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مسهله استحمار نوعی از خط مشی فک ی استکه ب خی از حاکمان به ع وان ابزاری از آن ب ای کسب
و تحکیم قدرت استفاده می ک د .این کلمه در ق آن و نهج البالغه به کار ن فته است؛ اما توجه ویژهای به
آن با ع وان «عقبماندگی فک ی» در تفسی بحث استکبار شده است .در نهج البالغه به گوشههایی از این
صفت مذموم و اهداو حاکمان سو از بکارگی ی آن و آسیبهای آن اشاره شده است .اغلب ،این ابزار در
دست حاکمانی استکه خواهان حکومت استبدادی هست د و از آن جهت تسلط ب م دم استفاده میک د.
درواقع ،استحمار نوعی عقب ماندگی در خط مشی فک ی و بی شی م دم است که حاکم خواهان افزایش
ف مانب داری از سوی م دم به شیوه ف یب و حیله در فک و اندیشه است .این مقاله ب آن است تا به این
سؤا پاسخ دهد که عوامل ،آثار و راهکارهای مقابله با استحمار از دیدگاه نهج البالغه چیست؟
پیشینه بحث

پژوهشهایی در زمی ه اسررتحمار سرریاس ری وجود دارد نتی کتاب« :اسررتحمار و خودآگاهی» اث علی
شرر یرتی ،ته ان :ب یاد ف ه گی دکت شرر یرتی2131 ،ش« ،اسررتکبار و اسررتضررراو در ق آن» اث محمد
سر وش ،قم :نشر سرپاه پاسرداران اسرالمی ،بیتا« ،اسرتکبارستیزی در ق آن» از قدرت الله ف قانی ،قم:
نشر سرپاه پاسرداران اسرالمی ،بیتا؛ اما پژوهشری در راستای ب رسی استحمار به ع وان عامل تهثی گذار ب
کسرب و حفظ قدرت سیاسی و آنهم از دیدگاه نهج البالغه انجام نشده است .پژوهش حاض درصدد بیان
عوامل ،آسرریبها و راهکارهای خط مشرری فک ی اسررتحمار از م ت نهج البالغه اسررت .ب رسرری این ام
جهت ب ق اری حکومت اسالمی ب اساس آگاهی و بی ش سیاسی ،ض وری به نت میرسد.
آسـیبشناسی قدرت سیاسی

در ف ای د آسرریب شرر اسرری قدرت سرریاسرری ،عوامل و ریشررههای یک پدیده سرریاسرری ،کاسررتیها و
نرابسرررامرانیهراییکره آن را تهردیرد میک د ،مورد ب رسررری ق ار میگی د و به چ ایی در مورد نحوه عملک د
نادرسررت حاکمان و رهب ان سرریاسرری در اج ای قدرت پ داخته میشررود و بینتمیها و نابسررامانیهای
سریاسری قدرت را در جامره ریشرهیابی و تجزیه و تحلیل میک د .در آسیبش اسی قدرت سیاسی ،بحث از
شر اسراییکاسرتیها و تبلیغات سرویی استکه از ناحیه رهب ان سیاسی ب م دم ب ای ایجاد قدرت و تثبیت
قردرت ب ای دورههای طولنی وارد میشرررود (باق ی و دیگ ان ،2132 ،ص .)21یکی از این کاسرررتیها،
استحمار سیاسی استکه به ع وان آسیب ف ه گی در ب رسی م شه قدرت حاکمان قابل ارزیابی است.
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قدرت سیاسی

استحمار در قدرت سیاسی

اسرتحمار اصرطالحی استکه جهت نشاندادن حماقت بیان شده است(توسط دکت علی ش یرتی م.
 .)2111این اصرطال  ،از کلمه حمار (به مر ای الغ) گ فته شرده و در مورد کسی یا چیزی به کار میرود
که قصرررد گم اهک دن و به اشرررتباه انداختن دیگ ان را دارد .به طورکلی ،اسرررتحمار به مر ای جلوی رشرررد
فک ی را گ فتن اسرررت (بهشرررتی ،2111 ،ص .)12در ف ه ر زبران ع بی ،ویژگیهایی ب ای الغ بیان
ک دند .نخسرررت ای که حیوانی نفهم و احمق اسرررت؛ بدین مر اکه دچار انح او فک ی اسرررت .ع ب نیز به
اسرررب غی اصررریرل «م َح ْم » میگویرد؛ زی ا همان د الغ،کودن اسرررت (راغب اصرررفهانی ،2111 ،ج ،2
ص .)112همچ ین ،الغ با فشرار و رنج بسیار ،اطاعت میک د و گ ایش ناف مانی در آن ،بیش از حیوانات
اهلی دیگ است (ابن م تور ،2121 ،ج ،1ص.)221
2
البته ،این اصطال در ادبیات سیاسی وجود ندارد و به جای آن ،اصطال «دماگوژی» (به مر ای
سیاست مبت ی ب ف یب م دم) و «پله بیسیت»( 2به مر ای سیاست به ظاه مبت ی ب حق ،ولی در واقع،
1. Demagogie
2. Plebiscite.
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از دیدگاه سیاست ش اسان ،اگ به کار ب دن قدرت ت ها س شت خصوصی داشته باشد ،به آن نفوذ و
قدرت می گوی د و ه گاه قلم و و اعما قدرت از په ه خصوصی و محدود ف ات رود و کل یک گ وه یا همه
جامره را هدو ق ار دهد و هم اه با حق اعما فشار و زور بوده یا احتما به کار ب دن گونهای از فشار و
اجبار باشد ،به آن قدرت سیاسی میگوی دکه ویژه دولت است .ب ای فهم بیشت مسهله قدرت سیاسی ،کلمه
نفوذ از اهمیت بسیاری ب خوردار است که ب خی اف اد آن را مت ادو با قدرت میدان د .اگ بخواهیم ،تر یفی
از نفوذ و قدرت سیاسی به دست دهیم که بتواند این دو مفهوم را از هم مشخص سازد ،میتوان گفت که
نفوذ داشتن همان حق توانایی و رهب ی و ف ماندهی است ،درحالیکه قدرت داشتن امکان مادی اجبار
دیگ ی به اطاعت و ف مانب ی است .البته ،این بدان مر ا نیستکه در نفوذ هیچگونه نی وی اجبار یا فشار
ماد ی نیست یا ای که دارنده قدرت با ه گونه حق و مش وعیتی بیگانه است ،بلکه فقط این اندیشه در این
دو تر یف آشکار میشود که در نفوذ عامل مر وی نی وم دت از اجبار و فشارهای مادی استکه قدرت ب
آن پایه استوار است (ابوالحمد ،2111 ،ص.)11
پس ،نفوذ و قدرت جز جدایی ناپذی در ع صه سیاست استکه پدیدههای سیاسی خاصی آن را مورد
تهدید ق ار میدهد .رهب ان سیاسی در ب خی از حکومتها و نتامهای سیاسی ،با استفاده از استحمار
سیاسی در م دم نفوذ ک ده و قدرت را به دست میگی ند .این شیوه در تثبیت قدرت ب ای حاکم سیاسی در
درازمدت کارساز است.
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مبت ی ب ف یب م دم) وجود دارد؛ اما این دو اصطال در مر ا با «استحمار» متمایز هست د؛ زی ا ه دو
اصطال به مر ای م دمف یبی و به هگی ی نادرست از احساسات و ترصبهای عامه م دم به کار
میرود(آشوری ،2111 ،ص)221؛ ولی استحمار نوعی ابزار ب ای انجام دماگوژی و پلهبیسیت است؛ به
بیان دیگ  ،مقدمه آن به حساب میآید.
در ادبیات دی ی ،دو اصطال «استخفاو» 2و «استضراو» 2به کار رفته استکه به ت تیب به مر ای به
«سبکس ی کشیدن» ،و «به جهل و ناتوانی کشاندن دیگ ان» در تصمیم است(ابن م تور ،2121 ،ج،2
ص211؛ ط یحی ،2111 ،ج ،1ص .)31لذا ،استحمار از این ع اوین نیز متمایز است.
از ادبیات تمثیلی در جهت تر یف استحمار ،استفاده میشود؛ زی ا ه یک از حیوانات دارای
خصوصیات روانی متمایزی هست دکه به خوبی میتوان د نمایانگ وضریت فک ی و ف ه گی م دم باش د
(جرف ی ،2111 ،ج ،3ص .)212لذا ،هدو استفاده متکلم از کارب د واژه «حم » در استحمار ،ش اساندن
وضریت فک ی م دم تحت سلطه با توجه به ویژگیهای حمار است .الغ در زبان فارسی و ع بی ،نماد
نفهمی محض است و حماقت ،عجله ،خشم ،خطاکاری و ناف مانی از لوازم آن محسوب میشود .در نهج
البالغه از چ ین تمثیلی جهت ش سیاست قدرت طلبی و م دم ف یبی استفاده شده است.
مصردا چ ین اف ادی،کسرانی هست دکه سادهلوحانه با امور سیاسی ب خورد میک د و ادعای بی ش
سریاسی دارند؛ اما به سادگی ،ف یب میخورند .چ ین تمثیلی در نهج البالغه ،در دو نوع رویک د به کار رفته
اسرت .نخسرت ،اف ادیکه با حماقت و نفهمی وارد فت های میشوندکه راه گ یز وجود ندارد .امام علی
آنان را چون خ انی ميداند که همدیگ را ميآزارند .آن حض ت در مورد خط پیدایش فت ه میف مای د:
َ ُّ
َ
َ
ََ
«  ...ث ْم َی ْهتي َب ْر َد َذل َك َطالع ْالف ْت َ ة ال ْ جوو َو ْال َقاصر َمة ْ
وو فت ِزیغ قلوب َب ْرد ْاسر ِتق َامة َو ت ِضل ِر َجا
الزح
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َْ
َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َْ َ ْ َ
َ َ ْ َْ َ َ ََ َ َ َْ
َ َ ََْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ومها من أشر و لها قصرمته و من سرری
ومها و تلت ِبس اْلْرا ِع د نج ِ
برد سرالمة و تخت ِلف اْلهوا ِع د هج ِ
َ َ ْ
َ ْ َ َ
َْ َ َ ْ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ
َ
ِف َیهرا َحط َمتره َیتک َادمون ِف َیها تکاد َم الحم ِ ِفي الران ِة ق ِد اضرررط ب مرقود الحب ِل و ع ِمي وجه اْلم ِ ت ِغیض
َْ
ْ ْ
َ
ِف َیها ال ِحک َمة َو ت ْ ِطق ِف َیها التل َمة»....؛
سرپس فت ه ای سر ب آورد که سرخت ل زان ده ،در هم کوب ده و نابود ک ده است ،که قلب هایی پس از
اسررتواری می لغزند ،و م دانی پس از درسررتی و سررالمت ،گم اه می گ دند ،و افکار و اندیشرره ها به ه گام
هجوم این فت هها پ اک ده ،و عقاید پس از آشرکار شرردنشرران به شرك و ت دید دچار میگ دد .آن کس که به
مقابله با فت ه ها ب خیزد کم ش را می شرررک د ،و کسررری که در ف و نشررراندن آن تالش می ک د ،او را در هم
 .1زخرفَ « :54 /ف ْاس َت َخ َّف َق ْو َم ُه َف َأ ُ
طاع ُوه»( :فرعون) قوم خود را سبك شمرد ،در نتیجه از او اطاعت کردند.
َ
ذین ْاس َت ْک َب ُروا م ْن َق ْومه ل َّل َ
قال ْال َم َ َُل َّال َ
ذین ْاس ُت ْض ِع ُفوا ِل َم ْن َآم َن ِم ْن ُه ْم  :»...اشراف متکبر قوم او(صالح) ،به
 . 2اعراف« :55 /
ِِ ِ
ِ
مستضعفانی که ایمان آورده بودند ،گفتند...:
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می کوبرد .در این میران فت ه جویان چونان خ ان ،یکدیگ را گاز می گی ند ،و رشرررته های سررررادت و آیین
محکم شردهشان ل زان می گ دد ،و حقیقت ام پ هان میماند ،حکمت و دانش کاهش مییابد ،ستمگ ان
به سرررخن می آی د(... .سررریدرضررری ،2113 ،خ .)212رویک د دوم که بیشرررت مورد توجه ماسرررت ،رویک د
اسرتحماری حاکم در کسرب و حفظ قدرت سریاسری استکه نمونه آن ،عملک د قاسطین در ج صفین
بوده استکه با جرل و وضع حدیث ،به شستشوی افکار عمومی پ داخت د.
بهت ین ابزار ف یب آنها ،جرل حدیث و تح یف مرانی آیات ق آن و مسخ حقایق و وارونه ک دن مفاهیم
آنها است .ف یبخوردن خوارج در آنجا رخ داد که قاسطین ،ق آن را ب س نیزه ک دند ،جرل روایات با
تحولت عمدی سیاسی و جابهجایی ضد اسالمی تشدید شد و خلفای جور با توسل به تطمیع و تهدید ب ای
تحمیق و استحمار م دم چه ه تزوی را نمودار ساخت د(جاللیان ،2113 ،ص.)213
پیدایش بدعتها و جرل حدیث به ع وان روشهای استحماری مراویه در نهج البالغه ،بیان شده
استّ «:اما ام وز با پیدایش زنگارها در دین ،نفوذ شبههها در افکار ،تهویل دروغین در دین ،با ب ادران
مسلمان خود به ج خونین کشانده شدیم(»... ،سیدرضی ،2113 ،خطبه.)222
ب اب این ،امام علی  در نهج البالغه ،کور ک دن فهم و شرور را عملی شیطانی میداند که اف اد
گم اه با استفاده از اختالط حق و باطل ،م دم را دستاویزی ب ای رسیدن به اهداو شوم خود ق ار میده د.

 .1سوء استفاده از جهل مردم

اولین عامل گست ش استحمار و عقب نگهداری فک ی اف اد در جامره جهالت م دم استکه
سیاستمداران ف یبکار از آن سو استفاده میک د .ای ان سری دارند با نگهداشتن م دم در جهالت و
جلوگی ی از روشن شدن حقایق ب آنها ،آنان را در چ گا قدرت خود نگه دارند و ب آنان حکم ب ان د؛ بلکه
از نی وی م دم در راستای تقویت حکومت خود به ه جوی د .یکی از راههای گست ش نادانی ،بازگشت م دم
به دوران جاهلیت است .ه گاه مریارهای اسالمی و انسانی ،در ب ت ی و امتیازات اجتماعی ،جای خود را
به مریارهای جاهلی بده د ،ترصبات قومی و قبیلهای به ع وان دستاویزی شیطانی ب ای انح او فک ی
توسط ب خی از حاکمان مورد استفاده ق ار می گی د و در نتیجه ،حق ب م دم مشتبه شده و از راه راست
م ح و میشوند؛ چ انچه مراویه جهت ف یبم دم و گست ش نادانی به ت ویج مریارهای جاهلی و پی وی
از گذشتگان پ داخت و ب خی از حاکمان مستبد به دلیل تثبیت نفوذ و قدرت آن را ت غیب و ت ویج میک د.
در نهج البالغه بیان شده است« :ای مراویه! گ وهی بسیار از م دم را به هالکت کشاندی ،و با گم اهی
خود ف یبشان دادی ،و در موج س کش دریای جهالت خود غ قشان ک دی ،که تاریکیها آنان را ف ا گ فت
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و در امواج انواع شبهات غوطه ور گ دیدند ،از راه حق به بی اهه افتادند ،و به دوران جاهلیت گذشتگانشان
روی آوردند ،و به ویژگی های جاهلی خاندانشان نازیدند ،جز اندکی از آگاهان که مسی خود را تغیی دادند،
و پس از آنکه تو را ش اخت د از تو جدا شدند ..... ،ای مراویه در کارهای خود از خدا بت س ،و اختیارت را از
کف شیطان در آور ،که دنیا از تو ب یده و آخ ت به تو نزدیك شده است» (سیدرضی ،2113 ،نامه.)12
البته،گ وهی از م دم بودندکه مراویه نتوانسرت به اغوای آنها بپ دازد و آنها کسررانی بودندکه اهل فک و
تج بره و در طلرب حق بودنرد .ای ران گ چه گاه تحت تهثی ب خی از ادعاها ق ار میگ فت د و گاه امور ب آنان
مشررتبه میگشررت ،ولی انح او آنان اسررتم ار پیدا نمیک د و تا پایان در ک ار باطل نمی ماندند؛ بلکه تفک
آنان را به سرروی حق بازمیگ داند .جماعتی از یاران مراویه که او و اهداو سررو و پسررت و تجاوزکارانهاش
علیه امام علیرا شررر اخت د ،او را رها ک دند و به سررروی خدا بازگشرررت د تا مبادا وی را با زبان یا ضررر به
شمشی و امثا آن کمك نمای د .مراویه میخواست که آنان دی شان و حق را که در امام علی  ش اخته
بودند رها ک د و آنان را به مبارزه ب علیه امام هدایت وادار ک د (موسوی ،2111،ج ،1ص.)121
نمونه دیگ ی از این نوع از اسررتحمار در نامه امام به زیاد بن ابیه آشررکار اسررت .حضر ت  در مورد
ف یرب مرراویه از کانا دزدیدن عقل زیاد به او هشررردار میدهد« :اطالع یافتم که مراویه ب ای تو نامه ای
نوشرته تا عقل تو را بلغزاند ،و اراده تو را سست ک د .از او بت س که شیطان است ،و از پیش رو ،و پشت س ،
و از راسرت و چپ به سروی انسان میآید تا در حا ف اموشی ،او را تسلیم خود سازد و درکش را ب باید .آری
ّ
ابوسرفیان در زمان عم بن خطابّ ،ادعایی بدون اندیشره و با وسروسره شریطان ک د که نه نسبی را درست
میک د ،و نه کسی با آن سزاوار ارث می شود( »....سیدرضی ،2113 ،نامه.)11
ب اب این ،وسوسه شیطانی ،عامل بسیار مهمی در ف یب ملتهای گذشته استکه به واسطه حق جلوه
دادن امور باطل و ظاه ف یبی ،م دم را در تاریکی نادانی رها ک د (ابنمیثم ،2111 ،ج  ،1ص.)111
 .2استکبار

یکی از عوامل ایجاد استحمار و عقبماندگی فک ی ،استکبار مستکب ان و حکومتهای خودکامه
استکه جهت سلطه و نفوذ بیشت ب م دم ،از تبلیغات سو  ،جهت ناآگاهی سیاسی م دم انجام میده د.
مستکب ان ب ای ای که بتوان د ب مستضرفان جامره سلطه یاب د ،توان تفک و تجزیه و تحلیل مسایل را
از آنان می گی ند .در جامره استکبار زده ،عموم م دم عوام هست د و قدرت تحلیل و فهم مسایل را ندارند و
عقلشان به چشمشان است (س وش ،2111 ،ص.)13
اگ این مستضرفان میدانست دکه مستکب ان درباره آنان شب و روز چه فک میک د و چه نقشههایی
میکش د ،میتوانست د به صورت قدرتی ب آی دکه ریشه اش او و مستکب ان را از تاریخ ب ک د ،به ش ط ای که
خود آنان پس از پی وزی ،عاشق استکبار در جامره نباش دکه خود موجب تولید مستضرف شوند .در واقع،
ّ
ضدی بودهکه در درون خود ،ضد پ ورانده است .اشکا مت ّوع قدرت ،با توزیع عادلنه قدرت در جوامع از

131

 .3فریب

یکی از عوامل ایجادک ده استحمار ،وجود خصلت ف یب دادن م دم استکه حاکمان از آن ب ای
تحکیم قدرت خویش از آن استفاده میک د .ب خی از اف اد ب ای کسب قدرت سیاسی و از بین ب دن
مش وعیت حکومت مخالف خود از این نوع ابزار استحمار استفاده میک د.
این اف اد پس از شکست در جبهه نتامی ،و به سبب به مخاط ه افتادن موجودیت حکومت از عوام
ف یبی استفاده میک د .ه گامیکه دشمن تمام راهها را به رویش مسدود و بسته دید ،به نی ن  ،حیله و
تبلیغات دروغ متوسل می گ دد تا اذهان عامه م دم و جهانیان را مخدوش نماید و بتواند با این اعما
مخالف واقع و خالو حقیقت ،شکست و رسوایی خود را جب ان یا لاقل تحت الشراع ق ار دهد و به
ف اموشی سپارد (شفاهی ،2113 ،ص.)21
در نهج البالغه در مورد ترلیم ف یب ،توسط مراویه و عم و بن عاص بیان شده است..«:کتاب خدا را
به شما آموختم ،و راه و رسم استدل را به شما آموزش دادم ،و آنچه را که نمیش اختید به شما ش اساندم،
و دانشی را که به کامتان سازگار نبود ج عه ج عه به شما نوشاندم .ای کاش نابی ا ،میدید و خفته ،بیدار
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بین میرود و سبب کاهش سلطه قدرتم دان میشود(جرف ی ،2111،ج ،23ص.)211
امام علي  در بخشی از خطبه  232نهج البالغه ،در مورد پی وی نک دن از حاکمان خودپس د بیان
میک د که آنها س بازان شیطان هست د تا به وسیله دزدیدن عقل ،به گم اهی کشیده شوید« .آگاه باشید!
زنهار زنهار از پی وی و ف مانب داری س ان و بزرگانتان ،آنان که به اصل و حسب خود مینازند ،و خود را بالت
از آنچه که هست د میپ دارند ،و کارهای نادرست را به خدا نسبت میده د..شیطان ب اي آنها را ب ای گم اه
ک دن م دم ،م کب های رام ق ار داد ،و ازآنان لشک ی ب ای هجوم به م دم ساخت ،و ب ای دزدیدن
عقلهای شما آنان را سخ گوی خود ب گزیدکه شما را هدو تی های خویش ،و پایما قدمهای خود ،و
دستاویز وسوسههای خود گ دانید (سیدرضی ،2113 ،خطبه.)232
گفته شده است که م اد امام از بزرگان ف ومایه ،همان دشم ان ق یشی و غی ق یشی امام  نتی :
عم و بن عاص ،مغی ة بن شربه ،م وان بن حکم ،ولید بن عقبه ،حبیب بن مسلمه ،بس بن ارطاة ،عبد الله
بن زبی و اف ادی از این دست هست دکه در ج صفین در مقابل امام ج ک دهاند و پیوند خویشاوندی
رسو خدا  را ب یدهاند و ریسمان خدایی را گسستهاند و پایههای حکومت را به مراویه م تقل ک دند و
حکومت اسالمی را از جایگاه سزاورا خود و رهب ی شایسته چون امام علی درآوردند و در جاییکه سزاوار
نبود (مراویه) نهادند (ابن ابی الحدید ،2113 ،ج ،3صص .)212-211ب اب این ،امثا مراویه ،خواستار
گم اهی و افزایش جهل م دم بوده اندکه با پ ورش مکتب جهل به جای مکتب عقل ،در جهت استحمار
م دم ب آمدند و جلوه زیبایی از حکومت پادشاهی به م دم نشان دادند.
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میشد .سوگ د به خدا چه نادان م دمی که رهب آنان مراویه ،و آموزگارشان پس نابغه (عم و بن عاص)
باشد» (سیدرضی ،2113 ،خطبه .)231و نیز در مورد دروغگویی و ف یب عم و بن عاص بیان شده است:
« ....ح فی از روی باطل گفت و گ اه در میان شامیان انتشار داد ،م دم! آگاه باشید بدت ین گفتار دروغ
است .عم و بن عاص سخن میگوید ،پس دروغ میب دد ،وعده میدهد و خالو آن م تکب میشود،
درخواست میک د و اص ار میورزد؛ اما اگ چیزی از او بخواه د ،بخل میورزد ،به پیمان خیانت میک د ،و
پیوند خویشاوندی را قطع مینماید( »..سیدرضی ،2113 ،خطبه)31
در ماج ای حکمیت ،همین شیوه ف یب عملی شد؛ امام خطاب به خوارج در این باره ف مود« :آنگاه
که شامیان در گ ماگ م ج  ،و در لحتههای پی وزی ما ،با حیله و مک و ف یبکاری ،ق آنها را ب س
نیزه بل د ک دند آیا شماها نگفتیدکه« :شامیان ،ب ادران ما و همآیین ما هست د؟ از ما میخواه د از خطای
ّ
حاکمیت کتاب خدا شدهاند ،نت ما این استکه ح فشان را قبو ک یم و از آنان
آنان بگذریم و راضی به
دست ب داریم؟( » ..سیدرضی ،2113 ،خطبه.)222
در مورد گ وه استحمارشده و ف یبخورده خوارج ،یکي از محققان میگوید« :کسانیکه شیره علی
بودند و دشم ی عمدی و خیانت آگاهانه در وجود آنها نیست ،وابستگی به دستگاه ندارند ،ابزار دست
مهمورین قاسطین نیست د ،جزو ناکثین هم نیست د؛ بلکه صمیمی ،مقدس ،بینت و عاشق د و فداکار
دی شان؛ اما بیشرورند .ای ان زود ف یب میخورند ،تح یک میشوند ،شایره را بس عت قبو میک د ،زود
به ای ط و مایل میشوند ،بس عت به آن ط و میروند و در ه حا خط ناک هست د« (ش یرتی ،بیتا،
ص.)221
این نوع سیاست ب ایکسب قدرت ،نوعی از سیستم غی اسالمی است .مشخصه چ ین حکومتهایی
از سیاستهای استحماری مراویه ش وع شده است« :سوگ د به خدا مراویه از من سیاستمدارت نیست؛ اما
مراویه حیلهگ و ج ایتکار است .اگ نی ن ناپس د نبود ،من زی کت ین اف اد بودم؛ ولی از ه نی نگی گ اه
و ه گ اهي نوعی کف و انکار است ،روز رستاخیز در دست ه حیلهگ ی پ چمی استکه با آن ش اخته
میشود .به خدا قسم من با ف یبکاری غافلگی نمیشوم و با سختگی ی ناتوان نخواهم شد» (سیدرضی،
 ،2113خطبه.)211
طب ی نقل ک ده است که ناکثین ب ای آنکه بتوان د م دم را به سوی ج با علی بکشان د عایشه را با
خود هم اه ساخت د .آنان میدانست د که نمیتوان توده م دم را به ج علیه امام علی  ف اخواند،
ف دی که سوابق درخشان در عص پیامب  داشت و حاکمی که مهاج ین و انصار با وی بیرت ک ده
بودند .از این رو ،ب اي تح یك م دم به س اغ عایشه و حفصه دو تن از همس ان رسو خدا  رفت د و از
آنان خواست دکه به هم اه آنان به سوی بص ه ح کت ک د ،ه چ د حفصه به دستور ب ادرش عمل ک د و در
ج ش کت نک د .زبی ف زند خود عبدالله را به س اغ عایشه ف ستاد و س انجام با وسوسههاي عبدالله،
عالشه آماده ح کت به سوي ج جمل گ دید و ناکثان در کوچه و بازار خ وج عالشه را اعالم ک دند« :آگاه
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 .4فراموش کردن رهنمودهای هدایتی قرآن و اهل بیت

یکی دیگ از عوامل ایجاد استحمار سیاسی ،پیمودن مسی هدایت بدون در نت گ فتن ق آن و اهل
بیت  است .زمانیکه گ وههای مختلف سیاسی و مذهبی در حل مشکالت خویش ،ت ها به نت خویش
اعتماد دارند و بدون در نت گ فتن ره مودهای ق آن و س ت پیامب  دست به اقدامی میزن د ،ندامت
و پشیمانی به بار میآورد .کور و ک شدن اف اد نادان به سبب غوطهور شدن در شبهات استکه اف ادی
همچون مراویه با نقشههای شوم خود این شبهات را ایجاد میک دند و موجب استحمار م دم میشدند.
نمونهای از استحمار م دم در ج یان قتل عثمان توسط مراویه انجام شد.
در نهج البالغه در مورد چگونگی اغفا و استحمار م دم در قتل عثمان آمده است« :در شگفتم ،چ ا
در شگفت نباشم؟! از خطای گ وههای پ اک ده با دلیل مختلفکه ه یك در مذهب خود دارند! نه گام ب
جای گام پیامب  مینه د ،و نه از رفتار جانشین او پی وی میک د ،نه به غیب ایمان میآورند و نه خود
را از عیب ب ک ار میدارند ،به شبهات عمل میک د و در گ داب شهوات غوطهورند ،نیکی در نت شان همان
استکه میپ دارند ،و زشتیها همان استکه آنها م ک ند( »...سیدرضی ،2113 ،خطبه .)33ب اب این،
م دم باید در ام حکومت و تشخیص حاکم خوب و بد ،از مریارهای اسالمی به ه گی ند و جهت رفع
عقبماندگی فک ی و اندیشه ،به اهل بیت  و ق آن رجوع ک د و اف ادی را در مس د قدرت ق ار نده د
که موجب گم اهی آنها شوند .امام در نهج البالغه سفارش ک ده استکه م دم ب ای آگاهی سیاسی
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باشیدکه ام المؤم ین و طلحه و زبی عازم بص ه هست د .ه کس میخواهد اسالم را عزیز گ داند و با کساني
که خون مسلمانان را حال شم دهاند ،نب د ک د و آن کسکه میخواهد انتقام خون عثمان را بازستاند با
این گ وه ح کت ک د» (سبحاني ،2133 ،ص.)112-112
این تبلیغات دروغین چ ان اث گذاشت که م دم ح کت ک دند و در ه گام خ وج آنان و ح کت عایشه
بسیاری از م دم مکه ب ای اسالم میگ یست د! بطوریکه روز خ وج آنان را «یوم ال حیب :روز فغان و گ یه
با صدای بل د» نام نهادند .گ وهی از زنان پیامب  نیز عالشه را بدرقه ک دند( .طب ي ،2111،ج ،1
ص.)111
این جمله تح یك م دمی استکه با امام  بیرت ک ده بودند علیه ایشان «طلحه و زبی و یارانشان
ب من خ وج ک دند ،و همس رسو خدا  -عالشه -را به هم اه خود میکشیدند چونان ک یزی را که
به بازار ب ده ف وشان میب ند ،به بص ه روی آوردند ،در حالیکه همس ان خود را پشت پ ده نگهداشته است؛
ّاما پ دهنشین ح م پیامب  را در ب اب دیدگان خود و دیگ ان ق ار دادند .لشک ی را گ د آوردندکه همه
آنها به اطاعت من گ دن نهاده و بدون اک اه ،و با رضایت کامل با من بیرت ک ده بودند» (سیدرضی،2113 ،
خطبه .)212
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.5روزمرگی

131

روزم گی بره ع وان یکی از ابزارهرایی اسرررتکره ب خی از حراکمان جهت اسرررتحمار م دم آن را به کار
میگی ند و به ع وان ف آی دی در «ح کت تاریخی» قابل بحث و ب رسرری اسررت .حاکم مسررتبد با گسررت ش
ف ه روزم گی ،درصرردد ایجاد ف ه اسررتحماری در م دم اسررت تا با سرر کوبی نفوذ م دم ،سررلطه و
قدرت خود را افزایش دهد .یکی از محققان در مورد روزم گی میگوید« :روزم گی یکی از عواملی استکه
روحیه حماقت را در انسان تقویت میک د و اگ انسان به ع وان موجودی دارای ارزشهای ذاتی و خدایی،
بره دنبا زندگی روزم ه باشرررد ،در دور احمقانهای زندگی میک دکه همان د م جالب ،ه لحته عزیزت ین
ارزشهای خدایی انسرران را در خود ف و میب د .این همان دور باطلی اسررتکه س ر گ دانی و گم اهی به بار
میآورد و سررربب توجه انسررران در زندگی روزم ه میشرررود .از این رو ،متوجه اموری میشرررودکه به او لذت
میدهد و به ط و آنها کشیده میشود (ش یرتی ،2131 ،صص .)21-21
این مسرهله در گفتار امام علی به صرورت "گ فتار شدن در زندگی دنیایی" نمود پیدا ک ده است و در
این مورد هشردار میدهدکه نباید حاکم اسالمی یا والیان به واسطه زر و ب دنیا گ فتار روزم گی شوند و
به اسرتحمار م دم اقدام ک د و ب ای حفظ قدرت دنیایی ،نسبت به س نوشت م دم ،غافل و بیاعت ا باش د.
از این رو ،به حاکمان میگویدکه زندگی دنیا بازی و ف یب نیسرتکه انسان عم خویش را به آن گ فتار ک د
و تمام زندگی خویش را مرطوو به عیش و خوشررگذارنی بگذارند و صر فا ،ب ای ارضررای خواسررتههای خود
امی الموم ین شرود و این همان دور حماقت اسرتکه سبب س گ دانی و گم اهی میشود...« :آیا به همین
رضایت دهمکه م ا امی المؤم ین  خوان د و در تلخی های روزگار با م دم ش یك نباشم و در سختیهای
حیوان
زنردگی الگوی آنران نگ دم .آف یده نشرررده ام که غذاهای لذیذ و پاکیزه م ا سررر گ م سرررازد ،چونان
ِ
پ واریکه تمام ّ
همت او علف ،و یا چون حیوان رها شردهای اسرتکه شغلش چ یدن و پ ک دن شکم بوده
و از آی ده خود بیخب اسرت .آیا م ا بیهوده آف یدند؟ آیا م ا به بازی گ فته اند؟ آیا ریسمان گم اهی در دست
گی م و یا در راه س گ دانی قدم بگذارم؟( »....سیدرضی ،2113 ،نامه .)11
چ انچه ،از هدوهاییکه عامیان ناآ گاه تحت تهثی آنها ق ار میگی ند ،مسایلی هست دکه قدرتم دان ب
آنان تریین و تحمیل مینمای د .این عامیان ناآگاه ،همواره در مج ای عوامل قویت  ،زندگی خود را
میگذران د و میدانی ب ای آزمایش قدرتم دان و ابزاری ب ای سلطهگ ان میباش د .اگ آنها با اتکا به خود
ّ
ح کت میک دند و ابزار دست قدرتم دان نمیشدند ،خط مشی زندگی خود را به وسیله عقاید خویش
تریین میک دند (جرف ی ،2111 ،ج  ،23ص .)211
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 .6نژادپرستی

 .7تهمت زدن

یکی از راهکارهای ناشایست در استحمار فک ی و سیاسی ،تهمتزدن به اف اد مخالف میباشد .این
ام در زمان امام علی  نمونههای ف اوانی دارد؛ از جمله ج جمل و صفین ناشي از همین ام است.
مخالفان امام چون طلحه ،زبی  ،عالشه و مراویه آن حض ت را متهم به دست داشتن در خون عثمان ک دند
و با این اتهام عدهای را ب علیه امام به شورش کشاندند.
امام علی  در مورد اتهام ناکثین به ایشان میف ماید« :به خدا سوگ د (طلحه و زبی ) و پی وانشان،
نه م ک ی در کارهای من س اغ دارند که ب اب آن بایست د و نه میان من و خودشان راه انصاو پیمودند .آنها
ّ
حقی را میطلب د که خود ت ك ک دهاند ،و انتقام خونی را میخواه دکه خود ریختهاند .اگ من در ریختن
این خون ش یکشان بودم آنها نیز از آن سهمی دارند ،و اگ خودشان ت ها این خون را ریختهاند ،باید از خود
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ب خی از حاکمان ب ای استحمار م دم از تحقی قوم استفاده میک دند تا شهن و جایگاه قوم را پایین
بیاورند و خویش را با ارزشت از آنها جلوه ده د .یهودیان نژادپ ستی و یا قومیتگ ایی را عاملی ب ای
استحمار قوم غی یهود نشان میدادند و بالتبع ،قدرت و ث وت را مترلق به خود میدانست د و این نوعی از
ف یب فک ی بودکه آنها جهت رسیدن به هدو خود از آن استفاده میک دند (آ عم ان .)11/در دوران
ایی تقدیم ع ب ب غی ع ب و قبیلهخواهی سخت در ج یان
پیش از زمامداری امام  ، پدیده نژادگ ِ
افتاده بود و روحیه ب خی از م دم ع ب نتوانسته بودکه نژادپ ستی و قبیلهگ ایی جاهلیت را از خود ریشهکن
ک د و ما و مقام پ ستی هم از خود دور ک د(جرف ی ،2111 ،ج ،21ص .)211
امرام علی  این خط را گوشرررزد ک ده و در مورد ت ویج ف ه ر قومیتگ ایی توسرررط حاکمان در
اسررتحمار م دم گفته اسررت«:آ گاه باشررید! از پی وی و ف مانب داری س ر ان و بزرگانتان ،آنان که به اصررل و
حسرررب خود می نرازند و خود را بالت از آنچه هسرررت د ،می پ دارند و کارهای نادرسرررت را به خدا نسررربت
میده د ،و نرمتهای گست ده خدا را انکار میک د تا با خواستههای پ وردگاری مبارزه ک د ،و نرمتهای
او را نادیده انگارند .آنان شرالوده ّ
ّ
جاهلیت هست د.
ترصرب جاهلی ،و ستونهای فت ه ،و شمشی های تفاخ
پس ،از خدا پ وا ک ید ،و با نرمتهای خدادادی درگی نشروید ،و به فضرل و بخشرش او حسرادت نورزید ،و
از ف ومایگان اطاعت نک ید( »...سیدرضی ،2113 ،خطبه.)232
با توجه به این موارد ،میتوان برررره یک ب داشرت کلی در نهج البالغه رسیدکه ب خی حاکمان سیاسی،
ف ه ر فخ و مبراهرات را در میران م دم پ ورش میده ررد و برا نردای ع ب و عجم ،براعرث تف قره م دم
میشرروند .نرررررتام سرریاسرری و اجتماعی که ب مب ای امتیازات قومی ،قبیلهای ،طبقاتی باشررد ،مورد قبو
امام  نیست و چ ین حکومتی مورد تهیید اسالم نیست.
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انتقام بگی ند .اولین م حله عدالت آن استکه خود را محکوم ک د ،همانا آگاهی و حقیقت بی ی ،با من
هم اه است ،نه حق را از خود پوشیده داشتهام و نه ب من پوشیده بود ،همانا ناکثین گ وهی س کش و
ستمگ ند... ،و شبهاتی چون شب ظلمانی در دلهایشان وجود دارد .در حالیکه حقیقت پدیدار و باطل ریشه
کن شده و زبانش از ح کت ب ضد حق ف ومانده است» (سید رضي ،2113 ،خطبه .)211
همچ ین امام علی  در نامهای به مراویه ،در رد اتهام ش کت خود در قتل عثمان میف مای د« :به
جانم سوگ د! ای مراویه .اگ دور از هوای نفس ،به دیده عقل ب گ ی ،خواهی دید که من نسبت به خون
ّ
عثمان پاكت ین اف ادم ،و میدانی که من از آن ماج ا دور بودهام ،جز ای که از راه خیانت م ا متهم ک ی ،و
حق آشکاری را بپوشانی »(سیدرضی ،2113،نامه )1
آسیبهای استحمار در قدرت سیاسی
 .1سرکوب انتقاد مردم

یکی از آسریبهای شریوه اسرتحماری سلب حق تحلیل و تجزیه رفتار حاکم توسط م دم است .ه گاه
اجازه اندیشررریدن و تفک به م دم داده نشرررود ،قدرت انتقاد از آنها گ فته میشرررود و درنتیجه ،اسرررت باط و
تحلیلی از اعما حکومت و اظهار نت در باره قدرت سیاسی حاکم از بین میرود .اصول ،م دمی میتوان د
ناقد حاکم باشر دکه بصری ت و آگاهی سریاسری داشته باش د .لزمه بصی ت ،آزادی فک و اندیشه استکه
ّ
در نهج البالغه یکی از وظایف حاکمان محسروب شده است« :ای م دم ،م ا ب شما و شما را ب من حقی
واجب شرده است ،حق شما ب من ،آن که از خی خواهی شما دریغ نورزم و بیت الما را میان شما عادلنه
تقسریم ک م ،و شرما را آموزش دهم تا بی سرواد و نادان نباشرید ،و شما را ت بیت ک م تا راه و رسم زندگی را
بدانید» (سیدرضی ،2113 ،خطبه.)11
بسیاری از حکومتگ ان ،مفهوم حکومت را با خودرأیی و خودکامگی مت ادو دانستهاند و حکومت را به
مفهوم حکمف مایی و حق خویش میدان د و ب ای دیگ ان هیچگونه حقی در حکومت و مدی یت جامره
قایل نیست د و از اینرو ،اجازه اندیشیدن ،سخنگفتن ،انتخابک دن ،انتقاد ک دن ،نصیحت ک دن به کسی
نمیده د؛ جز در آنچه آنان میپس دند و بدان رضایت میده د و آن را هم م تی از سوی حاکمان ب م دم
ميدان د(دلشاد ته انی ،2113 ،ص.)13
امام علی  ب آزادی اندیشررره در ارتباط م دم با حاکم تهکید ک دهاند« :با من چ انکه با پادشررراهان
س ر کش سررخن می گوی د ،ح و نزنید ،و چ انکه از آدم های خشررمگین ک اره می گی ند ،دوری نجویید و با
ّ
ظاه سازی با من رفتار نک ید و گمان مب ید اگ حقی به من پیش هاد دهید ،ب من گ ان آید یا در پی بزرگ
نشران دادن خویشرم؛ زی ا کسری که ش یدن حق ،یا ع ضه شدن عدالت ب او مشکل باشد ،عمل ک دن به
آن ،ب ای او دشروارت خواهد بود .پس ،از گفتن حق ،یا مشورت در عدالت خودداری نک ید؛ زی ا خود را ب ت
نمیبی مکه اشررتباه ک م و از آن ایمن باشررم؛ مگ آن که خداوند م ا حفظ ف ماید(»...سرریدرضرری،2113 ،
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 .2گمراهی مردم با شبههافکنی

امتزاج حق با باطل ،یکی از راههای استحماری جهت سلطه و نفوذ بیشت حاکمان بوده است و از این
ط یق باعث گم اهی م دم میشدند و قدرت را تصاحب میک دند .امام علي در این زمی ه می ف مای د:
« اگ باطل با حق مخلوط نمیشد ،ب طالبان حق پوشیده نمیماند ،و اگ حق از باطل جدا و خالص
ّ
میگشت ،زبان دشم ان قطع میگ دیدّ ،اما قسمتی از حق و قسمتی از باطل را میگی ند و به هم
میآمیزند ،آنجاست که شیطان ب دوستان خود چی ه میگ دد»( سیدرضی ،2113 ،نامه.)11
مصدا بارز آن عملک د مراویه است که با ط شبهه قاتل بودن امام ،م دم را به ج با آن حض ت
کشانید .امام خطاب به مراویه ف موده است.....« :و با تفسی دروغین ق آن به دنیا روی آوردی ،و چیزی از
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خ.)221
در طو تاریخ همواره ،گ وهی صاحبان «زور و زر و تزوی » کوشش میک دند م دم را در جهالت و
ناآ گاهی بگ ذارند ،افکار و عقایدشان را سانسور ک د ،مغزهایشان را با مسایل پوچ و بیاساس پ نمای د.
بسیاری از انسانها جان خود را در این راه گذاشت د و طبق رأی دادگاهها و «محاکم تفتیش عقاید» در آتش
سوخته و نابود شدهاند ولي امام در زمان حکومت خود ،ب ای تحکیم آزادی م دم ،آنان را دعوت به
تفک آزاد و انتقاد از حکومت میک د(جرف ی و دیگ ان ،2111 ،ص.)211
رهب ان حکومتهای اسررتبدادی درصرردد قدرت و سررلطه بیشررت ب ای حفظ قدرت خود هسررت د .به
همین جهرت ،برا مجموعرهای از تبلیغرات و آموزشها ،افکار پوچ را در جامره پ ورش میده د و با این کار
مانع رشررد فک ی جامره میشرروند .حکومتیکه جهالت ملت خود را بپسر دد ،گاه قدرت حاکمیت بیشررت ی
کسب میک د.
در نهج البالغه دو نوع قدرت مط شده است:
الف) قدرتیکه با در نت گ فتن مقبولیت م دم نفوذ و سلطه خود را تثبیت میک د .مرمول ،در این نوع
حکومتها ،به بی ش و فک م دم اهمیت داده میشود .بی ش امام  در حکومت خود به همین شیوه
بوده است و هیچگاه جهالت ملت را نمیپس دد؛ بلکه پ ورش فک م دم را از وظایف خویش میداند چ انکه
در خطبه  221نهج البالغه گذشت.
ب) قدرتی که بدون در نت گفتن نت م دم ،سلطه و قدرت خود را تثبیت میک د .مراویه میتواند
نمونهای از این حکومت باشدکه نادانی را در میان م دم ت ویج میک د و پ ورش فک ی م دم را با ابزارهای
گم اه ک ده ،خاموش میک د.
ب اب این ،باید با مبارزه با استحمار سیاسی و ریشهکن ک دن عوامل آن ،قدرت انتقاد م دم را حفظ ک د
و توجه داشت که انتقاد سبب رشد جامره و حکومت خواهد شد.
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من درخواست می ک ی که دست و زبانم ه گز به آن نیالود (قتل عثمان) .تو و م دم شام ،آن دروغ را ساختید
ّ
و به من تهمت زدید تا آگاهان شما م دم ناآگاه را ،و ایستادگان شما زمینگی شدگان را ب ضد من تح یك
ک د( »...سیدرضی ،2113 ،نامه .)11
امام  در این نامه اشررراره میک د به ای که مراویه ،حقیقت قتل عثمان را به سررر بازان و ط فداران
خود نگفتره بود ،بلکره بررا ط شررربهرهای ،علی  را بره ع وان قراترل عثمران مر فی ک د درحرالیکرره
میدانسرت علی او را نکشررته اسرت .در بیخب ی م دم ،نفری ب ای مراویه بود تا به خواسررتههای خود
ب سرد؛ زی ا اگ م دم حقیقت ماج ا را میدانسرت د ،امکان نداشرت که م دم را کور و ناآگاه و استحمار ک د.
این اصرررل ب مب ای مهمی اسرررتوار اسرررتکه اگ در این جهان مادی حق نبود ،باطل هیچ وقت آشرررکار
نمیشررد ،پس ،باطل آشررکار شررد و ب حق تسررلط پیدا ک د و این همان حجاب بیخب ی و پ هان شرردن
حقیقت است(نقوی قای ی ،بیتا ،ج ، 1ص.)222
یک نگاه اجمالی به عملک د سریاسرتمداران خودکامه روشرن میسازدکه آنها در لزوم فدا ک دن وسیله
در راه هدو و عدم اعتقاد به خداوند و بیاعت ایی به مش وعیت مبادی و مقدمات اهداو سیاسی ،متفقاند
و سریاسرت آنها ه گز ب اسراس مر ویت و اخال استوار نبوده و این همان راه بدف جامی است که به وسیله
م افقان انجام شرده اسرت (مشرایخ ف یدونی ،2111،ص .)1گ وه خوارج مصدا بارز گ وه استحماری در
نهج البالغه هسرررت دکه ب اث شررربههاندازي مراویه و عم و بن عاص در ج یان حکمیت به انح او فک ی
کشیده شدند.
.3استعمار
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استرمار حاکمان یکی از آسیبهایی استکه در نتیجه استحمار م دم پدید میآید .در ای جا م اد از
استرمار آبادانی و عم انی نیست؛ بلکه سلطه یک حاکم ب م دم با شیوه استبدادی و استکباری به هدو
استشمار و به ب دگی کشیدن م دم است.
به طور کلی ،ب خی ،بالت ین نوع استرمار قوم یا ملتی را در جایی دانستهاندکه م دم آن قوم ،آن چ ان
ب ده و اسی گ دند که حتی حق فک ک دن و اندیشیدن و ایمان قلبی به کسی یا مکتبی را نداشته
باش د(مکارم شی ازی ،2111 ،ج  ،1صص.)112-233
ّ
در نهجالبالغه در مورد استثمار حکومت ب ی امیه آمده است....« :به خدا سوگ د ب یامیه برد از من
ب ای شما زمامداران بدی خواه د بود ،آنان چونان شت س کشی که دست به زمین کوبد و لگد زند و با
دندان گاز گی د و از دوشیدن شی امت اع ورزد ،با شما چ ین ب خوردهایی دارند ،و از شما کسی باقی نگذارند،
جز آنکسکه ب ای آنها سودم د باشد یا آزاری بدانها ن ساند( »...سیدرضی ،2113 ،خطبه .)31هدو
حکومتهای استبدادی ،استثمار و به ه کشی از م دم است و کلیه آحاد ملت در مر ض استثمار حاکم ،و
محکوم تمایالت شخصی او واقع میشوند (حجازی و دیگ ان ،2111 ،ص  .)211این حقیقتی استکه
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راهکارهای مبارزه با استحمار
.1پرهیز از اختالط با منافقین

یکی از راهکارهای مبارزه با استحمار ،دوری از اهل نفا و ف یب است ،در ک ار آنان بودن و همکاری
به آنان ،انسران را در مسری ف یبهای آنان ق ار میدهد .امام علي میف مای د« :ای ب دگان خدا شما
را بره ت س از خدا سرررفارش می ک م ،و شرررما را از م افقان می ت سرررانم ،زی ا آنها گم اه و گم اه ک ده اند،
خطاکار و به خطاکاری تشرررویق ک ده اند ،به رن های گوناگون ظاه می شررروند ،از ت ف دهای گوناگون
اسررتفاده میک د ،ب ای شررکسررتن شررما از ه پ اهگاهی اسررتفاده میک د ،و در ه کمینگاهی به شرکار
شرما می نشی د ،قلب هایشان بیمار ،و ظاه شان آراسته است ،در پ هانی راه می روند ،و از بی اهه ها ح کت
میک د .وصررفشرران دارو و گفتارشرران درمان اسررت؛ ّاما ک دارشرران دردی اسررت بی درمان ،ب رفاه م دم
ّ
حسرررد می ورزنرد ،و ب بال و گ فتاری م دم می افزای د ،و امیدواران را ناأمید می ک د ...آنها ب اب ه حقی
باطلی و ب اب ه دلیلی شبهه ای و ب ای ه زنده ای قاتلی و ب ای ه دری کلیدی ،و ب ای ه شبی چ اغی
ّ
تهیره ک ده انررد...سرررخن می گوی رد؛ امررا بره اشرررتبرراه و ت دیررد می انردازنررد ،وصرررف می ک رد؛ ّامرا ف یررب
میده د(سیدرضي ،2113،خطبه .)231
.2بصیرت و آگاهی سیاسی

آگاهی سیاسی نقطه مقابل استحمار در سیاست است .راههای افزایش آ گاهی ت ها با هوشیاری ،آگاه
نمودن م دم ،افشاگ ی و بازگو نمودن نقشههای شوم ،خ ثی ساختن توطئهها و دفع خط ات امکانپذی
است (شفاهی،2113،ص .)12سفارشهای بسیاری در مورد بصی ت و خودآگاهی از ط یق مشاهده
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امام به آن اشاره ک ده است ....« :آگاه باشید مراویه گ وهی از گم اهان را هم اه آورده و حقیقت را از آنان
میپوشاند ،تا کورکورانه گلوهایشان را آماج تی و شمشی ک د( »...سیدرضی ،2113 ،خطبه.)12
در این گفتار از یك سو مراویه را مر فی میک دکه ب یان حکومتش ب ف یب و به هگی ی از سادهلوحان
بیخب است ،و از سوی دیگ  ،شامیان ف یبخورده لشک او را مر فی مینمایدکه آنها چ ان گ فتار
ّ
شستشوی مغزی شدهاند که حتی حاض ند جان خود را در ط یق باطل و مقاصد شوم مراویه ب باد ده د.
ّ
این جمله پاسخ به سؤالی استکه چگونه شامیان حاض ند تا س حد م گ از مطامع مادی مراویه دفاع ک د
و جان خود را ب س این کار نه د .امام  این حقیقت را فاش میک دکه قدرت مراویه ب ف یب و نی ن
و دگ گون نشان دادن واقریتها از یك سو ،و دور بودن و بيخب ماندن شامیان از سوی دیگ  ،سبب شده
استکه آنها باور ک دکه به راستی در راه خدا میج گ د و به سوی شهادت پیش میروند(مکارم شی ازی،
 ،2111ج ،2ص.)113
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واقریتهای گذشته در نهج البالغه بیان شده است«:اگ چشم بگشایید وسایل بی ایی شما ف اهم شده
است و اگ بش وید مطالب به شما گفته شده و اگ هدایت شوید وسیله هدایت در اختیار شماست و از
چیزهایی که باید دوری ک ید به شما هشدار داده شده است» (سیدرضی ،2113 ،خطبه.)21
همواره در نهج البالغه ،آگاهی و بصی ت سیاسی در مبارزه با سیاستهای استکباری سفارش شده
است .دادن آگاهی و بصی ت به م دم ام ی است که از دیدگاه امام علی  به ع وان یکی از وظایف
رهب ان حکومت بیان شده است؛ زی ا رهب ان وظیفه دارند م دم را از امور گم اهک ده آ گاهی ده د و آنها
را به سمت حق هدایت ک د .امام علی  میف مای د« :حق شما ب من ،آن است که از خی خواهی شما
دریغ نورزم ...و شما را آموزش دهم تا بی سواد و نادان نباشید ،و شما را ت بیت ک م تا راه و رسم زندگی را
بدانید»(سیدرضی ،2113 ،خطبه )11؛ «از من بپ سید پیش از آن که م ا نیابید .سوگ د به خدایی که جانم
در دست اوست ،نمیپ سید از چیزی که میان شما تا روز قیامت میگذرد ... ،جز آن که شما را آگاه میسازم
و پاسخ میدهم» (سیدرضی ،2113 ،خطبه .)31
چ انکه از این خطبههای امام  ب میآید ،آن حض ت بصی ت و آ گاهی دادن را جزیی از وظایف
رهب جامره میداند؛ ولی در مقابل ،رهب ان حکومتهای فاسد همان د مراویه ،حقایق را کتمان ک ده و
ه گونه اموری که موجب بصی ت و آگاهی شود ،به شدت س کوب میک دند .چ انکه در ش خطبه 12
نهج البالغه گذشت « :آگاه باشید مراویه گ وهی از گم اهان را هم اه آورده و حقیقت را از آنان میپوشاند،
تا کورکورانه گلوهایشان را آماج تی و شمشی ک د» (سیدرضی ،2113 ،خطبه.)12
یکی از این آگاهی های سیاسی مورد نیاز ،غافل نبودن از خط ات و ش اخت ح کات دشمن است که
سبب میشود حاکم یا م دم در مقابل دشمن زمینگی نشوند و قدرت تسلط ب دشمن و مقابله با آن را
افزایش میدهد .امام در این زمی ه ميف مای د« :به خدا سوگ د! از آ گاهی لزم ب خور دارم و ه گز غافلگی
نمیشوم که دشم ان ناگهان م ا محاص ه ک د» (سیدرضی ،2113 ،خطبه .)1آن حض ت خطاب به م دم
بص ه ف مود« :من همواره م تت س انجام حیلهگ ی شما م دم بص ه بودم ،و نشانه ف یب خوردگی را در
شما مینگ یستم .تتاه به دی داری شما ،پ دهای میان ما کشید؛ ولی من با صفای باطن درون شما را
میخواندم» (سیدرضی ،2113 ،خطبه .)1
یکی دیگ از اموریکه سبب آ گاهی سیاسی میشود ،آشکار ک دن حق است .اکث حاکمان مستبد،
جهت استحمار م دم حق را مشتبه و یا آن را پ هان میک د .در نهج البالغه ب ای پیشگی ی از گم اهی
م دم توسط اهل جمل آمده است« :آگاه باشیدکه شیطان حزب خود را جمع ک ده ،و سواره و پیادههای
لشک خود را ف اخوانده است! ّاما من آگاهی لزم به امور را دارم ،نه حق را پوشیده داشتم ،و نه حق ب من
پوشیده ماند» (سیدرضی ،2113 ،خطبه .)21
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.3خودآگاهی از طریق تاریخ

.4عقلگرایی

یکی از شیوههایی رهب ان حکومت استبدادی ،از بینب دن روحیه عقلگ ایی در جامره استکه ت ویج
جهل است و روحیه استحماری را در جامره پ ورش میدهد .این ام باعث عقبماندگی فک ی م دم و سو
استفاده ب خی از رهب ان سیاسی میشود .جهت پیشگی ی از استحمار ،باید عقلگ ایی با عملگ ایی هم اه
باشد و زمانی عقلگ ایی مفید استکه جهل و نادانی در م دم وجود نداشته باشد.
در نهج البالغه ،س ان شام به ع وان گ وه م افقی مر فی شدهاندکه نقش بارزی در زمی ه ت ویج جهل،
نفا و بالتبع ،انح او فک ی م دم داشتهاند .امام علی  در مورد ناآگاهی اف اد مراویه میف ماید:
«...کتاب خدا را به شما آموختم ،و با دللل میان شما داوری ک دم و آنچه را نمیش اختید به شما ش اساندم
و آنچه را که ناگوارتان بود ب شما گوارا ساختم ،ای کاش کور میدید و خفته بیدار میشد ،و چه قدر از خدا
بیخب ند گ وهیکه پیشوای آنها مراویه و م ّبی آنها ف زند نابغه است» (سیدرضی ،2113 ،خطبه.)231
در تحلیل این کالم امام ابن میثم بیان ميداردکه همواره ،نادانانی هست دکه چشم بصی ت ندارند تا
علوم و مرارفی را ب گ ند ،و غفلتزدگانی هست دکه با وجود پ د ،از خواب غفلت بیدار نمیشوند .این امور
نشانه بیبه ه بودن شامیان از مر فت الهی است؛ زی ا رهب آنها مراویه و مرلم آنها ابن نابغه(عم و بن عاص)
است ،و او رهب م افقان ،خیانتکاران و ف یبکاران است .روشن استکه زمانیکه این دو نف  ،رهب و آموزگار
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ح کت تاریخی یکی از عواملی استکه میتواند بصی ت و بی ش م دم را نسبت به حکومت بیشت ک د
و رفتارهای حاکم را با توجه به حاکمان گذشته ارزیابیک د .م اد از ح کت تاریخی این استکه آی ده در گ وه
گذشته است و گذشته به یکی از این دو صورت آی ده را رقم خواهد زد؛ یا به وسیله عب ت گ فتن از گذشتهکه
آی ده اصال میگ دد ،یا ناخودآگاه و به دنبا علت و مرلو های قبلی ،آی ده مطابق با عکسالرملهای
جب ی گذشته ب وز خواهد ک د (نص  ،2112 ،ص.)11
در نهج البالغه در مورد اهمیت تک ار تاریخ در ش اخت حا کم بیان شده است« :حقیقت را به شما نیز
نشان دادند ،اگ بدرستی ب گ ید ،و ندای حق را به شما ش واندند ،اگ خوب بش وید و به راه راست هدایتان
ک دند ،اگ هدایت بپذی ید  ،...مطالب عب تآموز اندرز ده ده را آشکارا دیدید» (سیدرضی ،2113 ،خطبه
.)21
ج یان روزگار ب ای نس ل حاض درست مان د ج یان آن ب پیشی یان است و کارها مشابه یکدیگ انجام
می گی د و این به مر ی تک ار تاریخ است؛ اما در عین حا  ،جزییات آنچه در گذشته اتفا افتاده ،قابل
بازگشت نیست؛ اما در کلیت قضیه ،ج یانهای عمومی حاکم ب تاریخ که طبق س تهای محتوم الهی
اتفا میافتد؛ نه ت ها قابل بازگشت هست د؛ بلکه تک ار مجدد آنها حتمی است(جرف ی ،2112 ،ص.)11
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ّ
آنان در راه جهل و انح او باش د ،پی وان آنها تا چه حد از خداوند دور و از ش اخت او مح وم هست د
(ابنمیثم ،2111 ،ج ،1ص.)132
تحلیل امام  در مورد راهیابی حماقت به انسان و ف آی د استحماری اف اد م ح و این استکه مثل
یک بیماری وارد بدن انسان میشود و به تدریج ب انسان مسلط میشود .روش اف اد ستمگ  ،روش
استدراجی استکه ب افکار و ف ه م دم نفوذ میک د .در توضیح خطبه  231بیان شدکه در صورتیکه
م افقان رهب ی جامره را ب عهده بگی ند ،با استفاده از ف یب م دم ،باطل را به صورت حق جلوه میدهد و
ش وع به ستمگ ی میک د و از ناآگاهی م دم سو استفاده میک د و روحیه حماقت را در م دم پ ورش
میده د و ستایش را سفارش میک د؛ زی ا این عمل ،باعث مخفی شدن کاستیهای رهب ان میشود و
در نتیجه ،ف ه استحمار نهادی ه میشود.
در ماج ای حکمیت ،توطئههای مراویه و عم و بن عاص ،با استفاده از جهل و نادانی ابو موسی اشر ی
ّ
و گ وه عتیمی که پشت س او ایستاده بودند ،به نتیجه رسید .آنها موفق شدندکه س انجام حکمیت را به
نفع خود تمام ک د و به پ دار خویش ،امام را از خالفت عز ک ده ،مراویه را ب جای او ب شان د .این در
حالی بود که غم و اندوه قلب امام را میفش د؛ زی ا از قبل تمام این امور را پیشبی ی ف موده و به م دم
ّ
عصبیت ،لجاجت و تنپ وری مانع از آن شدکه نصایح حکیمانه امام
ع ا و کوفه خب داده بود؛ ولی جهل،
را پذی ا شوند (مکارم شی ازی ،2111 ،ج  ،2ص .)113
در واقع ،ستمگ ان ب ای گم اهی و از بین ب دن درک و عقل ط و مقابل از قیاسهای سفسطه انگیز
استفاده میک د و سری میک د حق را به گونهایکه به نفع آنهاست ،جلوه ده د .امام  در تر یض به
ّ
مراویه و عم و بن عاص و امثا این اف اد میف ماید« :آنها ب اب ه حقی باطلی ،و ب اب ه دلیلی شبههای،
و ب ای ه زندهای قاتلی ،و ب ای ه دری کلیدی ،و ب ای ه شبی چ اغی ّ
تهیه ک دهاند .با اظهار یهس،
می خواه د به مطامع خویش ب س د ،و بازار خود را گ م سازند ،و کالی خود را بف وش د ،سخن میگوی د؛
اما به اشتباه و ت دید میاندازند ،وصف میک د؛ ّاما ف یب میده د( »...سیدرضی ،2113 ،خطبه.)231
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نتیجه

استحمار به ع وان یکیاز آسیبهای ف ه گی ،نقش بسیاری در کسب قدرت سیاسی حاکم دارد .از
دیدگاه نهج البالغه ،این آسیب تحت عوامل خاصی ایجاد میشود.
نتایج به دست آمده از پژوهش نشان ميدهدکه عواملی چون جهل ،استکبار ،ف یب ،ف اموشی
خسیبشناسی استحمار در رسب و حفظ قدرت سیاسی

ره مودهای هدایتی ق آن و اهل بیت  ،روزم گی ،نژادپ ستی در شکلگی ی استحمار نقش دارند .در
این میان ،جهل به ع وان مهمت ین عامل دستاویزی جهت رسیدن قدرت بیشت حاکمان و استحمار م دم
است .این جهل با خودف اموشی و روزم گی در خط مشی زندگی اف اد ایجاد میشود ،به گونهایکه قدرت
تحلیل و تجزیه اف اد گ فته میشود و حاکم با ابزار ف یب ،قدرت آگاهی و بی ش سیاسی را از م دم میگی د.
عقبماندگی فک ی و استحمار آسیبهایی را در جامره در پی دارد؛ س کوب سیاست انتقاد ،گم اهی م دم
با شبههافک ی و استرمار مواردی از این آسیب محسوب میشود.
راهکارهای از بین ب دن آسیبهای ناشی از استحمار از دیدگاه نهج البالغه عبارت د از :پ هیز از
اختالط با م افقین ،بصی ت و آگاهی سیاسی ،خودآگاهی از ط یق مطالره تاریخ و عقلگ ایی.
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ق آنک یم 2111 ،ش؛ محمد مهدی فولدوند ،ته ان :دفت مطالرات تاریخ و مرارو اسالمی.
نهج البالغه2113،؛ تدوین ش یف رضي ،محمد بن حسین ،ت جمه محمد دشتي ،قم :انتشارات
مشهور.
 .2آشوری ،داریوش 2111 ،ش ،دانشنامه سياسی ،ته ان :م وارید.
 .2ابن ابی الحدید ،عزالدین ابوحامد 2113 ،؛ ش نهج البالغه ،مصحح :محمد ابوالفضل
اب اهیم ،قم :کتابخانه آیت م عشی نجفی.
 .1ابن م تور ،محمد بن مک م ، 2121 ،لسان الع ب ،بی وت :دار صادر.
 .1ط یحی ،فخ الدین 2111،ش ،مجمع البح ین ،محقق :احمد حسی ی ،ته ان :کتاب ف وشی
م تضوی.
 .1ابن میثم ،میثم بن علی بن میثم ،2111 ،ت جمه ش نهج البالغه ،مت جم :ق بانرلی محمدی
مقدم و علی اصغ نوایی یحیی زاده ،مشهد :ب یاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .1ابوالحمد ،عبدالحمید 2111 ،ش؛ مبانی سياست (جامعه شناسی سياست) ،ته ان :توس.
 .1جرف ی و دیگ ان 2111 ،ش؛ یادنامه کنگ ه هزاره نهجالبالغه ،ته ان :ب یاد نهج البالغه.
 .3جاللیان ،حبیب الله 2113 ،ش؛ تاریخ تفسي ق آن ک یم ،ته ان :اسوه.
 .3جرف ی ،یرقوب 2112 ،ش؛ بينش تاریخی در نهج البالغه ،ته ان :دفت نش ف ه اسالمی.
 .21جرف ی ،محمد تقی 2111 ،ش؛ ت جمه و تفسي نهج البالغه ،ته ان :دفت نش ف ه
اسالمی.
 .22حجازی و دیگ ان 2111 ،ش؛ کاوشیدرنهجالبالغه(مقاالت سومينکنگ ه نهج البالغه)،
ته ان :ب یاد نهج البالغه.
 .22دلشاد ته انی ،مصطفی 2113 ،ش؛ حکومت حکمت؛ حکومت در نهج البالغه ،ته ان :نش
دریا.
 .21راغب اصفهانی ،حسین بن محمد 2122 ،؛ «المف دات فی غ یب الق آن» ،محقق :صفوان
عدنان داوودی ،بی وت :دارالرلم الدار الشامیه.
 .21س وش ،محمد 2111 ،ش؛ استکبار و استضعا در ق آن ،قم :پژوهشکده تحقیقات اسالمی
نمای دگی ولی فقیه در سپاه.
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مقاالت
.2بهشتی ،احمد2111 ،ش ؛ مستکب ان ،مجله درسهایی از مکتب اسالم ،شماره  ،1ص12-23
 .2باق ی ،نامدار و مالشرفیری ،کاظم ،حسرن و بتو 2132 ،ش ،آسریب شر اسری قدرت سریاسرری از
م ت ق آن ک یم ،مجله علوم سياسی دانشگاه باق العلوم  ،تابستان  ، 2132شماره  ،12از صفحه
 1تا .11

169

خسیبشناسی استحمار در رسب و حفظ قدرت سیاسی

 .21سبحاني ،جرف  2133،ش؛ ف وغ والیت ،چاپ نهم ،قم :مؤسسه امام صاد .
 .21موسوی،عباس 2123،؛ ش نهج البالغه ،بی وت :دارال سو الک م و دارالمحجة البیضا .
 .21ش یرتی ،علی)2131( ،؛ خودآگاهی و استحمار ،ته ان :ب یاد ف ه گی دکت ش یرتی.
 ،___________ .23بیتا؛ قاسطين ،ناکثين ،مارقين ،ته ان :ب یاد ف ه گی دکت ش یرتی.
 .23شفاهی ،محمدحسین 2113 ،ش؛ جنگ و جهاد در نهج البالغه ،قم ،دفت انتشارات اسالمی
جامره مدرسین حوزه علمیه قم.
 .21طب ی ،محمد بن ج ی  ، 2111 ،تاریخ ب ی (تاریخ االمم و ملوک) ،تحقیق :محمد
ابوالفضل اب اهیم  ،بی وت :بینا.
 .22مشایخ ف یدونی ،محمد حسین 2111 ،ش؛ نظ ات سياسی در نهج البالغه ،ته ان :ب یاد نهج
البالغه.
 .22مکارم شی ازی ،ناص  2111 ،ش؛ پيام امام ،ش تازه و جامعی از نهج البالغه ،ته ان:
دارالکتب السالمیه.
 .21نص  ،عباس 2112 ،ش؛ ارزش تاریخ در نهج البالغه ،قم :شکوری.
 .21نقوی قای ی خ اسانی ،محمدتقی( ،بیتا)؛ مفتا السعادة فی ش نهج البالغة ،ته ان:
مکتبه المصطفوی.
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