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 آسیب شناسی عملکرد خلفای سه گانه بر اخالق اجتماعی مسلمین 
با تکیه بر نهج البالغه

مصطفی دلشاد تهرانی1
مژگان حامی2

چکیده
پس از رحلت پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله(، وقایعی در حکومت اس��المی رخ داد، 
که در اثر آن مسلمین به انواع آسیب های اخالقی مبتال شدند. زورگویی، بی بصیرتی، 
قدرت طلبی، و ناهنجاری های اخالقی از جمله آسیب هایی بود که با ماجرای سقیفه 
جان تازه ای یافت و در دوره ی خلفا نهادینه ش��د. بدین سبب، امر هدایت جامعه، با 
موانع و مش��کالتی روبرو ش��د. این مقاله با روش تحقیق کتابخانه ای و به روش متن 
پژوهی، آموزه های امام علی، در نهج البالغه را اس��تخراج، دس��ته بندی و تحلیل 
نموده است. نتایج حاصله نشان داد که ریشه های آسیب های اخالقی عملکرد خلفا، 
بس��یار عمیق بوده، و هس��ته ی آغازین آن با ماجرای سقیفه شکل گرفت و ریشه ی 

معضالت دوران حکومت عدل محور امام علی شد.

واژگان کلیدی: 
آسیب شناسی اخالق اجتماعی، کارکرد خلفا، مردم، حکومت امام علی، نهج البالغه.

Delshad tehrani@gemail.com 1. استادیار دانشگاه قرآن و حدیث پردیس تهران
.Mozhgan.hami67@gmail.com )2. دانشجوی دکتری نهج البالغه )نویسنده مسئول
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مقدمه
اخالق اساس��ی ترین و مهم ترین اصلی اس��ت که، زندگی فردی و اجتماعی انسان ها را تحت 
تاثیر قرار داده است و به آن جهت می بخشد. اهمیت این موضوع تا به حدی است که می توان 
تکامل یا سقوط ملت ها را با ارزش های اخالقی به طور کامل مرتبط ساخت؛ و عملکرد رهبران 

اجتماعی در جامعه را امری تاثیرگزار در سعادت یا شقاوت یک ملت دانست. 
با توجه به این امر، در منابع حدیثی، نکات فراوانی ناظر بر عملکرد خلفای س��ه گانه، بر 
آس��یب اخالق اجتماعی مردم یافت می شود، ولی تاکنون با فقدان پژوهش تحلیلی در مورد 
این دس��ته از روایات مواجه هس��تیم. ازاین رو در این مقاله، به بررس��ی دوران پس از رحلت 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآله(، و عملکردها و موضع گیری های برخی سران پرداخته شده است، 
که به دالیل متعددی، خاصه عوامل اقتصادی و اجتماعی، ارزش ها و هنجارهای زمان پیامبر 
اکرم)صلی اهلل علیه وآله( را دچار انحرافات شدیدی کردند. زیرا در دوران خلفا، به خاطر سوء 
تدبیرهای مکرر، آس��یب های اخالقی بسیاری بر مسلمین تحمیل گشت. )»تحليلی بر داده های 
آثار شيخ مفيد در باره خوارج«، مقاالت فارسی کنگره جهانی هزاره شيخ مفيد، شم 67، 1372ش/1993م(.

اهمیت دریافت این آسیب شناس��ی افزون بر شناخت ریش��ه های تاریخی عدم همکاری 
مس��لمانان _علیرغم بیعت خودخواس��ته با امام علی_ اما رویک��ردی امروزین نیز دارد. 
می توان در پرتو این نگرش، عملکرد دولت اس��المی را در فرهنگ س��ازی جامعه مس��لمین، 

به عنوان اصلی فرامرزی و فرامکانی مورد توجه قرارداد. 
تحقیقاتی نیز در این زمینه انجام شده، همانند: بررسي عملکرد کارگزاران خلفاي سه گانه، 
از عروج حیدر، و  بررسی افکار و عملکرد خلیفه اول در زمان خالفت، از محمد رضا فالح. که 

رویکرد این پژوهش ها با مقاله ی حاضر متفاوت است. 

1- بدعت های عصر خلفا  
پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه وآله( در حجه الوداع، امام علی را به جانشینی پس از خویش 
منصوب کرد. اما پس از رحلت ایشان، گروه ها و افرادی که تمایلی به این انتصاب نداشتند و 
صرفا به ظاهر پذیرفته بودند، با ش��بهه افکنی های بس��یار، افکار مردم را به سمتی دیگر سوق 
دادند، و س��رآغاز تفرقه و شکاف بین مسلمانان را ایجاد نمودند.)خاکرند، 1372؛ ص 26-27. به 
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نقل از )1362؛ ص 201((. همین امر منشأ پیدایش راه و رسم ها و روابطی شد که در آن، اثری از 
دین و ایمان حقیقی وجود نداشت. سلوکی کامال برخالف سیره و سنت نبوی )صلی اهلل علیه 
وآله( و از جنس بدعت بود. این وقایع، و در ادامه عملکرد خلفای س��ه گانه، تحوالت نادرستی 
را در سیاس��ت، اقتصاد، و فرهنگ جامعه ی اسالمی ایجاد نمود، که تاثیر نامطلوبی در اخالق 
اجتماعی مردم داشت، و عاملی شد تا آسیب های اخالقی بسیاری گریبان گیر مسلمین گردد. 

)دلشاد تهرانی، 1392؛ ص 92(.

1-1- تاثیر تحوالت نادرست سیاسی، بر اخالق اجتماعی مسلمین
جو حاکم در عصر خلفا، تغییرات بنیادی بس��یاری را در جریانات سیاس��ی حکومت اسالمی 
ایج��اد نمود، که در نتیجه ی آن حکومت بر همه چیز تقدم یافت، زورگویی و حریم ش��کنی 

عادی شد، و قدرت خواهی و ظلم پروری گسترش یافت.

1-1-1- تقدم یافتن حکومت
قدرت طلبان و مکنت جویان، در دوران 25 س��اله ی خالفت خلفای س��ه گانه، حفظ حکومت 
و توس��عه ی آن را بر هر چیزی مقدم می دانس��تند، و برای آن به هر عمل زش��ت و قبیحی 
دست می زدنند. ازاین رو علیرغم مغایرت با سیره ی نبوی )صلی اهلل علیه وآله(، اما در اثر آن، 
اندیش��ه ی سیاسی نوینی ش��کل گرفت که اگرچه در تعارض با سنت بود، اما حفظ حکومت 
در آن اصل فرض ش��د و بر همه چیز تقدم یافت و ارزش های الهی چون انس��انیت، اخالق، و 
دین فرع بر آن قرار گرفت. به این دلیل که تعریف حکومت از نظر حاکمانی که در این دوران 
قدرت را در دست گرفتند، اینچنین بود: اخالق و سیاست با یکدیگر جمع نمی شوند، و هدف 
وس��یله را توجیه می کند، و هر روش��ی برای رسیدن به هدف، هر چند پست، مطلوب است و 
مهم تر اینکه حکومت برای حفظ و تأمین منافع ش��خصی است نه چیز دیگر. )مکارم شيرازی، 

1390؛ج 2،صص 456-455(.
ازاین رو در راس��تای تحقق مقاصد خویش، تا حد امکان انسان های شایسته و صالح را از 
حکومت دور نگه داش��تند، تا مبادا با ورود آنها به سیاس��ت، موقعیتشان به خطر بیافتد و در 
ادامه با انتخاب افراد ناشایست و بی اعتقاد، در مناصب مهم دولتی پیامدها و آسیب های جبران 
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ناپذیری به حکومت و جامعه ی اسالمی وارد آوردند. امویان از پر خطرترین احزابی بودند که 
در دوران خلیفه ی اول و دوم، راه س��لطه ی کش��وری و منطقه ای هر چند محدود به رویشان 
گش��وده ش��د، و با روی کار آمدن خلیفه ی سوم فضا را مناس��ب تر دیدند، و به طور کامل بر 
حکومت مسلط شدند. آنها قدرت را در خدمت تامین منافع خویش به کار گرفتند، و به چیزی 

جز حفظ قدرت در خاندان اموی فکر نمی کردند. )عالیلی، 1374؛ صص 128- 129(.
امام علی درباره ی حکمرانی نااهالن می فرماید:

»وهمانادانستيدكه:سزاوارنيستبخيلبرناموسوجانوغنيمتهاواحكام
مسلمانانواليتيابد؛وامامتآنانراعهدهدارشودتادرمالهاىآنهاحريص
گردد؛ونهنادانتابهنادانیخويشمسلمانانرابهگمراهیبرد؛ونهستمكارتا
بهستمعطاىآنانراببرد؛ونهبيعدالتدرتقسيممالتابهمردمیببخشد،و
مردمیرامحرومسازد؛ونهآنكهبهخاطرحكمكردنرشوتستاندتاحقوق
راپايمالكندوآنراچنانكهبايدنرس��اند؛ونهآنكهس��نّتراضايعسازد،و

اّمترابههالكتدراندازد«؛)نهج البالغه، کالم 131؛ شهیدی، 1368(

آنچه که امام علی در این خطبه بیان می دارند، نتیجه ی سروری نا اهالن بر مسلمین و 
حکومت اسالمی است. همانند همان اتفاقی که در دوره ی قبل از ایشان رخ داد، زیرا اشخاصی 
که در زمان ابوبکر در امور سیاس��ی به کار گرفته نشدند، در زمان عمر به طور محدود از آنها 
استفاده شد، و در زمان عثمان به اشغال مناصب مهم پرداختند، و همین امر یکی از علل اصلی 
خرابی و فساد اوضاع جامعه شد. از بارزترین پیامدهای این روش سیاسی، شورش مردم علیه 

عثمان بود، که منجر به مرگ او شد.)هيندز، 1381؛ ص12(

1-1-2- عادی سازی زورگویی و حریم شکنی
پیامبراکرم)صلّ��ی اهلل علیه و آله و س��لّم( تمام تالش خویش را در معرفی اس��الم آنگونه که 
بود، به کار بست، تا به مسلمین بفهماند، توسل به زور و ستمگری برای رسیدن به حکومت، 
در دین اس��الم فاقد مشروعیت و اعتبار است. اما با رحلت ایشان، این امر دستخوش تغییر و 
تحوالت اساسی گشت، و زورگویی و حریم شکنی امری عادی و الزم در حکومت تلقی گردید، 
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و منطق جاهلی »الحق لمن غلب؛ حق از ان کسی است که چیره شود« بار دیگر احیا گشت. 
سرکردگان سقیفه برای نابودی مخالفت گروه ها و اشخاص، از هرگونه ابزار زور و ستم استفاده 
کردند تا بتوانند بدون هیچ وقفه ای، حکومت را به ناحق تصاحب کنند. )دلش��اد تهرانی، 1392؛ 

صص 107-109(1. حضرت علی در رابطه با ستمگری ایشان می فرماید: 

»بارخداياازتوبرقريشيارىمیخواهمكهپيوندخويش��اونديمرابريدند،و
كاررابرمنواژگونگردانيدندوبراىستيزبامنفراهمگرديدنددرحقی-كه
ازآنمنبودنهآنان-وبدانسزاوارتربودمازديگران،وگفتندحقراتوانیبه
دستآورد،وتوانندتوراازآنمنعكرد.پسكنونشكيباباشافسردهيابمير

بهحسرتمرده«؛)نهجالبالغه،خطبه217(.

1-1-3- گسترش قدرت طلبی، ستم گرایی و خودکامگی 
قدرت طلبی و خودکامگی سیاسی با وقایع سقیفه اتفاق افتاد، گسترش یافت و با گذشت زمان در 
دوران خلیفه ی سوم به اوج خود رسید. امام علی درباره ی عملکرد خودخواهانه ی آنها فرمود:

»پسبدان!كهخودسرانهخالفتراعهدهدارشدند،وماراكهنسببرتراست
وپيوندبارس��ولخدا)ص(اس��توارتر،بهحس��ابنياوردند،خودخواهیبود.
گروهیبخيالنهبهكرسیخالفتچسبيدند،وگروهیسخاوتمندانهازآنچشم

پوشيدند،وداورخداستوبازگشتگاهروزجزاست«؛)نهج البالغه، خطبه 162(.

سلطه گری پرورش یافته پس از رحلت پیامبر اکرم)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( به حدی 
بود که در عصر خلفا به هیچ یک از بنی هاشم مسئولیت سیاسی واگذار نشد، و هنگامی که 
خلیفه ی دوم در جایی از راز این خودکامگی که نس��بت به بنی هاش��م داشته اند، پرده برمی 
دارد، می گوید: می ترسم که مبادا مقداری از آنچه را خدا در قرآن برای خویشان پیامبر )صلّی 
م( از خمس غنائم واجب کرده، بردارند و نیز اگر آنان والی ش��هرها شوند  اهلل علیه و آله و س��لّ
مردم به س��بب خویش��اوندی آنان با پیامبر )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( به سویشان خواهند 

1. نک به: البالذری،1417؛ ج2،ص268. ابوبکر الجوهری، 323؛ ص 46، ص 60؛ ابن ابی الحدید المعتزلی، 1378؛ 
ج1، ص 219، ص 181، ج 6، صص11-12؛ ابن قتیبه الدینوری،276؛  ج 1، ص 18؛ المجلسی، 1403؛ ج28، ص185. 

الطبری، 1979؛ ج4، ص 209؛ ابن سعد، 1405؛ ج 3، ص282.
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شتافت، و یار و یاورشان زیاد خواهد شد. )رضی، 1366؛ صص258-257(.
با خالفت عثمان، بنی امیه، دش��من دیرینه ی پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( و 
اسالم در همه جا امور را در دست گرفت، و حکومت و قدرت را قبضه کرد. )دلشاد تهرانی، 1392؛ 

ص 118(.امام علی در مورد عملکرد خودخواهانه ی عثمان می فرماید:

»تاس��ّومينبهمقصودرس��يدوهمچونچارپابتاخت،وخودرادركش��تزار
مسلمانانانداخت،وپياپیدوپهلوراآكندهكردوتهیساخت.خويشاوندانش
بااوايس��تادند،وبيتالمالراخوردندوبرباددادند.چونشتركهمهاربرد،و
گياهبهارانچرد،-چنداناس��رافورزيد-كهكاربهدس��توپايشبپيچيدو

پرخورىبهخوارى،وخوارىبهنگونسارىكشيد«؛)نهج البالغه، خطبه 3(

1-2- تأثیر تحوالت نادرست فرهنگی، بر اخالق اجتماعی مسلمین

م(، گردانندگان س��قیفه بس��تری را در  پس از رحلت پیامبر اکرم )صلّی اهلل علیه و آله و س��لّ
جامعه مهیا کردند، و با بهره گیری از آن، تغییر و تحوالت اساس��ی را در فرهنگ اس��المی و 
فرهنگ نبوی ایجاد نمودند. آنها خوب می دانستند که تنها با دور کردن مسلمانان از فرهنگ 
اس��المی و انس��انی، می توانند بر مس��لمین حکومت کنند. به همین سبب تالش بسیاری در 
جهت فراموش کردن فرهنگ نبوی )صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( نمودند، و گذشت زمان نیز 
به عمیق تر ش��دن این تحوالت کمک ش��ایانی کرد و فاصله ی مسلمانان را با فرهنگ اسالمی 

بیشتر نمود.  

1-2-1- احیای تعصب های جاهالنه
م( تالشی ش��ایان در جهت دگرگونی نظام قبیله ای و  پیامبراکرم )صلّی اهلل علیه و آله و س��لّ
خوی های قوم گرایی انجام داد. عملکرد ایش��ان در جهت جایگزینی حق و عدل بر اندیش��ه ی 
قوم گرا و قبیله پرس��تی بود. اما در جریان هایی که پس از رحلت پیامبراکرم )صلّی اهلل علیه و 
آله و سلّم( بر جامعه حاکم شد، حق و عدالت در برابر پیوندهای جاهلی کنار گذاشته شد، و 
تعصب های قبیله ای، عاملی جهت هموار کردن مس��یر خالفت گشت. گروهی با بهره گیری از 
تعصبات قبیله ای، خود را جهت رس��یدن به قدرت و خالفت آماده ی می کردند. )دلشاد تهرانی، 
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1392؛ صص 141-119(1. 
جریان سقیفه محصول این رویکرد است. چرا که تنها انگیزه ی انتخاب در آن روز، درگیری 

و نزاع بر پایه ی تعصبات قبیله ای بود.)عالیلی، 1374؛ ج 2، ص 53(.
امعان نظر در س��خنان امام گویای این مطلب است که نزد ایشان دگرگونی ارزش ها 
و بازگش��ت به فرهنگ جاهلیت از نتایج وقایع پیش آمده در دوران خلفای سه گانه است که 
یکی از مهم ترین نمودهای آن احیای تعصبات جاهلی بود. عصبیت جاهلی نه تنها مس��یر را 
برای رس��یدن شیوخ س��قیفه به موفقیت هموار کرد، بلکه به مرور زمان در میان عموم مردم 
دوباره احیا گش��ت، و زمینه ساز بسیاری از مشکالت و مقابله ها در حکومت عدالت محور امام 

علی شد. 

1-2-2- گسترش بی بصیرتی و بی خردی
ظاهربینی و بی بصیرتی مردمان از جمله عوامل موثر در برپایی حکومت های ظلم گرا اس��ت. 
زیرا تنها با این ابزار است که حاکمان می توانند خواسته های خویش را به راحتی به پیش برند. 
روابط و مناسباتی که در سقیفه رخ داد تا حد زیادی بر این بی خردی دامن زد، و گرایش به 
دیندارِی ظاهرگرایانه را در مردم ایجاد نمود. در این ش��رایط خلفا سفارش بسیاری به برپایی 
اعمال عبادی داشتند، اما هیچ تالشی در جهت فهم عمیق مردم از روح شریعت و اصل دین 
نکردند. اعمال نامش��روع در جامعه توسط حاکمان با پوششی دینی انجام می شد. از آنجا که 
م��ردم عادت به اطاعت کورکورانه کرده بودند، با س��کوتی جاهالنه کار را برای آنها تس��هیل 

می کردند. )دلشاد تهرانی، 1392؛ ص 156(. امام علی خطاب به مردمان چنین می فرماید: 

»همچونبدخويانجاهليّتمباش��يد،كهنهدردينفهمیدارند،ونهشناس��اى
كردگارند،-بهصورتانس��ان،ودرونپستترازجانوران-.همانندتخمیدر
گودالیبهريگس��تان،كهش��ترمرغنهددرآن،اگربشكنندشگناهاست،واگر

نهندش،بودكهدرونشمارىسياهاست«؛)نهج البالغه، خطبه 166(.

خلیفه ی دوم نه تنها اختیارات خود را در حدود روابط سیاس��ی و اجتماعی به عنوان یک 

1. جهت شرح بیشتر مطلب نک به: ابوبکر الجوهری،323؛ صص 58- 60 ص37؛ ابن ابی الحدید المعتزلی، 1378؛ ج 
6، ص��ص 9- 12، ج 2،ص 44؛ المجلس��ی، 1403؛ ج 28،ص185. الطب��ری، 1979؛ ج 3، ص 209؛ ابن االثیر،1385؛ 

ج 2، ص 326. 53.
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حاکم بسیار گسترده می دید، که در امور دینی و تشریع نیز حق ویژه برای خویش قائل بود.او 
در دوره ی خالفت خود، با اتکا به همین اختیارات به بدعت آفرینی پرداخت، و در این راه خود 
را مقید به چیزی جز ش��ناخت خویش از قرآن و شرع نمی دانست. در مواردی نیز که خود را 
عاجز می دانست با رایزنی و مشورت صحابه امور را به پیش می برد، و نوعاً اجتهاد های شخصی 
او بر اساس )مصالح( مورد نظرش صورت می گرفت. )جعفریان، 1374؛ ج 2،صص 80-83(. از آن 
جمله می توان به مواردی همچون متعه ی حج و متعه ی نساء که از مشهورترین امور شرعی اند، 

اشاره کرد. )ابن شبه النميری،1400؛ ج 1، صص 720-716(.
روش خلیفه دوم سبب شد در آینده نیز کسانی از صحابه با وجود قرآن و سنت، صرفاً بر 
اس��اس )مصلحت گرایی( احکامی مطرح کنند. )برای مثال عثمان بن عّفان بر خالف پیامبر 
)صلّ��ی اهلل علیه و آله و س��لّم( و حتی خلفای قبل از خود، نم��ازش را در منی، تمام خواند و 
زمانی که با اعتراض صحابه از جمله امیرالمؤمنین مواجهه ش��د، گفت: »مصلحت دیدم 

چنین کنم و رأی من چنین است.«)النویری، 1405؛ ج 5، ص 39(.
این عملکردها مردم را رفته رفته از اصل اس��الم و س��یره ی پیامبر )صلّی اهلل علیه و آله و 
س��لّم( دور ساخت، و به پیش��ینه ی فرهنگ جاهلی خویش بازگرداند. در شرایط پیش آمده، 
مردم به جای بهره مندی از عقل و درایت خویش، چشم به دهان شیخ قبیله و بزرگ خاندان 
داشتند تا ببینند که آنها چه تصمیمی برایشان خواهند گرفت. امام علی در نقد تحوالت 

پس از دوران پیامبر می فرماید:

»وچونخدافرس��تادهخودرانزدخويشبرد،گروهیبهگذش��تهبرگرديدند،و
باپيمودنراههاىگوناگونبهگمراهیرس��يدند،وبهدوستانیكهخودگزيدند
پيوستند،وازخويشاوندگسستند.ازوسيلتیكهبهدوستیآنمأموربودندجدا
افتادند،وبنيانراازبنبرافكندند،ودرجاىديگربنانهادند«؛)نهج البالغه، خطبه 150(.

امام علی در این خطبه به بی بصیرتی مردم در ماجرای سقیفه اشاره می کند. 

1-2-3- تاثیرگذاری سیاست و تربیت عصر خلیفه ی دوم، بر رشد خشونت ورزی و 
ظاهر بینی خوارج 

سیاست پیش گرفته در دوران خلفا، به ویژه در دوره ی خالفت عمر بن خّطاب، که سیاستی 
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مبتن��ی بر خش��ونت، خودمح��وری و ارعاب را پی��ش گرفته بود، جامعه ی اس��المی را دچار 
آسیب های فرهنگی کرد. )برای مشاهده نمونه های تاریخی نک: )ابن الطقطقی، 709؛ ص 106((.

عمر در اجرای سیاس��ت های فرهنگی نیز نهایت خش��ونت را به خرج می داد، چنان که به 
صحرانشینان قرآن می آموخت، سپس شخصی را برای امتحان آنان می فرستاد، و اگر اشکالی 
در یادگیری داشتند آنها را کتک می زد، و گاه در تنبیه آنها زیاده روی می کرد. )زیدان،،1914؛ 
ج 16، ص 58(. او به گونه ای در یادگیری قرآن اصرار داشت که مواجب ساالنه 2000 درهم را 
به کسانی که قرآن آموخته بودند، می داد. )هيندز،1381؛ ص15(.اینچنین عدم توازن در صدور 
فرمان ها و تصمیم گیری هایش زیاد به چشم می خورد. )نک به: ابن ابی الحدیدالمعتزلی، 1378؛ ج1، 

ص 181(.چنانچه حضرت علی در تحلیلی از دوران حکومت خلیفه ی دوم می فرماید:

»س��پسآنرابهراهیدرآوردناهموار،پرآس��يبوجانآزار،كهروندهدرآن
هردمبهس��ردرآيد،وپیدرپیپوزشخواهد،وازورطهبهدرنيايد.سوارى
رامانس��تكهبربارگيرتوس��ننشيند،اگرمهارشبكش��د،بينیآنآسيببيند،
واگررهاكندس��رنگونافتدوبميرد.بهخداكهمردمچونانگرفتارش��دندكه
كسیبراسبسركشنشيند،وآنچارپابهپهناىراهرودوراهراسترانبيند«؛

)نهج البالغه،خطبه 3(.

امیرالمؤمنین علی در این بیان آس��یب های مخربی را که خلیفه ی دوم با عملکردش 
بر جامعه ی مس��لمین وارد س��اخته بیان می کند. زیرا این دوره ی تاریخی، تأثیر به سزایی در 
تقویت روحیات خوارج داش��ت. سخت گیری و خشونت عمر در رابطه با آنچه که خود، احکام 
دین می دانست، باعث شد، خوارج بعدها عالقه و وابستگی خاصی به دوران عمر داشته باشند، 
و ای��ن عالقه را بارها ابراز کنند. رفتار خش��ن عمر در جریان بیعت گرفتن برای ابوبکر نیز به 

شدت عمل نمایان گشت.)ابن ابی الحدید المعتزلی، 1378؛ ج 2، ص 174(.
خوارج هنگامی که امام علی به سمت نهروان حرکت کرد، از مذاکره با او سر باز زدند 
و شرط غیر ممکنی را پیشنهاد کردند که طبق آن، در صورتی از امام علی پیروی خواهند 
کرد، که او همچون عمر با آنها رفتار کند. )البالذری،279؛ ج 1، ص 396(.یکی از خوارج در پاسخ 
به قیس بن سعد عباده می گوید: حق برای ما آشکار است، ما هرگز تابع آنها نیستیم، تا اینکه 

همچون عمر کسی را بیاورید. )همان، ج 2، ص 371؛ الدینوری، 1960؛ ص 207(.
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گرچ��ه خوارج ب��ه گفته ی برخی مورخی��ن اولین ب��ار در دوران جاهلیت ب��ه وجود آمده 
بودند،)ناجی،1393،ج 16( اما خشنونت رفتاری، سخت گیری ها، اجرای عدالت ظاهری با شیوه های 

نامعقول خلیفه دوم، سبب تقویت افکار و عقاید افراطی آنان گردید. )خاکرند، 1372؛ ص 39(.

1-3- تاثیر تحوالت نادرست اقتصادی، بر اخالق اجتماعی مسلمین
وقایع پیش آمده در دوران بیس��ت و پنج س��اله ی قبل از حکومت امیرمؤمنان، تحوالت 
بسیاری را در مسائل اقتصادی جامعه ی اسالمی به وجود آورد. که در طی آن، عده ای به مقامات 
عالی دولتی و مال های بیحساب دست یافتند؛ در مقابل افرادی به فقر و گرسنگی دچار شدند. 
این آسیب اجتماعی، علیرغم تالش های پیامبراکرم)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم( در رفع اختالف 

طبقاتی، فضایی به وجود آورد که فاصله ی طبقاتی دوباره در جامعه حاکم شود.

1-3-1- بی عدالتی منشأ پیدایش نظام طبقاتی
توزی��ع ناعادالنه ی بیت المال و ایج��اد فاصله ی طبقاتی میان مردم یکی دیگر از تحوالتی بود 
که در عصر خلفا به ویژه خلیفه ی سوم رخ داد، و آسیب جدی را به همراه داشت. در اثر این 
سیاس��ت، گروهی به انواع امتیازات و امکانات کالن دس��ت یافتند، و جمع بسیاری در تنگنا 
و محرومی��ت همه جانبه قرار گرفتند. این درصورتی بود که در زمان حیات حضرت رس��ول 
)صلّی اهلل علیه و آله و سلّم(، هرکس با هر نژاد و خاندان و هر موقعیتی ایمانی و اجتماعی که 
داش��ت بهره ای یکسان از بیت المال داشت. این روش تقسیم بیت المال تا زمان خلیفه ی اول 
به همین منوال گذش��ت. اما در زمان خلیفه ی دوم با گسترش فتوحات، درآمدهای بسیاری 
به بیت المال مسلمین سرازیر گشت، و به جهت زیادی درآمدها، توزیع آن با مشکالتی همراه 
گش��ت، و خلیفه برای رفع این مشکل تصمیم ناعادالنه ای گرفت. که طبق آن قرار شد، برای 
مردم دیوان )دفتر حقوق بگیران( فراهم کند، و بر اس��اس آن برای مهاجران پنج هزار، برای 
انصار چهار هزار و برای زنان پیامبر دوازده هزار دینار مقرر گرداند. که این تصمیم گیری اولین 
اقدام جهت بر هم خوردن تقسیم سرانه ی بیت المال به مساوات، بود، و بهانه ای شد تا سنت 
م( کنار گذاش��ته ش��ود، و نظامی تبعیض آمیز به  عادالنه ی پیامبر)صلّی اهلل علیه و آله و س��لّ
وجود آید. بعد از خلیفه ی دوم، عثمان نیز این رویه را پیش گرفت، و تا آنجا که می توانس��ت 
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دارایی های عمومی را به یغما برد، و در نهایت، بی عدالتی همه جا را فراگرفت.)دلش��اد تهرانی، 
1392؛ صص150- 166. به نقل از)ابن ابراهيم، 1399؛ ص45. ابن سلمه، 1416؛ ج 3، ص 305((.

از عملکرد خلیفه ی سوم اینچنین برداشت می شود که او بیت المال مسلمین را، خزانه ی 
شخصی خویش می دانست، و به خود اجازه می داد هر طور که می خواهد، آن را میان اقوام و 
خویشانش تقسیم کند. همین سیاست نادرست او سبب شد، تا امور مسلمین به دست گروهی 
س��پرده ش��ود که به هیچ روی صالحیت و توانایی اداره ی امور را نداشتند، و به دلیل نداشتن 
تعلقات دینی و انگیزه ی خدمت گزاری، از هر گونه دخل و تصرفی در بیت المال مس��لمین ابا 
نداشتند. آنها به مردم به چشم بندگان خود می نگریستند، و با این ادعا که ما نمایندگان خدا 
هس��تیم، به خود اجازه ی هرگونه دست درازی را به اموال مسلمین می دادند. )الطبری، 1979؛ 
ج4، ص283؛ ابن االثير، 1385؛ ج3، ص114؛ ابن خلدون، 1408؛ ج 2،صص 587-588(.در راس��تای 

این عملکرد عثمان، حضرت امیر می فرماید:

»تاسّومينبهمقصودرسيد...خويشاوندانشبااوايستادند،وبيتالمالراخوردند
وبرباددادند.چونش��تركهمهاربرد،وگياهبه��ارانچرد«؛)نهج البالغه،خطبه 3(.

بذل و بخشش های خلیفه ی سوم در تمام دوران حکومتش ادامه داشت. نمونه ی بارز آن 
زمانی بود که عثمان، حکم بن عاص را برای جمع آوری زکات یکی از قبیله های بزرگ فرستاد، 

و او با مالی بالغ بر سیصد هزار درهم بازگشت، و خلیفه همه ی آن مال را به او بخشید.1
آنچه که امام علی را در این شرایط به اقدام وا داشت، بی عدالتی هایی بود که در اثر آن، 
بخش عظیمی از جامعه ی اس��المی در محرومیت فرو رفت، و همین امر یکی از دالیل اصلی 

پذیرش حکومت از جانب ایشان گردید. چنانکه فرمود:

»اگرخداعلمارانفرمودهبودتاستمكارشكمبارهرابرنتابندوبهيارىگرسنگان
س��تمديدهبش��تابند،رش��تهاينكارراازدستمیگذاش��تموپايانشراچون

آغازشمیانگاشتم«؛)نهج البالغه،خطبه 3(.

1. الب��الذری، 1417؛ ج 6، ص��ص 133- 137؛ جه��ت یافتن نمونه های تاریخی دیگر ن��ک به:)ابن ابی الحدید المعتزلی، 
1378؛ ج 3، ص 35،ج 1، ص 199؛ الیعقوب��ی،284؛ ج2،ص166؛ البیهق��ی، 458؛ ج 6، ص 301. اب��ن االثیر، 1385؛ ج 

2،ص249. ابن قتیبه الدینوری، 1415؛ ص194؛ ابو هالل عسکری، 1407؛ ص 127(.
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سخنان امام علی به خوبی تصویرگر اوضاع نابسامان اقتصادی آن روزگار است. به این 
ترتیب که، نه تنها گس��ترش فتوحات و افزایش بیت المال مسلمین در جهت عمران و آبادی 
س��رزمین های اس��المی به کار گرفته نش��د، بلکه با توزیع ناعادالنه ی آن در دست گروه های 
خاص، اسباب آسایش بیش از حد عده ای و نیز توطئه و فساد همین افراد در جامعه اسالمی 

فراهم گشت. )العالیلی، 1994؛ ص21(.

1-3-2- اعتبار بخشی به اشرافیت مادی
ماجرای س��قیفه، با این اعالم ابوبکر که رئیس مس��لمانان باید از قریش باشد، نقطه ی آغازین 
اش��رافیت مادی بود. در ادامه نیز عمر با تبعیت از این قوم گرایی، اموال بیشتری از بیت المال 
به آنها اختصاص داد، و عاملی ش��د تا اصل مساوات از بین برود، و اشرافیت مادی با اشرافیت 
معن��وی با ه��م آمیخته گردد، تا آنجا ک��ه در پایان خالفت عثمان، قری��ش نه تنها از جهت 
تص��دی مقامات مهم دولتی بر غیر قریش برتری داش��تند، بلکه مقدم��ات برتری نژادی نیز 
فراهم شد.)شهيدی، 1358؛ ص56(.گذشته از تبعیضی که عمر در تقسیم بیت المال ایجاد کرد، 
فتوحات خارجی نیز در دوران او، عاملی ش��د تا فرصت تربیت دینی از مسلمین گرفته شود، 
و روحیه ی خش��ن و بیابانی آنها تداوم بخشد. تعجیل در کشورگشایی قبل از آموزش نظامی 
و نیز تماس مس��لمانان با غیر مس��لمانان عاملی شد در جهت دس��ت خوردن اعتقادات پاک 
مس��لمانان، و نیز باعث ش��د تا دین در حد انجام آداب و رسوم شناخته شود، و اعتقاد محکم 
و اس��تواری نس��بت به حقیقت آن وجود نداشته باشد. البته خلفا از این ضعف اعتقادی مردم 
مطلع بودند، ولی هیچ تالشی در جهت بهبود آن نکردند، و تنها برخی خواص، چون ابوذر و 
معاذ بن جبل بودند، که به تربیت دینی مردم را همت گماشتند.)خاکرند، 1372؛ ص 28.به نقل 

از)العالیلی، 1994؛ ص184((.
عثمان فرمانی در رابطه با فیء داد که بر اساس آن، عده ای از مسلمانان که شاهد جنگ های 
قادسیه و مدائن بودند، و نیز کسانی که بعداً در مدینه ماندند، و به عراق هجرت نکردند، آزاد 
بودند تا س��هم خود از اراضی نزدیک مدینه را به صوافی عراق منتقل کنند. در نتیجه ی این 
طرح، طلحه، مروان، اشعث و افرادی از قبائل که در عراق بودند، در عوض اراضی که در دیگر 
نقاط داشتند، مناطق قابل توجهی از آنچه که در این زمان صرافی عراق محسوب می شد، به 
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دست آوردند. )همان؛ صص 52-53(. همچنین در زمان او بسیاری از صحابه ملک ها و خانه هایی 
ب��ه دس��ت آوردند که در آن زمان معروف بود از جمل��ه: طلحه و زبیر و عبدالرحمن بن عوف 
و س��عد بن ابی وقاص خانه هایی در بصره، کوفه، مصر، و اس��کندریه ساختند که معروف بود.

)المس��عودی، 346؛ ج 2، ص 343(. این بی عدالتی های اقتصادی توقعات نابجای بس��یاری را در 
برخی از س��ران و بزرگان به وجود آورد، و آس��یب های اخالقی بسیاری را به حکومت اسالمی 
تحمیل کرد، که با به حکومت رسیدن حضرت امیر جلوی گسترش و شیوع بیش از پیش 

آن گرفته شد.
امیرالمؤمنی��ن علی در خطبه ای به تحلیل نظ��ام اقتصادی ظالمانه به وجود آمده در 

این دوره می پردازد: 

»شمادرروزگارىهستيدكهخوبیدرآنپشتكردهوهمچنانمیرود،وبدى
روىآوردهوپيشمیدود.وطمعشيطاندرتباهكردنمردمانبيشترمیشود.اين
روزگارىاس��تكهسازوساختشيطانقويترگرديده،وفريبوبدسگالی
اوفراگيرترگشته،وشكاروىدردسترسقرارگرفته.گوشهچشمبههرسوكه
خواهیبهمردمبيفكن!آياجزمستمندىبينیبافقردستبهگريبان،يادولتمندى
بانعمتخدادركفران،ياآنكهدس��تبخش��شن��دارد،وندادنحقخدارا
افزونیمالبهحسابآرد،ياسركشیكه-ازسخنحقروگرداناست-،گويی

گوشاوازشنيدنموعظتهاگراناست«؛)نهجالبالغه،خطبه129(.

این تعبیرات صریح و آشکار امام، نشان می دهد، هنگامی که حاکمان و کسانی که در رأس 
قرار دارند، فاس��د شوند، فس��اد فراگیر خواهد شد، و این امر زمینه ساز انحراف مردم از مسیر 

اصلی به سمت و سوی دین گریزی و توجه به ظواهر دین خواهد گردید. 

نتایج
1( یکی از دالیل اصلی انحراف اجتماعی در دوران حکومت امام علی، بدعت هایی بود که 

در ماجرای سقیفه و عملکرد خلفای سه گانه بروز یافت. 
2( این بدعتها در س��ه حوزه ی سیاس��ت، اقتصاد، و فرهنگ آس��یب هایی سخت را بر جامعه 



95
ن 

ستا
تاب

/ 4
9 

ره
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

20

تحمیل نمود.
3( در عرصه سیاست آداب و رسوم و مناسباتی در جامعه رسمیت یافت که پیشتر در فرهنگ 
ترویج ش��ده توس��ط پیامبر اکرم)صلیه اهلل علیه و آله( مردود و قبیح ش��ناخته شده بود. 
اصلی ترین خصیصه تبدیل حکومت از الگوی ابزاری به هدف بود، که معضالت بس��یاری 

ناشی از این طرز تفکر رخ نمود.  
4( در عرصه ی فرهنگ اقدام های صورت گرفته باعث احیای تعصبات جاهلی، و گسترش بی 
بصیرتی و بی خردی در جامعه گشت؛ و در مجموع ریشه ی مشکالت عدیده ای در حکومت 

عدل محور و اصالح گر امام علی شد.
5( در عرصه اقتصاد عملکرد مجموعی خلفا، جامعه اس��المی را  به س��مت و س��وی ظلم و 
بی عدالتی کشاند؛ و در اثر آن فضایی جهت ایجاد فاصله ی طبقاتی و اشرافیت در جامعه 

به وجود آمد. 



21

ی ...
اع

تم
 اج

الق
 اخ

 بر
انه

ه گ
 س

ای
خلف

رد 
لک

عم
ی 

اس
شن

ب 
سی

آ

منابع 
ابن االثير، عّزالدین أبو الحسن علی ابن محمد، الکامل فی التاریخ، بيروت: دار صادر.1385 -
ابن اب��ي الحدید المعتزلی، عّزالدین عبدالحميد بن هبه اهلل، ش��رح نهج البالغه، بتحقيق محمد  -

ابوافضل ابراهيم، مصر: دار احياء الکتب العربية.1378
ابن خلدون، أبو زید عبد الرحمان بن محمد، تاریخ ابن خلدون)دیوان مبتدأ و الخبر فی التاریخ  -

العرب و البربر و من عاصرهم من ذوی الش��أن االکبر(، تحقيق خليل ش��ماده، و سهيل زّکار، 
بيروت: دارالفکر.1408

ابن سعد، أبو عبداهلل محمد، الطبقات الکبری، بيروت: دار بيروت للطباعة و النشر.1405 -
ابن ش��به النميری، أبوزید عم��ر، تاریخ المدینة المنّورة، حّققه فهيم محمد ش��لتوت، بيروت:  -

دارالتراث.1400
ابن قتيبه الدینوری، أبو محمد عبداهلل بن مس��لم، المعارف، تحقيق ثروة عکاش��ة، قم: افس��ت  -

منشورات الرضی.1415
_____" )276(، االمامة و السیاسة، تحقيق طه محمد الزینی، بيروت: دار المعرفة.276 -
أبوبک��ر الجوهری، احمد بن عبدالعزیز، الس��قیفه و فدک، روای��ة عزالدین عبدالحميد هبه اهلل  -

ب��ن ابی الحدید المعتزلی، تقدیم و جم��ع و تحقيق محمد هادی االمينی، طهران: مکتبة نينوی 
الحدیثة.323

ابو هالل العسکری، الحسن بن عبداهلل بن سهل، االوائل، بيروت: داراکتب العلمية.1407 -
البالذری، أبو الحسن أحمد بن یحيی، أنساب االشراف، بيروت: دارالفکر.1417 -
البيهقی، أبوبکر احمدبن الحسين)458(، السنن الکبری، بيروت: دارالمعرفة.458 -
جعفریان، رس��ول،تاریخ سیاسی اس��الم، تاریخ خلفا )از رحلت پیامبر)ص( تا زوال امویان(،  -

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی. 1374
خاکرند، شکراهلل، علل شکل گيری خوارج، سازمان تبليغات اسالمی، بی جا، 1372 -
دلشاد تهرانی، مصطفی، لوح بينایی، تحليل تاریخ حکومت امام علی با تاکيد بر نهج البالغه،  -

تهران، انتشارات دریا، 1392
الدینوری، ابوحنيفه احمد بن داوود، االخبار الطوال، تحقيق عبد المنعم عامر، القاهره، دار احياء  -

کتب العربيه، 1960



95
ن 

ستا
تاب

/ 4
9 

ره
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

22

زیدان، جرجی، تاریخ التمدن االسالمی، بيروت، دارالمکتبه الحياه، 1914 -
السيدالرضی،ابوالحسن محمدبن الحسين، نهج البالغه، بيروت، ضبط نصه و ابتکر فهارسه العلميه  -

صبحی صالح، 1387
شّری، محمدجواد، اميرالمونين اسوه ی وحدت، )ترجمه محمد رضا عطایی(، مشهد، بنياد  -

پژوهش های اسالمی،1366
شهيدی، سيد جعفر، ترجمه نهج البالغه، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 1348 -
------، پژوهشی تازه پيرامون قيام امام حسين، انتشارات اميرکبير، 1358 -
الطبری، ابوجعفر محمدبن جریر، تاریخ الطبری )تاریخ الرسل و الملوک(، تحقيق محمدابوالفضل  -

ابراهيم، القاهره، دارالمعارف،1979
العالیلی، عبداهلل، تاریخ الحسين نقد و تحليل، بيروت، دارالحدید، 1994 -
------، برترین هدف در برترین نهاد، نقد وتحليل تاریخ امام حس��ين، ترجمه س��يد  -

محمد مهدی جعفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1374
المجلس��ی،محمد باق��ر، بحاراالنوار الجامعه لعلوم االئمه االطه��ار، داراحياء التراث العربی،  -

بيروت، 1403
المسعودی، ابوالحسن علی بن الحسين، مروج الذهب و معادن الجوهر، بيروت، داراالندلس، 346 -
مکارم شيرازی،ناصر،با همکاری جمعی از نویسندگان، پيام امام اميرالمونين، شرح تازه و  -

جامعی بر نهج البالغه، بی جا، دارالکتب االسالميه،1390
ناجی، محمد، خوارج، مقاله دانشنامه جهان اسالم، 1393. -
النویری، احمدبن عبدالوهاب، نهایه االرب فی فنون االدب، القاهره، دارالکتب النصریه، 1405 -
هيندز، مارتين، ریشه یابی جریان های سياسی کوفه در نيمه نخست قرن اول هجری، )ترجمه  -

محمد علی رنجبر(، مقاله ی فصلنامه تاریخ اسالم،1381.
اليعقوبی، احمدبن ابی یعقوب بن جعفربن واضح، تاریخ اليعقوبی، بيروت، دارصادر،284 -


