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تاریخ پذیرش1395/3/26 :
		
تاریخ دریافت1395/1/25 :

12

پژوهشهای سياست اسالمی /سال چهارم /شماره نهم /بهار و تابستان 1395

رویکرد تحلیل تاریخی است (روش) .مبنای مشارکت سیاسی شهروندان یک جامعۀ
دینی ،نه تابعیت از محاسبۀ عقالنی سود و زیان ،که بر الفت و دوستی دو سطحی
شهروندان با یکدیگر استوار است .تحقق این غایت ،نیازمند ساماندهی مناسبات
اجتماعی جامعۀ ایمانی بر اساس سه رکن برابری ،برادری و استفادۀ تأخیری و حداقلی
از خشونت است (یافته).
واژگان کلیدی :الفت ،دوستی ،مودت ،برادری ،نظام سیاسی اسالم ،دولت نبوی و
دولت علوی

مقدمه
همۀ نظامهای سیاسی در این مسئله اتفاق نظر دارند که باید یک مطلوب نهایی داشته باشند .در این
راستا ،اهداف همۀ نظامهای سیاسی -باوجود اختالفهایی که دارند -تأمین مصالح اجتماعی در
دنیاست؛ اما آنچه اسالم را از دیگر نظامهای سیاسی متمایز و ممتاز میکند ،این است که از دیدگاه
متوسط نظام سیاسی قلمداد میشود .هدف نهایی نظام سیاسی اسالم ،پیرو
اسالم ،این امر هدف
ِ
دیگر ابعاد مکتب اسالم ،رسیدن به سعادت ـ که همان تکامل نفس انسان و تقرب به درگاه الهی
استـ میباشد .توضیح آنکه هر نظام سیاسی با در نظر گرفتن هدف یا هدفهایی میکوشد بر مبنای
دستورهای دین و اتخاذ سیاستها و خطمشیهایی ،جامعه را بدان رهنمون سازد .در طبقهبندی
اهداف نظام سیاسی ،به دو نوع هدف میتوان اشاره کرد .بخش اول ،هدف غایی و بلندمدت است
که برترین مقصد در نظام سیاسی به شمار میرود و مطلوبیت ذاتی دارد؛ و دیگری اهداف میانی و
متوسط است که در راستای هدف نهایی قرار داشته ،جنبۀ مقدمی دارد (نوروزی .)20:1384،در مکاتب
مادی و غربی ،هدف سیاست کسب قدرت است؛ اما در اسالم این هدف باالصاله اعتبار ندارد و
کسب قدرت برای آن است که سرانجام سعادت دنیوی و اخروی مردم تأمین شود .تالش این مقاله
جمعی یک نظام مردمساالر دینی ،هدف اصلی
آن است که نشان دهد در زندگی اجتماعی و حیات
ِ
ایجاد الفت میان مردمان است.
وقتی سعادت را هدف غایی نظام سیاسی اسالم در نظر بگیریم ،اهداف متوسطی در این راستا
قابل ذکرند که میتوان از احقاق حق ،بسط عدالت ،آزادیهای مشروع ،تعلیم و تربیت ،و ایجاد
بستری مناسب برای رشد و تعالی معنوی افراد یاد کرد (نوروزی .)21:1384 ،در تشریح اهداف و
متوسط نظام سیاسی اسالم ،کتابهای بسیاری نگاشته شده است که این اهداف را بررسی کردهاند؛
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اما شگفت آن است که اغلب بر عدالت ،رشد و مانند آن تمرکز کرده یا به تبیین تفاوت برخی از این
اهداف ،همچون آزادی در نظام سیاسی اسالم و غرب پرداختهاند (مصباح یزدی1378 ،؛ ابراهی مزاده آملی،
1377؛ موسوی1387 ،؛ فیرحی1382 ،؛ نوروزی.)1384 ،

یکی از مهمترین اهداف نظام سیاسی در اسالم که تحقق الفت ،مودت و دوستی است ،در بیشتر
آثار مربوط به نظام سیاسی اسالم ،مغفول و مهجور مانده است .اهمیت طرح این موضوع آن زمان
بیشتر آشکار میشود که بهواسطۀ تبلیغات سوء صورتگرفته و البته به واسطۀ برخی سوءرفتارها ،این
تصور و پندار در ذهن برخی از نسل جدید شکل گرفته است که دین اسالم صرفا در پی محدودسازی
است و غایتی جز کشف منافقان و ضرب کافران و رجم مذنبان و قتل مرتدان در سر ندارد و به تبع آن،
غایت جمهوری اسالمی به مثابه یک نظام مردمساالر دینی نیز جز این نیست! در این مقاله ،درصدد
ْ َ ٌ
َ ْ ْ َ
نفی وجوه قهری و جباری دین نیستیم که بهصریح آیۀ قرآن َ«وأ َنزل َنا ال َح ِدید ِف ِیه َبأ ٌس ش ِدید َو َم َن ِاف ُع
َّ
اس»( 1حدید)25 :؛ بلکه میکوشیم در کنار برجستگی کنونی وجوه قهری دین ،وجوه رحمانی آن،
ِللن ِ
بهویژه در سطح اهداف سیاسی نظام اسالمی را نیز عیان سازیم.
 .1اهداف سیاسی-اجتماعی نظام مردمساالر دینی
ً
ّ
متصور برای یک نظام مردمساالر دینی ،همواره بر عدالت و بعضا بر امنیت تأکید
در میان اهداف

میشود و از عنصر مهم و تأثیرگذاری همچون الفت و دوستی غفلت میشود؛ در حالی که اهداف
نظام سیاسی و اجتماعی اسالم را باید در سهگانۀ عدالت ،امنیت و الفت جستوجو کرد .برای مستدل
ساختن این مدعا ،نیازمند رجوع به تجربۀ نبوی و علوی هستیم .از همین رو ،رویکرد نظری این
تحقیق ،تحلیلی-تاریخی است.
عدالت

الفت

 .1و آهن را نازل كردیم كه در آن قوت شدیدی است ،و منافعی برای مردم.

امنیت
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 .1-1دولت نبوی :از دیدگاه عموم مسلمانان ،نخستین و عالیترین نمونۀ آرمانی از دولت اسالمی،
دولت حضرت محمد در مدینةالنبی است (فیرحی .)31 :1382 ،از همین رو ،سامانبخشی هر نوع
نظام سیاسی كه مبتنی بر اسالم باشد ،ناگزیر و ناگریز از رجوع به این نخستین و كاملترین الگوی
نظام سیاسی است .دین اسالم به شهر مدینه وارد شده است؛ شبکۀ قدرت در این شهر ،از رؤسای
قبایلی که مشرک بودند ،به پیامبر اکرم منتقل شده است؛ آیا هیچ تفاوتی در فضای اجتماعی این
شهر پدید آمد؟ شبکۀ قدرت جدید که بر اساس اسالم شکل گرفته ،کدامین هدف اجتماعی را دنبال
میکند که شبکۀ پیشین در پی آن نبوده است؟
کوشش پیامبر بر آن بود که مالک نسب را که میراث جاهلی بود ،به مالک عقیده تغییر دهد.
پیامبر اکرم در مدینه به جای واژههای قومی چون بنیهاشم ،قریش ،اوس و خزرج ،از واژههای
خنثی نسبت به قبیله ،چون مهاجر و انصار مدد گرفت و کوشید مفهوم «قبیله» را با مفهوم «امت»
جایگزین سازد .به این ترتیب ،امت بدیل قبیله گردید .جایگاه شرفای قبایل در نظام حکومتی
پیامبر ،جای خود را به صحابه داد و به جای مالک نسب و بزرگی پدر ،سبقت در اسالم ،حضور
در جنگ بدر و ...اهمیت یافت .قرآن نیز از خطابهای «یا ُّای َها ّالناس» و «یا ُّای َها َّال َ
ذین آمنوا» بهره
بسیار گرفت.
پیامبر اکرم نخستین نیاز و ضرورت برای بنیانگذاری یک مدینه را ،طراحی و تدوین یک بنیان
نظری و چهارچوب قواعد اساسی در قالب یک قرارداد و پیماننامۀ عمومی و مورد توافق همگان
مسلمان قریشی
مؤمنان
دانست و به این امر مبادرت ورزید .این قرارداد ،بین حضرت محمد،
ِ
ِ
و یثربی ،و سایر افراد و قبایلی بسته شد که در یثرب و حومه زندگی میکردند (علیخانی.)93 :1388 ،
پیامبر اکرم نخستین پیماننامۀ خویش در مدینه را این گونه آغاز کردَ « :هذا ک ٌ
تاب ِم ْن ُم َح ّم ٍد َّالنبى
ِ

مین م ْن ُق َر ْی َش َو َی ْثر َب َو َم ْن َتب َع ُهم َف َلح َق به ْم َو َج َاه َد َم َع ُهم َا َّن ُهم ُا َّم ٌة َواح َد ٌة م ْن ُ
نین َو ْال ُم ْسل َ
َب ْی َن ْال ُمؤم َ
ون
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّ
اس»( 1ابنهشام .)319 :1385 ،به این ترتیب ،پیامبر میکوشید با خلق نوعی عصبیت دینی و روابط
الن ِ

تضامنی بین مؤمنان ،قبیله و کارکردهای حمایتی و هویتبخشی آن را به حاشیه براند.
یكى از موفقیتهاى بزرگ پیامبر پس از هجرت به مدینه ،این بود كه به وسیلۀ این پیماننامه
میان مسلمانان و یهودیان از یک سو ،و میان مهاجران و انصار از سوی دیگر ،و میان دو قبیلۀ بزرگ

 .1این نوشتهای است از سوی محمد پیامبر میان مؤمنان و مسلمانان از قریش و یثرب و کسانی که تابع آناناند و به ایشان میپیوندند
و همراه آنان جهاد میکنند ،که همۀ اینان امتی واحد هستند.
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مدینه (اوس و خزرج) -كه بیش از یكصد سال گرفتار جنگ و خونریزى و اختالف بودند -صفا و
الفت ایجاد كرد و با اتحاد آنها ،جبهۀ نیرومندى در مدینه به وجود آمد.
خداوند بعد از سفارش مسلمانان به وحدت ،به این نعمت اشاره میکند:
ّ َ ً َ ََ ُ ْ ْ ُ ْ َ ّ َ ُ ْ ُ َ
ْ
َ َ َّ َ
یعا َوال تف َّرقوا َواذك ُروا ِن ْع َمة الل ِه َعل ْیك ْم ِإذ ك ُنت ْم أ ْع َداء فألف َب ْی َن
َو ْاع َت ِص ُموا ِب َح ْب ِل الل ِه ج ِم
ُُ ُ ََ
ْ َ ً َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ ِّ َ َّ َ َ َ َ ُ
ََ َ
الن ِار فأنقذكم ِّم ْن َها كذ ِلك
قل ِوبك ْم فأ ْص َب ْح ُتم ِب ِن ْع َم ِت ِه ِإخوانا وكنتم على شفا حفر ٍة من
ُ َ ِّ ُ ّ
الل ُه َل ُك ْم َآیاته َل َع َّل ُك ْم َت ْه َت ُد َ
یبین
ون( 1آلعمران .)103 ،در این آیۀ قرآن بهخوبی آشکار است
ِِ
که نتیجۀ سیاستورزیهای پیامبر اکرم در مدینه و بعدها مکه ،ایجاد الفت و دوستی
در جامعه بوده است و خداوند از این امر به عنوان نعمت یاد میکند .صاحب تفسیر
روض الجنان ،در شأن نزول این آیه مینویسد:

اوس و خزرج دو برادر بودند از مادر و پدر از میان ایشان عداوتى درافتاد به سبب سمیر
و حاطب .سمیر ،پسر زید بن مالك بود ،احد بنىعمرو بن عوف .او حلیفی را از آن مالك
ّ
الخزرجى بكشت؛ نام او حاطب بن الحرب من مزینة .به این سبب ،از میان
بن عجالن
این دو قبیله كارزار و عداوت افتاد و مدت دراز بماند؛ تا اهل علم به اخبار عرب چنین
گفتند كه :آن عداوت و حرب میان ایشان ،صد و بیست سال بماند ،و همچنین متصل
شد تا به عهد رسول صلی الله علیه و آله که او به دعوت برخاست .خداى تعالى به بركت
رسول و سعى او ،آن عداوت برگرفت از میان ایشان (رازی ،1372 ،ج465 :4و.)466

عارف ربانی ،میرزاحسن اصفهانی ،ملقب به صفیعلیشاه ،این آیات را چنین به نظم درآورده
است( :صفیعلیشاه.)174 :1383 ،
داد الفت بینتان رب البشر
خود شما بودید خصم یكدگر
وین اخوت بین ارباب َرشاد
بود ز افضال پیمبر این وداد
پس رهانید او شما را خوش شدید
بر كنار گودى از آتش بدید
نكتۀ بسیار مهمی که در این آیه نهفته ،آن است که خداوند تألیف قلوب مؤمنان را به خود نسبت
میدهد و مىگوید« :خدا در میان دلهاى شما الفت ایجاد كرد» (مکارم شیرازی ،1366 ،ج.)30 :3
خداوند در ادامۀ آیه میفرماید :شما در گذشته در لبۀ گودالى از آتش بودید كه هر آن ممكن بود در
(بزرگ) خدا را بر خود به
 .1و همگی به ریسمان خدا [قرآن و اسالم ،و هر گونه وسیلۀ وحدت] چنگ زنید و پراکنده نشوید! و نعمت
ِ
لب حفرهای
برکت
ِ
یاد آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و او میان دلهای شما الفت ایجاد کرد و به ِ
نعمت او ،برادر شدید! و شما بر ِ
از آتش بودید؛ خدا شما را از آن نجات داد .اینچنین ،خداوند آیات خود را برای شما آشکار میسازد؛ شاید پذیرای هدایت شوید.
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آن سقوط كنید و همه چیز شما خاكستر گردد! در اینكه منظور از « نار» در آیه ،آتش دوزخ است یا
آتشهاى این جهان ،در میان مفسران گفتوگو شده است؛ ولى با توجه به مجموع آیه چنین به نظر
میرسد كه نار ،كنایه از جنگها و نزاعهایى بوده كه هر لحظه در دوران جاهلیت به بهانهاى در میان
اعراب شعلهور مىشد .قرآن مجید با این جمله ،اوضاع خطرناك عصر جاهلیت را منعكس مىسازد
كه هر لحظه خطر جنگ و خونریزى آنها را تهدید مىكرد و خداوند در پرتو نور اسالم ،ایشان را از
آن وضع نجات داد و به یقین با نجات یافتن از وضع خطرناك گذشته ،از آتش سوزان دوزخ نیز نجات
یافتند(.مکارم شیرازی ،1366 ،ج.) 30: 3
پس از تدوین قانون اساسی برای نظام نوپا ،اقدام بعدی پیامبر برای استوارسازی مناسبات
اجتماعی بر الفت و دوستی ،پیمان برادری یا مؤاخات بود .پس از گذشت پنج یا هشت ماه اندکی،
کم یا بیشتر ،از ورود حضرت به مدینه ،ایشان میان اصحابش از مهاجرین و انصار ،پیمان برادری
منعقد کرد (عاملی ،1386 ،ج .)87 :3اهمیت اقدام پیامبر زمانی آشکار میشود که حجم رقیبانی را
که جامعۀ نوپا را تهدید میکردند ،در نظر بگیریم :اختالفات اوس و خزرج ،که هنوز بخش عمدهای
از آنان مشرک بودند؛ یهودیان مدینه؛ و حریفان خارجی ،به ویژه مشرکان مکه .از همین رو ،پیامبر
ناگزیر از ایجاد روابط مطمئنی بود که بتواند از سستی و اهمال آحاد این جامعۀ نوپا جلوگیری کند و
آنان را با مهر و محبت و در بهترین نحو پیوند دهد (عاملی ،1386 ،ج98 :3و.)99
درست است که مسئلۀ مؤاخات و برادری در مرحلۀ نخست دوبهدو بوده است و شاید چنین به نظر
برسد که امری جزئی میان افراد و نیروهای مجتمع در مدینه بود ،اما اگر اندکی تأمل کنیم ،خواهیم دید
که حاصل این پیمان برادری میان تکتک نیروهای دوگروه مهم مسلمانان ،یعنی مهاجران و انصار ،همان
نتیجۀ ّ
اخوت عمومی را به دنبال داشت .پیمان برادری در مرحلۀ اول ،زنجیرۀ اتصال میان این دو گروه
مجتمع در مدینه به شمار میآمد (هدایتپناه .)50 :1383 ،پیمان برادری ضمن ایجاد الفت و دوستی میان
مسلمانان ،به کاهش عصبیت قومی و قبیلهای رایج در میان مسلمانان نیز مدد رساند .در جامعۀ اسالمی،
تمام قبایل و طوایف مختلف ،امت واحدی را تشکیل میدهندَ « :أ َّن ُه ْم ُأ َّم ٌة َواح َد ٌة م ْن ُدون َّ
اس» یکی از
الن
ِ ِ
ِ
ِ
َّ ْ ُ َ ْ ٌ
ارکان و پایههای استوار این امت واحده ،اخوت استِ « :إن َما ال ُم ْؤ ِمنون ِإخ َوة» (حجرات.)10 :
نتیجۀ مهم دیگر پیمان برادری ،در نخستین برخورد جدی مسلمانان و مخالفانشان در جنگ بدر
َّ َ َ َ
آشکار شد .خداوند پس از پیروزی بدر ،بر پیامبر خود منت میگذارد و میفرمایدَ :و ال ِذی أ َّیدك ِب َن ْص ِر ِه

َ
َ ً َ َ َّ ْ َ َ ْ َ ُ ُ
َّ َ َّ َ
َّ
َو ب ْال ُم ْؤمن َین َو َأ َّل َف َب ْی َن ُق ُل ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
وب ِه ْم َول ِك َّن الل َه ألف َب ْی َن ُه ْم ِإن ُه
ِ ِِ
ض ج ِمیعا ما ألفت بین قل ِ
ِ
وب ِهم لو أنفقت ما ِفی األر ِ
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َع ِز ٌیز َح ِك ٌیم (انفال62 :و :)63و همان کسی است که تو را با یاری خود و مؤمنان تقویت کرد و دلهای
آنها را با هم الفت داد .اگر تمام آنچه را روی زمین است صرف میکردی که میان دلهای آنان الفت
دهی ،نمیتوانستی! ولی خداوند در میان آنها الفت ایجاد کرد .او توانا و حکیم است.
مفاد آیه بهخوبی بر اهمیت و نقش مهم الفت در پیروزی مسلمین تأکید دارد .از همین روست
که الفت ،یکی از مهمترین اهداف میانی نظام سیاسی اسالم است که البته خود میتواند زمینهساز و
بسترساز تحقق اهداف دیگری برای نظام سیاسی باشد.
 .1-2دولت علوی :پس از دولت پیامبر اکرم ،دومین الگوی عملی و واقعی فراروی مسلمانان،
به ویژه شیعیان ،دوران کوتاه حکومت امام علی است .در باب دولت امام علی بسیار نوشته و
بیشتر آنچه در باب دولت علوی گفته و بیان شده ،تأکیدی است بر تبیین جایگاه عدل
گفته شده استِ .
و قسط در این دولت (علیخانی)1388 ،؛ هرچند هنوز حق مطلب در باب عدالت ایفا نشده است ،اما
نباید از دیگر وجوه دولت علوی غافل بود.
امام علی در نامۀ ماندگار خویش به مالک اشتر ،بر اهمیت ّمودت و دوستی بالفاصله بعد از
عدالت تأکید میکنند:

َْ َ ُ
َّ
َّ َ ْ َ َ ُ َ َ ْ َ
َّ َ َ ْ
َ
ُ
َ ُ َْ ْ
ِإن أفضل ق َّر ِة ع ْین ال ُوال ِة ِا ْس ِتق َامة ال َعد ِل ِفی ال ِبال ِد َو ظ ُه ُور َم َو َّد ِة ا َّلر ِع َّی ِة و ِإن ُه ال تظ َه ُر َم َو َّدت ُه ْم ِإال
َْ
َّ
َ
ب َس َال َمة ُص ُدوره ْ ِم َو َال َتص ُّح َنص َ
یح ُت ُه ْم إ َّال بح َیطته ْم َع َلى ُو َالة َا ْ ُل ُ
ور َو ِقل ِة ِا ْس ِتثق ِال ُد َو ِل ِه ْم َو ت ْر ِك
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ْ ْ َ ْ َ ُ َّ
ْ
ِاس ِتبط ِاء ِان ِقطاع مد ِت ِهم (نهجالبالغه ،نامۀ  :)53همانا برترین روشنی چشم زمامداران ،برقراری
ِ
عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم است؛ که محبت دلهای رعیت ،جز با پاکی
قلبها پدید نمیآید و خیرخواهی آنان زمانی است که با رغبت و شوق ،پیرامون رهبر را
گرفته باشند و حکومت بار سنگینی بر دوش رعیت نگذاشته باشد و طوالنی شدن مدت
زمامداری ،بر ملت ناگوار نباشد.

اهمیت الفت و زدودن تفرقهها و اختالفها به قدری است که حتی در زیارتنامهها ـکه در نگاه
اول ،امری غیرسیاسی به نظر میرسند نیز انعکاس یافتهاند .برای نمونه ،در زیارت جامعۀ کبیره که
ُ
ْ َ ُ َُ
َ َُ ُ َ
االتك ْم ت َّم ِت الك ِل َمة َو عظ َم ِت ِّالن ْع َمة
یکی از معتبرترین زیارتهای شیعه است ،میخوانیم« :و ِبمو ِ
ََ ُْ َ ُ
َو ْائ َتلف ِت الف ْرقة»( 1ابن بابویه قمی .)374 :1390 ،عالمه مجلسی در شرح زیارت جامعۀ کبیره ،ذیل این
 .1و به مواالت شما دین كامل شد؛ و نعمت عظمت یافت؛ و جدایی و تفرقه ،به الفت و گردهمایی مبدل گشت.
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فقره این نکتۀ تأکید میکنند که مؤمنین همچون جان واحدی هستند 1که به واسطۀ محبت و دوستی،
اختالف و تفرقۀ آنان از میان برداشته شده و زمانی میرسد که هیچگونه پراکندگی در میان افراد عالم
وجود نداشته باشد (زمردیان 2.)766 :1366،نکتۀ مهم آن است که بر اساس آیات قرآن ،این ویژگی تنها
به معصومین اختصاص ندارد و میتواند دیگر افراد جامعۀ ایمانی را نیز دربربگیرد .خدای متعال در
ُ َ
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َّ َ
ات َس ْیج َعل ل ُه ُم َّالر ْح َم ُن ُو ًّدا» (مریم :)96 :همانا کسانی
قرآن میفرمایدِ « :إن ال ِذین آمنوا وع ِملوا الص ِالح ِ
که ایمان بیاورند و کارهای شایسته کنند ،خداوند رحمان محبتی برای آنها در دلها قرار میدهد».
 .2الفت در اندیشۀ اندیشمندان مسلمان
برای اشاره به جایگاه و اهمیت الفت و محبت در اندیشۀ اندیشمندان مسلمان ،ناگزیریم ابتدا به
دیدگاههای ارسطو اشاره کنیم؛ از آن رو که اندیشۀ ایشان در این معنا ،تحت تأثیر ارسطو بوده است .از
مباحث قابل توجهی که ارسطو در رسالۀ اخالق نیکوماخوس بدان پرداخته ،محبت و دوستی و نقش آن
در قوام زندگی اجتماعی آدمیان است .ارسطو در دو فصل هشتم و نهم رسالۀ اخالق خویش ،به مباحث
ً
نسبتا مبسوطی پیرامون محبت میپردازد .ارسطو از محبت به همنوع ،به عنوان یک فضیلت و در عین
حال یک نیاز طبیعی و مهم در زندگی اجتماعی بشر یاد میکند .دیدگاه ارسطو دربارۀ محبت و دوستی
و اسباب آن و همچنین نقش محبت در قوام موجودات در عالم وجود اغلب ،و زندگی اجتماعی بشر
بهویژه ،مورد توجه فیلسوفان و عالمان اخالق قرار گرفته است (احمدی طباطبایی.)119 :1384 ،
ارسطو با طرح «فضیلت دوستی» ،بحث خردمندانهای پیش کشید که با وجود آن ،مدینۀ ارسطو
از عدالت بینیاز میشد .آنجا که دوستی برقرار باشد ،نیازی به عدالت نیست؛ در حالی که با وجود
عدالت ،باز هم نیاز به دوستی هست .دوستی موجب میشود که شهروندان بیترس از آینده ،به
بهترین شکل ،نقشهای خود را در جامعه به اجرا درآورند (شریعت142 :1381 ،و .)143ارسطو دوستی
را بهتنهایی مایۀ فضیلت ،و در عین حال ضروریترین فضیلت زندگی ما میداند؛ زیرا تنها از راه
دوستی است که میتوان ارزشهای اخالقی ،چون شجاعت ،میانهروی ،سخاوت و عدالت را کشف
کرد .از نظر ارسطو ،انسان میتواند از حد دوستی طبیعی که مشترک میان انسان و حیوان است فراتر
َ َ َ َ َ َّ َ ُّ َ
َ َّ ُ
الصل َح َاء ِم ُنهم (مجلسی.)224 :1385 ،
فس و ِاحد ٍة ِسیما
 .1ف ِإن الم ِ
ؤم ِنین کن ٍ
 .2با وجود اهمیت و جایگاهی که الفت در نظام سیاسی و اجتماعی اسالم ایفا میکند ،اما در شرحهای صورتگرفته بر زیارت
ً
جامعه ،این فقره یا با بیتوجهی روبهرو شده یا مانند شرح عالمه مجلسی و احمد زمردیان ،به ذکر شرحی چندسطری و عمدتا
ترجمهگونه بسنده شده است.
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برود و به دوستی سیاسی رو کند .این دوستی موجب میشود که انسانها برای حل مسائل مختلف
اجتماعی گرد آیند و از تفرقه و گسست بپرهیزند (شریعت .)145 :1381 ،از همین رو ،دوستی در نزد
ارسطو مفهومی اخالقی ،سیاسی و بیناذهنی است و آن را مشتمل بر توجه و تعلق خاطر دوجانبهای
میداند که هر دو طرف رابطه به آن واقفاند .بنابراین نمیتوان دوستی را چونان خیرخواهی یکجانبه
از سوی خود یا دیگری دانست .دوجانبگی ،که بیانگر رابطۀ بیناذهنی در دوستی است ،هم مبنای
تفاهم و هم متضمن میزانی از برابری بین دوستان است .از سوی دیگر ،دوستی چونان پیوند اخالقی
است که یک شهر یا نظام سیاسی را دربرمیگیرد و مانع جنگ داخلی و ّ
جباریت است .دوستی ،برای
دولتها باالترین خیرهاست؛ زیرا آنها را از دستهبندی و تشتت مصون میدارد و به قوام مدینه کمک
میرساند (منوچهری111 :1384 ،و.)112
فارابی از نظریۀ ارسطویی در باب دوستی بهره برده است .وی به اهمیت محبت برای نظام
سیاسی-اجتماعی اشاره میکند و میگوید :اجزا و مراتب مدینه ،به واسطۀ محبت بعضی با بعضی
َ
دیگر مرتبط شده و پیوند خوردهاند و از راه عدالت و اعمال عادالنه محفوظ و باقی میمانند .فارابی
َ ُ َ
«العدل ت ِاب ٌع ِل ُلم ِح ِّب» ،عدالت را تابع محبت میداند
نیز به تبعیت از ارسطو ،با به کار بردن تعبیر
(منوچهری.)114:1384،

ابنمسکویۀ رازی در تهذیب االخالق و تطهیر االعراق ،و خواجه نصیرالدین طوسی در اخالق
ناصری ،به محبت و نوعدوستی توجه کردهاند .به باور ابنمسکویۀ رازی ،محبت و نوعدوستی با
انگیزههای مختلف ،از ویژگیهای ذاتی و فطری آدمیزادگان است و وجه تسمیۀ انسان نیز در همین
مادۀ انس است .زندگی اجتماعی بشر و تشکیل اجتماع نیز مولود همین انس و الفت و محبت میان
انسانهاست .ابنمسکویه یادآور میشود که بر انسانها و بهویژه مسلمانان ،فرض است که این انس
طبیعی را در میان خود تقویت کنند؛ و اینکه شریعت اسالم مردم را به آمدوشد و رفتن به اجتماعات
دینی و فرهنگی تشویق کرده ،از این روست که انس و الفت ،هرچه بیشتر میان آنان استوار گردد
(احمدی طباطبایی.)120:1384،
خواجه نصیرالدین طوسی در بحث مربوط به سیاست مدن ،مسئلۀ محبت و صداقت و چگونگی
معاشرت با اصناف خلق ،و نقش محبت و دوستی در قوام زندگی اجتماعی بشر را بررسی کرده است.
خواجه پس از تقسیمبندی محبت به طبیعی و ارادی ،و بازتقسیم محبت ارادی به چهار قسم دیگر ،به
این نتیجۀ سیاسی رهنمون میگردد که سلطان و ملک باید روابط خود با مردم و رعیت را بر پایۀ محبت
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استوار سازد (احمدی طباطبایی .)122-120 :1384 ،سپس خواجه نصیر به نقش دین و شریعت در تحکیم
مودت و محبت میان مسلمانان میپردازد و میگوید« :ممکن است شریعت اسالم نماز جماعت
را بر نماز تنها ،تفضیل به این علت نهاده باشد که تا چون در روزی پنج بار مردمان در یک موضع
مجتمع شوند ،با یکدیگر مستأنس گردند و اشتراک ایشان در عبادات و دیگر معامالت ،سبب تأکید
آن استیناس شود؛ و باشد که از درجۀ انس ،به درجه محبت رسد» (طوسی.)222 :1373 ،
ً
اهمیت ایجاد الفت و مودت در جامعه به قدری زیاد است که برخی از دانشمندان مسلمان اساسا
هدف سیاست اسالمی را ایجاد الفت دانستهاند .غزالی در کتاب احیاء العلوم به دستهبندی و ترتیب
علوم میپردازد و در ضمن آن ،جایگاه سیاست را روشن میسازد .از نظر او ،نظام دینی منوط به نظام
دنیاست و کار دنیا جز به اعمال آدمیان قوام نمییابد؛ و اعمال مورد نظر ،از سه قسم خارج نیست:
قسم اول خود چهار اصل را شامل میشود که سه اصل آن به کشاورزی ،پوشاک و مسکن برمیگردد و
به باور غزالی ،زندگی انسان بدون این امور مادی ممکن نیست .اصل چهارم ،سیاست است که به کار
«الفت دادن آدمیان و تجمع آنها برای یاری دادن بر اسباب معیشت و مضبوط دانستن آن» میپردازد.
قسم دوم و سوم ،مراتبی از علوم و فنون مانند آهنگری و آسیاب کردن است که به کار فراهم کردن و
تحقق اصول قسم اول یا تکمیل و تزیین آن میآید .همۀ این اقسام و اصول ،در خدمت قوام دنیایند
که خود زمینهساز آخرت میگردد .سرسلسلۀ این اقسام ،همان قسم اول ،و اشرف اصول در این قسم،
سیاست است که اصالح آدمیان را بر عهده دارد و نقطۀ پیوند فعالیتهای اجتماعی انسان و همیاری
در تنظیم دنیا در جهت فراهم کردن بهرهگیری مشروع در آخرت است (قادری90 :1388 ،و.)91
 .3استلزامات ایجاد الفت در جامعه
تحقق الفت و دوستی در جامعه و استوار ساختن مشارکت الفتمحور و دوسطحی شهروندان با
یکدیگر ،نیازمند ساماندهی مناسبات اجتماعی جامعۀ ایمانی بر اساس سه رکن برابری ،برادری و
استفادۀ تأخیری و حداقلی از خشونت است.
 .3-1برابری :اگرچه در چهارچوب نظام فقهی اسالمی تفاوتهای حقوقی بسیاری میان مسلمان و
غیرمسلمان ،زن و مرد ،کودک و بزرگسال ،و برده و آزاد برقرار شده است ،اما تشریع این تفاوتها
بدان معنا نیست که نگاهی انسانی و استعالیی مبتنی بر نوع بشر و انسانیت در نظام اخالقی اسالم از
ََ ْ َ
نظرها دور بماند .بنا بر نص قرآن کریم ،خداوند انسانها را دارای کرامت میداندَ « :ولقد ك َّر ْم َنا َب ِنی َآد َم

ْ

ْ

ْ

ْ

َّ
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َ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ
َ َ َ َ ُ ْ
ات َوفضل َن ُاه ْم َعلى ك ِث ٍیر ِم َّم ْن خلق َنا تف ِضیل»( 1اسراء :)70 :و با
وحملناهم ِفی البر والبح ِر ورزقناهم ِمن الطیب ِ
نظر داشت این نکته که در همۀ این موارد ،قید یا شرطی دیده نمیشود ،نتیجه گرفته میشود که نوع
انسان کرامت ذاتی دارد و دارای صالحیت تکریم است.

نمونههای متعددی از این نگاه را میتوان در سیرۀ نبوی و علوی مشاهده کرد .ارزش و احترام قائل
شدن برای انسانها و تکریم آنان ،راه و رسم رسول کرامت بود؛ از این رو ،هنگامی که پیامبر اسالم
روزی در تشییع جنازۀ یکی از یهودیان مدینه شرکت نمود ،گروهی از صحابه نیز به تبعیت از آن
حضرت در تشییع شرکت کردند؛ ولی باالخره ناخشنودی خود را ابراز داشتند .پیامبر در پی ابراز
ناخشنودی از این عمل اصحاب ،آنها را خطاب کرد و فرمود« :آیا این یهودی انسان نبوده است؟»
امام علی در پاسخ به زن عربی که به تساوی توزیع بیتالمال میان عرب و عجم اعتراض
داشت ،فرمودند« :من به کتاب عزوجل نگاه کردم و در آن هیچ اشارهای به برتری فرزندان اسماعیل
ً
بر اسحاق ندیدم» (فیرحی .)164 :1383 ،در روایت تقریبا مشابهی نقل شده است که میان یک زن عرب
و یک زن ایرانی اختالف واقع شد و برای حل اختالف ،نزد امام علی رفتند .ایشان در قضاوت
میان این دو تفاوتی قائل نشدند و زن عرب را برتری ندادند .این امر با اعتراض زن عرب مواجه شد.
امام علی دست در خاک بردند و دو مشت خاک از زمین برداشتند و به آنها نظر افکندند؛ سپس
فرمودند« :من هرچه تأمل میکنم ،میان این دو مشت خاک تفاوتی نمیبینم» (مطهری.)128 :1362 ،
 .3-2برادری :در بسیاری از احادیث و توصیههای اسالمی ،به ساماندهی روابط اجتماعی جامعۀ
ایمانی بر اخوت و برادری تأکید شده است .ابنبابویه قمی در رسالهای با عنوان مصادقة االخوان،
برخی از این احادیث را گردآوری کرده است .از جملۀ آن حدیث ،میتوان به روایت زیر اشاره کرد:

َُ ْ
ْ
َ ْ َ
عن فضیل بن یسار عن ابی بصیر قال سمعت اباعبدالله یقول :أل ُم ْؤ ِم ُن أخو ال ُم ْؤ ِمن كالج َس ِد
ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ َ َّ ُ َ ْ
ْ
َ ََ َ َ
ْ َ َ ً
َ َ َ ُّ
وح ال ُم ْؤ ِمن لشد
ال َو ِاح ِد ِإ ِن اش َتكى ش ْیئا ِم ْن ُه َو َجد أل َم ذ ِلك ِفى س ِائ ِر جس ِد ِه و أرواحهما ِمن روح و ِاحد ٍة و ِإن ر
ِ
ِّ ً
َّ
َ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ٍَ َ َ ُ َ ُ َ َ ْ َ
َّ
ُ
ِّ
غتابه َو ل َی ِعد ُه ِعد ًة ف ُیخ ِلف ُه
ات َصال ِب ُروح الل ِه ِمن ات َص ِال ش َعاع الش ْم ِس ِبها و د ِلیله ل یحزنه و ل یظ ِلمه و ل ی
ِ
ِ
ِ

(شیخ صدوق :1402 ،باب  :)11مؤمن برادر مؤمن است؛ چون یک تن ،که اگر یکی از اندام آن به درد آید،
دیگر اعضا نیز رنج میبینند .جان های مؤمنان از یک روح است؛ و جان مؤمن با روح خدا پیوستهتر

ّ
 .1و حقا که ما فرزندان آدم را (به وراثت از پدر به وسیلۀ نعمتهای مادی و معنوی) کرامت و شرافت بخشیدیم؛ و آنها را در خشکی و
دریا (بر مرکبهای مناسب هر یک) سوار کردیم؛ و آنها را از انواع پاکیزهها (چیزهایی که مالیم طبع آنهاست) روزی کردیم؛ و آنها را
بر بسیاری از آفریدههای خود (از جانداران و ّ
اجنه و اغلب فرشتهها) برتری کامل دادیم.
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است از شعاع آفتاب با خود آن .مؤمن راهنمای مؤمن است و به او خیانت نمیکند و ستم بر او روا
نمیدارد؛ از وی غیبت نمیکند و با وی خلف وعده نمیکند.
 .3-3استفادۀ تأخیری و حداقلی از خشونت :زمانی که بحث جنگ و جهاد پیش میآید ،نام امام
علی و شجاعتها و جنگاوریهای ایشان در ذهن متبادر میشود .برخی را گمان بر آن است که
ً
ایشان همواره و مستمرا از جنگ و جهاد برای پیشبرد اهدافشان استفاده کردهاند؛ در حالی که تأمل
دقیق در سیرۀ آن حضرت و تعمق در شیوۀ جهاد ایشان ،واقعیت دیگری را عیان میسازد .در هیچ
یک از جنگهای امام علی ،جنگ از سوی ایشان آغاز نشده و ایشان همواره کوشیدهاند استفاده از
خشونت را تا جایی که امکان دارد ،به تأخیر بیندازند و به سطح حداقلی خشونت بسنده کنند .از سوی
دیگر ،در حالی که امام علی در اجرای احکام و حدود الهی بسیار سختگیر بودند ،در پیروی مردم
از فرمان ایشان برای جهاد و جنگ ،حق مخالفت و حتی فراغ و عدم پیروی را محفوظ میدانستند.
الف) پیش از جنگ :در اين بخش به بررسی چند مورد میپردازيم:
.۱پیگیری قاتل و دیۀ مخالفی که کشته شد :پیش از جنگ ،امام بر فـراز مـنـبـر رفت و با صدایى
رسا فرمود:
بـه سـوى دشـمنان خدا حركت كنید؛ به سوى دشمنان قرآن و سنتهاى پیامبر...
در ایـن هـنگام مردى ...برخاست و ضمن اعتراض به سخنان حضرت گفت :نه؛ به
خدا سوگند چنین كارى را انجام نمىدهیم...گـردنهـا بـه سـوى آن شـخص متوجه
شد و او از ترس هجوم مردم ،پا به فرار نهاد و به بازار مالفروشان پناهنده شد .مـردم
خـشمگین ،سیلآسا به تعقیب او پرداختند و او را با مشت و لگد و دستۀ شمشیر آن
قدر زدند كه سرانجام مرد .چـون خبر مرگ او به امام رسید ،سبب ناراحتى او شد....
عـدل اسـالمـى ایجاب مى كرد كه از قاتل او تحقیقى به عمل آید و نتیجۀ تحقیق این
شد كه او به وسیلۀ قبیله همدان و گروهى از مردم كشته شده است و قاتل مشخصى
ندارد .امام فرمود :قتل كورى است كه قاتل معلوم نیست؛ باید دیۀ او از بیتالمال
پرداخت شود و چنین كرد .این پیشامد غیرمترقبه ،موجب ناراحتى امام شد و با
اینكه دستور داد دیۀ خون او را بپردازند ،آثار ناراحتى بر چهرۀ امام نقش بسته بود
(عبدالمقصود.)95:۱۳۵۱،

.۲پرهیز از ناسزا :به امام خبر رسید كه عمرو بن حمق و حجر بن عدى ،از مردم شام ّ
تبرى
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جستهاند و آنان را لعنت مىكنند .امام كسى را مأمور كرد كه آنان را از این كار بازدارد .آنـان پـس
از شـنیدن پیام امام ،به حضور وى رسیدند و گفتند:
چرا ما را از این كار بازداشتى؟ مگر آنـان اهـل باطل نیستند؟ امام فرمود :چرا؛ ولى
دوست ندارم كه شما لعنتكننده و دشـنـامدهـنـده بـاشید .فحش ندهید و ّ
تبرى مجویید؛
و اگر به جاى آن ،بدیهاى آنان را بگویید ،مـؤثـرتـر و بهتر خواهد بود؛ واگر به جاى لعن و
بیزارى ،به آنان بگویید :خدایا خون ما و خون آنان را حفظ كن؛ میان ما و آنان صلح برقرار
كن؛ آنان را از گمراهى هدایت بفرما ،تا آن كسى كه به حق ما جاهل است ،آن را بشناسد،
براى من خوشتر و براى شما بهتر خواهد بود (سبحانی.)536 :1381 ،

ّ
 .۳آزادى در گـزینش راه :گروهى از یاران عبدالله مسعود به حضور امام رسیدند و گـفتند :ما
با شما حركت مىكنیم و دور از شما اردو مىزنیم تا كار شما و مخالفانتان را زیر نظر بگیریم .هـرگـاه
بـبـیـنیم كه یك طرف به كار نامشروعى دست مىزند یا تعدى مىكند ،بر ضد او مىجنگیم...امام
به آنان فرمود :آفـرین بر شما؛ این سخن ،همان دینفهمى و حقیقتآموزى وآگاهى از سنت پیامبر
است (همان.)539 :
ّ
و نیز گروه دیگرى از یاران عبدالله بن مسعود آمدند و گفتند« :ما در عین اعتراف به فضیلت تو ،در
مشروع بودن این نبرد در شك و تردید هستیم .اگر بناست ما با دشمن نبرد كنیم ،ما را به نقاط دورى
گسیل دار تا در آنجا با دشمنان دین جهاد كنیم .امام از این اعتذار ناراحت نشد و گروه چهارصد
نفرى آنان را به سرپرستى ربیع بن خـثـیم روانۀ رى كرد تا در آنجا انجام وظیفه كنند و جهاد اسالمى
را كه در اطراف خراسان پیش مىرفت ،یارى رسانند (همان.)540 :
همچنین احنف به حضور امام رسید و گفت« :قبیلۀ من مىگویند كه اگر على پیروز شود،
مردان را مى كشد و زنان را به اسارت مىگیرد .امام در پاسخ او گفت :از مثل من نباید ترسید...
احنف با شنیدن این جمله ،رو به امام كرد و گفت  :یكى از دو كار را برگزین :یا در ركاب تو نبرد
كنم یا شر ده هزار شمشیر زن را از تو برطرف سازم .امام فرمود :چه بهتر كه به وعدۀ بىطرفى كه
دادهاى ،عمل كنى .احنف در پرتو نفوذى كه در قبیلۀ خود و قبایل مجاور داشت ،همگان را از شركت
در نبرد بازداشت .وقتى على پیروز شد ،همۀ آنان با آن حضرت بیعت کردند (سبحانی.)436 :1381 ،
ب) جنگ :ناکثان به بصره وارد میشوند و در حالی که با حاکم بصره توافق کرده بودند که تا دریافت
پاسخ نامهای که حاکم برای کسب تکلیف خدمت امام فرستاده است ،صبر کنند ،شبانه به مسجد و
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داراالماره حمله بردند و با كشتن مأموران حفاظت ،بر شهر مسلط شدند .طبق نقل طبرى در تاریخ
خود و جزرى در كامل ،كشتهشدگان چهل نفر بودند؛ ولى ابنابىالـحـدید تعداد آنان را هفتاد تن
ذكر كرده است .رقتآور آنكه ناكثان با خدعه و حیله بر حافظان دست یافتند و همه را به طرز فجیعى
سر بریدند (همان.)421 :
همین یک اقدام ،حجت را تمام میکرد و کافی بود که حضرت بهسرعت بر آنان هجوم برد؛ اما
در ادامۀ شیوۀ مواجهۀ امام را خواهیم دید .آن حـضـرت ،همچون پیامبر اكرم مىخواست پیش از
رویارویى در میدان نبرد ،حجت را بر مخالفان تمام كند:
 .۱نوشتن نامههای جداگانه :حضرت نـامههاى جداگانهاى براى سران ناكثین ،یعنى طلحه و زبیر
و عایشه ،فرستاد (همان.)431 :
 .۲ارسال ابنعباس برای مذاکره با ناکثین :در برخی نقلها آمده است که ابنعباس دو بار اعزام
شد (همان.)432 :
 .۳اعزام قعقاع بن عمرو :قعقاع بن عمرو ،صحابى معروف رسول اكرم ،در كوفه سكونت
داشت و در میان قبیلۀ خود از احترام خاصى برخوردار بود .او به دستور امام مأمور شد كه با سران
ناكثین مالقات كند (همان.)435 :
 .۴ارسال مجدد نماینده به هنگام رویارویی :طلحه و زبیر و عایشه ...رودرروى سپاه امام قرار
گرفتند .امام افرادى را اعزام كرد تا مسئله را از طریق مذاكره حل كند (همان.)635 :
 .۵دیدار خود امام :امام در میان دو لشگر با سران ناكثین مالقات كرد و هر دو طرف به
اندازهاى به هم نزدیك شدند كه گوشهاى اسبانشان به هم مىخورد .به زبیر گفت« :آیـا به خاطر
دارى ...پیامبر به تو گفت :به خدا سوگند ،تو اى زبیر با علی مى جنگى و در آن حال ،ستمگر
هستى؟ زبیر گفت :صحیح است و اگر این ماجرا را به خاطر داشتم ،هرگز به این راه نمىآمدم .به
خدا سوگند كه با تو نبرد نمىكنم .زبیر برگشت؛ هرچند پسرش عبدالله او را به ادامۀ جنگ تحریک
میکرد» (همان.)438 :
 .۶مهلت سهروزۀ امام :امـام به ناكثان سه روز مهلت داد؛ شاید كه از مخالفت خود دست
بردارند و به اطاعت او گردن نهند؛ امـا وقـتـى از بـازگـشت آنان مأیوس شد ،در میان یاران خود به
ایراد خطابهاى پرداخت و در آن ،فجایع ناكثان را شرح داد (همان.)441 :
 .۷ارسال نماینده همراه با قرآن :امام بار دیگر خواست كه اتمام حجت كند تا با عذر روشن،
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دست به قبضۀ شمشیر ببرد .ایـن بار فرمود« :آیا كیست از شما كه این قرآن را به سوى این گروه ببرد
و آنان را به آن دعوت كند؛ و اگر دست او را قطع كردند ،آن را به دست دیگر بگیرد؛ و اگر هر دو را
بریدند ،آن را به دندان بگیرد؟ جوانى برخاست و گفت :من ،اى امیرمؤمنان .امام بار دیگر در میان
یاران خود ندا كرد و جز همان جوان كسى به امام پاسخ نگفت .آنان هر دو دست او را قطع كردند و او
كتاب خدا را به دندان گرفت تا لحظهاى كه جان سپرد» (همان.)442 :
 .۸آخـریـن اتـمامحجت امام :در روز پنجشنبه دهم جمادىاالول سال  36هجرى ،امام در
برابر صفوف سپاهیان خود قرار گرفت و گفت« :شتاب مكنید تا حجت را براى آخرین بار بر این گروه
تمام كنیم .آنگاه قرآنى را به دست ابنعباس داد و گفت :با این قرآن به سوى سران ناكثین برو و آنان را
به این قرآن دعوت كن و به طلحه و زبیر بگو كه مگر با من بیعت نكردند؟ چرا آن را شكستند؟ و بگو
كه این كتاب خدا میان ما و شما داور باشد» (همان.)441 :
 .۹جنگ را شروع نکرد :با این حال ،باز هم امام سماحت و بزرگوارى نشان داد و پیش از
حمله فرمود« :من مىدانم كه طلحه و زبیر تا خون نریزند ،دست از كار خود برنمىدارند؛ ولى شما
آغاز به نبرد نكنید تا آنان آغاز كنند .اگر كسى از آنان فرار كرد ،او را تعقیب نكنید .زخمى را نكشید
و لباس دشمن را از تن درنیاورید .در حالى كه امام مشغول بیان دستورات جنگى به سپاهیان خود
بود ،ناگهان رگبار تیر از طرف دشمن ،لشكرگاه امام را فرا گرفت و بر اثر آن ،چند تن از یاران امام
درگذشتند» (همان.)442 :
نتیجه اینکه در میان فرماندهان نظامى جهان كسى را سراغ نداریم كه به اندازۀ امام على به
دشمن مهلت بدهد و با اعزام شخصیتها ودعوت به داورى قرآن ،در آغاز كردن نبرد صبر و حوصله
به خرج دهد و بهاصطالح دستدست كند؛ تا آنجا كه صداى اعتراض و شكوۀ مخلصان و یاران او
بلند شود (همان.)443 :
ج) پس از جنگ :در شرایط پس از جنگ نیز مواردی قابل اشاره است:
 .۱انصاف حضرت نسبت به دشمن :وقتى چشم امام به شمشیر زبیر افتاد ،فرمود :این شمشیر،
ً
كرارا غبار غم از چهرۀ پیامبر خدا زدوده است .چـون جسد طلحه را دید ،فرمود« :براى تو سابقهاى
در اسالم بود كه مىتوانست تو را سود بخشد؛ ولى شیطان تو را گمراه كرد و لغزانید و به سوى آتش
شتافتى» (همان.)456 :
ّ
 .۲اجازۀ توهین ندادند :وقتى على وارد خانۀ عبدالله شد که عایشه در آنجا بود .زن او ،صفیه
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ّ
دختر حارث بن طلحة بن ابىطلحه ،مشغول گریه و زارى بود .هـمسر عبدالله به امام اهانت كرد
واو را قاتلاالحبة و ُم ّفرقالجمع نامید؛ ولى امام پاسخى به او نگفت .سپس به اتاق عایشه وارد شد و
بر او سالم كرد و در كنار او نشست و اهانت صفیه را یادآور شد .حـتـى به هنگام خروج امام از خانه
نیز صفیه اهانت خود را تكرار كرد كه در آن هنگام یاران امام تحمل خود را از دست دادند و همسر
ّ
عبدالله را تهدید كردند .امام آنان را از هر گونه تعرض بازداشت و گفت« :هرگز از تعرض به زنان
خیرى به من نرسد» (همان.)459 :
 .۳عفو عمومی :پس از پایان جنگ ،امام خطبهای خواندند و مردمی را که ناکثین را یاری
کرده بودند ،نکوهش کردند .در پایان امام فرمودند« :همه را عفو كردم» (همان .)460 :میدانیم که
با وجود مخالفان سیاسی بسیاری که بر ضد امام علی توطئه میچیدند ،در سیرۀ امام علی هیچ
زندانی سیاسیای گزارش نشده است.
 .۴اعـزام محترمانۀ عـایشه به مدینه :امـام مقدمات سفر او را ،از مركب و توشۀ راه ،فراهم
ساخت و به محمد بن ابىبكر دسـتـور داد كـه در ّ
مـعیت خواهر خود باشد و او را به مدینه برساند و
به همۀ یاران مدنى خود ،كه عـالقهمند بودند به مدینه بازگردند ،اجازه داد كه عایشه را تا مدینه همراهى
کنند و به این نیز بسنده نكرد و چهل تن از زنان باشخصیت بصره را همراه او روانۀ مدینه كرد .در هنگام
حركت ،گروهى از مردم او را مشایعت كردند و مراسم تودیع را انجام دادند (همان.)461 :
همین بررسی را میتوان در مورد دو جنگ بعدی امام علی انجام داد و نتیجۀ استفادۀ تأخیری و
حداقلی از خشونت را شاهد بود.
نتیجه گیری
هر نظام سیاسی به مثابۀ یک مجموعۀ درهمتنیده ،از مؤلفههای گوناگون هستیشناسی ،انسانشناسی،
معرفتشناسی و غایتشناسی متفاوت ،بهره برده است .نظام سیاسی اسالمی نیز از این قاعده مستثنا
نیست .غایات نظام اسالمی با غایات یک نظام غیراسالمی ،هم به لحاظ انواع و هم به لحاظ مراتب،
متفاوت است .غایت نهایی نظام اسالمی رسیدن به تقرب الهی و تکامل نفس است .برای رسیدن
به این غایت ،اهداف متوسط یا میانهای نیز نیاز است .سیاست در دیدگاه اسالمی ،نه یک غایت،
که ابزاری برای رسیدن به این غایت نهایی است .از همین رو ،دولت اسالمی و نظام اسالمی نقش
زمینهساز را ایفا میکند .در میان اهدافی که برای نظام سیاسی در اسالم نام برده شده است ،میتوان
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نقش برجستهای را به سه غایت عدالت ،امنیت و الفت داد .این مقاله ،متکفل بررسی غایت سوم بود.
به تعبیر خواجه عبدالله انصاری« ،نظام ایمان و استقامت کار جهان ،به مؤالفت وابسته است؛ و الفت
و اتحاد مسلمانان ،ادب دین و زینت شریعت و نظام اسالم و مایۀ خیر و اصل طاعات و موجب ثواب
است» (انصاری.)152 :1376 ،
در مقام مقایسۀ نظام سیاسی اسالمی و نظامهای غربی ،دیده میشود که بیشتر نظامهای
دموکراتیک موجود جهان ،اصل خودمختاری انسان را پذیرفتهاند .جان الک به عنوان یکی از نخستین
اندیشمندان تبیینکنندۀ حکومتهای لیبرال ،تأکید دارد که «هر انسانی به دلیل حقی که برای حفاظت
و مراقبت از بشریت دارد ،میتواند بر اساس محاسبۀ خود ،جلوی هر چیزی را که برایش زهرآگین
و فسادآور است ،بگیرد و آن را نابود کند» (الک .)76 :1378 ،تأکید اندیشمندان مدرن غرب بر همین
محاسبهگری آدمی است که سبب میشود هرگونه تالش و مشارکت جمعی انسانها در عرصۀ جمعی
و سپهر سیاست نیز خواهناخواه بر اصل خودمختاری انسان و تابعیت سود و محاسبۀ عقالنی سود و
زیان استوار باشد .این مهم ،به ویژه با رواج مکاتب سودگرایی ،همچون جرمی بنتهام ،مستحکمتر
و گستردهتر گردید .بنابراین ،مشارکت سیاسی در بیشتر دموکراسیهای موجود ،کموبیش از اصل
سودانگاری فردگرایانه ناشی میشود؛ اما در نظام دینی ،مشارکت بر اصل الفت و دوستی استوار
است .فرمایش امام علی دو مرتبه و دو سطح از این مشارکت الفتمحور را تبیین نموده است:
ْ َ ْ
َ
َ َ
ٌَ َ َ
َ
ِّ
«ف ِإ َّن ُه ْم ِص ْنف ِان ِإ َّما أخ لك ِفی الد ِین َو ِإ َّما َن ِظ ٌیر لك ِفی الخل ِق (نهجالبالغه ،نامۀ :)53مردمان دو دستهاند یا برادر
دینی تو هستند و یا شبیه تو در خلقت و آفرینش ».از این رو ،الفت در نظام دینی ،در درجۀ اول شأنی
ْ
َ ْ
ایمانی و توحیدی دارد و بر اصل مهم «ال ُم ْؤ ِم ُنون ِإخ َو ٌة» استوار است؛ و در درجۀ دوم بر شأن انسانی
انسانها و کرامت انسان بنیان گذاشته شده است.
بدینترتیب ،مبنای مشارکت سیاسی شهروندان یک جامعۀ دینی در یک نظام مردمساالر دینی ،نه
تابعیت از سود و محاسبۀ عقالنی سود و زیان ،که بر الفت و دوستی دوسطحی شهروندان با یکدیگر
استوار شده است .تحقق الفت و دوستی در جامعه و استوار ساختن مشارکت الفتمحور و دوسطحی
شهروندان با یکدیگر ،نیازمند ساماندهی مناسبات اجتماعی جامعۀ ایمانی بر اساس سه رکن برابری،
برادری و استفادۀ تأخیری و حداقلی از خشونت است.
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