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  7/11/1398، تاریخ پذیرش: 13/9/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده

بـه عنـوان یکـی از     پیشوایی امت اسالمی که از آغازین روزهاي رحلت پیامبر

مسائل پرچالش مطرح گردیده و تا به امروز مایه گفتگوها و مجادالت کالمی، سیاسـی  

دارد، تـاکنون از منظـر    ان بسیاري را به خود معطوف میو اجتماعی بوده و همچنان اذه

تمدنی مورد بررسی و تأمل قرار نگرفته است. به همین سبب بـیش از آنکـه در مسـیر    

کشــف حقیقــت و همگرایــی بیشــتر مســلمانان پــیش رود، بســتري بــراي تعارضــها و 

هبـري از  فشرد، تعیـین ر ناسازگاریهاي عقیدتی گردیده است. آنچه شیعه بر آن پاي می

سوي خداوند و تصریح پیامبر است، اما این رویکرد مذهبی که بـه طـور طبیعـی آن را    

هاي سیاسی اجتماعی نشانده، در همیشه تاریخ، بـه  هاي بشري و نگرهفراتر از محاسبه

ویژه امروز با این پرسش جدي مواجه است که عمل پیامبر در تحلیلی تمدنی، با اختیار 

آنان چگونه قابل جمع است و اساساً در دیانت اسالمی چیزي به آدمیان و نقش سیاسی 

عنوان حق سیاسی مردم وجود دارد یا خیر؟ این پرسش در مقابل آنچه در تفکر سیاسی 

کند؛ چون در آن رویکرد، تا حدي اکثریت مسلمانان مقبولیت یافته، بیشتر خودنمایی می
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عیت و ظرفیت مسـلمانان در آن  حضور مردمی و نظر مسلمانان دخالت داشته است. وض

ترین فرد را در فرایندي معقول برگزینند، از این اي نبود که بتوانند شایستهزمان، به گونه

رو تعیین حاکم یا جانشین حکیمی که بتواند جامعـه مسـلمانی را بـه سـوي ارزشـهاي      

دن آنان به نبوي را در رها سازي آدمیان از قید و بندها و کشان اسالمی بکشاند و اهداف 

سوي تعقل مؤمنانه و انسانی تداوم بخشد، ضرورتی انکار ناپذیر بود. بدیهی است چنین 

  رویکرد علمی که فراتر از دیدگاههاي باورمحور و در انگاره فلسفه سیاسی جـاي دارد، 

  بهترین راه براي تقارب اندیشه و همگرایی بیشتر مسلمانان است.

، حقـوق  ، انتصاب، امام علـی نشینی پیامبرتحلیل تمدنی، جا  :واژگان کلیدي

  سیاسی. 
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  مقدمه

در فرهنـگ اسـالمی از    تعیین حاکم یا امـام بـه عنـوان جانشـین رسـول خـدا      

، ترین مسائل مسلمانان بوده است. اینکه جامعه ساخته شده به دست پیامبرپرچالش

مهـم و   دار گـردد، دغدغـه  چگونه اداره شود و چه کسی جانشینی آن حضرت را عهده

بنیادین مسلمانان بوده است. در این خصوص دو دیدگاه کامالً متمایز از هم پدید آمد و 

، 3ق، ج1376تابع همان، دو گرایش مذهبی در مقابل هم قرار گرفتنـد (اخـوان الصـفا،    

و پیشوایی امـت، بـر عهـده     ). بر پایه یک دیدگاه، امر جانشینی رسول خدا401ص

ان به حکم شعور انسانی و ضرورتهاي زیسـتی، هـر کسـی را    مسلمانان نهاده شده و آن

تردیـد در  کننـد (انتخابیهـا). بـی   شایسته تصدي آن بدانند، برگزیده و از او پیـروي مـی  

انتخاب چنین فردي، هم شرایط فـردي و شایسـتگیهاي اخالقـی مـد نظـر اسـت، هـم        

د کـه اکثریـت   صالحیتهاي دینی و اسالمی در آن دخالت دارد. باورمنـدان ایـن رویکـر   

رخ داد را سرنوشـت   دهند، آنچه پس از رحلت پیامبر اسـالم مسلمانان را شکل می

انگارند که به درستی پیش رفتـه و در گـذر زمـان بـیش از پـیش      محتوم یا مقبولی می

حقانیت خود را نشان داده است، اما در مقابل آن، نگاه دیگري وجود دارد کـه رهبـري   

آسمانی مرتبط دانسته و معتقدند مسلمانان که به تـازگی وارد   جامعه اسالمی را به امري

بهره بوده، عمـالً  فضاي فرهنگ دینی شده و از تجربه کافی براي تدبیر و اداره جامعه بی

توانند در تعیین امامی که تصدي امور سیاسی و اجتماعی آنان را بر عهده گیرد، بـه  نمی

د پیامبر، باید از جانب خداونـد و در نگـاه   صورت مستقل عمل نمایند، بلکه امام همانن

ترین و دلسـوزترین فـرد زمـان خـویش،      از سوي شخص پیامبر، به عنوان آگاه زمینی، 

-منصوب گردد (انتصابیها). اینان در تأیید روي آورد خویش، به برخی از سخنان و پاره

تمسـک  که در مقاطع مختلف زندگی نبوي بـروز یافتـه،    اي از اقدامات رسول خدا

ترین مسـتندات  ترین و مهمدانند. یکی از برجستهکرده و آنها را گواه ادعاي خویش می
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و در آخـرین روزهـاي   » حجۀ الوداع«در بازگشت از  آنان، اقدامی است که پیامبر

اي به نـام خُـم، انجـام داد و در آنجـا     زندگی خویش، در منطقه جحفه، در کنار چشمه

ویش معرفی کرد و از مردم خواست تا با ایشان همچون را به عنوان جانشین خ علی

که در تاریخ بـه واقعـه غـدیر خـم نـام       خود وي رفتار کنند. این اقدام رسول خدا

گذاري کرد و مسلمانان را بـه پـذیرش   گرفت، در باور شیعه مسیر پیشوایی امت را ریل

  امامتی انتصابی فرا خوانده است.

اقعه غدیر خم و ادعاي امامت شیعی اندك نیسـت،  اتفاقهاي صورت گرفته پیرامون و

اما جداي از بررسیهاي کالمی، حدیثی، تاریخی و کاوشهاي دیگر درباره صحت و سـقم  

-آن، که خود از مباحث بسیار ارجمند و بایسته است و این مقاله آنها را مفـروض مـی  

ر است. یکـی  انگارد، طرح مباحث نظري و فلسفی درباره آن از اهمیت باالیی برخوردا

 در معرفی امام علی ترین مباحث معطوف به آن، رابطه اقدام رسول خدااياز پایه

به عنوان جانشین خود، با حقوق سیاسی مردم و آزادي انتخاب آنان است. این دغدغـه  

از منظر تمدنی اهمیت زیادي دارد. مقاله حاضـر بـر آن اسـت کـه نشـان دهـد اقـدام        

ایـن   1سیاسی ممکن براي جامعه اسالمی آن زمان بوده است.، بهترین راهبرد پیامبر

کوشد تا از منظر بیرونی ـ فلسفه سیاسی به مقوله جانشینی بنگرد، نه مذهبی  دیدگاه می

  یا ایدئولوژیک، بنابراین در میان دانشمندان، باعث تقریب و تعامل علمی خواهد شد.

برجسـته آن تعیـین    و نیز واقعـه غـدیر کـه وجـه     در خصوص جانشینی پیامبر

پیشوایی جهان اسالم بود، آثار بسیاري پدید آمـده و نویسـندگان زیـادي از منظرهـاي     

اند، اما با رویکرد تمدنی، تاکنون پژوهشی مختلفی آن را مورد بحث و بررسی قرار داده

گردد، تا حدي بـدیع و  صورت نگرفته است، از این رو آنچه در نوشته حاضر عرضه می

                                                           

در خصوص جانشینی رسول  امامت نیست، بلکه صرفاًسی مقوله ربدیهی است که مقاله در صدد بحث کالمی و بر .1

کند. براي فهم درست امامت شیعی که فراتر از مقوله حکومت است، رجوع شود به: ث میحدر امور سیاسی ب خدا

  .)به بعد 87ص ش،1368مطهري، (
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هاي خرد آن در دیگر آثار انعکاس نسبتاً وسیعی داشـته  ه است، هرچند دادهبدون پیشین

  و دارد.

پیش از ورود به اصل بحث، توجه به چند نکته الزم است: اول آنکه مقاله بـر پایـه   

عقیده شیعی در تعیین امام یا حاکم استوار است و طبعاً گفتگو درباره چگـونگی آن یـا   

-که براي آن در نظر است، را از دایره بحث خـارج مـی  راههاي اثبات آن و یا شرایطی 

 به عنوان جانشین پیامبر که بررسی روایات مربوط به تعیین امام علیداند، چنان

در تکریم و تعظیم آن جناب وارد شـده،   یا سخنانی که به مناسبتهایی از رسول خدا

  رود.پیش میانگاري آنها بلکه مقاله با مفروض  جایی در این مقاله ندارد،

دیگر آنکه بنیاد مقاله بر دیدگاه مشهور شیعه امامی است و طبعاً از ذکر دیـدگاههاي  

 هاي اسالمی، سخنی به میان نخواهد آورد. برابر نظر مشهور، رسول خـدا دیگر فرقه

را در هندسه اسالمی و تفکر نبـوي ابـراز کـرده     به مناسبتهاي مختلف، جایگاه علی

غازین سالهاي بعثت، در جمع خویشاوندان خود او را به عنـوان  است. آن حضرت در آ

؛ شـریف  32، ص2م، ج1879برادر، جانشین و وصـی خـویش معرفـی کـرد (طبـري،      

) و در سالهاي آخـر  46، ص42ق، ج1415عساکر،  ؛ ابن93، ص4ق، ج1405مرتضی، 

-(ابن 1زندگی خود نیز جایگاه او را نسبت به خویش به مانند هارون به موسی برشمرد

، 8؛ ج496، ص7ق، ج1409شـیبه،  ابی؛ ابن22، ص3؛ ج184، ص1ق، ج1389حنبل، 

تر در بازگشـت از حجـۀ الـوداع کـه در آخـرین      تر و عریان) و از همه صریح562ص

بر مبناي فرمانی  شود. در این جریان، پیامبردیده می  روزهاي حیات ایشان رخ داد،

موالي کسانی که خـود بـر آنـان والیـت داشـت،       )، ایشان را به عنوان67الهی (مائده، 

  ). 350، ص6ق، ج1409؛ جرجانی، 375، ص1ج  تا،معرفی کرد (بخاري، بی

                                                           

سیاسی به خوبی ، فی الجمله مفهومی سیاسی دارد که در تحلیل رویکرد . تعابیر به کار رفته در کالم پیامبر1

 تواند به کار آید. می
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اي از آخرین نکته آن که رویکرد مقاله به تعیین امام یا پیشواي امت، به عنوان مسئله

لهاي فلسفه سیاسی و برابر اولو االمر است نه امري دینی یا مذهبی کـه نیازمنـد اسـتدال   

بـه   کالمی یا نقض و ابرامهاي دینی باشد. بر این اساس، مقاله پدیـده معرفـی علـی   

جانشینی را به مثابه امري تاریخی در عرصه سیاست نگریسته و از بیرون بـه آن نگـاه   

  کند، هرچند از تأثیر باورهاي مذهبی بر نگره و تحلیل خویش آگاه است. می

  رهبري تعیینی در تراز تمدن عیار

هاي دور تا به امروز، بر محور شناسایی بهتـرین  دیدگاه فیلسوفان سیاسی از گذشته

-ها قـرار مـی  شکل حکمروایی پیش آمده است، اما در اینکه کدام شیوه در صدر گزینه

یابی آن اسـت. در بـاور شـیعه،    تر منشأ مشروعیتگیرد، اختالف نظر است و از آن مهم

شود. ر رهبري جامعه است، از سوي خداوند تعیین میداامامت همانند پیامبري که عهده

ترین آنها، سلب اختیـار  گردد که مهماین رویکرد در تراز تمدنی با چالشهایی مواجه می

و آزادي از انسانها در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش اسـت، چیـزي کـه بـه عنـوان      

د، به ویـژه آنکـه   دهحقوق اولیه آدمیان شمرده شده و اساس حیات انسانی را شکل می

هـاي  گـردد. در فلسـفه سیاسـی، گونـه    در جهان کنونی بیش از همیشه بر آن تأکید می

مختلف حاکمیت مورد تأمل و بررسی قرار گرفته که معیار بهین بودگی آن در همین امر 

نهفته است که به راستی یک حکومت چه میزان با حقوق آدمیان همسویی دارد و طبعـاً  

ا با آن سنجیده و اگر از آن فاصله بگیرد، به نقد کشیده و اعتبـار آن  هر نوع حکومتی ر

تواند از این سنجه فاصله گیرد و گمان اندیشه سیاسی شیعی نمیدانند. بیرا مخدوش می

  شود.صالحیتش با آن ارزیابی می

دهد که نـه  نگاهی تمدنی به این مقوله، پاسخهایی درخور فرا روي پژوهنده قرار می

-سازد، بلکه به سطح نمونه و الگوي حکومتی باال مـی  یدگاه شیعی را ارجمند میتنها د

  کشد. براي دریافت بهتر مدعا الزم است سخنی از تمدن و شاخصهاي آن به میان آید.
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گرچه براي تمدن تعریفهاي بسیاري ارائه شده است، اما دو معناي نزدیک به هم آن، 

دهد. برخی آن را به اعتبار مظاهر و ظـواهر آن  یاي به دست مگرایانهامکان مفاهمه هم

در نگاه اول که بیشتر مورد  1اند. اي به بنیاد و حقیقت آن نظر کردهاند و دستهتعریف کرده

توجه پژوهندگان ایران واقع شـده، تمـدن مجموعـه دسـتاوردهاي ملمـوس و عینـی و       

زاده، نهضـت  یـر تقـی  )، یا به تعب5، ص1ج  ش،1370  پیشرفتهاي جوامع است (شریعتی،

علمی و صنعتی و اجتماعی و سیاسی و مدنی توأم با نمو آزادي است که در چند قـرن  

ش، 1379زاده، اخیر در اروپا و بعدها در آمریکا پیدا شده و تکامل یافتـه اسـت (تقـی   

). اما در نگاه دیگر، تمدن نوع و کیفیتی از زندگی اجتماعی است که آدمیان در 108ص

آمیز با یکدیگر بـه داد و سـتد   انند یک خانواده بزرگ و به صورت مسالمتپرتو آن هم

پردازند و در این زندگی به طور طبیعی، فرصت فکر، هنـر، ابـداع، خلـق، اختـراع،     می

) و بـه تعبیـر دیگـر    5، ص1ش، ج1367  شـود (دورانـت،  اکتشاف و تولید میسـر مـی  

) یـا  199ش، ص1395ی، سازگاري براي حفظ شخصیت ملی و دینی افـراد (سـحمران  

ش) است، بنابراین نبایـد میـان ایـن دو    1395، نوربرتفرایندي در مسیر تعادل (ر.ك: 

  سطح از تعریف (تعریف به حقیقت و تعریف به آثار و پیامدها)، آمیختگی صورت گیرد.

تمدن در تعریف اخیر که نوعی از زندگی و فراینـدي اسـت کـه امکـان همزیسـتی      

گمان داراي آدمیان همراه با زندگی برین، در آن فراهم است، بی آمیز حداکثريمسالمت

شـود، آن  مراتب و سطوحی است و باالترین آن، که به منزله الگو یا عیـار شـمرده مـی   

است که هموطنان یک جامعه در آگاهی، امنیت، آزادي، نظم و اخالق پـیش رفتـه و از   

گیري از توان و شایستگی بـه انجـام   آرامش و آسایش برخوردار باشند و بتوانند با بهره

فعالیت و کار پرداخته و امور فردي و اجتماعی را تدبیر و مدیریت کنند. در چنین فضـا  

                                                           

گیرد که کاربردي شایع، اما خارج از محل . البته گاهی این واژه به عنوان ظرف تاریخی هم مورد استفاده قرار می1

شود علم در تمدن اسالمی یا رویدادهایی که در تمدن غرب رخ داده است یا بحث است. مثل آنجایی که گفته می

  تعابیر دیگر.
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اي، رشد ارزشی و تعالی اخالق میسر شده و توسعه علمی، گسترش آبـادانی و  و جامعه

سانی دهد و خود مقیاسی براي سنجش اقدامات و تدبیرهاي اناختراع و آفرینش رخ می

  شود.گیري میکه جریان امامت شیعی با همین مقیاس اندازهشود، چنانمی

که در باور شیعی، امر مسلم دینی  تعیین پیشواي مسلمانان از سوي پیامبر اسالم

است، فارغ از بحثهاي سندي و محتوایی که در تحقیقات بسیاري مـورد بررسـی قـرار    

-ه چنین اقدامی چگونه با آزادي و ارادهگرفته است، با این پرسش جدي مواجه است ک

گري آدمیان قابل جمع است و به بیان دیگر چنین عملی با حقوق اجتمـاعی انسـانها و   

ـ از منظـر بررسـی     تـر، پیـامبر  نقش سیاسی آنان چه نسبتی دارد و به شکل عریان

ـ   ا علمی و غیر عقیدتی ـ چرا و با چه معیاري به معرفی جانشین خویش دست زده و آی

در مقیـاس     ایـن پرسـش    او در میان آدمیان از حق اجتماعی بیشتري بهره داشته است؟

بـه   1 اصل مقبولیت یافته امروزي؛ یعنی دموکراسی که در فلسفه سیاسی دنیـاي جدیـد،  

یابد. بـه همـین جهـت    اهمیت مضاعف می  عنوان وجه ارزشی تمدن برتر شناخته شده،

آورد شیعی تر از رويسنت رخ داده را تمدنی اسی اهلبرخی از افراد، آنچه در تاریخ سی

در حالی  2شود،اي از شهروندان پافشاري میدانند، چون در آنجا حداقل بر نقش عدهمی

کوشد تا نشان دهـد  که در نگاه شیعی، چنین چیزي نیست. این مقاله در نگاه تمدنی می

تري درآمده، از پشتوانه خردمندانه آنچه در میان شیعه روا یافته و به مثابه امري اعتقادي

  تر است.برخوردار است و به تعبیر امروزیان، متمدنانه

انسان براي حفظ هویت خویش و باالتر از آن براي ارتقا یافتن و پیشرفت کردن، به 

تواند به آنها دست یابد. اول؛ امنیت سه امر مهم نیاز دارد که البته در زندگی اجتماعی می

گیـري از  گـري و بهـره  ري است، دوم؛ وجود آزادي و امکان خود عرضهو آسودگی فک

                                                           

داند نه واقعی! یلب است ویل دورانت، تمدن شناس بزرگ معاصر، دموکراسی امروزي را تنها امري زینتی مجا .1

  .)29، ص1جش، 1367(دورانت، 

  حکمروا، نظر اهل حل و عقد یا خبرگان جامعه است. یا سنت، یکی از راههاي تعیین خلیفه. در نگاه اهل2
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فرصتهاي مناسب کوشایی و فعالیت است و سوم؛ نظم مبتنی بر قانون است و همه اینهـا  

پذیر است، به ویژه در عهد گذار سیاسی که هنوز با وجود حاکمی مدیر و شایسته تحقق

بایست حکمروایـی  اساس کسی میتجربه مدیریت اجتماعی حاصل نشده است. بر این 

یا پیشوایی جامعه را بر عهده گیرد، کـه از دانـایی و حکمـت درخـور و توانـایی الزم      

تـرین وجـه مشخصـه او    و به تعبیر افالطون، فیلسوف باشـد کـه مهـم    1برخوردار باشد

  ).329ش، ص1380راستگویی است (پوپر، 

  ضرورت وجود حکمروا در جامعه انسانی

وزیان سخن از ضرورت وجود حاکم، امري بدیهی است، اما در عین اگرچه براي امر

حال ابعاد زیادي از آن، جاي بحث و تأمل دارد. اینکه حاکمان چـه وظـایفی بـر دوش    

یابنـد و میـزان   دارند و نقش آنان در حیات توده مردم چیست و چگونه مشروعیت مـی 

و دیگر مسائل که در فلسـفه   توان تعریف کردنفوذ آنان را چگونه و با چه سازکاري می

سیاسی و علم سیاست به فراوانی از آنها سخن به میان آمده است، اما آنچه بیش از همه 

مایه اندیشه فیلسوفان سیاسی بوده است، وجه و منشاء نیازمندي بشر به حاکم است، به 

  کند؟ این معنا که چه چیزي انتخاب حاکم را الزامی می

اي که در خصوص حکومت آمریکا، بر خالف تصور اولیه تُم پین، پیشاهنگ انقالب

وجود دارد، معتقد است که قسمت اعظـم نظـم و ترتیـب موجـود میـان افـراد بشـر از        

آید. ریشه آن در اصول اجتماع و تشکیالت طبعـی مـردم اسـت.    حکومت به دست نمی

 این اصول و تشکیالت پیش از حکومتها وجود داشت و اگر هم روزي حکومت رسـماً 

                                                           

ت امراءکم خیارکم و اغنیاءکم سخاءکم و امورکم شوري بینکم فظهر اذا کان«آمده است:   . در سخنی از پیامبر1

هرگاه امیران شما بهترینهاي شما باشند و دارایان شما «)؛ 361ص ،2ج  ق،1403  (ترمذي، »االرض خیر لکم من بطنها

اي شما بهتر پس زیستن در روي زمین بر  اندیشی باشد،هم تان براساس شورا و ترینهاي شما و امور اجتماعیبخشنده

داند که در مقایسه با دیگر اعضاي جامعه، برتر بهترین حکمروا را کسی می در این سخن، پیامبر ».از مردن است

  باشد.
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ملغی شود، باز بر جاي خواهد ماند. وابستگیها و منافع متقابلی که میان افـراد انسـان و   

میان یک اجتماع متمدن یا اجتماع متمدن دیگر وجود دارد، زنجیر بزرگـی از روابـط و   

دارد و تمـام آن چیـزي کـه بـه      بندد و نگاه میسازد که همه را به هم میپیوستگیها می

ش، 1370شود، ساخته و پرداخته خود اجتماع است (دورانـت،  یحکومتها نسبت داده م

  ).317ص

پیچیدگی حیات جمعی آدمی را که زاده نیازمندیهاي طبیعـی او اسـت،     اما افالطون،

اي که آدمیان را مستعد برقرار داند که بر پایه عدالت، به عنوان خصیصهمنشاء دولت می

، 1ش، ج1361ار اســت (فاســتر، اســتو  کنــد،کــردن روابــط سیاســی بــا یکــدیگر مــی

) و معتقد است که هر جامعه سیاسی اوالً باید داراي هیئتی حاکم یا فردي 53و52صص

حاکم باشد تا منافع کلی همگان را تأمین کند و ثانیاً این طبقه یا فرد حاکم مجاز نیستند 

 نیرو و مساعی خویش را صرف منافع طبقاتی یا انفرادي سازند که اگـر چنـین وضـعی   

نتیجه آن انهدام و متالشی شدن هدفی خواهد بود که تشکیالت اجتماع در   پیشامد کرد،

، 1 ش، ج1361 درجه اول به قصد تحقق بخشیدن به آن به وجود آمـده اسـت (فاسـتر،    

کند و آن عدم برداري میداري پرده). سخن افالطون از پیچیدگی ریشه105و104صص

و عملکرد او به عنوان یک انسان است. به بـاور   تضمین میان عامل ایجاب کننده حاکم

کند و او، انسان در حیات اجتماعی و براي برقراري روابط عادالنه به حاکم نیاز پیدا می

گوید، اگر حاکم در مقام عمـل  رود حاکم چنین نقشی را ایفا کند، اما خود میانتظار می

انجامد، پس چه بایـد  غرض میبه سوي منافع طبقاتی یا انفرادي متمایل شود، به نقض 

  کرد؟

آورد که به زعـم وي، تنهـا راه   افالطون براي رفع این مشکل، به راهکاري روي می

اداره امور دولتها و کشورها به دست فالسفه سـپرده شـود.     خردمندانه است و آن اینکه

توانـد نیازمنـدیهاي    حکومت فیلسوفان بهترین نوع حکومت از دید ایشان است که مـی 
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مادام که فیلسوفان  گوید: نسان را ذیل دو شاخص اعتدال و عدالت برآورده سازد و میا

اند یا شاهان و فرمانروایـان گیتـی،   (دوستداران حکمت یا دوستداران دانایی) شاه نشده

مادام که عظمـت پادشـاهی و خردمنـدي      قدرت و سیرت فالسفه را به دست نیاوردند،

مـادام کـه زمامـداران کنـونی شـهرها و        یده است،سیاسی در شخصی واحد جمع نگرد

کنند و به اجبار از این عمل کشورها که یکی از دو هدف را بی نیل به دیگري تعقیب می

حتی نژاد بشر هرگز از خطرات و مصـائبی کـه بـر      شهرها و اقالیم جهان،  اند،نهی نشده

؛ کتـاب  473بند  پنجم،  ش، کتاب1367  مصون نخواهند بود (افالطون، ریزد، سرشان می

). فیلسوف شاه یا شاه فیلسوف، پیشـنهاد مشـخص او بـراي    501-497بندهاي  ششم، 

  داشتن یک جامعه سیاسی سالم است. 

گذاري زنـدگی خـوب،   ارسطو که بیش از او به مقوله حکومت پرداخته است، با هدف

تـن اعمـال    )؛ کـه بـه دسـت یـک    Monarchyکند: پادشاهی (انواع حکومتها را ذکر می

)؛ که به دسـت گروهـی (اشـراف) از مـردم اداره     Aristocracyآریستوکراسی ( شود،  می

)؛ که پرواي خیر و صالح همگان را دارد و به دست Polityشود و پولیتی (جمهوري) ( می

) و با بررسی آنها، 119ص ، 5بخش   کتاب سوم،   ش،1349  شود (ارسطو،اکثریت اداره می

  ش،1349شـمارد (ارسـطو،   تر مـی نی پادشاهی و اریستوکراسی را مطلوبدو نوع اول؛ یع

)، از آن رو که امکان بیشتري براي برآمدن انسان 158و157صص ، 2بخش  کتاب چهارم، 

شناسی بـزرگ  که جامعهم) 1679- 1588(شایسته دارد. این دیدگاه از سوي توماس هابز 

گرفتـه اسـت. او البتـه تنهـا حکومـت      در عهد روشنگري اروپا بوده، مورد پذیرش قـرار  

  ).172، ص2 ش، ج1362شناساند (جونز، بهترین نوع حکومت می  سلطنتی را

توان دریافت که فیلسوفان سیاسی تا قرن هجدهم، از نظام سیاسی در نگاهی گذرا، می

که در رأس آن فردي شایسته، که عموماً در ژن بهتر قابل جستجو بود، بر سر کار آمـده و  

توانست جامعه انسـانی  کردند؛ چون چنین فردي میوایی را به دست گیرد، دفاع میحکمر
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را به سعادت برساند، در حالی که حتی در حکومت دموکراسی چنین هدفی دست یـافتنی  

نبود؛ زیرا این نوع حکومت یا عمالً امکان تحقق نداشت یا به حکم اکثریت افراد جامعـه،  

شد. ولتر به صـراحت سـلطنت را بـر دموکراسـی     ه میبه سوي انتخاب فرد متوسط کشید

داد، به دلیل آنکه در سلطنت براي حکومت فقط احتیاج بـه تربیـت یـک نفـر     ترجیح می

هست که همان پادشاه باشد، اما در دموکراسی باید میلیونها نفر را تربیـت کـرد (دورانـت،    

هـا کـه امـروزه بـر     ). بنابراین برتري دموکراسی بر دیگر انـواع حکومت 334ش، ص1370

اذهان عده زیادي از آدمیان غلبه یافته، از بداهت چندانی برخوردار نیست، هرچند افرادي 

، 2ج  ش،1362  ؛ جونز،5و4و1فصلهاي   کتاب دوم،   ش،1349  چون مونتسکیو (منتسکیو،

  دانند (روسـو، ) و ژان ژاك روسو آن را برتر از دیگر اشکال حکومت می310- 308صص

) و پوپر براي دفاع از ترجیح آن، با دیگر دیدگاهها بـه جـدال   7ص کتاب اول،   ش،1341

- )، ولی با فرض پذیرش، باید دانست کـه تـا دوره  4ش، ص1380پردازد (ر.ك: پوپر، می

هاي اخیر، هنوز ساز و کاري براي برتري دموکراسی بر حکومت فردي ـ شاه یا حکیم ـ   

ام حکومتی پیشینیان، باید به این نکتـه توجـه جـدي    شد، بنابراین در ارزیابی نظدیده نمی

  داشت تا در دام داوري اخالق سیاسی گرفتار نشد.

  حکمران یا پیشوا در فرهنگ اسالمی

رود، در متون سیاسی اسالمی به فراوانی و انتظاري که از آن می 1ضرورت حکمرانی

-کـه در داده  )، چنـان 6و5ق، صص1386مورد گفتگو قرار گرفته است (ر.ك: ماوردي، 

). طباطبـایی آن را  40، خطبـه  نهج البالغـه هاي مذهبی رد پاي آن دنبال شدنی است (

)، 171-169، صص1ش، ج1388داند (طباطبایی، امري فطري و از ضروریات اولیه می

                                                           

 ق،1386(ماوردي، ؟ یکی از بحثهاي مهم در متون اسالمی، آن بود که انتخاب خلیفه امري عقلی است یا شرعی .1

به مقوله اداره جامعه به عنوان یک ضرورت سیاسی  ن نظر داشتند، اساساً). روشن است آنانی که به شرعی بودن آ5ص

مل و أکشاند. این بحث در جاي خود نیازمند تهاي دینی بود که آنان را به این سوي مینظر نداشتند، بلکه این دغدغه

  بررسی است.
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اما نگاهی به تاریخ سیاسی مسلمانان و جستجو در آثار و منابع اولیه اسالمی، دو نکتـه  

گیرد؛ اول آنکه مسلمانان آغازین که بیشتر آنها حجازي یـا  ار میمهم فرا روي آدمی قر

اي نداشته، بـه همـین سـبب سـاز و     مهاجران به آن دیار بودند، از تجربه حکومتی بهره

توانـد  شناختند. تنها تجربه اجتماعی آنان که بـا وجـه سیاسـی مـی    کاري براي آن نمی

-صی به سردمداري شیخ قبیله اداره میاي بود که با شرایط خانگریسته شود، نظام قبیله

شد و این نظام زیستی، محدود و بسته، در حـدي نبـود کـه آنـان را در تمشـیت امـور       

اعم از قرآن و سـنت نبـوي،     سیاسی کالن یاري کند. دوم آنکه در منابع اصلی اسالمی،

 کـه اندیشـمندان   چنـان   تـوان یافـت،  تئوري معینی براي نظام سیاسی و حکمروایی نمی

تابع ضرورتهاي پیش آمده به این مقولـه عنایـت اسـتقاللی     مسلمان که در قرون بعدي، 

  بیش از آنکه تئوري پردازي مبتنی بر عقالنیت سیاسی باشـد،  کردند، آنچه بیان داشتند، 

توجیه ساز و کارهایی بود که در فرایند حکومتگري پسااسالمی رخ داده بود، به همـین  

  اسی مشخصی در فرهنگ اسالمی یافت.توان الگوي سیجهت نمی

اي بر سر تعیین جانشین بود. آنچه بیش از همـه  آغاز مجادله رحلت رسول خدا

ساعده انعکاس یافت، رقابت بر سر دست یافتن به قدرت بود، بدون آنکـه  در سقیفه بنی

هاي بعـدي نیـز، همچنـان ایـن نقصـان قابـل       منطقی براي آن بیان شده باشد. در دوره

سنت، عموماً بر پایه آنچـه رخ داد، بـه طراحـی    ده است و نویسندگان بزرگ اهلمشاه

؛ 20-6ق، صـص 1386  راهکارهاي مشروعیت بخـش حـاکم روي کردنـد (مـاوردي،    

بـه بعـد)؛ یعنـی فکـر      16، ص1ج  م،1985  به بعد؛ قلقشـندي،  2، ص6تا، جنویري، بی

یان شـیعه، بـه گونـه دیگـري     فلسفی سیاسی آنان پسینی بوده است نه پیشینی، اما در م

پیش رفت، چون با پافشاري بر نظریه امامت که برخوردار از وجاهت فلسفی است، بـه  

اي کـه در نگـاهی سیاسـی و تحلیـل تمـدنی، امکـان       تبیین پیشوایی پرداختند؛ نظریـه 

  الگوسازي دارد.
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  رهیافت تمدنی امامت شیعی

) و ایجـاد  157(اعـراف،   اگر غرض از حکمروایی، رفع غل و زنجیر از پاي آدمـی 

زمینه هموار و مستعد براي تکاپوهاي اجتماعی و تأمین سعادت و حفظ کرامت انسـانی  

گري انسان خودساخته و دانا میسر نخواهد شـد. بـر ایـن    باشد، تحقق آن جز با تصدي

ش، 1373  پوشـی از نظریـه شـیعی مبنـی بـر تنصـیص امـام (مظفـر،        اساس بـا چشـم  

سنت مبنی بر عدم اطاعت از پیامبر در امـور  ذیرش دیدگاه اهل) و نیز با پ75و74صص 

همچنـان شـایان مداقـه و الگـوگیري      معرفی امام از سوي رسول خـدا  1 غیر دینی،

است،؛ چون آشکارا با بهترین وجه تمدنی در فلسـفه سیاسـی همسـویی دارد. از نظـر     

بر آنکه حـاکم  ، مشروط  فیلسوفان سیاسی، حکمرانی فردي بهترین شکل حکومت است

با در نظـر داشـتن    از شرایط الزم حکومتگري برخوردار باشد، بر این اساس پیامبر

در مراحل مختلف رسالت خود، به معرفی  ضرورت جانشینی و شایستگی امام علی

  او پرداخت.

  ترین وجه تمدن. امنیت در پرتو عدالت به عنوان مهم1

یابد. امنیت نیز بـا  محورانه تحقق می زیست اجتماعی انسان، در سایه امنیت عدالت

شود که جامعه از صالبت فکري و انسجام ملی برخوردار همه ابعاد آن، زمانی محقق می

تـر از جنبـه   باشد. امنیت فکري، اقتصادي، شغلی و علمی از دیگر ابعـاد امنیـت و مهـم   

نی ژاپـن،  نظامی و سیاسی هستند. به تعبیر یوکیچی، دانشمند ژاپنی مؤثر پیشـرفت کنـو  

کند و تجمالت ظاهري که افزایش دادن آنچه که انسان مصرف می«زیست تمدنی صرفاً 

                                                           

شئ من امر دینکم فاعملوا به و اذا اذا اتیتکم ب«  گفت: رسول خدا  سنت،بر پایه روایتی مذکور در منابع اهل .1

اگر چیزي مربوط به امور «  ) یا فرمود:23ص ،22ج  ق،1406  (سرخسی، »فانتم ابصر به  اتیتکم بشئ من امور دنیاکم،

  حنبل،(ابن »به من رجوع کنید  شود،شما نسبت به آن از من داناترید و اگر به دین شما مربوط می  دنیایی شما بود،

بحث  ). رشیدرضا براي اثبات این مدعا، 215ص ،1ج  ق،1412  خزیمه،؛ ابن123ص ،6ج ؛152ص ،3ج  ق،1389

  ). 40-38صص  ،تارضا، بیرشید  ك:.ر(کند مبسوطی ارائه می نسبتاً
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بلکه پاالیش معرفت و پـرورش  «نیست، » شوندبه ضرورتهاي روزانه زندگی اضافه می

(یـوکیچی،  » اي بـاالتر ترفیـع دهـد   فضیلت به نحوي که زنـدگی بشـري را بـه مرتبـه    

نیازهایی با فرض امنیـت و آزادي میسـر اسـت.     باشد. چنین) نیز می52 ش، ص1363

پذیر است کـه حـداقل سـه ویژگـی داشـته باشـد؛ از       تأمین امنیت از سوي کسی امکان

شایستگی علمی و سالمت فکري برخوردار باشد تا درد و نیاز آدمی را شـناخته و راه  

داراي برون رفت آن را نیز بدانـد، توانـا و شـجاع باشـد تـا از عهـده کارهـا برآیـد و         

اندیش باشد و معطوف به ارجمندي و کرامت او گام بـردارد،  شخصیتی اخالقی و انسان

 ).53، خطبه نهج البالغهنه در مسیر منافع فردي یا خانوادگی (ر.ك: 

  . آزادي سیاسی و اجتماعی 2

وجود فضاي آرام و فراخ سیاسی و اجتماعی، براي فعالیت شهروندان اگر تنها عامل 

ترین آنها است کـه در ادبیـات   انسانی و پیشرفت جامعه نباشد، از بنیاديرشد و توسعه 

اي بسـیار  شود. البته روشن اسـت کـه آزادي در گسـتره   سیاسی از آن به آزادي یاد می

میـل،   به بعد) و ابعـادي مختلـف (ر.ك:    232ش، ص1368برلین،   وسیع و دقیق (ر.ك:

با بی بند و باري و افسـار گیسـختگی    ) باید مورد مداقه قرار گیرد و2ش، فصل 1358 

یک از فیلسوفان و دانشـمندان بـا ایـن رویکـرد بـه آن      طور که هیچهمان نسبتی ندارد، 

انـدیش یـا داعیـان قـدرت افسـار      هرچند شاید در میان آدمیـان سـطحی   اند، ننگریسته

، ش1379 زاده، گیسخته، چنین تعریفهایی از آزادي، بـراي مهـار آن دیـده شـود (تقـی     

)، ولی تصویر درست آن را باید در متون علمی جستجو کرد. آزادي چـه  69-64صص

هاي سیاسی و در عرصه شناخت و دریافت و چه در عرصه بیان و ابراز و چه در عرصه

ترین رکـن   اجتماعی، چه به عنوان حقوق انسانی و چه به عنوان روش اداره جامعه، مهم

اداره جامعه  1ي همگان (حداکثري) مکلف است.تمدن است که حکمروا در تأمین آن برا

                                                           

پردازد، بلکه آزادي حقی انسانی و فطري اوست که حاکم در گمان این حکمروا نیست که به اعطاي آزادي میبی .1

  کوشد.بت از آن میحفظ و مراق
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که بر خالف فلسفه دیانت است. نگاه بـه   بدون آزادي آدمیان، توهمی بیش نیست، چنان

هاي انسان به عنوان موجودي داراي ارزش ذاتی و تالش براي تقویت آن و ایجاد زمینه

آن توجه نشان خود به  اي است که پیش از همه پیامبروظیفه  1شکوفایی و پیشرفت،

در نگاه و  بایست از چنین ویژگی برخوردار باشد. علیو جانشین او نیز می 2دادمی

او  3گشـت و معیـار حقیقـت بـود.    فردي بود که حق بر مدار او مـی  ، شناخت پیامبر

اي در اجـراي  دیانت آن حضرت را با جان و دل پذیرا شده بود و هیچ ضعف و مجامله

ایشان، به معناي صحه نهادن بر اصل واالیی و کرامت انسانی و  انتخاب 4حقیقت نداشت.

سپردن آموزش اصول زیست دینی و متمدنانه به دست فرد آگاه و باورمنـد بـه کرامـت    

گـري  روي کنید، او را هدایت بنابراین در خصوص او گفت: اگر به علی  5انسان بود،

 6د.بر یابید که شما را به راه مستقیم پیش می استوار می

  . نظم اجتماعی 3

ش) کـه در جامعـه داراي   1395فرایندي در مسیر تعادل است (نوربرت،   متمدن شدن،

نظم مبتنی بر قانون به دست آمدنی است و وظیفه حکمروا، عالوه بر کوشـش بـراي رفـع    

                                                           

کند (دورانت، شناسایی می پذیر باشد، اي که در آن امکان خالقیت فرهنگی امکانویل دورانت تمدن را در جامعه .1

  .)3ص ،1ج ش،1367

  . »سازىآورند، خود را هالك یشاید، از اینکه ایمان نم« )؛3، شعراء( »لَعلََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمْؤِمنِنيَ «. 2

علی مع الحق و الحق مع علی و لن یفترقا حتی  « اش گفت:درباره به آن حد بود که پیامبر درجه ایمان علی .3

علی مع الحق و الحق مع علی «  و نیز گفت: )322ص ،14ج  ق،1417بغدادي، خطیب ( »یردا علی الحوض یوم القیامه

ق، 1401  (خزاز قمی، »ز و نجی و من تخلف عنه ضل و غويفمن تمسک به فا  و هو االمام و الخلیفۀ من بعدي،

  ).117و20 صص

درباره او در حجۀ الوداع، و در پاسخ به شکوههاي رزمندگان، از اهمیت زیادي برخوردار  این جمله پیامبر .4

 ،1ج  ق،1414  (مفید، »غیر مداهن فی دینه  فانه خشن فی ذات اهللا، طالب ارفعوا السنتکم عن علی بن ابی«است: 

    ).99ص ،3ج ش،1365رازي، ابوالفتوح ؛ 173ص

فقط در   شد،ی بسیار ارزشمند است که اگر آموزش مسیح و نیز آموزش بودا به ابلهان واگذار میچ. این سخن یوکی5

  ).150-148صص  ش،1363  ی،چك: یوکی.آمد (رخدمت هدف ابلهان در می

  ).11ص ،11ج ق،1387الحدید، ابیبکم الطریق المستقیم (ابن . إن تولّوا علیا تجدوه هادیا مهدیا یسلک6
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نیازهاي مختلف هموطنان جامعه و تضمین کرامت انسانی، ایجاد بسترهاي مناسـب بـراي   

بنیاد است و تصور جامعه فرهیخته یا پیشرفته، بدون آن، تنها یک توهم  تعادل بخشی نظم

ناپایدار است. اگر چنین ادعایی پذیرفته باشد، عمالً تصدي حکمروایی جامعه از عهده هر 

 پذیر روي آورد.کسی برآمدنی نیست و باید به طرف انسانهاي آگاه، توانا و نظم

به همـین سـبب رسـول      بود، پیامبر داناترین فرد جامعه اسالمی پس از علی

الحدید این ویژگی را مسـتلزم  ابیاو را آگاهترین فرد به داوري خوانده بود. ابن خدا

). سـعید بـن مسـیب    219، ص7ق، ج1387  الحدید،ابیداند (ابندانستن علوم بسیار می

از مـن   نبـود کـه بگویـد:     کسی جز علـی   ،گوید در میان اصحاب رسول خدامی

کرد، جز کس محاجه نمی). نقل است با هیچ227، ص6ق، ج1409شیبه، ابیپرسید (ابنب

) و اگـر او نبـود،   324، ص1ق، ج1376شهر آشـوب،  کشاند (ابناینکه به تسلیمش می

الحدید به تفصـیل در بیـان فضـیلت علمـی     ابیشد. ابنمسیر شریعت اسالمی عوض می

شناسـند و  زرگان، او را به چنین برتـري مـی  ایشان سخن دارد و معتقد است که بیشتر ب

  ).9-7، صص1ق، ج1387الحدید، ابینشانند (ابنکسی را بر او فراتر نمی

، اقتضاي هـدایت و  جداي از باور شیعی، مبنی بر مشروعیت آسمانی امامت علی

ترین فرد جامعه بر اریکه حکمروایی تکیه زند پیشوایی جامعه انسانی آن بود که برجسته

جامعه نوپاي اسالمی را به سوي تعادل و همگرایی زیستی بکشاند. گرچـه خواسـته    تا

اما این سخن عمر در   محقق نشد و جامعه اسالمی مسیر دیگري را دنبال کرد، پیامبر

  هنگامی که او را در جمع شوراي شش نفره خـویش قـرار داده بـود،     ،توصیف علی

به خدا سوگند اگر   است. عمر گفت: پیامبرحاکی از انتخاب درست و تمدن اندیشانه 

-تو والیت مردم را به دست بگیري، آنان را به سوي حقیقت آشکار و راه درخشان می

  ).186، ص1 ق، ج1387الحدید، ابیکشانی! (ابن

هاي بعدي نشان داد تدبیر نبـوي در انتخـاب   ویژگیها و کارکردهاي خالفت در دوره

دلیـل اول؛ عمـل خلفـا در      طابق اقتضاي تمدنی بوده اسـت: به دو دلیل مهم، م  جانشین،
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زمانهاي بعدي است که به آسانی مقبول جامعه مسلمانی واقع شد و اولین کسی کـه بـه   

سـال و نـیم    2، ابـوبکر بـود کـه پـس از     این شیوه عمل کرد، اولین جانشین پیامبر

نسـجام اجتمـاعی   الزم دید براي تداوم حیات دینـی و اسـتحکام فرهنگـی و ا     خالفت،

، 3ق، ج1410سـعد،  جامعه، فردي را به جانشینی خویش برگزیند و چنـین کـرد (ابـن   

بنـابراین،   که دیگران نیز چنین کردند.  چنان  )،191، ص2ق، ج1393حبان، ؛ ابن281ص

امري بایسته و بهترین روش تعیین پیشوا بـوده اسـت. دلیـل دوم      ،اقدام رسول خدا

ر جهان اسالم است که به زودي حکمرانی نبـوي کـه در متـون    مسیرهاي پیموده شده د

جاي خود را به خالفۀ الملک داد و سـردمداران    شود،اولیه به خالفۀ النبوه از آن یاد می

بیش از آنکه به اعتالي جامعه و ارتقاي معرفتی شهروندان بیاندیشند و زندگی خـود را  

پیمودند که اصالح آن جز به دست امام برابر ارزشهاي دینی طراحی کنند، مسیر کژي را 

از این رو به سراغ او رفتند، اما دیگر بازگردانـدن آب از جـوي     شد، میسر نمی علی

ویژگیهاي بارز تمـدن    کشاند، رفته به جوي ناممکن بود. آنچه مردم را به سوي علی

  اندیشانه او بود.

  عیار تمدن اندیشی در سیره امام علی

  ر سیره امامگرایی د. انسان1

آرکون و کرمر در تبیین تمدنی جهان اسالم در قـرن چهـارم هجـري کـه بـه عهـد       

-گرایی توجه مـی شود، به درستی بر عنصر انسانشکوفایی تمدن اسالمی از آن یاد می

) کـه مقولـه   40ش، ص1375؛ کرمـر،  555و554ش، صـص 1395کنند (ر.ك: ارکـون،  

هـاي  ت مسـلمانان، در بسـیاري از دوره  بسیار مهم در تفکر اسالمی است، هرچند حیـا 

گرایی و توجه به ارزش انسان که نگاه به انسان تاریخی از آن فاصله داشته است. انسان

وراي همه رنگها و تعلقات طبیعی، معرفتی و عقیدتی است، به مثابه شـاخص تمـدن در   



  79  شیعی فرهنگ در پیشوایی/ حکمروایی تمدنی تحلیل  

دي، عرصه عمل سیاسی امام از برجستگی آشکاري برخوردار است. او در مقام شـهرون 

فردي همچون دیگران داراي تعلقات، ویژگیها و گرایشهاي مختلفی بود که هیچ انسـانی   

از آن گریزي ندارد، اما در عرصه سیاست و حاکمیت، گونه دیگري بود که چه بسا حتی 

نمود. آنچه عمـر در توصـیف او بـه مثابـه اشـکال      براي برخی از بزرگان قابل فهم نمی

انسان به عنوان  1میان دو عرصه شهروندي و حاکمیتی است. خلط  کند،مدیریتی ذکر می

عضوي از یک جامعه با انسان به عنوان حکمروا، دو کنش و منش متفاوتی باید داشـته  

که امام خود به هنگام درخواست مردم از او براي پذیرش امامت، بر این دو  باشد، چنان

را رهـا کـرده و بـه سـراغ     خواهـد تـا او   کند و از مردم میساحت وجودي تصریح می

دیگري بروند؛ چون در این صورت او همانند عضوي از جامعه، همچون دیگران و چـه  

انـد  تر از دیگران نسبت به کسی باشد که والیـت را بـه او داده  بردارتر و مطیعبسا فرمان

-گیرد، شخصی انسـان )، اما وقتی به عنوان حاکم جامعه قرار می92، خطبه نهج البالغه(

ا و تابع حقوق انسانی است، از این رو در فرمان خود به مالک اشتر که امارت مصـر  گر

-گویـد و از او مـی  از تکریم انسان سخن می  را از سوي آن جناب بر عهده گرفته بود،

رده و نسـبت  از مهربانی و محبت و لطف کآکنده را نسبت به زیردستان ش قلبخواهد تا 

ـ بکه خـوردن آنـان را غنیمـت     دباشنه همچون حیوان درندبه توده مردم  د، بـا ایـن   دان

و یـا در آفـرینش    هسـتند  گروه بیش نیستند: یا برادران دینی تـو  دواستدالل که مردم 

  ). 27 ق، ص1404شعبه حرانی، (ابن اندهمانند تو انسان

از اصول حکمرانی اسـت و ایـن البتـه غیـر از برتـري        نگاه برابرانه به افراد جامعه،

فردي بر فرد دیگر در عرصه حیـات شخصـی اسـت کـه هرگـز حـق متفـاوت        انسانی 

-کند. وظیفه پیشوا، حفظ حقوق یکایک افراد است، بنابراین مـی اجتماعی را ایجاد نمی

                                                           

- ابیجز اینکه در تو شوخ طبعی وجود دارد (ابن  گوید: تو شایسته تولیت خالفتی،می عمر در خطاب به امام .1

  ).186ص ،1ج ق،1387الحدید، 
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دهم درهمی از گوید: تنها کلیدهاي اموال شما در دست من است و من به خود حق نمی

کند مـن مـردي از   و نیز تأکید می )194، ص3ق، ج1385اثیر، اموال شما را بردارم (ابن

براي من نیز همان است و آنچه بر دوش شـما نهـاده    شما هستم و آنچه براي شماست، 

). او در عـین  37، ص7ق، ج1387الحدید، ابیشود، بر دوش من نیز خواهد بود (ابنمی

اي را بـراي اجحـاف در حـق    مهربانی و عطوفتی که نسبت به آدمیان دارد، هیچ توصیه

گویـد گـوش بـه حـرف کسـی      پذیرد و به صراحت مییگري یا مساعدت نابحق نمید

). مقاومت ایشان در 92، خطبه نهج البالغههراسم (نخواهم داد و از عتاب کسی هم نمی

خیـزد (ر.ك: مسـعودي،   اي از درخواستهاي نابجـا، از همـین نگـره بـر مـی     مقابل پاره

  ).91ص، 62ق، ج1415عساکر، ؛ ابن363، ص2ق، ج1384

  . رضایت عامه و عنایت به آراي توده مردم 2

بنیاد کارآمدي در عرصه سیاسی و اجتماعی بر همراهـی تـوده مـردم اسـت و ایـن      

اعتنا به آراي مردم به «توان به اصل اصلی پذیرفته در دنیاي امروزي است که از آن می

انی، احتـرام  )، اما در نگاه انسـ 71-68ش، صص1384یاد کرد (مکیاولی، » مثابه روش

است کـه کمتـر مـورد توجـه     » انسان داراي حق«هاي آنان به عنوان به آراء و خواسته

مداران قرار دارد. نگاهی به سیره امام، حاکی از آن است که ایشان بـه خواسـته    سیاست

-شهروندان به عنوان حق نگریسته و پیشوایی و رهبري را ناشی از رضـایت آنـان مـی   

به همین جهت بر بیعت آشـکار و علنـی در     )،505، ص1، جق1408دانست (منتظري، 

ق، 1394ورزید تا همدلی و همراهی همگان را نشان دهـد (بـالذري،   مسجد، اصرار می

) و در عین اینکـه خـود را در امـر امامـت     45، ص3 ق، ج1403؛ طبري، 210، ص2ج

فشـاري  به هنگام تصدي خالفت، همچنان بـر ایـن اصـل پا     دانست،مسلمانان محق می

داشت: شورا متعلق به مهاجرین و انصار است و اگر اینان بر فردي اتفاق نظر یافتند و او 

را امام نامیدند، خشنودي خدا در آن خواهد بود و اگر کسی به اعتراض یا خودسري از 
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آن بیرون رفت، او را برگردانید و اگر نپذیرفت بـه جـرم عـدم همراهـی بـا مسـلمانان       

) و در توصیه نامه خویش 506، ص2ج  ق،1411اعثم کوفی، ید (ابنبرخورد قهرآمیز کن

خواهد تا رضایت اکثریت را بر اقلیت خواص تـرجیح دهـد، چـون    به مالک، از وي می

  1).53، خطبه نهج البالغهشود (مایه ثبات و استواري جامعه می

  . اخالق محوري امام علی3

شـود،  عدالت و تقوي تأکید مـی  در متون سیاسی اسالمی، بر چند اصل اخالقی مثل

اما کمتر به مقوله صداقت اشاره شده است تا به آنجـا کـه برخـی سیاسـت را بـا عـدم       

رسـد پایبنـدي بـه    )، اما به نظر می108ش، ص1384اند (مکیاولی، صداقت، پیوند داده

خواه، امري مهم اسـت و صـداقت   گرا و انسانی یا ارزشفضیلت اخالق، در جامعه کمال

کانون اعتماد افراد جامعه بـه یکـدیگر و مبنـاي اسـتواري       از آن قرار دارد؛ چوندر فر

حیات اجتماعی و انسجام است. امام شدیداً به این خصلت آراسته بود و هرگز دورویی 

وقتـی    پسندید، بنابراین در جریـان شـوراي شـش نفـره خلیفـه دوم،     و ناراستی را نمی

ه پیشنهاد عبدالرحمن بن عوف را مبنی بر عمل شود به آن شرط ککاندیداي خالفت می

اي سنت پیامبر و سیره دو خلیفه پیشین بپذیرد، بی هیچ تردید و مجاملـه   به کتاب خدا،

ق، 1403؛ طبـري،  162، ص2 تا، جبی  ماند (یعقوبی،جواب رد داده و از خالفت باز می

رسد، بـر پایـه   ی) و زمانی که به خالفت م305، ص3 ق، ج1413ذهبی،   ؛301، ص3 ج

-دهد و به صراحت از مردم میاصل اخالقی برابري، خود را در ردیف دیگران قرار می

خواهد تا با او همانند دیگر آدمیان به گفتگو نشسـته و سـخنان خـود را بـا پرهیـز از      

هرگونه چاپلوسی و تملق بیان کنند و از گفتن حق در مقابل او هراسی به دل راه ندهند. 

گریـزد  خود را همانند دیگران نیازمند مشورت دانسته و از خودبرتردانی میاو همچنین 

  ).356، ص8ش، ج1365  ؛ کلینی،216، حکمت نهج البالغه(
                                                           

ِة ْجيِحُف بِرِ  َو لْيُكْن َاَحبُّ االُُموِر اِلَيَک «. 1 ِعيِة، َفاِنَّ ُسْخَط الْعامَّ ها ِيف الَْعْدِل، َو َاْمجََعها لِِرَضی الرَّ ، َو َاَعمَّ ِة،َاْوَسطَها ِيف اْحلَقِّ  َضی اْخلاصَّ

ِة  ةِ َو اِنَّ ُسْخَط اْخلاصَّ   ».يْغتََفُر َمَع ِرَضی الْعامَّ
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  گیرينتیجه

هاي مختلفی از حکمروایی مطرح شده و برخـی بـر   اگرچه در فلسفه سیاسی، گونه

را دارد، اما واقعیـت آن   که امروزه بیشترین مدافعاند، چنانگونه دموکراسی پاي  فشرده

و خوانشهایی دارد که در نهایت دسـتیابی بـه    1است که این نوع از حاکمیت، پیچیدگیها

سازد و با فرض رسیدن به آن، در برتري دیدگاه همگرایانه و مورد اتفاقی را ناممکن می

 توان اصرار ورزید، به ویژه در جوامعی که سطح آگاهی تـوده مـردم  همه زمانی آن نمی

هـاي دیگـر حاکمیـت روي    هنوز به مرز قابل قبولی نرسیده است و طبعاً باید به گونـه 

آورد. در فرهنگ شیعی، نظریه امامت به عنوان راهکار مطلوب ارائـه شـده اسـت، امـا     

آورد، مقاله با تبیینـی از  اي در تحلیل تمدنی چه امتیازي به دست میاینکه چنین نظریه

کارآمد و مؤثر، به آن روي کرده و در نهایـت آن را   تمدن و ضرورت وجود حکمرواي

ترین فـرد را بـراي امامـت    بهترین الگوي حکمروایی دانسته است، از آن رو که شایسته

دهد، کسی که هم تأمین آرامش فکـري و هـم سـکونت و آسـایش     جامعه پیشنهاد می

معرفـی   در که تأکید رسـول خـدا  پذیر است، چنانزیستی در ذیل حاکمیت او تحقق

به جامعه مسلمانی از این منظر بوده است، هرچند این الگو عمالً در فرایند  امام علی

  تاریخی اسالم عینیت پیدا نکرد.

                                                           

-619صص ش،1389ك: گیدنز، .ر(در همه جا با معضالتی روبرو است  کند که دموکراسی، تقریباًگیدنز تصریح می .1

623(.  
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