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  چكيده
رسي تحوالت اجتماعي از ديـدگاه حضـرت علـي (ع) و مقايسـه آن بـا      بر همقاله حاضر ب

از  تفرقـه و گسسـتگي اجتمـاعي    (ع)امـام   از منظـر  پـردازد.   شناسـان مـي    ديدگاه جامعـه 
 و استمرار آن را زند ميلطمه  ساختارهاي ثبات يك   به بنيان آيد كه  شمار مي به هايي  آسيب

 كند.  مي حركت بالنده جامعه و حكومت اسالمي جلوگيريو از دچار مشكل 
عواملي است  ... تحملي مردم درقبال مسئوالن، و تكبر و تفاخر، جهالت و ضاللت، كم

انـدركاران از   با ايجاد شكاف و فاصله ميان رهبران و مـردم و فريـب و غفلـت دسـت    كه 
اجتماعي نظام را تضعيف و مشروعيت آن را كمرنگ تدريج پايگاه  هاي موجود، به واقعيت

و از سوي  كردن و دين را قرباني حكومت ،پاي مصلحت سازد. فدا كردن حق (دين) به  مي
دار   ، از ديگر آفاتي است كه ثبات جامعه اسالمي را خدشه ديگر فقر و محروميت اجتماعي

اقتصادي است كه زمينه تغيير محصول اين آسيب نيز شرايط نامساعد اجتماعي و سازد.   مي
و زمينـه را بـراي انقـالب و     ،آورد  وجـود مـي   سريع در وفاداري مردم به حكومـت را بـه  

حضرت علي (ع) نتايج شورش و طغيان مـردم   آورد.  دگرگوني كل نظام سياسي فراهم مي
هـاي اجتمـاعي اسـالم،     شدن ارزش عليه حاكم عادل را، شكست و سقوط جامعه، وارونه

وجود  دانند. اما با اين  الهي مي هاي فاسد و گرفتارشدن به عذاب دن به فتنه حكومتدچارش
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توبه و استغفار مردم، رعايت حقوق متقابل حاكم و مـردم و واگـذاركردن امـور بـه اهـل      
  دانند.  بيت(ع) را چاره كار مي

روعيت، البالغـه، جامعـه، اسـتبداد، نفـاق، مشـ      تحول اجتماعي، انقالب، نهج :ها هواژكليد
  فتنه.  حكومت،

  
  بيان مسئله. 1

ترين مباحث اجتماعي، كه در طول تاريخ مـورد بحـث متفكـران بـوده مسـاله        يكي از مهم
است. اين موضوع به ويژه طي سـه قـرن اخيـر از    ها) در جوامع انساني   تغييرات (دگرگوني

انديشـمندان  در تمـام ايـن مـدت، دغدغـه     رود.   مباحث پر كشش علوم انساني به شمار مي
را  انسـان در زنـدگي اجتمـاعي   » سكون و تغييـر «اين بوده كه چگونه وضعيت  معطوف به

بيني كننـد. متأسـفانه دانـش      آينده آن را پيش و از اين رهگذر تحت نظم و قاعده درآوردند
در حتـي هنـوز    يابـد. تاكنون نتوانسته است به اجماع نظر نسبي در اين مورد دست  انساني
دار مطالعـه ايـن پديـده      هاي علوم اجتماعي يا انساني عهـده   كدام شاخه از رشته كهاين مورد
برخي از دانشمندان علوم اجتماعي معتقدند حتي ، سهل است. ، اتفاق نظر وجود ندارداست

  ، مقدمه)1363. (جانسون،اساساً قابل مطالعه علمي نيست» تغيير«مباحث مربوط به 
دگرگـوني جوامـع انسـاني    باعث در ميان عواملي كه  تحوالت اجتماعي و بويژه انقالب

 رويـدادهاي از اينگونه تحوالت با وجود نادر بودن ، از جايگاه خاصي برخوردارند. اند  شده
هـاي اجتمـاعي فراتـر از      بويژه از اين زاويه كه انقـالب  روند.  به شـمار ميمهم تاريخ بسيار 

پـل،    اند.(اسـكاچ   انساني شدهستهاي بزرگ عرصه ملي، باعث رشد الگوها، انديشه ها و خوا
 )22-19،صص1376

هاي اجتماعي نيازمنـد سـه     اين حوزه، فهم مناسب انقالب انديشمنداندر نظر برخي از 
در درجـه   .پـردازد   آنها مي وقوع گر به علل و فرايند  : در درجه اول، تحليلاستنكته اصلي 

نظر گرفتن تحوالت تـاريخي تبيـين و تفسـير     توانند بدون در  دوم، انقالبهاي اجتماعي نمي
هاي اجتمـاعي، دولتهـا بـه عنـوان       و در نهايت، براي تبيين علل و فرايندهاي انقالب ؛شوند

 )31اسكاچ پل، همان، ص . (شوند  هاي اداري و لشگري در نظر گرفته مي  سازمان
را  بـي نظريه هاي كالسيك در تبيين چگونگي وقـوع بسـيج و پيـدايي وضـعيت انقال    

ريه همبسـتگي  ـ(مـاركس)، نظـ   بقاتيـ: نظريـه مبـارزه طـ   توان در پنج گروه جـاي داد   مي
ـ ـنبش اجتمـاعي (وبـر)، نظريـ   ـاجتماعي (دوركهايم)، نظريه كازيرمـا و جـ   يسم يـا  ـه رئال
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. شـناختي خردگرايانـه (دوتوكويـل)     تـو) و بـاالخره نظريـه روان     گرايي سياسي (پـاره   واقع
 )75-21صص، 1374(بشيريه، 

هاي انقالب   نوان نسل اول نظريهـگفته به ع  هاي پيش  نظريه در پيگران،   يلـبرخي از تحل
هاي   هاي بزرگ و شناسايي الگوهايي به مثابه مشخصه  (كه در پي توصيف انقالب ماعيـاجت

و  (به عنـوان علـت   »هاي نوسازي  انگاره«)، نظريات مبتني بر هستنداحتمالي تمامي انقالبها 
 جتماعيزمان وقوع انقالب را) به عنوان دومين نسل از مباحث نظري معطوف به تحوالت ا

ورزان اين حوزه، بـه    طيف ديگري از انديشه) 236ص ،1378اخوان مفرد، كنند. (  ميقلمداد 
كمتـر دعـوي    . اين دستهاند  هاي انقالب را نيز افزوده  سه نسل فوق، نسل چهارمي از نظريه

اين نسل  .هاي خاص بسنده كرده اند  ازي داشته و به عرضه الگوهايي براي انقالبپرد  نظريه
ها با فراتر رفتن از ساختارگرايي محض، توجه خود را به عوامـل متعـددي چـون:      از نظريه

هـاي    توسعه ناموازن سرمايه داري، زوال اقتصادي ناگهاني، شرايط بسيج سياسي و فرهنـگ 
هاي ناشـي از آن، نقـش دولـت و سـركوب       اي نوسازي و ائتالفه  سياسي مخالفان، بحران

 )237ص،1378اخوان مفرد، . (اند  معطوف كرده و ... گري آن
، مي تواند نقطه اتكاي منطقـي و مشخصـي بـراي ارزيـابي     ها  گرچه هر يك از اين ديدگاه

اما طبيعتـا بـراي هـر انديشـمند      دقيق تحوالت اجتماعي و بويژه مقوله انقالب محسوب شود
مسلمان پرسش اساسي در اين مورد، نوع نگاه دين به موضوع تحوالت اجتماعي است. وجـه  

توان در دو نكته خالصه كرد. نكته اول تفاوت نوع نگرش ديـن بـه     اهميت اين موضوع را مي
ات علمـي بـا   رويدادهاي مختلف با زوايه نگاه افراد انساني است، و نكتـه دوم تفـاوت نظريـ   

هاي ديني در حكايت از حقيقت است. براي به دست آرودن نگاه دين اسالم به موضوع   گزاره
ها مراجعه به نظرات بزرگان ديني و تحليل و بررسـي    تحوالت اجتماعي يكي از بهترين روش

آن است. براي اين منظور نيز بهترين و مهمترين فرد پس از وجـود مبـارك نبـي اكـرم(ص)،     
لمومنين علي(ع) است. به ويژه كه وجود مبارك ايشان براي مدتي هرچند كوتاه زمام امور اميرا

مسلمين را در اختيار داشتند و در موارد متعددي به علـل و پيامـد تحـوالت اجتمـاعي اشـاره      
البالغـه    يافتن به بيانات امام علي(ع) در اين مورد نيز كتاب شـريف نهـج    براي دست اند.  نموده
 به بيانات اميرالمـومنين(ع) ، هآنجا كه محور اصلي اين مقالبهترين منابع خواهد بود. از  يكي از

، لـذا طـرح نگرشـهاي نظـري     در نگاه ايشان اختصـاص دارد تحول اجتماعي  مقولهو جايگاه 
اي   نوعي تحليل مقايسه هدف كهاست از منطق روش شناسانه برخوردار  زمانيگفته، تنها   پيش

موضـوع مجـالي   از آنجا كـه تحقـق ايـن    اما . بيانات امام علي(ع) باشدزبور و ميان نظريات م
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حاضر تنها به ارائـه چـارچوبي كلـي از نـوع      مقالهدر  طلبد، بنابراين  فراختر از مقاله حاضر مي
 شود.  ميرالمومنين(ع) از بحث تحول اجتماعي پرداخته ميبرداشت ا

  انقالب ةهاي ارائه شده در زمين  نگاهي به نظريه. 2
همه بـه تحـوالت   هايي از اين قبيل   و واژه» طغيان«و » شورش«، »كودتا«، »انقالب«هاي   واژه

تمـامي  دارد. شـايد بتـوان گفـت    وجـود   نتفاوت بنياديميان آنها . اما اجتماعي اشاره دارند
سرنگوني يك رژيم و يا تالش براي سرنگوني آن است ولي تفاوت انقالب مفاهيم مذكور، 

ها در عمق اين تغييرات است. انقالب صرفاً جابجايي يك گروه حاكم به جاي   گر واژهبا دي
بخـش اعظـم زنـدگي     گروه ديگري نيست بلكه تغييري بنيادي نه تنها در حكومت بلكه در

تغييـرات   .1«كوهن انقالب داراي شش ويژگي است:  اجتماعي است. بنا به گفته استانفورد
تغييـر در  . 4تغييـر نهادهـا   . 3تغيير ساختاري اجتماعي . 2جتماعي هاي ا  ها يا اسطوره  ارزش

) مايكـل  35-65 ص،1381كـوهن،  » (خشـونت . 6انتقال غير قانوني قدرت . 5گروه حاكم 
دانـد    مـي شونت يا تهديد به خشونت ـرنگوني يك رژيم، در نتيجه خـ، سرا »انقالب«راش 

شود يا ايـن    اسي منجر ميـادي و سيـاقتص اي از نظر اجتماعي،  كه به تغييرات قابل مالحظه
) از آنجا كه پديده انقالب علي رغم كميابي 224 ص،1377(راش،  تغييرات را به دنبال دارد.

زيادي را بـه خـود جلـب     انديشمندانتوجه  ،شود  اي مي  آن منجر به تغييرات قابل مالحظه
  كرده است. 

اي كـه افـرادي     دوره دانسـت. يونـان باسـتان    دورانهاي انقالب را بايد   ارائه نظريه آغاز
همچون افالطون و ارسطو نظرياتي را در كتب خود مطرح ساختند كه تا آن زمان در كمتـر  

  .از آن به ميان آمده بود ياي سخن  نوشته
پردازي اسـت كـه بـه مفهـوم         افالطون اگر چه جامعه شناس نيست ولي نخستين نظريه

آز مردم و تفنن و تجمل پرستي  پيدايش انقالب را حرص و انقالب پرداخته است. او علت
  : معتقد استوي ) 31 ص،1377رفيع پور، ند. (دا  آنان مي

نتيجه افراط در اصلي كه متكي به آن هستند به اضمحالل  هريك از اشكال حكومت در
تر كردن دايره حكومت به سـقوط    با تنگ )تو كراسي (اشراف ساالرييسار و گرايند  مي
گرايد. اضمحالل حكومت سرمايه داران به جهت افراط در طلب منافع آنـي اسـت     يم

  .)31 ص،1377(رفيع پور، 
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اي را براي تعليم و تربيـت جسـمي و روحـي در      افالطون در نظريه خود، اهميت ويژه
تحكيم و تثبيت يك نظام سياسي قايل شد و كم توجهي به اين مسأله را زمينـه سـاز بـروز    

كـه   بـود  معتقـد وي  )219، ص 1368افالطـون،  ( ناامني در مدينه فاضله دانست.آشوب و 
د شد ـتبديل خواه» تيمارشي«يح به حكومت ـمدينه فاضله در اثر عدم تعليم و تربيت صح

طلبـي در ايـن نـوع حكومـت، حكـومتي ديگـر بـه نـام           تن جـاه ـياف ـيو در صورت فزون
ن به سمت ثروت و توجه بيش از حـد بـه آن   . روي آوردشود  ميجايگزين آن » اليگارشي«

فراهم خواهد ساخت و اين نوع حكومت نيـز كـه   » دموكراسي«نيز زمينه را براي حكومت 
» اسـتبدادي «هـاي    آزادي در آن به حد افراط كشيده مي شود، جـاي خـود را بـه حكومـت    

  )453، ص 1368افالطون،  (خواهد داد.
زمينه انقالب يـاد كـرد. او در رسـاله سياسـت      پس از افالطون بايد از نظريه ارسطو در

خود، كه كتاب پنجم آن اختصاص به بحث انقالب يافته، نظريه خود را مطرح ساخته است. 
او اهداف انقالب را در تغيير تمام يا جزيي از وضع موجود و نيز رفـع نـابرابري خالصـه    «

هـاي    علـت (ب، يعنـي  و سپس با ذكر علل عمومي انقال )203، ص1364ارسطو، .»(كند  مي
هـاي خـاص اسـت، بـه       و نيز علل خصوصي انقالب، كه ويژه رژيم )مادي، فاعلي و غايي

ذكر اين نكته نيز اهميت  )205، ص 1364( ارسطو، پردازد.  تحليل اين حركت اجتماعي مي
، با مفهوم اصطالحي كنوني آن، كـامالً  »انقالب«دارد كه در آثار حكماي يونان باستان، واژه 

هايي در اين زمينه وجود دارد و به همين خاطر بسياري از كتب،   به يك معنا نيست و تفاوت
نظريـات انقـالب   ضـمن  ، ايـن نظريـات را   انـد   پرداختـه بيان نظريات انقالب  به بررسيكه 

 .اند  نساخته مطرح
هـاي    گرفته اسـت؛ حـوزه    كارل ماركس، مباحث پيرامون انقالب را در چندين حوزه پي

وي  امـا انـد؛    فلسفه، اقتصاد، سياست و جامعه شناسي مورد مطالعه و تحقيق مـاركس بـوده  
ترين مباحث خود را در مطالعات مربوط به جامعـه ارائـه داده اسـت. وي      ترين و مهم  قوي

معتقد است كه شـيوه توليـد نيـز تحـت تـأثير       و روابط توليد را محور بحث خود قرار داده
عبارت ديگر، روابط توليد زيربناي هر جامعـه و روابـط سياسـي و     ؛ بهاستطبقات جامعه 

  .شود  اجتماعي، روبنا محسوب مي
بـين    ها معتقدند كه ماركسيسم علم انقالب است و در عالَم، هيچ نوع جهـان   ماركسيست
توان يافت كه به انسان علم انقالب كردن و طريقه ايجاد تحول در جامعـه را    ديگري را نمي

ها در مباحث خود جايگاه خاصي بـراي منطـق ديالكتيـك قايلنـد. بـر        . ماركسيستبياموزد
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شود، ضد خـود را در درون خـود بـه      اي كه در عالم محقق مي  اساس اين قانون، هر پديده
ها نيز حكم فرماست.   ، اين قانون عالوه بر طبيعت، در فكر انسانآنها به باورآورد.   وجود مي

د. اين فكر، در درون خـود، ضـد   شو  دا در مغز انسان، فكري پديدار ميبه اين ترتيب كه ابت
  آيد.   تري به وجود مي  آورد و پس از تركيب اين دو، فكر كامل  خود را به وجود مي

كنـد كـه در درون خـود      در جامعه نيز همين گونه است، در ابتدا جامعه، شكلي پيدا مي
رشد كرده، از طريق تركيـب بـا تـز، بـه      ه مرورآورد و اين ضد، ب  ضد خود را به وجود مي

  .آيد  صورت سنتز در مي
كـرده    ان در ابتدا به صورت يك جامعـه بـدوي زنـدگي مـي    ـبر اساس اين ديدگاه، انس

زيست، عده اي با هـم در كنـار يكـديگر كـار       ها مي  است. در آن زمان، كه انسان در جنگل
دادنـد. ايـن جامعـه اشـتراكي       مورد استفاده قرار ميكردند و نتيجه كار خود را نيز با هم   مي

شود، ضد خود را در درون خود به وجـود آورد و منجـر     ناميده مي» كمون اوليه«بدوي، كه 
تـر از ديگـران بودنـد،      به پيدايش جامعه برده داري شد. در اين گونه جوامع، آناني كه قوي

نيز به مرور ايام، تكامل يافت و جامعه  افراد ضعيف را به نوكري خود درآوردند. اين جوامع
فئوداليسم يا جامعه ارباب و رعيتي به وجود آمد. باز هم جامعـه مـذكور، ضـد خـود را در     
درون خود به وجود آورد و به جامعه سرمايه داري منتهي گرديد. جامعه سـرمايه داري نيـز   

ان داد. ايـن فرآينـد،   سـام را جامعه كمونيستي و در درون خود، ضد خود را به وجود آورد 
يك مسير اجتناب ناپذير در طول تاريخ است و با پيدايش مراحل نخسـتين، ايجـاد جوامـع    

  .كمونيستي قطعي خواهد بود
داري،   دارنـد كـه در جامعـه سـرمايه      هـا در توضـيح ايـن رونـد اظهـار مـي        ماترياليست

ديگران را به عنوان كارگر اسـتخدام   داران ناگزيرند كه براي استفاده از سرمايه خود،  سرمايه
يابند. سـپس ايـن كـارگر ضـد       ها، كارگرها نيز به تدريج افزايش مي  كنند. با افزايش سرمايه

دار را كنـار    كند و بـه تـدريج، سـرمايه     داري رشد مي  دار، در درون آن جامعه سرمايه  سرمايه
اشـتراكي زنـدگي    صـورت نان بـه  شود. در اين مرحله آ  ايه ميـود، مالك سرمـزند و خ  مي
كـه همـان اشـتراك     -شود و جامعه به كمون نهـايي    كنند و مالكيت، به كلي برداشته مي  مي

  ).116-109، ص 1391. (كوهن، آيد  نايل مي - عمومي است
ماركس بر تضـاد اساسـي جامعـه     .قرار دارددر مقابل نظريه ماركسيستها، نظريه دوركيم 

، تعـادل و رضـايت را چهـره    به تبعيت از دوركيم ه كاركرد گرايانتأكيد داشت و حال آن ك
  پندارند.  اساسي جوامع مي
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همبسـتگي  ”دوركيم معتقد بود كه در جوامع ابتدايي و اوليه، روابط ميان افراد بر اساس 
است؛ ولي تقسيم كار اجتماعي منجر به ايجاد تمايزي خواهد شد كه افراد را  “مكانيكي

سوق خواهد داد. در جوامعي كه هنوز تقسيم كـار بـه    “ارگانيكي همبستگي”به سمت 
حد باالي خود نرسيده باشد، همچنان همبستگي حفظ خواهد شد. اما اگر تقسـيم كـار   

كجـروي  ”د، گسست اجتماعي نيز شدت خواهد گرفت و همين امـر سـبب  شوتشديد 
م اخالقي اسـت  ـدوركيم معتقد بود كه جامعه داراي نظ. خواهد شد “انومي)(آاجتماعي

جوشد و همين امر جامعه را به سمت يكپارچگي و همبستگي   كه از درون خود آن مي
  .)345-348، ص 1372(آرون، سوق خواهد داد

پنداشـت، كـاركرد گرايـاني      بر خالف ماركس كه انقالب را امري اجتنـاب ناپـذير مـي   
رونـد عـادي جامعـه بـه     كه در خـالف   دانند  ميهمچون دوركيم، انقالب را امري استثنايي 

  .پيوندد  مي وقوع
ها و محيط، زمينـه را بـراي انقـالب فـراهم       جانسون معتقد بود، ناهماهنگي ميان ارزش

منابع بيروني تغييـر   -او چهار عامل را منشأ ناهنجاري و عدم تعادل مي داند. الف« سازد.  مي
منابع دروني تغيير در ارزش ها (مثل  -مانند ورود يك ايدئولوژي بيگانه)، ب(  در ارزش ها

منـابع   -تغيير در محيط (مانند ازدياد جمعيـت)، د  منابع دروني -بدعت گذاري رهبران)، ج
بروني تغيير در محيط (مانند تهاجم فرهنگي). ورود اين عوامل به درون جامعـه، منجـر بـه    

نخبگان مي تواننـد دو   كاركرد نامناسب چند جانبه خواهد شد. براي برخورد با اين عوامل،
  راه را در پيش گيرند:

آنان خود را با شرايط موجود وفق دهند و به عنوان نمونـه، ايـدئولوژي وارداتـي يـا      .1
  ترديد اين امر سبب كاهش اعتبار آنان خواهد شد.  تهاجم فرهنگي را بپذيرند. كه بي

بايد از ابزار مناسـب  نخبگان در برابر اين فشارها مقاومت نمايند كه در اين صورت،  .2
د شـد و  نبراي پيروزي خود بهره برند. در غير اين صورت قدرت آنان با ركود مواجه خواه

در نتيجه مشروعيت نظام نيز زير سؤال خواهد رفت. بنابراين، تورم قدرت و از دست دادن 
   )31، ص1363(جانسون، » .اقتدار، زمينه را براي انقالب فراهم خواهد ساخت

ابي نظريه مذكور بايد گفت كه اوالً اجتناب پذير بودن انقالب، كه اساس نظريـه  در ارزي
دهد، با ديگر بخش هاي اين نظريه همخواني ندارد؛   مندان را تشكيل ميـاين دسته از انديش

چرا كه در بخشي ديگر از اين نظريه بر ضروري بودن انقالب و اجتناب ناپذير بودن آن در 
ثانياً برخالف نظريه جانسـون، رونـد همـواره    . يط تاكيد شده استصورت فراهم بودن شرا
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بدين گونه كه او پيش بيني كرده، پيش نخواهد رفت؛ بلكه انعطاف پذيري نخبگان حكومتي 
ثباتي و تشديد روند انقالب را در پي داشته باشد. عالوه بر اين،   تواند گاه ثبات و گاه بي  مي

الب، نقش چنداني قايل نيست و حال آن كه اين نقش وي براي خصوصيات فردي رهبر انق
  .توان در نظريه پردازي هاي انقالب، ناديده گرفت  را نمي

كه در تحـليل فراينـد انقلــابها   ند ـيتي هستـام كورن هازر، دو شخصـهانا آرنت و ويلي
از مباحـث   براساس اين نظريه، توده مردم .گرفتند  گرا را پي  رتـعه توده وار و كثـنظريه جام
هاي مختلف آشوبگر وجود دارد.   همين رو زمينه پيوستن آنان به گروه ازاطالعند،   سياسي بي

شود و آنان آلت دسـت    در نظريه جامعه توده وار، يا از موقعيت نخبگان حكومتي كاسته مي
اين از . گردند  و يا توده مردم از هويت خود تهي شده، آلت دست نخبگان مي شوند  مردم مي

رو، در راستاي منافع برخي از نخبگـان، بـه آسـاني، اعتصـاباتي را شـكل مـي دهنـد و يـا         
  .اندازند  اعتراضاتي را به راه مي

برخـوردار اسـت، بسـيج اجتمـاعي      يريه از جايگاه خاصـيكي از مفاهيمي كه در اين نظ
در جوامعي رخ كه انقالب  باورنداين نظريه پردازان، بر اين ) 43-42 ، ص1366،آرنت(است. 

: وجـود حكـومتي كـه توانـايي اجبـار و كنتـرل       شـته باشـند  هاي ذيل را دا  دهد كه ويژگي  مي
نظيـر  (هـاي معـارض و نيـز منـابع مـادي        تسليحات را در دست دارد، منافع حكومت، گـروه 

 كهاست از جمله انتقاداتي كه بر اين نظريه وارد شده آن ). معنوي (نظير وفاداري و) تسليحات
هاي ديگر بـه    توان آن را در عرصه  اساس يك رخداد تاريخي شكل گرفته و نمي ن نظريه براي

اين كه اثبات اين مطلب كه متالشي شدن پيوندهاي گروهي يا طبقـاتي   اثبات رساند؛ عالوه بر
  )238-235، ص1391(كوهن، .اي مي شود، بسيار دشوار است  باعث رشد انقالبي توده

 

  )ع(از ديدگاه حضرت علي  تماعيهاي اج  دگرگوني. 3
كوشـيم بـا     مـي    هاي انقالب گفته شد، در اين بخـش   بنابر آنچه كه به اجمال در مورد نظريه

هاي اجتماعي و داليل   تاملي در عبارات موالي متقيان(ع) در نهج البالغه، به تبيين دگرگوني
آنها بپردازيم. اين موضوع از اين جهت حائز اهميت است كه ايشـان بـه عنـوان شخصـيتي     

هاي عالي انساني، داراي عصمت و ارتباط با عالم الهي نيز بودنـد،    ه عالوه بر جنبهمثال ك  بي
هاي اجتماعي و عوامـل    براي مدتي زمامداري جامعه اسالمي را بر عهده داشتند و دگرگوني

داد. نكته پر اهميت ديگـر،    هاي ايشان را تشكيل مي  و پيامدهاي آن يكي از مهمترين دغدغه
اي كـه    رايط اجتماعي جامعه تحت حكومت اميرالمومنين (ع) اسـت. جامعـه  ها و ش  ويژگي
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هاي فراواني را پشت سر گذاشته و به شهادت تاريخ پس از پايـان    تغييرات و فراز و نشيب
حكومت امام (ع) نيز تحوالت فراواني را به خود ديده است. تحوالتي كه علل و عوامل آن 

) قرار گرفته بودند. عوامل مورد اشاره حضـرت علـي(ع)   جا به جا مورد اشاره امام علي (ع
اختصاص به جامعه و مخاطبان ايشان نداشته و در صورت تكـرار در جوامـع ديگـر نتـايج     

  مشابهي به بار خواهد آورد.
بر اساس مطالب كتاب شريف نهج البالغه تحوالت اجتماعي از نگاه امير المـومنين(ع)  

الت الهي و تحوالت حيواني جاي داد. دسـته اول موجـب   توان در دو قالب كلي تحو  را مي
اعتال و كمال جامعه و گروه دوم نيز باعث انحطاط و سقوط آن خواهد شد. استاد مطهـري  

دانـد،   انقالب سياسي و اجتمـاعي نمـي   بهانقالب را منحصر  بندي،  نيز با الهام از اين تقسيم
انقالب يا فردي اسـت  : «و معتقد است هدانستجاري نيز در حوزه فردي اين مفهوم را بلكه 

انقالب فـردي يـا حيـواني اسـت و يـا        كند و يا جامعه. يا اجتماعي. يعني يا فرد انقالب مي
كند   ) ايشان انقالب را به دو نوع الهي و غيرالهي تقسيم مي143، ص1367(مطهري،» انساني.

رصه فـردي و اجتمـاعي را   انقالب غيرالهي در عگويد. وي   سخن مي» انقالب تكامل«از  و
  ) 144، ص1367( مطهري،داند، نه انقالب. مي »عصيان«

در بررسي نهج البالغه، در زمينه مسائل اجتماعي، بيشتر با جنبه عصـيان گـري مـردم و    
حاكمان غير الهي روبه رو هستيم تا مفهوم انقالب (از نوع الهي). بزرگترين انقالبي كه از آن 

شود، انقالب بزرگ پيامبر رحمـت، حضـرت محمـد(ص) اسـت. از       در نهج البالغه ياد مي
هاي انقالب هاي الهي، انقالب خود حضرت علي (ع) است، عليه كساني كه در   ديگر نمونه

دين بدعت نهاده و اسالم را از شكل واقعي و اصيل خويش خارج نموده و از اسـالم نـاب   
هـاي نهـج البالغـه، بـه       در باقي خطبه محمدي فرسنگها دور افتادند. غير از اين دو انقالب،

شـورش هـا و فتنـه هـا (عصـيان) اشـاره        همچون كودتاهـا،   هاي اجتماعي،  ساير دگرگوني
  است.  شده

  در زمينه انقالب بزرگ حضرت رسول اكرم (ص) مي توان به اين خطبه اشاره كرد:
 معـادن  در خاسـتگاهها،  شـريفترين  او خاسـتگاه  و اسـت  قرارگاهها بهترين او قرارگاه
 او سوى به چشمها و گراييد بدو نيكوكاران دلهاى. پاكدامنى و پاكى مهدهاى و كرامت
. نمود خاموش را خصومتها آتش و ساخت مدفون را ها كينه او بعثت با خداوند. گرديد
 كـرد،  عزيز را دستان فرو. افكند جدايى خويشاوندان ميان و داد الفت بدو را ياران ميان
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. خاموشـى  بـه  گـاه  و نمـود  آشـكار  سـخن  به گاه را حقايق و فرودست، را عزيزان و
  )95، خطبه 1377(دشتي،

پس از رحلت پيامبر اسالم(ص)، تكبر و تفاخر، صفاتي كـه در زمـان جاهليـت بسـيار     
پررنگ و ريشه دار بود و با بعثت نبي مكرم اسالم(ص)، رو به خاموشي گـذارده بـود، بـار    

تا حق از جايگاه خويش بيرون رانده شده و نهال نازك اسالم  ديگر سر بر آورد و دليلي شد
هـاي اخالقـي و     ها و حوادث شود. از ديدگاه حضرت علـي (ع) ويژگـي    گرفتار تندباد فتنه

  زنند به شرح زير است:  روحي مردمي كه دست به عصيان و انقالب( غير الهي) مي
  كردن به نژاد و تبارتفاخر . 1
 فـرو  سـر  از را جـاه  و مـال  بـه  مباهـات  ديهـيم  و مرويـد  تبـار  و نـژاد  به تفاخر راه به
  )5، خطبه 1377(دشتي،.نهيد

  نفوذ كردن شيطان در دلهايشان. 2
 تكبر[ خود بيمارى به را شما شيطان خدا دشمن كه اين از بترسيد خدا بندگان اى پس،

 و سـواران  و برانگيـزد  جـاى  از را شـما  خـود  نداى به و گرداند دچار]  خودپسندى و
 رانـده  كمان در تهديد تير او كه سوگند خودم جان به. آورد شما سر به را خود پيادگان

 اى: «گفـت  و. بـارد  مى تير شما بر نزديك جايى از و است كشيده سخت را كمانش و
 و بيـارايم  نظرشـان  در را بـديها  زمـين  روى در. كـردى  نوميـد  مرا چون من پروردگار
 هـدف  بـه  هرگز كه تيرى افكند، مى تاريكى به تير سخن اين با «،»كنم گمراه را همگان
 تكبر ميدان سواركاران و متعصبان از قومى و حميت زادگان از جماعتى ولى. رسيد نمى
 شـما  ميـان  از طـاغى  و سـركش  آن كـه  گاه آن تا. محقق ساختند را سخنش جهالت و

 پـاى  خـود  طمـع  در و بسـتيد  طمـع  او در شما. شد وى فرمان مطيع و خاست برپاى
 نيـرو  شـما  بـر  او اسـتيالى  و گرديد آشكار داشتيد، دل در كه ها وسوسه آن تا فشرديد
 در و افكندند، مذلتتان و خوارى مغاك در و كشيد، شما سر بر خود لشكرهاى و گرفت
(دشــتي، ....نمودنــد پايمالتــان مجــروح تنــى بــا و ســاختند ســرنگون هالكتــان ورطــه
  )192خطبه   ،1377

  شود هايي نفود شيطان شامل موارد زير مي راه
  مقدار كردن زشتي گناهان در نظرها جلوه دادن گناهان در چشم مردم و بي .1

 و سـازد  آرزومنـد  و دهـد  وعـده  و نمايـد  هالك و كند گمراه را خود ياران شيطان... 
 تا دهد، جلوه بها كم و مقدار بى را بزرگ گناهان و بيارايد چشمها در را آلود گناه كارهاى



 53   حامد جوكارو فرهاد زيويار 

 هـر  گـاه  آن. بربندد گروگان به خود بند در و. كشد دام به را خود دوستان اندك، اندك
 انگارد بزرگ وانموده، بها كم و مقدار بى را آنچه و كند انكار آراسته، فريب به كه را چه
  .)82، خطبه 1377د.(دشتي،دار حذر بر داده ايمنى آنچه از و

  ها در ميان انسان بيني احساس تفاخر و خودبزرگ .2
 كه. جاهليت اهل روش به كردن تفاخر و حميت سبب به فروختن بزرگى از كنيد حذر
 امتهاى خود افسونهاى با شيطان. شيطان دميدن افسون جايگاه و دشمنيهاست زادگاه حميت
 و او جهالـت  ظلمـات  در كـه  گـاه  آن تـا  داد، فريـب  را ديـرين  روزگاران مردمان و پيشين

 ....گشتند سرنگون او ضاللت مغاكهاى

  جاهلى هاى كينه و عصبيت آتشبرافروختن  .3
 خـاموش  اسـت،  گرفتـه  كمـين  دلتان اعماق در كه را جاهلى هاى كينه و عصبيت آتش
 و خودكامگيهـا  از و اسـت  شـيطان  خطرهـاى  از مسلمانان براى حميت اين كه سازيد

  )192خطبه، 1377ت.(دشتي،اوس هاى وسوسه و تباهكاريها

  هم آميخته كردن حق و باطل در جامعه به. 4
 باطـل  بـه  حـق  اگـر  و مانـد  نمـى  پنهان حق جويندگان بر آميخت نمى حق با باطل اگر

 و حـق  از اى پـاره  همـواره  ولى. شد مى بريده طعن از معاندان زبان گشت، نمى پوشيده
 مسـتولى  خـود  دوسـتان  بـر  شـيطان  حـالى،  چنين در. آميزند مى درهم باطل از اى پاره
د. باشـ  شـده  حالشـان  شـامل  الهـى  الطـاف  كـه  يابنـد  مـى  رهايى كسانى تنها. شود مى

  )50، خطبه 1377دشتي،(

  بدخواهي و ستمكار كردن مردم نسبت به هم .5
 بد سرانجام از و جهان، آن در ستمگرى كيفر و جهان اين در تبهكارى از بترسيد را، خدا

  )192، خطبه 1377،... .(دشتياست ابليس بزرگ دام كه خودپسندى و خودخواهى
  ايجاد نفاق و فتنه در بين مردم .6

 جـاى  به و بگلسد ايمانتان رشته گره خواهد مى نموده، هموار برايتان را خود راه شيطان
 اعـراض  افسونهايش و ها وسوسه از. برانگيزاند فساد و فتنه و كشد تفرقه به را كارتان اتحاد
  )120خطبه  ،1377.(دشتي،كنيد

محصول قواعد و هنجارهاي غير عادالنه حاكم بـر  نفاق و فنته در بين مردم را  ،دوركيم
نومي به معناي فقدان همبستگي در يك آنومي در جوامع مي داند. آجامعه يا وجود وضعيت 
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جامعه است كه موجب كشمكش اجتماعي و سرگرداني فـردي و منازعـه بـراي قـدرت و     
يروهاي گسستگي بر عوامل همبستگي چيره شوند و پيدايش وجدان وقتي ن. ثروت مي شود

ومي افزايش مي يابـد و  آنمشترك به كندي صورت گيرد، رفتار اجتماعي ناشي از وضعيت 
  )48-50، ص1374. (بشيريه، كشاكش و ستيز اجتماعي رخ مي نماياند

سـيب  در خطبه قاصعه به اجتناب از تفرق و تشتت از همـين آ (ع)عليحضرت هشدار 
پس از بيان اين كه تاريخ به عنوان يك منبع شناخت تجربـي  ايشان اجتماعي حكايت دارد. 

از ضابطه و قانون برخوردار است، قوانين حاكم بر آن را ثابت و قابل تطبيق بر موارد مشابه 
مي داند و رمز تداوم عزت و عظمت جامعه و حكومت را در رابطه مستقيم با رعايت دقيق 

فالزموا كل امر لزمت العزة به شانهم ... من االجتناب للفرقـه  «مي داند و مي فرمايد:  اين قوانين
الزمه عزت و سربلندي يك جامعه و حفـظ شـؤون اجتمـاعي يـك ملـت،      ؛ و اللزوم لاللفه

، خطبـه  1377(دشـتي،  »دوري از تفرقه و گسستگي و اهتمام به اتحاد و همبسـتگي اسـت.  
د: آنچه ستون فقرات يك ملت و يك نن خطبه مي فرماياياز ي ديگر يحضرت در جا )192

جامعه را خرد مي كند و قدرت و توانش را از بين مي برد، تفرقه، پشت كردن به يكديگر و 
و اجتنبوا كل امر كسر فقرتهم اوهن منتهم مـن تضـاغن القلـوب و    «عدم ياري همديگر است: 

  )192، خطبه 1377،(دشتي».تشاحن الصدور و تدابر النفوس و تخاذل االيدي
معموال كشاكش هاي سياسي نوعي رفتار جمعي هستند كه در شرايط فقدان همبسـتگي  

امـام   .و وجدان جمعي پديد مي آيند و جامعه را از توسعه در ابعاد گوناگون باز مـي دارنـد  
  عليه السالم مي فرمايد:

تالف كلمه و حفظ همبستگي و اتحاد در راه حق، هر چند ناخوشايند شما باشد، از اخ
جدايي طلبي در مسير باطل، كه مورد پسند واقع گـردد، بهتـر اسـت و بـه طـور قطـع       
خداوند در گذشته و آينده جهان هيچ ملتي را با تفرقه و گسستگي به سـعادت و رفـاه   

  .)176، خطبه 1377(دشتي، 1 نرسانده و نخواهد رساند

هج البالغه تصريح مي كنـد كـه   ن 25در تبيين بيشتر اين آسيب اجتماعي، امام در خطبه 
گي شكست مـي خـورد و   ـقانون مذكور چنان عام و قطعي است كه حق با تفرقه و گسست

واهللا الظن ان هوالء القوم سـيدالون مـنكم   «د: رس  روزي ميـگي به پيـباطل با اتحاد و همبست
زودي آنـان  كـنم بـه     به خدا سوگند: گمـان مـي   ؛باجتماعهم علي باطلهم و تفرقكم عن حقكم

(ارتش معاويه) بر شما چيره شوند، چرا كه در باطل خود اتحاد و همبستگي دارنـد و شـما   
 )25، خطبه 1377(دشتي، ».در حق دچار تفرقه و اختالف هستيد
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آنچه در اين سخنان امام جالب توجه مي نمايد اين اسـت كـه امـام پيـروزي و رفـاه و      
نـي و امثـال آن نمـي دانـد و همچنـين عامـل       سعادت را در داشتن ارتش قوي يا اقتصاد غ

شكست و ناكامي جوامع و حكومت ها را ضعف سياسي يا فرهنگـي و اقتصـادي معرفـي    
و راز شكسـت را  » همبسـتگي  «نمي كند، بلكه در يك جمله، علت پيروزي و موفقيـت را  

بديهي است كه امام نمي خواهد نقـش قـدرت نظـامي، سياسـي،     . ذكر مي كند» گسستگي«
جوامع و نظـام هـاي سياسـي     يا شكست نگي و اقتصادي را در پيروزي و تداوم حياتفره

در تـداوم و   »اخـتالف «و » اتحـاد «ناديده بگيرد، بلكه مقصود، بيان نقـش بنيـادي و اصـيل    
  2ت.شكست به عنوان اصلي كلي و سنت اليتغير الهي اس

 

 گرايي حاكمان تجمل. 4

و مردم را افزايش مـي دهـد و بـه تـدريج يـك      تجمل گرايي شكاف و فاصله ميان رهبران 
حاكميت اليگارشي را بر جامعه مستولي مي سازد كه نه تنها به منافع ملـي و حقـوق مـردم    
نمي انديشد، بلكه همواره در صدد تامين منافع شخصي و گروهي خود است. ابن خلدون، 

فروپاشـي يـك   تجمل گرايي و غرق شدن در اسراف و تبذير را خطرناك ترين عامل براي 
نظام سياسي مي داند كه زمينه را براي ظهور يك عصبيت (حاكميت) جديـد و كنـار رفـتن    

 )108، ص 1374بشيريه، ( .حاكميت سابق فراهم مي آورد
نيز حدود چهارده قرن قبل و پيش از همـه، ايـن آسـيب خطرنـاك را      (ع)حضرت علي
اي بـه    حارث (قاضي امام) خانه هنگامي كه به امام خبر دادند شريح بن ت.گوشزد كرده اس

اين كار، تو « خشم آلود به وي فرمود: يهشتاد دينار خريده، او را احضار كرد و پس از نگاه
را از عزت و قناعت خارج كرده و به خواري و دنياپرستي كشانده و در محله نابودشوندگان 

  :امام در ادامه مي فرمايد.» و كوچه هالك شدگان قرار داده است
اين خانه (اقدام) به چهار جهت منتهي مي گردد: يك سوي آن آفت ها و بالها، سـوي   

دوم مصيبت ها، سوي سوم هوا و هوس هاي سست كننـده و سـوي چهـارم شـيطان     
  .)3، نامه1377(دشتي، گمراه كننده قرار دارد و در خانه به روي شيطان گشوده است

بصره، كه در ميهماني تجمالتي اشـراف  در برخورد با عثمان بن حنيف، فرماندار  ايشان
  :بصره حاضر شده بود فرمود
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اي پسر حنيف، به من گزارش دادند كه مردي از سرمايه داران بصره تو را به ميهمـاني  
خويش فرا خوانده و تو به سرعت به سوي آن شتافتي تا خوردني هاي رنگارنگ براي 

گمان نمـي كـردم ميهمـاني     .نهادندتو آوردند و كاسه هاي پر از غذا پي در پي جلو تو 
مردمي را بپذيري كه نيازمندانشان با ستم محروم شده و ثروتمندانشـان بـر سـر سـفره     
دعوت شده اند. انديشه كن در كجايي؟ و بر سر كدام سفره تناول مي كني؟ آگاه بـاش  

ه كه هر پيرو را امامي است كه از او پيروي كند و امام شما از دنياي خـود بـه دو جامـ   
سوگند به خدا، من از دنيـاي شـما طـال و    . فرسوده و دو قرص نان رضايت داده است

نقره اي نيندوخته و از غنيمت هاي آن چيزي ذخيره نكرده ام. بر دو جامه كهنه ام جامه 
  .)45، خطبه 1377(دشتي، اي نيفزودم و از زمين دنيا يك وجب در اختيار نگرفتم

بصره بر يكي از ياران خود به نام عالء بن زياد وارد همچنين وقتي كه امام پس از جنگ 
مي شود و خانه بسيار بزرگ و مجلل او را مي بيند، با تعجب فراوان از او مي پرسد كه تـو  

  :و مي فرمايد ؟با اين خانه بزرگ در دنيا چه مي كني
خداوند بر پيشوايان حق و عدل واجب كرده كه خود را با مردم ناتوان و بـي بضـاعت   

مسو كنند تا فقر و نداري، انسان تنگدست را به اعتـراض و طغيـان نكشـاند و نظـام     ه
  .)209، خطبه 1377(دشتي، سياسي را با بي ثباتي رو به رو نسازد

بنابراين زندگي مادي و شخصي رهبران و مديران بايد به دور از تجمل و همانند زندگي 
اي از جامعـه پيـدا كـرده و      رايانهمردم ضعيف باشد. در اين صورت بينش صحيح و واقع گ

كنند كه بتوانند رفاه اقتصادي نسبي را در جامعه ايجـاد    تصميمات و سياست هايي اتخاذ مي
كنند. حتي در صورت عدم امكان تامين رفاه براي مردم، صرف ايـن رفتـار، تحمـل فقـر و     

لـوگيري كـرده و   سازد و از آثار منفي رواني و فرهنگـي ج   مشكالت را براي مردم آسان مي
  .)41، ص1377(عليخاني، .كند  مشروعيت نظام را حفظ مي

  
  فساد سياسي حكومت. 5

فسـاد سياسي، استبداد و خودكامگي از ديـگر عوامـل زمينه ساز بحران، شـورش و انقالب 
  فرمايد:  است. امـام علي(ع) در اين باره مي

 بـراى  ، حكومـت  در را(خليفه سوم)  او سيره مختصر، و مجمل اى گونه به اكنون، من
 اش خودكـامگى  و استبداد و راند مى فرمان خودكامگى و استبداد به او: كنم مى بيان شما
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 حـق  در ... شد، خواهد واقع كه است حكمى را تعالى خداى ...شد كارها تباهى سبب
  )30، خطبه 1377. (دشتي،ورزيد مى استبداد آنكه

شـود كـه فلسـفه سـقوط       فرمانـدهان ارتـش يـادآور مـي     اي به  در نامه ايشان همچينين
هاي پيشين اين بود كه در آنها، مردم به آساني قادر بـه اسـتيفاي حقـوق خـويش       حكومت

گذاشتند و با اين سياست سـوء، مـردم بـه راه      نبودند و حقوق حقه آنان را حكام زير پا مي
اهلك من كان قبلكم انهـم منعـوا    فانما«شدند:   باطل و انحراف از مسير صحيح سوق داده مي

  )79، نامه1377(دشتي، ».الناس الحق ... و اخذوهم بالباطل
 

 فقر و محروميت اجتماعي. 6

بال و آفتي است كه بر عقيده و ايمان، اخالق و رفتار، فكر و انديشه فرد و خانواده و  زفقر ني
انسان فقير به دليل « .كند  مي گذارد و مسير حركت جامعه را از اعتدال خارج  اجتماع تاثير مي

بـه   -هاي زيـاد انباشـته شـده باشـد       به خصوص اگر در كنار او ثروت -فقر و محروميت 
مـن  (. دشـو   هاي اعتقادي و اخالقي او سست مـي   كند و به تدريج پايه  عدالت الهي شك مي
گويـد:    مي ذوالنون)(صوفي مصري ) 20، ص1386(امام جمعه زاده، » )المعاش له ال معاد له

جـاي   )18، ص1363،القرضـاوي . (كافرترين مردم فقيري است كه صبر او لبريز شده باشـد 
از شر فقر به خداونـد  و  ،»كاد الفقر ان يكون كفرا«بفرمايد: (ص) تعجب نيست كه پيامبر اكرم 

 ).512، حديث 1387(پاينده، »  اللهم اني اعوذبك من الفقر و القلة«پناه ببرد: 
ها، محصول فقـري اسـت كـه نهـان يـا        هاي اجتماعي، مفاسد و ناامني  بحرانبسياري از 

فقر به دين انسان زيان و نقصان «آمده است:  319در حكمت  .آشكار در جوامع وجود دارد
 .»شـود   سـازد و باعـث كينـه و دشـمني مـي       رساند، عقل و خرد آدمي را سـرگردان مـي    مي

ايمان و كماالت معنوي در انسان افـول كـرد،    وقتي كه دين و). 319، حكمت1377(دشتي،
شـود و انحـراف، كـج روي و كـج       هاي انساني در او كمرنـگ مـي    اصول اخالقي و ارزش
توان مسائل و مشـكالت    چگونه مي يابد. با عقلي مدهوش و سرگردان  انديشي در او راه مي

  .را طي كرد پيشرفتهاي رشد و   فردي و اجتماعي را حل و راه
هاي سياسي   ثباتي و تزلزل نظام  در تحليل بي، شناسي سياسي  هاي جامعه  از نظريه ريبسيا

به سازمان اقتصادي جامعه نظر دارند و منازعـات سياسـي را ناشـي از اخـتالف طبقـاتي و      
دانند. ارسطو يكـي از خطرهـاي تهديـد كننـده       شكاف عميق ميان توانگران و تهيدستان مي

داند كه به تجزيـه كامـل     ي را افزايش نامتناسب فقرا با توانگران ميپايداري نظام هاي سياس
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انجامد. آن گاه با كشمكش طبقاتي ميـان ايـن     دولت به دو قطب توانگران و تهي دستان مي
بشـيريه،  . (مانـد   ثباتي مواجه مي شود و از پيمودن مسير توسعه باز مي  دو، نظام سياسي با بي

هاي   ها و ماليات  هاي اقتصادي و قيمت  بحران نيز پردازان انقالب  برخي نظريه )25ص پيشين،
. آنچه مسلم است شرايط نامساعد اقتصـادي زمينـه تغييـر    دانند  ميفزاينده را از علل انقالب 

آورد و به نارضايتي عمومي يـا نارضـايتي     سريع در وفاداري مردم به حكومت را فراهم مي
دهـد    ها نشان مي  پژوهش )102بشيريه، پيشين، ص . (انجامد  اي از مردم مي  هاي عمده  بخش

 يابـد.   كه در بعضي كشورها، منازعات سياسي در شـرايط نامناسـب اقتصـادي افـزايش مـي     
كه  ، معتقدندمانند ليپست ،برخي از انديشمندان سياسيهمچنين  )249، ص1971(اسملسر،

پايگاه اجتماعي مستحكم، وجـود  شرط الزم و اساسي وجود يك نظام مردم ساالر و داراي 
اقتصادي كه در آن اكثر قريب به اتفاق جامعه از رفاه نسبي برخوردار  ؛اقتصادي شكوفاست

به عبارت ديگر، او بر اين باور اسـت كـه نـه     ؛و معتقد باشند كه اقتصاد اساسا با ثبات است
شـان را    ايگاه اقتصاديفقط بهبود اقتصاد شهروندان مهم است، بلكه اطمينان آنها از اين كه پ

از دست نخواهند داد يا تغييرات ناگهاني اقتصادي بر آن تاثير نخواهـد گذاشـت نيـز داراي    
  )104، ص1378، كيويستوت. (اهميت اس

در سفارش به مالك اشـتر، نـه تنهـا توجـه بـه نيازمنـدان و رفـع        (ع) نيز علي حضرت 
اي   كند كه راهكاري براي حل ريشـه   ميكند، بلكه به وي توصيه   آنها را سفارش مي نيازهاي

فقر از جامعه در پيش گيرد، به طوري كه اگر افراد نيازمند قادر به كارند كـاري مناسـب بـه    
آنان واگذار شود و اگر توانايي انجام كار ندارند تحت پوشش دولت قرار گيرند تا بتوانند با 

ـ هـاي زنـد    اطمينان خاطر از مسـتمري خـويش بـه ديگـر برنامـه      د. (عليخـاني،  گي بپردازن
   )104ص پيشين،
  

 گويي مردم از حاكمان و عدم وجود تفكر انتقادي در جامعه تملق. 7

و  زند  ميهايي است كه بر پيكر يك نظام سياسي لطمه   تملق و چاپلوسي نيز از جمله آسيب
ميـدان بـراي   اي عرصه بر افراد شايسته تنگ  و   جامعه را به قهقرا ميكشاند. در چنين جامعه

شود. اميرمؤمنان علي عليه السالم در چنـدين مـورد     باز مي ، منافق و چاپلوسلياقت  افراد بي
خطر اين آسيب را يادآور شده و همگان را به شدت از آن باز داشته است كه در اين جا به 

 . كنيم  برخي از آنها اشاره مي
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حال سخنراني، حضـرت  كرد. شخصي در   الف) روزي حضرت در صفين سخنراني مي
ترين حاالت   آن گاه امام پس از بيان اين كه از پست .را ستود و درود فراوان به ايشان فرستاد

قد كرهـت  «فرمودند: زمامداران نزد صالحان اين است كه گمان برند آنها دوستدار ستايشند، 
من خـوش   ؛كذلكان يكون جال في ظنكم اني احب االطراء و استماع الثناء و لست بحمد اهللا 

ندارم در خاطر شما بگذرد كه من ستايش را دوست دارم و خواهـان شـنيدن آنـم. سـپاس     
فالتثنوا علي بجميـل ثنـاء، الخراجـي    : «در ادامه امام مي فرمايدو » .خداي را كه چنين نبودم

ن از مـ  ؛نفسي الي اهللا و اليكم من التقية في حقوق لم افرغ من ادائها و فرائض البد من امضـائها 
تا از عهده وظايفي كه نسبت به خدا و  خواهم كه مرا با سخنان زيباي خود مستاييد  شما مي

عهده من است و بايـد   آيم و حقوقي را كه مانده است بپردازم و واجباتي كه بر  شما دارم بر
گوييد حـرف نزنيـد و     انجام گيرد را ادا كنم. با من آنگونه كه با پادشاهان سركش سخن مي

بينـيم    مي) 216، خطبه 1377(دشتي، .»لوسي) با من رفتار نكنيدـظاهر سازي (تملق و چاپ با
دانـد،    ، تملق و چاپلوسي را مانع انجام صحيح وظايف رهبران و مديران جامعه ميايشانكه 

شوند و غرور و خودبيني مانع پرداختن صحيح به امور مردم   چرا كه آنان به خود مغرور مي
 هد شد.خواو جامعه 

در بيان اصول روابط اجتماعي رهبران و مـديران جامعـه در نامـه مالـك اشـتر       امام )ب
و الصق باهل الورع و الصدق، ثم رضـهم علـي اال يطـروك فـان كثـرة االطـراء       «فرمايد:   مي

تواني به پرهيزكاران و راستگويان بپيوند و آنان را چنان   تا مي ؛تحدث الزهو و تدني من الغرة
آورد و انسان را بـه    اندازه خود پسندي مي  ده كه تو را فراوان نستايند كه ستايش بيپرورش 

 )53، نامه1377(دشتي،». دارد  سركشي وا مي

ستودن بيش از آنچه  ؛الثناء باكثر من االستحقاق ملق«فرمايد:   مي 347ج) امام در حكمت 
) 347، حكمـت  1377(دشـتي، ». دشـو   سزاوار است، نوعي تملق و چاپلوسي محسوب مـي 

نه فقط مردم را از مدح و ستايش رهبران و مديران جامعه  216همچنين حضرت در خطبه 
ه را ـاد كنند و آنچـش، انتقـد كه به جاي مدح و ستايـكن  دارد، بلكه آنان را ترغيب مي  باز مي
رسـد    بينند آزادانه مطرح سازند و مسائلي كه براي اصالح امـور بـه نظـر آنـان مـي       حق مي
افراد چاپلوس و  ).216، خطبه 1377(دشتي، .تا در حكمراني خطايي رخ ندهد كنندگوشزد 

. ندشـو   دارند و باعث تلبيس حق و باطل مي  ها را از ديد رهبران مستور مي  تملق گو واقعيت
نفرين خدا و مـردم قـرار    مورد لعن ونيز اينگونه افراد در قرآن مجيد عالوه بر نهج البالغه، 
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ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات و الهدي من بعد ما بينا للناس في الكتاب اولئك «اند:   رفتهگ
  .) 159آيه  ،بقره( »يلعنهم اهللا و يلعنهم الالعنون

 

 فدا كردن حق به پاي مصلحت .8

اگر حاكمي دين را براي حكومت بخواهد، هر جا دين و رياست در تعارض قـرار گيرنـد،   
اما اگر رياست و حكومت براي دين باشـد، هنگـام تعـارض،     ؛كند  را قرباني ميدين و حق 
بعـد از رحلـت   (ع) چنان كـه حضـرت علـي     ؛شود رياست و حكومت است  آنچه فدا مي
يني بعـد از  ـبـا آن كـه جانشـ   (ص) و غصب مقام خالفـت از سوي ديگــران،  رسول خدا

راي دين احسـاس خطـر كـرد و بـه     ، اما چون بستدان  ود ميـرا حق مسلم خ (ص)رـپيامب
خواست در امر حكومت كار به جدال و خون ريـزي كشـيده     نمي(ص)  توصيه رسول خدا
 رد.شود، سكوت ك
اصول در هيچ شرايطي نبايد فـداي پيـروزي هـاي موقـت سياسـي، نظـامي،       پيروي از 

و فـدا   فرهنگي و اقتصادي شود، زيرا اين همان اباحه و توجيه وسيله براي رسيدن به هدف
مـداري بـه خـاطر مصـلحت       كردن حق براي مصـلحت اسـت. انحـراف از اصـول و حـق     

كه نتيجه آن  دشو  جا و روبنايي، جز به ظلم، بي عدالتي و تبعيض منجر نمي  هاي نابه  انديشي
  در نهايت از بين رفتن مشروعيت حاكميت و قيام مردمي خواهد بود.

انديش نزد امام آمدند و تقاضا كردند كه  در زمان خالفت امام، برخي دوستان مصلحت
حضرت نيز چون معاويه هدايا و پول هاي زيادي به اشراف بپردازد تا حمايت آنها را جلب 

  :كند. امام عليه السالم در پاسخ به آنها فرمود
گوييد پيروزي و تثبيت حكومتم را به قيمت تبعيض و ستمكاري به دست آورم؟ به   مي

چنين كاري نخواهم كرد و عـدالت را بـه پـاي سياسـت و سـيادت      خدا سوگند هرگز 
خواستم ميـان    قرباني نخواهم ساخت. اگر همه اين اموال عمومي از آن خودم بود و مي

داشتم تا چه رسد كه مال، مال خداست و مـن    مردم تقسيم كنم، هرگز تبعيض روا نمي
كه استحقاق ندارند، زياده روي و امانت دار خدايم. آگاه باشيد كه بخشيدن مال به آناني 

اگر چـه در دنيـا ممكـن اسـت مقـام بخشـنده آن را بـاال ببـرد و مـردم           ؛اسراف است
د اش بدارند، اما در آخرت پست و در پيشـگاه خـدا خـوار و ذليـل خواهـد بـو        گرامي
  .)126، خطبه 1377(دشتي،

  :فرمايد  ايشان در جاي ديگري ميهمچنين 
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شود كجي هـا و انحرافـات     اصالح شما چيست و چگونه مي دانم كه راه  من خوب مي
جامعه را سامان بخشيد، ولي براي چنين كاري هـيچ گـاه خـود را بـه فسـاد و تبـاهي       

  .)69رم (دشتي، خطبه ب  ود را از بين نميـاي ديگران، آخرت خـو براي دني( كشم  نمي

دهيـد    ظ دين از دست ميبدانيد آنچه را براي حف«فرمايد:   نيز مي 173حضرت در خطبه 
آوريـد سـودي بـه      به شما زياني نخواهد رساند و آنچه را با تباه ساختن دين به دسـت مـي  

  )173، خطبه 1377(دشتي، .»حالتان نخواهد داشت
  :فرمايد  امام عليه السالم در مورد سياست دروغين و فريبكارانه معاويه مي

 .او حيله گر و خيانت كـار اسـت  ؛ ستسوگند به خدا، معاويه از من سياست مدارتر ني
اگر نيرنگ و عوام فريبي ناپسند نبود، من زيرك ترين افراد بودم، ولي هر نيرنگي گناه و 

  .)200، خطبه 1377(دشتي، تهر گناهي نوعي كفر و انكار اس

به اين ترتيب، آن چيزي كه امام را براي دست زدن به هر كاري بـراي حفـظ قـدرت و    
ارد، اصول گرايي امام و پاي بندي حضرت به اسالم است، چون در غيـر  د  حاكميت باز مي

البتـه پـر واضـح    . شود  بيند و دين در جامعه تضعيف مي  اين صورت، اساس دين آسيب مي
هـا را بـا لقمـه هـاي       دهان« و دشمن تبعيضاست كه با وجود چنين حاكمي در جامعه كه 

دسـت بـه    كـرده و مقابـل او صـف آرايـي     درنيز است، معاندان و مخالفاني  »بزرگ بستن
  .)135، ص1359(ري شهري، » بزنند. خرابكاري 

 

  اجتماعي مردم و داليل آن ـ بيگانگي سياسي .9
مفاهيمي است كه در تاريخ تفكر اجتماعي قدمت و سابقه طوالني دارد و جمله بيگانگي، از 

هايي از تاريخ   آثار اوليه آن در بخش و گردد  هاي تاريخ بر مي  هاي آن به نخستين دوره  ريشه
ميچل معتقد است كه بيگـانگي در   .اي و ادبيات كهن مشهود است  فلسفي، مذهبي، اسطوره

تعريفي وسيع و عام به معناي احساس انفصال، جدايي و عدم پيوند ذهني و عيني بين فرد و 
ر ميچـل، موضـوعات   محيط پيرامون او (يعني جامعه، انسانهاي ديگر و خود) است. به نظـ 

بيگانگي از خـود، بيگـانگي از ديگـران، بيگـانگي از جامعـه و نهادهـاي        بيگانگي متعدداند:
مهمترين پيامـدهاي   انزواي اجتماعي يكي از.  وابسته همچون سياست، خانواده مذهب و...

سسـت شـدن    تـوان فقـدان ارتبـاط و     مـي  انزواي اجتمـاعي را  اعتمادي اجتماعي است.  بي
انـزواي اجتمـاعي    )30، ص1381.(ريتزر،با جامعه دانست و يكديگر اي ميان افراد باپيونده
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 مبادلـه اجتمـاعي و   كنـد.   جامعـه محـروم مـي    رسـمي در  مشاركت غيررسمي و از افراد را
كل به  احساسات از و دائمي افكار و دارـتبادل پاي از دهد.  كاهش مي ماعي راـدلبستگي اجت

مبـادالت نامتقـارن    قطع روابط و موجب تضعيف يا كند.  جلوگيري ميبه كل  ردـف از فرد و
انسـاني   صـميمي و  روابـط گـرم،   احساس مشـاركت در  از شود،  روابط گفتماني مي گرم و

هـم   بـا  هـم كـاركردن،   با فرصتهاي مناسب را براي با هم زندگي كردن، كند.  جلوگيري مي
ممكـن   غيـر  عميـق را  و پايـدار  طـوالني، روابط  كند و  با هم بودن سلب مي تجربه كردن و

  )10، ص1383چلبي،( سازد.  مي
حضرت علي( ع) بارها مردم را از بي تفاوتي و نافرماني بر حذر داشته و خطرات آن را 

  كردند:  به مردم گوشزد مي
 خـوانم  مى فرا چون و كنند نمى اطاعت دهم مى فرمان چون كه ام، آمده گرفتار مردمى به

 دينـى  آيـا  كنيـد  مـى  درنـگ  پروردگارتان يارى در چرا ها ريشه بى اى. گويند نمى پاسخ
 خشـم  به را شما كه نيست حميتى و غيرت آيا سازد متحد يكديگر با را شما كه نيست
 فريـاد  به مگر دهم، مى ندايتان طلبم، مى يارى برداشته، بانگ ايستاده، شما ميان در آورد
. بنديـد  نمـى  كـار  بـه  را فرمـانى  هـيچ  و شنويد نمى من از سخنى هيچ كه دريغا،. رسيد

  )39، خطبه 1377... (دشتي،.شد خواهد پديدار كارها ناگوار پايان سرانجام،

شود به بيان سه مورد از ديـدگاه    در بررسي عواملي كه موجب بيگانگي سياسي مردم مي
  پردازيم:  موالي متقيان، علي(ع) مي

  
  فلت از آخرتيت به زندگي مادي و غرضا 1.9

 زنـدگى  عـوض  بـه  آيا. ام آمده تنگ به سرزنشهايتان همه اين از. شما از دلتنگم و ملول
، 1377. (دشـتي، ايد خواسته عزّت جانشين را ذلّت آيا ايد شده خشنود دنيا زندگى به آخرت
  .)34خطبه 
  
  (ص) فراموش كردن راه و روش و آيين پيامبر 2.9

 اطـراف  در را پرچمهايش و كند مى بانگ شام در شوم مرغى كه بينم مى كه است چنان
 ديـار  آن بـه  چموش و مست اشترى چون و. آورد مى جنبش به راست و چپ به كوفه
 و. دارد گشـاده  دهـان  را بلعيـدن . كنـد  مى فرش بريده سرهاى از را زمين و آورد روى
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 اش حملـه  و كنـد  جـوالن  جـا  هر و سو هر به. لرزد مى سنگينش گامهاى زير در زمين
 از تا سازد پراكنده زمين اطراف در را شما كه سوگند، خدا به. است جانشكار و سخت
 بـود  خواهيد حال اين بر همواره و. چشم بر سرمه سياهى كه ماند باقى قدر همان شما
 چشـم  پـيش  را او آثـار  و دارد كـار  به را پيامبر، آيينهاى و بازيابد خويش عقل عرب تا

 يعنـى [ اسـت  نبـوت  مـتمم  و نگذشته آن بر زمانى هنوز كه را عهدى آن و باشد داشته
 از كـه  گشايد، مى شما پاى پيش را خود راههاى شيطان كه بدانيد،. كند رعايت]  امامت

  .)138، خطبه 1377(دشتي، .رويد او پى
  
  واگذار كردن امور جامعه به افراد نااليق و ستمكار 3.9

 كه، حالى در گرديد نمى خشمگين و شود مى شكسته خدا پيمانهاى كه نگريد، مى اكنون
 شـما  از را خـدا  احكـام . دانيد مى خود ننگ و تابيد برنمى را پدرانتان پيمانهاى شكستن

 را خود جاى ولى نموديد، مى داورى كشاكشها در و داديد مى پاسخ شما و پرسيدند مى
 بر خدا كه را كارهايى و سپرديد آنان دست به خود كار زمام و واگذاشتيد ستمكاران به

 ديـن  در باطـل  شـبهات  به آنان كه، حالى در كرديد، تسليم آنان به بود داشته مقرر شما
  )106، خطبه 1377(دشتي، .روند مى خود نفس خواهشهاى پى در و كنند مى عمل

پيامدهاي مختلفي ازجمله احساس تنهايي، احساس  دمي توان همچنين بيگانگي سياسي
) 10، ص1383(چلبـي،  .بـه دنبـال داشـته باشـند     كاهش تحمـل را  اجتماعي ويأس  عجز،

حضرت علي (ع) در بيان علل قيام مردم عليه عثمان و كشتن او، بي تحملي مردم نسبت به 
  دانند:  خطاهاي او را از عوامل اساسي مي

 سـتوده نا هم شما بيتابى اين كرديد، مى بيتابى برافكندنش در و بوديد ناخشنود او از شما
 ناشـكيبايى  و بيتـابى  آنكه حق در ... شد، خواهد واقع كه است حكمى را تعالى خداى. بود
  )30، خطبه 1377(دشتي، .نمود مى

اي در اثر عوامل بيرونـي و درونـي مسـتعد بـروز       ازديدگاه نهج البالغه، وقتي كه جامعه
 -1شـود:    شود، بستري فراخ براي عوامل زير گسـترده مـي    هاي شديد و جاهالنه مي  هيجان

 -4)،120گسسته شدن بندهاي ايمان مردم (خطبه-3) ،2بي ثباتي(خطبه   -2)،50فتنه (خطبه 
از -6  )،47عدم اسـتجابت دعاهـا (نامـه     -5)، 177و بركات (خطبه  از دست رفتن خيرات

گم كردن راه -7) 27دست دادن پرهيزگاري و روي گردان شدن از جهاد در راه خدا (خطبه 
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در نهايـت   -9) و 165هاي فاسد (خطبه   روي كار آمدن حكومت -8)، 104هدايت (خطبه 
  ).97تباهي و نابودي(خطبه 

پايان پروردگار، فقط به بيان و توصيف مسائل اكتفا   انه علم بيحضرت علي (ع)، آن خز
  هـا،   هـا و بحـران    هـا و آشـوب    كنند و عالوه بر بيان همه اين عوامـل زمينـه سـاز فتنـه      نمي

  دارند:   راهكارهايي نيز در جهت دوري جستن از تبعات و خسارات اين عوامل بيان مي
  هاي رخ داده  اقتوبه و استغفار و پندگرفتن از اتف. 1

  فرمايند:  علي (ع) در اين مورد مي
 و هاشـان  ميوه شدن كاسته به شوند، ناشايست اعمال مرتكب كه را بندگانش تعالى ايزد
 تـا . آزمايـد  مـى  آنـان  روى بـه  خيرات خزاين بستن فرو و ايشان از بركات داشتن نگه
 و. گيرند پند پندگيرندگان و ايستند باز كردن گناه از گناهكاران و كنند توبه كنندگان توبه
 روزى فراوانى سبب را خواستن آمرزش خداوند،. گردد منزجر و كرده گناه اراده كه آن
 او كـه  بخواهيـد  آمـرزش  پروردگارتان از”: فرمايد كه داده، قرار آفريدگان بر رحمت و

 فرزنـدان  و امـوال  بـه  شما و. فرستد باران پى در پى برايتان آسمان از تا. است آمرزنده
 خود خطاهاى از و آورد روى توبه به كه را كسى كند رحمت خداوند پس، “.كند مدد

ــش ــد بخش ــر و طلب ــرگ ب ــود م ــى خ ــرد پيش ــدارك و گي ــر ت ــرت ام ــد آخ . كن
  )143خطبه  ،1377(دشتي،
 بـه  روى نعمتشـان  و انـد  بوده كاميابى و نعمت فراخى در كه قومى سوگند، خدا به
 بندگانش بر خدا زيرا است، نبوده گناهان ارتكاب جز سببى را نعمت زوال نهاده، زوال
 نعمتهايشـان  و آيد مى فرود آنها بر باليى و محنت كه هنگامى مردم اگر. ندارد روا ستم
 زارى خداونـدى  درگـاه  بـه  دل شـيفتگى  و نيت صفاى و صدق روى از يابد، مى زوال
 صـالح  بـه  را تباهشـان  كارهـاى  و گردانـد  بازمى آنان به را رميده نعمت خداوند كنند،
  )177، خطبه 1377. (دشتي،آورد مى

  گيري از حوادث رخ داده عبرت
 حـوادث  كـه  كـس  آن. هسـتم  آن ضـامن  خود من و است من عهده بر گويم مى آنچه
 شدن آلوده از را او پرهيزگاريش پذيرد، پند آن از و ببيند چشم به را روزگار آموز عبرت

  )16، خطبه 1377(دشتي،. ...دارد مى باز ناك شبهه كارهاى به

  وفاداري به عهد و پيمان همچون سپري محافظ از انحراف مردم. 2
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 امـان  در گزند از را آدمى وفا از بهتر كه شناسم نمى سپرى هيچ. است راستى همزاد وفا
 در مـا . نپويد بيوفايى راه هرگز گردد، مى باز كجا به مرگ از پس كه بداند، آنكه و. دارد

 و شمرند مى كياست اى گونه را غدر و بيوفايى مردمش بيشتر كه كنيم مى زندگى زمانى
 برنـد  مـى  سـودى  چـه  اينـان . خواننـد  مـى  كارگشا و زيرك را مردمى چنين نيز، نادانان

 هـر  در داننـد  مـى  كـه  هستند زيركى و افتاده كار مردم...(در مقابل) كناد نابود خدايشان
 و راه آنكـه  با اينان. آنهاست راه سد خداوندى نهى و امر ولى سازند، حيلت چه كارى
 از كـه  كسانى تنها. گردند نمى آن گرد توانايند، انجام آن بر و دانند مى را گرى حيله رسم
 كـار  بـه  حيلتـى  مـردم  كار در تا اند فرصت منتظر همواره نيست، پروايشان گناهى هيچ
  .)41، خطبه 1377(دشتي،برند

  اختصاص امور به اهل بيت(ع) و پرورش يافتگان مكتب ايشان . 3
 كـه  اسـت  نزديك و. اند داده وعده را شما كه است چيزهايى آمدن فراز زمان مردم، اى
 چراغ با دريابد را آن كه هر ما از كه بدانيد،. نمايد ديدار چيست، دانيد نمى كه را، اى فتنه

 تـا  نهـد،  صالحان پاى جاى به پاى و كند طى را تاريكيها آن دارد، دست در كه روشنى
 پريشـان  را باطـل  جمعيت و كند آزاد را اسيران و بگشايد گردنهاست بر كه را بندهايى
. رساند انجام به مردم از پوشيده كارها اين و آورد گرد را صالح اهل پراكندگان و سازد
 پـس . نيابـد  نشانى او از كوشد، جستجويش به چه هر اوست، نشان يافتن پى در آنكه

 تيغـه  آهنگـر  كـه  دهنـد  صيقل چنان را خويش بصيرت ها فتنه آن كشاكش در گروهى
 دهد نوازش را گوشهايشان قرآن تفسير و گيرد جال قرآن نور به انديدگانش. را شمشير

  )150، خطبه 1377(دشتي، نوشند حكمت جامهاى بامداد و شامگاه هر و

  مردمرعايت حقوق متقابل زمامداران و . 4
 همـان  و داشـته  مقرر حقى شما بر هستم، شما زمامدار و امر ولى كه من براى خداوند«
 بـر  را كسـى  كـه  آنسـان، ....اسـت  حقـى  من بر نيز را شما است، حقى شما بر مرا كه گونه

 خداونـد  كـه  حقـى  بزرگتـرين ... بود خواهد حقى او بر نيز را ديگر آن است حقى ديگرى
. والـى  بـر  است رعيت حق و رعيت بر است والى حق گردانيده، واجب حقوق آن از تعالى
 سـبب  را آن و داشـته  مقـرر  طرف دو از يك هر بر را آن اداى خدا كه است اى فريضه اين

 نپـذيرد  صالح رعيت پس .است داده قرار ايشان دين ارجمندى و عزت و ايشان ميان الفت
. رعيـت  درسـتى  و راسـتى  بـه  مگر نيايند، صالح به واليان و پذيرند صالح واليان آنكه مگر

 رعيـت  به نسبت را خود حق نيز والى و بگزارد والى به نسبت را خود حق رعيت كه زمانى
 عـدالت  هاى نشانه و گيرد استوارى دينشان هاى پايه و يابد  عزت آنها ميان در حق نمايد، ادا
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 بـه  روزگـار  آن پـى  در و گردد اجرا و افتد خود مسير در) ص( پيامبر سنتهاى و گردد برپا
، 1377. (دشـتي، گردنـد  مـأيوس  دشـمنان  و گيـرد  قـوت  دولـت  بقاى به اميد و آيد صالح
  )216 خطبه

تـرين و در عـين حـال دشـوارترين       دهـد، يكـي از مركـزي    اينكه چرا انقالب روي مي
كـوچكترين  شناسي سياسي است. انقالبها از يكسو در جوامعي بوسـيله    ها در جامعه  پرسش
هاي زيادي به انتظار  شوند، از سوي ديگر در جوامعي نسل ها شعله ور مي ها و جرقه حركت
نشينند، بدون آنكه كوچكترين جنبش اعتراضي بوجود بيايد. پرسش  هاي راديكال مي حركت

آيد از مدتها پيش ذهن دانشـمندان علـوم    كي و كجا در كنار پرسش چرا انقالب بوجود مي
بخود مشغول كرده است. كرين براينتون تاريخدان و سياست شناس آمريكـايي   اجتماعي را

نوشت و در آن » كالبدشكافي چهار انقالب«كتاب برجسته خود را زير عنوان  1938در سال 
به مقايسه انقالبهاي انگلستان، فرانسه، آمريكا و روسيه پرداخت. براينتون با هم سنجي ايـن  

هـاي   رسد كه پنج ويژگي و همانندي اساسي (با وجود تفاوت ميچهار انقالب به اين نتيجه 
بي شمار) در چرايي روي دادن اين انقالبها وجود دارد. برابر اين نظريه انقالبها در جوامعي 

دهند كه بطور كلي در يك مرحله رونق اقتصادي قرار دارند. نارضـايتي انقالبيـون    روي مي
گيرد، بلكه انقالبيون  تگي كامل آنان سرچشمه نميبرابر اين نظريه از سركوب خشن و وابس

انـد و در آن سـهيم    عموما كساني هستند كه از رونق اقتصادي بهره منـد و برخـوردار شـده   
بينند و احساس  هاي زيادي را بر سر راه شكوفايي خويش مي هستند، اما موانع و محدوديت

هاي چاره ناپذير طبقاتي هستند و  ستيزه كنند. دوم آنكه به نظر براينتون همه انقالبها نتيجه مي
هاي دولتي و حكومتي و ديگر كسـاني   نمايند كه دارندگان موقعيت اين تضادها آنجا رخ مي

كــه از ورود بــه ايــن مشــاغل محــروم هســتند، در روابــط ديگــر، بــويژه از نظــر ورود بــه 
شنفكران است هاي اقتصادي يكسان هستند. سومين دليل انقالب تغيير كاركرد رو سرچشمه

كنند و با انتقادهاي خود و نشان  تابند و نسبت به آن نافرماني مي  كه ساختار موجود را برنمي
هـاي راديكـال را از نظـر     هاي نـو و روشـنگري، دگرگـوني    ها و پراكندن انديشه دادن بديل

طبيـق  كنند. چهارمين پيش شرط براي انقالبها ناتواني دستگاه دولتي در ت انديشگي آماده مي
خود با شرايط تازه و پيچيده و ناكار آمدي دستگاه دولتي در انجام دادن وظايف خود است. 
آخرين و پنجمين ويژگي انقالبها نيز خود ويرانگري طبقه حاكمه، زوال اعتماد بـه نفـس و   

هاي حكومتي خود است. (براينتـون،   ها و شيوه شك و ترديد در نقش خود و شرم از عادت
  )61-59، ص 1366
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در ديگر سو نگاه حضرت علي (ع) به جامعه انساني نگاهي چند بعدي، عميق و پيچيده 
آيد اين نكتـه اسـت كـه      مي  است. آنچه در گام نخست از مجموع نظرات اجتماعي ايشان بر

مندي از علم الهي و احاطه وجودي به جهان هسـتي، بـه هنگـام      امام علي(ع) با وجود بهره
گويند كه درك آن   اي سخن مي  مربوط به تغيير و تحوالت آن به گونه بحث از جامعه و امور

براي مردمان زميني ممكن باشد. به تعبير ديگر گوئي ما با جامعه شناسي زبده روبرو هستيم 
كه ساليان متمادي بـه تحقيـق و تفحـص در احـوال جوامـع، بررسـي عوامـل تغييـرات و         

عوامل مشغول بـوده اسـت. بـر همـين اسـاس       شناسي اين  دگرگوني هاي آنها و نيز آسيب
امام(ع) نه از نگاه بشري الهي، بلكه از منظر يكي از افراد همين جامعه موضوعات اجتماعي 

كنـد و آنـان را دعـوت      را مطرح نموده و داليلي ملموس و عيني را بـراي مـردم ذكـر مـي    
دور و نزديك بنگرند  نمايد كه بهتر به اطراف خويش و به احوال زندگي خويش و اقوام  مي

و عبرت بگيرنـد تـا دچـار آسـيب هـاي بيشـتري در زنـدگي خـود و سرنوشـت جامعـه           
  نشوند.  خويش

موضوع ديگري كه در موارد ياد شده قابل توجه و درنگ است اين كه ايشـان تنهـا بـه    
هاي نظـري، بـه بخـش      اند و در كنار بحث  بيان توصيفي و نظري عوامل و اتفاقات نپرداخته

راهكاري براي  ربردي و كاركردي مباحث نيز نظر داشته و در كنار بيان هر علت و آسيبي، كا
رسـد از نظـر اميرالمـومنين(ع) تنهـا جامعـه        انـد. بـه نظـر مـي      حل مشكل نيز بيان فرمـوده 

اي است كه بر اساس سنن و موازين الهي و سيره رحماني پيامبر گرامـي    مند، جامعه  سعادت
اي كه در راس آن فرد يـا افـرادي قـرار دارنـد كـه از        رفته باشد. جامعهاسالم(ص) شكل گ

اند و نسبتي معنـوي بـا ايشـان      چشمه زالل وجود مبارك رسول رحمت(ص) سيراب گشته
انـد و    دارند. به عالوه افراد آن جامعه در اوج حساسيت نسبت به سرنوشت عمومي خويش

  اند.   رند و پيوسته متذكر به نعمت اسالمگي  در عمل به سنن الهي از يكديگر پيشي مي
جالب اينجاسـت كـه اميرالمـومنين(ع) جامعـه جـاهلي پـيش از رسـول اكـرم(ص) را         

كنند كه جوامع به ظاهر اسالمي پس از ايشان را. حتي به اين نكته   اي توصيف مي  همانگونه
ن خـويش  (ص) بـه جاهليـت پيشـي    خـدا   كنند كه مردمـان پـس از دوران رسـول     اشاره مي

اي را به صـفت رشـد و كمـال      بازگشتند. به جهت مصداق نيز امام(ع) گويي تنها دو جامعه
اي   ستايند كه محور آنها وجود مبارك رسول اكرم(ص) اسـت. يكـي از ايـن دو، جامعـه      مي

اي است كـه در    (ص) شكل گرفته بود و ديگري جامعه است كه در زمان حيات رسول اهللا
موعود(عج) بوجود خواهد آمد. حضرت علي(ع) از جامعـه خـويش   آينده توسط حضرت 
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ها دارد. زيرا گرچه وجود مقدس ايشان در راس امور اين جامعه اسـت امـا مـردم      نيز گاليه
هاي گوناگون از فرمانبرداري و   خدا(ص) نيستند و پيوسته به بهانه  ديگر آن مردم زمان رسول
اي كه از نگـاه حضـرت مطلـوب و بـر       ورد دو جامعهزنند. در م  همراهي امام(ع) سر باز مي

اند و هـم افـراد آن     سبيل هدايت هستند اين نكته وجود دارد كه هم رهبران آن جامعه الهي
  سازگار و همراه رهبران هستند.

اي مبتني بر اسالم و ايجاد دگرگوني در جوامع   رسد براي بناي جامعه  بنابراين به نظر مي
مند شده   ايد به محور دعوت نبوي بازگشت و از منبع فيض ايشان بهرهب  -1منحط اسالمي 

بـه هـر روي جهـان       هاي الهي دين مبين اسالم را حيات دوباره بخشـيد.   سنت -2باشند. و 
اي جز رجوع به فرهنگ اهل   اسالم اگر در پي بازيافتن عزت و سربلندي خويش است چاره

  بيت(ع) ندارد.
  
  گيري  نتيجه. 10
توان در   ساس آنچه گذشت داليل بروز تحوالت اجتماعي از نگاه اميرالمومنين(ع) را ميبر ا

  اين موارد خالصه نمود:
گرايي حاكمان، فساد سياسي حكومت،   تفاخر به نژاد و تبار، نفوذ شيطان در دلها، تجمل

ق به فقر و محروميت اجتماعي، تملق مردم از حاكمان و فقدان تفكر اجتماعي، فدا كردن ح
اجتماعي مردم. امام علي(ع) البته در كنار بيان اين مطالب -پاي مصلحت و بيگانگي سياسي

هاي مقابله با آنهـا    اند و گاه نيز به راه  در مواردي به زمينه پديد آمدن اين عوامل اشاره نموده
وه دادن ها مواردي همچـون؛ جلـ    اند. به عنوان مثال در بيان علل نفوذ شيطان در دل  پرداخته

، به هـم  عصبيت آتشگناهان در چشم مردم، احساس تفاخر و خودبزرگ بيني، برافروختن 
آميخته كردن حق و باطل در جامعه، بدخواهي و ستمكار كردن مردم نسبت به هم و ايجـاد  

اجتمـاعي را در چنـد   -برند. ايشان داليل بيگانگي سياسي  نفاق و فتنه در بين مردم را نام مي
اند كه به اين قرار هستند؛ رضايت به زندگي مـادي، فرامـوش كـردن راه و      نمودهمورد بيان 

روش و آيين پيامبر(ص) و واگذار كردن امور جامعه به افراد نااليق و ستمكار. راهكارهـاي  
توان در اين موارد بازگو نمود:   امام(ع) براي مقابله با تحوالت ناخوشايند اجتماعي را نيز مي

ر و پندگرفتن از اتفاق هاي رخ داده، وفاداري به عهد و پيمان، اختصاص امور توبه و استغفا
  به اهل بيت(ع) و پرورش يافتگان مكتب ايشان و رعايت حقوق متقابل زمامداران و مردم.
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  ها نوشت پي
 

فان جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فرقة تحبون من الباطل و ان اهللا سبحانه لم يعـط احـدا   . « 1
  ».بفرقة خيرا ممن مضي و الممن بقي

  )43(فاطر، آيه  »فلن تجد لسنه اهللا تبديال و لن تجد لسنه اهللا تحويال« .2
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