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در فلســفه سیاســی - اجتماعی امیرمومنــان علی)ع( بر اســاس همان 
فلســفه هستی شناسی و انسان شناســی قرآن، حکومت و زعامت سیاسی 
و اجتماعی مردم یک پســت و مقام دنیایی بــرای تامین عدالت در زندگی 
اجتماعی اســت. پس همین قدرت ظاهری و مقام اجتماعی، مانند ســایر 
مظاهر مــادی دنیــا، از آب بینی بزغالــه ای بی مقدارتر اســت، اگر عامل 
تامیــن عدالت اجتماعی نباشــد و حقی ادا نشــود و ظلمی دفع نشــود. 

اصــوال از نظر امیرمومنان علی)ع( مناصب و امتیــازات دنیوی زمانی ارزش 
می یابد که در راســتای »حق و عدل« و احقاق و اقامه آنها باشد وگرنه هیچ 
ارزشی ندارد. آن حضرت در نامه ای که به »عثمان بن حنیف انصاری « فرماندار 
بصره نوشته به مسئولیت سنگین خود اشاره کرده می گوید: آیا خود را به همین 
قانع کنم که گفته شود: من امیر مؤمنانم ولی با مردم در سختی ها و رنج های 
روزگار ســهیم نباشم و پیشوا و مقتدایشــان در تلخی های زندگی نباشم؟ 

پرسش و پاسخ

 مردم جز با اصالح رهبران 
اصالح نمی شوند

قال االمام علی)ع(: »فلیست تصلح الرعیه اال بصالح الوالهًْ 
و ال تصلح الوالهًْ اال باستقامهًْ الرعیهًْ«

امام علی)ع( فرمود: اوضاع مردم اصالح نمی شــود مگر به اصالح 
رهبران، و رهبران اصالح نمی شوند مگر به استقامت و پایداری مردم. )1(

ــــــــــــــــــــــــــــ
1- نهج البالغه - خطبه 216

دستگیره ای محکم
پیامبر گرامی اسالم)ص( به امام  علی)ع( فرمود: »انت العروْهً 

الوثقی التی النفصام لها«
تویی عروهًْ الوثقی و دســتگیره محکم رســیدن به خدا که هرگز 
گسســته نمی شود. ســپس پیامبر)ص( فرمود: ای مردم! هرکس که 
دوســت دارد به عروهًْ الوثقی و دســتگیره محکمی که هرگز گسسته 
نخواهد شد چنگ بزند باید به والیت علی ابن ابیطالب چنگ بزند که 

همانا والیت او والیت من و پیروی از او پیروی از من است. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراالنوار، ج 27، ص 79

دفاع از حق خالفت
پرسش:

چرا امام علی)ع( برای دفاع از حق خالفت و رهبری خود 
با وجود خطبه غدیر خم هیچ اقدام عملی در جریان سقیفه و 

بعد از آن انجام ندادند و برای گرفتن حق خود قیام نکردند؟
پاسخ:

امام علی)ع( در شرایط مختلف بعد از غصب دفاع نظری خالفت از 
حق مسلم خود و اصلح بودن خویش در جایگاه خالفت اسالمی دفاع 
کردند. اما حضرت حفظ کیان اســالم و اتحاد مسلمانان را بر قیام و 
مبارزه برای کسب خالفت و رهبری ترجیح دادند و به دفاع نظری برای 
اتمام حجت با مخاطبان و مسلمانان بسنده کردند. اولین برخورد امام 
علی)ع( در روز بیعت سقیفه با ابوبکر بود که فرمود: کار ما را تباه کردی 
و با ما مشورت نکردی و حق ما را رعایت ننمودی. ابوبکر گفت: آری و 
لکن از بروز فتنه ترسیدم! )پایگاه اطالع رسانی حوزه، مورخ 92/5/3( 
دومین برخورد حضرت بعد از سقیفه تالش جهت جذب و سازماندهی 
یاران خود جهت مقابله با جریان انحراف بود که جز اندکی وفادار به 
حضرت اکثریت از همراهی با امام علی)ع( با بهانه های مختلف ســر 
بــاز زدند و حضرت فرمود: فنظرت فاذا لیس لی معین االاهل بیتی... 
نگریستم و دیدم مرا یاری نیست و جز اهل بیت خود مددکاری نیست 
دریغ آمدم که آنان دست به یاری ام گشایند مبادا به کام مرگ درآیند 
)نهج البالغه صبحی صالح، ص 8( همچنین در آغاز رأی شورا به نفع 
عثمان هنگامی که اوضاع مســلمین روبراه باشد و از هم نپاشد و جز 

من به دیگری ستم نشود. )نهج البالغه- خطبه 74(
تعجب از انتخاب مردم

»به خدا سوگند هرگز فکر نمی کردم که عرب خالفت را از خاندان 
پیامبر)ص( بگیرد یا مرا از آن بازدارد. مرا به تعجب وانداشت جز توجه 
مردم به دیگری که دست او را به عنوان بیعت می فشردند. از این رو 
دست نگاه داشــتم. دیدم که گروهی از مردم از اسالم بازگشته اند و 
می خواهند آیین محمد)ص( را محو کنند. ترســیدم که اگر به یاری 
اســالم و مسلمانان نشتابم، رخنه و ویرانی در پیکر آن مشاهده کنم 
که مصیبت و اندوه آن بر من باالتر و بزرگ تر از حکومت چند روزه ای 
است که به زودی مانند سراب یا ابر از میان می رود. پس به مقابله با 
این حوادث برخاستم. مسلمانان را یاری کردم تا آنکه باطل محو شد 

و آرامش به آغوش اسالم بازگشت. )نهج البالغه- نامه 62(
دالیل قیام نکردن علی)ع(

سکوت امام علی)ع( در برابر خلفا در راستای حفظ دین و وحدت 
اسالمی و فراهم نبودن شرایط قیام بود. از این رو آن حضرت بارها از 
وضع موجود و ظلم هایی که بر خاندان ایشان روا داشته شد شکایت 
کردند. آن حضرت در خطبه شقشقیه نهج البالغه علل سکوتشان را در 
برابر خلفا بیان کرده اند: »من ردای خالفت را رها ساختم، دامن خود 
را از آن در پیچیدم )کنار رفتم( در حالی که در این اندیشه فرو رفته 
بودم که آیا با دست تنها )بدون یاور( به پاخیزم )و حق خودم و مردم 
را بگیرم( و یا در این محیط پرخفقان و ظلمتی که پدید آورده اند صبر 
کنم؟ محیطی که پیران را فرسوده، جوانان را پیر و مردان باایمان را 
مانند واپسین دم زندگی به رنج وا می دارد. )عاقبت( دیدیم بردباری و 
صبر، به عقل و خرد نزدیک تر است. شکیبایی ورزیدم، ولی به کسی 
می ماندم که خار در چشــم و اســتخوان در گلو دارد. با چشم خود 

می دیدم میراثم را به غارت می برند. )نهج البالغه- خطبه 3(
این سخنان را امام علی)ع( در وضعی بیان کردند که دین اسالم 
در خطر بود و جهان اسالم نیز نیاز به وحدت داشت زیرا هم در حوزه 
اسالم عواملی تهدیدکننده وجود داشت و هم دشمن خارجی جهان 

اسالم را تهدید می کرد.
عوامل تهدیدکننده جهان اسالم بعد از ارتحال پیامبر)ص(

به طور کلی خطرات و تهدیدهای موجود بعد از ارتحال پیامبر)ص( 
و در عصر خلفا برای جهان اسالم و کیان وحدت و یکپارچگی مسلمانان 

را در چند محور می توان دسته بندی کرد:
1- از دست دادن شیعیان خالص

اگر امام علی)ع( با توسل به قدرت و قیام مسلحانه درصدد قبض 
حکومــت و خالفت برمی آمدند، بســیاری از عزیزانی را که از جان و 
دل به امامت و رهبری حضرت معتقد بودند و تعدادشــان اندک بود، 

جانشان را از دست می دادند.
2- امکان ارتداد افراد و گروهها و قبایل تازه مسلمان شده
از آنجا که بســیاری از گروهها و قبایلی که در سالهای آخر عمر 
پیامبر)ص( مسلمان شــده بودند، هنوز آموزش های الزم اسالمی را 
ندیده بودند، امکان ارتداد و بازگشــت آنها به فرهنگ بت پرســتی و 
 قبیله ای وجود داشــت. بنابراین عماًل با حکومت اســالمی مخالفت 

می کردند.
3- خطر ظهور مدعیان نبوت و پیامبران دروغین

عــالوه بر خطر مرتدین، مدعیان نبوت و پیامبران دروغین مانند: 
مسلیمه کذاب، طلیحه و سجاح نیز در صحنه ظاهر شده و هر کدام 
طرفــداران و نیروهایی دور خــود گردآوردند و قصد حمله به مدینه 
را داشــتند که با همکاری و اتحاد مسلمانان پس از تحمل زحماتی 

نیروهای آنان شکست خوردند.
4- خطر حمله احتمالی رومیان

خطر حمله احتمالی رومیان نیز می توانست مایه نگرانی دیگری 
برای جبهه مسلمانان و جهان اسالم باشد. زیرا تا آن زمان مسلمانان 
سه بار با رومیان درگیر شده بودند و آنان مسلمانان را خطری جدی 
برای خود تلقی می کردند. و در پی فرصتی برای حمله به مسلمانان 
بودند. بنابراین امم علی)ع( با توجه به این عوامل تهدید کننده جهان 
اسالم ترجیح دادند که اقدام به قیام مسلحانه برای گرفتن حق خالفت 

خود نکنند.

صفحه ۷
سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹
۱۱ رجب ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۹۳

تسلیم در برابر وظیفه 
یکــی دو ماه پس از انتخاب حضرت آیت اهلل خامنه ای به عنوان 
ولی امر مسلمین، بنده به دیدارشان رفته، عرض کردم: چطور شد 
که حضرتعالی به عنوان رهبر انقالب انتخاب شدید؟! ایشان فرمودند: 
روزی که مجلس خبرگان درباره جانشــین حضرت امام )ره(بحث 
می کرد، اصال فکر نمی کردم که خبرگان چنین تصمیمی بگیرند. از 
نیمه اول اجالس - صبح تا ظهر - این طور متوجه شدم که ممکن 
است نام بنده مطرح شود، لذا ظهر که به منزل آمدم، دو رکعت نماز 
خوانده، با حالت استغاثه و ناله و زاری، از خداوند درخواست کردم که 
این مسئولیت را روی دوش من قرار ندهد. من کمتر یاد دارم برای 
یک تقاضا، چنین اســتغاثه و تضرع به درگاه خداوند کرده باشم. با 
تمام وجود از خدا خواستم که این مسئولیت بر عهده من قرار نگیرد. 
عصر آن روز، مجلس خبرگان به خواســت من اصال توجه نکرد 
و کار با آن کیفیت انجام شد. گرچه از صمیم قلب داوطلب این کار 
نبودم، ولی وقتی این مســئولیت به لحاظ شرعی و قانونی بر دوش 
من قرار گرفت، تصمیم گرفتم با تمام وجود به این وظیفه عمل کنم. 
*دکتر حداد عادل )نماینده سابق مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی(، پایگاه اطالع رسانی حوزه، 1390/7/24. 

نحوه رفع توهین از دیگران 
س(اگر شخصی )الف( در مورد شخص دیگری )ب( مطالب 
بد و غیر واقعی را در جمع مثاًل در ایمیل های مشترک بیان 
کند و او را بی اعتبار کند، فرد الف چطور می تواند اشــتباه 
خود را جبران کرده و حق ب را به طور کامل به جا آورد؟ آیا 
الف باید برای همه آنهایی که ایمیل توهین به شخص ب را 
دریافت کرده اند ایمیل فرستاده و رفع توهین کند؟ اگر الف 
این کار را نکرد و ب هم مصّر باشد که وی در جمع عذرخواهی 
کند، آیا در این حال الف بخشیده می شود حتی اگر ب مصّر 
باشد که وی در جلوی همه افرادی که شاهد توهین بوده اند 

عذرخواهی کند؟
ج( باید گفته های خود را به هر کس که رسانده تکذیب کند و 

از شخصی که به او اهانت کرده تحصیل رضایت نماید.

ازدواج در عده 
س( خانمی پس از ازدواج به دلیل اختالف با همسر خود، 
بیش از یک سال است که دور از وی زندگی می کند و بزودی 
از همسر خود طالق می گیرد، آیا در شرایط فعلی یا بالفاصله 
بعد از طالق، می تواند با مرد دیگری عقد موقت یا دائم بخواند؟

س( تا زمانی که صیغه طالق با رعایت شرایط آن خوانده نشده 
و خانم، عّده طالق را سپری نکرده است، عقد ازدواج با شخص دیگر 
باطل اســت و زمان عّده از وقتی محاسبه می شود که صیغه طالق 

جاری شود، هرچند زن و مرد یک سال از هم دور باشند.

استفاده از سهم اینترنت دیگران
س( آیا استفاده از اینترنت بی سیم دیگران، جایز است؟ با 
ذکر این نکته که مالک آن با وجود اینکه می تواند بر روی آن 
رمز بگذارد اما این کار را نکرده و فرکانسی است که در فضا 
منتشر است و ما بدون زحمت می توانیم از آن استفاده کنیم.
ج( بدون علم یا اطمینان به رضایت مالک، این کار جائز نیست 

و مجرد قرار ندادن رمز، مجوز انجام این کار نیست.

اجزاى غیر قابل خوردن حیوان حالل گوشت 
س( بعضی از اجزای حیوان حالل گوشت ذبح شده، شرعًا 
قابل خوردن نیست و باید از الشه حیوان جدا شود. اگر این 
اجزاء همراه با اجزاء حالل پخته شود به طوری که جداسازی 
آن ممکن نبوده و قابل تشخیص نباشد، آن غذا چه حکمی 

پیدا می کند؟
ج( در فرض مرقوم، خوردن غذا  اشکال ندارد.

الکل مصرف شده در داروها
س( آیا الکلی که در داروها و یا مواد غذایی برای ماندگاری 
و تازگی آنها استفاده می شود و به تنهایی قابل شرب نیست 

نجس و غیر قابل شرب است؟
ج( اگر معلوم نباشد که الکل مخلوط شده از قسم مایع باالصاله 
و مســت کننده است یا نه،  اشکال ندارد؛ و در هر صورت اگر داروی 
مورد ضرورت برای اســتعمال باشد  اشــکال ندارد لکن در صورت 
مخلوط بودن با الکل مست کننده بنابر احتیاط واجب باید دست و 

دهان و موضع اصابت دارو را تطهیر کند.

شرط حالل شدن ماهى حالل گوشت 
س( شرایط تذکیه )حالل شــدن( ماهی حالل گوشت 

چیست؟
ج( شــرطش این اســت که زنده از آب بگیرند و در خارج آب 

جان دهد.

تصرف در حقوق بازنشستگى 
س( مادر من مقداری از پولی را که از بازنشستگی پدرم 
)که 12سال قبل فوت کرده است( دریافت می کند به خواهرم 
که تنگدست اســت می دهد ولی دو خواهر دیگرم راضی 
 نیســتند آیا آن دو حقی دارند و پول اهدایی چه حکمی 

دارد؟
ج( اگر پول به مادرتان تعلق داشــته باشد اهدای آن در فرض 
ســؤال مانع ندارد و رضایت دیگران شرط نیست ولی اینگونه پولها 

باید طبق قانون در اختیار صاحبان آن قرار گیرد.

نعمت های الهی از مادی و معنوی را به دو قسم اصلی می توان 
دسته بندی کرد:

1. نعمت هایی ابتدایی که خدا بی اســتحقاق به افراد می دهد، 
مانند نعمت اســالم، والیت، ایمان، هدایت فطری، قدرت و ثروت 

که ابتدایی است؛ 
2. نعمت هایی استحقاقی که به عنوان پاداش عمل به انسان داده 
می شــود؛ مانند مراتب عالی ایمان، مراتب عالی یقین، هدایت های 

تشریعی و غیر آنها.
البته نعمت های ابتدایی هرگز سلب نمی شود و خدا هیچ کس را 
از آن محروم نمی کند؛ مگر آن که شخص با تغییر در نفس خویش 
و سقوط و هبوطی که گرفتار می شود، نعمت های ابتدایی را از دست 
می دهد)رعد، آیه 11؛ انفال، آیه 53(؛ ولی  نعمت های اســتحقاقی 
در گرو عمل شخص است؛ چنانکه کاهش و افزایش آن نیز به نوع 
اســتفاده از نعمت به ویژه شکرگزاری عملی و استفاده درست از آن 
مشروط است)نمل، آیه 40(؛ همچنین استفاده درست از هر نعمتی 
موجب شرح صدر و افزایش وزانت و مکانت انسان و سعه وجودی او 

می شود.)ابراهیم، آیه 7(

در نوشتار حاضر اهمیت عدالت به عنوان هدف 
و روش در حکمرانی و در جامعه مورد بررسی 
قرار گرفته و جایگاه این ارزش اجتماعی در 
اندیشه و فلسفه زندگی امام علی)ع( واکاوی 

شده است.
***

تاثیر فلسفه زندگی بر سبک زندگی 
بــی گمان آن چیز که ســبک زندگی از جمله 
ســبک زندگی سیاســی هر فرد یا امتی را تعیین 
می کند، فلســفه و اندیشه هایی است که نسبت به 
هســتی و آفرینش انسان دارد؛ کسی که هستی را 
محدود به عالم محســوس و دنیا می کند، به طور 
طبیعی، سعادت یعنی آرامش و آسایش را در دنیا 
و مادیات دنیوی می جوید و برای دســتیابی به آن 
از هر ابزاری استفاده می کند، مگر آنکه استفاده از 
آن ابزار موجب شود که به خود او »شر« یا »ضرر« 
افزون تری برسد که در آن زمان برای ایجاد تعادل 
با دیگران و دفع شــر و ضرر، از برخی از خواسته ها 
یا ابزارها دست می کشد؛ چنانکه مفهوم آزادی در 
فلسفه مادی غربی همین بار معنایی و مفهومی را 
دارد، به طوری که هر کسی آزاد است تا به شرط عدم 
آزار دیگــران، هر کاری را بکند؛ زیرا آزار دیگران به 
طور طبیعی، در چارچوب ابتدایی ترین و ساده ترین 
اصول انسانی یعنی عدالت، مقتضی »مقابله به مثل« 
است. پس هر کسی سعی می کند تا در شرایطی قرار 
نگیرد که عدالت مقابله به مثلی، او را از خواسته ها و 
منافع مادی دنیوی محروم کند؛ از همین رو پذیرش 
قوانین عادالنه و اعمال آن در همه جوامع بشری که 
هیچ اعتقادی به آخرت ندارند، امری عادی و طبیعی 
است؛ زیرا برای تامین اهداف دنیوی و فلسفه زندگی 
مادی دنیوی، چاره ای جز این نیست که به قوانین 

عادالنه احترام بگذارند.
اما کسی که معتقد است که هستی شامل عالم 
غیب و شــهادت است و جهانی دیگر به نام جهان 
غیب از جمله آخرت وجود دارد که انسان می بایست 
برای آن تالش کند، به طور طبیعی، سبک زندگی 
خویش را به گونه ای قرار می دهد که تامین کننده 
دنیا و آخرتش باشــد و از حســنات دنیا و آخرت 
بهره مند شــود. بر خالف دنیاگرایان و مادیگرایان 
که دنیــا را بر آخرت مقدم می دارند؛ زیرا اعتقادی 
بــه آن ندارند)نازعات، آیه 38(، معقتدان به آخرت 
و غیــب،  آخرت را بر دنیا مقــدم می دارند و برای 
ســعادت اخروی خویش تالش می کنند، از این رو 
دنبال حسنات دنیا و آخرت می روند، ولی آخرت را 
در سبک زندگی خویش مقدم می دارند و با احسان 
و انفاق مالی و زکات و دیگر رفتارهای نیک خویش 
این ایثار و تقدم را نشان می دهند.)بقره، آیات 200 

و 201؛ حشر، آیات 8 و 9؛ انسان، آیات 8 و 9(
بی گمان امیرمومنان)ع( به عنوان یک مسلمان 
مومن به آموزه های قرآن، همان نگرش را به هستی و 
انسان دارد که قرآن بیان کرده است. از همین رو آن 
حضرت)ع( ضمن بهره مندی از حسنات و طیبات و 
حالل های دنیا )بقره، آیه 201( بی آنکه آنها را بر خود 
حرام سازد)اعراف، آیه 32(، به گونه ای با آنها عمل 
می کند که تامین کننده سعادت اخروی ایشان باشد.

 منصور پورخلیلی

جایگاه عدالت  در اندیشه سیاسی امیرمومنان)ع(
از نظر قرآن، هر مســلمانی باید افزون بر عالم 
شهادت به عالم غیب از جمله آخرت و معاد اعتقاد 
داشــته)بقره، آیات 3 و 285؛ نســاء، آیه 136( و 
آن را زندگی جاودانــه بداند و برای آن در زندگی 
دنیــا با تقوای الهی و اعمــال صالح و در چارچوب 
آموزه های وحیانی اســالم عمــل کند؛ زیرا مفهوم 
عبودیت و بندگی خدا که  انســان برای آن آفریده 
شده، چیزی جز آن نیست.)ذاریات، آیه 56؛ بقره، 

آیات 1 تا 5 و 21(
از همیــن رو آن حضرت)ع( با آنکه نیازمند به 
ابتدایی ترین امور از جمله غذا و طعام اســت، برای 
رضایت خدا و دستیابی به سعادت اخروی ابدی، از 
نیــاز ضروری خویش می گذرد و با ایثارگری ،آن را 
حتی به دشمن اســیر در جنگ می دهد که برای 
نابودی و قتل او به میدان آمده بود.)انســان، آیات 

8 تا 20(
عدالت، هدف و روشی ارزشمند

براساس تعالیم قرآن، عدالت به دو معنای هدف 
و روش دارای ارزش است، به این معنا که عدالت به 
معنای قرار گرفتن هر چیزی در جای حق الهی آن، 

یک امر ثابت در نظام هستی است؛ زیرا خدای عادل 
بــه گونه ای در آفرینش، تقدیر کرده که هر چیزی 
در جایگاه حق خود قرار بگیرد و هر کسی با توجه 
به مظهریت نسبت به صفات و اسمای الهی، از قدر 

و ارج و اندازه خویش بهره مند باشد.
از همین رو عدالت برای انســان دارای اراده و 
اختیار می بایست به عنوان یک هدف مطرح باشد و 
انسان به عنوان موجودی دارای اراده و اختیار الزم 
اســت به گونه ای در زندگی خویش عمل کند که 
عدالت تحقق یابد و هر چیزی در جایگاه حق الهی 
خــودش قرار گیرد؛ زیرا هر گونه تصرفی بر خالف 
عدالت به معنای خروج از آن به سوی »ظلم« است 
که به معنای نادیده گرفتن حق هر چیزی اســت 
که خدا برای او »مقدر« کرده است.)فرقان، آیه 2(

از نظر قرآن، هر چیزی بر اساس همان مقتضای 
»عدالت« به گونه ای »مقدر« شده است که بایسته 
و شایسته آن چیز است. از همین رو »عدل« برای 
انسان به سبب دارا بودن همه اسماء و صفات جالل 
و جمال، همان حالت »تسویه« و »استواء« برخاسته 
از اسمای جاللی و جمالی و در گرایش های روحی و 

روانی است)انفطار، آیه 7؛ بقره، آیه 31؛ شمس، آیات 
7 تا 10(؛ زیرا هدایت های فطری و تکوینی باطنی 
که برای هر آفریده ای است)طه، آیه 50(، برای انسان 
نیز قرار داده شده تا او را به سمت »حق« سوق دهد 
و با اراده و اختیار خویش »عدالت« را اجرا کند که 
تامین کننده »حق « اســت. البته از آنجا که انسان 
در »اسفل السافلین«)تین، آیه 5( گرایش بیشتری 
به فجور و آزادی مطلق عمل و حدودگریزی دارد و 
همچنین وسوسه های شیطانی ابلیس نیز مزید بر 
علت می شود، خدا به انسان رحمت کرده و نعمت 
بزرگ والیت تشریعی را داده که موجب می شود تا 
انسان از هدایت تشریعی افزون بر هدایت تکوینی 

بهره مند شود.)بقره، آیات 2 و 3 و 37 (
پس هر کسی باید تالش کند تا حق هر چیزی 
به آن چیز در قالب عدالت داده شــود. از همین رو 
امیرمومنان علی)ع( در تعریف حق می فرماید: وضع 
کل شیء موضعه؛ و هر چیزی در جای حق خویش 

قرار گیرد.)نهج البالغه، کلمات قصار، کلمه 37( 
البتــه برخی گفته اند که بر هر کســی اســت 
تا عدالــت ورزد و حقوق دیگــران را ادا کند؛ زیرا 
الزم اســت تا انسان ها نسبت به احقاق حق خود و 
دیگران اقدام کنند و اجازه ظلم به خود و دیگری را 
ندهند.)نساء، آیه 75( بر این اساس می توان گفت 
کــه عدالت، اعطــاء کل ذی حق، حقه؛ یعنی حق 
هر صاحب حقی به او داده شــود.)محمد حســین 
طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ج 1، ص 271(
این بدان معنا اســت که عدالت به عنوان یک 
امر ثابت حق الهی برای هر چیزی در هســتی یک 
نگرش هستی شناسانه است؛ همچنین می بایست 
به عنوان یک هدف مطرح باشد و هر کسی تالش 
کند که اراده و اختیار خویش را در تصرفات هستی 
برای قراردادن هر چیزی در جای حق و مناسب آن 
به کار گیرد و اگر حق چیزی به او نرسیده به روشی 

آن حق را به او برساند.
همچنین عدالت به معنای ایجاد تعادل در امور 
باید به عنوان یک روش به کار گرفته شود تا به دور 
از هرگونه افراط و تفریط امور در جای حق و مناسب 

و مقدر خودش قرار گیرد.
فلسفه سیاسی امیرمومنان علی)ع(

بــا توجه بــه آنچه مطرح شــد، باید گفت که 
امیرمومنــان علی)ع( به چنین امــوری به عنوان 
فلســفه زندگی انســان توجه دارد و براساس آن 
آموزه ها، فلســفه سیاسی و اجتماعی خود را شکل 
می دهد. بنابراین، وقتی فلسفه و اندیشه امیرمومنان 
علی)ع( بر اساس آموزه های وحیانی قرآن، توحید 
محــوری، عدالت محوری و تقدم آخرت بر دنیا در 
کنار بهره مندی معقول و مقبول از حسنات و طیبات 
دنیا اســت، به طور طبیعی همین نگرش در حوزه 
فلسفه و اندیشه های سیاسی ایشان نیز تاثیر مستقیم 
به جا می گذارد و از نظر ایشان حکومت و سیاست به 
معنای تدبیر امور اجتماعی، نمی تواند جدا از نگرش 
هستی شناسی نسبت به خدا و معاد و عدالت باشد.
از آنجا که مقتضای عدالت قرار دادن هر چیزی 
در جایگاه حق الهی اســت که مقدر برای اوست، 
هرگونه جابه جایی بــه معنای ظلم خواهد بود که 
امیرمومنان علــی)ع( آن را باطل می داند و هرگز 
راضی نمی شــود تا حق را ضایع کند، هر چند که 

دنیایش با قدرت و حکومت تضمین شود. 
ابــن عباس نقل می کند: در ســرزمین ذی قار 
خدمت امام رفتم، در حالی که ایشان کفش خود را 

پینــه می زد، هنگامی که من را دید، فرمود: قیمت 
این کفش چقدر است؟ گفتم: بهایی ندارد. فرمود: به 
خدا سوگند، این کفش بی ارزش، نزد من، از حکومت 
بر شــما محبوبتر است، مگر اینکه »حق« را با آن 
به پا دارم یا باطــل را از میان بردارم.)نهج البالغه، 

خطبه 33(
آن حضــرت)ع( در جایی دیگر نیز می فرماید: 
خدایــا! تو می دانی که جنــگ و درگیرِی ما، برای 
به دســت آوردن قــدرت و حکومت و دنیا و ثروت 
نبود، بلکه می خواســتیم نشانه های حق و دین تو 
را به جایگاه خویش بازگردانیم و در ســرزمین های 
تو اصالح را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده ات در 
امن و امان زندگی کنند.)نهج البالغه، خطبه 131(

در فلســفه سیاســی - اجتماعی امیرمومنان 
علی)ع( بر اســاس همان فلسفه هستی شناسی و 
انسان شناســی قرآن، حکومت و زعامت سیاســی 
و اجتماعــی مردم یک پســت و مقام دنیایی برای 
تامین عدالت در زندگی اجتماعی است. پس همین 
قدرت ظاهری و مقام اجتماعی، مانند سایر مظاهر 
مادی دنیا، از آب بینی بزغاله ای بی مقدارتر اســت، 

اگر عامل تامین عدالت اجتماعی نباشد و حقی ادا 
نشود و ظلمی دفع نشود. 

اما همیــن حکومت  اگر بــرای احقاق حق و 
اقامه عدالت باشــد که فلسفه بعثت همه پیامبران 
اســت)حدید، آیــه 25( از اعمال صالح برجســته 
است؛ زیرا حکومت و قدرت وسیله ای برای اجرای 
عدالت، گرفتن حق و خدمت به اجتماع شده است 
و حضــور امام عادل و حق گــرا اجازه نمی دهد تا 
دشمنان انسان و اســالم، از فقدان رهبران الهی و 
 عــدم حضور آنان سوءاســتفاده کنند و به تضییع 

قوق مردم بپردازند.

جایگاه اولیای الهی در اجتماع
البتــه برخی از تشــکیک کنندگان با  اشــاره 
به اینکه مالک، خدا اســت و حکــم جز برای او 
نیست)یوسف، آیه 40(، هر گونه حکومت را مردود 
می شمارند و والیت انسان بر انسان و امت را نفی 
می کنند؛ در حالی که از نظر آموزه های قرآن، هر 
چند که والیت به عنوان یک حق ذاتی برای خدا 
است)شــوری، آیات 9 و 28(، ولی همین والیت 
برای مظاهر الهی که صفات خدا را در خود ظهور 
بخشیده اند، ثابت است و خدا بصراحت آن را برای 
آنان از جمله پیامبر مکرم )ص( در  قرآن)احزاب، 
آیــه 6( و امامان از جمله امیرمومنان علی)ع( در 
آیه 55 سوره مائده و آیات دیگر ثابت کرده و آنان 
را به عنوان »اولوااالمر« دارای والیت امور از جمله 
امور سیاســی و اجتماعی از حکومت و مانند آن 
معرفی کرده اســت، به طوری که مخالفت با آنان 
به معنای عصیان و مخالفت با پیامبر)ص( و خدا 
و اطاعت از آنان اطاعت خدا و پیامبر)ص( خواهد 

بود.)نســاء، آیه 59؛ آل عمران، آیات 32 و 132؛ 
ممتحنه، آیات 8 و 9(

بر اساس فلسفه سیاسی امیرمومنان)ع( اجتماع 
انسانی به گونه ای سامان داده شده است که انسان ها 
باید تابع اولیای الهی باشند؛ و اگر این والیت اهلل را 
نپذیرفتند به طور طبیعی گرفتار والیت طاغوت و 
شیطان خواهند شد)بقره، آیه 257؛ نساء، آیه 76( 
از همیــن رو امیرمومنان علــی)ع( درباره ضرورت 
والیت و حکومت در اجتماعات بشــری می فرماید: 
البَُدّ للّناِس ِمْن أمیٍر بَّر أوفاجٍر؛ برای مردم چاره ای 
جز امارت امیران نیکوکار یا بدکار نیست.)نهج البالغه، 

خطبه 40(
پس اگر کســی والیــت اهلل را نپذیرد به طور 
طبیعی تحت والیت شیطان و طاغوت خواهد بود 
و شــق ســوم ندارد؛ و اگر گفته شود که شق سوم 
همان آنارشیسم و هرج و مرج گرایی است، آن شق 
سوم چیزی جز والیت طاغوت و شیطان نیست؛ اگر 
والیت اهلل موجب انسجام و وحدت انسان ها و نظم در 
امور زندگی آنان است؛ والیت طاغوت و شیطان جز 
تفرقه و هرج و مرج و نزاع چیزی را به دنبال ندارد، 
چنانکه خدا در قرآن بر این امر تاکید دارد.)حجرات، 
آیه 10؛ بقره، آیــات 257  و 285 و 136 و 102؛ 
مائده، آیات 90 و 91؛ آل عمران، آیات 84 و 103( 
از آنجــا که والیت الهی نور اســت و مردم را از 
ظلمات متعدد به نور واحد می رســاند، همچنین 
والیت معصومان و اولیای الهی این گونه است؛ در 
حالــی که والیت طاغوت، مردم را از نور به ظلمت 
می برد و تفرقه و جدایی را موجب می شود. بنابراین، 
جایگاه اولیای الهی را در وحدت اجتماع می توان به 
عنوان حبل اهلل دانست که موجب وحدت و اتحاد و 
پرهیز از تفرقه می شود؛ به سخن دیگر، هر اجتماعی 
اگر بخواهد وحدت و اتحاد داشته باشد، می بایست به 
حاکمیت اولیای الهی تکیه کند و آن را حق و عامل 
عدالت و وحدت بداند؛ چنانکه امیرمومنان علی)ع( 
می فرماید: جایگاه رهبر، همانند ریسمان محکم است 
که مهره ها را متحد ســاخته، به هم پیوند می دهد. 
اگر این رشته از هم بگسلد، مهره ها پراکنده شده هر 
کدام به سویی خواهند افتاد و هرگز جمع نخواهند 

شد.)نهج البالغه، خطبه 146(
از نظر امیرمومنان روشی که پیشینیان در پیش 
گرفته بودند، بر خالف حق و عدل بوده و نمی توان 
آن را معیــاری برای حکومت اســالمی قرار داد. از 
همیــن رو در همان آغاز هجوم مردم به ایشــان و 
درخواســت برای پذیرش خالفــت می فرماید: اگر 
روش گذشــتگان را می خواهیــد، دیگری را طلب 
کنید، مرا وا گذارید و دیگری را طلب کنید؛ زیرا ما 
به استقبال چیزی می رویم که چهره های مختلف و 

جهات گوناگون دارد.
ایشان سپس می افزاید: دل ها بر این امر استوار، 
و عقل ها ثابت نمی ماند، چهره افق حقیقت را ابرهای 
تیره فساد گرفته و راه مستقیم، ناشناخته مانده است. 

آگاه باشید! اگر دعوت شما را اجابت کنم طبق آنچه 
خود می دانم با شما رفتار می کنم و به سخن این و 
آن و سرزنش سرزنش کنندگان گوش نخواهم داد، 
اگر مرا رها کنید، من چون یکی از شما هستم، شاید 
من شــنواتر و مطیع تر از شما به امیر باشم. در این 
شرایط من وزیر و مشاورتان باشم، بهتر از آن است 

که امیر و رهبرتان شوم. )نهج البالغه، خطبه 92(
امام علی)ع( در تقسیم بیت المال همان مبانی 
حق و عدل را مراعات می کند که البته موجب رنجش 
بسیاری از جمله طلحه و زبیر می شود، به طوری که 
در این باره حرف و حدیث بسیار شده و آن حضرت 

ناچار به واکنش می شود.
در روایت است که امام )ع( پس از واقعه ای که 
درباره تقسیم بیت المال پیش آمده بود، به مسجد 
آمد و بر منبر رفــت و اعالم کرد که خداوند برای 
هیچ کس جز به تقوا برتری قائل نشده و پاداش آن 
را در آخرت خواهد یافت. آنگاه فرمود: من روشی جز 
قرآن و سنت پیغمبر انتخاب نخواهم کرد، هرکس 
به آن راضی نیست، هر کجا می خواهد برود، کسی 
که خدا را اطاعت کند و به حکم او، حکم نماید، از 

هیچ کس وحشت ندارد. 
سپس از منبر فرود آمد و دو رکعت نماز خواند، 
آنگاه طلحه و زبیر را پیش خود خواســت و فرمود: 
شما را به خدا ســوگند، آیا اینطور نبود که من از 
بیعت کراهت داشتم و شما با رغبت بیعت کردید؟ 

گفتند: بلی. 
فرمود: پس این چه وضعی اســت که از شــما 
مشاهده می شــود؟ گفتند: بیعت کردیم که بدون 
مشــورت ما کاری نکنی و مــا را بر دیگران برتری 
بخشــی، اما اموال را مساوی تقسیم کردی و بدون 

مشورت ما این عمل را انجام دادی؟ 
امام فرمود: استغفار کنید )که من چنین شرطی 
را از شــما برخــالف رضای خدا پذیرفته باشــم( 
هم اکنون بگویید آیا حقی از شما گرفته ام یا به شما 

ستم کرده ام. گفتند: معاذ اهلل 
فرمــود: آیا حکم و یا حقــی مربوط به یکی از 
مســلمان ها بوده که من جاهل به آن بوده ام و یا از 

گرفتن آن عاجز مانده ام؟ 
گفتند: نه! فرمود: پس چرا مخالفت می کنید؟ 
گفتند: به خاطر اینکه در تقسیم بیت المال برخالف 
عمر بن خطــاب قدم بر می داری و ما را با دیگران 
مساوی قرار می دهی با اینکه غنایم با شمشیر ما به 

دست آمده است. 
امام فرمود: اما در باره مشــورت با شما، من به 
حکومت رغبتی نداشــتم مرا به ســوی آن دعوت 

کردید و اصرار ورزیدید، ترسیدم اگر رد کنم اختالف 
افتد. پس از قبول مسئولیت، در کتاب خدا و سنت 
پیامبر نظر افکندم، آنچه مرا راهنمایی کردند، عمل 
نمودم، احتیاج به نظر و رای شــما ندیدم چنانچه 
)فرضا( حکمی در کتاب خدا نباشــد و در ســنت 
پیامبر دلیلی بر آن نیابم و نیاز به مشــورت بود، با 
شما مشورت خواهم کرد. اما درباره تقسیم به طور 
مساوی، همه می دانیم پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
چنین دستور داده و کتاب خدا همین را می گوید. اما 
اینکه گفتید ما بیشتر زحمت کشیده ایم، می دانید 
عده ای از همه بیشــتر اســالم را یاری کرده اند و 
پیامبر آنان را با دیگران در تقسیم بیت المال فرقی 

نمی گذاشت.
 امام )ع(وقتی دید رعایت مساوات در عطایای 
بیت المال مورد اعتراض جمعی از یارانش قرار گرفت 
و آن را برخالف سیاست دانستند، فرمود: اتامرونی ان 
اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه! واهلل الاطور به 
ما سمر سمیر و ما ام نجم فی السماء نجما؛ آیا از من 
می خواهید که برای پیروزی خود، از جور و ســتم، 
در حق کسانی که بر آنها حکومت می کنم استمداد 
جویم؟!...)نهج البالغه، خطبه 126؛ ابن قتیبه، االمامة 
والسیاسه، ج 1، ص 153؛ تحف العقول، ص 131؛ 
فروع کافی، ج 4، ص 31؛ مفید، المجالس، ص 95؛ 

امالی طوسی، ج 1، ص 197.(
بر اســاس همان فلســفه زندگی، امام در بیان 
فلســفه و اندیشه سیاسی به ویژگی رهبر و اولیای 
امور اشاره می کند و می فرماید: او )انسان برتری که 
شایستگی امامت دارد( از معادن و گنجینه های آیین 
خدا و از ارکان زمین اســت. خود را ملزم به عدالت 
کرده و نخســتین گامش در راه عدالت، اجتناب از 
هواپرستی و تمایالت شخصی است. او چهره حق را 
آنچنانکه هست می نمایاند و خود بدان عمل می کند، 
هیچ کار خیری نیست جز آنکه برای انجام آن همت 
گمارده و هر کجا گمان خیری می رود او در تعقیب 
آن اســت. خود را در اختیار کتاب خدا نهاده و آن 
را پیشــوا و امامش قرار داده، هر کجا که قرآن بار 
می نهد او در همان جا فرود می آید و آنجا که منزل 
می کند، او نیز همانجا را منزلگاه خود قرار می دهد. 

)نهج البالغه، خطبه 87(
اصــوال از نظر امیرمومنان علــی)ع( مناصب و 
امتیازات دنیوی زمانی ارزش می یابد که در راستای 
»حق و عدل« و احقاق و اقامه آنها باشد وگرنه هیچ 
ارزشی ندارد. آن حضرت در نامه ای که به »عثمان بن 
حنیف انصاری « فرماندار بصره نوشته به مسئولیت 
سنگین خود اشاره کرده می گوید: ااقنع من نفسی 
بان یقال: هذا امیرالمؤمنین وال  اشارکهم فی مکاره 
الدهر او اکون اسوة لهم فی جشوبة العیش؛ آیا خود 
را به همین قانع کنم که گفته شود: من امیر مؤمنانم 
ولی با مردم در ســختی ها و رنج های روزگار سهیم 
نباشــم و پیشوا و مقتدایشان در تلخی های زندگی 

نباشم؟ )نهج البالغه، نامه 45.(
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