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  چكيده
ترين منبع دينـي بـراي    ترين و غني سنت معصومان(ع) و به ويژه سيره عملي آنان گسترده

باشد و درايـن ميـان    هاي ديني فرهنگ جهادي، جهاد علمي مي استخراج و دريافت آموزه
مطالعه سيره عملي امير مؤمنان علي (ع) به لحـاظ اسـتفاده از فرصـت تشـكيل حكومـت      

ت بيشـتري برخـوردار      توسط آن بزرگوار و اعمال سياست اسالمي يـهاي فرهنگـي از اهم
گـردآوري ازمنـابع دسـت اول، و شـيوه توصـيفي       اي در است. اين مقاله باروش كتابخانه
ها، با واكاوي جوانب فرهنگ جهادي و به ويژه جهاد علمي  تحليلي در تجزيه وتحليل داده

جذب و هـدايت   هاي اجتماعي سياسي شيوهزمينه  دردر سيره عملي امير مؤمنان علي(ع) 
گيري از پـنج شـيوه    مخالفان به اين نتيجه دست يافته است كه امير مؤمنان علي(ع) با بهره

بـراي بيـان عقايـد از سـوس      هاي سازنده توسعه آزاديدشمن و  دوست و از پذيري انتقاد
معنادار و حكيمانه در مواردي كه به مصلحت و مطـابق   سكوتترين مخالفان و سرسخت

ا و نرم خويي مداردفاع از آن تا پاي جان و همچنين  و يگسترعدالت حكمت است و نيز 
و تحمل ناهنجارترين برخوردها از سوي مخالفان، به جذب و هدايت حد اكثري مخالفان 

كالم آن حضرت  سخن و آن حضرت در طول عمر شريفشان و نيز پرداختند. سيره مستمر
ــ   ــر ت ــل ب ــرين دلي ــي بهت ــل عقل ــز تحلي ــدايت  أو ني ــامبرده در جــذب و ه ــل ن ثير عوام
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  مسئلهطرح . 1
 سياسـي در امور هاي ديني و با مراجعه به نصوص و مباني اسالمي، مشاركت  از منظر آموزه

، وظيفه و به عنوان يك حقّبي اعتنا نبودن نسبت به هدايت ديگر افراد جامعه، و و اجتماعي 
جـذب و هـدايت   ق شك عوامل مختلفي در تحقّ بي .باشد تكليف همگاني، مورد اهتمام مي

تـوان   بـا آگـاهي بـه ايـن مـوارد مـي      ه كـ  دننقش دارآرمان خاص،  يك ملّت به سوي يك
  هاي جذب و هدايت افراد يك جامعه را بهتر سامان داد و به سر منزل مقصود رساند. زمينه

اين مقاله با روش كتابخانه اي در گردآوري از منابع دست اول، و شيوه توصيفي تحليلي 
نب اجتماعي سياسي فرهنگ جهادي و جهاد در تجزيه و تحليل داده ها، در صدد است جوا

كه با پايه گذاري علـوم مختلـف اسـالمي، و     -علمي سيره عملي امير مؤمنان  علي (ع) را 
زدودن انحراف از آموزه هاي گوناگون نظري اسالمي و نيز ايجاد اصالحات در زمينه هـاي  

علمي به اسالم و مختلف عملي و اجرايي بزرگترين خدمت را به عنوان بزرگترين جهادگر 
  مورد مداقّه و مطالعه قرار دهد.  -مسلمين نموده است.

  
  ها تحليل كاركرد انواع شيوه. 2

سيره مستمر و نيز سخن و كالم دو ابزار مهم در شناخت افراد به شمار مي آيند. از اين رو، 
اسـت،  اين بخش از پژوهش يافته هاي تحقيق را كه با استناد به منابع اصيل صورت گرفتـه  

براي شناخت هرچه بيشتر عوامل جذب  امير مؤمنان  علي (ع)در صدد است سيره و سخن 
  سياسي و اجتماعي در جذب و هدايت مخالفان واكاوي نمايد. اين عوامل عبارت اند از:

  
  پذيري انتقاد 1.2

، و همچنـين  انتقاد در لغت به معناي سره كردن، جدا كردن، خرده گرفتن، به گزينـي اسـت  
نقد  است. آن نادرست از درست شناخت وهاي ناخالص را از مجموعه آن جدا كردن  مدره
: 1414. (ابـن منظـور،   سـت و عيـب گـرفتن از او ا   به معناي مناقشه كردن با او كردن كسي

 ).14/22655، 1339؛ دهخـدا،  5/467: 1404؛ ابن فـارس،  2/544: 1410؛ جوهري، 3/425
 انسـاني  متعـالي  هـاي  خصلت ترين از بزرگ ها، نقص و ها عيب شناختن براي انتقاد تقاضاي
در اسالم يكي از حقـوقي كـه تمـامي     .است اسالمي درخشان فرهنگ امتيازات از كه است

، خيرخواهي و نصحيت و انتقاد از روي دلسوزي اسـت، بـه   انسانها نسبت به يگديگر دارند
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 بـه  خـود  طاقـت  انـدازه  به كه است اين بندگان بر خدا واجب حقوق جمله گونه اي كه از
هـاي   يكـي از جلـوه  از اين رو،  )334: 1414(شريف رضي،  برخيزند. يكديگر خيرخواهي

سـوي  ه كه باعث مجذوب شدن و تمايل دلهاي انسانهاي آزادي خواه ب (ع)كمال امام علي 
افـرادي كـه بـه    كردن بود. لذا انتقاد پذيري امام و دعوت مردم به انتقاد  ،شد آن حضرت مي

معايب و نواقص خويش توجهي ندارند و براي رفـع آنهـا انتقـاد پـذير نيسـتند و اقـدامي       
اندازنـد، تـا    براي فرار از مسئوليت، همه گناهان را به گردن ديگران ميو  دهند صورت نمي

بلكه بدين وسيله خود را تسكين داده و تبرئه كنند، در نتيجه با اين كار نه تنها باعث جذب 
ايـن   ؛شـوند  شوند بلكه باعث فراري شدن آنها از اطراف خودشـان مـي   ر نميانسانهاي ديگ

هاي سياسي اجتماعي آن حضـرت   يكي از سيره، بر اين پايه. تنها هستند چنين افرادي دائماً
خواستند و بـه انجـام آن    انتقاذ پذيري بود كه به صورت علني از اطرافيانشان اين كار را مي

  فرمايد: ع) با وجود دارا بودن مقام عصمت ميكردند. آن حضرت ( ترغيب مي
 آنـم  از بـاالتر  نه خود نظر در من كه نكنيد، خودداري عدل به مشورت يا گويي حق از
 كنـد  كفايـت  نفسـم  از مرا خداوند اينكه مگر ايمنم اشتباه از كارم در نه و كنم، خطا كه

 اختيـار  در بنـدگاني  شـما  و مـن  زيـرا  اسـت،  تـر  مالك آن به من از خداوند كه نفسي
  ).335: 1414(شريف رضي،  نيست پروردگاري او جز كه هستيم پروردگاري

هـاي   اي را نه تنها براي خود داشـتند؛ بلكـه يكـي از توصـيه     اميرمؤمنان (ع) چنين سيره
دائمي آن حضرت (ع) به كارگزاران و رجال سياسي عصر خويش بود تا از ايـن طريـق از   

ي بيشتري گرفته شود كـه   هاي مختلف موجود در جامعه بهره هعقل جمعي و گروهي و ايد
  نويسد:  اي به مالك اشتر مي شد. لذا  در نامه اين كار در نتيجه منجر به جذب حداكثري مي

 وزرايـت  از بايـد  نيـز  و. ده قـرار  خويش مجالس و خلوتها در خود خاصان از را اينان
 نسـبت  و بگويد، بيشتر تو به را حق تلخ سخن كه باشد وزيري تو نزد ترينشان برگزيده

 برنامـه  اين گرچه دهد، ياري را تو كمتر ندارد خوش اوليائش براي خداوند كه آنچه به
 را آنـان  و بپيونـد،  صدق و پاكدامني اهل به. برسد خواهد كه جا هر به تو ميل عليه بر

 را تـو  اي نداده انجام كه كاري به بيهوده و نكنند، تعريف زياد را تو كه ده تعليم آنچنان
 نمايـد  نزديـك  گردنكشي به و كند، نخوت و كبر ايجاد فراوان تمجيد كه ننمايند، شاد

  ).430: 1414(شريف رضي، 

 ،فراهم كند هاي انتقاد كردن را كند تا براي مردم زمينه اين حد تالش مي تا وقتي حاكمي
بـا جـان دل خـودرا در گـرو      بدون هيچ شكي مردم مجذوب چنين حاكمي خواهند شد و
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اي باشد آنان را به  اگر اين حاكم شخص وارسته رهنمودهاي چنين حاكمي خواهند سپرد و
سر منزل مقصود رهنمون خواهد كرد فضال از اينكه اين حـاكم شخصـيت معصـومي مثـل     

خانـه  «در سايه همين انتقادپذيري، يكي از ابتكارات امـام تأسـيس    باشد. (ع) حضرت امير
اميرمؤمنـان (ع)  كننـد.   تعبير مي» ديوان عدالت داري«بود كه امروز از آن به » خواهي عدالت
از  (ع) آن بـدانجا ببرنـد تـا امـام    رمردم شكايت خود را از نظام و غيتا ن كرد اي را معي خانه

نزديك با درد مردم آشنا شود. مردم شكايات و مشكالت خود را مكتوب به اين مركز ارائه 
  )8/556: 1409تستري، ( .كردند مي

  
  هاي سازنده آزادي ةتوسع 2.2

هاي سعادت مادي و معنوي  از گرانبهاترين سرمايه هاي زندگي و ترين نعمت آزادي از بزرگ
تـرين و   از مطبـوع  ت با سرشت بشر آميخته شده اسـت و انسان است. ميل به آزادي و حري

 هـر گونـه   از بـودن  فـارغ  معني هب لغت در آزادي .گواراترين تمايالت طبيعي انساني است
انتخاب داشتن را گويند.  و قدرت عمل ترك و عمل قدرت ،كننده منع عوامل و محدوديت
 بـه  آزادي فلسفي، نظر از. است سياسي -فلسفي مقوله يك ) آزادي1/117: 1339(دهخدا، 

 لحاظ از فرد امكانات مفهوم به آزادي سياسي، لحاظ از .است »جبر« برابر در »اختيار« معناي
باشد. (بابايي و آقـايي،   مي جامعه و دولت قدرت برابر در سياسي و اجتماعي مدني، حقوق
 و بگيرد تصميم بتواند كه اين تا است شخص به دادن امكان عقيده ) . آزادي1) 1/8: 1365
 اسـت  آن بيـان  )؛ و آزادي107: 1379برگزيند. (ايازي،  را جهتي و راه خود، تشخيص طبق
 بـه  اگـر  و كنـد  بيـان  دارد اعتقاد و فهمد مي كه را چه آن دارد حق طبيعي طور به انسان كه

 مطلـق  هـا  ارزش از بسـياري  ماننـد  نيز بيان آزادي البته. نكند دفاع آن از ندارد اعتقاد چيزي
 زيـرا  شـود  نمـي  شامل اندازد، خطر به را انسان شخصيت و كرامت كه را مواردي و نيست
). امام علي (ع) به عنـوان حـاكم   233و  228است. (همان:  انسان كرامت حفظ براي آزادي

اسالمي هميشه روي آزاد بودن انسانها تأكيد داشته اند. آن حضرت (ع) كامالً بـه ايـن امـر    
 ايـن  كننـد،  و هدايت جذب خودشان افكار سوي رابه ديگران بخواهند واقف بودند كه اگر

 خـودرا هـاي   انديشـه  بيـان  آزادي كامال مقابل طرف و بايد نيست ممكن و اجبار كاربا زور
كنـد. بـه    و هـدايت  جذب او را او،هاي  انديشه نقد با تا آن حضرت (ع) بتواند باشد داشته

  أَيها النَّاس إِنَّ انسـان لَـم  «كردند:  همين خاطر درمواقع مختلف به آزاد بودن انسانها تأكيد مي
اي مـردم! هـيچ يـك از     )؛ (8/69: 1407 (كلينـي،   »نَّ النَّاس كُلَّهم أَحرَاريلد عبداً و لَا أَمه و إِ
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.) مردم در زمان حكومت فرزندان انسان برده يا كنيز به دنيا نيامده است، مردمان همه آزادند
هاي آن حضرت (ع) كـه در مـورد مـردم     امام علي (ع) كامالً آزاد بودند و اين امر از گاليه

يا أَهلَ الْكُوفَه منيـت  : «گردد، آنجا كه مي فرمايد ن حكميت به خوبي روشن ميكوفه و جريا
و عمي ذَوو أَبصارٍ لَا أَحـرَار صـدقٍ عنْـد      و بكْم ذَوو كَلَامٍ  صم ذَوو أَسماعٍ  منْكُم بِثَلَاث و اثْنَتَينِ

اهل كوفه، من از جانب شما به سه چيز و دو چيز اي )؛ (142: 1414(شريف رضي، » .اللِّقَاء
كوريد، نـه هنگـام     ام: گوش داريد ولي كريد، گوياييد اما الليد، چشم داريد لكن دچار شده

لَقَد لَقيـت    أُف لَكُم« بعداز شنيدن داستان حكميت فرمود:.) يا جهاد آزاد مردان راستين هستيد
ماً أُنَادورْحاً يب نْكُممماً أُنَاجِيكُموي و اء   يكُمالنِّـد نْدقٍ عدص رَاراف بـر  )؛ (183(همـان:   .»فَلَا أَح

كنم، و روزي ديگر با  شما كه از شما بس اذيت و بال ديدم! روزي شما را براي ياري ندا مي
  ..)كنم، نه در وقت ندا آزاد مردان صادقي هستيد شما (بر سر تقصيرتان) نجوا مي

  
  سكوت 3.2

و چون سـكوت  است  گفتن سخن به وجود توانايي ترك سخن گفتن، با يامعنه سكوت ب
ـ «طور استعاره گفته شـده  ه توأم با نوعي سكون و آرامش است ب لَم ـي    ووسـنْ مع ـكَتا س

..؛ دهخـدا،  3/281: 1412(قرشـي،  چون خشم موسي فرو نشست. ) 154(اعراف:  ».الْغَضَب
بنـدگي خـداي    آيينه تمام نمـاي طاعـت و  ؤمنان (ع) ن حيات اميرمدورا). 9/13696: 1339

 جامعـه  در جهت هـدايت  متعال بوده و بر اساس صالح و مصلحت جامعه اسالمي و بلكه
آن قيام به  بشري سپري گرديده است. و لذا زندگاني پر بركت آن بزرگواران در ابعاد مختلفه

فرقي ميان سكوت آن  از نظر واقع هيچ گردد و امر دين و صالح جامعه انساني محسوب مي
هـا بـر    همه افعـال و اقـوال آن   ها وجود ندارد، زيرا بزرگواران و ميان قيام و مبارزه علني آن
مردم آگـاه تـر بـه آن بـوده و بـر اسـاس        ها از همه اساس وظيفه شرعي و الهي كه خود آن

تاه آمدن و چشم پوشـي  هيچ گاه به منزله كوآنها سكوت . جامعه اسالمي بوده استهدايت 
يكـي از    .امـور مسـلمين نبـوده اسـت     هـدايت قبال وظايف الهي و شرعي و بر خالف  در

هدايت آنها، سكوت در برابـر آنـان    جهت جذب و هاي امام با برخي از مخالفان، در روش
آن  ، در برابـر خلفـا سـكوت اختيـار كـرد.     (ص) پس از رحلت پيامبر اسـالم (ع)  امام بود.

ديدم خويشتنداري در ايـن  « كنند: گونه توصيف مي اين و سكوت خويش را حضرت صبر
(شـريف   »ام خاشـاك بـود.   تر است، پس صبر كردم در حالي كه گويي در ديـده  امر عاقالنه

  )48: 1414رضي، 
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ام حيات رسول خـدا بـر   ، براي خالفت، در ايي (ع)با آن كه شايستگي و لياقت امام عل
اي بـه   هدانست. اما عـد  مسلم خود مي امام نيز حكومت را حقّهمگان محرز گرديده بود و 

هايي  تالش از امام بعد و هاي گوناگون براي احراز پست خالفت، پيش دستي كردند، انگيزه
هـم   به نتيجه مطلوب دست نيافتنـد بـراي جلـوگيري از    و خود كردند كه براي احقاق حقّ

اينكه راه هـدايت بـراي عمـوم     اسالم و جذب ساير افراد بالدهاي ديگربه دين پاشيدگي و
نابســاماني ناشــي ازاختالفــات داخلــي  درتشــطط آراي گونــاگون و باشــد و مــردم همــوار

گونـه آن حضـرت ايـن حقيقـت را      همـان  دچارگمراهي نشـوند سـكوت اختيـار كردنـد.    
  شوند: مي يادآور

ديـن نبـود،   به خدا سوگند اگر بيم وقوع تفرقه ميان مسلمين و بازگشت كفر و تبـاهي  
رفتار ما با آنان طور ديگري بود و ما براي آنان غير از آن چه بـوديم و تحمـل كـرديم،    

   .)1/307: بي تا(ابن ابي الحديد،  بوديم مي
  
 يگسترعدالت  4.2

در لغت اصلي است كه بر حد وسط ميان افراط و تفريط و راست و مسـتقيم داللـت   عدل 
دهد: از جملـه مسـاوات، حكـم بـه حـق،       متعددي مي كند. و بر مبناي اين اصل، معاني مي

: 1410؛ فراهيـدي،  4/247: 1404  س،ابن فـار درستي و ميزان بودن و نقيض جور و ستم. (
  فرمايد: امه طباطبائي درباره مفهوم عدل ميعلّ). 2/38

عدل به معناي مالزمت راه ميانه و گريز از افراط و تفريط در كارهاست و ا اين معنـاي  
عدل است وگرنه حقيقت عدل مساوات را برقرار نمودن و هماهنگي در كارها  يمالزم

شـود و   در عدالت به هر كسي سـهم بايسـته داده مـي   با اين صورت  كه داشتن است، 
بنابراين همگان در رسيدن به سهم خود و قرار گرفتن در جايگـاه بايسـته خـود برابـر     

  . )12/331: 1417طباطبايي، ( شوند مي

: 1366(آمـدي،   »الْعـدلُ حيـاه  « فرمايد: مي را مايه زندگي برشمرده و عدل(ع)  يامام عل
يـا   زنـده نيسـت،  و كسي كه عدل ندارد گويا است يعني زندگي معنوي از براي عادل  )؛99

شود چه مـردم در   مردم ميده بودن و جريان داشتن باعث زنمنظور شايد اين باشد كه عدل 
يـا در  . زندگي را دارند و با جور حاكم در حقيقت زنـدگي ندارنـد  زمان حاكم عادل معني 

از حضرت : «دهند برتري عدل مي مقايسه عدل و جود خبر از حضرت با كالم ديگري از آن
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سؤال شد: كدام برتر است عدل يا جود؟ آن حضرت فرمود: عدل امـور را در جـاي خـود    
برد. عدل حافظ عموم اسـت، و جـود    يدهد، و جود آنها را از جايگاه خود بيرون م قرار مي

: 1414(شـريف رضـي،   .»  اي خاص. پس عدالت شريفتر و برتـر اسـت   سود بخش به عده
 قابـل انكـار اسـت كـه توصـيه و      اهميت اجراي عدالت در جامعه به قدري مهـم و ). 553

.  به تمامي كارگزارانش امري دائمـي بـوده اسـت   (ع)  طرف امام علي سفارش به عدالت از
 هويــت يــك عــدالت بنــابراين). 559و  428: 1414؛ شــريف رضــي، 420: 1413د، (مفيــ

و  فـردي  حقـوق  انسـان،  از اعـم  جامعـه  بـه  مربـوط  مسـائل  همه شامل كه دارد اجتماعي
 در بايـد  و شـود  مـي  ...و احـزاب  اجتماعي، سازمان هاي اقتصادي، منابع انين، قو اجتماعي،

 و پوياسـت  سالم جامعه يك كننده ايجاد عدالت بنابراين و گيرد قرار خود جايگاه و موضع
 عمومي سياست يك را آن حضرت و لذا شوند مي مند بهره جامعه آحاد همه آن سايه در كه

  .است فرموده تلقّي
ـ   بي عـدالتي  اعتراضات عمومي عمدتاً ريشه در ريشـه   ا بـا عـدالت گسـتري   هـا دارد ام

باعث نزديكي دلهـا بـه يگـديگر     وشود  اعتراضات عمومي در همه اشكال آن خشكيده مي
تواند ادعاي  شود. فقط چنين حكومتي مي شود و همچنين باعث بقاي حكومت عادل مي مي

در چنين  ).433: 1414(شريف رضي،   حكمراني بر دلها و جذب حداكثري را داشته باشد.
د ي ملت از سالمت حداكثري برخوردار خواهـ  اي روابط بين سران حكومت با توده جامعه
ي اعتماد متقابل براي فهم و درك انتظارات طرفين ميسور خواهد بـود   در نتيجه زمينه بود و
و با عـدالت   )436: 1414. (شريف رضي، دل مشكالت يك جانبه نخواه بوگاه تحم و هيچ

هايي كـه   اي بر آنان مطمئن باشي، چه بسا گرفتاري و مهربانيت كه آنان را به آن عادت داده
پس از نيكي به ماليات دهندگان اگر حلّ آن را به آنان واگذاري با طيب خـاطر  پيش آيد كه 

بپذيرند، چه اينكه بر مملكت آباد آنچه را بار كني تحمل كشيدنش را دارد، و علّت خرابـي  
چيزي و تنگدستي اهل آن زمين است، و فقر و نـداري آنـان ناشـي از زرانـدوزي      زمين بي

اين . و  بقاء حكومت، و كم بهره گيري آنان از عبرتها و پندهاستواليان، و بدگماني آنان به 
ي  پشـتوانه  زيـرا نياز از نيروهاي نظـامي خواهـد بـود؛     چنين حكومتي (در غالب موارد) بي

مـنْ عـدلَ   « فرمايند: مي (ع)ت را دارا است. در همين زمينه امام علي هاي ملّ عظيمي از توده
تَغْنَي عاس هلْطَاني سهفانوبا عدالت رفتاركنـد  هر كه در سلطنت)؛ (340: 1366(آمدي،   »نْ أَع 

كلمـات   در بسـياري از (ع)  ن علـي امنؤحضرت اميرم.) نياز گردد از ياري كنندگان خود بي
شـود؛   اين نكته كه عدالت باعث انس و الفت و جذب دلها به يگديگر مـي  گوهربارشان؛ بر
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 )؛346(همـان:  »  ه خَزَائنُ راعيها فَما أَودعها منْ عدلٍ أَو جـورٍ وجـده  قُلُوب الرَّعي«د: كيد دارأت
هاي والي ايشانست پس آنچه امانت گذارد در آنها از عدلي يـا جـوري    دلهاي رعيت گنج(
هاي زمامـداران اسـت پـس اگـر آنـان       صندوقچه ها و يعني دلهاي مردم خزينهبيابد.)  را آن

ت نسـبت بـه عـدالت گسـتري آنـان لبريـز       محب هاي مردم از مهر و كنند، دلعدالت پيشه 
د. گـرد  هاي مردم از تنفر نسبت به آنان لبريز مـي  اگر ستمكاري را پيشه كنند، دل شود و مي

اجراي عدالت نه تنها درباره دوست؛ بلكه در حالت  (ع) گوهربار امام عليهاي  در فرمايش
نگ نيز مورد سفارش است؛ امام به سـردار سـپاهش كـه    طبيعي درباره دشمن و در حال ج

: 1404منقري، (  »فَكُنْ لنَفْسك مانعاً وازِعاً منَ الْبغْيِ و الظُّلْمِ و الْعدوان« عازم صفين بود فرمود:
  .) ي باشپس مانع و جلوگيرنده نفست از سركشي و ظلم و تعد( )؛122

كنيم كه هنوز هم بعد از  رياي بيكران عدالت نظري مياين دي  سيره اي از اينك به گوشه
سـوي خـودش جـذب    ه ي عدالت را ب هنوز هم دلهاي تشنه قرنها از شهادت آن حضرت،

وارد بازار شـد و يكـي از ترسـايان را    (ع)  در يكي از روزها، امام علي بن ابيطالب« كند. مي
آن زره را شناخت و فرمود: (ع)  ديد كه زرهي را براي فروش به بازار آورده است. امام علي

بايد به نزد قاضي مسلمانان بـرويم. داوري در آن   اين زره از آن من است و براي اثبات حقّ
به اين مقام نصـب شـده بـود. بـه     (ع) بود كه توسط امام علي » شريح قاضي«روز به عهده 

 ت و حضـرت را ديد براي احترام ايشان از جاي برخاسـ (ع) امام علي » شريح«كه  مجردي
... امـام  و در كنار آن ترسا نشست.(ع) جاي خود نشانيد و خود در برابر امام علي ه را ب(ع) 

گفـت: يـا   » شريح«اي شريح! ميان من و طرف مخاصمه من، قضاوت كن! علي (ع) فرمود: 
فرمود: اي شريح! اين زره از آن من است كه (ع) ن! ادعاي شما چيست؟ امام علي اامير مؤمن

ناخطاب به ترسا، گفت: تو در برابـر ادعـاي اميرمؤمنـ   » شريح« اند. است از من ربوده تيمد 
گويم كه اين زره  كنم، ليكن مي را تكذيب نمي(ع)  چه دليلي داري؟ وي پاسخ داد: علي(ع) 

انداخت و عرض كـرد: يـا علـي! در حـال     (ع) نگاهي به امام علي » شريح«از آن من است. 
رود، آيا شما براي اثبات حـق   و ايشان صاحب زره به شمار ميحاضر زره در دست اوست 

درسـت  » شـريح «فرمـود: آري،  (ع) اي داريد؟ امام علـي   خود و ابطال ادعاي او دليل و بينه
گونه رفتار بـه   ترسا كه از اين. گويد و من بايد براي اثبات ادعاي خود دليلي داشته باشم مي

ـ   ه ايـن دهم كـ  شگفت آمده بود، گفت: گواهي مي راسـتي از نـوع داوري   ه گونـه داوري، ب
دهم كه خدا يكتاست، و محمد  و اضافه كرد: و من اكنون گواهي مي.. پيغمبران الهي است!.

ام را بـه تـو بخشـيدم.     فرمود: اكنون كه مسلمان شـدي، آن زره (ع) رسول اوست. امام علي 
  )3/352  :1374(ساعدي،  آنگاه آن تازه مسلمان را سوار اسب عتيق خود كرد.
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هاي نادري در زندگي امام علي (ع) كم نيست؛ آنجا كه در مـورد بـرادرش    چنين نمونه
خدا سوگند (برادرم) عقيل را در شدت فقر و پريشاني ديدم كه مقـدار  ه ب«فرمايد:  عقيل مي

هـاي ژوليـده و    كرد و اطفالش را با موي يكمن گندم (از بيت المال) شما را از من تقاضا مي
يف ديدم كه صورتشان خاك آلود و تيره و گوئي با نيل سياه شده بـود و (عقيـل ضـمن    كث

نمـود و مـن    كرد و تقاضايش را تكرار مي كيد ميأمن) خواهش خود را ته نشان دادن آنها ب
كرد دينم را بدو فروختـه و از او پيـروي    و (او نيز) گمان مي دمدا سخنانش گوش ميه هم ب

پـس   .لَه حديده ثُم أَدنَيتُها منْ جِسـمه ليعتَبِـرَ بِهـا    فَأَحميت! ام ا كردهنموده و روش خود را ره
از درد آن ماننـد   قطعه آهني را (در آتش) سرخ كرده و نزديك تنش بردم كه عبـرت گيـرد!  

بيمار شيون و فرياد زد و نزديك بود كه از حرارت آن بسوزد (چون او را چنين ديدم) گفتم 
ي عقيل مادران در عزايت گريه كنند آيا تو از پاره آهني كـه انسـاني آنـرا بـراي بازيچـه و      ا

سوي آتشي كه خداوند جبار آنرا براي خشـم  ه كني ولي مرا ب شوخي گداخته است ناله مي
آيا تو از اين درد كوچك مينالي و من از آتـش جهـنم    كشاني؟ و غضبش افروخته است مي

  .)347: 1414(شريف رضي، » ننالم؟
  
  و تحمل مدارا 5.2

و بـه معنـاي   مدارا در لغت به معناي نرمي كردن، مالطفت نمودن و به مهرباني رفتار كردن 
: 1339؛ دهخدا،  3/110: 1423؛ قرشي، 5/149: 1410(فراهيدي،  آمده است.ضد خشونت 

گيرند؛ امـا مرحـوم نراقـي بـين ايـن دو       در عربي مي» رفق«) مدارا بيشتر معادل 13/20522
  تفاوتي قائل است:

مدارا از حيث معني نزديك به رفق است، زيرا مدارا نرمي و ماليمت و حسن معاشرت 
توان تفاوتي قائـل   ر آنهاست. گاهي بين رفق و مدارا ميبا مردم و تحمل ناگواري و آزا

ـ  نراقي،( شد به اين اعتبار كه در مدارا تحمل آزار مردم هست و در رفق نيست  */0يب
   .)1/341 تا:

ل به قهر و سعي در كوشش بـراي  ي در توسها و تأنّ بنابراين مدارا يعني تحمل مخالفت
مـدارا در مقابـل قهـر آمـده      آنان متوسل شود. جذب افراد، بدون اين كه به قهر و سركوب

است كه منظور از اقدامات قهرآميز، اقـدامات خشـن و بـه كـارگيري زور و قـدرت بـراي       
باشد و هم به باطل.  ات است. به كار بردن زور و قدرت هم ممكن است به حقّپيشبرد منوي

بهتري غير از اعمال قهر  در موارد به حق هم، اعمال قهر ممكن است بهترين راه باشد يا راه
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وجود داشته باشد. البته مدارا غير از سازش است. مدارا كننده به هيچ وجه براي قانع كـردن  
شود. مدارا  كشد و به سوي باطل متمايل نمي مخالف و جذب او، از عمل به حق دست نمي

امي يعني پرداخت كمترين هزينه براي دفع دشمن و جذب او و تحمل جور و سـتم او مـاد  
  كه اميد به هدايت و صالح او وجود دارد.

 و گفتگـو  و تعامـل  بـراي  مناسبي فضاي و بستر و جذب سبب متربيان و مردم با مدارا
 وهـا   كينـه  رفـتن  بـين  از و بـرادري  و الفـت  باعـث  همچنـين  آورد، مي بوجود را همكاري
هم چنانكه امام علـي   .شود ها مي جدال و جنگ از يافتن ايمن و يكديگر از اشتباه تصورات

مدارا  )؛ (445: 1366(آمدي، »  دارِ النَّاس تَأْمنْ غَوائلَهم و تَسلَم منْ مكَايِدهم«(ع) مي فرمايد: 
) در فرمـايش  تا از مصيبتهاي ايشان ايمن باشي، و از فكرهاي ايشان سالم ماني. مردمكن با 

دارِ النَّاس تَسـتَمتع بِإِخَـائهِم و الْقَهـم بِالْبِشْـرِ تُمـت      «فرمايد:  ديگري ازآن حضرت (ع) باز مي
ه برادري ايشان، و مالقات كن با ايشان به مدارا كن با ناس تا بهره يابي ب؛ ((همان) » أَضْغَانَهم

ايشـان   كني، مدارا هر گاه با ايشان ست كها مراد اين) هاي ايشان. شكفته روئي تا بميرد كينه
ـ     برادري و دوستي كنند، و تو بهره يابي از با تو زني ه آن، و هر گاه مالقات كنـي بـا ايشـان ب

  تو نباشند.و اذيت  هاي ايشان بميرد و فرو نشيند و در پي آزار شكفته روئي كينه
ـ      (ع)امام علي  شـدند و   ل مـي براي هدايت و رشـد انسـانها زحمـات فراوانـي را متحم

جنود جهل نجات دهنـد. روش   ند انسانها را از دام شياطين وكرد دلسوزانه همواره سعي مي
هدايت دشمنانش، ابتدا نرمش و مدارا بود، اما هنگامي كه تمام  براي جذب و(ع) امام علي 

اي كه آنان ايجاد كرده بودند بـا   شد، براي خاموش كردن فتنه مي آميز بسته هاي مسالمت راه
هر  گاه دشمنان خود را از امتيازات عمومي كه حقّ هيچ(ع) نمود. امام علي  قاطعيت اقدام مي

المال قطـع نكـرد و    مسلمان در جامعه اسالمي بود، محروم نساخت و سهميه آنان را از بيت
هام مخالفت يا اعالم مخالفت، دستگير يا زنـداني نكـرد و تـا    گاه مخالفي را به صرف اتّ هيچ

آميز بـراي هـدايت و    هاي مسالمت ز تمام راهت كامل ننموده و ازماني كه با آنان اتمام حج
ت عمل وارد نشد. با مروري بر مـنش امـام   بازگشت آنان بهره نبرده بود، از در جنگ و شد

تـرين   در جذب و هدايت دشمنان و مخالفـان خـود بـه مـوارد فراوانـي از عـالي      (ع)  علي
سيره متعالي حضـرت در  به نمونه هايي از خوريم.  ل بر ميهاي ماليمت، مدارا و تحم گونه

  اين باره اشاره مي شود.
پس از عثمـان داشـتند،   (ع)  نظيري كه مردم به خالفت امام با وجود اقبال عمومي بي. 1
امتناع كردند از جمله سعد بن ابي وقاص، عبداهللا بـن   (ع) ه معدودي نيز از بيعت با امامعد
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و سـعيد خـدري و نعمـان بـن     عمر، حسان بن ثابت، كعب بن مالك و سلمه بن مخلد و اب
امام با آنان ) 32/7: 1403. (مجلسي، اي ديگر كه از عثمانيه بودند بشير و زيد بن ثابت و عده

مدارا كردند و از برخي از آنان پيمان گرفتند كه به مخالفت ايشان اقـدامي نكننـد و آنـان را    
به ياران خود نوشتند اين اي كه پس از كشته شدن محمد بن ابي بكر  امام در نامه رها كردند.

بيعت كرد، از او پذيرفتم و هر كـس  با من  نكته را يادآوري كردند، كه هر كس به ميل خود
  )1/310  :1353. (ثقفي، واگذاشتمنخواست اكراهش نكردم و به حال خودش 

درباره نحوه تقسيم بيت المال و محروم ماندن (ع)  پس از آن كه طلحه و زبير، به امام. 2
متيازاتي كه انتظار داشتند، اعتراض كردند و امام نيز، داليل نحوه عملكرد خود را نسـبت  از ا

به آنان برشمرد، آنان نزد امام رفتند و براي مراسم عمره اجازه خواستند، امـام نيـز بـا آنـان     
تجديد پيمان كرد و به آنان اجازه عزيمت به مكه را داد، در حالي كه از قصد و توطئه آنـان  

بود. ابن عباس به اميرمؤمنان اعتراض كرد كه شما كه به اين مسائل آگاه بودي چرا بـه   آگاه
امـام   هـا حفـظ كنـي؟    ها اجازه دادي؟ و آنان را زنداني نكردي تا مسلمانان را از شـر آن  آن

 علـي جوابي فرمودند كه نشان ازمداراي آن حضرت با مخالفانشان تا آخرين لحظـه اسـت:   
كني كه آغازگر ستم و بدي باشـم پـيش از    عباس! آيا به من پيشنهاد ميفرمود: اي پسر (ع) 

آنكه نيكي كنم و با گمان و تهمت معاقبه كنم و به جرمي پيش از آنكه جامه عمـل بپوشـد   
كسي را فروگيرم؟ نه! سوگند به خدا كه هرگـز از پيمـاني كـه خداونـد بـراي حكومـت و       

زگر جدايي نخواهم شد. اي ابن عباس! مـن  كنم و آغا عدالت از من گرفته است عدول نمي
دانـم چـه كـاري از آن دو سـر خواهـد زد، ولـي بـه خداونـد          به آن دو اجازه دانسان و مي

شوند و گمان ايشـان باطـل خواهـد بـود و بـه       مستظهرم و سوگند به خدا هر دو كشته مي
فسادي كـه   شكني و آرزوي خود نخواهند رسيد و خداوند آن دو را به ظلم و ستم و پيمان

  )167  :1413مفيد،  ( كنند خواهد گرفت. نسبت به من مي
دهد آن حضـرت (ع) بـراي    كند، كه نشان مي عبدالرحمن حكايتي از پدرش نقل مي. 3

شنيدم كه جندب بـن عبـد   كرد:  جذب و هدايت دشمنانش تا آخرين لحظه با آنها مدارا مي
بني ناجيه و قتل خرّيـت    ر حادثهكرد كه: چون خب الرحمن بن جندب از پدرش حكايت مي

رسيد، گفت: واي بـر او چـه مـرد كـم خـردي بـود و چـه در        (ع)  بن راشد ناجي به علي
نافرماني پروردگارش دلير بود. يك روز نزد من آمـد و گفـت: در ميـان اصـحابت مردانـي      

كسـي را   كني؟ او را گفتم: من هستند كه بيم آن دارم كه رهايت كنند و بروند. با آنها چه مي
به صرف اتهام مؤاخذت نكنم و به صرف گمان به عقوبت نكشـم، و فقـط بـا كسـي قتـال      
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هم بـا   ه بازكنم كه به خالف من برخيزد و در برابر من بايستد و عداوت آشكار كند. البتّ مي
او پيكار نكنم تا آن زمان كه او را بخوانم و عـذر او بشـنوم، اگـر توبـه كـرد و بـه نـزد مـا         

پذيريم ولي اگر سر برتافت و همچنان با ما بر سر جنگ بود، از خدا ياري  او مي بازگشت از
  )1/371  :1353ثقفي، ( كنيم. و خدا مرا از هر آسيب نگهدارد. جوييم و با او پيكار مي مي

آنچه در ادامه اين مذاكرات آمده است حاكي از آن است كه امام مجازات افـرادي را  . 4
  :داند رود را به دور از عقل و پرهيزگاري مي مي ها بيم آشوب آنصرف كه 

روز ديگر باز نزد من آمد و مرا گفت: بيم آن دارم كـه عبداللّـه بـن وهـب و زيـد بـن       
ام كـه اگـر تـو خـود      حصين طائي بر تو بر آشوبند، از آنها در حق تو چيزهايي شـنيده 

كـردي و هرگـز از زنـدان آزاد     كشـتي يـا در بنـد مـي     درنگ يا آنها را مي شنيدي بي مي
كنم. بگو با آنها چـه كـنم؟    دو اينك با تو مشورت مي ساختي او را گفتم: درباره آن نمي

گفت: دستور من اين است كه هر دو را بخواهي و گردن بزني. از اين سخن دانستم كه 
نه او را پرهيزگاري است و نه عقل. گفتم: به خدا سوگند كه نپندارم تو را پرهيزگاري و 

اني كه من با كسي كه به جنگ عقلي باشد كه به كار آيد. به خدا سوگند شايسته بود بد
با من دست نيازيده و دشمني با من آشكار نكـرده و رو در روي مـن نايسـتاده پيكـار     

كنم. و بار اول كه نزد من آمدي و به بدگويي از يارانت پرداختي به تو گفتم و حال  نمي
 داشـتم تـو قـدم پـيش     گويم. شايسته آن بود كه اگر من قصد قتل آنان مي نيز چنان مي

شماري؟ اينـان نـه    گفتي كه از خدا بترس و چرا كشتنشان روا مي گذاشتي و مرا مي مي
 (همان)اند  اند و نه از اطاعت تو خارج شده اند و نه از تو بدگويي كرده كسي را كشته

 گر عمق مـداراي امـام بـا دشـمنان خـويش در      با ابن ملجم نيز نمايان(ع)  رفتار امام. 5
با آن كه علم داشت كه ابن ملجم قاتل اوسـت،  (ع)  است. امامهدايت آنان  جهت جذب و

  ) 2/271  :1379(مازندراني،  .اما قبل از اين كه جرمي مرتكب شود، هيچ اقدامي عليه او نكرد
 مـدارا  خـوراج،  جمله از و خود مخالفان با حكومت، به رسيدن از علي (ع) پس امام. 6
اين بود كه آنان با حضـور  (ع) كومت امام علي از اقدامات خوارج در مخالفت با حكرد.  مي

كردند و هنگام اقامـه نمـاز بـه     در مسجد و عدم شركت در نماز، مخالفت خود را اظهار مي
، اما امام علي (ع) تا زماني كه آنها دست بـه شمشـير نبـرده    پرداختند دادن شعارهاي تند مي

قامه نماز جماعت بـود، عبـداهللا بـن    در حال ا(ع)  يك روز كه امامبودن با آنها مدارا نمود. 
و لَقَد أُوحي إِلَيك و إِلَى الَّذينَ منْ قَبلـك لَـئنْ   « :كواء ـ با صداي بلند اين آيه را تالوت كرد 

هر آينه به تو و به پيامبران پيش ( ؛)65(زمر، » أَشْرَكْت لَيحبطَنَّ عملُك و لَتَكُونَنَّ منَ الْخاسرِين
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 امـام .) شود و از زيانكاران خواهي بـود  تو وحي شد كه اگر شرك ورزي، عملت تباه مي از
در حال تالوت ابن كواء سكوت كرد تا آيه را تمام كـرد، آنگـاه نمـاز را ادامـه داد. بـا      (ع) 

به قرائت ابن كواء بار ديگر همان آيه را تالوت كرد و امام مانند گذشـته در  (ع)  شروع امام
اين (ع)  و سكوت كرد. سرانجام پس از اينكه چند بار اين عمل تكرار شد امامحال قرائت ا

؛ ) 60(روم، » فَاصبِرْ إِنَّ وعد اللَّه حقٌّ و ال يسـتَخفَّنَّك الَّـذينَ ال يوقنُـون    « :آيه را تالوت كرد
تـو را   ي كـه يقـين ندارنـد   صبر كن به درستي كه وعده خدا حـق اسـت و كارهـاي افـراد    

 با تالوت اين آيه ابن كواء ساكت شد و حضرت نماز را به پايان رسـاند.  ».خشمگين نسازد
(ع)  بعد از جريان حكميت، خريت بن راشد خارجي نزد امـام نيز   )3/35: 1407(طوسي، 

خـوانم   كنم، نه پشت سرت نماز مي نه، به خدا قسم كه نه امرت را اطاعت مي«آمد و گفت: 
حـذر داشـت و بـه منـاظره      او را از پيمان شكني بر(ع)  امام ».جدا خواهم شدو فردا از تو 

دعوت كرد تا داليل مخالفت خود را مطرح كند تا شايد با شنيدن جواب و اسـتدالل امـام،   
ا خريت پيشنهاد امام را با اصـحابش در ميـان گذاشـت و    قانع شود دوباره هدايت گردد. ام

مناظره از امام جدا شود. يكي از ياران امام خود را به امام گفت كه تصميم دارد بدون انجام 
ن! چرا او را دستگير ارساند و ايشان را از تصميم خريت آگاه كرد و عرض كرد: يا اميرمؤمن

ن، چـرا  ا... گفتم: يا اميرمؤمنـ  ستاني؟ كني و از وي (بر عدم شورش) پيمان و ميثاق نمي نمي
هام است نيم؟ گفت: اگر بنا باشد كه هر كس را كه مورد اتّاكنون او را نگيريم و به زندان نك

را بگيرم و   توانم مردم ها را از مردم پر كنيم. من نمي بگيريم و به زندان كنيم بايد همه زندان
ثقفـي،  ( به زندان بفرسـتم و عقوبـت كـنم پـيش از آنكـه مخالفـت آشـكار كـرده باشـند.         

1353: 1/335(  
 هـر  و دارد درجـاتي  شناخت چون اند، متفاوت زمان خود، شناخت امام نظر از افراد. 7
 اقتضـا  مـدارا  اما. يابد مي دست معرفت اي از درجه به خود شناخت و همت تناسب به كس
 متناسب و نگيرد قرار انزوا در ي ايمان و معرفت، درجه بودن پايين دليل به كسي كه كند مي
 بينيم ميي معصومين (ع)  سيره در رو اين از. شود بازخواست او، ي ايمان و معرفت درجه با
كردنـد،   حتي زماني كه از فرمان آنها اطاعـت نمـي   مسلمانان و شيعيان اكثر با بزرگواران آن

پس از حمله سفيان بن عوف به انبار، از مردم عراق خواست كـه بـه   (ع)  امام .داشتند مدارا
  ) 2/474همان، ( نكردند.مقابله با او برخيزند ولي آنان فرمان او را اجابت 
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 بحث و تحليل. 3

(ع)  مستفاد گرديـد، در ايـن بخـش     امامافزون بر داليلي كه در بخش گذشته از كالم و سيره 
  شود. نقش عوامل پيش گفته در جذب و هدايت مخالفان با استناد به تحليل عقلي واكاويده مي

  
 انتقادپذيري با جذب و هدايت ةرابط 1.3

انتقادپـذير   ،جامعه جذب و اصالح و هدايت افراد فاكتورهاي مهم و ضروري براييكي از 
بودن حاكمان است. هر وقت مردم يك اجتماع حاكم خود را بـه عنـوان فـردي انتقادپـذير     
بدانند، به خاطر حل مشكالت و پيشرفت زندگي خودشان هم كه شده، به چنـين حـاكمي   

ي ديگـري كـه    ن و دل پذيرا خواهند بـود.  نكتـه  نزديك خواهند شد و دستوراتش را با جا
باشد، اين نكته است كـه چنـين شخصـي     باعث جذب افراد به سوي شخص انتقادپذير مي

هاي بسياري را در جهت رسيدن به هدفي خـاص بـا    تواند انسان روحيه تكروي ندارد و مي
 فرو در مهمي نقش اسالمي، و انساني خصلتي و خوي عنوان به خود همراه كند. نقدپذيري

 اجتمـاع،  در نقدپـذيري  فرهنـگ  رواج. دارد اجتماعي و فردي هاي آفت و ها آسيب نشاندن
 نقّادي و نقد كه اندازه همان به. كند مي ها درگيري و ها كشمكش دادن پايان به فراواني كمك
 از بســياري ســاز زمينــه نيــز نقدپــذيري عملكردهاســت، و رفتارهــا رشــد و كمــال مايــه
 نقـد  از كـه  انـدركاراني  دسـت . اسـت  امـور  اصالح به نسبت اميدواري ها و ها بيني خوش
 و برخوردارند تر يافته كمال و بهتر مديريتي از ندارند، ترسي و بيم آن از و كنند مي استقبال
  .شوند مي نابساماني و كاري دوباره چالش، دچار كمتر

 خـويش  خويشـتن  بـا  شدن رو روبه از ترس انسان هايي كه انتقادپذير نيستند، به خاطر
اي  آينه در همواره و دهد ارائه خود از نقصي بي تصوير تا است آن پي در شخصي هر. است

 خـود « افراد به افراد گونه اين از روان شناسان. بنگرد نماياند، نمي را عيبي هيچ كه ساختگي
 تصور خود، از اند و خويش شيفته كه هستند افرادي شيفته، خود افراد. كنند ميتعبير  »شيفته
 محـدوده  و قلمـرو  كه كنند مي اين وقف را خويش هستي افراد گونه اين. دارند بودن قطب
 بـه  هميشـه  و بيننـد  مـي  اشكال پر را همه افراد اين. بنگرند مطلق صورت به را خود وجود

 نه تا دارد مي آن بر را او انساني، گرايش اين. اند مشغول ديگران غيابي يا حضوري سرزنش
بداند و در نتيجـه همـواره    بهترين نيز را خود متعلّقات همه بلكه بپندارد، كامل را خود تنها

تنهاست و از قدرت جذب كمتري برخوردار است و چنين شخصي صالحيت هـدايتگري  
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 يگـانگي،  روح تواند هادي باشد چون هيچ كسي را نـدارد. انتقادپـذيري،   ندارد و اصالً نمي
 هم اي كه جامعه دهد چون در در جامعه گسترش مي را يكرنگي و صميميت و صفا دوستي،
 نظـر  و رأي به و ندهند انجام را كارها محور، خود گروهي و تنها باشد انديشي هم و رأيي

  شوند. نمي بيگانه يكديگر از درچنين حكومتي مردم گذارده شود، احترامي ديگران
  
 آزادي با جذب و هدايت ةرابط 2.3
  هـاي  هـا و برداشـت   روش ، مسـلماً  و بيـان  عقيده  هدايت از طريق آزادي با جذب و  رابطهدر 

رود و از  مي  مخالف  هاي انديشه  استقبال  باز به  با آغوش  كه  است  آن  وجود دارد. يكي  متفاوتي
  اوسـت   مثالو ا  دوم  ي خليفه انديشه  دهد و ديگري نمي  راه  دل  به  هراسي  آنان  اشكاالت  طرح
  ، چـون  گرفـت  جلـوي آن را  بايـد   و باطـل   فكـر غلـط    از رواج  جلـوگيري   گويد براي مي  كه

  .  نداريم مخالفان  هاي حرف  ما نياز به اصالً و  استا ز  انحراف و  كننده  گمراه و  خطرناك
  مخالفـان در برابـر افكـار     سلبي  و حركت  انديشي بسته  نوعي  كه  و روشي  انديشه  چنين

  ا در حقيقـت ام ؛گردد مي  يتلقّ  در برابر جامعه  شناسي تمسئولي  نوعي  زاييده  باشد، گرچه مي
چنـين   و توانـد باشـد   مـي   هـم   عقايد مختلـف  برخورد با  از شيوه  و ناآگاهي  از ترس  ناشي

حضـرت  بـرعكس    هـدايت دشـمن نخواهـد شـد.     رويكردي هيچ گـاه باعـث جـذب و   
ي يك حق  به مثابه اي قائل بود و ت ويژهيزادي بيان مخالفان خود اهمآبراي ع) مؤمنان (امير

، خوارج بودند. اينان پس از جنگ صفين (ع)ي امام علي مخالفان جد از. نگريست به آن مي
پرداختند. از ابتدا كه ايـن گـروه در شُـرُف    (ع)  و مسأله حكميت، به مخالفت جدي با امام

ها وارد بحث و مذاكره شد و كوشـيد بـا منطـق و اسـتدالل،      با آنگيري بود، حضرت  شكل
ها را برطرف سازد. پس از بازگشت حضرت به كوفه، آنان هماننـد   مات و اشتباهات آنتوه

گروهي مخالف حكومت و به خصوص شخص حاكم، داراي تشكيالت منسجمي شـدند.  
هاي امـام و تـرويج افكـار     يدگاهمخالفت آنان نه تنها علني بود، بلكه دست به تبليغ برضد د

زدند. پس از مدتي، كار بـه اهانـت و تـوهين كشـيد. جلسـات سـخنراني و نمـاز         خود مي
كردند و جلسات علني و سري بـراي   زدند و به او توهين مي جماعت حضرت را به هم مي

ه بحـث و  در مقابل تمام اين اقدامات، آنان را ب(ع)  دادند. علي تشكيل مي(ع)  مبارزه با امام
ت، حضرت نه تنها خوانْد و سعي در اقناع و هدايت آنان داشت. در اين مد وگو فرامي گفت

آزادي آنـان را  (ع)  المـال پرداخـت. امـام    متعرض آنان نشد، بلكه سهم آنان را نيـز از بيـت  
ي عقايد اشتباه و فاسـد  محدود نكرد و اقدام به دستگيري و حبس و تبعيد آنان ننمود، و حتّ
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هاي محكم و  ن را محترم شمرد و بدون هرگونه توهين و سخره به عقايدشان، با استداللآنا
گونـه برخـورد    هيچ حكومت و حاكمي بـا مخالفـان خـود ايـن     ها پرداخت. متقن به رد آن

برضد حكومت او دست به اقدام مسلحانه  بيني كند اينان بعداً كند، به خصوص كه پيش نمي
م و حكومتي كه دغدغه اصلي آن نه حفظ قدرت و حكومت، و جنگ خواهند زد؛ مگر حاك

هاي الهي دارد؛ مثل  ت و ارزشبلكه مسأله ديگري باشد كه ريشه در تكامل و تعالي و انساني
و همين روش  گونه افراد است. كه دغدغه و مسأله اصلي ايشان هدايت اين(ع)  نااميرمؤمن

  .باعث شد كه بسياري از آنها هدايت شوند
  
  سكوت با جذب و هدايت ةرابط 3.3

جاهلي هنوز از  تقليدهاي در آن اوضاع كه عقيده اسالمي در قلوب رسوخ نكرده، عادات و
 دسته بندي گروهي مايه انحالل جامعـه و  نوع جنگ داخلي و ها بيرون نرفته بود، هر دماغ

اينكه بعضي وقت ها براي  شد.  شرك مي بسياري از مردم به بت پرستي و  ازگشتبموجب 
انسان هاي جاهل دچار گمراهي بيشتر نشـوند بهتـرين راه هـدايتي بـراي آنهـا سـكوت و       
گذشتن از حقّ شخصي است؛ چون كه شايد روشنگري و بحث براي روشن شدن حقيقت، 
در حقّ انسان جاهل باعث عناد بيشترآن شود. همچنان كه حضرت اميرمومنان (ع) بـه ايـن   

: 1366(آمـدي،    »لُ النَّاسِ منْ لَا يتَجاوز الصمت في عقُوبه الْجهـال أَعقَ«كنند:  حقيقت اشاره مي
  .در نگذرداز خاموشي  در عقاب نادانانترين مردم كسي است كه  عاقل )؛52

مين كند ه يعني در بازخواست و آزار ايشان هر گاه دشنامي دهند يا هرزه گويند اكتفا به
و سخن نگويد، يا در اصل با ايشان سخن نگويد بجزاي  كه در جواب ايشان خاموش شود

  ناداني ايشان.
شود وحدت يك جامعه حذف شود،  از طرف ديگر اگر در آنجايي كه سكوت باعث مي

شود. چـون در ميـان تشـطط آراء تشـخيص حقيقـت و       باز هم وسيله هدايت محسوب مي
  از دارد.خورد و به بصيرتي عميق ني بالطبع امر هدايتگري به مشكل مي

  
  عدالت با جذب و هدايت ةرابط 4.3
كنند.  دوستدار عدالت هستند و در نتيجه به سوي شخص عادل گرايش پيدا مي ها ذاتاً انسان

شد؛ هرچند كه آن شـخص عـادل    دشيفته عدالت خواه اگر انساني معاند نباشد مجذوب و
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ن آن حضرت هم در دشمن او باشد. هم چنانكه در مورد امام علي حتي سرسخترين دشمنا
  اند. برخي مواقع زبان به مدح آن حضرت گشوده

كـرد،   گفت، خود با تمام وجود بـه آن عمـل مـي    در مورد عدالت مي(ع)  آنچه را كه علي
و  رفتار عادالنه او ناشي از بينش وسيعي بود كه آن بزرگوار از ضرورت اجراي عدالت داشت 

در روزگار زمامداريش، به آن پايبنـد بـود. اگـر     هاي فردي و اجتماعي، خصوصاً در تمام جنبه
سـفارش   كسي پست و مقامي نداشت و حاكم و فرمانروايي هم نبود و ديگران را بـه عـدالت   

ا اگر شخصي، فرمانرواي قلمرو وسيعي بود و اموال كرد، سخنانش تأثير چنداني نداشت، ام مي
رفتار كرد، بسيار ستودني و قابـل   و نفوس مردم در دستش بود و آن گاه سرسختانه به عدالت

گـردد؛   . افعال و گفتار چنين شخصي باعث جـذب و هـدايت دلهـاي بيـدار مـي     تمجيد است
  آورد.  همچنان كه كه در قضيه زره آن مرد يهودي تحت تأثير قرار گرفت و اسالم

اش،  در رفتـار فـردي و اجتمـاعي    علي آن يگانه مردي است كه نه فقط در گفتار بلكـه  
اجرايي حكومـت را بـه دسـت     زند. او از همان روزهاي نخست كه قدرت  لت موج ميعدا

هاي اصالحي خود را آغاز كرد.  گرفت، مردم را به دادگستري دولت خود نويد داد و برنامه
 اي كه عثمان بر شهرها و مناطق به نـاحقّ  رتبه استانداران، فرماندهان، و همه كارمندان عالي 

دامني داده بودند بـه   كساني كه امتحان فضيلت و پاك كرد و به جاي آنان گماشته بود بركنار 
دلـي،   هاي اسالمي و با شـعار تقـوا، راسـتي، پـاك     كار گمارد و تمام آنها را با دستور العمل

  كرد.  مي مهرباني، صداقت و درستي اعزام 
بـراي   به واسطه همين شدت عمل و قاطعيت در اجراي عدالت بود كه مـردم آن زمـان  

هاي آن زمان از دوسـت   ي انسان اندك زماني طعم شيرين عدالت واقعي را چشيدند و همه
گرفته تا دشمن، از آشنا تا غريبه؛ دل در گرو محبت كسي دادند كه نظيـري بـرايش وجـود    

ي عالم گرديد به طوري كه عدالت با نام امـام علـي (ع) معنـا     نداشت و عادل بودنش شهره
اين عدالت ورزي همان عافيت و رفاهي شد كه در كالم گوهربارش بـه آن   پيدا كرد. نتيجه

و بر شـما از عـدالت    )؛120: 1414(شريف رضي،   »و أَلْبستُكُم الْعافيه منْ عدلي« اشاره دارد:
  . خود لباس عافيت پوشاندم

ـ  بر بـه  واسـطه عـدالت   ه اساس اين سخن كليه مفاسد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ب
اي سالم باشد، دلها به يگديگر نزديكتر خواهد  وقتي جامعه .گردد عافيت تبديل مي صالح و
اي  ي چنـين جامعـه   ي پديدآورنـده  شك همه مردم آن جامعـه مجـذوب و شـيفته    بود و بي

  خواهند بود.



 در جهت جذب و هدايت مخالفان )ع(اميرمومنان  اجتماعي سياسي هاي شيوه   40

 مدارا با جذب و هدايت ةرابط 5.3
ـ    أثير شـگرفي دارد، مـدارا و   يكي از اصولي كه در بهبود و رشد روابط انسان بـا ديگـران، ت

تحمل ديگران است. با اين كه به نظر برخي صاحب نظران، روابط اجتماعي همواره در حال 
توان  اما مي ؛كند تغيير و دگرگوني است و هر موقعيت اجتماعي، يك واكنشي ويژه طلب مي

ادل را يك روش عمومي پيشنهاد كرد كه در هر حـال، ايجـاد روابـط متعـ    به عنوان مدارا را 
  كند. آسان تر مي

 ترين آنها مهم يكي ازدارا در زندگي فردي و اجتماعي انسان، آثار گران سنگي دارد كه م
همچنان كه در بـاال اشـاره    هاي نفوذ در افكار ديگران، است. يكي از راه و محبوبيتكسب 

: 1366، (آمـدي ها از بين برود،  شود كه كينه شد، بنابه فرمايش امام علي (ع) مدارا باعث مي
ــبب ) و445 ــذب س ــتر  و ج ــاد بس ــاي و ايج ــب فض ــراي مناس ــل ب ــو و تعام  و گفتگ

  شود. مي همكاري
از ديگر آثار و فوائد مدارا با مردم، داشتن دوستان بسيار است ؛ مـدارا كـردن بـا مـردم     

ي ارتبـاطي انسـاني    شود به ايـن كـه حيطـه    شود كه در نتيجه منجر مي باعث جذب آنها مي
مـنْ  «توان در كالم امام علي (ع) پيدا كـرد:   گسترده تر شود. شواهد نقلي براي اين اثر را مي

هر كه با مردم آشتي كنـد ، يعنـي بـا ايشـان      ؛ (همان)» اس كَثُرَ أَصدقَاؤُه و قَلَّ أَعداؤُهسالَم النَّ
  كم باشد.جنگ و جدال نكند دوستان او بسيار باشد و دشمنان او

  
  گيري نتيجه. 4

مطالعه سيره عملي امير مومنان علي (ع) و تجزيه و تحليل داده ها در اين زمينه گويـاي آن  
كه عبارت اند  - اجتماعي سياسيامير مومنان  علي (ع) با بهره گيري از پنج شيوه  است كه

به جذب  -ا مدارو  يگسترعدالت و  سكوتو  هاي سازنده توسعه آزاديو  انتقاد پذيرياز 
و هدايت حد اكثري مخالفان پرداختند. افزون بر سيره مسـتمر آن حضـرت در طـول عمـر     

شيب ها را تجربه كرده است و به ويـژه بـا سرسـخت تـرين     شريفشان كه بيشترين فراز و ن
مخالفتها روبرو شده است و انواع مختلف مخالفت ها را برتابيده اسـت، سـخن و كـالم آن    
حضرت و نيز تحليل عقلي دليل بر تاثير عوامل نامبرده در جـذب و هـدايت مخالفـان مـي     

گران جامعه باشد تا با تاسي بـه  باشد و مي تواند سرمشقي براي عموم مردم و به ويژه هدايت
  سيره مبارك امير مومنان علي (ع) هماره در جذب حداكثري و دفع حداقلي كوشا باشند.  
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