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چكیده

رفتارمطلو سیاسی یخی ازشاخبهاای حاکمیت است که میتواند تاایر زیادی
دراسرتحخام حخومت داشرته باشرد.درموردن اه به رفتارسیاسی دو دیدراه مثبت
(مارروع و منفی(نامارروع وجود داردکه درن اه مثبت رفتارسیاسی را مطلو
وتعالی بیا برای جامعه میداند و درمقابل درن اه منفی سرریاسررت به معنای
دروغ ویی و دغل بازی تفسریرمیشود .درسیره علوی  رفتارسیاسی به معنای
نیخودیدن سریاسررت برای کما و سررعادا جامعه اسررت.براین اسرراس تحقیا به
سررراا زیرجوا میدادکه مالفهاای رفتارمطلو سررریاسررری درسررریره علوی
کدامند؟ فرض ریه تحقیا براسرراس نظریه دلر که ازچهارشرراخبررهی نحوه تعامل
خود خوق سرربک زندری و یندهن ری تاررخیل شرردهاسررت بدسررت می ید که
درشرراخبرره او نحوه تعامل رفتاری حّرررا علی  در چهارحوزهی تعامل
باخلفا بامذاا اسررومی و ادیان حمایت ازمحرومان تعامل امام با مردم
درشراخبره دوم رفتاری ن حّررا خودخوقیت در سه حوزهی جهاد و دعوا
ائتو بامیالفان و خودخوق در برخورد با میالفان درشرراخبرره سرروم رفتاری
سررربرک زنردری درچهارحوزهی عدالت محوری بیتوجهی به تعلقاا سررراده
زیستی عمل به تخالیف و و ا یف محوله ؛ ودرشاخص چهارم ینده ن ری در سه
حوزهی فه و تحلیل درسررت ازشرررایو تارییی ارائه طرح تذسرریس نظام جدید
وتدابیر عملی و کارساز در ادره امور جامعه و اولویتبندی مسائل رادر رفتارمطلو
سیاسی علوی بازتولید تعریف و تفسیر میشود.
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مقدمه
رفترارسررریراسررری مطلوب یرک مؤلفرهای اسرررت کره جامعه رابه سررروی کما میبرد .درمقابل این رفتار،
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رفتارشررریطانی و حیوانی وجود دارد که جامعه را به متدانیه تبدیل میکند.اما اینکه رفتارمطلوب سررریاسررری
چیست وچه کسانی این سیاست را میتوانند درجامعه نهادینه کنند ،به سیره علوی مراجعه میشود .از
دیدگاه حعررت علی کسری شرایسرتگی این سریاسرت را دارد که «حسن سیاست » داشته باشد ،روش
خوب سریاسری زمینه سراز ریاسرت اسرت ،ریاسرتی که در سرایه آن حق احیا ،و باطل از بین برود .حعرت
علی فرمود:
من تسهت سَاسِ وتَّت یاعِ

آن ک

؛ (غرر ودرر)19 /:5 ،

که سیاست نیکو داشت اطاعتش واجب است .

ومیفرماید:
«من تسهت سَاسِ دامت رياسِ

آن ک

؛» (همان)114،

که سیاست نیکو داشته باشد ریاستش دوام خواهد یافت.

در سرخن دیگر آن حعررت  اولین گام ورود در سریاست الهی را «سیاست و تربیت خویش» میداند و
فرمود:
«من ساس نفس
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آن ک
براین اسا

ادرک السَاسة؛ (همان)111،

که خویش را سیاست و مدیریت کند ،سیاست را درس کرده است.

میتوان رفتارسیاسی مطلوب حعرت علی را براسا

این روایات تحلیل کرد .

-1تعریف مفاهیم

تعریف رفتار:رفتار واکنشری اسرت که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سر میزند .این رفتار
در انسررران پیچیدهتر از سرررایر موجودات اسرررت .دلیل این پیچیدگی فرایندهای ذهنی گسرررترده و در هم
فرورفته انسرران اسررت که روی همرفته موضرروع دانش روانشررناسرری را تشررکیل میدهد .بنابراین رفتار یک
واکنش بیرونی اسرررت .رفترارهای دیگران ،واکنشهای آنها ،حردها و گفتگوهای افراد ،اتفاقاتی که در
محیط میافتد و همه آنچه در بیرون از ذهن انسران اتفاق میافتد باعث میشرود که اواحسرا
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خاصی را

در ذهنش داشرته باشرد .این احسا
باعث میشروند که احسرا

با ذهنیت و افکاری که از قبل داشت دست بهدست هم میدهند و

و افکار جدیدی در ذهن انسران پرورش پیدا کند.احسررا

و افکار جدیدی که

سررراختهشررردهاند باعث به وجود آمدن واکنشررری میشررروند که به آن واکنش بیرونی میگویند .این واکنش
بیرونی ،رفتار انسران است  .فرهنگ آکسفورد رفتار را عبارت میداند از :روشی که فردعمل میکند ،شیوه
وسررلوس برخورد واکنشرری که تحت شرررایط مختلط ازخودنشرران میدهد .درتعریف دیگر،رفتارعبارت اسررت
ازکوشررشرری که برای رسرریدن هددهایی که موجب ازبین رفتن عمل تنشهایی گردد .پ

رفتار دراصررل

هدد گراست و هدد نقطهای است که تمام فعالیتها برای رسیدن به آن انجام صورت میگیرد.
و حصررار گرفته شرردهاسررت( .مقتدر )445 :9861،برخی از صرراحب نظران در تعریف سرریاسررت روی عامل
قدرت تکیه دارند و تاکید میکنند که سرریاسررت عبارت اسررت از تالشرری برای دسررت آوردن قدرت و حفظ و
اعما قدرت( .مهرانی )33 :9831،سرررینگ معتقد اسرررت ،قدرت عبارت اسرررت از توانایی بالقوه تلثیر در
رفترار دیگران جهرت ت ییر رویردادهرا ،غلبره کردن بر مقاومت و انجام کارهای مورد نظر ،به طوری که اگر
غیر از این بود انجام نمیشد.
رفتارسـیاسـی:اسرتیفین رابینز معتقد اسرت که رفتار سریاسری آن فعالیتهایی است که به عنوان بخشی از

رفتار مطلوب سیاسی در سیره علوی

تعریف سـیاست:سیاست دارای ریشه یونانی است و از کلمه  polisبه معنای شهر مستحکم و دارای قالع

نقش رسرمی فرد در سرازمان ضرورت ندارد ،اما در تعریف دیگر ،رفتار سیاسی توزیع مزایا یا زیانهایی را در
داخل سرررازمان تحت تاثیر قرار میدهد .این تعریف شرررامل عناصرررر کلیدی اسرررت که عبارتند از-9:رفتار
سیاسی خارن از مقررات ش لی است؛ -1این رفتار نیازمند تالش جهت بکارگیری قدرت شخص است؛-8
همچنین این تعریف به تالش برای نفوذ بر اهداد- 4،معیارها یا فرایندهای مورد اسرررتفاده برای تصرررمیم
گیری توجه دارد(.فخیمی)941 :9838،
درموردرفتارسریاسری دیدگاههای متفاوتی وجوددارد .بععی به بعدمثبت ومشروع رفتارسیاسی میپردازند و
بععرری به بعدمنفی و نامشررروع آن تاکیددارند .آنهایی که ازبعد منفی به این وا ه نگاه میکنند سرریاسررت را
فریبکارانه ونیرنگ دانسررته که مقصررد و هدد آن ،مقاصررد شررخصرری اسررت .به عبارتی این سرریاسررت،
«ماکیاولی» اسرت،که مخالف دین و اخالق به شرمار میرود .هدد از این نوع سریاسرت ،به قدرت رسیدن
اسرررت بره عبرارت دیگر کنش یرا رفتراری در حوزۀ امور عمومی اسرررت که مبتنی بر التواء و افتراء اسرررت.
(صرردر )44 :9813،درحالی که نگاه مثبت ومشررروع به رفتارسرریاسرری ،آن را متعالی و هدد آن راسررعادت
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میدانند .و به تحقق عد و قسررط و برقراری جامعۀ توحیدی و دفع شر ّرر و فسرراد در جهان میانجامد و در
اهداد فردی ،گروهی یا واقعیاتی خالصه نمیشود.
رفتار سیاسی1در سازمان شامل اعما آگاهانهای است که برای نفوذ بر افراد یا گروهها به منظور دستیابی
یا حفاظت از منافع خود به هنگام وجود راه حلهای متعرراد صررورت میگیرد( .رضررا یان .)84 :9838،یا
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رفتار سرریاسرری آندسررته از فعالیتهایی اسررت که انجام آنها در سررازمان ضرررورت ندارد ،اما در امر توزیع
پاداش و تخصریص منابع سرازمانی اعما نفوذ میکند .افراد با استفاده از رفتار سیاسی ،سعی در بهدست
آوردن و اسرررتفراده از قدرت در سرررازمان را دارند .امروزه ،بیشترین تالش محققان برای مطالعهی ادراس
کارکنان از رفتار سیاسی است و اینکه آیا در انجام رفتار سیاسی باید اصو اخالقی را رعایت کرد یا نه؟
بنابراین ،رفتارسریاسری مجموعه ای ازفعالیتهاسرت که به وسیلهی کارکنان سازمانبرای به دستآوردن،
افزایش و بره کرارگیری قردرت به کارگرفته میشرررود تا از آن طریق درشررررایط بیثباتی و عدم اطمینان و
ناهماهنگی به اهداد خودبرسند)J. Pfeffer ; 1981, p.43(.
باتوجه به تعاریف باال رفتارمطلوب سررریاسررری که موردنظر این تحقیق میباشرررد عبارت اسرررت ازمجموعه
فعالیتهای خوب ومورد پسرررند که به وسررریله یک حاکم یا مدیرجهت اعتالی جامعه وجذب حداکثری به
کارگرفته میشود تا به اهداد متعالی برسند.
-1-1پیشینه تحقیق

کتابها و مقاالت زیادی درمورد سریره حعررت علی تدوین شدهاست و هرکدام ازنویسندگان ازجهات

171

مختلفی به بحث سرریره حکومتی حعرررت  پرداختندکه ازجمله این کتابهاومقاالت چندنمونه اشرراره
میشود.
 -9جرن جرادق دایرةالمعارد «صررروت العدال االنسرررانی » را تدوین کرد که بحث شرررخصررریت وعدالت
حعرت علی  را بررسی نمود.
-1کتاب «قدی » اثری اسرت به قلم ابراهیم حسنبیگی که نشر نیستان آن را منتشر نموده است.نگاهی
تاریخی به بعد حکومتداری حعررررت امیرالمؤمنین علی در  5سرررا دوران خالفت آن حعررررت
است.

1.Theories of political behavior
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-8کتاب «فرو والیت» اثری از آیتالله شری جعفر سربحانی اسرت که به سیره و روش حعرت امیر 
پرداخته است.
-4اسرررتاد شرررهیدی در کتاب «علی از زبان علی»به روایت جذاب زندگانی أمیرالمؤمنین  از بیان خود
حعررتشران اسرتفاده کرده و برهههای گوناگون زندگانی ایشان را تشری کردهاست .این کتاب را انتشارات
دفتر نشر فرهنگ اسالمی منتشرنموده است.
-5دانشررنامه امام علی »زیرنظر حجتاالسررالم علیاکبر رشرراد تللیف و پژوهشررگاه فرهنگ و اندیشرره
اسرررالمی منتشرررر نموده و موضررروعاتی همچون:حکمت و معرفت ،مبدأ و معاد،نبوت و امامت ،اخالق و
 در این کتاب بررسی شدهاست.
-6مقاله شریوه مدیریتی حعررت علی درعصررخلفانوشته محمدهادی فالح زاده و راضیه علی اکبری
درفصلنامه پژوهشنامه مذاهب اسالمی چا شده که دوره خلفارا بحث نمود.
-3تبﻴﻴن مؤلفههای سﻴاست اخالقی امام علی پ

از رسﻴدن به امامت و حﻜومت نوشررته حسررین

وفاطمه سلطان محمدی درفصلنامه پژوهشنامه علوی به سیاست اخالقی حعرت پرداخته است .و.....
اما مقاله حاضرر از زاویه روانشرناسانه درحوزههای مختلف به بررسی سیاست مطلوب علوی پرداخته است.

رفتار مطلوب سیاسی در سیره علوی

سرلوس ،وهمچنین مباحث بسریار مبتالبه حقوق ،سریاسرت و اقتصاد در سیره و دیدگاه أمیرالمؤمنین علی

ودراین زمینه نگارشی صورت نگرفته است.
-2دیدگاه نظری مربوط به رفتار مطلوب سیاسی
-1-9بررسی تعاریف و مفاهیم بنیادی نظریه آلفردآدلر

نظریههای آدلر در کتاب معرود او«جنبه نظری و عملی روانشررناسرری فردی»درسررا 9131انتشررار یافت.
آدلر برخالد فرویرد که غریزهها را انگیزه اصرررلی رفتار میدانسرررت برجنبه اجتماعی بودن انسررران تلکید
داشت .مهمترین ویژگیهای اصلی نظریه آدلر را میتوان به این صورت خالصه کرد.
 -9اصررل تعامل اجتماعی -1 ،اصررل خود خالق بودن (خالقیت) -8 ،اصررل سرربک زندگی خاص-4 ،
اصل آینده نگری.
-1-1-2اصل تعامل اجتماعی.

به نظرآدلر انسرران با عالقه اجتماعی به دنیا میآید و اجتماعی بودن در فطرت و ذات بشررر اسررت .اما این
امر به صرورت بالقوه است و مانند سایر غرایز فطری بر پرورش و به فعلیت درآمدن نیازمند است که این امر
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از طریق تعامل اجتماعی صورت میگیرد .این ارتبا ابتدا از طریق مادر خانواده و سپ
همکالسریها و سررانجام افراد دیگر در جامعه انجام میشود .از آنجایی که ح

مدرسه ،معلمان،

برتری طلبی ،ابتدا جنبه

شرخصری دارد اما بعدها به صورت اجتماعی در میآید(.کریمی ) 18 :9834،همچنین از نظر آدلر ،وجود
یک احسرا
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اسرا

اجتماعی ،همگانی و مشرترس است.احسا

اجتماعی یا به نوعی تعامالت اجتماعی ،پایه و

تمام پیشررفتهای مهم تمدناسرت .تعامالت اجتماعی در نوع احسراسرات ما نسبت به دیگران و

روابط با آنها تلثیرات به سزایی دارد (.برزگر )991 :9831،
-2-1-2اصل خود خالق بودن

مطالعات آدلر او را به این عقیده رسرراند که شررخصرریت آدمی فقط از اسررتعدادهای غریزی و اثرات محیط
بلکه در این میان خالقیت و ابتکارخارجی و فعل و انفعاالتی که حاصررل میکنند تشررکیل نمیشررود بلکه
عوامل زیسررتی و شررخصرری هم در کار اسررت .به این معنا که آدمی برای ارضررای تمایل برتریجویی خود
اجتماعی را در تجارب جدید و فعالیتهای ابتکاری مورد اسررتفاده قرار میدهد( .همان )911:آدلر در اون
نظریه خود بر قدرت فعا فرد یا«خودخالق» انگشررت مینهد و معتقد اسررت که ما میتوانیم شررخصرریت
خود را مطابق با سرربک زندگی یگانه خود تعیین کنیم« .خود فعا » هر فرد ،شرریوه اختصرراصرری هر فرد و
فردیت وی را معین میکند(.سیاسی )14 :9833،مفهوم قدرت خالق به این معناست که ما هوشیارانه در
سراختن شرخصیت و تعیین سرنوشت خود مشارکت کنیم نه اینکه منفعالنه منتظر بمانیم تا تجارب گذشته
سرنوشت ما را تعیین کند(.برزگر،همان)993،
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-3-1-2سبک زندگی

خود خالق و اصرل برتریجویی موجب میشرود که هر ک

به وجهی خاص دسرت به عمل بزند و سبک

خراص زنردگی خود را پیریزی کنرد .شررریوه و سررربرک زنردگی خراص ،تکیره کالم آدلر اسرررت و در تمام
نوشرتههایش مکرر به کاررفته ومشرخصترین بعد روانشرناسری فردیاسرت (.شفیع آبادی )18 :9836،به
نظر آدلر چگونگی تالش فرد برای کنرارآمردن برا احسررراسرررات حقارت آمیز بخشررری از زندگی خاص وی
میشود .یعنی به صورت یک جانبه از کارکردهای شخصیتی وی درمیآید (.همان)
هدد نهایی برای هر یک از ما ،برتری یا کما اسررت ،اما سررعی میکنیم از طریق الگوهای رفتار مختلف
به این هدد برسرریم .هر یک از ما ،این تالش را به صررورت متفاوت نشرران میدهیم .ما الگوی منحصررربه
فردی از خصررروصررریررات ،رفتررارهررا را پرورش میدهیم کرره آدلر آن را سررربررک زنرردی خرراص مینررامررد.
(سیدمحمدی)11 :9811،
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-4-1-2آینده نگری و دور اندیشی

آدلر معتقد اسرت به اینکه رفتار آدمی را هدفهای او صورت میبخشند.او هم البته از اهمیت گذشته آدمی
و تلثیری که در خود خالق دارد غافل نیسررت ،ولی اعتقادش این اسررت که گذشررته فقط حدود صررحنهی
عمل را نشررران میدهد ،در صرررورتیکه آینده اسرررت که در این صرررحنه چگونگی عمل بازیگران را معین
میکنرد .براری این هردد نهرایی اسرررت کره آدمی را به دنبا خود میکشررراند .مثال هدد و غرض نهایی
دانشررجو ممکن اسررت رسرریدن به مقامی باشررد در ص رنعت ،در تجارت ،در سرریاسررت و ...این هدد سرربب
میشرود که دانشجو سختیهای تحصیل را به خود هموار کند و وصو به هددهای مقدماتی را که توفیق
کسب مقام یا جز آن برساند(.سیاسی،پیشین)11:
از نظر نگارنده ،مؤلفه های فوق الذکر از چارچوب نظری آلفرد آدلر ،جهت تحلیل و بررسرری رفتار سرریاسی
امام علی به عنوان رهبری جامعه کفایت میکند .لذا گلیفوردگیرتز معتقد اسرررت که رهبری میتواند با
ایجاد پیوند خود و ارزشهای محوری جامعه بدان دست یافته وبه اهدافش برسد)Cliford1983(.
-3روش پژوهش

جامعه آماری این تحقیق متنی اسررت ،لذا کتب ،مقاالت ،پایان نامه ها ،اسررناد تاریخی ازهمه مهمترکتاب

رفتار مطلوب سیاسی در سیره علوی

در امتحانات و دریافت درجات علمی اسررت یکی پ

از دیگری پشررت سررر بگذارد تا خود را به هدد نها ی

نهج البالغره اسرررتفراده میشرررود.روش انجام این تحقیقکیفی ،مبتنی بر تبیین و تحلیل با رویکرد نظری
روانشرناختی اسرت.انجام این پژوهش ،در ارتبا با سریره علوی ،راجع به مؤلفههای رفتارمطلوب سریاسی
حعرررت علی  بارویکرد نظریروانشررناختی ،تحلیل خواهد شررد.در این قسررمت از نوشررتار تحقیقی در
صررردد آنیم تا رفتار سررریاسررری دررسررریدن به جامعه ارمانی را با توجه به معیارهای مطرح شرررده از دیدگاه
آلفردآدلر ،نشرران دهیم که در چهار مؤلفه و شرراخص ،انتخاب شررد .مؤلفه نخسررت :نحوه تعامل حعرررت
علی در جذب افراد،که عوامل آن عبارتند از:نحوه تعامل حعررررت علی با خلفا،تعامل با نخبگان،
تعرامرل با توده های مردم ،حمایت از محرومان ،اعتماد متقابل بین مردم و حعررررت علی ؛ مؤلفه و
شررراخص دوم:خود خالق حعررررت علی درجذب افراد،که عوامل آن عبارتنداز :خالقیت در جهاد و
دفراع ،خالقیرت در ا تالد سرررازی گروههرای رقیرب در فرآیند دوران امامت وحکومت ،خالقیت در حذد
گروههای معارض با حکومت؛ و همچنین مؤلفه سرروم :سررربک زندگی خاص حعررررت علی در جذب
افراد ،کره عوامرل آن عبارتند از :بیتوجهی به تعلقات دنیوی ،سررراده زیسرررتی ،عدالت محوری ،عمل به
تکرالیف و وظرایف محوله و آخرین مؤلفه ،دور اندیشررری یا آینده نگری در جذب افرادکه مهمترین عوامل
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آن ،فهم و تحلیل درسررت از شرررایط تاریخی و ظرفیتهای جامعه ،ارا ه طرح تلسرری

نظام جدید ،تدابیر

عملی و کارسراز در اداره امور جامعه و اولویتبندی مسا ل ،مورد بررسی قرار گرفتهاست و در مورد هر کدام
از مؤلفهها و عوامل آنها سررعی شرردهاسررت ،مصررداقهایی از رفتارمطلوب سرریاسرری حعرررت علی را بر
اسا

کتب ،مقاالت ،نهج البالغه در جهت جذب و اثرگذاری بر افراد ارا ه دهیم.
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مدل مفهومی
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منلفه های رفتار مطلوب سیاسی
در سیرۀ علوی

 )7نحوا تعامل

 )2خود خالق

 )6سبک زندگی

 )7آیندا نگری

تعامل با خلفا

خالقیت در جهاد و
دفاع

بی توجهی به
تعلهات

فهم تحلیل درست
از شرا ا تاریخی

تعامل با فرق و
ادیان

خالقیت در ا تالف
سازی با گروههای
رقیب

سادا زیستی

طر تأسیا نظام
جدید

حمایت از
محرومان
تعامل با مردم

عدالت محوری

خالقیت در حذف
گروههای رغیب

تدبیر عملی در
ادارۀ امور جامعه

عمل به تمالیف و
وظا ف

نمودار:منلفه های رفتار مطلوب سیاسی علوی براساس دیدگاا آلفردآدلر

-4نحوه تعامل رفتارمطلوب سیاسی درسیره علوی

اولین خصروصیت و ویژگی مهم که از مؤلفه رفتار مطلوب سیاسی حعرت علی ،بر اسا

نظریه آلفرد

آدلر نحوه تعامل اسرررت .بی شرررک نحوه تعامالت حعررررت علی در افراد اثربخشررری دارد .مصرررادیق

112

متعددی را میتوان درباره نحوه تعامل حعرررت علی بیان نمود .سررعی داریم به تبیین و توصرریف این
واقعیتها بپردازیم.
-1-1تعامل باخلفا

در دوران خالفت خلفای سهگانه ،حعرت هﻴچ اقدامرری برای تععﻴف آنان انجام نداد و همواره آنان
رادرتدبﻴر امور ﻳاری کرد .بر اسر را

سﻴاسر رت راﻳر رج در جوامر رع بشر رری حعرت علی باﻳد زمینه الزم

برای رسﻴدن به قدرت را ،حتی به بهای تععﻴف خلفا ،فراهم میآورد؛ اما او فقط رضاﻳت و عبودﻳت خداوند
را در نظررر داشرت وهرﻴچ گونره پیمانشکنی را ،حتی با عالیترین اهداد ،مجاز نمیدانست.اﻳرن در حالی
رانامشروع میداند(.خطبه )13 :اوحکومت راحق مسلم خودمیدانست اما برای رسﻴدن آن به هﻴچ روش
نامشروعی اقدام نﻜرررد و حتری از دادن وعدهای ﻛه نتواند به آنعملﻛند اجتناب میﻛرد .امام از پاﻳما
شدن حق خرروﻳش بره دست خلفا ناراضی بود ،اما برای تثبﻴرت مروقعﻴتش هرگرز نخواسرت جاﻳگراه خلفرا
را تععﻴف ﻛند .عالوه براﻳن ،برای پشتﻴبانی از اسالم و تعمﻴن تداوم آن از هﻴچ ﻛوششری دردوره حکومت
خلفا درﻳ نمیﻛرد .اﻳن تالش شامل مناظره با ﻳهودﻳان و مسﻴحﻴان ،راهنمایی و ارشررررراد خلفرررررا در امر

رفتار مطلوب سیاسی در سیره علوی

اسررررررت ﻛرررررره آن حعرت همواره بر حق خویش درخالفت تاکیدکرده اسررت وحکومت خلفای پیشررین

مملﻜتداری ،قعاوت وداوری دردادخواهریهای دشوار و بﻴان احﻜام دﻳن برود(.امینی)911 :9833،
بنابراین حعررت علی  نه تنهافرمانروایان را از فی

وجودخود محروم نکرد بلکه از مشورت وهمکاری

وتعامل با خلفا دری نورزید و درپاس ر به پرسررش عدهای ازیاران درباره موضررع خود راجع به خلفا مس رئله
«حفظ اسرررالم» را بره عنوان مصرررلحتی مقردم برخالفت برمیشرررمرد(.یعقوبی،بی تا :ن)85 :1بنابراین
رفتارسرریاسرری حعرررت علی درتعامل باخلفا برگرفته از آموزههای وحیانی (فجر،81 -13،ما ده ،آیه 3؛
انعام ،آیه  ،951ذاریات11- 91 ،؛ معارن15 -14،و )...بود و رفتاری خالد اخالق انجام نداد.
-1-9تعامل بامذاهب اسالمی وادیان

از بررسی سیره حعرت علی بر میآید که همواره برای برقراری ارتبا صمیمی با مسلمانان غیر شیعه
و ادیران دیگرو همنشرررینی برا آنان تالش میکردهاند و تعامالت خوبی با پیروان مذاهب اسرررالمی وادیان
دیگرداشتند و بر ارتبا خوب و هم نشینی شایسته با آنان تلکید میکردند.
هنگامی که در نگاه حکمران ،همه ازجهت انسرررانیت ،در یک جایگاه قرار میگیرند ،دیگر تبعی

و امتیاز

معنرا نردارد؛ از اینرو،درفرازهرای متعرددی از نهج البالغره ،بره ویژه در نامه به مالک ،حکمران از هرگونه
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تبعی

بر اسرا

نژاد و دین و جایگاه بر حذر داشرته میشود( .نامه.)58امام  فراتراز گفتار ،در عمل و

رفتار نیز ،پرهیز از تبعی

را به زیباترین گونه به تصرویر میکشد؛ زیرا معتقد است نخست حاکم باید رعایت

کند تا رعیت نیز پیروی کنند لذا سررربک حکومت حاکمان در شررریوه رفتاری و سررربک زندگی مردم تحت
سلطه خود ،تلثیر بسیاری دارد درهمین رابطه حعرت علی  میفرماید:
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ُ
«الهاس امَاِئ رشَّ مُهن آ اِئ إ

ّ
ّ
َغياللمان»
ا َغي السلنان

(ابنابیالحدید 111/91 :9414،حرانی.) 113 ، 9414 ،
خلیفۀ مسرلمین حتی در برابر دستگاه قعا ،خود را با یهودی یا نصرانی گمنامی برابر دانست و حتی به نوع
بیان قاضررری اعتراض کرد که او را امیرالمؤمنین خطاب کرد .درنهایت نیز ،به راحتی حکم قاضررری را
علیه خود پذیرفت (ابناثیر ،بیتا165/8:؛ ابنکثیر.)5-4/3:9411 ،
امام در حکومت خود ،برای مخالفان دینی و سرریاسرری خود حق دیگری را نیز مفروض میدانسررت و
رعرایرت آن را بره کرارگزارانش سرررفارش میکرد :رعایت آزادیهای مشرررروع اقلیتها و ادیان .و خود در
پنجسرررا حکومتش ،بر آزادی آنران در فعرالیتهای مذهبیشررران تلکید میکرد (عمید زنجانی:9831 ،
 .)918البتره مطرابق فرازهرای دیگری از بیرانرات امرام ،آزادی آنران در فعرالیت های مذهبی ،به تبلی
نشررردن دین و مرذهب اهلذمه میان مسرررلمانان منو بود(نبوی .)11 :9831،یا امام  روزی پیرمرد
نابینایی را دید که دسررت به گدایی دراز کرده اسررت .پرسررید :این پیرمرد کیسررت؟ گفتند :مردی مسرریحی
اسرررت از کار افتاده و گدایی میکند.حعررررت علی فرمود تا زمانی که پیر و ناتوان نشرررده بود ،از او کار
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کشرریدید ،اینک یکه به این حا و روز افتاده نیکی خود را (خیر خود را) از وی بازداشررتهاید؟ از بیت الما
خرن او را بپردازید(.حرعاملی ،9494،ن  ).41 ،99وی ازاینرو تصرررری میکند که محبت و لطف به همۀ
مردم وظیفۀ حاکم اسرالمی است .گزینش چند بارۀ وا ههای «نا »« ،رعیت»« ،عامه» و «یا بن آدم» در
خطبرهها ،وصرررایا و فرمانهایش به کارگزاران خود ،بیانی کامل از این دیدگاه اسرررت .حعررررت علی
دررفتارسیاسی خوداز قانون وحی خارن نمیشد و این رفتار باعث جذب یهودی ومسیحی به او میشد.
-1-8حمایت ازمحرومان

توجره و اهتمرام بره امور معیشرررتی فقرا ،محرومران و نیرازمنردان جرامعره جرایگراه ویژهای در سررریره ا ّمه

معصروم دارد .حعرررتعلی حمایت از اقشررار محروم و درمانده جامعه را جزو برنامههای اصررالحی
خویش قرار داده بود ،آن حعرررت در عهدنامه خویش به مالك اشررتر به وی ملموریت میدهد که هیچ گاه
از اقشار محروم جامعه غفلت نورزد و نیازهای آنان را تلمین کند:
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ُ

ُ
اهلل ّ ُ
ِ ُّ
النَّقة السفلی»(نهج البالغه ،نامه.)51
اهلل یف
«
ِ

آن حعررررت عالوه بر فرمرانهرایی کره بره کرارگزاران خویش در جهرت ترلمین اجتمراعی محرومران جامعه
میدهد ،خود نیز عمال به تلمین این قشر در جامعه اقدام میکند .آن حعرت خود را «پدر یتیمان» معرفی
مینماید و همچون پدر با آنان رفتار میکند(کلینی،ن .)416 :1در مورد نحوه و روش سرریاسرری حعرررت
علی دردوران حکومتش درحمایت از محرومان نکات زیررعایت میشد.
-9انفاق با حفظ کرامت فقرا (مفیدن.)111 :1

-4ترویج خدمات پنهان اجتماعی.
-1-1تعامل امام بامردم

در رفتارسرریاسرری علوی ،دولت و مردم دارای حقوق متقابلی هسررتند که رعایت این حقوق ،تعامل به وجود
میآورد .حعررت علی درتمام دوران امامت وحکومتش این تعامل راحفظ کرد .در رفتارسریاسی علوی،
نخسرررتین همگرایی و تعررامررل حقیقی بین مردم و حکومررت ،بیعررت بررا حرراکم و اطرراعررت از او اسررررت

رفتار مطلوب سیاسی در سیره علوی

-1انفاق پیش از عرض حاجت(مفید،ن .)966 :1
ّ
 -8مقدم داشتن دیگران بر خویشتن (طبرسی،ن.)413 :1

(.طبرسررری،ن)13 :8کره اصرررالح جرامعره و رعیت و حکومت را منو به این امر میداند (نهج البالغه
،خ .)196،لذا درکنار این بر مدارا و محبت و ...تاکیدداشررتند .براین اسررا

مردم از نگاه امام  برادران

دینی یا طبیعی زمام دار تلقی میشدند ،چنان که به مالك اشتر فرمود:
َْ ْ
َ َّ ُ ْ ْ َ
َ َّ َ ٌ َ َ
َّ َ ٌ َ َ
ّ
ي لك یفاََل
الدين و إما ن ِظ
یف
ك
« َإهُن ِصهفان إما رخ ل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

» ...

مردم بر دو دسته هستند ،یا برادر دینی تواند یا همسان تو در آفرینش(.نهج البالغه ،نامه)58
مردم از نگاه امام هم چنین فرزندان معنوی حاکماند که بر او الزم اسررت بسرران پدر و مادر نسرربت به آنان
تفقد و مهربانی ورزد( ... ..همان) براین اسرررا
میان ایشان حتی در نگاه کردن تبعی
«

حاکم باید با رحمت و مهر خود را بر ایشررران بگسرررترد و

قا ل نشود.ومیفرماید:

َ َ
َْ َ
َْ
َ َ
َ
َ ْ
َ َُْ
ُْ ْ َُ
َُ
ْ َُ
َ َ
ََاخَ ِفَض ِلَ ْ َتَهَاتَك َو رلَ ْن ِلَ ْ َتَ ِانَ َََّك َو اَلس َا ِلَ ْ َو ْتَلَك َو آس َبَُهن یف اللحنَ ِة َو الهظ ََ ِة
ِ
ِ
ِ

(»...همان،نامه)13
مردم چنان محترم هسررتند که زمام دار حق ندارد به خاطر تالش و کوشررشرری که برای اداره شررئون آنان
انجام میدهد بر ایشان منت نهد:

َ َ
َ َْ َ َ
َ
َ
َ
اك َواْلن لَع َر ِعَ ِِك ِإ ْت َس ِانك ،ر ِو َالِ َلي َد َِو َ َن ِم ْن َِ ْع ِلك(»...،همان،نامه)58
« َوإي
ِ
ِ
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و کارگزاران باید همواره در خدمت مردم بوده و پاس گوی نیازهای آنان باشند و خود را در میان حجابها
پنهان نسرازند؛ تنها پیام رسران آنان به مردم ،زبانشران و تنها حاجبشران چهرهشران باشد.احترام مردم نزد
امام  چنان اسررت که اجازه نمیدهد به هنگام ورود خود به منطقهای آنان خود را برای اسررتقبا امام
 به زحمت انداخته و خوار سازند .چنان که وقتی وارد شهر انبار شد دهقانهای آن دیار برای امام
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پیاده شرردند و پیشرراپیش امام دویدند .امام  از آنان علت کارشرران را پرسرررید .آنان گفتند :عادتی
اسررت که داریم و بدان امیر خود را بزر شررماریم .امام  با نکوهش این کار فرمود :به خدا که امیران
شررما از این کار سررودی نمی برند و شررما در دنیایتان خود را بدان به رنج می افکنید و در آخرتتان بدبخت
میگردید(حکمت.)89
-5خود خالق بودن حضرت علی  دررفتارمطلوب سیاسی

دومین ویژگی مهم از مؤلفرره رفتررار مطلوب سررریرراسررری امررام علی ،از نظریرره آلفرد آدلرخود خالق
بودن(خالقیرت) اسرررت .چره بسرررا این ویژگی رفتراری امرام علی ،باعث جذابیتهای رفتاری در افراد
شدهاست که در ذیل بدان خواهیم پرداخت.
-9-1خالقیت درجهادودعوت

سیره مطلوب سیاسی امام علی درجهاد و دفاع درجذب افراد برپایه اصو زیر استواربود.
-9پرهیز از آغازکردن جنگ درمیدان نبرد(طبری:9833ن.)598 :4
-1رعایت اصو اخالقی و پرهیزاز پیمان شکنی (ابن بابویه،9835:ن.)618 :1
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-8منع تعرض به اموا غیر جنگجویان (الصالحی الشامی9494،ق،ن.)446 :4
-4دعا و خیرخواهی برای دشمن برای نجات وهدایت انسانها(حرعاملی،9416ن.)48 :95
-5پرهیز از دشنام دادن به دشمن(مجلسی.)945 :34 ،9418 ،
-6شجاعت در برابر دشمن و پرهیز از فراردرمقابل دشمن(همان،ن.)515 :88
-3ممنوعیت جنگ با غیرجنگجویان(برقی،9839،ن.)855 :1
-3ممنوعیت کشتار جمعی(حر عاملی.)61 :95 ،9416،
-1منع تعقیب کردن فراریان و کشتن مجروحان (شریف رضی.)838 :9494 ،
-91ممنوعیت آسیب زدن به درختان و حیوانات (محیط زیست) (مجلسی پیشین،ن.)811 :91
-91حفظ عمران و آبادیها(ابن أبی الحدید،ن)65 :95و...
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-9-9ائتالف بامخالفان

امام علی در خطبهای فرمود :بخدا سوگند! هر روزی که جنگ را به تلخیر میاندازم برای آن است که
آرزو دارم عدهای از آنها به ما ملحق شرده و هدایت شوند و در البالی تاریکیها ،نور والیت را نگریسته و به
سروی آن بشرتابند( .نهج البالغه،خ)55درجریان سه جنگی که در زمان حکومت حعرت علیرخ داد
رفتارآن حعرت  بامخالفان باعث شدکه اکثرآنها منطق حعرت علی رابپذیرند.
در قعر ّریه نهروان که یدشررمنان ده هزار نفر بودند ،با رفتار مطلوب حعرررت علی ،اکثر یآنها آمدند
زیرپرجم اسررالم .سررلوك سرریاسرری امیرالمؤمنین بر پایه معنویت بود و از سررلوك معنوی او جدا نیسررت.
یکی از خصروصریات امیرالمؤمنین  در ممشرای سریاسیاش این بود که با دشمنان و مخالفان خود با
اسرتدال حرد میزد و اسرتدال میکرد.البته رفتار حکومتی حعررت برپایه «عدالت»« ،انصاد»« ،برابر
قراردادن همه آحاد مردم »بود.
-9-8خودخالق در برخورد بامخالفان

پیرامون رفترارسررریراسررری امرام علی  در برخورد با مخالفان حکومت الهی اسرررت .بی تردید نمی توان
حکومتی را یافت که مخالف نداشته باشد .بدون استثنا همه حکومتها چه حق و چه باطل مخالف دارند.

رفتار مطلوب سیاسی در سیره علوی

رفتارهای سیاسی امیرالمؤمنین تا حد ممکن با مخالفان و دشمنانش مدارا بود .

باید دریابیم که شررریوه صرررحی برخورد با مخالفان حکومت چیسرررت و با کسرررانی که مبانی نظام را قبو
ندارند ،چگونه باید رفتار کرد؟.
مخرالفران حکومرت بر دو قسرررماند-9:منتقدان که در چهارچوب پذیرفته شرررده نظام ،انتقاد میکنند وبه
سرالح متوسرل نمیشروند و به اصرطالح با شریوه سریاسری به مبارزات خود ادامه میدهند -1.معارضان;
یعنی آنان که در برابر نظام اسررالمی شررورش مسررلحانه میکنند که به اصررطالح فقهی «باغی » محسرروب
میشوند.
واضر است نحوه رفتار با این دو گروه متفاوت است .شیوهای که حعرت علی  در برخورد با گروه او
داشرتند ،اجازه اظهار نظر دادن به مخالفان و سرپ

روشرنگری آنها بوده اسرت .در سیره امام علی 

نیز حعرت تا زمانی که مخالفانش دست به سالح نبردند با کما بزرگواری برخورد کرد و نه تنها حقوقشان
راقطع نکرد ،بلکره اجرازه اظهرار نظر و برپرایی اجتمراعات نیز به آنان داد .با دقت در سررریره امام علی 
درمییرابیم کره امام علی بامعارضررران دوگونه برخورد داشرررتهاسرررت -9 :برخورد با سرررران انحراد و
گمراهی; آنان که با علم و آگاهی ،جمعی را به وادی ضراللت کشاندند;  -1برخورد با زیر مجموعه ،یا بدنه
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معارضرران که نوعا افرادی ناآگاه و غیر م رضاند(دینوری،پیشررین .).948برخورد آن حعرررت با گروه
او ; ابتدا نصریحت و ارشراد و سپ

برخوردقاطع انقالبی بودهاست .ولی برخورد با گروه دوم ماهیتا باگروه

او  ،متفاوت بودهاسررت .تمام تالش حعرررت در سرره نبردی که داشررت این بود که بدنه اصررلی مخالفان
خویش را از سر آن جدا کند .براین اسا

است که -9:بر آگاه کردن آنها از عمق توطئه تالش فوق العاده
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داشررت و شرراهد آن خطبههای فراوانی اسررت که آن حعرررت  پیش از جنگ جمل و نهروان وصررفین
ایراد کرده و به دوسرررتان خویش نیز دسرررتور داد که خطبههای آگاهی بخش ایراد کنند-1.بر نصررریحت و
ارشراد آنها نیز تاکید داشت؛ -8دراین مسیر،گاه مدتی جنگ را به تاخیر میانداخت تازمینه فکر واندیشه در
مخالفان پدید آمده و از طریق انحراد،به صرررا مسررتقیم هدایت شرروند .براین اسررا

رفتارسرریاسرری با مخالفان خویش سرره راهبرد اسرراسرری داشررت :گفتوگو؛ مدارا؛ برخورد قاطع( .ابن ابی
الحدید،ن )164 ،9
-6سبک زندگی خاص حضرت علی  دررفتارمطلوب سیاسی

سرومین ویژگی مهم از مؤلفه رفتار سریاسی امام علی  ،از نظریه آلفرد آدلر سبک زندگی خاص یا ویژه
اسرررت .سررربک زندگی خاص ،یعنی کلیت بیهمتا و فردی زندگی که به طور کلی همه فرآیندهای عمومی
زندگی ،ذیل آن قرار دارد)Adler.1956: 191(.
-1-1عدالت محوری

عدالت محوری جز با شناخت عدالت حاصل نمیشود .بر اﻳناسا
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امام علی در

و بره نراگزﻳر تعرﻳرف عدالت از دﻳدگاه

امام علی الزم میآﻳد.امام عدالت را به معنای قراردادن هر چﻴرررررررزی در جای خود( حقیقررت
 )31 :9831،و دادن هررر حقری بره صراحبش بره ﻛراربرردهاسرت (نهج البالغه ،نامه .)9838، 58عالوه
در برخی موارد نﻴز عدالت را اﻳن گونه معنا ﻛردهاست ﻛه هرچه برای خود میپسندی برای دﻳگران هم
بپسررند(قربان نیا )18 :9839،عدلت امام  را می توان در سرره عرصرره -9:مدیریت،مثل ت ییرمدیران
ناالیق و فاسردکه در زمان خلفای گذشررته روی کارامدند -1...تقسریم بیت الما :عدم تفاوت بین طلحه و
زبیر و عقیرل و-8..مردیریرت قعرررایی :اجرای احکام الهی ارزیابی کرد .البته امﻴرمؤمنان به عدالت
اجتماعی بﻴشتر ازعرردالتفررردی و شخصرری مررینگرﻳسرت (نهرج البالغرره89نامه  .)9838:جررداق
در اینبرررراره مرریگوید :مسررئله ای ﻛرره علی بن ابی طالب را به پذﻳرش خالفت مجبور ﻛرد درخطر
بودن عدالت اجتمرراعی بود»(جرداق )951 :9836،آن حعرت  در توصﻴه به ﻛارگزاران سﻴاسیاش،
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گسترش و استقرارعدالت در جامعه را مطرح میکند(همان )و از آنان میخواهد ﻛه اجرای حق و عدالت
و جلب رضاﻳت افراد جامعه در نزدشان از محبوبترﻳن امورباشرررد( نهج البالغررررررره ،نامه.)9838 ،58
امامعلی برای اﻳنﻛه بفهماند عدالت عنصر ذاتی و مهررررررمترررررررﻳن رﻛررررررن سررریاسرررت اسرررت
(.عبدالمقصود )83: 9839،و همچنرﻴن بررای تفهرﻴم اقامر حرق و رعاﻳرت موازﻳن عدالت به منزله یکی
از راهبردهای اساسرری جامعرره علرروی(نبوی )934 :9831،هﻴچ مصلحتی را باالتر از حق و عدالت قرار
نداد (کاظمی)963 :9836،و فرمران داد ﻛره :
باهﻴچ ﻛ

وبه هﻴچ وجه بر خرالد انصراد و عردالت رفترارمکن(نهج البالغه.نامه.)58

عدالت محوری بهتررررﻳن مشخصررر مؤمنررران اسرررت وآن قررردر اهمﻴرررت دارد ﻛررره حعررررت علی
میفرماید« :حاضرررنیسررتم لحظهای از سرریره پیامبر ﻛه مبنای عدالت اسررررت کنارهگیرم» (موسرروی
خو ی)911 :9834،بنرابراین زمرام دارانش راموظف میکنردکره ازحکومرتهرای عاد پیش ازخود در
بیراموزنرد و درچیزی کره با دیگران برابرند خود را برتر نپندارند (نهج البالغه،نامه .) 58ابرانگاری حعرت
علی تا جایی پﻴش رفت ﻛه در اجرای عر ردالت بر رﻴن دوسر رت و دشر رمن یعنی حعرت عقﻴل و معاوﻳه

رفتار مطلوب سیاسی در سیره علوی

َْ
َّ
َ
َ َْ
َْ
اهلل َو ر ِْن ِف اله َاس ِم ْن نف ِسك» ...،
ف
ْن
«ر ِ ِ

تفاوتی ننهادند(موسوی خو ی،پیشین .)33 :و براین باور رسیدکه
«

اَ َ َ
رللم
ِِ

َ

َ

َ ُ
َ
َ
عَد »(نهجالبالغه،نامه)58
من ل ِلم ِمن القَيب و الَّ ِ
ِ

عردالت گسرررتری امام علی  رادربیش از911مؤلفه می توان کدگذاری کرد.ازجمله آنها عدم تسررراوی
دربرخوردبا نیکوکار و بدکار،جمعآوری عادالنه خران ،مجازات متخلفین و . ...پایبندی حعررررت به موازین
عدالت سبب شد تا وی درراه رعاﻳت عرردالت درمحررراب عبررادت به شهادت برسد .درنتﻴجه به نظرمیآﻳد
بتوان عردالتمحروری امرام  را عنصرری اساسری دراخالقی کردن سیاسی به حساب آورد.
-1-9بی توجهی به تعلقات

در تعالیم اسرالمی از دنیا به محلی ناپایدار و زودگذر تعبیر شردهاسرت .دنیا محل رنج و مشقت ،و لذتهای
آن فانی و زودگذراسرت .امیرالمؤمنین ، آن ابرمرد عرصه تاری  ،به لذتهای فانی و نعمتهای ناپایدار
دنیا بیاعتنا بود.ودر مورد زهد و بی رغبتی نسرربت به این دنیای دون با تعبیری زیبا فرمودهاند« :به راسررتی
که من دنیا را سرره طالقه کردهام که در آن رجوعی نیسررت و افسررارش را بر دوشررش انداختهام»»(خطبه
 .)195نیز فرمود:
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ْ

ُ

َ

ْ

ْ َ

ْ

ُ
ْ
هذ ِ ر ْز َه َد ِعهدي ِم ْن َعفن ِة َعهل »
« ...دنَاک ِ

(خطبه ) 8دنیای شما نزد من خوارتر است از عطسه (آب بینی)بز ماده .و نیز فرموده:
َّ ُ ْ ُ
ْ
«َ ...وإن دنَاک ْ ِعهد

َ
َ
َ ْ ُ
اله َون ِم ْن َو َرقة یف َ

ِ

َْ َ

َ َ
َادة تقَ ُملا; »(خطبه.)114
ت

و همانا این دنیای شرما نزد من خوارتر و پسرت تر اسرت از برگی که در دهان ملخی باشد که آن
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را میجود.
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دررفتارسرریاسرری حعرررت علی زندگی زاهدانه وبیتعلقی به دنیا باعث شررد که حتی دشررمنانش او را
ستودند.
-1-8ساده زیستی

امام علی  الگوی کامل فرهنگ سراده زیسرتی بود.و در سریره سریاسی خودفرهنگ ساده زیستی را به
عرصررره عمل تبدیل کرد که با هیچ یک ازکارگزارانش تعارد نداشرررت .هنگامی که باخبر شرررد کارگزارش
عثمان بن حنیف انصراری در جشرن عروسری جوانی بصرری شرکت کرده که در آن مجل

بسیار ریخت و

پاش شررده ،نامه ای به او نوشررت و ضررمن توبی او به خاطر شرررکت در آن مهمانی ،زندگی خود را چنین
توصیف کرد:
« ...آگاه باش برای هر مسررلمانی ،پیشرروایی اسررت که باید از او پیروی کند و به نور او روشررن شررود .اینک
بدان که پوشرراس پیشرروای تو در این دنیا ،جامهای پاره و پشررمین و طعامش ،خوراکی ناگوار و قرص نانی
جوین است و پیوسته به اینها بسنده میکند .شما نمیتوانید چنین زندگی کنید ،ولی مرا به زهد و پاکدامنی
و کوشررش در راه حق و عدالت یاری کنید .به خدا سرروگند! در این دنیا درهم و دینار و طالیی نیندوخته و از
غنیمررتهررای آن ثروتی پ

انررداز نکردهام و برره جز این ردای کهنرره کرره بر تن دارم ،جررامرره دیگری برای

خویش تدارس ندیدهام ...اگر بخواهم برایم آسرران اسررت که از شررهدهای پاس و م ز نان گندم و جامههای
زربافت و ابریشمی بهره گیرم ،ولی دستم را از دامان این آرزوهای فریبنده کوتاه کردهام و مرا رغبتی نیست
که با حرص و ولع دهان به طعام های خوش گوار و شیرین آشنا کنم»(نهج البالغه،نامه.)45لذا امام علی
 چنان در عبودیت و عدالت و زهد و تقوی باالتر از همه قرار داشررت که خلفای گذشررته را در نزد مردم
بی موقعیررت نمود کرره مردم میگفتنرد:عرردالرت و تقوی یعنی این .و خلفررای آینرده نیز هر چرره خواسرررتنررد
نتوانستند راه او را بروند و به زحمت افتاده و در نزد مردم ارزشی پیدا نکردند(.اربلی)83 :9415،
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یراوقتی حعررررت امیرالمؤمنین  به عاصرررم بن زیاد که ترس لذتهای حال کرده بود اعتراض کرد و
رهنمود داد که نباید از حال الهی و از زندگی الزم و مناسرررب پرهیز داشرررت،عاصرررم بن زیاد به صرررورت
اعتراض گفت:
یا امیرالمؤمنین !شرما هم که از لبا

های بسیار ساده و غذاهای ساده استفاده میکنید و بسیاری از

لذتهای حال را ترس کرده اید!!حعرت امیرالمؤمنینعلی در پاس او فرمود:

وای بر تو ،من همانند تو نیستم چون رهبر جامعهی اسالمی میباشم همانا خداوند بر امامان

عاد واجب کردهاسرت که چونان ضرعیفترین انسرانها زندگی کنند تا تهیدستی برمحرومان و
فقرا فشار نیارود.
امیرالمومنین پنج سررا حکومت کرد و در طو این مدت آجری بر آجر و خشررتی روی خشررت ننهاد و
زمینی را به خود اختصرراص نداد و درهم سررفید و دینار سرررخی به ارث نگذاشررت( .ابن شررهر آشرروب ،ن،1
)15

رفتار مطلوب سیاسی در سیره علوی

َ َ َ
َ
ََ َ َ
َ ُ ُ َ َ ّ
َ ُ َ ِّ
َ َ ی ََ َ َ ُ َ َ
أنت ا َن َ
ض َلَع رٌ َم َ
اهلل َ َ
العد ان یقد ُروا انف َس َل َ َ َعف ِ الهاس کَا يِ ََغ
َ
«قَا و ك لسََت ک
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
الفقي َ ُقَ ُ »(ثقفی،9834،ن)33 :9
ِ
ِ

نمونههایی ازسادهزیستی آن حعرت که درمنابع تاریخی و روایی آمدهاست عبارتند:
-9غذای ساده وپرهیز از غذاهای چرب و شیرین(ابن راوندی،ن)3 :8
ّ
-1پرهیز ازسکونت درخانههای مجلل(ابن جوزی حنفی)983،
-8برخورد قاطعانه با خیانت کارگزاران(محدث نوری،ن)138 :8
-4هشداراز بیاعتباری دنیای حرام(زمخشری،ن)56 :4
-5استفاده از فرشهای ساده وسادگی در لوازم خانه(بحرانی،ن)865 :9
 -6ساده زیستی در کما توانا ی(مجلسی،ن)813 :41
-3پرهیز از زراندوزی(همان)
-3و...
-1-1عمل به تکالیف و وظایف محوله

حعرتعلی معصوم بود ،در زمان پیامبراسالم ، درانجام وظایف محوله مطیع بود و در زمان خلفا
علیرغم اینکه خالفت آنها را نامشرروع میدانسرت اما به دلیل اتحاد امت اسرالم وحفظ اسالم  ،همکاری
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با آنهارا یک تکلیف میدانسرت.همچنین پذیرش حکومت راتکلیف میدانست تابتواند حق را به پا دارد .لذا
از اهداد آرمانی امام علی در بهدسرت گرفتن حکومت ،برپایی نشرانههای دین ،اصالح در بالد ،اقامه
حرردود الهی ،و امنیررتبخشررری برره مظلومرران(نهج البالغرره خ /،989حرانی /183 ،9868 ،اسرررکررافی،
9411ق )113 ،بودهاسررت .در سررا  85هجری و پ
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حکومت را صرفا برقراری عدالت اجتماعی (احسا

از قتل عثمان ،حعرررت انگیزة خود از پذیرش
وظیفه در جهت یاری مظلوم و مقابله با ظالم) معرفی

میکند( .خطبه ،8شری مفید ،ن ،9یبیتا  ،ص /131شری صدوق ،ن9836 ،9ق )959،آن حعرت در
همین زمان و در وقت بیعت مردم با ایشرران ،در کالمی پ

از یاری خواسررتن از مردم برای اصررالح امور،

سروگند یاد کرد که داد مظلوم را از ظالم خواهد گرفت( خطب  .)986رفتارسریاسی آن حعرت درانجام
تکرالیف و وظرایف ،اطراعرت محوری او را ازفرامین الهی تفسررریرمیکنند.لذاپذیرش امرخالفت رابه دلیل
تکلیفی که مردم هجوم آوردند میداند.
-7دوراندیشی یا آینده نگری حضرتعلی دررفتارمطلوب سیاسیدر جامعه

چهارمین ویژگی مهم از مؤلفه رفتار سرریاسرری امام علی ،از نظریه آلفرد آدلر دور اندیشرری یا آیندهنگری
امام علی است.که به تبیین و توصیف عوامل پرداخته شد.
-7-1فهم وتحلیل درست ازشرایط تاریخی

علی  خزانرره علم الهی(کلینی،ن)383 :9وعتبرره و درگرراه بلنررد علم بیکران پیررامبراکرم ( متقی
هندی 9419،خ )8131و سررینه او ،محل جمع علوم فراوان اسررت)مجلسرری،ن )413 :83او امام مبینی
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اسرررت که پیامبراکرم در وصرررفش فرمود« :امام مبین » همین علی  اسرررت .او امامی اسرررت که
خداوند تبارس و تعالی دانش همه چیز را در او نهاده اسررت(ابن ابی الحدید،ن )136 :1علم آن حعرررت از
سرره جهت گذشررته ،حوادث فعلی و آینده گسررترش دارد .او از گذشررته ،آینده و حوادث عصررر خود ،آگاهی
کامل و کافی داشت (کلینی،ن .)811 :9لذا پیامبراسالم در وصف علم حعرتعلی میفرماید:
َ ُ ُ

ّ
مِأ من عدي ُّ
لَع ُن ايبیالب ؛
« اعَل ا
ِ

(شررررح االخبرار،ح ،915 :9کنزالعما ،ن )694 :99داناترین ّامت من بعد از من علی بن ابی
طالب است».

ّ
عبدالله بن مسعود میگوید ،پیامبر اکرم فرمود:
ُ

ّ

«ق ّسمتاَ تمة لَع عشَة اتلاء َاعنی ّ
لَع تسعة و الهاس تلء واتدا؛
م
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(کشررف ال مه،ن 951 :9ابونعیم اصررفهانی )64 :9163،حکمت (و دانش) به ده جزء تقسرریم
شدهاست و به علی نه قسمت آن و به (مابقی مردم) یکدهم داده شدهاست».
تمامی علوم بشرررری و پیشررررفتهای آن جزء همان یکدهم اسرررت ،و علم علی نه برابر دانش تمامی
بشررریت اسررت .و راز آن هم این اسررت که ریشرره در مهبط وحی الهی یعنی پی مبر اکرم دارد ،که خود
فرمود:

«انا مديهة العَل و ٌ
لَع ا اَ ،من ارادالعَل ََأت الَّاب؛( حاکم نیشابوری،ن)916 :8
من شرهر علم (الهی و وحیانی) هستم و علی ،در آن است پ هر ک اراده دانش دارد باید از

اطالع داشت .اینک فهرست نمونه هایی از اخبار غیبی حعرت در این جا ذکر می شود:
خبر از قتل امام حسین  ،خبر از فرمانده سپاه ،گمراه شدن حبیب بن حمار ،خبر از کشته شدن اعشی
باهله توسرط حجان ،خبر از شرهادت عمروبن حمق ،خبر از به دارآویخته شدن جویربه و میثم تمار ،خبر از
قطع دسرت و پای رشرید هجری ،خبر از کشرته شردن خوارن توسط آن حعرت ،خبر از غرق شدن بصره،
خبر از حمله تاتارها و امثا آن ها(.شررررح نهج البالغه ابن ابی الحدید ،ن  ;114 -136 ،1ابن اثیر ،ن ،8
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درب (شهر) وارد شود».
براین اسرا از روایات متعدد به دسرت میآید که علی دارای علم غیب بود و از حوادث گذشته و آینده

 934و نهج البالغه فی  ،خطبه .)91 ،آن حعرررت دوسررتان و شرریعیان خود و مؤمنان را از سررایر مردم
تشرررخیص میداد (مجلسررری،ن)991 :16نکته مهم دراین بحث این بود که علی رغم تحلیل حعررررت
علی ازحوادث تاریخی ،قبل از اتفاق حادثه ،رفتارسرریاسرری منفی ازخود بروز نمیداد بلکه رفتار صررحی
را اعما کرد.
-7-9ارائه طرح تأسیس نظام جدید

پ

از رحلرت پیرامبر اکرم  ترا سرررا  85هجری ،آموزههرای اسرررالمی و سرررنت نبوی بسررریار ت ییر

کردهبودند؛ مفاسررردی در جامعه بهصرررورت فرهنگ عمومی درآمدهبود؛ انحرافات دینی شررردت یافته بود؛
بنیامیه بر بسرریاری از امور سررلطه یافته بودند؛ با قتل عثمان ،فتنهای در جامعه برپا شررده بود؛ س ریره خلفا
که در مواردی مخالف سرریره نبوی بود ،بهشرردت در میان مردم نفوذ یافته بود و روحیه رفاهطلبی و توجه به
دنیا و زراندوزی ،بسرریاری از افراد را از حقیقت دور سرراخته بود .دراین دوران ظلمت برجهان اسررالم حاکم
شرد .درهمین سا پ

از قتل خلیفه سوم توجه مردم به علی برای زمامداری جلب شد .آنها با جدیت

و سرختگیری ،خواسرتار پذیرش حکومت توسط علی بودند( .دینوری،9491 ،ن /66-65 ،9طبری،
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ن /413 ،9833 ،4یعقوبی ،ن ،1یبیترا  /931 ،ابن اعثم کوفی9499،ق ،ن .)48 ،1حعررررت علی
آنان را هنگام هجوم برای بیعت ،به شتران تشنه در اطراد حوضهای آب تشبیه کردهاست(.خطبه/،111
اسررکافی9411 ،ق .)41 ،پ

ازبیعت مردم باعلی حکومت او تشررکیل شررد نظام جدیدی که باخلفای

گرذشرررته متفاوت بود .این نظام بر اسرررا «توحیدمحوری»«،امامت محوری»«،نص محوری »و...که به
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تعبیر قران حکومت صرالحان میباشرد.براین اسا

تشکیل حکومت جدیدبه لحاظ مبانی ،روش ،معرفت

شرناسری ،انسران شرناسری و فرجام شناسی با  15سا حکومتهای قبل ازحعرت علی متفاوت بودکه
چندنمونه ازتفاوتها عبارتند از:
-9توجه به سریره و عملکرد امیرمؤمنان علی نشران میدهد که آن حعرت به هیچ روی حکومت
را فقط برای حکومت کردن بر مردم نمیخواسرررت .بلکه هدد آن حعررررت از بهدسرررت گرفتن حکومت و
قدرت ،برپایی عدالت بود.
-1مبنای پذیرش حکومت در نظر او با دیگران تفاوت اساسی داشت .پ

از روی کار آمدن خلیفه ّاو و

کنارهگیری امام علی ،حعرت  با اشاره به ارتداد برخی مسلمانان از اسالم ،و یاری رساندن خویش
به اسالم در چنین شرایطی حکومت بر مردم را کاالی چندروزه دنیا معرفی میکند که با سرعتی چون سراب
و لکههای ابر ،روزگار آن سپری خواهد شد( نامه / ،61دینوری  ،ن،9ص /935ثقفی کوفی ،ن،9858 ،9
 815و  .)816آن حعرت در شورای ششنفرهای که خلیفه ّدوم تشکیل داد ،هرگز حاضر نشد با توسل
به درو  ،حاکمیت را بهچنگ آورد (ابن ابیالحدید ،ن9833 ،9ق .)/933 ،حعرت علی در سخنی
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میفرماید« :بدانید اگر من دعوت شما را بپذیرم ،طبق آنچه میدانم با شما رفتار میکنم و به سخن این و
آن ،و سرزنش ،سرزنشکنندگان گوش فرا نخواهم داد» (خطبه / ،11ابن شهرآشوب،9831 ،ن/833 ،9
طبری،9833 ،ن /484 ،4ابن مسکویه ،9831،ن .)453 ،9این سخن نیز نشان از فاصلهای است که
خلفای پیشین از سیره رسو خدا  داشتهاند .بنابراین تلسی

نظام جدید در رفتارسیاسی علوی بر

دﻳنداری ،عدالتگرایی ،قانونمداری ،آزادی و امنﻴت جامعه تشﻜﻴل شد.حﻜومت از دیدگاه حعرت
علی مبارزه با فساد و زﻳادهطلبی بود ،حﻜومت دفاع از مظلوم و سرکوبی ظالم ،پشتﻴبانی از ضعﻴف و
مقابله با توانمندان بود ،حﻜومت اصالح جامعه و حرمت نهادن به انسان بود (مطهری .) 51 :9839 ،امام
علی ،سﻴاستهای حﻜومت خود را با تﻜﻴه بر احﻜام شرﻳعت وسنت نبوی طراحی میکرد .آن
حعرت ،چه در مبانی نظری و چه در سیره عملی خود ،بر آن بود تا مدلی از نظام مدﻳرﻳت اسالمی را
در زمان خوﻳش اجرا ﻛند و برای آﻳنده مسلمانان نﻴز معﻴارهای الزم و اصو کلی را ارا ه دهد؛زﻳرا برقراری
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امنﻴت داخلی ،توازن اجتماعی و نظم ،وصو بودجه عمومی ،جلوگﻴری از هرن ومرن و دفع فساد،
جنگﻴدن با دشمنان و متجاوزان ،فعالﻴت دستگاه قعایی و اجرای احﻜام و مقررات قانونی ،از اموری است

-7-8تدابیرعملی وکارساز در ادره امور جامعه واولویتبندی مسائل

تدبیرعملی وکارسازحعرت علی را باید دراین خطبه تحلیل کرد که میفرمایند:

«آگاه باشرید! سوگند به خدایی که میان دانه را شکافت و انسان را آفرید ،اگر نبود حعور حاضر
و قیرام حجرت به خاطر وجود یاری کننده و اگر نبود عهد الهی که خدای تعالی از دانایان گرفته
تا بر سریری ظالم و گرسنه ماندن مظلوم راضی نشوند هر آینه ریسمان و مهار شتر خالفت را بر
کوهان آن می انداختم و آخر خالفت را به کاسه نخست آن آب می دادم».
حعرررت راه تحقق اداره امورجامعه راباتوجه به خطبههای ذکرشررده ورسرریدن به گرفتن حق و زدودن باطل
درامور زیر میداند .لذا اداره جامعه درسیره سیاسی علوی برمحور:
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-9عدم قدرت طلبی وبیتوجهی به قدرت:پذیرش حکومت به مفهوم ریاسررت طلبی و سررلطه جویی نبود،
بلکه حکومت از این جهت نزد آن حعررت بسیار ناچیز و پست است که از عطسه یک بز زکام خورده و
یا از لنگه کفشی پاره ،بیارزشتر است( فخررازی)86/91 :9419،
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-1ارزش حکوت به خاطررسیدن به حق است.
-8حفظ وحراسرررت ازآموزههای دینی:امام علی  به گسرررترش اسرررالم در جهان و تثبیت بنیان آن در
داخل کشرررور اسرررالمی میاندیشرررید و از طریق آشرررناکردن مردم با معارد االهی ،به دفاع از اسرررالم نوپا
میپرداخت(بیهقی964/3 :9866 ،؛ زمخشرررری593/9 :9866 ،؛ ابنحزم )988/1 :9496 ،و در این
خصوص از اختالد و ایجاد تنش در جامعه جلوگیری میکرد.
-4دلسوزی نسبت به اموا بیت الما (.ری شهری-444 :9831،نهج البالغه،نامه)13
-5ترلمین امکرانات اولیه زندگی مردم(.نهج البالغه،خ )915امام علی در راه رسررریدن به این هدد از
هیچ تالشری دری نکرد .با تقلیل مالیاتها و ایجاد زمینهای کشرراورزی و سررپردن آن به دسررت مردم زندگی
آنها را رونق بخشید.
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-6نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار(همان،نامه)915-58
-3توجه خاص به مسا ل مالی افراد محروم جامعه( :همان،نامه)58
-3نصب قاضیان برتر برای قعاوت وتوجه و رسیدگی مستقیم بر رأی قاضیان(.همان:نامه)58
-1پرده پوشی و نادیده گرفتن عیوب مردم»(نامه)58
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-91همکاری و همیاری نسبت به زمامداران»(خ)84
-99همراهنگی وانسرررجرام درجرامعره:امرام علی  برا تبیین نقش رهبر و مردیر جرامعه در هماهنگی و
انسجام میان نیروها وجامعه دراداره جامعه کوشید(نهجالبالغه ،خطبه )946و...

نتیجه

از مطالبی که در این مقاله به اجما آمد ،نتیجه رفتارمطلوب سیاسی را باید عبارت دانست از:
 -9اسرررتقرار حکومرت برای انتظرام امور مردم و توازن اجتمراعی از اصرررو مهم انردیشررره امام علی
میباشد.
 -1حکومت مورد نظر امام علی مبتنی بر معیارهای اسررالمی بوده و از دو شرراخصرره مهم دینداری و
عدالت برخوردار است.
 -8اسرررتقرار ،ثبرات و دوام حکومرت مطلوب ایشررران ،عالوه بر مبرانی معرفتی و نظری ،و قرانون جامع و
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کامل ،به وجود زمامداران و کارگزاران صررال  ،شررایسررته و کارآمد نیاز دارد.که دارای رفتارمطلوب سریاسرری
باشند.
-4از برنرامره هرای اصرررالحی امرام علی در دوره زمرامرداری ارا ره یک الگوی جامع مدیریتی در اداره
حکومت اسالمی میباشد.
-5امرام در برنرامره خود ،کارگزاران حکومت را بر اسرررا

معیارهای ارزشررری و صرررالحیت های الزم

متناسب با مناصب مختلف انتخاب میکردند.
-6ایشررران طی نرامره هرای مختلف بره کرارگزاران خود و یرا در خطبره هرای عمومی ،دسرررتورالعمرل ها و
توصیه های الزم را در حوزه مسؤولیت آنها و اخالق اجتماعی و نحوه برخورد با مردم ارا ه میدادند.
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-3به منظور رعایت عدالت و حسررن اجرای امور ،بر عملکرد و رفتار کارگزاران خود نظارت و مراقبت شرردید
اعمرا می نمود و برا مشررراهرده تخلف و سرررسرررتی از جرانب آنها ،به نکوهش ،مؤاخذه و یا عز ایشررران
میپرداخت.
 -3همه این اقدامات به منظور سرررالم سرررازی فعرررای عمومی جامعه و برقراری آرامش و امنیت در میان
مردم و افزایش اطمینان و اعتماد مردم به زمامداران انجام میگرفت.
-1نیازاسرت حاکمان جامعه اسرالمی دررفتار سریاسری خودشاخصههای سیره علوی رابرای اعتماد سازی
درجامعه انجام دهند.
رفتار مطلوب سیاسی در سیره علوی
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