسا
مردم برحسب مورد برخورد متفاوت داشته باشند. با افراد عامه جامعه، متواضـعانه و ماليـم و   

بكر را به امارت مصر فرستاد بـه او   در مقابل ظالمان شديد و سخت باشد. وقتي محمد بن ابي
با زباني نرم و ماليمت برخورد كنند ولـي بـا فـاجر باشـدت عمـل      توصيه كرد كه بامسلمانان 

برخورد كند. با مظلوم شيوه انصاف و عفو و احسان پيش گيرد و با ظالم با خشونت عمل كند 
  ).393/ 2ق:  1394و بالذري،  307/ 1: 1999؛ ابومخنف، 225-224/ 1: 1355(ثقفي كوفي، 

  
  روش تغييرات ساختاري يا تغييرات انقالبي 2.3

هـاي مختلـف    گيرد و نهادهاي اجتمـاعي و نظـام   اين روش تمام سازمان اجتماعي را فرامي
كند. در اين شيوه،  رفتار جمعي را به شيوه دفعي و بنيادي واژگون و نظم نويني را مسلط مي

رد قطعـي رفتارهـاي قبلـي    اند و با جايگزيني كامل رفتارهاي جديـد و طـ   تغييرات گسترده
توانند تأثيرات فراوان بر زندگي انسان داشته باشد  ). اين تغييرات مي8: 1373توأمند (واگو، 

بـار اسـت و عمومـاً در عرصـه      ). اين نوع تغيير، سريع و خشـونت 10-9: 1380(جوادي، 
  ).8: 1380دهد. (جوادي،  سياسي رخ مي

ام در مسـير اصـالحات از روش انقالبـي    هاي جامعـه امـ   ها و عرصه در بعضي از حيطه
هنگـامي كـه گروهـي از خـواص و برجسـتگان و       (ع)كرد. از ديدگاه امـام علـي   استفاده مي

كننـد يـا مصـالح     دستجات متنفذ و فشار جامعه، حقوق عمومي و مصالح ملي را پايمال مي
ست بلكه اندازد آن جا جاي نرمش و مالحظات يا ارشاد و تساهل ني عمومي را به خطر مي

  جاي شدت عمل و ايستادگي و عمل به شيوه انقالبي و دفعي است.
  فرمايد: از ياورانت در كارها حفاظت نما. امام به مالك مي

اگر يكي از آنان دست بـه خيـانتي گشـود و گـزارش جاسوسـان تـو بـر آن خيانـت         
ن چه بدست همداستان بود، بدين گواه بسنده كن و كيفر او را تنبيه بدني بدو برسان و آ

آورده بستان. پس او را خوار بدار و خيانتكار شمار و طوق بدنامي را در گـردنش درآر  
  ).333(همان: 
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كردنـد بـدون اغمـاض بـا آنـان       المال خيانت مـي  به كساني كه در اموال عمومي و بيت
كرد. امام به زياد بن ابيه هنگامي كه در حكومت بصـره قـائم مقـام و جانشـين      برخورد مي

كـنم سـوگند از روي راسـتي و     نويسد: من سوگند به خدا ياد مـي  اهللا بن عباس بود، ميعبد
المال مسلمانان به چيزي اندك يا بزرگ خيانت كـرده   درستي اگر به من برسد كه او در بيت

گيـري كـه تـرا     اي بر تو سخت خواهم گرفت چنان سخت و برخالف دستور صرف نموده
  ).283وار گرداند (همان: مايه و گران پشت و ذليل و خ كم

امام در مورد برخورد با اموالي كه عثمان در زمان خالفت به افـراد و منسـوبان خـويش    
فرمايد: به خدا سوگند اگر چيزي را كه عثمان بخشـيده نـزد كسـي بيـابم آن را بـه       داده مي

  ).16 گردانم. هرچند آن را كابين زنان كرده باشند يا بهاي كنيزكان (همان: صاحبش برمي
كرد. امـام در ايـن زمينـه بـه      دولت امام مانند يك دولت انقالبي با متخلفان برخورد مي

آمد. در اولـين روزهـاي خالفـت بـه      اي كوتاه نمي خصوص درمورد حقوق مالي مردم ذره
اي نوشـت و از او خواسـت    اشعث بن قيس كه از طرف عثمان فرماندار آذربايجان بود نامه

آن چنان تنـد   (ع)مال در اختيارش هست برگرداند. مضمون نامه امام عليال اموالي كه از بيت
مـرا بـه وحشـت     (ع)زده كرد و به نزديكانش گفت كـه نامـه علـي    بود كه اشعث را وحشت

و بـاعوني،   21ق: 1382انداخته است و اعالم كرد قصد پيوستن به معاويه را دارد (منقـري،  
  ).26/ 1ق : 1415
  

  اصالحي امام هاي هاي شيوه ويژگي. 4
توان به دو دسته تقسـيم كـرد. بخشـي بـه      را مي (ع)هاي اصالحي امام علي هاي شيوه ويژگي

اصالح در تفكر و بينش حاكم بر سـاختار سياسـي جامعـه و بخـش ديگـر بـه اصـالح در        
  پردازد. رفتارهاي سياسي حاكم بر جامعه مي

  
  اصالح در تفكر و بينش حاكم بر ساختار سياسي جامعه 1.4

به خالفت رسيد داراي ساختار سياسي بود كه اين  (ع)جامعه اسالمي در موقعي كه امام علي
ساله گذشته بود. تفكر حـاكم بـر ايـن سـاختار و      25ساختار محصول تفكر و بينش حاكم 

هاي اصالحي امام مربـوط   متفاوت بود. بخشي از ويژگي (ع)شالكه با تفكر و بينش امام علي
  ش ساختار سياسي جامعه بود.به اصالح تفكر و بين
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 اصالح حاكميت اسالمي مقدم بر فتوح و جنگ با مشركان 1.1.4

شود كـه در نگـاه امـام اصـالح      هاي اصالحات امام اين نكته آشكار مي با نگاهي به ويژگي
حاكميت مقدم بر جنگ و گسترش فتوح است. تفكري كه در جامعه اسالمي در دوران بعد 

، آن بود كه اولويت جامعه، گسترش قلمرو ارضي اسـالم و جنـگ   از پيامبر(ص) حاكم بود
  با مشركان بود.
دانسـت.   پس از آنكه به خالفت رسيد رسالت اصلي خويش را اصالح مـي  (ع)امام علي

امام توسط كساني بر سر كار آورده شده بود كه خليفه پيشين را به دليل فساد به قتل رسانده 
هاي موجود  ه عنوان خليفه جديد به اصالح فسادها و نابسامانيبودند و اميد داشتند كه امام ب

بپردازد. تناسب هدف اين گروه با شخصيت امام يكي از داليل رويكرد آنـان بـه امـام بـود.     
داد و طبعـاًَ   سياست خلفاي پيشين توسعه فتوحات بود. اين كار هم اسالم را گسـترش مـي  

كـرد. توجـه بـه     انباشته از درهم و دينار مـي  نقطه مثبتي براي خلفا بود و هم جيب مردم را
تـرين   فتوحات و غافل شدن از مسائل ديگر جامعه فسادهايي را به همراه داشـت كـه مهـم   

هايي  اش شده بود. امام در طول پنج سال حكومتش سياست معضل امام در دوران حكومت
ق آنها تنظيم كرد. اين هاي مهم اجتماعي را مطاب را به كار گرفت و اداره امور كشور و جريان

اي  هاي انساني شكل گرفته بود و امام حاضر نبود ذره ها برپايه ضوابط ديني و ارزش سياست
  از آنها عدول كند.

هاي امـام را در دوران حكـومتش تشـكيل     ها كه قالب تمام كوشش يكي از اين سياست
بر فتوحات و گسترش  داد اين بود كه اصالح فسادهاي سياسي را در بين مسلمانان مقدم مي

داد قلمرو خالفـت اسـالمي در    دانست. در راستاي اين سياست ترجيح مي قلمرو ارضي مي
همين حدود جغرافيايي كـه دارد بمانـد، امـا در درون آن، فسـاد سياسـي حـاكم نباشـد و        
عناصري بر مردم حكومت كنند كه در صالحيت ديني و سياسي آنان جاي هيچ گونه شـك  

كنند تا از معاويه بگذرد و با آنان كنـار   د. لذا وقتي افرادي به امام پيشنهاد ميو ترديدي نباش
  فرمايد:  آيد مي

؛ اسـكافي،  236/ 2ق:  1394(بالذري، » ماوجدت االقتال القوم او الكفر بما جاء به محمد«
  ). من راهي جز جنگ با اين قوم (قاسطين) يا كفر به رسالت محمد ندارم.136و  54: 1981
همين دليل است كه امام در طول خالفت خويش دست از ادامه فتوحات برداشـته و   به

  هاي خويش كوشيد. در اجراي سياست
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  اصالح نظام سياسي مقدم بر نظام اقتصادي 2.1.4
ي اصالحي امام علي، اصالح نظام سياسي بر اصالح نظام اقتصادي مقدم اسـت؛   در انديشه

شود. حداقل نتيجه فاسد بودن  نظام اقتصادي نيز فاسد ميزيرا اگر نظام سياسي فاسد باشد، 
شود و اموال عمومي به اموال  نظام سياسي اين است كه در آن نظام حقوق مردم رعايت نمي

شود و اين تبديل؛ يعني، فاسد شدن نظام اقتصادي كشـور. بنـابراين در    خصوصي تبديل مي
شور به اصالح نظام سياسـي پرداخـت.   زمان با اصالح اقتصادي ك اصالحات بايد قبل يا هم

ــه شقشــقيه    (ع)اميرالمــؤمنين ــر فســاد اقتصــادي در خطب ــأثير فســاد سياســي ب در مــورد ت
  فرمايد: مي چنين

چون زندگاني او [عمر] به سرآمد، گروهي را نامزد كرد و مرا در جملـه آنـان درآورد.   
و نپنداشـتند و در  خدا را چه شورايي، من از نخستين چه كم داشتم كـه مـرا در پايـه ا   

صف اينان داشتند؛ ناچار با آنان انباز و با گفتگو دمساز گشتم. اما يكـي از كينـه راهـي    
گزيد و ديگري داماد خود را بهتر ديد و اين دوخت و آن بريد تا سـومين بـه مقصـود    
رسيد و همچون چارپا بتاخت، و خود را در كشتزار مسلماناناكنده كرد و تهي ساخت و 

المال را خوردند و بر باد دادند. چون شتر كه  اوندانش با او ايستادند و بيتچون خويش
مهار برد و گياه بهاران چرد ـ چندان اسراف ورزيد ـ كه كار به دست و پايش پيچيد و   

  ).11-10: 1368پرخوري به خواري و خواري به نگونساري كشيد (سيد رضي، 

  رجحان عدالت بر امنيت 3.1.4
كند رجحان عدالت بر امينت است. در  اصالحات سياسي امام مهم جلوه مي از اصولي كه در

خواهانـه او، موضـوع امنيـت از جايگـاه      رغم برخوردهاي عـدالت  دوران خالفت عمر علي
اي و برتري نسبت به عدالت در جامعـه اسـالمي برخـوردار بـود؛ انتصـاب و تمديـد        ويژه

اي ديگر رقم زدند از جملـه   خ اسالم را به گونهاي از كارگزاران كه بعدها تاري مأموريت پاره
اين موارد است. معاويه در دوران عمر تقريباً با دستي باز بر مردم شام حكومت كرد و اقتدار 
نسبي يافت به جز يكي دو مورد از عتاب خليفه بر كنار ماند و اين در حالي است كه عمـر  

). اهميت حفـظ  315/ 3ق:  1384دربه، (ابن عب» كسراي عرب ناميده است«معاويه را به ذم 
اي است كه از ديدگاه عمر ترجيح امنيت بر عدالت را  موقعيت حكومت و امنيت آن به گونه

  نمود. ضروري مي
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وقاص شكايت  روزي گروهي از مردم كوفه به نزد عمر آمده و از والي خود سعد بن ابي
كفايت كند و خـاطرم را آسـوده   كردند. او گفت: اي مردم! چه كسي است كه مرا از كوفيان 
گويند ناتواني را امارت  سازند و مي سازد؟ اگر فردي متقي را بر آنان بگمارم او را ناتوان مي

كشـند و   اي و اگر فرد نيرومندي را به آنان بگمارم او را به گمراهـي و خيانـت مـي    بخشيده
اضر بـود گفـت: اي   اي! مغيره بن شعبه كه در مجلس ح گويند: فاجري را حكومت داده مي

اميرالمؤمنان! فرد متقي و ضعيف تقوايش بـراي خـود اوسـت و ضـعفش بـراي توسـت و       
نيرومند فاجر قوتش براي تو و فجورش براي خود اوست. عمر گفـت: درسـت گفتـي تـو     
همان فرد نيرومند فاجري. پس به سويشان بـرو و او را امـارت كوفـه بخشـيد (الخطيـب،      

). امارت عمرو بن عاص در مصر كه مكرر مورد 318/ 11تا]:  [بي ؛ الحر العاملي،276: 1978
انتقاد و غضب عمر بود از جمله اين موارد است. اين وضعيت در دوران عثمان بـه مراتـب   
بدتر از دوران عمر گرديد به صورتي كه جايگـاه عـدالت در برابـر امنيـت بـه طـور كلـي        

  باخت. رنگ
تحقـق عـدالت عملـي (عـدالت اجتمـاعي) در       برخالف سيره خلفاي قبلي، از نظر امام

صورت تعارض با موضوع امنيت رجحان دارد. شايد بتوان ايـن گونـه اظهـار كـرد كـه در      
ترين هدف تشكيل حكومت برپايي عدالت اجتماعي بـوده اسـت و از    اصلي (ع)ديدگاه علي

. امام حيات اين زاويه در ديدگاه او هيچ موضوع ديگري مثل امنيت با آن قابل مقايسه نيست
). و 20/ 1ق:  1407(اآلمدي، » العدل حياه«داند  جوامع را مبتني و متكي بر اجراي عدالت مي

  كند. وجو مي عدالتي جست ريشه انحراف و دشمني را در بي
دانـد. تمـام    امام عدالت عملي و نه مفهومي را از همه مسائل مهم و اعمال نيك باالتر مـي 

اي  چـون قطـره   ه خدا در برابر امر به معروف و نهي از منكر هماعمال نيك و حتي جهاد در را
تر سخني است كه براي دفاع عـدالت   است در مقابل يك درياي پهناور ... اما از همه اينها مهم

). و بـر همـين اسـاس امـام     429: 1368(سيد رضـي،  » شود در برابر پيشواي ستمگر گفته مي
هاي مكرري كـه   دهد و به رغم توصيه ت رجحان ميعدالت را بر همه چيز و حتي امني (ع)علي

شـود تـا ابتـدا حكومـت خـود را       از سوي دوستان و غيردوستان مثل مغيره بن شعبه به او مي
انـد و يـا    مستقر سازد و سپس به عزل والياني بپردازد كه راه و روشي ستمگرانه در پيش گرفته

كند هرچند كـه خـود    ين توجهي نميتر اين كه در مسائل اقتصادي عطف به ما سبق نكند، كم
مداهنه بر عدالت منجر بـه نـاامني گسـترده در حـوزه حكـومتي او       داند اهتمام جدي و بي مي
  شود و بحران اساسي حكومت امام عمدتاً متكي بر اين نحوه نگرش بوده است. مي
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ا آنـان بـدين دليـل پـدرت را رهـ     «... اي به امام حسن نوشت:  عبداهللا بن عباس در نامه
المال به صورت مساوي برخورد كـرد و   كردند و به سوي معاويه شتافتند كه در تقسيم بيت

). با اتكا به اين نگرش 23/ 16ق:  1385الحديد،  (ابن ابي» آنان تحمل اين مطلب را نداشتند.
گويـد:   اند مـي  المال او معترض و شيوه عمل است كه امام به كساني كه به نحوه تقسيم بيت

دهيد تا پيروزي را بجويم به ستم كردن درباره آن كه والي اويم؟ به خـدا كـه    ان ميمرا فرم«
اگر مـال از آن مـن   «فرمايد:  المال مي و در مورد تقسيم مساوي بيت» نپذيرم تا جهان سرآيد.
: 1368(سـيد رضـي،   » داشتم تا چه رسد كه مال متعلق به خداسـت  بود همگان را برابر مي

  گويد: ). شعبي مي124
طالب ميان دو كپه زر و سـيم ايسـتاده    در ميدان بزرگ كوفه شاهد بودم كه علي بن ابي

بود و آن را ميان مردم تقسيم كرد تا از آن هيچ باقي نماند. آن گاه به خانه خويش رفت 
دانم امروز بهترين مردم  و از آن اموال چيزي با خود نبرد من نزد پدرم رفتم و گفتم نمي

را و  (ع)اي؟ گفـتم: علـي   خردترين آنها را! پدرم گفت: چه كسي را ديـده  كمام يا  را ديده
آنچه را كه ديده بودم براي او شرح دادم. پدرم گريست و گفت: اي فرزند بهترين مردم 

  ).55-54/ 1: 1355اي (ثقفي،  را ديده

مـن بـه سـيره محبـوبم رسـول خـدا عمـل        «پس از اين گونه تقسـيم، فرمـود:    (ع)علي
  (همان). »كنم مي

العـدل  «داند.  بخشي جامعه و امنيت واقعي را در تحقق عدالت مي علي عامل اصلي نظام
). و عدالت را به منزله مالك و دسـتگاه سـنجش   166-165تا]:  (قلقشندي، [بي» نظام االمره

). 19/ 1: 1360(خوانسـاري،  » مالك السياسه العدل«شناسد.  سياست و اداره امور جامعه مي
» العــدل اقــوي اســاس«دانــد.  رين را نيرومنــدترين بنيــان بــراي حكومــت مــيتــ و عــدالت

  ).43 (همان:
ترين وظيفه آنان؛ يعني، برقراري عدالت پـاي   هاي مكرر به واليانش به اصلي امام در نامه

  كند. فشارد و با آن واليانش را پاداش داده و يا مؤاخذه مي مي
بـه   (ع)هاي شيوه اصالحي علـي  ن ويژگيتري در مجموع رجحان عدالت بر امنيت از مهم

آيد. او در برخورد با مخالفان خود حتي اناني كه به ظاهر امنيت نسبي جامعه را بـا   شمار مي
انداختند تا زماني كه شمشير به دست نگرفته و  زير سؤال بردن حاكم و دولت به مخاطره مي

  رد.ك به قيام خونين مبادرت نكردند به عدالت و مدارا رفتار مي
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  جانبه اصالح همه 4.1.4
شـد بلكـه بـه اعتقـاد      هاي اصالحات امام آن بود كه به حوزه خاص محدود نمي از ويژگي

ايشان در امر اصالحات همه طبقات، نهادها اعم از حاكمان و محكومان بايـد مـورد توجـه    
زيـرا   هاي متعلق اصالح با متناسبي منطقي و معقول به پيش بروند؛ قرار گيرند و همه حوزه

ها و نهادهـا يـا    اصالح يك بخش و تعمير يك نهاد، بدون مرمت و رسيدگي به ساير بخش
هاي ديگر ثمري نخواهد داشت. اگـر نظـام سياسـي     اصالح يك حوزه بدون توجه به حوزه

جامعه اصالح شود ولي نظام اقتصادي، حقوقي و فرهنگي از فساد رنج ببرند، اصالح نظـام  
واهد داشت و اما توجه و رسيدگي متوازن و هماهنگ به همه ابعـاد  سياسي تأثير چنداني نخ

انجامـد و عـدالت    و نهادهاي اجتماعي و رفع نقايص آنها به اصالح و مرمت عمـومي مـي  
بدان كه رعيت را صنفهاست «فرمايد:  به مالك مي (ع)آورد. اميرالمؤمنين اجتماعي را پديد مي

(همـان:  » نيـازي نشـايد   د و به برخي ديگـر بـي  كه كار برخي جز به برخي ديگر راست نياي
). به اعتقاد امام در كنار اصالحات مـادي، توجـه بـه اصـالحات معنـوي انسـاني نيـز        329

  ضروري است.
در جامعه ديني نبايد دين براي رسيدن به دنيا، ترك يا مورد غفلت قرار گيرد؛ زيرا اگـر  

غفلت واقع شـود خداونـد متعـال آن    چيزي از امور ديني براي رسيدن به دنيا ترك و مورد 
اين انديشه را كه براي رسيدن به دنيايي آباد و  (ع)كند. اميرالمؤمنين جامعه را به بال گرفتار مي

كند كه براي  مترقي و متمدن بايد از دين دست كشيد، طرد و برعكس اين انديشه را القا مي
طور كامل و درست در جامعه اجرا رسيدن به يك دنياي آباد و مترقي و انساني بايد دين به 

مردم چيزي از كار دين را براي بهبود دنياي خود وانگذارد جز آن كه «فرمايد:  شود. امام مي
  ).378(همان: » خدا چيزي را كه زيانش از آن بيشتر است پيشاپيش آنان آرد

د در مدت كوتاه حكومت كوشيد به اصالحات نگاهي همه جانبه داشته باش (ع)امام علي
هاي مختلف اقدامات اصالحي خود را با توجه به يكديگر و ايجاد تـوازن بـين    و در حوزه

  آنها و رعايت تقدم و تأخر به انجام رساند.
  
  اصالح در رفتارهاي سياسي حاكم بر جامعه 2.4

به اصالح در رفتارهاي سياسي حـاكم   (ع)هاي اصالحي امام علي هاي شيوه بخشي از ويژگي
  است. بر جامعه مربوط
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اي كـه   پس از عصر نبوي، تغييرات و تحوالتي در جامعه اسالمي به وجود آمد؛ به گونه
از شيوه رفتار جامعه نبوي فاصله گرفته بـود. ايـن    (ع)اين جامعه در آستانه خالفت امام علي

پس از قتل عثمان تمايلي به دست گـرفتن قـدرت از خـود     (ع)مسأله موجب گرديد كه امام
) و هنگامي كه به ناچار خالفت را پذيرفت درصـدد  31/ 1: 1355في كوفي، نشان ندهد (ثق

اي در ابعاد گوناگون انجام دهد. درواقع اصالحات برآيند حـوادثي   برآمد اصالحات گسترده
بود كه در مدت بيست و پنج سال رفتارهاي سياسي در جامعه اتفاق افتـاده و جامعـه را از   

هـاي شـيوه اصـالحي امـام      ترين ويگـي  رده بود. مهممعيارهاي اصالحي عصر نبوي دور ك
  در رفتارهاي سياسي حاكم بر جامعه عبارت بودند از: (ع)علي

 ريزي در راه اجراي اصالحات نفي خشونت و خون 1.2.4

با وجود اعتقاد به حقانيت خويش در جانشيني بعد از رسـول اهللا بـراي مـدتي     (ع)امام علي
توانسـت   هـايي كـه مـي    ق خود چشم پوشيد و از اهرمطوالني و چند دوره حكومت، از ح

گيـري از بـروز    ترين داليل اين امر را پـيش  استفاده كند، استفاده نكرد. حضرت يكي از مهم
  ).92/ 3: 1996كند (ابن عساكر،  ريزي در جامعه ذكر مي خشونت و خون

ي ريـز  اميرالمؤمنين در راه اجراي اصـالحات در دوره حكـومتش از خشـونت و خـون    
ريزي با اهداف و مباني فكري حضرت سازگار نبـود؛   پرهيز داشت. اساساً خشونت و خون

اي آباد و با وفور نعمت بود كه در  زيرا هدف حضرت از قدرت و حكومت، ساختن جامعه
تمام جامعه و نظام سياسي قوانين عدالت جاري باشد و ضعيف بتواند بدون لكنت زبان حق 

اي آباد و استقرار عدالت در ان  ). بنيان جامعه336: 1368د رضي، خود را از قوي بگيرد (سي
  پذير است. ريزي كه با امنيت و آرامش امكان نه با خشونت و خون
خشونت به نام دين و نيز از جانب آنان كه منسوب به دينند پيامدهاي  (ع)از ديد امام علي

ويرانگر بر باورهاي ديني و اخالقـي و در حيـات و سـلوك مـردم دارد. امـام در توصـيف       
گويد و ايـن كـه در آن    اي سخن مي شناسي جامعه پس از رسول اهللا با چنين شاخصه آسيب

حكومت از جانب متوليان جامعـه اعمـال   آميز در عرصه سياست و  دوران رفتاري خشونت
گرديد. سخن گفتنشان غليظ و تند و همراه با تهديد و ارعاب بود و تماس و برخوردشـان  

هاي سختي بر باورها و روحيات و سـلوك مردمـان بـه     خشن و درشت بود. اين امر آسيب
عه محصـول  كاري جامعه، بدخويي، تلون و در جا زدن جام جاي گذاشت. از نظر امام اشتباه

  فرمايد: آميز در زمان خليفه دوم است. امام در اين مورد مي رفتار خشونت
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فصيرها في حوزه خشناء، يغلظ كلمها و يخش مسها و يكثر العثار فيهـا و االعتـذار منهـا،    
فصاحبها كراكب الصعبه، ان اشنق لها خرم، و ان اسلس لما تقحم، فمني الناس ـ لعمـر اهللا ـ    

  ).10(همان:  تلون و اعتراض بخبط و شماس و

سپس آن را به راهي درآورد ناهموار، پرآسيب و جان آزار، كه رونده در آن هـر دم بـه   «
سر درآيد، و پي در پي پوزش خواهد، و از ورطه به درنيايد. سواري را مانست كـه بـارگير   

تد و بميـرد.  توسن نشيند، اگر مهارش بكشد، بيني آن آسيب بيند، و اگر رها كند سرنگون اف
به خدا كه مردم چونان گرفتار شدند كه كسي بر اسب سركش نشند و آن چارپا بـه پهنـاي   

  »راه رود و راه راست نبيند.
هـا و   هـايي مردمـان را بـه انـواع انحـراف      كالم امام بيانگر آن است كه چنين خشـونت 

دهد كه  سوق مي كشاند و نيز انان را به رياكاري و رنگ به رنگ شدن و نفاق ها مي سركشي
چنين سالمت رفتاري و سلوك معتـدل   ترين بيماري روحي براي آدمي است و هم خطرناك

  نمايد. روي و افراط و تفريط گرفتار مي روي و چپ سازد و مردمان را به راست را زايل مي
از ديد امام خشونت و درشتي گريزاور اسـت و ميـل بـه گريـز از حكومـت و ديـن و       

ي ديـن   كند و چهره ر به نام دين انجام شود ـ در بخشي از جامعه ايجاد مي داري را ـ اگ  دين
اي به زياد بن ابيه، هنگامي كه او را جانشين عبداهللا  در نامه (ع)سازد. اميرالمؤمنين را مشوه مي

  فرمايد: ي فارس قرار داده چنين مي بن عباس در منطقه
م رعيـت را بـه آوارگـي وادارد و    كار به عدالت كن و از ستم و بيداد بپرهيـز كـه سـت   «

  ).445(همان: » بيدادگري شمشير را در ميان آورد
بودند. اينان عليه امـام بـه جوسـازي و     (ع)خوارج تندروترين گروه مخالف اميرالمؤمنين

هـاي   كردنـد و سـخنراني   پرداختند و در نماز جماعت امام اخالل ايجاد مي پراكني مي شايعه
آميز و گـاه خطرنـاك و تهديـدآميز     در مقابل اين حركات توهينزدند.  حضرت را بر هم مي

آميز انجام نداد. امـام بـه    حضرت تا وقتي وارد جنگ مسلحانه نشدند هيچ واكنش خشونت
). بارها امام نماينـدگاني  120بحث و گفتگوي منطقي براي قانع كردن آنان پرداخت (همان: 

دارد. پس از پذيرش حكميت در جنگ صـفين   ريزي باز فرستاد تا با مذاكره آنان را از خون
هاي او را زيرسؤال  بسياري از موافقان و مخالفان به شدت به حضرت انتقاد كرده و سياست

هاي عقالني و منطقي و استناد به اصـولي كـه    ي صدر كامل با برهان بردند و امام با سعه مي
  ).123داد (همان:  خود معتقد بودند پاسخ آنان را مي
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توان يافت كـه حضـرت بـدون اتمـام      م دوران حكومت امام حتي يك مورد نميدر تما
كننده جنـگ باشـند.    حجت و قبل از بحث و استدالل دست به شمشير برده باشند يا شروع

ي امام دعوت مردم از طريق موعظه بود نه از طريق شمشير. براي امـام روش موعظـه    شيوه
يطي مانند شرايط مردم كوفه كارايي خـود را از  صرفاً يك شيوه و روش نبود كه اگر در شرا

ي ديگري از جمله زور و خشونت بـه   دست بدهد به خاطر حفظ اصل حكومت هر وسيله
كار گرفته شود. امام حاضر است حكومت حق و مشروع خود را از دست بدهد اما به هـر  

هـاي معـين الهـي     اي و بـه طـور خـاص شمشـير و زور خـارج از حـدود مجـازات        شيوه
  نشود.  متوسل

امام به كار بردن خشـونت و زور را بـراي حفـظ حكومـت بـه قيمـت فسـاد خـويش         
وفايي،  اي كه در اواخر خالفت ايشان نقل شده و در آن از بي دانست. در فرازي از خطبه مي

  سستي، خيانت و ناهمراهي برخي از ياران خود و مردم كوفه سخن گفته چنين آورده است:
اندرزهايي را كه پيامبران به امتهايشان دادند، بر شما راندم و آنچه را اوصيا اي مردم من 

به پس از خود رساندند، رساندم. شما را با تازيانه ـ موعظت ـ ادب كردم، نپذيرفتيـد و    
تان بازدارد، خواندم، فراهم نگشتيد. شـما را بـه خـدا آيـا      با ـ سخناني ـ كه از نافرماني  

اريد؟ تا با شما راه دين را بپيمايد و طريـق راسـت را بـه شـما     د امامي من را چشم مي
  ).192بنمايد (همان: 

توان شما را درست كرد و از كجي به راستي آورد ـ امـا نـه بـه      دانم چگونه مي من مي«
در ادامه اين خطبـه در بعضـي نسـخ    » بهاي ارتكاب گناه ـ كه شما اصالح شويد و من تباه 

الذي يصلحكم هو السيف و ماكنت متحويا صالحكم بفساد نفسي و  ولقد علمت انّ«آمده است: 
دانـم آنچـه    و به تحقيق مـي ). «366: 1379(صرامي، » لكن سيسط عليكم بعدي سلطان صعب

آورد همانا شمشير است ولي من كسي نيستم كـه اصـالح شـما را بـه      شما را به صالح مي
  »قيمت فساد خود دنبال كنم.
كند كه با زور شمشير و قهر و غلبه مـردم را   بيني مي ردي را پيشبعد از آن امام تسلط ف

  كشاند. هاي نبرد به نفع خود مي سازد و آنها را به صحنه منقاد خود مي
 (ع)چون حكومت امام علي توسل به زور و قدرت هر چند براي حفظ حكومت حقي هم

 ي اصـالحكم بافسـاد  ولكني ال ار«باشد، در اين عبارات ناشايست شمرده شده است. جمله 
بـراي بيـان   » ولي من كسي نيستم كه اصالح شما را به قيمت فساد خود دنبال كـنم » «نفسي

احترام بزرگ را نگه «اند. قدرتي كه  بيني كرده همين معناست. در ادامه همين خطبه، امام پيش
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ا بالسويه دارد. اموال عمومي ر كند. دانشمندان را گرامي نمي دارد و به كوچك ترحم نمي نمي
هـايي كـه    پردازد و آنها را براي نبرد در جنگ كند. به خشونت و تحقير مردم مي تقسيم نمي

  (همان)....» سازد  خواهد آماده مي مي
اش،  بر اساس نفي خشونت به عنوان يك اصـل عملـي در شـيوه اصـالحي     (ع)امام علي
نگ به عنـوان راه حـل   برد و در واقع ج هايش را براي شروع جنگ به كار مي آخرين تالش

ي دوران  اي جز انجام نبود، در سيره امام مطرح است. در سه جنـگ عمـده   آخري كه چاره
هاي جمل، صفين و نهروان پس از آن كه مذاكرات و رفت و آمدها نتيجه  امام؛ يعني، جنگ

آرايـي   رسـيدند و در نهايـت دو سـپاه در مقابـل هـم صـف       داد و طرفين به توافق نمي نمي
بسـتند و بـراي    هاي خود را براي جلوگيري از جنگ به كار مي دند، امام آخرين تالشكر مي

كـرد   چندين بار لحظاتي قبل از آغاز نبرد، طرف مقابل را به صلح و مـذاكرات دعـوت مـي   
  ).72: 1370جوزي،  (ابن

در جنگ جمل تعدادي از سران سپاه مقابل را به اسارت گرفتند و به نزد امـام آوردنـد.   
كردند  چيني و مبارزه مي گروه افرادي بودند كه از قبل، عليه حكومت مشروع امام توطئهاين 

جنگيدنـد و همـه    و تمام تالششان به زانو درآوردن امام بود و تا لحظاتي قبل هم با امام مي
دانستند كه به حدي با امام كينه و دشمني دارند كه در آينده نيـز عليـه حضـرت مبـارزه      مي

ظاهراً كشتن چنين افرادي از نظر عرف سياسي معقول و الزم بـود ولـي امـام     خواهند كرد.
دارند آنان را آزاد كرد (سـيد   دانست اينان از كينه و دشمني دست برنمي با اين كه مي (ع)علي

  ).405: 1374؛ مفيد، 55: 1368رضي، 
آن ريـزي در نامـه    به حرمـت خـون و قـبح خـون     (ع)العاده اميرالمؤمنين حساسيت فوق

تـرين گنـاه را    حضرت به مالك اشتر متجلي اسـت امـام در بيانـاتي رسـا و قـاطع، بـزرگ      
ريـزي در ابعـاد سياسـي،     داند. امام به پيامدهاي منفي فـراوان خـون   ريزي به ناحق مي خون

هـاي قـدرت و    دهد كه مبـادا بخـواهي پايـه    كند و هشدار مي اجتماعي و اعتقادي اشاره مي
خون محكم كني كـه ريخـتن خـون بـه نـاحق، خـود موجـب         حكومت خود را با ريختن

  شود. تضعيف و تزلزل قدرت و حكومت مي
ها و ريختن آنها به ناروا كه چيزي چون ريختن خون به ناحق ـ آدمي   و بپرهيز از خون

رد و      رد و رشـته عمـر را نَبـ ـ را به كيفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نَبـ
هايي باشـد   وز رستاخيز نخستين داوري كه ميان بندگان كند در خونخداوند سبحان، ر

اند. پس حكومت خود را با ريختن خون به حرام نيرومند مكن كه  كه از يكديگر ريخته
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خون به حرام ريختن قدرت را به ناتواني و سستي كشاند بلكه دولت را از صاحب آن 
من و خداوند عذري به كار نيايد چه به ديگري بگرداند و به كشتن به ناحق، تو را نزد 

  ).339: 1368در ان قصاص بايد ... (سيد رضي، 

 هاي غيراسالمي گيري از شيوه عدم بهره 2.2.4

هـاي غيراسـالمي هرگـز     هاي اصالحي امام اين بود كه در اين راه از شيوه از ويژگي سياسي
ا از خطر مخالفت آنان ايمن گرفت. بارها به او پيشنهاد شد اشراف را گرامي دارد ت بهره نمي

خواسـت   بوده و هم از آنها ياري بگيرد، اما امام حاضر به پذيرش چنين روشي نبود. اگر مي
چنين كند جا داشت تا با معاويه كنار آيد. او بارها اين جمله را به عنوان يك اصل مهـم در  

آيا مرا ...» «ست عليهاتامروني ان اطلب النصر بالجور فيمن و لي«حاكميت خود مطرح كرد كه: 
؛ 124(همـان:  » دهيد تا پيروزي را بجويم به ستم كردن درباره آن كـه والـي اويـم    فرمان مي
  ).116/ 12ق:  1390التستري، 

هاي خويش را براي مردم توضيح دهـد   كوشيد تا سياست مشي كلي امام اين بود كه مي
كـرد خطـوط اصـلي     يراد مـي اش براي مردم ا هاي مفصلي كه در دوران خالفت و لذا خطبه

كوشيد تا مردم آگاهانه و آزادانه دست به اقدام  كرد. امام مي سياست عملي خود را عنوان مي
كوشيد اما وقتـي   گري آنان مي كردند در روشن بزنند و هنگامي كه آنها با كاري مخالفت مي

ـ «فرمود:  كرد و مي هاي خود نمي پذيرفتند سعي بر تحميل خواسته نمي ي ان احملكـم  ليس ل
  ).241(همان: » انگاريد مرا نرسد به چيزي وادارمتان كه ناخوش مي« »علي ماتكرهون

هاي مختلفي سعي كرد تا مردم را اصالح كند  در مورد ديگري با ارائه اين كه او از روش
تواند شما را اصالح كند همانا شمشير است  تنها چيزي كه مي«فرمايد:  اما اصالح نشدند مي

  ).134تا]:  (شيخ مفيد، [بي» من براي اصالح شما خود را به فساد مبتال نخواهم كرداما 
اي بود، لذا وقتي سر دو راهي مردم يا تباه كردن خـود بـه عنـوان     امام تابع چنين ضابطه

اش بر آن شد تا با عـدم اسـتفاده از شـيوه زورمدارانـه بـراي       يك رهبر قرار گرفت، تصميم
  ود را از دست ندهد.خصالحيت اصالح مردم، 

  
  )ع( ابزار و چگونگي اجراي اصالحات امام علي .5

براي تحقق تغييرات و اصالحات مورد نظر خويش، ايراد  (ع)ترين ابزار اجرايي امام علي مهم
هاي تاريخي اين مسأله آشكار  خطبه و سخنراني و گفتگو با مخاطبان بود. از بررسي گزارش
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گفت. منابع تاريخي و حديثي  بيش از خلفاي قبلي با مردم سخن مي (ع)شود كه امام علي مي
است كه محتواي آنها كوشش براي سامان بخشيدن، امام علي (ع)شامل گفتارهاي فراواني از 

هـاي   ايجاد بينشـي تـازه و ترغيـب مخاطبـان بـه درك ضـرورت فاصـله گـرفتن از شـيوه         
  است. قبلي

شـامل اعضـاي خـانواده و نزديكـانش،     هـا و دسـتجات مختلـف     مخاطبان امـام گـروه  
تر عموم مردم بود. نهج البالغه و كتب حديثي  كارگزاران، اصحاب و شيعيانش و از همه مهم

هـا   هاي امام را حفظ كرده است. اين سخنراني ها و سخنراني و تاريخي بسياري از اين خطبه
، صـفين و نهـروان   هاي جمل هاي جنگ در اجتماعاتي مثل مدينه، بصره، كوفه يا در صحنه

  ايراد شده است.
براي تحقق اصالحات و تغييرات مورد نظر خويش، عالوه بر ايراد سخنراني  (ع)امام علي
كوشيد با رفتارش بر روي مخاطبان خود تأثير گذارد و درواقع آنان را به نـوعي   و خطبه مي
اهدانه در پـيش گرفـت   گرايي و وانهادن دنيا، خود زندگي ز داد. او براي تعليم دين تعليم مي

مسـاوات   (ع)). امـام علـي  97/ 2تا]:  شهرآشوب، [بي و ابن 252-251: 1981(ر.ك: اسكافي، 
اسالمي را با تقسيم يكسان بيت المال بين عرب و عجم بـه نمـايش گذاشـت (ر.ك: ثقفـي     

). او بـا  274/ 1: 1415و بـاعوني،   111/ 2تـا]:   شهرآشـوب، [بـي   ؛ ابن70/ 1: 1355كوفي، 
اش از امتيارات ويژه در اجـراي   اري حقوق محدود براي حاكم و محروم كردن خانوادهبرقر

و  182/ 1تـا]:   ؛ ابوالفـداء، [بـي  224/ 1ق:  1364اصالحات خويش قدم برداشـت (اربلـي،   
  ).274/ 1: 1415باعوني، 

كوشيد از اين طريق اصـالحات مـورد نظـرش را بـه هركـه رفتـار او را        مي (ع)امام علي
اي است كه خود بـر زبـان آورده اسـت. مـوقعي امـام       شنود القا كند. اين نكته يا مي بيند مي
كند. وقتي سبب اين مسأله را پرسيدند به تأثير  اي كهنه را وصل مي را ديدند كه جامه (ع)علي

يخشع لـه القلـب و تـذل بـه     «دوجانبه اخالقي و اجتماعي اين مسأله اشاره فرمود و گفت: 
دل را خاشع كند و نفس را خوار و مؤمنان بـدان اقتـدا كننـد    » المؤمنونالنفس و يقتدي به 

  ).377: 1368(سيد رضي، 
  

  )ع( دستاوردهاي اصالحات امام علي .6
توان در ابعاد مختلف ديد كـه يكـي از    در جامعه را مي (ع)دستاوردهاي اصالحات امام علي

هـاي اصـالح    يكـي از راه  (ع)منيناين دستاوردها اصالح نظام سياسي بود. به اعتقاد اميرالمو
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اي صـادقانه و قـانوني باشـد و ايـن      جامعه اين است كه رابطه دستگاه جامعه با مردم رابطه
بر اين باور است  (ع)شود مگر اينكه نظام سياسي جامعه اصالح شود. به همين دليل امام نمي

رفت و آن را اصالح كه در اولين قدم براي اصالح جامعه بايد به سراغ نظام سياسي جامعه 
كرد؛ زيرا سالمت يا عدم سالمت ساير نظامات اجتماعي به سالمت و عدم سـالمت نظـام   

  بود. (ع)ترين دستاوردهاي اصالحات امام علي گردد و اين از مهم سياسي جامعه بازمي
اگر روابط و اعمال سياسي حاكمان از محدوده انعطاف و اعتـدال خـارج شـود، سـاير     

شـوند. بـراي اينكـه چنـين      نظمي، اختالل و فسـاد مـي   هم دستخوش بي نظامات اجتماعي
هاي جامعه پيش نيايد الزم است كه نظام سياسي به بهترين  وضعي در ساير نظامات و بخش

وابسته به رعايت و  (ع)نحو و شكل اصالح شود. اصالح نظام سياسي جامعه از ديد امام علي
  ن عبارتند از تغيير و اصالح سيماي حاكم بود. ترين آنا اجراي امور مختلفي است كه مهم

 (ع)تغيير و اصالح سيماي حاكم بـود. امـام علـي    (ع)دومين دستاورد اصالحات امام علي
هاي اصالحي خويش، تغيير سيماي حاكم بر  پس از آنكه به حكومت رسيد، در رأس برنامه

  جامعه را كه محصول عملكرد خلفاي قبلي بود قرار داد.
اي بـراي خـود و    عمر بعد از به قدرت رسيدن در پي اختصاص امتيازات ويژهابوبكر و 

اي كه  منسوبان و نزديكان برنيامدند، ولي عثمان بن عثمان اين وضعيت را بر هم زد؛ به گونه
هـاي   براي خود و نزديكان و منسوبانش امتيازات خاصي قائل شد. عثمان بخشي از دارايـي 

؛ 166/ 2: 1993اوندان خويش توزيع نمود (ر.ك: يعقـوبي،  عمومي جامعه را در ميان خويش
ــن ــعد،  اب ــيوطي، 62/ 3: 1405س ــن 185: 1370؛ س ــي و اب ــد،  اب ). 199/ 1ق:  1385الحدي

 1323الدين،  اي خاص (صفي هاي عثمان موجب تراكم ثروت در چنگ عده گذاري سياست
ن را افـرادي از غيـر   ) و محروميت كثريت جامعه شد؛ در حالي كه بيشـتر مسـلمانا  152ق: 

  دادند. قريش تشكيل مي
وقتي به خالفت رسيد از همان آغاز كوشيد سـيمايي متفـاوت از حـاكم     (ع)اميرالمومنين

اسالمي و كارگزاران او ارائه دهد. امام كوشيد تصـويري را كـه نسـبت بـه رفتـار خليفـه و       
سـيمايي تـازه از   كارگزاران وي در اذهان دوست و دشمن نقش بسته بود، دگرگون كنـد و  

هاي عمـومي بـه دسـت دهـد. در دولـت عثمـان شـخص خليفـه          نسبت خالفت و ثروت
كرد و در برابر هيچ فرد يا نهادي خود را  موجودي بيت المال را به دلخواه شخصي هزينه مي

  دانست. پاسخگو نمي
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 داد؛ بر اين اساس كه حـاكم نبايـد وبـال    امام سيماي جديدي از حاكم اسالمي ارائه مي
گردن ديگران شود و سايرين را به انجام كارهاي شخصي خود مشغول كند. يك روز باري 

برد. از او خواستند اجازه دهد برايش حمل كنند، امام نپذيرفت  خرما خريده بود به خانه مي
و  111ق:  1370و پاسخ داد: پدر خانواده بـه حمـل آن اولـي اسـت (سـبط بـن جـوزي،        

  ).182/ 1ابوالفداء، [بي تا]: 
امام مناسبات جديدي در مراوده بين رهبر و عامه مـردم ارائـه داد. بـا مناسـبات فاسـد      

داد مردم خود را درمقابل امرا و حكـام ذليـل و    كرد و اجازه نمي گذشته سخت برخورد مي
خفيف سازند. سيره پيشوايان حـق و عـدل بـا ايـن گونـه روابـط اسـتخفافي هـيچ گونـه          

  ندارد. سازگاري
اصالح اخالق سياسي در روابط و سلوك رهبر امام علي (ع)اورد اصالحات سومين دست

با طبقات مردم بود. يكي از مباحث مهم مربوط به رهبران و سياستمداران در هر حكومت و 
اي، خصوصاً حكومت و جامعه ديني، اخالق سياسي است. بدين معنا كه نحوه سير و  جامعه

گيرنـد   و مردم در مقام جايگاه سياسي كـه قـرار مـي   سلوك آنان و كيفيت رفتارشان با خود 
  چگونه بايد باشد.

باري كـه   آميز و خفت در عرصه سلوك رهبري با طبقات، امام وقتي با روابط غلط، تملق
كـرد. شـواهد    كرد، اين گونه روابط را طرد مي ميان جامعه و حكومت باب شده برخورد مي
شدند. امام  هايي با امام متملقانه مواجه مي گروه بسياري در تاريخ ثبت شده است كه افراد يا

دادنـد،   شد و با آنان كه چنين رفتاري انجـام مـي   آشفت. حتي غضبناك مي از اين رفتار برمي
  ).366: 1368كرد (سيد رضي،  برخورد مي

آموزانـد كـه    اين رفتار به روشني درس بزرگي را به همـه رهبـران و سياسـتمداران مـي    
د آداب و اخالق خاصي دارد. بر يك رهبر و حكمران كـه خـود را   سياست و حكومت خو

خواهد به نام خدا بر مردم حكومت كند، فرض و واجب اسـت كـه    داند و مي بنده خدا مي
تـوان آموخـت،    خود را به اين آداب و اخالق كه جز در مكتب انبيـاء و اوليـاء الهـي نمـي    

  ساخت. مزين
اي جامعـه بـه نگـرش     ح نگرش قومي و قبيلهاصال (ع)چهارمين دستاورد اصالحات امام
نگـرش فراقـومي در    (ع)گرايانه امـام علـي   هاي اصالح فراقومي و فرامذهبي بود. از سياست

بـود؛ زيـرا اسـاس     (ص)جامعه است. اين سياست برخاسته از روح اسالم و سيره رسـول اهللا 
اي جديد به جاي آن اي و جايگزيني معياره هاي قومي و قبيله ها و نگرش اسالم نفي ارزش
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هـاي قـومي و    هـا و حكومـت   نيز به طور مكرر مردم را به سبب توجه به ارزش (ع)بود. امام
كند  گيرد و به تبار خويش نازيدن و بزرگي فروختن آنها را تقبيح مي اي به باد انتقاد مي قبيله

  ).151-150: 1368داند (سيد رضي،  و آن را روش جاهليت و زادگاه كينه مي
آنگونـه كـه تـاريخ حيـات پربـار آن       (ع)سياست حكومتي و سيره اجتماعي امام عليدر 

دهد عرب و عجم، مسلمان و غيرمسلمان، انصار و مهـاجر، قحطـاني و    حضرت گواهي مي
عدناني، فاميل و بيگانه هيچ تفاوتي نداشته است، حتي موردي خاص در حيـات درخشـان   

تعصب قومي و گرايش به صنف و طبقه خاص  شود كه حكايت از اعمال يافت نمي (ع)امام
نمايد. در كانون توجه قرار دادن نوع انسان فارغ از قـوم و قبيلـه و ديـن و مـذهب، محـور      

داد. فقط در نامه آن حضرت به مالك اشتر سـي   را تشكيل مي (ع)هاي اصالحي امام سياست
و مـذهب را   هـا از هـر مليـت، نـژاد، صـنف      مورد جمالتي وجود دارد كـه تمـامي انسـان   

بـه معنـاي   » رعيـت «مـورد   9به معني عموم مردم بدون هيچ اسـتثنائي؛  » ناس«گيرد  دربرمي
به معني » عامه«كند؛ در سيزده مورد  شهروند و عموم مردمي كه يك سياست آنان را اداره مي

به معني هر انسان؛ در دو مورد عباد اهللا به معنـي بنـدگان   » كل امريء«همگان؛ در سه مورد 
به معني همنوع تو در خلقت در » نظير في الخلق«تر از همه جمله  خدا و يك مورد و صريح

  ).319: 1369به مالك آمده است (جعفري،  (ع)عهدنامه امام
به اعتقاد امام، حاكمان و حكومت بايد نگرشي انساني و فرامذهبي به شهروندان داشـته  

دارد اين است كـه تمـام شـهروندان جامعـه     باشد. آنچه امام در اين جمله اخير بر آن تأكيد 
كند: دسته اول مسلمان هستند و برادر ديني حكام به شمار  اسالمي را به دو دسته تقسيم مي

روند و دسته دوم مسلمان نيسـتند ولـي در آفـرينش هماننـد حكـام هسـتند و انسـانند         مي
 ).326: 1368رضي،  (سيد
  

  گيري نتيجه .7
باشد. در  تركيبي از روش انقالبي و روش ماليم و تدريجي مي (ع)اصالح در بينش امام علي

هـا از روش تـدريجي اسـتفاده     هاي جامعه از روش انقالبي و در برخي از اليه برخي عرصه
تواند تدريجي و ظاهري باشد كه در ايـن   مي (ع)كرد. در واقع اصالح در ديدگاه امام علي مي

صورت مطابق با رفرم است يا بنيادي و جوهري باشد، در اين صورت نه تنها با انقالب در 
تعارض نيست بلكه ارتباط عميق و محكمي بـا آن دارد كـه آن دو را از يكـديگر غيرقابـل     

اي كـه   آيد؛ به گونه ار ميترين اصالح به شم سازد. در اين رويكرد، انقالب بزرگ انفكاك مي
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اي  كند و مرحلـه  هاي عالي انقالب را تعيين مي تواند جدا شود. اصالح هدف از اصالح نمي
هـا را   از انقالب است كـه پـس از پيـروزي و تحكـيم سـاختارهاي آن بـه تـدريج كاسـتي        

  سازد. مي برطرف
ل ثابـت و  براساس دو روشي كه بيـان گرديـد، اصـو    (ع)هاي اصالحات امام علي ويژگي

در طول حكومت خود به آن اصول پايبنـد بـود و براسـاس     (ع)محكمي داشته است كه امام
هـاي مخـالف اصـالحات     هاي مختلفي توسط جريان پايبندي به همان اصول بود كه بحران

هـاي   آفريده شد. از جمله اين اصول كه در موارد بسياري در تعارض و اخـتالف بـا شـيوه   
د كه خشونت و خونريزي در اجراي اصالحات قابل پذيرش نيست؛ خلفاي قبلي بود، آن بو

زيرا خشونت گريزآور است و ميل به گريز از حكومت و دين را ـ اگر به نـام ديـن انجـام     
كند. مقدم بودن عدالت بر امنيت ويژگـي ديگـري از اصـالحات     شود ـ در جامعه ايجاد مي 

فاي قبلـي مثـل عمـر بـن خطـاب را نشـان       با خل (ع)امام بود كه تفاوت ديدگاه اميرالمؤمنان
ديـد. تفـاوت ديگـر     دهد كه برخالف نظر امام ترجيح امنيت بر عدالت را ضـروري مـي   مي

هاي امام با ديگر خلفا تقدم اصالح فساد سياسي بر فتوح و جنگ با مشركين است.  سياست
د در راستاي اين سياست، امـام تـرجيح داد كـه قلمـرو خالفـت اسـالمي در همـين حـدو        

جغرافيايي بماند اما در درون آن فساد سياسي حاكم نباشد. تقدم اصـالح نظـام سياسـي بـر     
با پايبندي به آن شيوه اصالحي خود را متمايز  (ع)نظام اقتصادي از اصول ديگري بود كه امام

با تكيه بر اوليوت اصالح نظام سياسي، در عمل از فاسد شـدن نظـام    (ع)از ديگران كرد. امام
كرد؛ زيرا فساد اقتصادي جامعه رابطه مستقيمي با فسـاد سياسـي آن    جلوگيري مي اقتصادي

  جامعه دارد.
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