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دریافت: شهریور 94
پذیرش: بهمن 94

 آسیب شناسی خّواص و رويکرد سیاسی کارگزاران حکومت
 نسبت به آنان از ديدگاه نهج البالغه

محّمد شریفی1
مجتبی فائق2

چکیده
یکی از مهمترین مباحث معاصر، بحث خّواص اس��ت. ش��ناخت گونه های خّواص و 
آس��یبهایی که ممکن است ایشان به آن دچار شوند از جمله مواردی است که کمتر 
مورد تحقیق قرار گرفته اس��ت. عاوه بر این، بررس��ی آس��یب شناسانۀ جهت گیری 
کارگزاران حکومت که در بیش��تر موارد به عنوان عاملی در ایجاد و یا دامن زدن به 

آسیبهای خّواص، اثرگذار است، بسیار حائز اهمیت است.
بررس��ی این موضوع بر اس��اس آموزه های اسامی و با اس��تفاده از منابع آن به ویژه 
کتاب نهج الباغه، امری ضروری اس��ت. از این رو، در این پژوهش، با روش تحلیلی – 
توصیفی، عوامل آسیب زا در نخبگان، آسیبهای ناشی از این عوامل و پیامدهای ناگوار 
اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی آن، به ویژه جهت گیری نادرست کارگزاران حکومت 
– به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیب زا – با عنایت به رویکردهای حکومت َعلوی 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
آسیبهایی که خّواص بدان دچار می شوند به دو دستۀ »آسیبهای مشترک« مثل عصبّیت 
قومی- خویشاوندی، سطحی نگری، استبداد رأی، دنیاطلبی و زیاده خواهی و »آسیبهای 
اختصاصی« مانند منزلت اجتماعی، فضاسازی معاندان و جهت گیری نادرست کارگزاران 
حکومت، تقس��یم می شوند. همچنین جهت گیری نادرست کارگزاران حکومت نسبت 
به خّواص از دو دیدگاه ایجابی و س��لبی قابل بررس��ی اس��ت. دیدگاه سلبی که محل 
بحث اس��ت دارای دو جنبۀ اقتصادی و سیاس��ی اس��ت؛ جنبۀ اقتصادی به تبعیض و 
برخورداریهای ناحّق اقتصادی اش��اره دارد و جنبۀ سیاسی به موضوع »رابطه ساالری« 

به جای »شایسته ساالری« و تسامح و تساهل کارگزاران نسبت به خّواص می پردازد. 

کلیدواژه ها: 
آسیب شناسی، خّواص، بصیرت، کارگزاران، نهج البالغه.
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مقدمه

مقصود از آسیب شناس��ی، شناسایی آن دس��ته از عوامل مهم و مؤثّری است که بوجود آمدن 
ی��ا ت��داوم حیات آنها می توان��د فرآیند تحّقق هر نظام یا سیس��تمی را متوّقف و یا به صورت 
محسوس، ُکند نماید )دورکیم، 1373، ص74(. کارگزاران حکومت نیز شامل دو گروه می شوند: 
یکی حاکمان و دیگری واسطۀ میان حاکمان و مردم که همان مدیران اجرایی، نظامی، قضایی 

و... هستند )معلوف، 1374، ص530 و531(.
یکی از مس��ائل بسیار مهم در آس��یب شناسی اخاقی و رفتارهای س��ازمانی کارگزاران 
حکومت، جهت گیری ایشان نسبت به خّواص و یا به تعبیری، نخبگان است که بسیار چالش 
برانگیز بوده و در صورت بی توجهی، آفتهای فراوانی در پی دارد. این آسیب در منابع اسامی 
از جمله: کتاب شریف نهج الباغه مورد توجه قرار گرفته است که  از جهت شناسایی گونه های 
خّواص و نیز چگونگی جهت گیری شایستۀ کارگزاران نسبت به ایشان بسیار کاربردی است و 

باید مورد بررسی قرار گیرد. 
دربارۀ خّواص، چند تألیف مستقل انجام شده است؛ کتاب »خّواص و لحظه های تاریخ ساز«؛ 
توسط مؤسسۀ فرهنگی هنری قدر والیت، تألیف و منتشر شده است؛ همچنین کتاب »جام 
عبرت« تألیف س��ّید حسین اس��حاقی، که به بررسی عملکرد عوام و خّواص در حادثۀ عاشورا 
با تکیه بر بیانات مقام معظم رهبری پرداخته اس��ت و نیزکتاب »عبرتهای عاش��ورا«؛ به قلم 
س��ید احم��د خاتمی که با رویکردی مش��ابه اثر قبل، به تحلیل نقش خ��ّواص و عوامل مؤثر 
در جهت گیری نادرس��ت آنها در حادثۀ عاش��ورا می پردازد. در این زمین��ه چند مقاله نیز به 
رش��تۀ تحریر در آمده است؛ از جمله: »نقش خّواص در تضعیف حکومت علوی« نوشتۀ جواد 
س��لیمانی و »نقش بازدارندگی خّواص در حکومت علوی« به قلم س��ید حسین همایون )نک: 
پی نوش��ت(؛ این تألیفات، عمدتاً آسیبهای مشّخصی از خّواص را بدون ارائۀ طبقه بندی، بیان 
نموده و دسته بندی و تحلیلی جامع از آسیبهای پیش روی نخبگان سیاسی ارائه نمی دهند. 
نگارندگان در پژوهش پیش رو، پس از واژه شناس��ی خّواص، تعریف و طبقه بندی جامعی از 
نخبگان سیاسی براساس نهج الباغه، درصدد پاسخ به سؤالهای ذیل هستند: آسیبهای خّواص 
و همچنی��ن عوامل مؤث��ر در ایجاد آن و پیامدهای ناگوار آن ب��ر جامعه و حکومت بر مبنای 
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آموزه های علوی چیس��ت؟ همچنین کارگزاران حکومت ب��ه عنوان عاملی بیرونی در ایجاد و 
تشدید آسیبهای خّواص، چه رویکردی در این زمینه داشته اند؟

آسیب های خّواص به دو دستۀ »آسیب های مشترک« و »آسیب های اختصاصی« تقسیم 
می شوند که آسیبهای مشترک، آفاتی از قبیل تکّبر، حسد، سطحی نگری و... دارد که همگان 
در معرض آن هس��تند و آسیبهای اختصاصی شامل آفاتی نظیر: منزلت اجتماعی، فضاسازی 
معان��دان و جهت گی��ری نادرس��ت کارگزاران حکومت اس��ت که فقط »نخبگان« به س��بب 

برخورداری از جایگاه اجتماعی ویژه، ممکن است به آن دچار شوند.
از آن جایی که رکن اصلی این پژوهش، خّواص، گونه ها و آسیبهای مربوط به ایشان است 
الزم است که این مفهوم در منابع اسامی-  به ویژه نهج الباغه – به طور مبسوط مورد بررسی 
قرار گیرد. گفتنی اس��ت که واژۀ خّواص در نهج الباغ��ه با عنوان »خاّصه« بیان گردیده و در 

دستورالعمل حضرت علی به مالک اشتر، بارها مورد توّجه قرارگرفته است. 

1- معناشناسی »خاّصه« 
خاّصه از ریش��ۀ »خصص« اس��ت. برخی  از لغت شناس��ان »خاّصه« را به معنای کسی که نزد 
دیگری، مقّرب باشد در نظر گرفته و گفته اند: »خاصة الملک« یعنی دولتمردانی که از مقربان 
پادشاه باشند )معلوف، 1374، ص181(. برخی دیگر به مفهموم »ویژه بودن« و »برگزیده بودن« 
اش��اره کرده و گفته اند: »الذی اختصصته لنفس��ک« )فراهیدی، 1410، ج4، ص124؛ ابن منظور، 
1414، ج7، ص24؛ راغب اصفهانی، 1412، ص284(. آنچه میان لغت شناسان، مشترک است، دارا 

بودن مفهوم مخالف »عاّمه« است که بر آن تأکید کرده اند.
ًة الَّذیَنَظَلُمواِمْنُکْمَخاصَّ »خاّص��ه« تنه��ا در یک آیه از قرآن کریم »َواتَُّقواِفْتَنًةالُتصیَبنَّ
اهللََش��دیُدالِْعقاب« )االنفال/25( و به معنای »مخصوص بودن« و »ویژه بودن« است  َواْعَلُمواَأنَّ
ــبزواری، 1369، ج1، ص1380(. نکته قابل توجه درباره  ــفی س ــی، 1417، ج9، ص52؛ کاش )طباطبای
مصداق آیه، این اس��ت که برخی مفس��ران، آن را درباره گروهی از اهل بدر دانسته اند که در 
واقعه جمل، دچار فتنه شده و با امام علی به مقاتله پرداختند )قمی، 1367، ج 1، ص271؛ 

بلخی، 1423، ج2، ص108(.
 در نهج الباغ��ه، این واژه در مواضع متعدد به کار رفته که در یک دس��ته بندی مناس��ب 
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می توان آنها را به دو گروه تقس��یم کرد: دس��ته اول؛ »خاّصه« به معنای اطرافیان و نزدیکان 
حاکم و کارگزاران؛ از جمله، فرزندان، اقوام و خویش��اوندان و دس��ته دوم؛ به معنای نخبگان 

ازجمله یاران دانشمند و با ایمان، صاحبان قدرت و ثروت و....

الف( دسته اول: 
حض��رت عل��ی در نهج الباغه می فرماید: »َأْنِص��ِفاهللََوَأْنِصِفالنَّاَسِمْننَْفِس��َکَوِمْن
ِةَأْهِلَکَوَمْنلََکِفیِهَهًویِمْنَرِعیَِّتَک« )نهج البالغه، نامه 53(. در اینجا مقصود از خاّصه  َخاصَّ
همان نزدیکان و اطرافیان حاکم اس��ت؛ زیرا  »خاصه«و »أهلک« ترکیب اضافی هستند و در 
حقیقت، در اینجا خاصه به نزدیکان و اقوام، تعبیر ش��ده اس��ت.  ابن ابی الحدید، خاصه را به 
معنای فرزندان و خانواده و کس��انی که کارگزار، آنها را دوس��ت دارد و به ایشان متمایل است 
گرفته است )ابن ابی الحدید، 1337، ج17، ص33(. ابن میثم نیز در شرح خود، این واژه را به مفهوم 

خویشان و نزدیکان  می داند )بحرانی، 1362، ج5، ص143(. 

ب( دسته دوم: 
حضرت در ادامه، می فرماید: 

َهاِف��يالَْعْدِلَوَأْجَمُعَها َوَأَعمُّ اْلُُموِرِإلَْیَکَأْوَس��ُطَهاِفيالَْحقِّ »َولَْیُک��ْنَأَحبَّ
َط ُس��خْ ِةَوِإنَّ ِةیُْجِحُفبِِرَضیالَْخاصَّ ُس��ْخَطالَْعامَّ ِعیَِّةَفِإنَّ ]لِِرَض��ا[لِِرَضیالرَّ
��ة«)نهجالبالغه،نامه53(:و کاری که باید  ��ِةیُْغَتَفُرَمَع]ِرَضا[ِرَضیالَْعامَّ الَْخاصَّ
بیش از هر کار دوست داشته باشی، میانه روی در حق است و همگانی کردن آن 
در برابری و دادگری که بیش��تر سبب خشنودی رعیت می گردد )در هر کار آن 
را اختیار کن که به صالح حال همه باش��د هرچند بر خّواص گران آمده، از آن 
راضی نباشند( زیرا خشم همگان، رضا و خشنودی چندتن )خّواص( را پایمال 

می سازد و خشم  چندتن)خّواص( در برابر خشنودی همگان اهمیت ندارد.  

ابن ابی الحدید، مقصود از »خاّصه« را صاحبان ثروت و قدرت می داند که به سبب قدرت و 
مکنت خود، با حاکم و کارگزار، نزدیکی پیدا کرده و دارای مقام میانجی گری نزد حاکم هستند 
)ابن ابی الحدید، 1337، ج17، ص35(. قطب راوندی در شرح خود، »خاّصه« را کنایه از ثروتمندان 
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و عاّمه را غیر آنها دانسته است )راوندی، 1364، ج3، ص173(.
 عبارتی دیگر از نامۀ حضرت به مالک اشتر در تبین مفهوم »خاّصه«، صراحت دارد:»ُثمَّ
��ةوبَِطانَة« طبق بیاِن ابن ابی الحدید؛  ��ًةَوبَِطانَة...« )همان(. مقصود از »َخاصَّ لِْلَوالِ��يَخاصَّ ِإنَّ
ــد، ج17، 35ص(. در رابطه با  نزدیکان، اطرافیان و برگزیدگان )نخبگان( هس��تند )ابن ابی الحدی
مفهوم »بطانه« اکثر ش��ارحان، آن را یاران خاّص و صاحب سر دانسته اند )راوندی، 1364، ج3، 
ــة« در نهج الباغه به  ــی، 1358، ج20، ص290(. از ای��ن رو، می توان گفت؛ »خاّص ص200؛ خوی

معنای خویشان و اقوام، صاحبان قدرت و ثروت، نخبگان و برگزیدگان آمده است.
در منابع اس��امی، پنج دسته ماکهای اصلی برای تفکیک خّواص از عواّم ذکرشده است 
که عبارتند از: معیارهای عقانی و معرفتی؛ معیارهای اخاقی و عرفانی؛ معیارهای ادبی و زبان 
شناختی؛ معیارهای ناظر به نوع معیشت و تخصص حرفه ای و معیارهای سیاسی و اجتماعی 
)حداد عادل، 1375، ج4، ص646(. در این پژوهش با توجه به این که معیار سیاسی و اجتماعی، 
بیش��تر ناظر به نقش و پایگاه اجتماعی افراد اس��ت؛ عموماً از این مبنا و معیار برای تشخیص 

خّواص، بهره گرفته شده است.
در تقسیم بندی بر اساس معیار مذکور، میزان دوری و نزدیکی به کانون قدرت و حکومت، 
به ویژه، شخص حاکم، تعیین کنندۀ تعلق فرد به گروه خاصه یا عامه است. عاوه بر این، افراد 
صاحب نفوذ که در جهت گیریهای سیاسی و اجتماعی نقش مؤثری دارند نیز به عنوان خّواص 
– که عمًا به معنای نخبگان است – به حساب می آیند )حداد عادل، همان، ج4، ص649 و650(.

 در علم جامعه شناسی – که از علوِم جدید است – تعریفی از خّواص ارائه گردیده است، 
که به معناشناسی این واژه کمک می نماید و برای تطبیقِ مفاهیم واالی کام موالی متقیان، با 
اصطاحات معاصر بسیار کارآمد است. مردم در مطلق جوامع بشری، از حیِث تأثیرات متقابل، 
به دو قطِب تأثیرگذار و تأثیرپذیر، تقس��یم می شوند. در این میان، ویژگی گروه تأثیرگذار که 
معموالً اقلّّیت جامعه را تش��کیل می دهند، این اس��ت که می توانند براس��اس بصیرت، عقل و 
تحقیق به تحلیل و بررس��ی مسائل بپردازند و در جریانات اجتماعی پیش کسوت باشند وآنها 
»خّواص« و یا »نخبگان« نامیده می ش��وند. برخی از جامعه شناس��ان، نخبگان را به دو گروه 
تقسیم می نمایند: یکی نخبگان حاکم و دیگری غیر ایشان. مقصود از نخبگان حاکم، افرادی 
هستند که مناصب برجستۀ سیاسی را در اختیار دارند؛ البته گروههای فرعی نظیر، ثروتمندان، 
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روحانیون و اشراف نیز از وابستگان به نخبگان حاکم به حساب می آیند )باتامور، 1371، ص4(.
در مجموع از دیدگاه جامعه شناس��ان، »خّواص« نوعی از گروههای اجتماعی هستند که 
عامۀ مردم  در ارزشیابی خود، آنها را ماک و معیار قرار می دهند و در اعمال و رفتار خود از 
آنها الهام می گیرند، از این رو، به ایشان گروههای مرجع، داوری ویا استنادی نیز گفته می شود 

)وثوقی، 1377، ص209(. 
در واقع، خّواص از دیدگاه جامعه شناس��ی به اقلیتی گفته می ش��ود که در جریان س��ازی 
اجتماعی نقش بس��زایی دارند؛ گرچه ممکن اس��ت از لحاظ تحصیات، مدارج باالیی را طی 
نکرده باش��ند؛ اّما از لحاظ سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی، نقش ویژه ای داشته و به طور کلی 
می توان آنها را سردمداراِن جریانهای اجتماعی دانست. اّما به نظر می رسد تعریفی که از بیاناِت 
حضرت علی درباره خّواص قابل فهم است از تعریف فوق جامع تر و کامل تر است. از نظر 
حضرت علی، خّواص شامل دو گروه می شود: 1- فرزندان و خویشان کارگزاران حکومت 
2- نخبگان )فرهنگی، سیاس��ی، اقتصادی(. این تعریف به گونه ای شایسته، خّواص را معرفی 

می نماید و رابطه اش با تعریف خّواص در جامعه شناسی، »عموم و خصوص من وجه« است.

2- گونه شناسی خّواص از حیث جهت گیری
خّواص، همواره در طول تاریخ بش��ری، نقش مهم و محوری در پیروزی یا شکس��ت حکومتها 
و حرکت های تاریخی داش��ته اند. بنابراین، ش��ناخت خّواص و جایگاه آنها در تحوالت جامعه 
و تبیین آس��یبهای مربوط به ایش��ان و نی��ز عبرتهای حاصل از این بررس��ی ها در تطبیق با 
وضعیت کنونی جوامع اسامی از وظایف مهمی است که در این تحقیق، مّد نظر است. تاریخ 
جوامع دینی و بخصوص، تاریخ پرفراز و نشیب اسام، مشحون از جهت گیریهای مثبت و منفی 

خّواص در تحوالت اجتماعی است. 
خّواص از لحاظ جهت گیری به دو گروه تقسیم می شوند: »خّواص جبهۀ حق« و »خّواص 
جبهۀ باطل«. خّواص جبهۀ حق خود به دو دسته تقسیم می شوند: الف( دسته ای که آرمانها و 
ارزشهای اسامی برای آنها، اصل است و در آن هنگام که دین و دنیا در برابر هم قرارگرفتند، 
دین را بر دنیا و جلوه های آن ترجیح می دهند. ب( دسته ای که جذب دنیا و جلوه های آن اعم 
از مقام، ثروت، شهرت و... شده و باوجوِد تشخیِص حق و اهل حق از عمل به آن باز می مانند. 
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وقتی که پای انجام مسئولیت و ادای تکلیف، به میان می آید نمی توانند از دنیا بگذرند و دنیا 
را بر ادای تکلیف، مقّدم می دارند1. 

یکی از مهمترین ویژگیهای خّواص، »بصیرت2« است، که در جهت گیری ایشان در جامعه 
نقش بس��زایی دارد. در صورتی که خّواص در شرایط گوناگون بر اساس بصیرت، عمل نکنند، 
آس��یبهای اجتناب ناپذیری به جامعه، تحمیل شده و موجب انحطاط آن می گردد )نهج البالغه، 
خطبه 10 و خطبه 137(. از این رو می توان تقسیم بندی جدیدی از خّواص، ارائه داد که بر مبنای 
بصیرت باشد. یعنی: 1( »خّواص بابصیرت« یا همان نخبگانی که نسبت به ارزشها پایبند بوده 
و آرمانه��ای خ��ود را در مواجهه با بهره های دنیوی، فدا نمی کنن��د. 2( »خّواص بی بصیرت«؛ 
کسانی که در مواجهه با جلوه های دنیوی، از حّق، گذشته و با وجود شناخت حق، از عمل به 

آن باز می مانند3.
همگان بر این باورند که علی بن ابیطالب، فارغ از مقام امامت، یکی از خّواص بابصیرت 
اس��ت و گفتار و رفتارش می تواند معیاری در جهت شناس��ایی آسیبها – وعوامل ایجادکننده 
آن – در نخبگان و س��ردمداران جریانهای اجتماعی باش��د. بر همین اساس، برای شناسایی 
عوامل آس��یب زا و نیز آسیبهای ناش��ی از آن، سیره ایشان چه در دوران خافت و چه قبل از 

آن، مورد بررسی قرار گرفته است.

3- آسیب شناسی خّواص:
مقصود از آسیب شناسی خّواص، شناخت آن دسته از آفاتی است که نخبگان، به طور بالقّوه 

1.گفتنیاستکهخواصجبههباطلدراینپژوهش،جاییندارند؛زیراموردبررسی،حاکمیتکالناسالمیاستکه
ارزشهایدینیدرآنپایهواساساست.

2.بصیرت،واژهایمشتركدرقرآن،حدیث،عرفانوتصوفاستکهدرلغت،بهمعنایدلیل،حجت،برهانوبیناییدل
است.بصیرتدرقرآنوحدیث،برمفهومادراكقلب،معرفتوعبرت،دللتمیکند.برخیویژگیهایافرادبابصیرت
ازدیدگاهقرآنوحدیثعبارتنداز:1(تواناییتمیزمیانحقوباطل)النعام/104(2(آگاهیحقیقیازکنهمطلبو
دوریازغفلت)ق/22(3(نگاهیفراترازدنیاداشتنوازدنیاتوشهبرگرفتنبرایآخرت)نهجالبالغه/191و192(
4(استقامتبرحقدرشبهات)همان/496(5(پیمودنمسیرازرویعلم،یقینوهدایت)یوسف/108()تفسیرالقرآن

العظیم،ج2،ص803(بهنقلازدانشنامهجهاناسالم،ج3،ص484و485.
3.اینتقسیمبندیبارهادربیاناتمقاممعظمرهبریموردتأکیدقرارگرفتهاست)پرتوولیت،دفتر26،ص22،13،

.)40-39،36-35،31
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ممکن اس��ت بدان دچار ش��وند و در  مورد خّواص بی بصیرت، این ظرفیت به صورت بالفعل 
در می آید. این ش��ناخت، آفت های مختلف همراه با عوامل ایجاد کننده آنها را در حّد توان 
مورد بررسی قرار می دهد و خّط مشی مناسبی در جهت گیری کار گزاران نسبت به خّواص 

ترسیم می نماید. 
آسیبهای خّواص، به دو دسته کلی تقسیم می شوند: 

1( آسیبهای مشترک: یعنی عوامل و آسیبهایی که همگان ممکن است به آن دچار شوند. 
از جمله: تکبر، حسد، سطحی نگری و.... 

2( آس��یبهای اختصاص��ی: عوامل و آس��یبهایی که تنها خ��ّواص به س��بب ویژه بودن و 
برخورداری از جایگاه اجتماعی مخصوص، ممکن اس��ت به آن دچار ش��وند؛ از جمله: 

منزلت اجتماعی، فضاسازی معاندان و جهت گیری نادرست کارگزاران حکومت.
شناس��ایی همه آسیبهای خّواص و پیامدهای آن میسر نیست و تنها مواردی که در بروز 
نابسامانیهای اجتماعی بیش��تر اثرگذار بوده و اسباب انحطاط جامعه را فراهم می نماید مورد 

بررسی قرار می گیرد.

3-1- آسیبهای مشترک:
هدف از بررسی آسیب های مشترک در خّواص، شناخت پیامدهای این آفات در سطح نخبگان 
و برگزیدگانی است که در شکل گیری جریانهای اجتماعی نقش بسزایی دارند. به عنوان مثال؛ 
ممکن است یکی از افراد جامعه، دچار حسادت باشد؛ دایره اثرگذاری این آفت، حداکثر محدود 
به اطرافیان اوست و در جامعه، اثر چندانی ندارد؛ ولی اگر یکی از نخبگان و خّواص، به این آفت 
اخاقی، مبتا باشد پیامد آن – با توجه به میزان اثرگذاری وی – به همه جامعه بر می گردد.  

در خصوص آس��یبهای مش��ترک، تقس��یم بندی های گوناگونی ارائه گردیده است؛ ولی 
جامع ترین آنها، این آسیب ها را به دو دسته معرفتی و اخاقی تقسیم می کند )فرامرز قراملکی، 
1381، ص8(. مقصود از آس��یبهای معرفتی، آفاتی است که دستگاه عقانی، قوه فهم  شعور و 
ادراک آدمی را ویران می کند و او را از اس��تواری اندیشه محروم می سازد. آسیب های اخاقی 
نیز ش��امل رذایلی اس��ت که بتدریج در شخصیت فرد، ریشه دوانده و بصورت طبیعت ثانوی، 
در می آید؛ به گونه ای که سر انجام، شخصیت فرد را تباه می سازد و در نتیجه، رفتارهای او نه 
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برخاسته از عقل سالم و نه قلب سلیم و دل پاک است )همان(.

3-1-1- آسیبهای معرفتی خّواص
آسیبهای معرفتی که معموالً »خّواص بی بصیرت« به آن مبتا می شوند عبارتند از: 

1- عصبیت قومی - خویشاوندی 
عصبیت قومی - خویش��اوندی یکی از آسیبهای معرفتی است که به ویژه در میان مردم عرب 
صدر اس��ام، شایع بوده است و امروزه نیز در قالب قومّیت گرایی زبانی، فرهنگی و منطقه ای 
)مثًا فارس، ترک، کرد، ایرانی، عراقی، هندی و...( یا وابستگیهای فامیلی، بروز و ظهور دارد. 
در جامعه اسامی، علی رغم مبارزات شدید پیامبر)ص( با این طرز تفکر، پس از رحلت ایشان، 
برخی خّواص، به شیوه جاهلی گذشته خود برگشته و مّدعی جانشینی پیامبر شدند و از روی 
عصبیت، ش��عار »الئمةِمنُقَریٍش« س��ر دادند1 و درگیری »ِمّناأمیٌروِمنُکمأمیٌر« پیش آمد 

)شهرستانی، 1370، ص21(.
در زمان موالی متقیان نیز ظهور و بروز این آس��یب، به اندازه ای ش��ده بود که حتی 
برادر ایشان، عقیل نیز که خود را دارای حسب و نسب برتر، می دانست به آن حضرت عرضه 
داشت: »آیا مرا با سیاهی از سیاهان مدینه مساوی قرار میدهی؟« )مفید، 1414، ج1، ص151(. 
در صورت��ی ک��ه عاملی اختصاصی، نظیر جهت گیری نادرس��ت حاکمیت - یا کارگزاران 
حکومت-  با این آس��یب، همراه شود منجر به بروز آسیب های دیگر از جمله: رابطه ساالری، 
امتیاز خواهی و در نهایت، اش��رافی گری می ش��ود که اشرافّیت نیز خوی انحصارطلبی  در پی 
دارد؛ همان گونه که این ماجرا در دوران خلیفه سوم به وقوع پیوست و موالی متقیان در خطبه 

شقشقیه آن را بیان فرمودند )نهج البالغه، خطبه 3(.
اما مهمترین پیامد عصبیت قومی - بطور عام - ایجاد تفرقه و تشتت در جامعه است. وقتی 
تعصب قبیله ای و عشیره ای در میان مردم )به ویژه نخبگان( رواج پیدا کند به تبع آن، فاصله میان 

1.گفتنیاستپیامبر)ص(برایمعرفیوشناساندنائمه)صلواتاهللعلیهم(فرمودند:»الئمهمنقریش«)صفار،
33،1404(واینکالمهرگزازرویعصبیتقومی– خویشاوندینبودهاست؛ولیبرخیخواصبیبصیرت،پساز
رحلتنبیمکرم،اینروایترادستاویزیبراینیلبهاهدافشومخودقراردادهوباوجودتاکیدهایمکررپیامبر،بر

دوریازعصبیتقومی– خویشاوندی)کلینی،1407،ج308،2(،بهاختالفاتقبیلهایدامنزدند.
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افراد بیشتر و بیشتر شده و انسجام و وحدت خود را از دست می دهند )نهج البالغه، خطبه 234(.

2- سطحی نگری:
مقصود از سطحی نگری، همان نگرش یک بعدی به مسائل است؛ یعنی همه چیز اعم از روابط 
اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و... را از ظاهر نقل )بدون تحلیل و تعمق( استخراج کند – آن هم 
بدون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکان – و هرگونه تفکر و تدبر را محکوم نماید )مطهری، 
بی تا، ج3، ص87(. در نتیجه، این آفت، نخبه را از شناخت حقیقی مسائل روز و آگاهی از ابعاد 
پیچیده مناسبات اجتماعی، سیاسی و... باز می دارد و او در شناخت حق، دچار شک و تردید 

شده و در نهایت از حق منحرف می شود.
مصداق بارز این آفت را می توان در سران خوارج یافت که با برداشت سطحی از آموزه های 
اسامی، در شناخت حق، مردد شده و از مسیر حق منحرف شدند )نهج البالغه، خطبه 127(. آنها 
در جریان جنگ صفین، اسیر خدعه معاویه و عمروعاص شده و در حمایت از ولی خدا تردید 

کرده و در نهایت از مسیر حق جدا شدند )نصر بن مزاحم، 1404، صص 480-490 و499(.
یکی از ش��خصّیتهای مؤثّر در دوران خافت موالی متقیان، که براثر سطحی نگری 
در ش��ناخت حق، دچار تردید ش��ده و عده ای را به تبع خود از مسیر حق، منحرف گرداند، 
ابوموس��ی اشعری اس��ت. او در جریان جنگ جمل از رویارویی با ناکثین، کناره گیری کرد 
و در جن��گ صفین – ب��ه اصرار خوارج – به عنوان َحَکم معرفی ش��د؛ ول��ی فریب نیرنگ 
ــر بن مزاحم، 1404،  عمروعاص را خورد و خیانتی بزرگ به جامعه اس��امی روا داش��ت  )نص

ص501؛ نهج البالغه، خطبه 127 و خطبه 176(. 

3- استبداد رأی
مقصود از استبداد رأی در خّواص این است که ایشان بر اساس منزلت اجتماعی و جایگاهی 
ک��ه نزد مردم کس��ب کرده اند، تصوی��ری کاذب از خود پیدا کرده و صرفاً، برداش��ت خود از 
مسائل را صحیح می دانند. به همین سبب در تحلیل های خود نسبت به موضوعات گوناگون 
سیاس��ی، اجتماعی و... دچار خطا و اش��تباه ش��ده و مردمی که به تبعیت از ایش��ان حرکت 
می کنند نیز گمراه می شوند. حضرت علی در بیانات خود، استبداد رأی را سبب لغزش و 
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ــریف الرضی، 1406، ص108؛ تمیمی آمدی، 1366، ص582(. از موارد  در نهایت هاکت می داند )ش
بروز این آس��یب در حکومت علوی، ماجرای ناکثین و نظرات نادرست طلحه و زبیر است که 
در نهج الباغه آمده است )نهج البالغه، خطبه 13(.  عوامل مؤثر در استبداد رأی عبارتند از: »کبر« 
و »جایگاه ویژه اجتماعی«. این دو عامل، دس��ت به دست هم داده و استبداد رأی را در نخبۀ 

بی بصیرت بوجود می آورد. 

4- دنیاطلبی
یکی از مهمترین آفات معرفتی خّواص، دنیاطلبی است. در حقیقت ریشۀ دنیاطلبی و گرایش 
افراطی به دنیا پیروی از هوای نفس اس��ت )نراقی، بی تا، ج2، ص3(. دنیاطلبی در خّواص، عامل 
بسیاری از آسیبهای دیگر از جمله ترک امر به معروف و نهی از منکر، سکوت در برابر انحراف 
)تس��اهل( و در نهایت انحراف از مسیر حق اس��ت. از جمله موارد تساهل خّواص بی بصیرت، 
می توان به سکوت در برابر غصب خافت، سکوت در برابر بدعتهای ایجاد شده در دوران خلفا 
ــرف الدین، 1408، صص 164و224و232؛ ابن ابی الحدید،  بویژه خلیفه دوم و س��وم اش��اره نمود )ش

1337، ج1، صص199-198(.
آنچه از بررس��ی کتابهای اخاقی و سرگذش��ت خ��ّواص در ادوار پیش��ین- بویژه دوران 
زمامداری مولی الموحدین- به دس��ت می آید این اس��ت که دنیاطلبی در خّواص به دو 
صورت ظهور پیدا می کند: یکی »حّب مال« و دیگری »حب جاه« )نراقی، بی تا، ج2، ص46 و نیز 
ــعودی، 1409، ج2، صص342و343و350  و نیز ر.ک.به نهج البالغه، خطبه 148(. حب مال،  ر.ک به مس
فرد را به  ثروت اندوزی، سوق می دهد؛ ولی حب جاه، پیچیده تر بوده و انسان به دنبال مالک 
شدن دلها و تسخیر قلوب مردم است تا او را بزرگ بدانند و از دستوراتش پیروی کنند )نراقی، 
بی تا، ج2، ص359(. حب جاه در نخبگان بی بصیرت، منجر به ریاست طلبی می شود. ایشان برای 

رسیدن به قدرت و ریاست، همه چیز، حتی ارزشهای دینی خود را زیر پا می گذارند. 
درباره ثروت اندوزی خّواص، می توان به اموال فراوان برخی صحابه از جمله، طلحه، زبیر، 
زید بن ثابت، عبد الرحمن بن عوف و س��عد بن ابی وقاص، اشاره نمود که در حقیقت پس از 
رحلت پیامبر)ص( به مرور با تغییر مس��یر تدریجی از ارزش��های اسامی – که مبنایش زهد 
و س��اده زیستی است – فاصله گرفته و در کام دنیا پرس��تی فرو رفتند )مسعودی، 1409، ج2، 
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صص342 و343 و350 و نیز ر.ک. به ابن شبه، 1368،  ج1، صص232 و238-235(. 
در موضوع ریاس��ت طلبی خّواص بی بصیرت، موارد فراوانی ذکر ش��ده اس��ت از جمله آنکه 
حضرت علی عامل بیعت عمروعاص با معاویه را تصدی حکومت مصر می داند و می فرماید: 
»او ب��ه چه بهای اندکی، دین خود را به دنیا فروخته اس��ت« )نهج البالغه، خطبه 83(. به عاوه آن 
حضرت طلحه و زبیر را که از اصحاب مشهور پیامبر بوده و خود عامل اساسی در رجوع مردم به 
موال برای پذیرش خافت بودند به شدت ریاست طلب معرفی می کند )نهج البالغه، خطبه 148(.

از بررس��ی ش��واهد مختلف، این گونه به دس��ت می آید که طلحه و زبیر در دوران خلفای 
دوم و سوم، از نظر مالی بسیار ثروتمند شده و نیازی نداشتند تا بر سر میزان دریافت از بیت 
المال با موالی متقیان به نزاع برخیزند بلکه خواست واقعی ایشان، امارت و فرمانروایی بر 
مناطقی از س��رزمین اسامی بود )ابن ابی الحدید، 1337، ج11، ص10(؛  طلحه، خواستار والیت 
بصره و زبیر، خواستار والیت کوفه بود. آنها وقتی با مخالفت حضرت، رو به رو شدند به ایجاد 

فتنه پرداخته و مردم را علیه حاکمیت اسامی شوراندند.

5- زیاده خواهی  
مقصود از زیاده خواهی خّواص، طلب بهره مندی بیشتر از نعمتهای فراوان است که سبب پدید 

آمدن خوی اشرافی در ایشان می گردد1.
از پیامدهای شوم این آفت، انحصارطلبی است که به آن »استیثار« گفته می شود. موالی 
متقیان، درباره سیره خلیفه سوم می فرماید: »او به انحصارطلبی و خودکامگی روی آورد و 
زیاده روی کرد« )نهج البالغه، خطبه 30(. از جمله عوامل انحراف سران ناکثین نیز زیاده خواهی 
بیان شده است.  آنها از حضرت علی می خواستند از بیت المال، سهم ویژه ای برایشان قرار 

دهد ودر اداره امور از ایشان مشورت بگیرد )ابن ابی الحدید، 1337، ج7، صص43-36(.

آسیبهای اخالقی خّواص
هر انسانی در هر جایگاهی، فی نفسه، در معرض آفات اخاقی قرار دارد؛ اما آنچه مهم می نماید، 

1.)درقرآنکریمخویاشرافیاینگونهتوصیفشدهاست:»]مترفینیعنیافرادخوشگذرانگفتند:[داراییهاوفرزندان
ماازهمهبیشتراست]وایننشانهعالقهخدابهماست[وماگرفتارعذابنخواهیمشد]زیرادرآخرتنیزهمچون

دنیاازنعمتبرخورداریم[«)سبا/35(.
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شناخت پیامدهای این آسیبها در نخبگان و برگزیدگان است که از جایگاه ویژه ای برخوردارند. 
مهمترین آسیب های اخاقی خّواص به شرح زیر است: 

1 – تکّبر 
تکّبر، رفتاری است که از آدمی در اثر کبر، سر میزند، کبر نیز از پیامدهای ُعجب است  )نراقی، 
بی تا، ج1، ص380(. در میان خّواص، ممکن است ُعجب )خودبینی( بر اساس عاملی بیرونی – 
که همان تملق و چاپلوس��ی اطرافیان اس��ت – ایجاد شود؛ در این صورت، عجب، همان خود 
فریفتگی به حساب آمده که از اقسام غرور است )نراقی، 1377، ص636(. تکبر در صورتی که با 
عصبیت همراه ش��ود، کینه و دش��منی ایجاد می کند که آسیبی بسیار ویران کننده است. در 
نتیجه، کینه  و وحدت و یکپارچگی )چه در میان خّواص و چه در میان مردم( از بین رفته و 

تفرقه و پراکندگی جایگزین آن می شود1 )نهج البالغه، خطبه 234(. 
عاوه بر این، از جمله آس��یب های ناش��ی از تکبر، این است که وقتی فرد، خود را باالتر از 
دیگران بداند دیگر حرف حق ایش��ان را نمی ش��نود و از قبول آن سر باز می زند و تنها خود را 
ــا، ج1، ص386(. در واقع این نخبۀ بی بصیرت، آنچه را خود  مظه��ر حقیقت می داند )نراقی، بی ت
نپذیرد علم به شمار نمی آورد و رأیی باالتر از رأی خود برای دیگران نمی بیند. در نتیجه، دچار 

استبداد رأی شده و آسیب های دیگری ایجاد می نماید. 

2 – حسادت
حسد، یکی از پلیدترین آسیب های اخاقی است که عوامل مختلفی از جمله: خباثت نفس و 
بخل نس��بت به خیر بندگان خدا، کینه توزی، حب جاه و مال، ترس از بازماندن از مقصود و 
مطلوب، برتری طلبی، تکبر و دور شمردن نعمت از محسود )محسود در نزد حاسد، کوچک و 
نعمتی که به وی رسیده، بزرگ باشد. در نتیجه، حاسد از رسیدن محسود به چنین نعمتی در 

شگفت شود( در ایجاد آن تاثیر گذار هستند )نراقی، بی تا، ج2، صص208-205(. 
اکثر این عوامل در ش��کل گیری حسادت در خّواص، مؤثر است. از بررسی دوران خافت 

ُبوا ْفِئَدُةَوَتَشعَّ لَْفُةَواْخَتَلَفِتالَْکِلَمُةَواْلَ 1.»َفاْنُظُرواِإلَیَماَصاُرواِإلَْیِهِفيآِخِرُأُموِرِهْمِحیَنَوَقَعِتالُْفْرَقُةَوَتَشتَِّتاْلُ
ِعَبراً ِفیُکْم َأْخَباِرِهْم َقَصُص بَِقَي َو ِنْعَمِتِه َغَضاَرَة َسَلَبُهْم َو َکَراَمِتِه لَِباَس َعْنُهْم اهللُ َخَلَع َقْد ُمَتَحاِزبِینَ ُقوا َتَفرَّ َو ُمْخَتِلِفیَن

لِْلُمْعَتِبِرین«.)نهجالبالغه،خطبه234(
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موالی متقیان این گونه بدس��ت می آید که ریش��ۀ حس��ادت نخبگان آن روز نسبت به ایشان 
عوامل مختلفی اس��ت؛ مثًا عامل حس��ادت عایشه، کینه توزی اس��ت )ابن ابی الحدید، 1337، 
ج9، صص190-199(. حس��ادت طلحه و زبیر، ریشه در عواملی چون: حب جاه و مال، ترس از 
بازمان��دن از مقصود و مطلوب و برتری طلبی و تکبر دارد )ابن اعثم کوفی، 1411، ج2، صص463 
ــی، 1373، ص417 وصص 451 – 452( حضرت علی در خطبه ای  ــز ر.ک: ثقفی کوف و464  و نی

حسادت ناکثین را عامل برافروختن آتش جنگ معرفی می کند1 )نهج البالغه، خطبه 168(. 
حسادت خّواص بی بصیرت، آفت های فراوانی در پی دارد: 

 اولین آفت، عیب جویی و س��رزنش نس��بت به محسود اس��ت. وقتی فرد، دچار حسادت 
می ش��ود در اولین گام، به عیب جویی و س��رزنش طرف مقابل )محسود( می پردازد تا ارزش 
خدماتش را پائین آورد )نهج البالغه، خطبه 196(. این عیب جویی، بتدریج، بستری مناسب برای 
ایجاد تفرقه و جدایی می گردد2 )مفید، 1413ق.)الف(، 46(.اگر این آسیب در خّواص بی بصیرت، 
با عاملی بیرونی – که همان مال و ثروت اس��ت – همراه ش��ود منجر به ایجاد فتنه و آشوب 
ــارس، 1410، ج1، ص127(. نمونه این تحلیل در ماجرای جنگ جمل  می گ��ردد3 )ورام بن ابی ف

بوضوح، آشکار است )ابن الطقطقی، 1418، ص89(.
 دومین آفت ناش��ی از حسادت خّواص بی بصیرت، کار شکنی و کوتاهی در انجام وظایف 
است که آسیب هایی چون اختال در انجام امور را در پی دارد )نراقی، بی تا، ج2، صص291-289(.

آخرین آفت ناش��ی از حس��ادت خّواص، کناره گیری از مش��ارکت سیاسی و اجتماعی در 
جامعه مسلمانان است. آنها از این طریق، سعی در تضعیف حاکمیت دارند. سعد بن ابی وقاص 
و عبد اهلل بن عمر در دوران خافت حضرت علی از بیعت با ایشان خودداری نموده و در 
موقعیت های حساس از حمایت ولی امر خود دست کشیده و مصداق این آفت ویرانگر شدند 

)نهج البالغه، حکمت 254 و نیز ر.ک: ابن شهرآشوب مازندرانی، 1405،  ج3، صص214-211(.

3- ترس:
یکی از مهم ترین آسیب های اخاقی خّواص، ترس است که ایشان را از اقدام بجا و بموقع باز 

ْنَیاَحَسداًلَِمْنَأَفاَءَهااهللَُعَلْیِه...«)نهجالبالغه،خطبه168( 1.»وِإنََّماَطَلُبواَهِذِهالدُّ
2.»...َوَلَتَحاَسُدواَوَلَتَباَغُضواَوُکونُواِإْخَوانا...«)مفید،1413،)الف(،46(

ِتيَأْنَیْکُثَرلَُهُمالَْماُلَفَیَتَحاَسُدونََوَیْقَتِتُلون)ورامبنابیفارس،1410،ج127،1( 3.َقاَلَرُسوُلاهللِصَأْخَوُفَماَأَخاُفَعَلیُأمَّ
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می دارد. از پیامد های ترس، ضعف شخصیت است. افرادی که مبتا به این آفت هستند برای 
رفاه چند روزه، همه اصول و ارزشهای خود را زیر پا گذاشته و حقیقت را در جهت منفعت خود 
کتم��ان می نمایند. از جمله نمونه های تاریخی ترس خّواص و پیامدهای آن، عملکرد قاعدین 
مدینه پس از رحلت جانگداز پیامبر)ص( است. هرچه شبانه حضرت زهرا)ص( به همراه موال 
علی به درب منازل ایش��ان رفته و واقعه غدیر را  متذکر می ش��دند،  ترس از دست دادن 
جایگاه و داراییها، آنها را به سکوت در برابر انحراف، واداشته و مانع از اقدام ایشان در دفاع از 
حق می ش��د )هاللی،  1405، ج2، صص580-581(. برخاف رویکرد نادرست خّواص بی بصیرت، 
ب��ه دلیل ترس، حضرت عل��ی در دورانهای مختلف چه پیش از خافت و چه پس از آن، 
بدون هیچ گونه ترس و واهمه ای به اقامۀ حق پرداختند. ایش��ان در خطبه ای پیش از عزیمت 

برای مقابله با ناکثین فرمودند:

 »َأَماَواهللِِإْنُکْنُتلَِفيَساَقِتَهاَحتَّیَتَولَّْتبَِحَذاِفیِرَهاَماَعَجْزُتَواَلَجُبْنُتَوِإنَّ
ِمْنَجْنِبِهَمالِيَولُِقَرْیٍشَواهللِ الَْباِطَلَحتَّیَیْخُرَجالَْحقُّ ْنُقَبنَّ َمِسیِريَهَذالِِمْثِلَهاَفأَلَ
لََقْدَقاَتْلُتُهْمَکاِفِریَنَوَلَُقاِتَلنَُّهْمَمْفُتوِنیَنَوِإنِّيلََصاِحُبُهْمبِاْلَْمِسَکَماَأنَاَصاِحُبُهُم
الَْیْوم«)نهجالبالغه،خطبه33(:به خدا قسم من در میان جمعیت این لشکر بودم که 
به سپاه کفر هجوم بردیم تا فرار کردند از جنگ عاجز نشدم و نترسیدم این بار 
هم وضع من مانند آن زمان است بی شک باطل را می شکافم تا حق از پهلویش 
بیرون آید.مرا با قریش چکار؟! به خدا در روزگار کفرشان با آنان جنگیدم امروز 
هم محض انحرافشان باآنان پیکار می کنم دیروز رویارویشان قرار داشتم و امروز 

هم در مقابلشان ایستاده ام.

4- نفاق:
نفاق، ریش��ه در ترس، حب جاه و یا حب مال دارد )نراقی، بی تا، ج2، ص423(. نفاق خّواص به 
این معنا است که آنها بیش از اینکه صریح، رفتار کنند؛ تظاهر نموده و این تظاهر، آنها را به 
 ،نوعی نفاق، کتمان حقیقت و تحریف واقعیت می کشاند. در دوران خافت موالی متقیان
خّواص منافق، نقش بس��یار پررنگی در حوادث و رویدادهای مختلف داش��تند و آس��یب های 
فراوانی از جمله: تفرقه و پراکندگی، دست کشیدن از حمایت حق، سکوت در برابر انحرافات 



94
ان

ست
زم

/ 4
7 

ره
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

188

و انحراف از مس��یر حق را ایجاد نمودند. از جمله این افراد می توان به ابوموسی اشعری اشاره 
نمود. او در وقایع جنگ جمل، فضا را غبار آلود نمود و در ش��رایطی که حق و باطل در هم آ 
میخته و امر بر مردم مشتبه شده بود، از روی سطحی نگری و نفاق، بر تردید ایجاد شده، افزود 
و جمعیت را به انحراف کشانید. البته ریشۀ نفاق او به زمان پیامبر)ص( باز می گردد که پس 
از غزوۀ تبوک، با گروهی قصد ترور آن حضرت را داشتند )ذاکری، 1378، ج1، صص166- 179(.

از دیگر پیامدهای نفاق، خیانت است. منافقان، در هنگام جنگ و درگیری، ضربه می زنند 
و در لحظات سرنوشت س��از خیانت کرده، دش��من را از نابودی حتمی نجات می دهند و باعث 
ایجاد فتنه و آشوب می شوند. از جمله منافقان خیانت کار، اشعث بن قیس است که در دوران 

خافت حضرت علی، منشأ فتنه های گوناگون بود )ابن ابی الحدید، 1337، ج 1، ص297(.

3-2- آسیبهای اختصاصی:
آس��یب های اختصاصی خّواص، شامل آفاتی است که  به سبب جایگاه و منزلت ویژه، به آنها 
اختصاص دارد و  عمدتاً منشأ آن خارج از وجود شخص است.  اهمیت این آسیب ها به مراتب 
باالتر از آسیب های مشترک است و در بسیاری موارد، آسیب های اختصاصی  بر شکل گیری و 
رشد آسیبهای مشترک اثر مستقیم دارد. مهمترین آفاتی که خّواص را دچار مشکل نموده و 

زمینه انحراف آنها را فراهم می کند به سه عنوان کلی قابل تقسیم است: 

1 – منزلت اجتماعی 
2- فضا سازی معاندان

3- جهت گیری نادرست کارگزاران حکومت 

آنچه در این پژوهش، بیش��تر مورد نظر اس��ت، جهت گیری نادرست کارگزاران است که 
به طور مبس��وط، بدان پرداخته خواهد ش��د ولی دو بخش دیگر، به اختصار مورد تحلیل قرار 

می گیرد:  

1 – منزلت اجتماعی 
مقصود از منزلت اجتماعی، جایگاه ویژه ای است که خّواص و نخبگان جامعه به واسطه برگزیده 
بودن از آن بهره مند می باشند و مردم بر اساس این منزلت، به ایشان احترام می گذارند )کوزر، 
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1373، ص45(. منزلت اجتماعی از دیدگاه اس��امی، دوگونه دارد: یکی »منزلت حقیقی« که 
مورد تأیید مفاهیم اصیل دینی است و دیگری »منزلت مجازی« که فرد آن را به واسطه ثروت 
و یا قدرت برای خویش می شناسد )حکیمی، 1380، ج2، صص 428-433 و ج3، صص 147-143(. 
مقصود از منزلت اجتماعی حقیقی، جایگاه ویژه ایست که دین مبین اسام برای دانشمندان، 
علما، حاکمان دینی و... قائل است )حکیمی، 1380، ج2، صص 428-433(. این منزلت در موارد 
بس��یار، لغزشگاهی عظیم برای خّواص بی بصیرت اس��ت. زیرا در اثر توجه ویژه مردم و گاهی 
تملق و چاپلوسی برخی افراد، برای نخبه، تصویری غیر حقیقی و وارونه از خود ایجاد می شود 

و او را دچار خود بزرگ بینی می کند )فرامرز قراملکی، 1381، ص161(. 
در برخی موارد، این جایگاه ویژه، س��بب می ش��ود تا خّواص، در اثر دنیاطلبی، امتیازات 
مخص��وص از کار گزاران حکومت، طلب نمایند و درصورت جهت گیری نادرس��ت کارگزاران، 
این امتیازخواهی، منجر به انحصارطلبی می شود که از پیامدهای اشرافیت است. در این رابطه 
میتوان به امتیاز خواهی طلحه و زبیر در دوران حکومت علوی اش��اره نمود که در نتیجۀ سه 
عام��ل: دنیا طلبی، منزلت اجتماعی و جهت گیری نادرس��ت خلفای پیش��ین )به ویژه عمر و 

عثمان( ایجاد شده بود )ابن ابی الحدید، 1337، ج 11، صص17-10(.
عاوه بر این، منزلت اجتماعی خّواص بی بصیرت – که س��طحی نگر و منافق هس��تند – 
عامل��ی می ش��ود تا معان��دان، از ابزار خدعه و فریب، بهره برده و با اس��تفاده از ایش��ان، فضا 
را غبارآل��ود نم��وده و ایجاد  فتنه و آش��وب نمایند. همانگونه ک��ه در دوران حکومت علوی، 
سرگذشت افرادی نظیر ابوموسی اشعری و اشعث بن قیس بر این تحلیل منطبق است )ذاکری، 

1378، ج  1، صص166-179  و نیز ر.ک به ابن ابی الحدید، 1337، ج1، ص297(.

2- فضا سازی معاندان
فضاسازی به ایجاد بستر مناسب – توسط دشمنان نظام حاکم – جهت انحراف خّواص از مسیر 
حق، داللت دارد. معموالً این امر از سه طریق تزویر،  تطمیع و تهدید، صورت می پذیرد. این سه 
عامل، در واقع تداعی کننده مثلث باطل زر و زور و تزویر اس��ت. از بررسی شواهد تاریخی، این 
طور به دست می آید که معاویه به عنوان یکی از معاندان، چه در دوران حکومت علوی و چه در 

دوران امام مجتبی از این سه ترفند برای انحراف خّواص استفاده نموده است.
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اولی��ن عامل، تزویر اس��ت که در وقای��ع جنگ صفین و ماجرای حکمی��ت بوضوح، قابل 
مش��اهده اس��ت و موجب انحراف برخی خّواص – ازجمله اشعث بن قیس – گردید )دینوری، 
ــه 65(. دومین عامل معاندان در  ــز ر.ک: نهج البالغه، خطبه 191 و  نام ــص 189-190 و نی 1368، ص
ایجاد انحراف، تطمیع است که در رابطه با برخی کارگزاران حکومت علوی – از جمله مصقله 
بن هبیره الش��یبانی – به کار گرفته شد و متأسفاته مؤثر واقع شد و او به بهای بهره مندی از 
دنیا، آخرت خود را فروخت و از مسیر حق، منحرف شد )بالذری، 1417، ج2، صص420-418(. 
تهدید، س��ومین و آخرین مرتبه از فضا سازی دشمنان است. به این معنی که وقتی دو عامل 
قبل، مؤثر، واقع نش��د، بعنوان تیر نهایی، قلب خّواص را نشانه رفته و در اکثر موارد به هدف، 
اصابت می نماید و نخبه را از مسیر حق، منحرف می کند )دینوری، 1368، صص 232-233؛ شرح 

وقایع ورود عبید اهلل بن زیاد به کوفه و تهدید سران قبایل(.

3- جهت گیری نادرست کارگزاران حکومت 

جهت گیری کارگزاران، نس��بت به خّواص، عامل بسیار مهمی در شکل گیری و بروز آسیبهای 
فراوان اس��ت. این جهت گیری از دو دیدگاه قابل بررس��ی است: یکی ایجابی و دیگری سلبی. 
مقصود از دیدگاه ایجابی، رویکردی است که کارگزاران، باید نسبت به خّواص با بصیرت اتخاذ 
نمایند و در اینجا مورد بحث نیست. دیدگاه سلبی شامل جهت گیری های نادرست کارگزاران 

نسبت به خّواص است. 
جهت گیری مربوط به دیدگاه س��لبی، دارای دو جنبۀ اقتصادی و سیاس��ی است. مقصود 
از جنبه اقتصادی، به کارگیری برنامه های تبعیض آمیزی اس��ت که باعث ایجاد برخورداریهای 
غیر حق و سهم خواهی های ناعادالنه اقتصادی - نسبت به برخی نخبگان جامعه - شده و چه 
از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی آس��یبهای اجتن��اب ناپذیری به وجود می آورد. جنبه 
سیاسی نیز به طور خاص، اوالً، به بحث »رابطه ساالری« به جای »شایسته ساالری« می پردازد 
– بدی��ن معنا که نخبگان و خ��ّواص، بدون دارابودن خصوصی��ات الزم، جهت قرارگرفتن در 
پستها و مناصب حکومتی فقط به خاطر ویژه بودن و یا انتساب به کارگزار، موفق به تصاحب 
جایگاههای حکومتی می شوند – و ثانیاً، تساهل و تسامح کارگزاران نسبت به خّواص را مورد 

بررسی قرار می دهد. 
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الف( جنبه اقتصادی: 
جهت گی��ری نادرس��ت کارگزاران در بعد اقتص��ادی به برنامه های تبعی��ض آمیز حکومت بر 
می گردد که س��هم ویژه ای برای افراد خاص قرار می دهد. همانگونه که در زمان خلیفه دوم، 
دیوان عطایا، حقوق و بیت المال بر اساس سوابق اسامی افراد، ترکیب قبیله، مهاجرت و مانند 

آن شکل گرفت )یعقوبی، بی تا، ج 2، ص153(. 
این جهت گیری،  اثر منفی بر طبقات اجتماعی گذاش��ته و با بهره مندی طبقه ای خاص، 
ش��کاف طبقاتی فاحش��ی به وجود می آورد. معموالً در طبقات موجود، دو طبقه مرفه و فقیر، 
مهمترین نقش را ایفا می کنند. طبقه مرفه )ویژه خواران( در اثر  بهره مندی فراوان، به اشرافی 
گری روی آورده و خلق و خوی اش��رافی پیدا می کنند. همانطور که در بخش��های پیش��ین 
بیان ش��د، چنانچه اش��رافی گری  با عواملی نظیر، تعصب و تکبر همراه شود، به انحصارطلبی 
می انجامد. پیامد دیگر اش��رافی گری، دوری از ارزش��ها و در نتیجه تساهل نسبت به اصول و 
مبانی اعتقادی اس��ت که به صورت س��کوت در برابر انحراف و یا ترک امر به معروف و نهی از 
منکر، جلوه گر می شود. در این رابطه، نمونه های مختلفی در تاریخ اسام آمده است. از جمله 
وقتی عبد الرحمن بن عوف که دارای زندگی اشرافی بود از سوی رزمنده ی شامی مورد خطاب 
قرار گرفت، که چه ش��ده به دنیا رغبت نش��ان می دهد، با وجود اینکه از برگزیدگان اصحاب 
پیامبر)ص( است، عبد الرحمن، آشکارا در پاسخ او از کف دادن صبر در برابر آسایش و راحتی 
را به عنوان دلیلی بر اشرافی گری خود بیان می کند )ابن عساکر، 1415، ص120(. عاوه بر این، 
انحصار طلبی خلیفه سوم و اطرافیانش که موالی متقیان به صراحت در خطبه شقشقیه به آن 

پرداخته است شاهدی دیگر بر پیامد های شوم اشرافی گری است )نهج البالغه، خطبه 3(. 
تساهل در برابر ارزشها نیز از عملکرد برخی خّواص بی بصیرت در دوران حکومت حضرت 
علی به وضوح پیداست که برای بهره مندی از زندگی دنیوی به حق پشت کرده و به باطل 

)معاویه( پیوستند )بالذری،  1417، ج2، صص420-418(.
دومین گروه تأثیر پذیر از رویکرد اقتصادی نادرس��ت کارگزاران، اقشار آسیب پذیر )فقرا( 
هس��تند. ایش��ان در نتیجه این جهت گیری، از حکومت، ناامید شده و به مخالفت با آن اقدام 
می نمایند. در پایان خافت خلیفه سوم، وضع به همین منوال بود. مردم و اقشار آسیب پذیر 
از خافکاریها و سیاستهای اقتصادی نادرست او خسته شده و وی را به قتل رساندند )ابن ابی 
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الحدید، 1337، ج  2، صص129-128(.

ب( جنبه سیاسی: 
جنبه سیاسی در اینجا ناظر به دو بحث اساسی است: یکی رویکرد حاکمیت در به کارگیری 
افراد در جایگاهها و مناصب مختلف حکومتی و دیگری تساهل کارگزاران نسبت به خّواص. 

در صورتی که گزینش افراد، بر اساس رابطه و نه بر اساس ضابطه باشد، نخبگان با بصیرت 
که شایس��تگی تصدی پست های حکومتی را دارند، از عدالت دستگاه حاکم، ناامید شده و از 
مش��ارکت در نظام سیاسی، کناره گیری می کنند. در اثر کناره گیری نیکان و صالحان، فساد 
در حاکمیت فراگیر ش��ده و منجر به نابودی حکومت می شود. حکومت خلیفه سوم، نمونه ای 
منطبق بر این تحلیل اس��ت وقتی او به س��بب خویش��اوندی، بنی امیه را بر امور مس��لمین، 
مسلط ساخت، نخبگانی چون ابوذر، عمار، حجر بن عدی و... منزوی شده، والیان فاسد حاکم 
ش��دند و در نتیجه، مردم به مخالفت برخاسته و خلیفه را به قتل رساندند )امینی، 1416، ج 9، 

صص31-28(.
نکته دیگر این که، تس��اهل و تس��امح کارگزاران نس��بت به خ��ّواص، در صورتی که با 
عواملی آس��یب زا در خّواص، نظیر: تکبر، تعصب، حس��د، پیروی از ه��وای نفس و... همراه 
باشد منجر به ظلم و تعدی نخبگان بی بصیرت نسبت به مردم می شود. این ظلم، به تدریج 
اس��باب نارضایتی مردم را فراهم نموده و نابودی حکومت را در پی دارد. نمونه های تساهل 
کارگزاران نس��بت به خّواص در تاریخ، بس��یار اس��ت. از جمله، در دوران خلیفه اول، وقتی 
خالد بن ولید به خاطر چشم داشتن به همسر مالک بن نویره، او را به بهانه خروج از اسام 
و ارتداد به قتل رساند،  حاکمیت از اجرای حد قتل عمد، نسبت به وی خودداری کرد )ابن 
ــی، 1411،  ج 1، صص20و21(. همچنین در دوران خلیفه دوم، مغیره بن ش��عبه که  ــم کوف اعث
والی بصره بود در اثر ارتکاب عمل منافی عفت، مستوجب سنگسار شد؛ ولی دستگاه حاکم 
با تهدید شهود ماجرا، آنها را از شهادت، منصرف ساخت و مغیره را از اجرای حد معاف نمود 

)ابن حجر عسقالنی، 1415، ج2، ص218(. 
این تساهل، در دوران خلیفه سوم، به اوج خود رسید؛ به گونه ای که او از قصاص عبید اهلل بن 
عمر که بی دلیل، دختر ابولؤلؤ و دو ایرانی دیگر را به خاطر انتقام از قاتل پدرش به قتل رساند، 
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طفره رفت و همچنین در اجرای حد شرب خمر ولید بن عقبه تعلل ورزید و او را به اطراف کوفه 
فراری داد )ابن سعد، 1410، ج 5، صص10-12 و نیزر.ک:  مفید، 1413ق. )ب(، صص 175 – 177(.

جهت گیری مناسب کارگزاران نسبت به خّواص: 
یک��ی از مهمترین مباحث دربارۀ خّواص، چگونگی جهت گیری مناس��ب کارگزاران حکومت 
نس��بت به ایش��ان است. بهترین الگو برای شناس��ایی جهت گیری مطلوب نسبت به خّواص، 
آش��نایی با رویکرد حضرت علی در دوران خافت اس��ت. از بررسی آموزه های علوی این 
چنین به دست می آید که باید جهت گیریهای متفاوتی نسبت به خّواص – با توجه به میزان 

بهره مندیشان از بصیرت – اتخاذ شود. 
جهت گیری امام علی نس��بت به خّواص با بصیرت – اعم از خویشان و سایر نخبگان 
– این گونه اس��ت که در صورت دارا بودن تخصص و تعهد از ایشان در امور حکومتی استفاده 
می ش��د و هیچ ک��س، به دلیل رابط��ۀ فامیلی، از خدمتگ��زاری به مردم، مح��روم نمی ماند. 
ــری، 1378، ج 1،  نمون��ه واض��ح آن، بکار گیری بنی عباس بعنوان کارگزار حکومت اس��ت )ذاک
صص123و152و225(. ایشان در رابطه با خّواص بی بصیرت، مادامی که اقدامی خاف مصلحت 
و ارزش��های نظام اس��امی انجام نمی دادند با ایش��ان مدارا نموده و هیچ گونه تعرضی به آنها 
نمی ش��د؛ ولی در صورتی که اقدامی بر خاف مصالح، از ایشان سر می زد، ابتدا مورد نصیحت 
قرار گرفته و اگر این پند کارگر نمی افتاد با برخوردی قاطع به مبارزه با آنها اقدام می شد. این 
مقابله با خّواص بی بصیرت، در دو بخش صورت می گرفت: یکی نس��بت به سوء استفاده های 
اقتصادی و مالی و دیگر نس��بت به سوء استفاده از جایگاه و منزلت اجتماعی. مانند: ماجرای 
عقیل )نهج البالغه، خطبه 215(؛ برخورد قاطع با قدرت طلبان )همان، خطبه234(؛ برخورد شایسته 
با اقوام و خویش��ان )همان، نامه 18(؛ جهت گیری حضرت نس��بت به مفاس��د اقتصادی خّواص 

)همان، نامه20 و 21(. 
یکی از آش��کارترین جهت گیری های حضرت نسبت به خّواص، در فرمان ایشان به مالک 
اش��تر آمده است. ایش��ان در جنبه اقتصادی، به نبخش��یدن زمین های مسلمانان به خّواص، 
توصیه می کند و در جنبه سیاسی، مالک را از دست اندازی خّواص در اموال مردم و بی انصافی 

در معامات برحذر می دارد )نهج البالغه، نامه 53(.
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نتایج
خّواص در نهج الباغه، به دو گروه اطاق ش��ده است: یکی اقوام کارگزاران حکومت و دیگری 
نخبگان و س��ردمداران اجتماعی. در این پژوهش، خّواص به دو دس��تۀ »خّواص بابصیرت« و 

»خّواص بی بصیرت« تقسیم می شوند.
آسیبهایی که خّواص، بدان دچار می شوند به دو دستۀ »آسیبهای مشترک« و »آسیبهای 
اختصاصی« تقس��یم می شوند: آسیبهای مشترک، دارای دو جنبۀ »معرفتی« شامل: عصبیت 
قومی- خویش��اوندی،  سطحی نگری، اس��تبداد رأی،  دنیاطلبی و زیاده خواهی؛ و »اخاقی« 
ش��امل: تکبر، حس��د، ترس و نفاق است. آس��یبهای ویژۀ خّواص به سه عنوان کلی: »منزلت 
اجتماعی«، »فضاسازی معاندان« و »جهت گیری نادرست کارگزاران حکومت« تقسیم می شود.

جهت گیری نادرس��ت کارگزاران حکومت نس��بت به خ��ّواص، از دو دیدگاه »ایجابی« و 
»سلبی«، قابل بررسی است. دیدگاه ایجابی، به بایسته های رویکرد کارگزاران نسبت به خّواص 
بابصیرت، اشاره دارد که مورد بحث این تحقیق نیست. دیدگاه سلبی، دارای دو جنبۀ اقتصادی 
و سیاس��ی است. »جنبۀ اقتصادی« به تبعیض و ایجاد برخورداریهای ناحق اقتصادی، داللت 
می کند و »جنبۀ سیاسی« به دو بحث: »رابطه ساالری« به جای »شایسته ساالری« و »تسامح 

و تساهل کارگزاران نسبت به خّواص« می پردازد.
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پی نوشت
سلیمانی، جواد؛ »نقش خّواص در تضعیف حکومت  علی«؛ معرفت، شماره 52، 1381 ش. -
مؤسسه فرهنگی هنری قدر والیت؛ خّواص و لحظه های تاریخ ساز؛ قم: مؤسسه فرهنگی هنری  -

قدر والیت، 1388 ش.
همایون مصباح، س��ید حسین؛ »نقش بازدارنده خّواص در حکومت علوی«؛ اندیشه حوزه؛ شماره  -

32و33، 1381ش.
اداره فرهنگ سازمانی سپاه؛ پرتو والیت؛ دفتر26، 1385ش. -

منابع
قرآن کریم -
ابن ابی الحدید، عز الدین ابو حامد، )1337ش(، شرح نهج البالغه، قم: کتابخانه عمومی آیة اهلل  -

مرعشی نجفی.
ابن اعثم الکوفی، احمد، )1411ق(، الفتوح، تحقیق: علی شیری، بیروت: داراالضواء.  -
ابن حجر عس��قانی، احم��د بن علی بن حجر، )1415ق(، االصابةف��یتمییزالصحابة، بیروت:  -

دارالکتب العلمیة.
ابن س��عد، محمد بن س��عد بن منیع الهاش��می البصری، )1410ق(، الطبقات الکبری، تحقیق:  -

محمد بن القادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة.
ابن شبه، ابوزید عمر بن شبه النمیری البصری، )1368ش(، تاریخ المدینةالمنورة، قم: دارالفکر. -
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، )1382ش(، تحف العقول عن آل الرسول)ص(، ترجمه: صادق  -

.حسن زاده، قم: انتشارات آل علی
ابن ش��هر آش��وب مازندرانی، محمد بن عل��ی، )1405ق(، مناقب آل ابی طالـب، بیروت:  -

داراالضواء.
ابن الطقطقی، )1418ق(، الفخری فی اآلداب السلطانیه و الدول االسالمیة، بیروت: دارالقلم. -
ابن عس��اکر، ابوالقاسم علی بن الحس��ن، )1415ق(، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق: علی شیری،  -

بیروت: دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع. 
ابن منظور، محمد بن مکرم، )1414 ق(، لسان العرب، بیروت: دار صادر. -
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اسحاقی، سید حسین، )1382ش(، جام عبرت، قم: مؤسسه بوستان کتاب. -
امین، سید محسن، )1406ق(، اعیان الشیعة، بیروت: دار التعارف للمطبوعات. -
امینی، عبدالحسین، )1416ق(، الغدیر فی الکتاب والسنة و االدب، قم: مرکز الغدیر للدراسات  -

االسالمیة.
باتامور، تی بی، )1371ش(، نخبگان و جامعه، ترجمه: علیرضا طیب، تهران: انتش��ارات دانشگاه  -

تهران.
بحرانی، میثم بن علی بن میثم، )1362ش(، شرح نهج البالغه، بی جا: دفتر نشر الکتاب.  -
باذری، احمد بن یحیی بن جابر، )1417ق(، انساب االشراف، بیروت: دارالفکر. -
بلخی، مقاتل بن سلیمان، )1423ق(، تفسیر مقاتل بن سلیمان، بیروت: دار احیاء التراث. -
تمیم��ی آمدی، عبدالواحد بن محم��د، )1366ش(، تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، قم: دفتر  -

تبلیغات اسامی.
ثقفی کوفی، ابراهیم بن محمد، )1373ش(، الغارات و شـرح حال اعالم آن، ترجمه: عزیز اهلل  -

عطاردی، بی جا: انتشارات عطارد. 
حدادعادل، غامعلی، )1375ش(، دانشنامه جهان اسالم، تهران: بنیاد دایره المعارف اسامی. -
حکیم��ی، محمدرضا و محمد حکیمی و علی حکیم��ی، )1380ش(، الحیاة، ترجمه: احمد آرام،  -

تهران: دفتر نشر فرهنگ اسامی.
حمیری، عبداهلل بن جعفر، )1413ق(، قرب االسناد، قم: موسسه آل البیت علیهم السام. -
خوی��ی، میرزا حبیب اهلل، )1358ش(، منهاجالبراعةفیش��رحنه��جالبالغة، تهران: مکتبه  -

االسامیه.
دفتر امور نیروی انسانی )معاونت  آموزش(  سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، )1369ش(،  -

اخالق کارگزاران، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
دورکیم، امیل، )1373 ش.(،  قواعد و روش جامعه شناسی، ترجمه: علی محمد کاردان، تهران:  -

انتشارات دانشگاه تهران.
دینوری، ابوحنیفه احمد بن داوود، )1368ش(، االخبار الطوال، قم: منشورات الرضی. -
ذاکری، علی اکبر، )1378ش(، سـیمای کارگزاران علی بن ابیطالب امیر المومنین، قم:  -

مؤسسه بوستان کتاب.
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راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )1412ق(، المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم. -
راوندی، قطب الدین سعید بن هبه اهلل، )1364ش(، منهاجالبراعةفیشرحنهجالبالغة، قم:  -

کتابخانه عمومی آیة اهلل مرعشی نجفی.
ش��رف الدین، عبدالحس��ین، )1408ق(، االجتهاد فی مقابل النصر، بیروت: موسس��ه االعلمی  -

للمطبوعات.
شریف الرضی، محمدبن حسین، )1406ق(، خصائص االئمه علیهم السالم ، مشهد: آستان قدس  -

رضوی.
صفار، محمد بن حس��ن، )1404ق(، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد)ص(، قم:کتابخانه  -

آیة اهلل مرعشی نجفی
_____، )1379ش(، نهج البالغۀ، ترجمه: علینقی فیض االسام، تهران: انتشارات فقیه. -

شهرستانی، ابوالفتح محمد بن محمد بن عبدالکریم، )1370ق(، الملل والنحل، قاهره: االزهر. -
طباطبایی، س��ید محمد حس��ین، )1417ق(، المیزان فی تفسـیر القرآن، قم: دفتر انتشارات  -

اسامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.  
فرامرز قراملکی، احد، )1381ش(، پرده پندار، تهران: آفتاب توسعه. -
فراهیدی، خلیل بن احمد، )1410ق(، کتاب العین، قم: انتشارات هجرت. -
قمی، علی بن ابراهیم، )1367ش(، تفسیر قمی، قم: دارالکتاب. -
کاشفی سبزواری، حس��ین بن علی، )1369ش(، مواهب علیه، تهران: سازمان چاپ و انتشارات  -

اقبال. 
کلینی، محمد بن یعقوب، )1407ق(، الکافی، تهران، دارالکتب االسامیۀ -
کوزر، لوییس، )1373ش(، زندگی و اندیشـه بزرگان جامعه شناسـی، ترجمه محسن ثاثی،  -

تهران: علمی.
مس��عودی، ابوالحس��ن علی بن الحس��ین بن علی، )1409ق(، مروج الذهب و معادن الجوهر،  -

تحقیق: اسعد داغر، قم: دارالهجره. 
مطهری، مرتضی، )بی تا(، مجموعه آثار، تهران: انتشارات صدرا. -
معلوف، لوییس، )1374ش(، المنجد فی اللغة، قم: شرکت چاپ قدس.   -
مفید، محمد بن محمد، )1413ق.)الف((، االمالی، تحقیق: حسین استاد ولی و علی اکبر غفاری،  -
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قم: کنگره شیخ مفید.
______، )1413ق.)ب((، الجمل و النصرة لسـید العترة فی حرب البصرة، قم: کنگره شیخ  -

مفید. 
______، )1414ق(، االختصـاص، تحقی��ق: علی اکبر غفاری و س��ید محمود زرندی، بیروت:  -

دارالمفید للطباعه و النشر و التوزیع.  
نراقی، ما  احمد، )1377ش(، معراج السعادة، قم: هجرت. -
نراقی، ما محمد مهدی، )بی تا(، جامع السعادات، بیروت: اعلمی. -
نصر بن مزاحم، ابوالفضل، )1404ق(، وقعه صفین، قم: مکتبه آیة اهلل المرعشی النجفی. -
وثوقی، منصور و علی اکبر نیک خلق، )1377ش(، مبانی جامعه شناسی، تهران: خردمند. -
ورام بن ابی فراس، مس��عود بن عیس��ی، )1410ق(، تنبیه الخواطر و نزهه النواظر معروف به  -

مجموعه ورام، قم: مکتبه فقیه. 
هالی، سلیم بن قیس، )1405ق(، کتاب سلیم بن قیس الهاللی، قم: الهادی.  -
یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب، )بی تا(، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دارصادر. -


