راهب�ده�ی ام�م علی 7در روی�رویی ب� عصبیت
قبیلهای ج�معه پس از پی�مب� ا ک�م9
دکت� رس�ل ّ
محم�جعف�ی ________________________________١
_______________________________

چکی�ه
مقـ ــ�رن بـ ــ� ظهـ ــ�ر اسـ ــ�م ،عـ ــ�ب را روحیـ ــ� تعصـ ــب قبیلـ ــهای ک�رک�رانـ ــه و فخـ ــ� ف�وشـ ــی
ن�ادپ�سـت�نه بــ�د .رســ�ل خــ�ا 9در طــ�ل رسـ�لتش ،تــ�ش ف�اوانــی در زدودن ایــن خصــلت
داشت ،ام� پس از رحلت ایش�ن امت از سی�ه نب�ی 9رویگ�دان ش� .ام�م علی 7چ�ن ب�
مسن� خ�فت تکیه زد ،ب� این معضل روبهرو ب�د ،این تحقیق در پی پ�سخ به این س�ال است
که رهی�فته�ی ام�م علی 7در روی�رویی ب� عصبیت قبیله ای و ن�ادی چگ�نه ب�د؟ به نظ�
میرس� ایش�ن دو راهب�د نظ�ی و عملـی  -همچنـ�ن کـه در اصـ�ح هـ� انح�افـی �زم اسـت  -در
پیش گ�فتن� .در راهب�ده�ی نظ�ی به تبیین ریشهه�ی ن�ادپ�ستی و زمینهه�ی شکلگیـ�ی
آن پ�داختـه ،خـ�دب�ت�بینی ،وس�سـههـ�ی شـیط�ن و قیـ�س خـ�د بـ� دیگـ�ان را ع�امـل روحـی و
روانی و پی�وی از ب�رگ�ن ک�ت�ه ان�یش و رف�هزدگی را زمینهه�ی شکلگی�ی تعصب و تبعیض
بیــ�ن داش ــتن� .در راهب�دهــ�ی عمل ــی ،ام ــ�م علــی 7س ــه راهب ــ�د احیــ�ی ج�یگ ــ�ه حق ــ�قی و
اجتم�عی گ�وهه�ی م�رد تبعیض ،ع�الت اقتص�دی و انتق�ل م�ک� حک�مت از م�ینه به ك�فه را
به ک�ر گ�فتن�.
کلیــــ� واژههــــ�  :امـ ــ�م علـ ــی 7و عصـ ــبیت  ،عصـ ــبیت قبیلـ ــه ای ،ریشـ ــه ن�ادپ�سـ ــتی،
خ�دب�ت�بینی.

____________________

 _١است�دي�ر دانشگ�ه ش�ه� ته�انrasulmohamadjafari@yahoo.com /
دری�فت  _١٣٩٣/١٢ /١٩ :پ�ی�ش. ١٣٩4 /٣/٣٠ :
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مق�مه
عــ�ب پــیش از اســ�م دارای روحیــ� تعصــب قبیلــهای شــ�ی� بــ�د؛ احمــ� امــین مصــ�ی
مین�یســ� :ع�بهــ� در ج�هلیـــت احســ�س نی�ومنـــ�ی نســبت بــه ملیـــت خــ�د ن�اشـــتن� و
احس�س�ت ف�دی و قبیلهای ب� آن�ن حکمف�م� ب�د .اگ� بـه اشـع�ر صـحیح جـ�هلی رجـ�ع کنـیم
فـ�اوان حـس قبیلگــی را درمییـ�بیم .آنــ�ن قبیلـه را مــ�ح کـ�ده ،ســ�ود پیـ�وزیاش را ســ�ایی�ه،
مح�سـنش را ب�شـم�ده ،بـه خــ�ط� قبیلـه خـ�د ،قبیلـه دیگــ� را هجـ� می ک�دنـ� 1 .شـی�ه زنــ�گ�نی
ب� این َم َثل است�ار ب�د» :ب�ادرت را چه ظ�لم ب�ش� و چـه مظلـ�م یـ�ری کـن« 2 .بنـ�ب�این مقـ�رن بـ�
رســت�خی� رســ�لت رســ�ل خــ�ا ،9شــبه ج�یــ�ه حجــ�ز ،آ کنــ�ه از تعصــب�ت قبیلــهای و روح
ن�ادپ�ستی ب�د .آن حض�ت ت� واپسین ای�م حی�ت خ�یش به مق�بله بـ� ایـن انحـ�اف اجتمـ�عی
همت گم�شتن� ،چن�ن که در خط�به غ�ی� به آن اش�ره داشتن�.

3

بعــ� از وفــ�ت پیــ�مب� اکــ�م 9تــ�ده مســلم�ن�ن از ســی�ه پیــ�مب� عــ�ول کــ�ده ،بــه عــ�دات
ن�پسن� ج�هلی رجعت ک�دن� .ب�زگشت به سی�ه آب�ء و اج�اد ،ب� کنـ�ر زدن وصـی و ج�نشـین
منص�ص پی�مب� 9آغ�ز ش� و دیگ� ّ
سنته�ی ج�هلی و قبیلهای از پ�ستین خـ�د سـ� بیـ�ون
میآوردن� .از جملـه ایـن ّ
سـنته�ی جـ�هلی ،تبعـیض میـ�ن بنـ�گ�ن خ�اونـ� بـ�د .تعصـب�ت
قبیلگــی نیــ� نــهتنه� رخــت ب�نبســـت ،بلکــه ق�میــتگ�ایــی بـــ�ان افــ�وده شــ� .احمــ� امـــین
مین�یس� :زم�نی کـه اسـ�م ظهـ�ر کـ�د عـ�ب تبـ�یل بـه امتـی بـ� زبـ�ن و آیـین واحـ� گ�دیـ� و از
یـک حک�مـت م�کــ�ی ب�خـ�ردار شــ� .عـ�ب بــه دنبـ�ل دو ملــت و حک�مـت بــ�رگ زمـ�ن خــ�د؛
یعنــی فــ�رس و روم ت�انســت حک�مــت تشــکیل دهــ� .امــ� بــ� ت�جــه بــه تعصــب قبیلــهای کــه
همچنــ�ن قلــ�ب عــ�ب را در تســخی� خــ�د داشــت ،پــس از اســ�م آنــ�ن هــمزمــ�ن دو گــ�ایش و
____________________

 _١امين ،احم� ،ضحی ا�س�م ،ج ،١ص.١٧
 _٢می�انی ،احم� بن محم� ،مجمع ا�مث�ل ،ص .٢٩٧
 _٣ابنشعبه ح�انی ،حسن بن علی ،تحف العق�ل عن آلال�س�ل ،ص .٣۴
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رویک�د داشتن� :گ�ایش به قبیله و عشی�ه و ط�یفه خ�د از یکس� و گ�ایش به ق�م و امت و نـ�اد
عـ�ب از سـ�یی دیگـ� ،ایـن دو رویکـ�د در صـ�ر اسـ�م متبلـ�ر بـ�د و مـ� در ح� کمیـت اسـ�م بــ�
ع�بی م�اجه هستیم که م�نن� دوران ج�هلیت به قبیلـه خـ�د فخـ� می کنـ� و فخـ� نـ�ادی را نیـ�
به آن اف�وده است.

1

امــ�م علــی 7پــس از رســی�ن بــه خ�فــت -در دوران ک�تــ�ه خ�فــتش  -بــ�ای مق�بلــه بــ�
ن�ادپ�ستی و ق�میتگ�ایی راهب�ده�ی متع�د و متنـ�عی را در پـیش گ�فتنـ� .در ایـن زمینـه مـی
ت�ان به تحقیق�ت مش�بهی کـه بـه م�ضـ�ع ن�ادپ�سـتی پ�داختـهانـ� ،اشـ�ره داشـت :آقـ�ی علـی
حجتـی ک�مــ�نی در سلسـله مقــ��ت خــ�د در مجلـه »درسهــ�یی از مکتــب اسـ�م« طــی پــنج
شـم�ره ،بـ� عنـ�ان »اســ�م و تبعیضـ�ت نـ�ادی«) ،(۵- ١بـه نقــ� و ب�رسـی دیـ�گ�ه ن�ادپ�ســت�ن از
دی�گ�ه اس�م پ�داختـه اسـت .در پ�وهشـی دیگـ� ،نگ�رنـ�ه در مجلـه »تحقیقـ�ت علـ�م قـ�آن و
حـ�یث« ،مق�لـه »راهب�دهـ�ی قــ�آن بـ�ای مق�بلـه بـ� تبعــیض نـ�ادی« را نگ�شـته و در آن بـه طــ�ر
کلی به رهی�فته�ی ق�آن در روی�رویی ب� تبعیض ن�ادی پ�داختـه اسـت .بـ�ینسـ�ن مط�لعـه و
ب�رســی راهب�دهــ�ی امــ�م علــی 7در مق�بلــه بــ� ن�ادپ�ســتی ،از مســ�ئلی اســت کــه دربــ�ره آن
تحقیقی ب�یسته و مستقل س�م�ن نی�فته است و تحقیق پیش رو عه�هدار این مهم است.
 - ١راهب�ده�ی ام�م علی 7در روی�رویی ب� تبعیض ن�ادی
ب�ابـ� بـ� شـم�ری از روایـ�ت ،امـ�م علــی 7پـیش از تکیـه زدن بـ� مسـن� خ�فـت در مق�بــل
تبعیض�ت حک�مت ،م�ضع گی�ی داشته است؛ کلینی ب� سـن� خـ�د از امـ�م صـ�دق 7نقـل
می کن� :م�الی )اسی�ان آزاد ش�ه( ن�د ام�م علی 7آم�ه ،از ع�ب شـک�یت ک�دنـ� و گفتنـ�:
رس�ل خ�ا 9در تقسیم ام�ال ،م� و ع�ب را یکس�ن مینگ�یسـت ،سـلم�ن و بـ�ل و صـهیب
را بـه ازدواج )بــ� زنــ�ن عــ�ب( درمـی آورد ،امــ� اینــ�ن مــ� را محـ�وم ســ�خته می گ�ینــ� :مــ� چنــین
نمیکنیم.
علـی 7ســ�ی آنــ�ن رفتـه ،دربــ�ره مــ�الی بــ� ایشـ�ن صــحبت کــ�د .ف�یـ�د آنهــ� بلنــ� شــ�ه
گفتن� :ه�ن اب� الحسن! م� از رویه خ�د دست ب�نمیداریم.
____________________

 _١امين ،احم� ،ضحی ا�س�م ،ج ،١ص .٢٠ _١٩
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ام�م 7خشمگین و عب� کش�ن از آن�ن ج�ا ش� و به س�ی مـ�الی رفتـه ف�مـ�د :ای م�الیـ�ن!
این�ن ب� شم� چ�ن یه�د و نص�ری رفت�ر می کنن�؛ زن�ن عجـم را بـه نکـ�ح خـ�د درمیآورنـ� ،ولـی
از ازدواج شم� ب� زن�ن ع�ب منع میکنن� و به ان�ازهای که خ�د از بیتالم�ل سـهم ب�میدارنـ�،
به شم� نمیدهن� .ح�ل که چنین است روی به تج�رت آوری� ،خ�اون� به شـم� ب�کـت دهـ�.
از رس�ل خ�ا 9شنی�م که ف�م�د :روزی ده ج�ء داردُ ،نـه جـ�ء آن در تجـ�رت و یـک جـ�ء در
غی� آن است.

1

چن�ن که ظـ�ه� اسـت ،ایـن اعتـ�اض مسـ�لمتآمیـ� امـ�م علـی 7م�بـ�ط بـه دوران دور از
حک�مت و خ�نهنشینی بـ�ده اسـت .بـ�یهی اسـت امـ�م 7چـ�ن قـ�رت اج�ایـی ن�اشـته بـه
م�اک�ه بسن�ه میکن�؛ چ�ا کـه بنـ�ب� حـ�یث امـ�م صـ�دق 7خ�اونـ� زبـ�ن گشـ�ده و دسـت
بسته را در کن�ر یک�یگ� ننه�ده است ،بلکه ب�ی� ب� هم گش�ده و ب� هم بسته ب�شن�.

2

در ن�بتی دیگ� ام�م 7خلیفه دوم را به ام�ری چن� -که یکی رع�یت مسـ�وات میـ�ن همـه
طبق�ت اجتم�عی است  -سف�رش می کن�؛ ام�م صـ�دق 7از امـ�م علـی 7نقـل مـی کنـ�
کـه ایشـ�ن بــه عمـ� بــن خطـ�ب مــیف�م�یـ� :اگــ� بـ� سـه امــ� م�اظبـت کــ�ده بـه آنهــ� ج�مـه عمــل
بپ�ش�نی ت� را از ک�رهـ�ی دیگـ� کف�یـت خ�اهنـ� کـ�د و اگـ� آنهـ� را ف�وگـ�اری ،ک�رهـ�ی دیگـ� تـ�
مفی� واقع نخ�اه� ش�.
عم� از آنه� س�ال ک�د؛ امـ�م 7ف�مـ�د :اجـ�ای حـ� بـ� همگـ�ن؛ اعـم از خ�یشـ�ون�ان و غیـ�
آن�ن ،حکم ران�ن ب�اس�س کت�ب خ�ا در خشن�دی و خشـم ،تقسـیم ع�د�نـه میـ�ن ُسـ�خ�ن و
سی�ه�ن.
3

عم� گفت :س�گن� به ج�نم که ک�ت�ه و رس� ان�رز دادی.
ً
ام�م علی 7ب� ام�الی که ح�صل دست�نج خ�د بـ�د ،هـ�ار بـ�ده را _ کـه ق�عـ�ت� غیـ� عـ�ب
نیـ� بــ�دهانــ� _ خ�یــ�اری کـ�د و آزاد ســ�خت 4 ،ایــن در حــ�لی اسـت کــه عمــ� در واپســین ایــ�م
____________________

 _١کلینی ،محم� بن یعق�ب ،الک�فی ،ج  ،۵ص.٣١٩ _٣١٨
 _٢هم�ن ،ج  ،5ص.55
 _٣ط�سی ،محم� بن حسن ،ته�يب ا�حك�م ،ج ،۶ص.٢٢٧
 _4کلینی ،محم� بن یعق�ب ،الک�فی ،ج  ،۵ص ٧۴؛ ج ،٨ص.١۶٣
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حیـ�تش وصـیت مـیکنـ� تنهـ� اسـی�ان عـ�ب کــه تـ� آن زمـ�ن در بنـ� مـیب�شـن� ،از بیـتالمــ�ل
خ�ی�اری و آزاد گ�دن�.

1

ام� ام�م علی 7بیست و پنج س�ل پس از وفـ�ت رسـ�ل خـ�ا 9وارث حکـ�متی گ�دیـ�
که از مسی� صحیح خ�د منح�ف شـ�ه ،بـه قهقـ�ا میرفـت .بسـی�ری از ضـ� ارزشهـ� بـه ارزش
تبــ�یل شــ�ه و شــ�یعت چنــ�ن دســتخ�ش ف�ونــیهــ� و ک�ســتیه� شــ�ه بــ�د کــه گــ�یی نســخ
گ�دی�ه است؛ چنـ�ن کـه اصـح�ب جمـل بـه علـی بـن ابـیط�لـب 7گفتنـ�ّ :
سـنت ُع َم َـ� ین
یعنی ابـ�بک� و عمـ� را بـه مـ� بـ�زگ�دان 2 .سـ�ان اصـح�ب جمل)طلحـه و زبیـ�( گمـ�ن مـیک�دنـ�
امـ�م 7بـهسـ�ن خلفـ�ی پیشـین ،دوسـت�ن خـ�د را متفـ�وتتـ� از دیگـ�ان مـینـ�ازد ،ولـی چـ�ن
بــ�خ�ف انتظ�رشــ�ن عــ�الت امــ�م 7را در تقســیم ب�ابــ� بیــتالمــ�ل دی�نــ� ،زبــ�ن اعتــ�اض
گشــ�ده ،ســنت خلیفــه دوم را در تقســیم نــ�همگ�ن امــ�ال متــ�ک� شــ�ن� ،امــ�م 7در پ�ســخ
3
سنت رس�ل خ�ا 9س�اوارت� است ی� پی�وی از ّ
ف�م�د» :آی� پی�وی از ّ
سنت عم�؟«.
بن�ب�این یکی از مهمت�ین دش�اریه�ی امـ�م علـی ،7تبعـیض در ت�زیـع امـ�ال عمـ�می بـه
دلیل تف�وت ن�اده� ب�د .دیگ� دشـ�اری امـ�م 7تعصـب شـ�ی� قبیلـهای بـ�د کـه رسـ�ب�ت آن
پــس از ظهــ�ر اســ�م همچنــ�ن بــه جــ�ی م�نــ�ه بــ�د و در وقــت من�ســب ،خــ�د را مــینم�ی�نــ�.
تعصــب قبیلــهای گــ�ه چنــ�ن بــ�د کــه امی�م�منــ�ن 7آن را بــ�ون علــت و ســبب مــیدانــ�:
تعصب ورزد ج� آنكـه آن ّ
»نگ�يستم و هيچ يک از جه�ني�ن را ني�فتم كه ب�اى چي�ى ّ
تعصـب را
ّ
علتى ب�د :آنچه ن�دان�ن را بف�يب� و ي� پ�ي�فتن آن ان�يشـه بـیخـ�دان را زيبـ� .تنهـ� شـم�يي� كـه
ّ
ب�اى چي�ى ّ
4
تعصب مىنم�يي� كه آن را سببى شن�خته نيست و علتى دانسته نه«.
ابنابیالح�یـ� مــی ن�یسـ� :ج�یــ�ن ایـن تعصــب و ایــ�اد خطبـه زمــ�نی بـ�د کــه تعــ�ادی از
قب�یل ک�فه در واپسین ای�م خ�فت امی�م�من�ن 7درگی�ی به وج�د آوردنـ� ،مـ�ج�ا از ایـن قـ�ار
ب�د که شخصی از محل سک�نت قبیلـه خـ�د بـه سـ�ی خ�نـهه�ی قبیلـه دیگـ� رفتـه ،نـ�م قبیلـه
____________________

 _١مسع�دی ،على بن حسين ،م�وج ال�هب و مع�دن الج�ه� ،ج ،١٠ص .۴٢١
 _٢نح�س ،احم� بن محم� ،مع�نی الق�آن ،ج ،۶ص .٣۶١
 _٣ابن َح ُّي�ن ،نعم�ن بن محم� ،دع�ئم ا�س�م ،ج ،١ص.٣٨۴
 _4سی� رضی ،محم� بن حسین ،نهج الب�غ ه ،ت�جمه سی�جعف� شهی�ی ،ص .٢١٨ _٢١٧
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ً
خ�د ،مث�» :نخع ی� کن�ه« را ب� ص�ای بلن� و به قص� ایج�د ب�خـ�رد و نـ�اع سـ�میداد و قبیلـه
خـ�د را بـه ف�ی�درسـی میطلبیــ� .ج�انـ�ن قبیلـه مق�بـل ،شــخص را اح�طـه کـ�ده ،ف�ی�درســی از
قبیله تمیم ی� قبیله ربیعه می ک�دنـ� ،آن گـ�ه بـه او هجـ�م بـ�ده ،کتـک میزدنـ� ،فـ�د مضـ�وب
نـ�د قبیلـه خــ�د رفتـه ،ف�ی�درسـی مــیکـ�د .بـ�ینســ�ن شمشـی�ه� از نیـ�م بیــ�ون آمـ�ه جنگهــ�
ب�میخ�ست و تنه� دلیل این جنگه� ،ب�خ�رد چن� ج�ان ب� یک�یگ� ب�د.

1

ابنابیالح�یـ� بـه من�سـبتی دیگــ� مـین�یسـ� :اغلـب کســ�نی کـه در سـپ�ه علـی 7نبــ�د
می ک�دن� به خ�ط� تعصب و تکب� ع�ب ب�د ،نه به خ�ط� عقی�ه و دین.

2

راهب�ده�ی ام�م علی 7ب�ای مق�بله ب� تبعیض ن�ادی و تعصب�ت قبیلـهای در دو بخـش
راهب�دهــ�ی نظــ�ی و عملــی ق�بــل تحلیــل و ارزیــ�بی اســت؛ امــ�م 7در راهب�دهــ�ی نظــ�ی،
ریشهه� و منش� ن�ادپ�ستی را نم�ی�ن�ه ،معی�ر و م� ک واقعی ب�ت�ی انس�نه� نسبت به یکـ�یگ�
را -که به ب�ته ف�ام�شی سپ�ده ش�ه ب�د  -ی�دآور ش�ن� و در راهب�ده�ی عملـی ،راهبـ�د »احیـ�ی
ج�یگـ�ه حقـ�قی و اجتمــ�عی گ�وههـ�ی مــ�رد تبعـیض« ،راهبـ�د »عــ�الت اقتصـ�دی« و راهبــ�د
»انتق�ل م�ک� حک�مت از م�ینه به ك�فه« را در پیش گ�فتن�.
امـ�م علـی 7آن گ�نـه در جهــت تحقـق اهـ�اف الهــی خـ�د گـ�م ب�داشــته ،بـ� عهـ� خــ�د
اسـت�ار م�نــ� کــه هــیچ ه�اسـی از ســ�زنش ســ�زنش کنن�گ�ن بــه خـ�د راه نــ�اد 3 ،ایــن غ�ی�هــ�ی
عــ�التخ�اه�نــه امــ�م 7کـــه از اعمــ�ق وجــ�دش ب�مـــیخ�ســت م�جــب گ�دیـــ� در دوران
حک�مت پنج س�له ایش�ن ،کی�ن متعصب�ن و ن�ادپ�ست�ن فخ� ف�وش ،به سستی گ�ای�.
 - ١- ١راهب�ده�ی نظ�ی
از آنجـ� کـه هــ� رفتـ�ری در تحلیـل نهــ�یی ح�صـل طـ�ز ان�یشــه مـیب�شـ� ،صــ�ح یـ� فســ�د
ان�یشــه ،عملــی مطــ�بق را درپــی خ�اهــ� داشــت .مــ�اد از راهب�دهــ�ی نظــ�ی ،ارائــه ان�یشــه و
مع�فتی صحیح از انس�ن و ج�یگ�ه او در نظ�م هستی میب�ش� .ب� دسـتی�بی بـه مجم�عـهای از
____________________

 _١ابن ابی الح�ي� ،عب� الحمي� بن هب� ا� ،ش�� نهج الب�غ ه ،ج ،١٣ص.١۶٨ _١۶٧
 _٢هم�ن ،ج ،٧ص.٧٢
 _3سی� رضی ،محم� بن حسین ،نهج الب�غ ه ،ص .٣٠٢
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آ گ�هیه�ی صحیح نسـبت بـه انسـ�ن کـه البتـه �زمـه آن اشـ�اف بـه �یـههـ�ی آشـک�ر و پنهـ�ن
وج�د آدمی است ،افس�ر لج�م گسیخته تعصب�ت و تبعیضه� مه�ر میگـ�دد .امـ�م علـی7

کـه انســ�نشن�سـی آ گــ�ه از اعمـ�ق وجــ�دی انســ�ن اسـت ،از ســ�یی ریشـههــ�ی ن�ادپ�ســتی در
وج�د انس�نه� را مت�ک� میگ�دد ت� به رفع آنه� اق�ام ش�د و از س�ی دیگـ� مـ� ک حقیقـی ب�تـ�ی
آدمی�ن را ب� یک�یگ� مینم�ی�ن�.
 - ۱- ۱- ۱تبیین ریشهه�ی ن�ادپ�ستی
ه� ان�یشه و فک�ی که در انس�ن ص�رت میبن�د و ه� فعلی که از او ص�در میشـ�د ،ن�شـی
از علل و ع�املی است ،بینش و منش ن�ادپ�سـت�نه نیـ� مسـتثن�ی از آن نمـی ب�شـ� ،بـ� تج�یـه و
تحلیل سـخن�ن امی�م�منـ�ن 7مـیتـ�ان ریشـهه�ی ن�ادپ�سـتی را بـه دو دسـته ع�امـل روحـی و
روانی و ع�امل بست�س�ز تقسیم ک�د:
 - ۱- ۱- ۱- ۱ع�امل روحی و روانی
مقص�د ع�املی هستن� که منش� آنه� ،ط�ز تفک� و روحیه خ�ص شـخص نسـبت بـه خـ�د و
دیگـــ�ان اســـت؛ ایـــن ع�امــــل ب�ابـــ� بـــ� رهنم�دهـــ�ی امــــ�م علـــی 7عبـــ�رتانـــ� از :الــــف(
خ�دب�ت� بینی ،ب(وس�سه ه�ی شـیط�ن ،ج(قیـ�س .ایـن علـل در عـ�ض یکـ�یگ� نمـیب�شـن�،
بلکه می�ن آنه� رابطه طـ�لی ب�قـ�ار اسـت ،بـه ایـن معنـ� کـه خـ�دب�ت�بینی زمینـه وس�سـه را در آن
انس�ن ف�اهم می آورد و ب� این دو به قی�س مب�درت میکن�.
الف(خ�دب�ت�بینی
اگـ� چـه خـ�دب�ت�بینی نـه فقـط ع�مـل ن�ادپ�ســتی ،بلکـه ریشـه تمـ�م مع�صـی اسـت ،شــ�ی�
تعصـب�ت قـ�میتی و قبیلـهای و ن�ادپ�ســتی بـیش از دیگـ� رذایــل ریشـه در خـ�دب�ت�بینی داشــته
ب�شـن�؛ چنــ�ن کــه شـهی� صــ�ر نیــ� مـی ن�یســ� » :ن�ادپ�ســتى ريشـه در خ�دخــ�اهى انســ�نهــ�
دارد«.

1

بلن�ت�ین خطبهای که بـ� تـ�رک نهجالب�غـه درخشـی�ه و بـه خطبـه ق�صـعه مشـه�ر اسـت،
____________________

 _١ص�ر ،سي� محم� ،ت�ريخ پس از ظه�ر ،ص.٧٨
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مشتمل ب� ش�اه�ی است دال ب� اینکه ام�م 7نه تنه� از تعصـب قبیلـهای ،بلکـه از تعصـب
نـ�ادی نیــ� نگ�انـی عمی ـق دارد 1 .تبیـین ریشــهه� یکــی از مح�رهـ�ی مهــم ایـن خطبــه اســت؛ از
جمله م�اردی کـه بـه آن اشـ�ره رفتـه اسـت ،روحیـه تکبـ� و خـ�د را در اوج دیـ�ن بـ�د .امـ�م7

شـیط�ن را پیشـ�ا و س�سلسـله جنبـ�ن ن�ادپ�سـتی مع�فـی مـیکنـ�  2و بیـ�ن مـی دارد کـه چگ�نـه
شیط�ن به دلیل آنکه ن�اد خ�د را ب�ت� از آدم می دانست از سج�ه بـ� او سـ�ب�ز زد» :پـس سـج�ه
ك�دن� ف�شتگ�ن همگى ،ج� شيط�ن كه رشك او را ف�ا گ�فت و به آف�ينش خـ�يش بـ� آدم ن�زيـ�
و به اصل خ�د _ كه آتش است_ ب� او غيـ�ت ورزيـ� ....بـه خـ�ا سـ�گن� ،او بـ� اصـل شـم� فخـ�
ك�د و گ�ه�ت�ن را پستت� از گ�ه� خ�د شم�د و ب� تب�رت�ن حمله آورد«.

3

ابنابیالح�ی� زم�ن ای�اد خطبه ق�صعه را م�ب�ط بـه وقتـی مـی دانـ� کـه تعـ�ادی از قب�یـل
ک�فـه در واپسـین ایــ�م خ�فـت امی�م�منـ�ن 7بــه دلیـل تعصـب�ت قبیلــهای درگیـ�ی بـه وجــ�د
آوردن�.

4

ب(وس�سه ه�ی شیط�ن
از آنج� که شیط�ن ب� خ�دب�ت�بینی از دست�ر خ�اون� س�پیچی ک�د ،گ�ه و بی گ�ه انسـ�ن را
می ف�یب� ت� ب� نه�ل خ�دبینی که در انس�ن غ�س ش�ه او را به تعصب و ن�ادپ�ستی دچ�ر س�زد؛
ام�م 7در خطبه ق�صعه هش�ار می ده� که تعصب�ت و ن�ادپ�ستی در می�ن انس�نه� از وس�سه
ّ
عصبيت را كه در دله�ت�ن نهفته است خ�م�ش
ه�ی م�م�ز شیط�ن نشئت می گی�د» :پس آتش

ج�هليت را ب�ان�ازي� كه اين ّ
ّ
حميت در مسلم�ن از آفته�ى شيط�ن است
س�زي� ،و كينهه�ى
و ن�زي�ن ه�ى او و ب� آغ�لي�نه� و افس�ن دمي�نه�ى او«.

5

____________________

 _١شمسال�ین ،محم�مه�ی ،الت�ریخ و ح�ک� التق�م البش�ی و نظ�ة ا�س�م ،ص.١٠۶
َ ُ ْ ُ َ َ ّ َ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َّ
َ َ َ ََ َ ْ
ـ�س ال َع َص ِـب َّي� )ســی� رضـی ،محمــ� بـن حســین،
ين الـ ِـ�ي وضـع أسـ
ِ _٢إمـ�م المتع ِص ِـبين و َســلف الم ْسـتك ِب ِ�
نهجالب�غ� ،ص .(٢٨۶
 _3سی� رضی ،محم� بن حسین ،نهج الب�غ ه ،ص .٢١٢_٢١١
 _4ابن ابی الح�ي� ،عب� الحمي� بن هب� ا� ،ش�� نهج الب�غ ه ،ج ،١٣ص.١۶٧
 _5سی� رضی ،محم� بن حسین ،نهج الب�غ ه ،ص .٢١٢_٢١٠
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ج( قی�س
ص�حب�ن روحیه خ�دب�ت�بینی ،ه� زم�ن به مق�یسـه خـ�د بـ� دیگـ�ان پ�داختـه ،د�یـل ب�تـ�ی
پ�ش�لی خ�د را ی�دآور می گ�دن�؛ گ�ه اصل و نسب خ�د را ،گ�ه رنگ پ�ست و چهـ�ه خـ�د را و
گــ�ه تمکـــن مـــ�دی و ج�یگــ�ه اجتمـــ�عی خـــ�د را؛ در همـــ�ن خطبــه ق�صـــعه امـــ�م علـــی7

میف�م�ی�» :شيط�ن به خ�ط� گ�ه� خ�د ب� آدم ّ
تعصب آورد ،و در آف�ينش وى او را س�زنش كـ�د
و گفت :من از آتش س�ختهام و ت� از گل پ�داخته«.

1

شیط�ن اصل و نـ�اد خـ�د را بـ� آدم مق�یسـه کـ�د و در گمـ�نش ،خلقـت نـ�ری خـ�د را ب�تـ� از
خلقت طینی آدم 7ی�فت .از این رو ه� زم�ن که قی�س ب�اس�س خص�صی�ت و وی�گیهـ�ی
ذاتی ب�ش� و نه ب� پ�یه عمل ص�لح و فض�یل اکتس�بی ،س�کشـی و عـ�م کـ�نش در مق�بـل حـق
را درپی داشته ،انس�ن خ�د را ب�ت� از همن�ع�نش خ�اه� پن�اشت.
 - ۲- ۱- ۱- ۱ع�امل بست�س�ز
مقص�د ع�املی هستن� که زمینـه ایجـ�د و رشـ� تبعـیض را فـ�اهم میآورنـ� .محـیط زنـ�گی
اعم از خ�ن�اده ،ق�م و ج�معه در اشک�ل مختلف در این امـ� دخیـل هسـتن�؛ ایـن علـل _ کـه در
ّ
اصـــط�ح فلســـفی _ علـــل ُمعـــ� ن�میـــ�ه میشـــ�ن�؛ عبـــ�رتانـــ� از :الـــف(پی�وی از ب�رگـــ�ن،
ب(رف�هزدگی.
الف( پی�وی از ب�رگ�ن
قـ�آن چـ�ن ف�جـ�م مج�مـ�ن را در دوزخ ت�سـیم مـی کنـ� ،پـس از بیـ�ن سـخن�ن حسـ�تآمیـ�
َ
آن�ن در اط�عت نک�دن از خ�ا و رس�لش ،ک�م آن�ن را بـ�ینج� مـی رسـ�ن� کـه مـىگ�ينـ�َ ) :ر ّبنـ�
�اءن� َف َ� َض ُّل َ�ن� َّ
إ َّن� َأ َط ْعن� َ
س�د َتن� َو ُك َب َ
الس ِبي�() .اح�اب.(۶٧ /
ِ
بیگم�ن از جمله مس�ئلی که ب�رگ�ن ج�معه در آن نقش ج�ی ایف� مـی کننـ� ،رانـ�ن تـ�ده
مـ�دم بـه سـ�ی تعصـب�ت ک�رک�رانـه و فخ�ف�وشـی نـ�ادی مـی ب�شـ� و امـ�م علـی 7در خطبــه
ق�صعه آن را گ�ش�د می کن�» :ه�ن بت�سي�! بت�سي�! از پي�وى مهت�ان و ب�رگ�نتـ�ن كـه بـه گـ�ه�
____________________

 _١هم�ن ،ص .٢١٨
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خ�د ن�زي�ن� و ن�اد خ�يش را ب�ت� دي�ن� ،و نسبت آن عيب را بـ� پ�وردگـ�ر خـ�د پسـن�ي�ن� و بـ�
نعمت خ�ا در ّ
حق خ�يش انك�ر ورزي�ن� ،به ستي�ي�ن ب�اب� قض�ى او و ب� آغ�ليـ�ن بـ� نعمـت
ّ
عصـبيتانـ� و سـت�نهـ�ى فتنـه و شمشـي�ه�ى نـ�زش _ بـه خـ�ى_
ه�ى او .پس آن�ن پ�يـههـ�ى
1
ّ
ج�هليت«.
ب( رف�ه زدگی

در آیــ�تی چنــ� از قـــ�آن کــ�یم از گ�وهــی بـــ� نــ�م » ُم ْت َــ�فين«)خ�شـــگ�ران�ن ،نــ�ز پ�وردگـــ�ن،

ث�وتمن�ان ،ت�انگ�ان و جه�ن�اران( ی�د ش�ه که ه� گ�ه پی�مب�ان الهی آهنگ بیم و ان�ار م�دم�ن
را داشـتن� ،اینـ�ن پـیشگ�مـ�ن در کفـ� ورزی بــه انبیـ�ء ب�دنـ�ُ » 2 .م ْت َـ�فين« چـ�ن خـ�د را غــ�ق در
نعمته� میبینن� ،ت�هم خ�دب�ت�بینی در آنه� شکل میگی�د .ام�م علی 7در خطبه ق�صـعه
میف�م�ی�ّ » :ام� ت�انگ�ان و خ�اون�ان نعمـتهـ�ى فـ�اوانّ ،
تعصـب ورزي�نـ� ،چـ�ن نشـ�نههـ�ى
نعمت را دي�ن� ،گفتن� :م� را داراي� و ف�زن�ان بيش است و ع�اب�م�ن نه در پيش است«.

3

جملــه »مــ� را دارايــ� و ف�زنــ�ان بــيش اســت و عــ�اب�مــ�ن نــه در پــيش اســت« در کـــ�م
ام�م 7هم�ن آیه  ٣۵س�ره سب� و در دنب�لـه کفـ�ورزی رفـ�ه زدگـ�ن آمـ�ه اسـت ،اینـ�ن چ�نـ�ن
میپن�اشتن� در دنی� خ�اون�گ�ر ث�وت و مکنـت هسـتن� در آخـ�ت نیـ� کنـ�ره از عـ�اب دوزخ
خ�اهنـ� بــ�د .همـ�ن گ�نــه کــه یهـ�د ن�ادپ�ســت مـیگفتنــ�» :ه�گــ� آتـش جــ� چنـ� روزى بــه مــ�
ً
نخ�اهـ� رسـي�« 4 .از آنجـ� کـه قـ�رت و تمکــن مـ�لی معمـ�� قـ�ین یکـ�یگ� هسـتن� ،صــ�حب�ن
قـــ�رت در زمـــ�ن خلفـــ� بـــهویـــ�ه در زمـــ�ن عثمـــ�ن کـــه غ�لبـــ� نیـــ� از ن�دیکـــ�ن وی بـــ�ده ،در
مس ـئ�لیتهــ�ی مختلــف بــه کــ�ر گ�فتــه شــ�ه ب�دنــ� ،ثــ�وتهــ�ی هنگفتــی را از امــ�ال عمــ�م
مسلم�ن�ن تملک ک�ده ،در حک�مت وی ت�کت�زی میک�دن� 5 .از این روست که ام�م علـی7
____________________

 _١سی� رضی ،محم� بن حسین ،نهج الب�غ ه ،ص .٢١٣
 _٢بنگ�ی� به :سب�٣۴ /؛ زخ�ف.٢٣ /
 _٣سی� رضی ،محم� بن حسین ،نهج الب�غ ه ،ص .٢١٨
 _٤بنگ�ی� به :آلعم�ان.٢۴ /
 _٥بنگ�ی� به :شهی�ی ،سی�جعف� ،ت�ریخ تحلیلی اس�م ،ص.١٣٧_١٢۶
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نســبت بــه آفــت رفــ�ه زدگــی کــه یک ـی از پی�مــ�ه�ی آن تعصــب�ت و تبعــیضه�ســت ،هشــ�ار
میده�.
 - ۲- ۱- ۱شن�س�یی معی�ره�ی حقیقی فضیلت
ش�ی� یکی از ع�امل ّ
مهم فخ� ف�وشی نـ�ادی و تعصـب�ت قـ�می و قبیلـهای آ گـ�هی ن�اشـتن
از وی�گیهـ� و مـ� کهـ�ی راسـتین ب�تـ�ی انسـ�ن هـ� نسـبت بـه یکـ�یگ� مـی ب�شـ� .قـ�آن یگ�نـه
میــ�ان ســنجش ب�تــ�ی انســ�ن هــ� را تقــ�ا و فضــیلت هــ�ی اخ�قــی شن�ســ�ن�ه اســت 1 .امــ�م
علـی 7کــه ک�مــش تفســی� علمــی قــ�آن و سـی�ه اش تجلــی عینــی آیــ�ت اســت ،در خطبــه
ق�صعه در جم� تی اث�گ�ار _ که به تفسی� آیه پیش گفته م�نن� _ مـیف�م�یـ�» :پـس اگـ� بـه ن�چـ�ر
تعصــب ورزيــ�ن ب�يــ� ،در چيــ�ى ّ
ّ
تعصــب ورزيــ� كــه شــ�ي�؛ در خــ�یهــ�ى نيــک و گ�يــ�ه و
ك�داره�ى پسن�ي�ه ،و ك�ره�ى نيك� كه اف�ونـى بـ� يكـ�يگ� جسـتن� در آن ،ب�رگـ�اران و د�وران از
خـ�ب� خـ�ى و رفتـ�ر ،و
خ�ن�انه�ى ع�ب و مهت�ان قبيلـه _ نيكـ� حسـب .از آراسـته بـ�دن _ بـه
ِ

ب�دب�رى به هنگ�م خشم بسي�ر ،و آنچه پسن�ي�ه اسـت از رفتـ�ر و كـ�دار .پـس در خصـلتهـ�ى
نيك� ّ
تعصب ورزي� از حم�يت ك�دن پن�هن�گ�ن ،و به س�رس�ن�ن پيمـ�ن و آراسـته بـ�دن بـه تقـ�ا
و ايم�ن«.

2

سـخن امـ�م 7در طـ�ف ایجـ�ب بـ�ای اثبـ�ت مـ� ک هـ�ی حقیقـی مـی ب�شـ� ،ایشـ�ن در
طــ�ف ســـلب نیـــ� ،خ�یشـــ�ون�ی را ف�قـــ� ارزش در ب�تــ�ی دانســـته اســـت ،در ســـخنی بلنـــ�،
امـ�م 7پـس از تـ�وت آیـه  ۶٨سـ�ره آلعمــ�ان» :در حقيقـت ،ن�ديـکتـ�ين مـ�دم بـه ابــ�اهيم،
هم�ن كس�نى هستن� كه او را پي�وى ك�دهان� ،و ]ني�[ اين پي�مب� و كس�نى كه ]بـه آيـين او[ ايمـ�ن
آوردهانــ�« ،مــی ف�م�یــ�» :دوســت محمــ� 9كســى اســت كــه خــ�ا را اط�عــت كنــ� ه�چنــ�
نسبش به محم� 9ن�س� ،و دشمن محم� 9كسى است كه خ�ا را ن�ف�م�نى كنـ� ه�چنـ�
خ�يش�ون� ن�ديك محم� 9ب�د«.

3

____________________

 _١بنگ�ی� به :حج�ات.١٣/
 _2سی� رضی ،محم� بن حسین ،نهج الب�غ ه ،ص .٢١٨
 _٣هم�ن ،ص .٣٧۶
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در شـع�ی منسـ�ب بــه امـ�م علـی 7دربــ�ره نفـی تـ�ثی� مســ�ئل نـ�ادی در شـ�افت انســ�نی
آم�ه است :به ج�نت س�گن� که ارزش انس�ن تنه� به دین اوست؛ از این رو ب� تکیه بـ� حسـب
و نسب ،تق�ا را ره� مکن .اس�م ،سلم�ن ف�رسی)ب�ون اصـل و نسـب( را بـ�� بـ�د و حـ�ل آنکـه
ش�ک ،اب�لهب دارای نسب ش�یف را ،پ�یین کشی�.

1

 - ٢- ١راهب�ده�ی عملی
مــ�اد از راهب�دهــ�ی عملـــی ،مجم�عــه تـــ�بی�ه� و اقــ�ام�ت عملــی امـــ�م علــی 7بـــ�ای
روی�رویی ب� چ�لش تعصب�ت قبیلهای و ن�ادپ�ستی است که در ط�ل بیسـت و پـنج سـ�ل پـس
از وفــ�ت پیــ�مب� 9بــه صــ�رت لجــ�م گســیخته در مــتن ج�معــه اســ�می مــی ت�خــت .ایــن
اق�ام�ت عب�رتان� از :راهب�د »احی�ی ج�یگ�ه حقـ�قی و اجتمـ�عی گ�وههـ�ی مـ�رد تبعـیض«،
راهب�د »ع�الت اقتص�دی« و راهب�د »انتق�ل م�ک� حک�مت از م�ینه به ك�فه«.
 - ۱- ۲- ۱احی�ی ج�یگ�ه حق�قی و اجتم�عی گ�وهه�ی م�رد تبعیض
در زم�ن خلف� فت�ح�ت گست�دهای در خ�رج از م�زه�ی شبه ج�ی�ه حج�ز صـ�رت گ�فـت؛
یکــی از پی�مــ�ه�ی آن اخــت�ط ن�ادهــ�ی مختلــف عــ�ب ،ای�انــی ،نبطــی ،رومــی و ب�بــ� بــ�د.
بسی�ری از این�ن ب� مه�ج�ت ی� به قص� جنگ به نق�ط دیگ� ب�ده ش�ه ی� رفته ب�دنـ� .بسـی�ری
دیگ� نی� اسـی�ان جنگـی ب�دنـ� کـه بـه قب�یـل ع�بـی تعلـق گ�فتـه ،از منـ�طق مختلـف بـه شـ�م،
ع�اق و حج�ز آورده میش�ن� .اسی�ان آزادشـ�ه را »مـ�الی« مین�می�نـ� .طبقـه مـ�الی از اعـ�اب
پ�یینت� ب�ده ،از حق�ق کمت�ی ب�خ�ردار ب�دن� .زمـ�نی کـه امـ�م 7زمـ�م خ�فـت را بـه دسـت
گ�فت ،ب�ت�ی ع�ب ب� م�الی در ج�معه ،اصلی پ�ی�فته ش�ه ب�د.

2

بن�ب�این م�الی ش�خصت�ین گ�وهی ب�دن� که ت� قبـل از زع�مـت امی�م�منـ�ن 7در ج�معـه
انــــ�اع تبعیضهــــ� را متحمــــل میشــــ�ن� .امــــ�م 7ج�یگــــ�ه حقــــ�قی و اجتمــــ�عی آنــــ�ن را
ب�زگ�دان�ه ،ج�ب حک�مت ک�د .مغی�ه ضبی گ�ی� :علی 7نسبت بـه مـ�الی خ�شـخ�یی و
____________________

 _١ابن عس� ک� ،اب�الق�سم علی بن الحسن ،ت�ریخ م�ین� دمشق ،ج ، ٢١ص.۴٢۶
 _٢جعف�ی�ن ،رس�ل ،حی�ت فک�ی و سی�سی ام�م�ن شیعه ،:ص .۶٩ _۶٨
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مه�ب�نی میک�د و عم� بسی�ر از آن�ن دوری میجست.

1

ام�م علی 7به ق�ری م�الی را مـ�رد ت�جـه قـ�ار داده ،در ج�یگـ�ه نفـ� اول حک�مـت چنـ�ن
آن�ن را به خ�د ن�دیک ک�د و من�لت اجتم�عی از می�ن رفته آن�ن را است�ار سـ�خت کـه اعتـ�اض
ع�ب ن�ادپ�ست را درپی داشت؛ عبـ�د بـن عبـ�ا� اسـ�ی گ�یـ� :روز جمعـه علـی 7بـ� فـ�از
منب� خشتی خطبه می خ�ان�؛ من و ابنص�ح�ن نشسته بـ�دیم ،اشـعث وارد شـ�ه ،پـ�ی بـ� سـ�
ح�ض�ان نه�ده ،از می�ن آن�ن عب�ر ک�د و گفت :ای امی�م�منـ�ن! ایـن سـ�خروی�ن)م�الی ،عجـم(
را از م� به خ�د ن�دیکت� س�ختهای.
امـ�م 7خشـمگین شـ� ،ابنصـ�ح�ن گفـت :امـ�وز آنچـه کـه بـ� عـ�ب پنهـ�ن بـ�د ،آشـک�ر
می گ�دد.
علی 7ف�م�د :چه کسـی بیـ�ن مـیدارد کـه چـ�ا مـن ایـن تن�منـ�ان بیم�یـه را کـه بـ� بسـت�
خ�د می آس�ین� ب� گ�وهی که به ّ
تهج� مشـغ�لانـ� ،ب�تـ�ی نمـیدهم؟ بـه مـن دسـت�ر میدهیـ�
آن�ن را ط�د کـ�ده تـ� در زمـ�ه سـتم پیشـگ�ن ب�شـم .سـ�گن� بـه آن کـه دانـه را شـک�فت و جـ�ن را
آف�یــ� ،از محمــ� 9شــنی�م کــه ف�مــ�د» :ســ�گن� بــه خ�اونــ� ،آنــ�ن )عجــم( بــ� شــم� بــ�ای
ب�زگ�دانـ�ن بـه دیـن پیکـ�ر خ�اهنــ� کـ�د آنسـ�ن کـه شـم� در آغــ�ز بـه خـ�ط� اسـ�م آوردن آنــ�ن
درآویختی�«.

2

چنـ�ن کـه گ�شـت ،جلـ�گی�ی از ازدواج مـ�د عجـم بـ� زن عـ�ب و مـ�د عـ�ب بـ� زن ق�یشـی
یکی از سی�سته�ی ن�ادپ�ست�نه خلیفه دوم بـ�د کـه البتـه ریشـه در عـ�ب ج�هلیـت داشـت.
ام�م 7این سی�ست را مش�وع نمیشم�د و غی� ع�ب و عـ�ب را دارای حقـ�ق یکسـ�ن در امـ�
ازدواج میدانست؛ وقتی از ام�م 7س�ال میش�د که آی� ب� م�الی ج�ی� است که ب� زنـ�ن عـ�ب
ازدواج کن�؟ حض�ت ف�م�د :آی� ج�نت�ن ب�اب� و ازدواجت�ن ن�ب�اب� ب�ش�.

3

امـ�م 7درپـی قصـ�ص خـ�ن هــ�ی بـه نـ�حق ر یختـه و بــ�ون اولیـ�ی دم نیـ� ب�آمـ�؛ بــ�ای
نم�نه ایش�ن درپی قص�ص عبی�ا� بن عم� ب�آم� ،زیـ�ا وی ه�مـ�ان ای�انـی و جفینـه نصـ�انی را
____________________

 _١ثقفى ،اب�اهيم بن محم� ،الغ�رات ،ج ،٢ص .٣۴١
 _٢هم�ن ،ج ،٢ص .٣۴١ _ ٣۴٠
 _٣مجلسی ،محم�ب�ق� ،بح�را�ن�ار ،ج ،٣١ص.٣۶
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به ج�م مشـ�رکت در قتـل پـ�رش کشـته بـ�د .عبیـ�ا� چـ�ن از نیـت امـ�م 7آ گـ�ه شـ� سـ�ی
مع�ویه گ�یخت ،و در جنگ صفین هم�اه مع�ویه ب�د ،ام� در نه�یت به قتل رسی�.

1

 - ۲- ۲- ۱ع�الت اقتص�دی
در دوران حک�مـــت امـــ�م علـــی» ،7نخســـتین مشـــکل امـــ�م مســـئله رع�یـــت عـــ�الت
اقتصـ�دی بــ�د«2 ،تبعــیض نــ�ادی در ج�معــه آن روز ،بیشــت�ین تــ�ثی� را روی تقســیم بیتالمــ�ل
گ�اشته ب�د ،چ�ا که بیش از دو دهه به ص�رت ن�ع�د�نـه ت�زیـع میشـ�؛ ج�امـع روایـی و کتـب
سـی�ه آ کن ـ�ه از گــ�ارش هـ�یی اســت کــه امـ�م علــی 7بــ� اجـ�ای عــ�الت پ�فشــ�ری کــ�ده و
ن�رض�یتی ب�خی از صح�به و حتی ن�دیک�ن ایش�ن را به دنب�ل داشته است؛ نم�نه ه�:
ابن ابی الح�ی� از اب�جعف� اسک�فی نقل می کن� :پـس از قتـل عثمـ�ن ،صـح�به در مسـج�
رس�ل خ�ا 9ب�ای ام� ام�مت گ�د آم�ه ،ب� ام�م علی 7بیعت ک�دنـ� .امـ�م 7فـ�دای آن
روز بــ� منبــ� رفتــه ،خــط مشــی خــ�د را ،ســی�ه پیــ�مب� 9اعــ�ن کــ�ده ،ت� کیــ� داشــت هــ� کــه
مســلم�ن ب�شــ� بــه طــ�ر یکســ�ن از حقــ�ق اســ�می ب�خــ�ردار خ�اهــ� بــ�د ،بیــت المــ�ل میــ�ن
همگ�ن یکس�ن تقسیم خ�اه� ش� و هیچ کس را ب� دیگ�ی رجح�نی نخ�اه� بـ�د .امـ�م 7در
ف�ج�م خط�به خ�د ،ف�م�د :چ�ن ف�دا در رسی� ،ن�د مـن ح�ضـ� آییـ� تـ� امـ�ال م�جـ�د را می�نتـ�ن
مسـلم�ن آزاد ،از عــ�ب و عجــم ،خـ�اه بهــ�ه منــ� از بیـت المــ�ل بــ�ده و خــ�اه
تقسـیم کــنم؛ هــ�
ِ
مح�وم از آن ،همگی ح�ض� ش�د ،سپس ام�م 7استغف�ر ک�ده ،از منب� پ�یین می آی�.

3

پس از اتم�م حجت ام�م ،7تنشهـ� شـ�وع میشـ�د؛ ابـ�جعف� اسـک�فی در ادامـه گـ�ارش
پــیش گفتــه مــیگ�یــ� :ایــن نخســتین بــ�ری بــ�د کــه عــ�به ـ� ،ســخن�ن امی�م�منــ�ن را خــ�ش
ن�اشـته ،کینـه او را بـه دل گ�فتنـ� و از بخشـش یکسـ�ن امـ�م 7آزرده خـ�ط� گ�دی�نـ� .چـ�ن
ف�دا در رسی� ،ام�م 7عبي� ا� بن ابی رافع -ک�تبش  -را ف�م�ن داد به ه� یک از مهـ�ج�ان ،آن
گ�ه انص�ر و سپس ب�قی مـ�دم -سـ�خ و سـی�ه  -سـه دینـ�ر دهـ� ،سـهل بـن حنیـف چـ�ن چنـین
____________________

 _١ابن اثي� ج�ر ی ،مب�رک بن محم� ،أس� الغ�ب� فى مع�ف� الصح�ب ه ،ج ،٣ص.۴٢۶
 _٢جعف�ی�ن ،رس�ل ،حی�ت فک�ی و سی�سی ام�م�ن شیعه ،:ص .۶۶
 _٣ابن ابی الح�ي� ،عب� الحمي� بن هب� ا� ،ش�� نهج الب�غ ه ،ج ،٧ص .٣٧_٣۵
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میبین� ،نخستین اعت�اض را آشک�ر س�خته ،میگ�یـ� :ایـن را کـه بـ� مـن یکسـ�ن درنگ�یسـتی،
ت� به دی�وز غ�م من ب�د ،ام�م 7ف�م�د :آری او را چ�ن ت� از بیت الم�ل خ�اهم داد.

1

در ن�بتی دیگـ� کـه امـ�م 7بـ� فـ�از منبـ� رفتـه ،از دشـ�ار گـ�فتن بـ� خـ�د و بخشـش بـ� مـ�دم
سخن می گفت ،عقیل زب�ن به اعت�اض گش�د و گفت :ت� من را ب� سی�هپ�ست م�ینـه بـه یـک
چشم مینگ�ی؟
حضـ�ت ف�مـ�د :خــ�م�ش بـ�ش! آیــ� اینجـ� جــ� تـ� کســی نبـ�د اعتــ�اض کنـ�؟ ب�تــ�ی تـ� بــ�
دیگ�ان ب� سبقت در دین و تق�است و نه چی� دیگ�.

2

امـ�م علـی 7در خط�بــه ای دیگـ� پـس از آنکــه حمـ� و ثنـ�ی الهــی را بـه جـ�ی مــی آورد،
مـــیف�م�یـــ� :هـــ�ن مـــ�دم! هـــیچ کـــس از آدم 7بنـــ�ه و کنیـــ� زاده نشـــ�ه اســـت؛ همگـــ�ن
آزاد هستن� ج� اینکه خ�اون� مخ�رج گ�ران زن�گی گ�وهی را ب� گ�وه دیگ� واگ�اشته اسـت...
م� سی�ه و سفی� را یکس�ن می دانیم؛ در ایـن هنگـ�م مـ�وان بـه طلحـه و زبیـ� گفـت :مقصـ�دش
شم� دو نف� هستی� ،آن گ�ه ام�م 7به ه� کس سـه دینـ�ر عطـ� ک�دنـ�؛ بـه یکـی از انصـ�ر ،سـه
دینــ�ر و بــه بنــ�های نیــ� ســه دینــ�ر .مــ�دی انصــ�ری بــه حضــ�ت گفــت :ای امی�م�منــ�ن! ایــن
بن�های است کـه دیـ�وز یـ�غ بنـ�گی را از او ب�داشـتم ،آیـ� مـ�ا بـ� او بـه یـک چشـم درمینگـ�ی؟
امـ�م 7ف�مـ�د :مـن در قـ�آن نگ�یسـتم ،ف�زنــ�ان اسـم�عیل را ب�تـ� از ف�زنـ�ان اسـح�ق نیــ�فتم.

3

مش�به چنین م�ضع گی�ی را از امـ�م 7در ب�ابـ� دو زن؛ یکـی ع�بنـ�اد و دیگـ�ی عجـم زاده _
که ب� زن ع�ب گ�ان آم�ه ب�د _ گ�ارش ک�دهان�.

4

اصـ�ار امـ�م بـه مسـ�وات و نفـی تبعـیض ،ب�عـث شـ� بخشـی از ب�نـه سـپ�ه امـ�م بـه مع�ویـه
بگ�ون� .بع�ه� ابنعب�س در ن�مهای که بـه امـ�م حسـن 7نگ�شـته ،در ضـمن آن مـین�یسـ�:
مـ�دم بـ�ین سـبب پـ�رت را تـ�ک گفتـه ،بــه مع�ویـه روی آوردنـ� کـه ایشـ�ن امـ�ال را بـه تســ�وی
____________________

 _١هم�ن ،ج ،٧ص.٣٨ _٣٧
 _٢کلینی ،محم� بن یعق�ب ،الک�فی ،ج ،٨ص.١٢٨
 _٣هم�ن ،ج  ،٨ص .۶٩
 _٤ثقفى ،اب�اهيم بن محم� ،الغ�رات ،ج ،١ص.٧٠
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می�نش�ن تقسیم میکـ�د و ایـن بـ� آنـ�ن گـ�ان مـی آمـ� 1 .احمـ� امـین بـه نقـل از ابـن ابـیالح�یـ�
مین�یس� :علی بن ابیط�لب 7س�شن�س را ب� گمن�م و ع�ب را ب� عجم ب�ت�ی نمـیداد و بـ�
رؤسـ� و امــ�ای قب�یــل تسـ�مح نمی کــ�د و همــین امـ� از د�یــل مهــم کنـ�ره گی�ی عــ�ب از ایشــ�ن
ب�د.

2

ج�یت ام�م 7در رع�یت ع�الت می�ن تم�م امت ،عـ�های از اصـح�ب را بـ� آن داشـت
تـــ� ط�حـــی نـــ� درافکنـــ�ه ،پیشـــنه�دی تـــ�زه بـــ� امـــ�م 7ع�ضـــه دارنـــ� ،تـــ� بـــه زعـــم خـــ�د
مصلحتان�یشـی آم�ختـه ب�شـن�؛ ثقفـی کـ�فی مـین�یسـ� :عـ�های از اصـح�ب نـ�د امـ�م7

رفته ،گفتن� :ای امی�م�من�ن! این ام�ال را به اش�اف عـ�ب ،قـ�یش و کسـ�نی کـه بـیم س�کشـی و
گ�یختن به س�ی مع�ویه داری ،ببخش و آن�ن را ب� م�الی و عجم ب�ت�ی ده .اصـح�ب ایـن ایـ�ه
را بـ� اســ�س سی�ســتی کــه مع�ویــه در جــ�ب افـ�اد داشــت ،پیشــنه�د ک�دنــ� .امــ�م علــی7

ف�م�د :آی� پیشنه�د می کنیـ� پیـ�وزی را بـ� سـتم بـه دسـت آورم؟ )عـ�الت را ق�بـ�نی مصـلحت
کــنم؟( بــه خــ�ا ســ�گن� تــ� زمــ�نی کــه خ�رشــی� پ�ت�افشــ�نی و ســت�رهه� در آســم�ن ن�رفشــ�نی
می کنن� ،چنین نخ�اهم ک�د ،چه اگ� این امـ�ال دارایـی خـ�دم بـ�د ،بـه تسـ�وی می�نشـ�ن ت�زیـع
می ک�دم ،ح�ل آنکه بیت الم�ل است.

3

 - ۳- ۲- ۱انتق�ل م�ک� حک�مت از م�ینه به ک�فه
س� کن�ن ک�فه را غی� از عنص� عـ�ب ،عنصـ� اس�سـی دیگـ�ی شـکل مـی داد؛ آنـ�ن ای�انیـ�نی
ب�دنــ� کــه یــ� بـــه اســ�رت)طی نب�دهــ�ی مـــ�ائن ،ق�دســيه و نه�ونــ�( آنجـــ� ســ� کن ب�دنــ� ،یـــ�
روست�ئی�نی کشـ�ورز پیشـه کـه بـه دلیـل مجـ�ورت بـ� ایـ�ان سـتم پیشـه ،آنجـ� را محـل سـک�نت
اختی�ر ک�ده ب�دن� و ی� ف�رسـی�ن معـ�وف بـه دي�لمـه )ديلميـ�ن( كـه از آغـ�ز ت�سـيس ك�فـه در ايـن
شه� اق�مت گ�ي�ه ب�دن� .غی� این�ن در مي�ن زن�اني�ن جنگ ،تع�اد چشـمگي�ى از زنـ�ن ای�انـی
____________________

 _١ابن ابی الح�ي� ،عب� الحمي� بن هب� ا� ،ش�� نهج الب�غ ه ،ج،١۶ص ٢٣؛ ب�ذری ،احم� بن يحيـ� بـن
ج�ب� ،انس�ب ا�ش�اف ،ج ،٣ص .٢٩
 _2امين ،احم� ،ضحی ا�س�م ،ج ،١ص.٢٢
 _٣مفي� ،محم� بن محم� بن نعم�ن ،ا�م�لی ،ص .١٧۵
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ب�دن� که به همس�ى مش�وع اسي�كنن�گ�ن ع�ب درآم�ه ،ف�زن� ب�ايشـ�ن ب�ادنـ� .نتيجـه آنكـه در
زم�نى كمت� از بيست س�ل ،در ح�ود زمـ�نى كـه علـى  7بـه ك�فـه آمـ� ،نسـل ج�يـ� جـ�انى از
ّ
م�قعيــت
اعـ�اب در ك�فــه وجـ�د داشــتن� كـه آنــ�ن را مـ�درانی اي�انــىتبـ�ر بــ�د 1 .پ�رسـي�ن ك�فــه از
مس�وى ب� شـه�ون�ان عـ�ب خـ�د در نظـ�م اجتمـ�عى شـه� ب�خـ�ردار نب�دنـ� و آنـ�ن را مـ�الى ،يـ�
گم�شتگ�ن ،مىخ�ان�ن� ،اصط�حى كه ب� دونپ�يگى اجتم�عى د�لت داشت.

2

پـس از پ�یـ�ن نبــ�د جمـل و ه�یمـت ک�مــل پیمـ�نشـکن�ن ،امــ�م علـی 7از م�ینـه رخــت
ب�بسته ،در ک�فه رحل اق�مت میافکن� و آنج� را پ�یتخت حک�مـت ب�مـیگ�ینـ� .تـ�ریخنگـ�ران
د�یلی چن� را که بیشت� ن�ظ� ب� است�ات�ی ه�ی نظ�می و سی�سـی اسـت ،ب�شـم�دهانـ�  ،3امـ� بـ�
ت�جه به گ�ارشی که از ب�فت جمعیتی ک�فه ارائه گ�دی� ،ب�خـی تحلیلگـ�ان راهبـ�دی ف�هنگـی
_ اجتم�عی ی�د ک�دهان� ،آن�ن معتق�نـ� :چـ�ن در آن هنگـ�م ،مسـلم�ن�ن غیـ� عـ�ب در عـ�اق و
به وی�ه در ک�فه ف�اوان ب�دن� و آنس�ن که ش�یسته زن�گی آن�ن ب�د ،ب�ان�ن ت�جه نمیشـ� _ گ�یـ�
که اس�م در انحص�ر ن�اد ع�ب ب�د _ حـ�لی کـه در خ�فـت امی�م�منـ�ن 7کـه عـ�ب و عجـم،
ســـی�ه و ســـفی� بـــ�ای او طبـــق کتـــ�ب الهــــی هـــیچ تفـــ�وتی ن�اشـــتن� ،از ایـــن رو مهــــ�ج�ت
امی�م�من�ن 7به ع�اق ،در حقیقت این ف�صت را ایج�د می ک�د که همه ک�فیـ�ن از حقـ�ق و
ع�الت اس�می ب�خ�ردار گ�دن�.

4

نتیجه گی�ی
ج�معه ن�پ�ی اس�می ،پـس از پیـ�مب� اکـ�م 9در ب�خـی ان�یشـه هـ� و سـنت هـ� بـه واپـس
گ�ایی دچـ�ر آمـ� .یکـی از آنهـ� تعصـب�ت ک�رک�رانـه قبیلـهای و ن�ادپ�سـتی بـ�د .امـ�م علـی7

چـ�ن بـه خ�فـت رسـی� ،از آغـ�زین روز حکــ�متش آشـک�را اعـ�ن مـی دارد کـه همگـ�ن را از هــ�
____________________

 _١جعف�ى ،حسين محم� ،تشيع در مسي� ت�ريخ ،ص .١۴٠_١٣٩
 _٢هم�ن ،ص.١۴٠
 _3حسنى ،ه�شم مع�وف ،سي�ة ا�ئمـ� ا�ثنـی عشـ� ،:ج ،٢ص  ۴٢٢_۴٢٠؛ جعفـ�ى ،حسـين محمـ� ،تشـيع
در مسي� ت�ريخ ،ص .١۴٧_١۴۶
 _٤جعف�ی ،محم�تقی ،ت�جمه و تفسی� نهجالب�غه ،ج ،١ص.١۴٠
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قبیله و ن�اد یکس�ن خ�اه� دی� .ایشـ�ن در جهـت تحقـق آرمـ�ن خـ�د از راهب�دهـ�ی گ�نـ� گ�نی
بهــ�ه گ�فتــه ،در ایــن راســت� تمــ�م ظ�فیــت هــ�ی ممکــن را بــه خــ�مت آورد .بــه طــ�ر کلــی آن
حضـ�ت دو راهبـ�د نظــ�ی و عملـی داشــته اسـت؛ در بخــش راهب�دهـ�ی نظــ�ی ،از سـ�یی بــه
تبیـــین ریشـــههـــ�ی ن�ادپ�ســـتی و زمینـــههـــ�ی شـــکل گیـــ�ی آن پ�داختـــه ،هشـــ�ار داد کــــه
خ�دب�ت�بینی ،وس�سهه�ی شیط�ن و قی�س خ�د ب� دیگ�ان ،ع�امـل روحـی و روانـی شـکلگیـ�ی
تعصب�ت و فخ�ف�وشی ن�ادی هستن� و پی�وی از ب�رگ�ن ک�ت�ه ان�یش و رف�ه زدگی ،زمینـههـ�ی
شکلگی�ی آنه� میب�شن� .ام� راهب�ده�ی عملـی امـ�م علـی 7در سـه محـ�ر ق�بـل تحلیـل و
ارزی�بی میب�ش� ،نخست »احی�ی ج�یگ�ه حق�قی و اجتمـ�عی گ�وههـ�ی مـ�رد تبعـیض« بـ�د؛
غی� ع�به� ی� هم�ن عجمه� که درپی فت�ح�ت گسـت�ده مسـلم�ن�ن در شـبه ج�یـ�ه حجـ�ز رو
به ف�ونی گ�ارده ب�دن� ،از حق�ق طبیعی شه�ون�ی مح�وم ب�دن� ،ام�م 7ب� ن�دیک سـ�ختن
آن�ن به خ�د و مش�رکت دادن در ام�ر مختلف ،حق�ق پ�یم�ل ش�ه آن�ن را احی� ک�د .در راهبـ�د
»ع�الت اقتص�دی« کـه از مهـمتـ�ین دشـ�اریهـ�ی امـ�م 7بـ�د ،ایشـ�ن در طـ�ل ام�مـت پـنج
س�لهاش ،هم�ره در تقسیم بیتالم�ل ع�ب و عجم را یکس�ن نگ�یسـت و ایـن خـ�د کینـههـ� و
دشـمنیهـ� علیـه امـ�م 7را درپـی داشـت ،امـ� در راهبـ�د »انتقـ�ل م�کـ� حک�مـت از م�ینـه بـه
ك�فـــه« یکـــی از د�یلـــی کـــه امـــ�م 7را بـــ�ای انتقـــ�ل پ�یتخـــت خ�فـــت از م�ینـــه بـــه ک�فـــه
ب�انگیخت ،جمعیت ف�اوان ای�انی�ن در آن شه� ب�د و چ�ن به آنـ�ن بـی مهـ�ی مـی شـ� و آن در
حک�مت ع�ل عل�ی ،ب� ام�م 7گ�ان می آم� ،این هج�ت رخ داد.
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ق�آن ک�یم؛ ت�جمه محم� مه�ى ف��دون� ،دار الق�آن الك�يم ،ته�ان ،چ�پ اول۱۴۱۵ ،ق.
نهجالب�غه ،سی�رضی ،محم� بن حسين ،ت�جمه جعف� شهي�ى ،ش�كت انتش�رات علمى
و ف�هنگى ،ته�ان ،چ�پ چه�ردهم۱۳۷۸ ،ش.
نهجالب�غه ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ،ش�ح صبحی ص�لح ،هج�ت ،قم ،چ�پ اول۱۴۱۴ ،ق.
ابنابیالح�یـ� ،عبــ� الحميــ� بــن هبــ� ا� ،شــ�� نهجالب�غــه ،دار احیــ�ء الکتــب الع�بیــه،
بیج� ،چ�پ اول ،بیت�.
ابن اثي� ج�ری ،مب�رك بن محم� ،أس� الغ�ب� فى مع�ف� الصح�به ،دار الفك� ،بي�وت ۱۴۰۹ ،ق.
ابن َح ُّي�ن ،نعم�ن بن محم� ،دع�ئم ا�س�م ،م�سس� آل البيت ،:قم ،چ�پ دوم ۱۳۸۵ ،ق.
ابن شعبه ح�انی ،حسن بن علی ،تحف العق�ل عن آلال�س�ل ،م�سس� النش� ا�س�می ،قم،
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چ�پ دوم۱۳۶۳ ،ش.
 .8ابن عس� ک� ،اب�الق�سم علی بن الحسن ،ت�ریخ م�ین� دمشق ،دارالفک� ،بی�وت۱۴۱۵ ،ق.
 .9امين ،احم� ،ضحی ا�س�م ،دارالکت�ب الع�بی ،بي�وت ،چ�پ دهم ،بی ت�.
 .10ب�ذری ،احم� بن يحي� بن ج�ب� ،انس�ب ا�ش�اف ،دار المع�رف ،مص� ۱۹۵۹ ،م.
 .11ثقفى ،اب�اهيم بن محم� ،الغ�رات ،دار الكت�ب ا�س�می ،قم ،چ�پ اول ۱۴۱۰ ،ق.
 .12جعف�ی ،محم�تقی ،ت�جمه و تفسـی� نهجالب�غـه ،دفتـ� نشـ� ف�هنـگ اسـ�می ،تهـ�ان ،چـ�پ
هفتم ۱۳۷۶ ،ش.
 .13جعف�ى ،حسين محمـ� ،تشـيع در مسـي� تـ�ريخ ،ت�جمـه سـي� محمـ� تقـى آيـت اللهـى ،دفتـ�
نش� ف�هنگ اس�مى ،ته�ان ،چ�پ ي�زدهم ۱۳۸۲ ،ش
:
 .14جعف� یـ�ن ،رســ�ل ،حیــ�ت ف کــ�ی و سی�ســی ام�مـ�ن شــیعه  ،انصــ�ری�ن ،قــم ،چــ�پ دهــم،
 ۱۳۸۶ش.
:
 .15حسـنى ،ه�شـم معــ�وف ،سـي�ة ا�ئمـ� ا�ثنــي عشـ�  ،المكتبـ� الحي�ر يــ� ،نجـف ،چــ�پ
ّاول ۱۳۸۲ ،ق.
 .16شمسال�ین ،محم�مه�ی ،التـ�ریخ و ح�کـ� التقـ�م البشـ�ی و نظـ�ة ا�سـ�م ،بینـ� ،بیجـ�،
بیت�.
 .17شهی�ی ،سی�جعف� ،ت�ریخ تحلیلی اس�م ،م�ک� نش� دانشگ�هی ،ته�ان ،چـ�پ چهـل و نهـم،
 ۱۳۹۲ش.
 .18ص�ر ،سي� محم� ،ت�ريخ پس از ظه�ر ،ت�جمه حسن سج�دپ�ر ،م�ع�د عص� ،ته�ان۱۳۸۴ ،
ش.
 .19ط�سـی ،محمـ� بــن حسـن ،تهــ�يب ا�ح كـ�م ،دارالکتــب ا�سـ�میه ،تهــ�ان ،چـ�پ چهــ�رم،
۱۴۰۷ق.
 .20کلینی ،محم� بن یعق�ب ،الک�فی ،دارالکتب ا�س�میه ،ته�ان ،چ�پ چه�رم۱۴۰۷ ،ق.
 .21مجلسی ،محم�ب�ق� ،بح�را�ن�ار ،م�سس� ال�ف�ء ،بی�وت ،چ�پ دوم۱۴۰۳ ،ق.
 .22مسـع�دی ،علـى بــن حسـين ،مــ�وج الـ�هب و معــ�دن الجـ�ه� ،دار الهجــ�ة ،قـم ،چــ�پ دوم،
 ۱۴۰۴ق.
 .23مفي� ،محم� بن محم� بن نعم�ن ،ا�م�لی ،كنگ�ه شيخ مفي� ،قم ،چ�پ اول۱۴۱۳ ،ق.
 .24می�انی ،احم� بن محم� ،مجمع ا�مث�ل ،مع�ونت ف�هنگی آست�ن ق�س رض�ی ،مشـه�،
۱۳۶۶ش.
 .25نحـ�س ،احمــ� بــن محمــ� ،معــ�نی القــ�آن ،المملكــ� الع�بيــ� الســع�دي� ،ج�معــ� أم القــ�ى،
چ�پ اول ۱۴۰۹ ،ق.
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