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عوامل فراوانی در ناپایداری حکومت علوی نقش داشتهاند .در نوشـتار کنـونی بـه
روش توصیفی – تحلیلی ،از مجموعه عوامل موثر« ،عامل فرهنگی و اجتمـاعی»
مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت .عـاملی کـه فضـای جامعـه آن روز را شـکل داده و
عناصری را به خود اختصاص داده اسـت عناصـری چـون قبیلـه گرایـی ،آزادی،
ُ
دگرگونی و دوگانگی و ناهمگونی ارزشها ،تفرقـه ،تواکـل ،تسـالم ،بهانـه جـویی،
بیعت شکنی ،خیانت ،فساد ،دنیاطلبی و دنیا زدگی ،عـدم صـداقت در حمایـت از
ً
حاکم که مجموعا به بی ثبات سازی جامعه و زوال حکومت علوی منتهـی گشـته
که حاضر و ناظر حوادث بوده
است .در این نوشتار با توصیفاتی از زبان علی
است و همننین برخی مستندات تاریخی ،به تبیین و توضی عناصر فوق و رابطه
آنها با ناپایداری حکومت علوی پرداخته شده است.
کلیدواژهها :عوامل فرهنگی و اجتماعی ،ناپایداری ،حکومت علوی.

نیمسا

 -1مقدمه
قبل از ورود به تبیین مسئله مناسب است به مفهوم شناسی برخـی واژه هـا و اصـالحات پرداختـه
شود.
 -1-1مفهوم شناسی

جهت تبیین مفاهیم و اصالحات موثر در موضوع حاضر به برحی از واژه ها و اصالحات اشاره می
شود.
 -1-1-1عوامل فرهنگی – اجتماعی

مراد از عوامل فرهنگی و اجتماعی در نوشتار پیش رو مجموعه عناصر و مولفههایی اسـت کـه در
این عامل غیر از عامل سیاسی است که خود دارای مولفهها و عناصر جداگانهای است و نیز غیـر
از عوامل معرفتی است که مستقیما با باورها و اعتقادات افراد جامعه گره خورده است و نیز غیر از
عوامل شخصیتی امیرالمومنین

است که مربوب به ویژگیهای منحصر به فرد ایشان است و

نیز غیر از عامل نیروی انسانی است کـه بـه کارآمـدی یـا ناکارامـدی کـارگزاران یـک حکومـت بـر
می گردد .و نیز غیر از عوامل اقتصادی است که به موفقیت یا عدم موفقیت حـاکم در اصـالحات
اقتصادی و مبارزه با فساد و مانند آن بر میگردد .بلکه عامل فرهنگی و اجتماعی به بافت جامعـه
و ویژگیهای مردمان آن بازگشت دارد و دارای گستره زیادی است و ایـن بـدان جهـت اسـت کـه
اساسا فرهنگ اجتماعی منحصر در یک بعد خاص نیست و گستره آن مان از تعریف جام و مان
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محیط اجتماعی جامعه عصر علوی فراگیر بود و محیط اجتماعی آن جامعه را شکل داده بود .لذا

از این مفهوم وسی جامعه شناسی است .مراجعـه بـه کتـب جامعـه شناسـی بـرای یـافتن معنـای
فرهنگ گویای همین گستردگی است زیرا تعـدد تعریفهـا و وحـدت مضـمونی آنهـا و کاسـتن یـا
افزودن برخی از عناصر و مولفهها در تعریف این مفهوم ،حاکی از نبود یک جام مشخص بـرای
فرهنگ است .و از انجا که فرهنگ بدون قید اجتماع معنایی ندارد قید اجتماعی بودن الزمه جدا
نشدنی مفهوم فرهنگ است .در این جا برای پی بردن به گستردگی معنای فرهنـگ بـه برخـی از
تعریفهای بیان شده در کتب جامعه شناسان اشاره میکنیم:


به مجموع رفتارهای اکتسابی و ویژگیهای اعتقادی اعضای یک جامعه معین ،فرهنگ
گویند(.کوئن1119 ،ش )51/
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فرهنگ عبارت است از ارزشهایی که اعضای یک گروه معین دارند و هنجارهایی کـه از
آن پیروی میکنند و کاالهای مادی که تولید میکنند(.گیدنز1111 ،ش)19/



فرهنگ به مجموعه شیوههای زندگی اعضای یک جامعه ،اطالق میگردد(همان)



فرهنگ عبارت از توانائیها و عادتهایی است که آدمی ،به عنوان عضو جامعه ،کسب
کرده است(.کالین برگ1172 ،ش)11/



فرهنگ تمامی ویژگیهای متمایز کننده درهم تافته معنـوی ،مـادی ،فکـری و عـاطفی
است که خصلت یک جامعه یا یک گروه اجتماعی را مینمایاند .فرهنگ نه فقط شـامل
هنرها و ادبیات مـیشـود بلکـه شـیوههای زنـدگی ،حقـوق اساسـی انسـان ،نظامهـای
ارزشی ،سنتها و باورها را در بر میگیرد( .پهلوان1132 ،ش)151/
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فرهنگ یعنی کیفیت زندگی(همان)115/

با مالحظه تعاریف فوق به نهایت گستردگی مفهوم فرهنگ پی میبریم و از منحصر کردن آن
در بخشی از رفتارهای اجتماعی یا شیوههای خاص زندگی و تعـامالت اجتمـاعی عـاجز خـواهیم
بود .از این رو تنها تعبیری که مـیتـوان از معنـای عوامـل فرهنگـی  -اجتمـاعی ارائـه داد همـان
فضای حاکم و مشرف بر یک جامعـه اسـت کـه خـود از عناصـر و مولفـههای گونـاگونی تشـکیل
می شود که در نوشـتار کنـونی درصـدد برشـمردن آنهـا در جامعـه علـوی و بررسـی رابطـه آنهـا بـا
ناپایداری حکومت ایشان خواهیم بود .از این رو تالش میشود تا مرز هر یک از عوامـل ناپایـداری
حکومت علوی محفوظ مانده و به مقدار امکان با بر شمردن مولفهها و عناصر فرهنگ اجتمـاعی
بررسی دقیقتری درباره موضوع صورت گیرد.
 -2-1-1مراد از ناپایداری

ً
منظور از ناپایداری در عنوان مقاله عدم ثبات ،اضطراب و تزلزل و فقدان آرامش سیاسی و نهایتـا
پایان زودهنگام یک حکومت است که خود ناشی از عوامل فراوانی میتواند باشـد .عـواملی چـون
ضعف و ناکارآمدی نیروی انسانی یعنی کارگزاران حکومتی ،عوامل اقتصـادی ،عوامـل معرفتـی،
عملکرد حاکمان گذشـته ،عوامـل فرهنگـی و اجتمـاعی و عوامـل سیاسـی و عوامـل شخصـیتی
المومنین
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و عوامل ارزشی و راهبردی و عوامل دیگر.
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همانطور که اشاره شد مراد از ناپایداری در عنوان مقاله شکست حکومـت علـوی نیسـت زیـرا
میدانیم که امیرالمومنین

نه در بعد علمی و نظری و نـه در بعـد عملـی هینگونـه کاسـتی و

کاهلی و سستی و ناکارامدی نداشته است بلکه به اعتراف دوست و دشـمن و همننـین نامـهها و
خطابههایی که از ایشان به یادگار مانده است و نیز مدل مدیریتی و حکومتی قریب بـه پـنج سـال
دوره حکومتی ایشان ،با توجه به مشکالت بسیار فراوان پیش روی حضرت ،گویای مدیریت قوی
و کارآمد حضرتش میباشد لذا میتوان مدل حکومـت داری ایشـان را موفـق تـرین و کارامـدترین
مدل حکومتی نامید همننانکه کتابی با همین عنوان «حکومت امام علـی

حکومـت موفـق

تاریخ» از مصطفی دلشاد تهرانی به چاپ رسیده است .لذا سوال اصلی در اینجا ایـن اسـت کـه بـا
توجه به غنای علمی و عملی حضرت در مدیریت کالن جامعه ،چرا حکومت ایشان چند صـباحی
 -2-1بیان مسئله

مرور دادههای تاریخی عصر علوی ،علل و اسباب فراوانی را در ارتباب بـا ناپایـداری و عـدم ثبـات
حکومت علوی و در نهایت سقوب حکومت را علی رغم غنای علمی و عملی حضرت بـه آینـدگان
معرفی میکند که همه آنها تحت عنوان «عوامل ناپایداری حکومت علوی» میتواند مورد بررسـی
قرار گیرد .اما آننه در این نوشـتار از میـان عوامـل چندگانـهای ماننـد عوامـل معرفتـی ،عملکـرد
حاکمان گذشته ،عوامل اقتصادی ،عوامل سیاسی ،عوامل شخصیتی امیرالمومنین

 ،عامـل

نیــروی انســانی ،عوامــل ارزشــی  -راهبــردی مــورد عنایــت قــرار مــیگیــرد ،عوامــل« فرهنگــی –
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بیشتر دوام نیاورد و در مقایسه با حکومتهای قبل و بعد از ایشان از مدت کمتری برخوردار بود؟

اجتماعی» ناپایداری حکومت علوی است که به ایجاد فضای خاص فرهنگـی و اجتمـاعی منجـر
شده بود .بدیهی است که هر یک از عوامل فوق بی ارتباب با عامـل فرهنگـی و اجتمـاعی نیسـت
چرا که همه آنها در یک جامعه صورت میگیرد اما نکته مهم در تفاوت هر یک از آنها این جاست
که هر کدام از عوامل فوق به صورت جداگانه قابل بحث و بررسی است همننانکه عامل معرفتی
در مقالهای جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است و عامل اقتصادی غیر از عامل سیاسی اسـت و
عامل شخصیتی علی

غیر از عوامل دیگر است و ناکارآمدی نیروهـای اجرایـی در رده کـالن

جامعه یعنی کارگزاران حکومتی متفاوت با عوامل ارزشی و راهبـردی اسـت کـه علـی

بـر آن

اصرار دارد و مجموع این عوامل غیر از شیوه حکومتی حاکمان پیشین است و تفکیک هر یک از
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آنها در بخشهای مجزا از هم باعث روشن شدن هر چه بیشتر زوایای ناپایداری حکومـت علـوی
است .از این رو در بیان عامل «فرهنگی واجتماعی» باید گفت صدور سخنان امیرالمـومنین
که عمدتا در دوره حکومت ایشان بوده است حاکی و گویای فضای خاص اجتماعی -فرهنگی در
دوران حکومت ایشان مـیباشـد .شـاید مقصـود یـک گوینـده یـا نویسـنده اصـالتا ترسـیم فضـای
فرهنگی -اجتماعی حاکم بر جامعه نباشد اما از انجا که هر سخن یـا نوشـتهای در هـر زمـانی در
صدد بیان معضالت و مشکالت آن جامعه صادر میشود و نمیتوان سـخن را از قالـب و فضـای
زمانی آن جدا کرد مگر با دلیل و سند ،میتوان مجموعه تراث ماندگار از یک شخصیت را ترسـیم
کننده فضای صدور بیانات و کلمات دانست انگونه که حدیث شناسان و سخن شناسان امـروز بـر
فضای صدور کالم تأکید ویژه دارند و توجه به فضای صدور حدیث را در کشف مراد گوینده دخیل
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میدانند .گستره کلمات علوی به ویژه در نهجالبالغه در مذمت دنیا ،زهد و ساده زیستی ،تقـوی،
آخرت گرایی ،انحرافات اجتماعی ،سرزنش یاران ،هشدار دهی فراوان ،حسرت بـر فقـدان یـاران،
شکوههای فراوان ،در حقیقت بازگو کننده فضایی اسـت کـه حضـرت در آن زنـدگی مـیکنـد و از
نزدیک در طول  25سال ناظر آن بوده است .البته فضـای کوفـه(مقر حکومـت علـوی) مقـداری
متفاوت از فضای مدینه( مقر زمامداران پیشین) است ،زیرا از سرزمینهای متعـددی چـون یمـن،
مدینه ،ایران چهرههای شاخصی در آنجا گرد آمده بودند و در بیعـت بـا حضـرت امیـر

نقـش

کلیدی ایفا کردند اما همننان اشتراکاتی با فضای آنروز جامعـه عـرب داشـت .لـذا در کنـار نقـاب
قوتی که شهر کوفه به عنوان مقر حکومت علوی برخوردار بود ضعفها و کاستیهایی نیز در کنار
ان دیده میشد .ایشان با اشراف بر همه زوایای جامعه و نیازها و ضـرورتهای آن ،نهایـت تـالش
خویش را جهت اصالحات فراگیر به کار میگیرد هر چند عواملی دیگر تالش حضـرت را متوقـف
میسازد .در میان عوامل متوقف کننده اهداف علوی « عوامل اجتمـاعی  -فرهنگـی » قـرار دارد
که سـد راه تحقـق آرمانهـای حضـرت بـوده اسـت .امـا از انجـا کـه بررسـی همـه جانبـه عناصـر«
فرهنگی -اجتماعی» عصر علوی نیازمند پژوهشی گسترده تر و فراگیرتـر حـداقل در یـک رسـاله
مقط ارشد میباشد ،نوشتار کنونی با ذکر نمودن عمده مباحث و تمرکز بر محورهـای مشخصـی
که صراحت بیشتر در ترسیم فضای فرهنگی و اجتماعی دارد و از زبان و کالم خود حضرت علـی
استنباب میشود ،ساماندهی خواهد شد.
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نیمسا

الزم بــه ذکــر اســت کــه مولفــهها و عناصــر فرهنگــی و اجتمــاعی بســیار زیــاد اســت و
امیرالمومنین

تقریبا به تمامی آنها در نهجالبالغه یا تصری نموده یـا اشـاره داشـته اسـت امـا

نکته اساسی این جاست که همه آنها منجر به اصطکاک بـا سـاختار سیاسـی جامعـه و بـی ثبـات
کردن آن نمیانجامد مثال حضرت از گنهکاری کهنساالن یا بد اخالقی جوانان ،زیـرک پنداشـتن
فریبکاران نام میبرد که ممکن است در هر جامعهای وجـود داشـته باشـد امـا بـه نظـام سیاسـی
جامعه و پایان دادن آن کمتر ارتباب پیدا میکند .اما برخی اوصاف و عناصر فرهنگی و اجتمـاعی
چه در بخش جامعه شناختی (نگاه کالن و برونی به یک جامعه) و چه در بخش مـردم شـناختی،
به تزلزل و بی ثباتی و در نهایت به سقوب یک نظام سیاسی منجر خواهد شد .البته برخی عناصـر
نیز مخصوص جامعه علوی است .از این رو تمرکز نوشتار حاضر به مولفهها و عناصری است که:


حاکم را دچار چالش میکند.



ساختار جامعه را به هم میریزد.



امکان مدیریت جامعه و ساماندهی را دشوار میسازد.



مشارکت همگانی یا غالبی در ان دیده میشود.



نقش و تأثیر به سزایی در سقوب نظام دارد.

شایان ذکر است که پرداختن به علل و عوامل ناپایـداری و در نهایـت سـقوب حکومـت علـوی
مسئله جدید و نوپدیدی نیست و قطعا تالشهای فراوانی در یافتن اسرار و رموز آن شـکل گرفتـه
است که تالش همه پژوهشگران مشکور و سعی آنان مقبول درگاه الهی است .نگاشـتههایی کـه
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اصطکاک بیشتری با نظام سیاسی پیدا میکند.

تحت عنوان عوامل بقاء یا زوال ملتها به صورت کلی وجود دارد یا تالیفاتی که به صورت مشخص
به مشکالت حکومـت علـوی و عوامـل ناپایـداری حکومـت ایشـان پرداختـه اسـت نمونـههایی از
تالشهای نویسندگان و پژوهشگران در این باره است .امـا بـا بررسـیهای انجـام شـده کتـاب یـا
رساله یا مقالهای به صورت مستقل تحت عنوان«عوامل فرهنگی – اجتماعی ناپایداری حکومـت
علوی» یافت نشد .بلکه بیشتر توجه نویسندگان به بعد سیاسی ناپایداری حکومت ایشـان متمرکـز
شده است و ضمن مباحث به برخی عناصر فرهنگی و اجتماعی نیز اشاره نمودهانـد .امـا تمرکـز و
تمحض کامل نسبت به این موضوع کمتر صورت گرفته اسـت .منـابعی کـه تـاکنون در رابطـه بـا
موضوع نوشتارحاضر یافت شده است عبـارتانـد از .1 :مقالـه :تحـت عنـوان «عوامـل ناپایـداری
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حکومت علوی» از سیف اله صرامی چاپ شده در فصلنامه حکومت اسالمی سال پـنجم شـماره
 99که بسیار مختصر به سه عامل داخلی و خارجی ،حفاظت از ارزشها در حد یک مقالـه پرداختـه
ً
است .ایشان درباب عوامل خارجی که منظور سیاست خارجی اسـت بحثـی نکردهانـد و صـرفا دو
بخش دیگر مورد تأکید ایشان قرار گرفته است .2 .کتـاب« :مشـکالت حکومـت دینـی» از علـی
صفایی حائری انتشارات لیله القدر .1 .پایان نامه« :اسیب شناسی حکومت دینی» از دیدگاه نهج-
البالغه از «فاطمه دست رنج» موجود در گنجینه نور .7 .پایان نامه« :موان و مشکالت حکومـت
امام علی

» از زهرا باغیشنی موجود در گنجینه نور .5 .پایان نامه« :علل انحطاب و بی ثبـاتی

حکومتها در نهجالبالغه از حسن سالمی موجود در گنجینه نور که اختصاص به حکومت علوی
ندارد بلکه از منظری کلی و فراگیر به علل انحطاب و بی ثباتی حکومتها پرداخته اسـت .9 .پایـان
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نامه« :مشکالت حکومت امام علی

» از خدیجه صادقی پناه موجود در گنجینه نور .1 .پایان

نامه دکتری «بررسی عوامل و شاخصهای پایداری و ناپایداری سیاسی در حکومت دینی از دیدگاه
امام علی و تطبیق آن بر نظام جمهوری اسالمی» از محمد مهدی امـامی موجـود در سـایت
ً
ایرانداک که بعد سیاسی ناپایداری یا پایداری حکومت دینی را صـرفا از دیـدگاه امـام علـی در
سه بعد امت ،ارزشها و نظام بررسـی مـیکنـد .3 .پایـان نامـه« :بررسـی تحلیلـی عوامـل سـقوب
حکومتها از منظر امیرالمومنین

از محمد جواد رحمـانی موجـود در ایرانـداک .1 .پایـان نامـه

ارشد« :بررسی عوامل بیرونی و درونی ناپایداری حکومت علوی با تأکید بر نهجالبالغه» که طـرح
اجمالی آن در دانشگاه قران و حدیث تایید شده است که عنوان آن بررسی عوامل درونی و بیرونی
است .12 .کتاب« :سیاست نامه امام علی
تنهایی حضرت علی

» نشـر دارالحـدیث کـه در بخـش درآمـد بـه علـل

اشاره نموده است.

از سوی دیگر ضروت بحث فوق ناشی از یک پیش فر

جامعه شـناختی اسـت و آن «تـأثیر

جو و فضای غالب جامعه» در قیام یا قعود آن ،حرکت یا توقف آن ،ایستادگی یا تسلیم شدن آن در
برابر دسـتورات حـاکم یـا خواسـتههای دشـمنان اسـت .هنگـامی کـه بـه تـأثیر فضـای فرهنگـی
اجتماعی جامعه واقف شویم خـواهیم دانسـت کـه چگونـه یـک فضـای طیـب و طـاهر مـیتوانـد
جامعهای را برای دفاع از ارزشها و آرمانهای آن بسیج کند و چگونه یک فضای آلوده و غبارآلود
میتواند نیروها و حرارتهای درون انسانها را خـاموش کنـد و رهبـری را بـا تمـام غنـای علمـی و
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عملی یکه و تنها گذارد .مروری بر تاریخ رسالت انبیاء و ناکـامی آنـان در همـراه سـاختن مـردم بـا

نیمسا

خود( جز در موارد اندک) شاهد گویایی بر این واقعیت است .و این نـه بـه خـاطر نـاتوانی پیـامبران
بلکه به علت نابسامانی بستر اجتماعی و فرهنگی بوده اسـت .انحرافـات ،کـج رویهـا ،شـبهات،
تعصبات ،بدویت ،بهانه جوییها ،دنیا زدگی و دنیاطلبی و هزاران عنصر دیگر که فضای جامعه را
شکل میدهد نقش به سزایی در سرنوشت جامعه دارد.
 -2عوامل فرهنگی – اجتماعی ناپایداری حکومت علوی
همانطور که اشاره شد عناصر فرهنگی و اجتمـاعی بسـیار گسـترده اسـت امـا از میـان انبـوه ایـن
عوامل سه عامل زیر نقش بیشتری در ناپایداری حکومت علوی داشته است.
 -1-2قبیله گرایی

بیان معیارهای الهی و اعطای استقالل به انسانها در تصمیم گیری همراه بـود ،در زمـان رسـول
ً
گرامی اسالم توانست اندکی از عصبیتهای جاهلی را بزداید و قوم و قبیله را صرفا مایـه شـناخت
َ َ َم ُ م ُ ُ ً َ َ َ َ َُ
عارفوا » و شما
شناسنامهای معرفی نماید و در این رابطه اعالم دارد«:و جعلناکم شعوبا و قبا ِئل ِلت
ّ ّ
را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید (حجرات:
 )11از این رو توانست با بیان معیارهای ناب اسالمی ،جامعه را با معیارهای جدیدی چون ایمان و
َم ُ
َّ َ ُ
تقوی آگاه سازدِ «:إ َّن أ ک َر َمک مم ِع من َـد الل ِـه أ متقـاکم» ارجمنـدترین شـما نـزد خـدا پرهیزگـارترین
شماست(همان) همین معیارهای جدید توانست برای شفاف سازی مـرز اسـالم و کفـر و تقویـت
ایمان و انقیاد مسلمانان ،نفراتی از یک قبیله را در یک جنگ رو در روی هم قرار دهد زیرا برخی از
همان قبیله ایمان آورده بودند و برخی در لباس کفر باقی مانده بودند .امیر المـومنین
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شاکله ج امعه عرب با فرهنگ قبیلگی انسی دیرینه داشت .ظهور اسالم در سرزمین حجاز که بـه

کـه در

متن جریان حضور داشت و شاهد مرزبندیهای مذکور بود در این باره میفرماید:
ما در کنار رسول خدا

بودیم ،پدران و فرزنـدان و عموهـای خـود را

به امر حق میکشتیم ،و این مسئله جز بر ایمان و تسلیم و حرکـت در راه
راســت و شــکیبایی بــر ســوزش الــم ،و کوشــش مــا در جهــاد بــا دشــمن
نمیافزود  (.صبحی صال 1717 ،ق)11/
لذا اگر قبل از اسالم اختالفات قبیلگی سالیان متمادی قبایلی را در کینه و عداوت بـه خـود
مشغول میداشت ،با آمدن اسالم و معیارهای جدید ،اختالفات دیرینه بـه اتحـاد تبـدیل گشـت و
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قبایلی چون اوس و خزرج که سالیانی دراز با یکدیگر دشمنی میورزیدند در کنار سفره قران کریم
به انسجام و اتحاد دست یافتنـد و پایـداری و قـوام نظـام نوپـای اسـالمی مـدیون یـک رنگیهـا و
وحدت معیارها بود .اما با رحلت نبی مکرم اسالم و فراموشی معیارهای اصیل اسالمی ،جامعه نو
ِ
مسلمان دوباره به گذشته خویش برگشت و مجددا تعصـبهای قبیلگـی جـایگزین ضـوابط الهـی

گردید .علی

که هر دو صحنه را از نزدیـک نظـاره مـیکـرد و بـا تحلیـل گذشـته مسـلمانان و

وضعیت فعلی آنان ،از عقب گرد جامعه مسلمین به تعصبهای جاهلی و پیوندهای قومی سـخن
میراند و از چند دستگی آنان در سایه حمیتهای کاذب شکوه میکند و میفرماید:
تا چون خداونـد پیـامبرش

را از دنیـا بـرد گروهـی بـه جاهلیـت بـاز

گشــتند( .همــان  )221 /یــا اینکــه مــیفرمایــد :بدانیـد کــه شــما پــس از
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و ششم ـ پائیز و زمستان 7931

دینـداری بــیدیـن شــدید ،و بعــد از الفـت و بــرادری حــزب حــزب گشــتید
(همان.)211 /
استمرار فرهنگ قبیلگی در جامعه عرب هر آن میتوانست جامعهای را بـاالبرد و مایـه فـت و
ظفر باشد همننانکه میتوانست باعث ناپایداری و شکسـت یـک حکـومتی قـرار گیـرد .از ایـن رو
مدارا و مماشات علی با اشعث بن قیس که ریاست قبیله کنده را بر عهده داشـت و نقـش بـه
َ
سزایی در تعیین و تحمیل َحکم در جنگ صفین داشت ،صورت میگیرد در حالیکه مخالفتهای
او با امیرالمومنین
همراهی امام

بر کسی پوشیده نبود .و از انجا که کنار گذاشتن وی قبیلـه بـزرگ او را را از
بازمیداشت ،حضرت راهی جز مدارا و مماشات با وی نداشت (.محمـدی ری

شهری1131 ،ش؛ ج1؛ ص)211
آننه در عصر کنونی به عنوان تحزب و جناحهای سیاسی مطـرح مـیشـود ریشـه در همـین
نگرش قبیلگی دارد البته در قالبی مدرن و با مدیریتی جدید که میتواند در صورت همـاهنگی بـا
نظام اسالمی و همسو بودن اهداف و آرمانها در خدمت آن قرار گیرد همننانکه با زاویه گـرفتن و
کناره گیری از اصول و مبانی و اهداف نظام اسالمی میتواند معضلی بزرگ به شمار اید .لـذا اگـر
در قبیلگی کهن کناره گیری رئیس قبیله به زمین گیر شـدن عـده زیـادی از افـراد جامعـه منجـر
میشد در قبیلگی مدرن انحراف یا کناره گیری یا اصطکاک رؤسای یک حزب با حکومت اسالمی
میتواند زیانهای جبران ناپذیری به نظام اسالمی وارد سـازد .از ایـن رو قبیلـه گرایـی و فرهنـگ
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قبیلگی فی نفسه عاملی خنثی به شمار میرود که جام ارزشها و ضد ارزشها است و مـیتوانـد در

نیمسا

صورت جهت گیری صحی به تقویت ارکان یـک سـاختار سیاسـی منجـر شـود همننانکـه زاویـه
گیری آن مشکالت فراوانی برای جامعه خواهد داشت.
 -2-2سوء استفاده از آزادی

تفاوت ماهوی عصر علوی با عصر خلفای پیشین و پسین در راحتی و عدم دلواپسی مردم از ناحیه
حکومت بوده است .آسوده خاطر بودن مردم از عـدالت و تقـوای علـوی کـه تـا آن زمـان (غیـر از
دوران پیامبر) بی نظیر بوده است مردم را در یک فضای باز اجتماعی – سیاسی قرار داده بود کـه
از ناحیه حکومت هیچ گونه احساس خطـری نمـیکردنـد .دولـت آفتـاب کـه پـس از غـروب دول
گذشته طلوع کرده بـود بـه تـدوین فضـای جدیـد اجتمـاعی و فرهنگـی و سیاسـی همـت گمـارد.
جامعهای که غلظت و حدت دیده بود ،رفاه و مکنت دیده بود و جرأت اعترا

و انتقاد ،شکایت و

حاکم است تبلیغات گسترده علیه حاکم صورت میگیرد ،تخریـب و تحریـک شخصـیتها بـرای
جبهه گیری با حاکم رخ میدهد اما حکومت هیچ گونه اقدامی علیـه آنـان انجـام نمـیدهـد و تـا
مرتکب جرمی نشدهاند مجازات نمیشوند .در چنین فضای باز سیاسـی و اجتمـاعی کـه عـدهای
مشغول لشکر کشی و عدهای به تجهیز نیرو و تدارک قوا و تعدادی در شرف فرار به سمت دشـمن
و جماعتی به طور علنی زبان به ایراد و انتقاد گشودهاند اما هـیچ عکـس العملـی از ناحیـه حـاکم
مشاهده نمیکنند ،میدان را وسی دیده و به جوالن خود ادامه میدهند و قطعا به مـرور پایـههای
یک نظام نوپا را سست نموده و با ایراد شبهات و تردید افکنیها زمینه سقوب آن را فراهم خواهند
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دادخواهی از حکومت را تجربه نکرده بود به یک باره در فضایی قـرار مـیگیـرد کـه آزادی مطلـق

کرد .آزادی بی سابقه عصر علوی برای مردمانی که مدت  25سـال بـا پـذیرش خودکـامگی انـس
گرفته بودند و حق انتخاب و اختیار حاکم را نداشتند به یک باره متحول شد و با صحنهای عجیب
و باور نکردنی مواجه گشت که تاریخ سابقهای برای آن سراغ نداشت و آن بیعت انبوه مسلمانان با
امیرمومنان علی

در فضایی آکنده از عقل و عشق و شور بود .بیعت همگانی مسلمانان که تا

آن روز به یک رویا تبدیل شده بود منجر به ایجاد فضای جدید اجتماعی و سیاسی شد که مردم در
سایه آن از آزادی وصف ناشدنی برخوردار گشتند که در این جا بـه دو نمونـه از آزادیهـای عصـر
علوی با ذکر نمونههایی از آن اشاره میکنیم.
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 -1-2-2آزادی در اندیشه و بیان
غیب و حضور برای مردمان جامعه علوی تفاوتی نداشت .آنان در نهان و عیان افکار خود را بیـان
میداشتند و حتی در محضر امیرالمومنین
راحتی اعترا

ابایی از طرح نظرات مخالف با ایشان نداشتند .به

میکردند و بدون هیچ مالحظه زبان به انتقاد میگشودند .خوارج در حضور ایشان

شعار «الحکم اال لله» حکمی نیست مگر برای خدا(صبحی صـال  )32/1717 ،سـرمی دادنـد و
ایشان با متانت تمام پاسخ آنان را میداد و هیچ گاه از این ناحیه آزادی آنها سلب نشد .گاهی برخی
شخصیتها را به نصیحت و احتجاج با مخالفین میفرستاد و گاهی خـود حضـرت بـا آنـان سـخن
میگفت.
کثیر بن بهز حضر میگوید :روزی علی میـان کسـان بـه سـخن ایسـتاده
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بود ،یکی از گوشه مسجد گفت« :حکمیت خاص خداست» دیگـری نیـز
برخاست و چنان گفت .آنگاه تنـی چنـد پیـاپی حکمیـت خـاص خداسـت
گفتند .علی گفت« :الله اکبر سخن حقـی اسـت کـه منظـور باطـل از آن
دارند .سه چیز را درباره شما رعایت میکنیم :مادام که جزو مـا باشـید بـه
مسجدهای خدا راهتان میدهیم که در آنجا ذکر خدا کنید ،مادام کـه بـا
ما همدستی کنید غنیمت از شما باز نمیداریم ،و با شما جنگ نمیکنیم
تا خودتان آغاز کنید .آنگاه سخن خویش را از همانجا که بریده بود از سر

گرفت(.طبری1115 ،ش ،ج )2515 :9
شبیه این جریان بارها اتفـاق افتـاد و امیرالمـومنین بـا بردبـاری و مراعـات خطـوب قرمـز
تعرضی به آنان نکرد و آنان آزادانه به تبلیغ و تخریب و تحریک مردم و تجمی آنان بر ضد حضرت
اقدام کردند .اما هنگامیکه خطر آفرین شدند و علنا به قتل و غارت در برخی منـاطق دسـت زدنـد
حضرت نهایت تالش خود را برای هدایت آنان مصروف داشت و با حداقل افرادی که باقی ماندند
جنگید و کار آنان را یکسره کرد(ر .ک ابوحنیفه احمد ابن داود دینوری1111 ،ش)251-251/
 -2-2-2آزادی در انتخاب
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معنای آزادی در انتخاب این است که مردم برای انتخاب حاکم خویش تحت هینگونـه فشـاری
ً
که بخواهد در گزینش آنان تأثیر گذار باشد قـرار نداشـته باشـند بلکـه کـامال بـا اختیـار دسـت بـه

نیمسا

انتخاب حاکم خویش بزنند .جریـان بیعـت بـا امیرالمـومنین

ً
در فضـایی کـامال آزاد و آرام بـا

آگاهی و اختیار و عاری از شتابزدگی و احساس صورت گرفت .ایشان با آگـاهی از عواقـب بیعـت
ناگهانی و نهانی و هیجانی به جهت دهی مردم به یک بیعت همگانی ،عیانی ،عقالنـی پرداخـت.
لذا با اشراف بر فضای اجتماعی و سیاسی جامعه که فضایی رنگارنگ و لغزان بود ،در ابتدای امر
از پذیرش بیعت خودداری فرمود تا مردم با آگاهی و اندیشه دست به انتخـاب زده تـا در ادامـه راه
دچار پشیمانی و چالش نگردند .ایشان در بیان گزینش آگاهانه و آزادانـه مـردم فرمودنـد« :مـردم
بـــدون اکـــراه و اجبـــار ،بلکـــه از روی میـــل و اختیـــار بـــا مـــن بیعـــت کردنـــد»(.صـــبحی
صال 1717:ق )191/همننانکـه از احساسـی و ناگهـانی نبـودن آن سـخن گفتنـد و فرمودنـد:
«بیعت شما با من حادثه ناگهانی نبود»(همان .)117 /
همگانی و رسـیدن بـه یـک اتفـاق رسـمی بـا پـذیرش بیعـت در مسـجد موافقـت کردنـد(.طبری،
1115ش ،ج)2112/ ،9
انتخاب در فضایی آگاهانه و به دور از احساس و شور بلکه همـراه بـا شـعور در ابتـدای راه بـه
صورت مطلوب شکل گرفت .اما در همان ابتـدا افـرادی چـون عبداللـه بـن عمـر ،سـعد بـن ابـی
وقاص ،حسان بن ثابت ،زید بن ثابت و ...با حضرت بیعت نکردنـد و اجبـاری هـم بـر بیعـت انـان
صورت نگرفت( .همان)2111:
عدم اجبار و اکراه در انتخاب سیاسی منحصر در ابتدای بیعت نبود بلکه برخی از افرادی کـه
در ابتدا بیعت کرده بودند در برخی مقاط از حضرت جدا شدند و در زمره اصحاب جمل یا خوارج
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حضرت در مواجهه با اصرار مردم بـر بیعـت بـا پرهیـز از بیعـت نهـانی و بـرای تحقـق اجمـاع

یا پیوستگان به معاویه قرار گرفتند« .مصقله بن هبیره شیبانی» و «عبدالله بن عامر» و «بشـر بـن
ارطاه» و «زید بن عدی بن حاتم» از جمله کسـانی هسـتند کـه بـه معاویـه پیوسـتند (.ابـن قتیبـه
دینوری1712 ،ق :ج  1ص  123و  121و  )117از این رو آحاد مردم در عصر علـوی از آزادی در
انتخاب در ابتدای راه و اواسط مسیر تا پایان حکومت علوی برخوردار بودنـد و کسـی بـه بیعـت یـا
ماندن با امیرالمومنین

مجبور یا مکره نشد.

امیرالمومنین ضمن احترام گذاشتن به آزادی مردم و عدم ایجاد محدودیت برای آنـان از
ً
غافل گیر شدن در برابر توطئههای دشمنان داخلی و خارجی نیز سخن میگوید و کـامال مراقـب
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اوضاع و شرایط اجتماعی و سیاسی است و هینگاه خـود را در موضـ ضـعف در برابـر دشـمنان
ً
نمیبیند بلکه کامال هشیارانه و زیرکانه اوضاع جامعه را رصد میکند و میفرماید:
به خدا قسم بـه ماننـد کفتـار نیسـتم کـه بـا آهنـگ مالیـم مـیخوابـد تـا

شکارچی در رسـد و غـافلگیرش نمـوده شـکارش کنـد( .صـبحی صـال
1717ق)51 :
در باب چرایی ایجاد چنین فضایی از ناحیه حضرت باید به دو نکته توجه داشت:
نکته اول :آزادی انسـان در انتخـاب مسـیر هـدایت یـا ضـاللت و تعیـین سرنوشـت دنیـوی و
ِّ َ م َ
اخروی است .انسانها همواره چه در اصل پذیرش اسالم مختارند «ال إ مک َ
راه ِفی الدین قد ت َبی َن
ِ
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ِ
ك م ُ َ مَ
ـن الغ ـی»در دی ـن ه ـیچ اجبــاری نیســت .و راه از بیراهــه بخــوبی آشــکار شــده
الرشــد ِمـ
است(.بقره « )259/سر عدم اجبار در پذیرش دین آن اسـت کـه حـق از باطـل بـه طـور شـفاف
جداست و برای قبول مطلب روشن نیازی به اجبار نیست .افزون بر این اجبار در امـر قلبـی اثـری
ندارد» (جوادی آملی /ج  )191/12هر چند هدایت نمودن انسانها و تالش برای ماندن در مسیر
حق وظیفه همه انسانهایی است که از گمراهی آنها مطل شدهاند و آیات و روایات امر به معروف و
نهی از منکـر بیـان ایـن وظیفـه همگـانی را بـر عهـده دارد(.آل عمـران )127/همننانکـه نظـام
ً
اسالمی صرفا متصدی تامین آب و نان و کار مردم نیست بلکه موظف به ایجاد فضایی اسـت کـه
پیمودن راه هدایت در آن هموار باشد و هیچ فردی از جامعه مسلمانان به انحـراف کشـیده نشـود.
البته اگر کسی اسالم و حکومت اسالمی را پذیرفت دیگر مجاز به هـر رفتـار ضـد اسـالمی و هـر
مخالفتی در تضاد بـا حکومـت اسـالمی نیسـت بلکـه در محـدوده اختیـاراتی کـه اسـالم و نظـام
اسالمی عطا میکند مجاز به انتخاب یا طـرح دیـدگاه خـود مـیباشـد .امـا بـا توجـه بـه وجـوب و
ضرورت حفظ نظام اسالمی از آفتها و آسیبها و خطرات جهت اجرای احکام و آموزههـای آن،
اگر خطری را متوجه نظام اسالمی کنند به حکم عقل و آموزههای دینی به ویژه آموزههای علوی
باید با آنان برخورد کرد که در پایان ،همین راه مورد انتخاب حضرت امیر

در جریان ناکثین و

قاسطین و مارقین قرار گرفت.
شاهد کلی جمالت فوق یعنی عدم وجود اکراه در اصل پذیرش دین و وجود اکراه و اجبـار در
فروع دین بعد از پذیرش اصل دین ،تصری برخی از مفسرین در ذیـل آیـه «ال اکـراه فـی الـدین»
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میباشد که مرقوم نمودهاند دین در جمله «ال اکراه فی الـدین» همـان خطـوب کلـی و اصـول آن

نیمسا

است نه منهاج و شریعت ،یعنی فروع فقهی و حقوقی و والیی ،زیرا در فروع دین بعد از قبول اصل
آن ،اکراه و اجبار هست؛ بخشی از ایـن اکـراه در پوشـش امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ظهـور
میکند که از انزجار قلبی آغاز شده و تا قتل متخلف پیش میرود .امر به معـروف و نهـی از منکـر
برای پیشگیری و دف گناه است قسمتی دیگر از اکراه به شکل حدود و تعزیرات نمود میکند کـه
برای گناه جنبه رف دارد یعنی برای حفظ حیات معنوی فرد و جامعه ،و برای دف گناه باید امر بـه
معروف و نهی از منکر صورت بگیر د همننانکه برای رف گناه و درمان درباره بعضی بایـد قـانون
حد یا تعزیر را عمل کرد( جوادی آملی/ج)195 /12
نکته دوم :در فلسفه سیاسی علوی بین حفظ ریاست یک فرد بر جامعه با حفظ مجموعه نظام
اسالمی تفاوت وجود دارد .توضی مطلب این است کـه امیرالمـومنین

در کلمـات خـویش از

کهنه»(همان ) 19/و مانند آن یاد نموده است و برای ریاست بر مردم ارج و ارزشی قائل نیسـت و
آنرا هدف از حکومت نمیداند بلکه اهداف واالتری چون اقامـه حـق و عـدل وجـود دارد کـه اگـر
حکومت بدان نائل نگردد ریاسـت در آن بهـایی نـدارد .لـذا تـالش بـرای حفـظ ریاسـت و کرسـی
زمامداری به هر وسیله ممکن از منظر علوی جایگاهی نـدارد .چـه ایـن تـالش از ناحیـه زمامـدار
صورت گیرد و چه از ناحیه مردم .اما حفظ نظام اسالمی از گزنـد آسـیبها و آفتهـا یـک وظیفـه
همگانی است و به معنای تالش برای حفظ ریاست شخص یا عـده خاصـی نیسـت بلکـه تـالش
برای آرمانها و اهدافی است که در سایه نظام اسالمی و ساختار آن میتواند محقـق شـود .اجـرای
حق و عدالت که از اهداف بلند مدت علوی است در این راستا بیان شـده اسـت کـه جـز از ناحیـه
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حکومــت بــر مــردم بــا تعــابیری چــون «عفطــه عنــز»(صــبحی صــال 1717 ،ق« )52/کفــش

حفظ نظام اسالمی محقق نمیشود .لذا ایشان چه قبل از زمامداری و چه هنگام حکومـت داری
به اصل بقاء اسالم و آموزههـای آن پافشـاری نمـوده و بـین ریاسـت بـر مـردم بـا حفـظ اسـالم و
آرمانهای آن تفاوت قائل شدهاند و در هیچ برهه ای ،اسالم و آموزههای آن و اهداف کـالن آن را
را فدای مصال شخصی و جناحی نکردهاند .با این رویکرد اعطای آزادیهای اجتماعی و سیاسی
ً
اگر صرفا به ریاست شخصی در جامعه صدمه وارد کند اهمیت چندانی ندارد بلکه اگر به ارمانها و
اهداف نزدیک کند اولویت مییابد .اما اگر منجر به صدمه زدن به اسالم و ساختار نظام اسـالمی
شود و اهداف و ارمانهای اسالمی مورد خدشه قرار گیرد مورد پیگرد و برخورد خواهد بود .زیرا با از
بین رفتن نظام اسالمی هیچ امیدی به تحقق حق و عدالت و آموزههای واالی آن وجـود نـدارد و
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هیچ حکمی از احکام اسـالمی ضـمانت اجـرا نخواهـد داشـت .امیرالمـومنین

در بیـان ایـن

مقصود درباره اصحاب جمل فرمودند:
اینان بر اثر ناخشنودی از حکومت من جم شده و دسـت بـه دسـت هـم
دادهاند ،و من تا وقتی که بر اجتماع شما نترسم صبر پیشه میکنم ،زیـرا
اگر اینان بخواهنـد رأی ناصـواب خـود را عملـی سـازند سـر رشـته نظـام

مسلمین گسسته میشود(همان)277/
 -3-2دوگانگی و ناهمگونی ارزشهای فرهنگی اجتماعی حاکم و مردم

ناهمگونی و دوگانگی ارزشها در جامعه ،عامل فرهنگی – اجتماعی دیگری است که مـیتوانـد بـا
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و ششم ـ پائیز و زمستان 7931

قوت گرفتن و فراگیر شدن در اقشار جامعه به عنوان عاملی تهدید کننده و براندازنده مطرح باشد.
ً
هنگامی که حاکم اسالمی التزام کامل به ارزشها و پاسداری از آنها دارد در حالیکه مردم کـامال
در جهت خالف خواستههای او گام بـر میدارنـد و روز بـه روز فاصـله خـود را بـا حـاکم و آرمانهـا و
ً
ارزشهای او بیشتر میکنند قطعا روزی به پایـان راه خواهنـد رسـید و جـز سـاقط کـردن حـاکم و
حکومت راهی نخواهند داشت .تعابیر علوی در این باره سه بخش است:
بخش اول :پیشگوییها و اخباری است که از آینده راج به ارزشها و جایجایی آنها میدهد که
با جمالتی چون «یاتی علی الناس زمان ،سیاتی علیکم زمان و »...بیان شده است .مانند آنجا که
َ
ٌ مَُ
م َ ُ
م َ َ مَُ م َ
میفرماید«:أی َها َّالن ُاس َسیأ ِتی َعلیک مم َز َمان یکفأ ِفی ِه ِاإل مسال ُم ک َما یکفأ ِاإلن ُاء ِب َما ِفیـه» ای مـردم،
به همین زودی زمانی بر شما میرسد که اسالم واژگون شود همنـون ظرفـی کـه بـا محتویـاتش
واژگون گردد( .صبحی صال 1717 ،ق)152 /
بخش دوم :جمالتی است که به طور کلی در بیان علل بقاء و زوال ملتها بیـان شـده اسـت و
اختصاصی به حکومت علوی ندارد بلکه همه امم و ملتها مشمول آن میشوند که مورد بحـث در
نوشتار حاضر نیست.
بخش سوم :مربوب به تحولهای عصر خود حضرت است که نوشتار پـیش رو درصـدد بیـان
آن بوده و خود بر دو بخش است:
 .1جمالت و کلماتی که به ترسیم فضای فرهنگی و اجتمـاعی و سیاسـی زمـان حضـرت بـا
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تعابیری چون «لقد اصبحنا فی زمان(همـان  ،)31/انکـم فـی زمان(همـان  ،)157/قـد

نیمسا

اصبحنا فی دهر(همان »)17/میپردازد .تمرکز در این بخش بر توصـیف روزگـار و زمانـه
حضرتش میباشد .ایشان بـا تشـری فضـای اجتمـاعی و فرهنگـی عصـر خـود بـه مـوارد
فراوانی از این دوگانگیها و وارونگی ارزشـها اشـاره نمـوده اسـت و مـا در ایـن نوشـتار بـه
فهرست کردن آنها بسنده میکنیم .ایشان در خطبه  12و  71و  211نهجالبالغـه بـه 11
مورد آنها تصری میکند:


غوطه وری در گناهان«اهله معتکفون علی العصیان»(همان)157/



عذاب ناهراسی «ال نتخوف قارعه حتی تحل بنا»(همان)17/



بی مهری به بزرگساالن«الیعظم صغیرهم کبیرهم»(همان)157/



بی توجهی به فقیران«الیعول غنیهم فقیرهم»(همان)



بهره نبردن از معلومات«الننتف بما علمنا»(همان)17/



پرسش نکردن از مجهوالت«النسال عما جهلنا»(همان)



اندک بودن حق گویان«القائل فیه بالحق قلیل»(همان)157/



خوار بودن حق مداران «الالزم للحق ذلیل»(همان)



کندی در راستگویی«اللسان عن الصدق کلیل»(همان)



فضای کینه ورزی«دهر عنود»(همان )17/



فضای ناسراسی«زمن کنود»(همان)



ظلم روز افزون «یزداد الظالم فیه عتوا»(همان)



بد اخالقی جوانان «فتاهم عارم»(همان)157/



گناهکاری کهنساالن «شائبهم آثم»(همان)



نفاق عالمان«عالمهم منافق»(همان)



چاپلوسی گویندگان «قارئهم مماذق»(فیض االسالم1111 ،ش)121/



سازشکاری همگانی«مصطلحون علی االدهان»(صبحی صال 1717 ،ق)157/



زیرک پنداشتن فریبکاران «قد اتخذ اکثر اهله الغدر کیسا»(همان)31/

بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی ناپایداری حکومت علوی



بدکار شمردن نیکوکاران«یعد فیه المحسن مسیئا»(همان)17/

 .2سخنانی که به توصیف زمانه نمیپردازد بلکه خود مردم را مخاطب قرار داده و به توصیف
ویژگی افراد جامعه میپردازد بدون اینکه از روزگار شکوه کند یا زمانه را متهم سازد بلکه در
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این بخش خطاب مستقیم حضرت به خود مردم است لذا در برخی مقـاط ماننـد ابتـدای
بیعت که همراهیها و فرمانبرداریها وجود داشت ،مردم را مورد تمجید قرار میدهد امـا
در ادامه و به ویژه بعد از بروز بیعت شکنیها و نافرمانیها و استقرار حکومت در کوفه ،به
بیان ویژگیهای مردمان میپردازند و اوصاف ضد ارزشی فراوانی را برای آنان بر میشمارد
که همانها عناصر فراوانی است که زمینه عدم ثبات و ناپایداری و در پایـان مایـه سـقوب
دولت علوی گردید .این بخش از سخنان علوی بسیار گسترده و فراوان است و خطبهها و
نامههای فراوانی به آن اختصاص پیدا کرده است .اوصافی چون دنیا زدگی و دنیا طلبی و
دوست داشتن ماندن در دنیا ،عدم صداقت در حمایـت از امیرالمـومنین
اطمینان بودن ،نهراسیدن از امیرالمومنین

 ،غیـر قابـل

 ،تعصبها و حمیتهـای مـذموم ،ظـاهر

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و ششم ـ پائیز و زمستان 7931

بینی و قشری گرایی ،طعنه زنی ،عیب جویی ،حق گریـزی ،نیرنـگ و حیلـه گـری ،حـب
افراطی ،بغض افراطی ،اطاعت ناپذیری ،نافرمانی رهبر ،خیانت در امانـت ،فسـاد ،بهانـه
جویی ،تواکل ،تخاذل ،تفرقه ،بیعت شکنی و مانند آن.
مجموعه موارد فوق هریک سهمی در ناپایداری حکومت علوی داشته است چـرا کـه فضـای
اجتماعی خاصی را شکل داده و حاکم اسالمی را در اداره جامعه با چـالش جـدی مواجـه سـاخته
بود .برخی از آنها ارتباب کمتری با ساختار سیاسی جامعه و بی ثبات کردن آن داشتند ماننـد حـب
افراطی یا عبادت پیشگی یا گنهکاری کهنساالن یـا بـد اخالقـی جوانـان ،امـا بیشـتر آنهـا نقـش
کلیدی در بی ثبات سازی داشتهاند و اصطکاک بیشتری به وجود اورده بودند .از ایـن رو در ادامـه
نوشتار به گزینش و تبیین برخی از عناصر موثر و نقش آفرین فوق به عنوان آفتهای اجتماعی –
فرهنگی عصر علوی میپردازیم تا تأثیر فضـای اجتمـاعی و فرهنگـی را بـر ناپایـداری یـک نظـام
سیاسی بیشتر بدانیم.

 -1-3-2تفرقه و تشتت
آننه در همه جوام مایه فت و ظفر بوده و هست و جامعـه را از بحرانهـا نجـات داده و از موانـ
عبور میدهد انسجام و اتحاد ،یکرنگی و یکدستی در مبانی و اصول و اهداف و ارزشهای یک نظام
سیاسی است .تفاوت و تضاد در خواستههای اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،نظـامی ،اقتصـادی و
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مانند آن معضلی است که هر جامعهای کم و بیش با آن مواجـه اسـت .البتـه اگـر ایـن تضـادها و

نیمسا

تفاوتها به مقدار اختالف در سالیق باشد به نحوی که قابل جم و همسان سازی با سایر سالیق
باشد امری طبیعی است .اما اگـر یـک اخـتالف عمیـق ریشـهای باشـد کـه ناشـی از اخـتالف در
دیدگاههای راهبردی و ارزشی است ،میتواند یک تهدیـد بـرای جامعـه تلقـی شـود .هنگـامی کـه
خواستههای یک جامعه از تشتت بنیادین نشات میگیرد به انسجام رساندن آن کاری بس دشـوار
خواهد بود .زیرا در این صورت ارادهها واحد نیست ،عزمها جزم نیسـت ،همـاهنگی کـافی وجـود
ندارد ،مطلوب واحدی وجود ندارد ،مساعدت وجود ندارد ،نه جـانی فـدا مـیشـود ،نـه مـالی عطـا
میگردد ،وقتها عزیز میشود ،از حمایتها دریـغ مـیشـود ،آبروهـا بهـا مـییابـد ،کینـهها رواج
مییابد ،عصبانیتها و تندیها و تندرویها افزون میگردد ،مرزبندیهای افزایش مییابد ،امـور
نابسامان میماند ،ارکان نظام سست مـیشـود ،در نهایـت بسـتر سـقوب سـاختار سیاسـی فـراهم
مردمی که بدنهاتان با هم ،و خواهشهاتان مختلف است» (همان )12/نـاظر بـه همـین موضـوع
است که در واق بیان ریشه نابسامانیهای جامعه علـوی اسـت کـه در عـدم مسـاعدتها و عـدم
حمایتها بروز یافته است .گسیختگی دلها که منجر به لغزندگی جادههـای مسـتقیم و انحـراف
عدهای به سراشیبی سقوب گشته است ،عامل عمده در نابسـامانیها و نامالیمـات عصـر و مصـر
مقابل نکوهیدگی تفرقه و تشتت قلـوب کـه قـران کـریم آن را منشـأ دشـمنیها و
علوی است .در ِ
عداوتها و قرار گرفتن در لبه پرتگاه آتش میداند ،انس و الفت قلوب قـرار دارد کـه نـزد خداونـد
متعال آنننان پربهاست که خطاب به نبی مکرم اسالم میفرماید« :اگر تمام آننه در زمین است
انفاق میکـردی قـادر بـه ایجـاد انسـجام و اتحـاد و الفـت بـین مسـلمانان نبـودی» (انفـال)91/
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میشود .تشتت قلوب و وحدت ابدان که امیرمومنان

از آن شکوه میکند و مـیفرمایـد«:ای

هنگامی که معیارها یکی است و اهداف واحد است و اندیشهها همسو و همسـان اسـت نیروهـا و
انرژیها در یک جهت قرار میگیرد ،تعار ها و تضادها کنار میرود و تعاضد و تعامل و تصـابر و
تحمل به وجود میاید .اما اگر رشته خواستهها گسسته شد و هر گروهی در جامعه به دنبال تحقق
اهداف و مناف گروهی و مانند آن بود یکرارچکی رخت میبندد و بیان علوی به تطبیق میانجامد
آنجا فرمود«:هدف من و شما یکسان نیست من شما را برای خدا میخـواهم امـا شـما مـرا بـرای
خود میخواهید»(.صبحی صال 1717 ،ق )117/
من به فکر دنیا و آخرت شما هستم اما شما فقط به فکر دنیای خـود هسـتید .فاصـله اهـداف
علوی با اهداف مردمی بسیار زیاد است و این شکاف عمیق بـین حـاکم و مـردم در ُبعـد اهـداف و
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آرمانها ادامه مسیر را با مشکل جدی مواجه ساخته بود .اگـر از نـاهمگونی مقاصـد علـوی و تـوده
مردم بگذریم باز هم جامعه علوی دچار یک بحران اجتماعی است و نمیتوان تشتت قلوب آنان را
نادیده گرفت زیرا ناهمگونی بین اهداف حاکم و مـردم معضـلی اسـت و نـاهمگونی خواسـتههای
خود مردم و اندرونی آنها معضل دیگری است .این معضل اجتماعی و اهمیت آن علـی

را بـه

شکوه در درگاه الهی کشانده است آنجا که مـیفرمایـد« :خداونـدا ،از نبـود پیامبرمـان ،و زیـادی
ِ
دشمنان ،و خواستههای پراکندهمان به تو شکایت میآوریم»( همان.)111/

الزم به ذکر است که ناهمگونی خواستههای آحاد جامعه برخی ریشـه در نـاهمگونی معرفتـی
دارد برخی ناشی از مناف شخصی و حزبی و گروهی دارد و برخی ناشی از کوته فکری ،جمود وکج
اندیشی و بدسلیقگی دارد برخی ناشی از عناد و دشمنی صری دارد برخی ریشـه در بـی تفـاوتی و
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و ششم ـ پائیز و زمستان 7931

عدم حساسیت افراد نسبت به سرنوشت جامعه دارد برخـی ناشـی از تکبـر و خـودرایی دارد برخـی
ریشه در امتیاز خواهی و ویژه طلبی دارد .اما آننه اهمیت دارد بروز این تشتتها و اختالفهـا در
فضای جامعه است که منجر به ناپایداری و عدم ثبات ساختار اجتماعی و سیاسی میشـود ،خـواه
ریشه معرفتی داشته باشد یا منشا آن امور دیگر باشد .زیرا بـا بـاال گـرفتن ایـن اختالفهـا و غالـب
شدن فضای ناهمگونی و ناسازگاری ،ارادهها تضعیف شده و در یک سمت و سو سامان نمییابد و
نمیتوان انتظاری از آحاد جامعه در حل معضالت راهبردی داشت.

 -2-3-2تواکُل

َ ًُ
َ ََ
ُ
تواکل از باب تفاعل به معنای اتکال و تکیه طرفینی است« .ت َواکل القوم ت َـواکال» یعنـی برخـی از
انسانها بر برخی دیگر تکیه کردند( طریحی ،1115 ،ج  )715 /5به حواله کردن کارها به یکدیگر
و ا نتظار انجام امور از دیگری به نحوی که با این واگذاری عمـال کـاری در خـارج صـورت نگیـرد
ُ
تواکل گفته میشود .هنگامی که در یک جامعه انسـانها بـه امیـد دیگـری دسـت از کـار شسـته و
حرکتی از خود نشان ندهند ،نتیجه آن معطل ماندن امـور و بـه ثمـر نرسـیدن آنهـا خواهـد بـود.
جامعه عصر علوی دچار این رذیله اجتماعی شده بود که فرمان علوی را نسبت به جهاد و قیام در
مقابل دشمنان نادیده گرفته و با این توهم که اگر ما حرکت نکنیم عـده دیگـری حرکـت خواهنـد
کرد مقاومتی در برابر دشمنان نشان نداده و سیطره آنـان را بـر بـالد تحـت والیـت علـوی همـوار

88

ساختند .دست روی دست گذاشتن و عکس العملی نسبت به حوادث پیرامـونی نشـان نـدادن بـه

نیمسا

زعم اینکه هستند عدهای که در مقابل دشمن مقاومت کننـد پایـان تلخـی را بـرای جامعـه عصـر
علوی رقم زد و روز به روز بر بی ثباتیها و غارتها افزود و در نهایت حکومت نوپای امیرالمومنین
را خاتمه داد .امیرالمومنین

این معضل اجتماعی را اینگونه توصیف میکند:

بدانید که من شب و روز و نهان و آشکار ،شما را به جنگ این قوم دعوت
کردم ،به شما گفتم که با اینان بجنگید پیش از اینکه با شما بجنگند ،بـه
ّ
خدا قسم هیچ ملتی در خانهاش مورد حمله قرار نگرفت مگر اینکه ذلیـل
شد .اما شما مسئولیت جهاد را به یکدیگر حواله کردید و به یاری یکـدیگر
بر نخاستید تا دشمن از هر سو بر شما تاخت ،و شـهرها را از دسـت شـما

گرفت(.صبحی صال 1717ق)15-17/
وصف دیگری که امیرالمومنین

برای ترسیم فضای جامعه خود بـه کـار مـیبـرد و مردمـان را

متصف به آن میداند تعبیر «مصطلحون علی االدهان»(صـبحی صـال 1717 ،ق )157/اسـت.
واژه «ادهان» معانی متعددی دارد و به معنای«الن» یعنی نـرمش نشـان دادنِ « ،الغـش » یعنـی
ّ
ناخالص بودن و به معنای «تطلی بالدهن » یعنی روغن مالی کردن و زینت کردن بـا روغـن آمـده
است(.ابن منظور ،1717 ،ج  )192/11ایـن تعبیـر مجموعـا بـه معنـای اتفـاق و تسـالم و توافـق
همگانی بر نرمی و مماشات و سازشکاری و تظاهر است گویا همه مـردم زمـان او بـر ایـن کـه بـه
مماشات و سازش و سستی و بی خیالی گرایش داشته باشند توافقی صـورت دادهانـد و همـه آنهـا

بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی ناپایداری حکومت علوی

 -3-3-2تظاهر و تسالم

یک رنگ و یک دست بر انعطاف پذیری تسالم کردهاند .انعطاف فراگیر در برابـر دشـمن و نـرمش
نشان دادن و مقاومت نکردن در برابر آنان که باعث جسارت بیشتر شده و امید پیـروزی و اسـتیال
بر سرزمینهای حکومت اسالمی علوی را بـرای دشـمن افـزون سـاخت و ایـن تسـالم اجتمـاعی
نامبــارک ســر رشــته امــور را از دســت حــاکم اســالمی گرفـت .شــاهد ایــن مجاملــه و سازشــکاری
پیشنهاداتی است که به حضرت از ناحیه اصحاب مطرح میشد« .آنهـا ،پیشـنهاد مـیکردنـد کـه
مثال علی بیت المال را برای جلب نظر مخالفان ،ناعادالنه تقسیم کند ،یا ایـن کـه حکومـت
شام را به دست معاویه بسراردّ ،اما این که معاویه با مردم چه میکند و در جریان حکومـت او ،چـه
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اصولی قربانی میشود ،برای آنها مطرح نبود و یا به پیشنهادهای طلحه و زبیـر ،بـرای واگـذاری
پستهای مهم کشور اسالم به آنها ،تن در دهد»(مکارم شیرازی1115 ،ش ،ج )19 /2
ّ
از منظر علوی سبب دست برداشتن از مبارزه ،یکـی از ایـن دو علـت اسـت :یـا سازشـکاری و
مداهنه با دشمن و یا ضعف و ناتوانی را بر خویش هموار کردن ،و چون هیچ یك از این دو عامـل،
در وجود علی راه ندارد ،بنا بر این ،مبارزه او با مخالفـان حـق ،قطعـی و آشـتی ناپـذیر اسـت.
ّ
همین معنا ،به صورت دیگری ،در سخنان امام آمده است .آنجا که به عنـوان یـك روش کلـی در
باره پیشوای مسلمانان میفرماید :فرمان خداوند سبحان را ،تنها کسی میتواند اجرا کنـد کـه نـه
سازشکار باشد و نه به روش اهل باطل عمل کنـد و نـه پیـرو فرمـان طمـ باشد(صـبحی صـال ،
1717ق (»)733/مکارم شیرازی1115 ،ش ،ج)11/2
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و ششم ـ پائیز و زمستان 7931

 -4-3-2صادق نبودن در حمایت و نامطمئن بودن
مردم در حفاظت و حمایت از نظام سیاسی نقش اساسی دارند و مادامیکه حمایتها و حضـور
مردم در همه صحنهها پر رنگ و قابل اطمینان و وثوق باشد استمرار نظام سیاسی امری طبیعـی
خواهد بود .اما هنگامیکه مردم تکیه گاه قابـل اطمینـانی نباشـند و صـداقتی در حمایـت از نظـام
سیاسی نداشته باشند عمال حاکم خل سالح شده و به تنهایی نمیتوانـد جامعـه را بـا زور و اجبـار
اداره کند هر چند از لحاظ علمی و عملی فردی توانمند باشد .امیرالمومنین

که اصوال اجبـار

کردن مردم را برای حفظ نظام سیاسی قبول ندارد و بیعت با او اختیاری و ادامه مسیر را نیز بـرای
مردم امری اختیاری میداند ،ضمن انجام وظایف رهبری نظام اسالمی تمام تالش خود را بـرای
حفظ آن به کار میگیرد اما از آنجا که مردم دیگر او را همراهی نمـیکننـد و صـداقتی در حمایـت
ندارند و عناصر مطمئنی برای دفاع از نظام اسالمی شـمرده نمـیشـوند اسـتمرار نظـام اسـالمی
عمال با مشکل مواجه شده و به ایستگاه آخر میرسد .ایشان در توصیف این ویژگی مردمان عصـر
خویش میفرماید:

ّ
مطمئنــی نیســتید ،و پشــتوانه قابــل تــوجهی
هـیچ گــاه بــرای مــن مــردم
نمیباشید ،و یـاران توانمنـدی نیسـتید کـه بـه شـما نیـاز افتـد (.صـبحی
صال 1717/ق)13/
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نیمسا

ایشان در تعابیر دیگری با صراحت بیشتر به این موضوع پرداخته و در توصیف مردمان به قابل
اتکا نبودن میفرماید« :نه هنگام جهاد آزاد مردان راستین هستید ،نه وقت بال و گرفتاری برادران
مورد اعتماد» ( همان)172/همننانکه ادامه مسیر را با وجود یـارانی ایسـتا و نـامطمئن نـاممکن
میداند و میفرماید:
انتقام خونی را به وسیله شما نمیتـوان گرفـت ،و بـه توسـط شـما امکـان
رسیدن به مقصودی نیست( .همان )32 /
افت و خیزهای جامعه عصر علوی نشان دهنده این واقعیت است که هنوز آن جامعه به یـک
قرار ثابتی نرسیده بود و بافت اجتماعی آن اقتضای همراهی تمام عیار را نداشت چرا کـه بـه یـک
بلوغ اجتماعی و سیاسی الزم نرسیده بود.

بهانه جویی بیماری اجتماعی دیگری است که جامعه علوی بدان گرفتار آمـده بـود .هنگـامی کـه
گروهی قصد انجام کاری را نداشته باشند بهانه گرفتن ترفندی است برای رهانیدن خود از عواقب
کار و راهی است برای عدم صراحت در ابراز مخالفـت .شـکوههای علـوی از مردمـان هـم عصـر
خویش ،بیانگر فراگیر شدن این آفت اجتماعی در واگذاردن امور و به سرانجام نرساندن آنها و بـه
توقف کشاندن جامعه اسالمی .ایشان در بیان این مفهوم میفرمایند:
«در تابستان شما را دعوت به جهاد آنان میکنم گویید :هوا گـرم اسـت،
مهلت ده تا گرما برود .و در زمستان شما را مـیخـوانم گوییـد :هـوا سـرد
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 -5-3-2بهانه جویی

است ،مهلت ده تا سرما بنشیند .همه این بهانـههـا بـرای فـرار از گرمـا و
سرماست .شما کـه از گرمـا و سـرما مـیگریزیـد پـس بـه خـدا سـوگند از
شمشیر گریزانتر خواهید بود(».همان)12/

 -6-3-2بیعت شکنی ،سرپیچی و نافرمانی از حاکم و خیانت در
امانت
نظام اسالمی امانتی است که در اختیار حاکم و مردم قرار میگیـرد و هـر یـک از آنهـا نسـبت بـه
حراست و حفاظت از آن مسئولیت دارنـد .از ایـن رو هنگـامی ایـن امانـت بـه شایسـتگی حراسـت

90

خواهد شد که حاکم و مردم در انجام وظایف خویش نسبت به آن کوتاهی نورزنـد .لـذا در صـورت
تخطی هریک از رسالت خویش اختالل نظام پیش میاید .آننه در جامعه علوی مایه بی ثبـاتی و
سیطره دشمنان گردید افزایش جو و فضای نافرمانی از فرامین حاکم اسالمی بود لذا عـدهای بـا
صراحت بیعت شکستند و در جبهه مقابل قرار گرفتند و عدهای نیز که به ظـاهر ملتـزم بـه بیعـت
بودند عمال از فرمانبرداری و اطاعت سرباز زدند و دست از حمایت برداشتند .ایشان جامعه خویش
را در توصیف این ویژگیها چنین خطاب قرار میدهد و میفرمایـد :ای مردمـی کـه چـون فرمـان
دهم اطاعت نکنید ،و هرگاه دعوت نمایم به اجابتم بر نخیزید» (همان )253/یا اینکه میفرماید:
به مردمی گرفتار شدهام که دستورم را پیروی نمیکنند ،و دعوتم را پاسخ نمیگویند» (همان )31/
همننانکه میفرماید:
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سوگند به خدا میبینم که این قوم به زودی بر شما چیره شوند به خاطر
اجتماعی که آنان بر باطلشان دارند ،و تفرقهای که شما از حق دارید ،و
محض اینکه شما در راه حق به امام خود عاصی هستید ،و آنـان در راه
ّ
باطل مطی رهبر خویشند ،و به علت اینکه آنان امانت او را ادا میکنند
و شــما خیانــت مــیورزیـد ،و بــه جهــت اینکــه آنــان در شــهرهای خــود
درستکارند و شما فاسد هستید(.همان )91/

 -7-3-2دنیاطلبی و خواهان ماندن در دنیا
تمرکز بر خواستههای دنیوی نه تنها مایه زوال یک حکومت طاغوتی یا کفر نخواهـد شـد بلکـه از
آنجا که دنیا برای آنان اصالت دارد مایه قوام امور و تقویت نظام مبتنی بر دنیاگرایی خواهد بود .اما
هنگامی که نظامی بر آموزهای الهی شکل گرفت ارزشها تغییر مییابد و معیارها رنگ دیگری به
خود میگیرد و همه چیز در سایه اموزههای وحیانی معنا میشود و لذا نیازمند جمـ بـین مقاصـد
دنیوی و اخروی خواهد بود .جامعه عصر علوی هنر تجمیـ بـین خواسـتههای دنیـوی و مقاصـد
اخروی را نداشت از این رو گاهی غیرت دینی او شکوفا مـیشـد و اقـدامی در جهـت تقویـت دیـن
انجام میداد لذا مقطعی از زمان را با موفقیت طی مـیکـرد امـا هنگـامی کـه عرصـه سـختیها و
دشواریها فرا میرسید دنیا طلبی و تمایل بر بقاء در دنیا بـر او غالـب مـیشـد و نمـیتوانسـت بـه
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سادگی از لذت و رفاه و آسایش خویش بگذرد و همین عالقه و اشتیاق به ماندگاری در دنیا نیروی

نیمسا

مقاومت را از آنان می ربود .فراگیری این خصلت در متن جامعه عصر علوی در پایان دولت ایشان
در کلماتشان چنین آمده است:
دیروز امیر بودم و امروز مأمور گشتهام ،دیروز نهی میکـردم و امـروز نهـی
میشوم شما عاشق زنده ماندن هسـتید ،و مـرا نمـیرسـد کـه شـما را بـه
کاری که میل ندارید وادار کنم(صبحی صال )127/
همننانکه منشا غائلههای سه گانه ناکثین و قاسطین و مارقین را در دنیاطلبی و شیفتگی به
زیورهای آن میداند و میفرمایدّ « :اما زرق و برق دنیا چشمشان را پر کرد ،و زیور و زینتش آنان را
فریفت(».همان.)71 /
 -3نتیجه گیری
هر یک از آنها سهم مشخصی در عدم ثبات و نا آرامی حکومـت ایشـان داشـتهاند .از میـان انبـوه
عوامل موجود «عامل فرهنگی و اجتماعی» که به بافت جامعه آن روز و همننین نـوع خـاص آن
جامعه از منظر جامعه شناسی و ویژگیهای مردمان آن از زاویه مردم شناسی ،بر میگردد؛ نقـش
موثر و برجستهای داشته است .از این رو در این نوشتار از مجموع انبوه مولفهها و عناصر فرهنگی
و اجتماعی به صورت گزینشی بـه عناصـری چـون فرهنـگ قبیلـه ای ،آزادی مـردم ،دگرگـونی و
دوگانگی و ناهمگونی ارزشها در اموری چون تفرقه ،تواکل ،تسالم ،بهانه جـویی ،بیعـت شـکنی و
خیانت در امانت ،دنیا طلبی و عدم صداقت در حمایت از حاکم ،که به شکل گیری فضای خاص
فرهنگی و اجتماعی منجر شده بود ،پرداخته شد و به اجمـال و اختصـار نقـش آنهـا در ناپایـداری
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مروری بر عوامل ناپایداری حکومت علوی گسترهای از عوامل را پیش روی انسان قرار میدهد که

حکومت علوی بیان گردید .هر چند این نوشتار گنجایش احصاء همه عناصر اجتماعی و فرهنگی
ناپایداری حکومت علوی را نداشت اما میتوان گفت با حفظ رویکرد اتخـاذ شـده در آن ،عناصـر و
مولفههای بسیار زیادی را میتوان بر شمرد کـه هریـک بـه سـهم خـویش در ناپایـداری حکومـت
علوی تأثیر گذار بودهاند .تفکیک هر یک از عوامل فرهنگی و اجتماعی از عوامـل دیگـری چـون
عوامل سیاسی ،ویژگیهای فردی امیرالمومنین

 ،عملکرد حاکمان گذشته ،عوامل معرفتی و

عوامل دیگر ،نقطه تمرکز این نوشتار بود تا با تمایز قائل شدن بین هر یک از آنها به صورت دقیقتر
به بررسی علل و اسباب عدم ثبات حکومت علوی دست یابیم.
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