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چکیده
از نظر فالسفه ،شناخت فرد بهخاطر چندبعدی بودن آن ،تنها از طریق مطالعة جنبههای شخصیتی وی حاصل
نمیشود؛ بلکه الزم است ساحتهای دیگر از جمله ارتباط با سایر انسانها نیز لحاظ شود .اینجا بود که مفهوم
«خود» و «دیگری یا دیگر بودگی» در فلسفه مطرح شد .این مفهوم بهوسیله باختین از فلسفه وارد ادبیات شد.
وی در ادبیات طرح مباحثی چون دیگری ،گفتـگو و غیره را در بازخوانی متـون گـذشته مؤثـر میدانست.
نهجالبالغه یکی از همین متنهایی است که اتفاقاً گفتگو در آن نقش زیادی دارد .بهبیاندیگر قسمت عمدة
نهج البالغه گفتگوی امام با مردم است که در جهت پاسخ به پرسشی یا در واکنش به امری و یا غیر اینها
ایراد شده است و همة اینها در جهت افق مفهومی شنونده قرار دارد .یافتههای این جستار بیانگر آن است که
دیگری برای امام ،گروههای مختلف مردم از قبیل نزدیکان ،حاکمان ،منافقان ،دشمنان و غیره هستند که از
موضع امام در قبال هریک از آنها «من /خود» متعالی امام برای شنوده و خواننده مشخص میگردد .حال
سؤال اصلی این است که «دیگری یا دیگران» در کالم امام چگونه نمود پیدا کرده است؟ برای پاسخ به این
پرسش از شیوة تحلیلی ـ توصیفی با تکیه بر مطالعة اسنادی بهره برده و در تجزیهوتحلیل اطالعات از روش
تحلیل محتوا استفاده شده است.
کلید واژهها :امام علی(ع) ،نهجالبالغه ،باختین ،خود و دیگری ،فلسفه و ادبیات.

 .1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
* :نویسنده مسئول

Email: drr_rezaei@yahoo.com
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سیمای «دیگری» در سخنان امام علی(ع)

 .1مقدمه
«دیگری» بهعنوان بحثی مستقل ،اگرچه مفهومی جدید است؛ اما قدمتی به وسعت تاریخ زندگی بشر دارد.
ارتباط «من/خود» با «دیگری» به اقسام گوناگونی قابلتصور است که بر هر قسم از آن آثاری خاص
مترتب است .گاهی این مسئله مطرح است که من در تحقق خارجی خود تا چه اندازه به «دیگری»
نیازمندم و وجود و هستی من تا چه اندازه به وجود «دیگری» وابسته است .گاهی نیز این مسئله مطرح
است که شناخت من از خود تا چه اندازه متوقف بر شناخت «دیگری» است و در نهایت ،گاهی ارتباط با
«دیگری» ازاینرو است که منفعت رساندن من به او تا چه اندازه به نفع من و زیان رساندن به او تا چه
حد به زیان من است .نسبت بین «من» و «دیگری» تعیینکنندة نگرش و نوع تعامل انسان با دیگران
است .شیوة زندگی و کمیت و کیفیت آن را مشخص میکند و بررسی آن ازآنجهت که پیامدهای متعددی
دارد ،حائز اهمیت است.
 .1-1بیان مسأله

اغراق نیست اگر بگوییم که بخش زیادی از مباحث فلسفه در قرن بیستم ،مستقیم یا غیرمستقیم به مسئلة
«دیگری» و پیامدهای آن در حیطههای گوناگونی چون اخالق ،هستیشناسی ،معرفتشناسی و غیره
مربوط میشود .بسیاری از فالسفه ازجمله سارتر مفهوم «دیگری» را در کانون توجه خویش قرار دادند.
هرچند او با وارد ساختن این مفهوم در آثار فلسفی و ادبیاش خصوصاً در نمایشنامة «درِ بسته» ،جان
تازهای به کالبد سنت فکری کشورش بخشید؛ اما پیشگام این امر نبود .پیش از او کسانی چون هوسرل و
هایدگر بودند که این مفهوم ،یکی از ارکان اصلی تفکر آنان به حساب میآمد ،خصوصاً هایدگر که سارتر
متأثر از آرا او بود؛ بهدلیل رویکرد انتقادیاش نسبت به سنت فکری غرب ،سالها پیش از سارتر کوشیده
بود تا انسان را از حصار در خودبودگیاش خارج ساخته ،دنیای او را به روی جهانی که «دیگری» نیز
جزئی از آن باشد ،بگشاید (هایدگر .)198 :1831 ،بههرروی ،مواجهه با «دیگری» دو رویکرد کلی دارد:
مدارا و خشونت .مدارا به معنای « تحمل و بردباری در برابر اندیشه و رفتاری است که با اندیشه و رفتار
همیشگی ما متفاوت باشد» (جهانبگلو .)2 :1831 ،در سایة مدارا ظرفیتهای انسانی فعال و بهرهبرداری
حداکثری از زیستن ممکن میشود .آنچه برای امتداد مدارا اهمیت دارد ،کوشش در جهت شناخت و فهم
«دیگری» است؛ اما خـشونت اعمال نیرو با اجبار و برخالف رضایت کسی است که نیـرو بر او اعمال
میشود (فرایا.)7 :1891 ،
«دیگری» تنها در حوزة فلسفه پدیدار نشد ،بلکه ادبیات نیز به نوبة خود شاهد حضور پررنگ این
مفهوم تازهوارد به مباحث ادبی بود .دراینباره آثار و اندیشههای میخائیل باختین ،متفکر روس ،سهم
عمدهای ایفا کرد تا آنجا که او را همانند سارتر و هوسرل ،آغازگر اهمیت هستی شناختیِ دیگری برای
آگاهی دانستهاند (انصاری.)171 :1831 ،
توجه به آرا باختین (دیگری ،گفتگو و غیره) در تحقیقات ادبی و بازخوانی متون گذشتگان از این
منظر ،سبب خلق چشماندازهایی جدید در حوزة فلسفه و مباحث ادبی گردید ،چنانکه بسیاری از مفاهیم
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آشنای امروز چون بیناذهنیّت ،چندآوایی ،دیالوگ و غیره بهواسطه باختین و آثار او رواج و قبول عام
یافت .حتی میتوان گفت این مفاهیم سبب شده تا از او بهعنوان بزرگترین نظریهپرداز ادبی قرن یاد
شود( .تودوروف)7 :1877 ،
امروزه پیدایش نظریههای در علوم انسانی و اجتماعی باعث شده است تا متون و ادبیات قدیم نیز از
منظر این نظریهها مورد بازخوانی و تبیین قرار گیرد .از این منظر حتی قرآن صرفنظر از جنبة وحیانی و
مقدسش و نهجالبالغه و سایر متنهای از این قبیل ،بهمثابة یک متن ادبی نیز هستند؛ لذا شدیداً
موردتوجه پژوهشگران قرار گرفتهاند.
ازاینرو پرسش اصلی در اینجا این است که مواجهه با «دیگری» در کالم امام علی چگونه نمود پیدا
کرده است؟ برای پاسخ به این پرسش از شیوه تحلیلی ـ توصیفی با تکیهبر مطالعه اسنادی بهره برده و در
تجزیهوتحلیل اطالعات از روش تحلیل محتوا استفاده شده است.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

این حوزه از مطالعات میانرشتهای در ایران تقریباً نوپاست و پژوهشهای صورت گرفته به دو دسته
تقسیم میشوند .دسته اول پژوهشهایی هستند که فقط به تبیین مفهوم و ساختگاه مسئله «من و
دیگری» پرداختهاند:
 مقاله «مفهوم دیگری در فلسفه یاسپرس» ،سارا مقدوری خوبنما و شمس الملوک مصطفوی ،مجلهجستارهای فلسفی ،شماره  ،27سال  .1891در این مقاله ،یاسپرس و مفهوم ارتباط با دیگری ،تحقق
ارتباط در سطوح وجود ،مؤلفههای ارتباط ،نسبت مفهوم دیگری با سایر مفاهیم فلسفه یاسپرس تبیین
شده است.
 مقاله «نسبت متن و صدای دیگری در اندیشه باختین» ،حسین عظیمی و مسعود علیا ،مجله کیمیایهنر ،شماره  ،18سال  .1898در این مقاله به موضوعاتی چون اهمیت دیگری در موقعیت انسان،
دیگری در متن ،موقعیت دیگری در متن و موقعیت دیگری در متن تک گویانه پرداخته شده است.
 مقاله «تحلیل نشانه شناختی «من و دیگری» در گفتمان پل والری» ،مرضیه اطهاری نیک عزم،مجله پژوهش ادبیات معاصر جهان ،دوره  ،21شماره  ،2سال  .1891در این مقاله مسائلی چون
اتصاالت و انفصاالت در گفته پردازی و نقش «من» ،من و تکثر من ،همانیت و غیریت تبیین شده
است.
و دسته دوم ،پژوهشهایی که این موضوع را در یک نوع از انواع ادبی پیاده کردهاند:
 پایاننامه «من و دیگری در داستان حضرت یوسف در قرآن» ،ماهروزه محمدی ،1833 ،دانشگاهرفسنجان .در این پایاننامه ،من(یوسف) :طفل ،نوجوانی ،میانسالی ،منِ کنعانی ،منِ مصری ،منِ
رسیده به وصال شامل میشود و دیگری :برادران یوسف ،بنیامین ،یعقوب ،زنان شهری ،زلیخا همسر
عزیز مصر ،زلیخای دشمن ،زلیخای عاشق و غیره موردبحث قرار گرفته است.
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سیمای «دیگری» در سخنان امام علی(ع)

 کتاب «األنا واآلخر من منظور قرآنی» ،نوشته السید عمر ،دمشق .2113 ،در این کتاب که به مسئلهدیگری در قرآن پرداخته شده است موضوعات بسیار گستردهای بررسی شده است که از آن جمله
می توان به من :اهلل ،فرد ،أمت ،انسان ،مقدس و ...دیگری :مسلمان ،یهودی ،مسیحی ،منافق و...
اشاره کرد.
 پایاننامه کارشناسی ارشد «تجلیات «األنا و اآلخر» فی روایتی الحب فی المنفی و واحة الغروب لبهاءطاهر» ،نگارش نوح اسالمی ،دانشگاه تربیت مدرس .1891 ،محور اصلی این پایاننامه أنا (انسان
شرقی) و اآلخر (انسان غربی) است.
با توجه به جدید بودن موضوع ،بررسیهای نگارنده نشانگـر آن است که تاکنون نه تنها در زمینة
خطبههای امام از این منظر پژوهشی صورت نگرفته است؛ لذا نگارنده بر آن است تا این موضوع را در
کالم امام به بحث بگذارد.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

از نگاه فالسفه انسانگرا شناخت «من یا خود» در کنار شناخت دیگری حاصل میشود .همبودگی با
«دیگری و دیگران» جزو اوصاف وجودی انسانهاست .یعنی بودن ما بودن ـ باـ دیگری است و اینکه ما
چه تلقیای از دیگری داریم؛ لذا مهمترین نسبت در اخالق ،نسبت «من با دیگری» و «انسان با انسان»
است ،اینجاست که میتوان پی به ابعاد تازهای از وجود «من یا خود» پی برد .بر این اساس ضرورت دارد
تا شخصیت تأثیرگذاری مثل امام را از زوایة متفاوت بررسی کرد و آن نحوة تعامل حضرت با «دیگری یا
دیگران» است که در خطبهها ،نامهها ،و حکمتهای امام تجلی یافته است.
 .2بحث
 .1-2ورود نظریۀ «دیگری» به حوزة زبان و ادبیات

برخی علت اصلی گرایش باختین به ادبیات و طرح این نظریة تأثیرگذار یعنی «منطق مکالمه»را در
مطالعات ادبی جدید ،واکنش او به مکتب ادبی فرمالیسم ارزیابی میکنند؛ چه ،اینکه مطالعات او در حوزة
ادبیات از زمانی بهطورجدی آغاز میشود که سعی داشت جوابیهای به فرمالیستهای روس بدهد که
ماهیت ادبیات را صرفاً در آشناییزدایی و فرم یا شکل و بیان فردی آن تعریف و تحدید میکردند.
حالآنکه ،باختین به سویههای اجتماعی زبان و ادبیات و موقعیتهای اجتماعی ـ تاریخیای که متن در
آن تولید و مصرف میشود ،اعتقاد داشت .باختین ،برخالف ساختارگرایانی چون سوسور ،تعریفی متفاوت
از زبان ارائه میدهد .او بر جنبة گفتار (و پارول )parole/زبان تأکید دارد ،درحالیکه سوسور به جنبة
انتزاعی (و النگ )langue/زبان توجه دارد .برای باختین ،زبان وسیلهای برای ارتباط و گفتگو است و از
طریق آن است که شناخت حاصل میشود .بنابراین ،زبان پدیدهای ایدئولوژیک با ماهیتی اجتماعی است
«در نظر وی زبان با نیتهای بیشمار و متناقض و کاربردهای گروه اجتماعی ـ ایدئولوژیکی قابلتصور،
بهطور اجتماعی شکل گرفته است» (مکاریک )879 :1831 ،بهتبع چنین تلقیای از زبان «منطق

پژوهشنامه نهجالبالغه ،سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،تابستان 8931

63

گفتوگویی در پارادایم اندیشگی باختین امری ذهنی نیست ،بلکه امری عینی و تحقق یافته است .در
نظر باختین ،حرف اول و آخر وجود ندارد .اصل گفتوگو تأکید بر پیوستگی میان خویشتن خویش و
دیگری است» (آیودی )71 :1999 ،هر واژه در تلقی او صاحبانی داشته و بار معانی مختلفی را حمل کرده
است .بنابراین ،برای القای معنایی جدید بدان ،باید با دیگری وارد مکالمه شویم .با پذیرفتن چنین پیش
فرضی« ،هیچ گفتهای را در مجموع نمیتوان تنها به گوینده نسبت داد؛ زیرا گفته حاصل کنش متقابل
بین افراد هم سخن است .در مفهوم وسیعتر ،گفته حاصل کل واقعیت اجتماعی پیچیدهای است که آن را
احاطه کرده است» (تودوروف )11 :1877 ،جالبتوجه است که با همین نگره پیوند وثیقی میان ادبیات و
اجتماع برقرار میکند که به یکی از تمایزهای او با فرمالیستها تعبیر میشود (پوینده.)9 :1878 ،
 .2-2پیامبران

در نفس انسان نیازها و غرایز گوناگونى قرار داده شده است که همگى طالب ارضا و هدایت صحیح
هستند .خداوند متعادل براى هدایت انسان ،بهترین ابزار را در اختیار او قرار داده و امکانات متعددى به او
عطا نموده است ،تا هم بتواند نیروى خود را صرف ارضاى نفسانیات کند و هم با امکانات و نیروى داده
شده ،بر خواهشهای نفسانى غلبه کند و کششهای درونی را تحت نظم و ضابطه درآورد .دو راهنما نیز
در اختیار او قرار داده است تا حق را از باطل و سرّه را از ناسرّه متمایز کند؛ یکى در درون انسان که عقل
است و دیگری پیامبران الهى که ایشان از طریق وحى دستورات را براى انسان بازگو میکنند تا تمام
رفتارها را به انسان بیاموزند و حدود و مقررات آن را نیز روشن نمایند ،چون عقل داراى خطا و نقصان
است .برترین هادی ،آن است که داراى مقام عصمت و مرتبط با وحی باشد و تنها راه آن بعثت انبیاء است:
ث رسلَه بِما َخ َّ ِ ِ ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
ْح َّجةُ ل َُه ْم بِتَ ْر ِك ِْ
اه ْم
ال ْع َذا ِر إِل َْي ِه ْم فَ َد َع ُ
ب ال ُ
«بَ َع َ ُ ُ ُ َ
ص ُه ْم به م ْن َو ْحيه َو َج َعلَ ُه ْم ُح َّج ًة لَهُ َعلَى َخلْقه لئَ ََّّل تَج َ
بِلِس ِ
الص ْد ِق إِلَى َسبِ ِ
ْح ِّق» (خطبه« )111/خداوند پیامبرانش را با مخصوص گرداندن آنان به وحى خود
ان ِّ
يل ال َ
َ
به رسالت برانگیخت ،و آنان را حجت خود بر بندگانش قرار داد ،تا عذرى براى مردم به خاطر بستن راه-
هاى عذر به روى آنان نباشد ،پس آنان را با زبان صدق به راه حق دعوت کرد».
امام ،فرستادن پیامبران را لطف خدا میداند ،لذا اطاعت و فرمانبرداری از انبیا و اوصـیا را ضروری
ِ
َن يُِعي ُدوُك ْم فِي َر ًدى
میشمارد« :انْظُُروا اهلبيت نَبِيِّ ُك ْم فَال َْزُموا َس ْمتَ ُه ْم َو اتَّبِعُوا أَثَ َرُه ْم فَ لَ ْن يُ ْخ ِر ُجوُك ْم م ْن ُه ًدى َو ل ْ
وه ْم فَ تَ ِضلُّوا َو ََل تَ تَأَخ َُّروا َع ْن ُه ْم فَ تَ ْهلِ ُكوا» (خطبه« )97/به
ضوا فَانْ َه ُ
فَِإ ْن لَبَ ُدوا فَالْبُ ُدوا َو إِ ْن نَ َه ُ
ضوا َو ََل تَ ْسبِ ُق ُ
خاندان پیامبرتان بنگرید و به آنسو روید که آنان میروند و پاى بهجای پاى آنان نهید ،که هیچگاه شما را
از طریق هدایت منحرف نکنند و به هالکت نسپارند .اگر نشستند ،بنشینید و اگر برخاستند ،برخیزید .بر
آنان پیشى مگیرید که گمراه شوید و از آنان واپس نمانید که هالک گردید ».ابن میثم بحرانی در ذیل این
خطبه میگوید« :امام(ع) فضیلت خود را با دستور به تبعیّت از اهلبیت و سمتگیری در جهت آن رسول و
پیروى از آن بزرگواران تکمیل میکند .دلیل وجوب اطاعت از اهلبیت را سالک بودن آنها بر راه خدا ،و
عدمانحراف از طریق حق ،دانسته است بدین توضیح که اهلبیت مردم را دوباره به جاهلیّت و گمراهى باز
نمیگردانند  .در این کالم اشاره ضمنى به این حقیقت است که اگر مردم از غیر اهل پیامبر تبعیّت کنند ،به
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دوران جاهلیّت و ضاللت باز خواهند گشت» (بحرانی .)311/2 :1871 ،براساس تفسیر ابن میثم ،دوگانگی
«خود و دیگری» در خطبه هویداست و «دیگری» که انبیا و اوصیا باشند من متعالی امام است یعنی خود
امام نیز یکی از اوصیاست که تبعیت از ایشان ضروری است.
پیامبر اسالم از نگاه امام علی(ع) برترین آفریده ،زداینده شبهات ،پزشک امت ،مجرى پیمان الهى،
آشکارکننده حق ،عامل جلوگیرى از عذاب خدا ،واسطه از بین رفتن گمراهیها ،مایه کمال دین ،بنده و
ك ْاْلَطْيَ ِ
ب ْاْلَط َْه ِر ،فَِإ َّن فِ ِيه
فرستاده خداست ،اوست که رهبر جامعه است و بدو باید تأسی کرد« :فَ تَأ َّ
َس بِنَبِيِّ َ
ِ
َسى و َعز ِ
أ ِ
ِ
ب ال ِْعب ِ
ص ْلَثَ ِره»(خطبه« )111/به پیامبر
َسي بِنَبِيِّ ِه َو ال ُْم ْقتَ ُّ
اد إِلَى اللَّ ِه ال ُْمتَأ ِّ
ْ
َح ُّ َ
اء ل َم ْن تَ َع َّزىَ ،و أ َ
ُس َو ًة ل َم ْن تَأ َّ َ َ ً
خود ،آن نیکوترین و پاکیزهترین مردم اقتدا کن که او بهترین مقتداست براى هر کس که به او تأسّى
جوید و شایستهترین انتساب ،انتساب به اوست .نیکوترین بندگان در نزد خدا ،بندهاى است که به پیامبرش
اقتدا کند و از پى او رود».
 .3-2حاکمان

تعریف حاکم و ویژگیهای آن در امر سیاست از منظر غرب بیانگر آن است که در نگاه عالی به ویژگی
حاکمان افالطون این افراد را تنها مسئول اداره زندگی مادی و ظاهری مردم نمیداند ،بلکه باید همچون
چراغ هدایتی باشد که آدمیان را به معرفت مثل از طریق زدودن زنگار رذایل و آشنا نمودن به فضایل
واقعی برساند .حاکم حکیم به زدودن تیرگیها و آلودگیها از جان و روح مردمان مشغول است (افالطون،
کتاب ششم ،بندهای 191-137؛ مایکل ،بی ،فاستر .)119/1 :اداره امور کشور باید به دست فالسفه و
حکیمانی سپرده شود که بر جمیع علوم و معارف ناظر به احوال و شئون انسانی مطلع باشند .در اسالم،
حکومت وسیلهای برای رسیدن به خواستههای شخصی نیست .حاکم اسالمی نباید مسند حکومت را
وسیلة نردبان افتخار در جهت امیال شخصی و نفسانی خود قرار دهد؛ زیرا اسالم چنین حاکمانی را مورد
سرزنش و انتقاد قرار میدهد.
از منظر امام حاکمان جامعه اسالمی باید دارای توکل بر خدا ،اطاعت از اوامر خدا و یاریکردن او،
حقگرایی ،سخاوت ،وفاداری ،تواضع و فروتنی ،امانتداری ،صرفهجویی در اموال عمومی ،صبر و بردباری،
عدالت و انصاف و دهها ویژگی دیگر باشد .از این میان عدالت موردنظر ماست چرا که بارزترین ویژگی
امام بود و درواقع در حاکم که «دیگری یا غیر خود بودگی» باشد وجود متعالی «من/خود» یعنی خود امام
ِ
ِ
ِ
يب َو ِْ
يحةُ فِي ال َْم ْش َه ِد َو ال َْم ِغ ِ
ين أَ ْدعُوُك ْم َو
نیز متجلی استَ « :و أ ََّما َح ِّقي َعلَْي ُك ْم فَال َْوفَاءُ بِالْبَ ْي َعة َو النَّص َ
ال َجابَةُ ح َ
الطَّ ِ
آم ُرُك ْم» (خطبه« )81/و اما حق من بر شما این است که به بیعت با من وفادار باشید ،و در
َ
ين ُ
اعةُ ح َ
آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید ،هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید».
بحرانی معتقد است که حق امام(ع) بر مردم ،وفادارى آنهاست در بیعت با آن حضرت که از مهمترین
امور و مربوط به نظام بخشیدن کلّى به جامعه آنها بوده است .همچنین اینکه ،بدون سستى و
سهلانگاری به نداى حضرت لبیک گویند و به هنگامیکه آنان را براى جهاد فرا میخواند بسیج شوند،
زیرا در غیر این صورت نتیجه چیرگى دشمن بر آنهاست و در نهایت منافع بزرگى را از دست مىدهند و
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اینکه اطاعت و فرمانبردارى کنند به هنگامیکه دستورى صادر میکند ،روشن است که نظام امور بدون
اطاعت از فرمان رهبر استوار نمیشود .این مسائل هرچند بهعنوان حقوق امام بر رعیت ذکر شده ولى
خواست امام(ع) از این حقوق تأمین منفعت و سودى بود که به دنیا و آخرت مردم مربوط میشد .زیرا وفا
کردن آنها به بیعت ،بیانکننده ملکه نفسانى آنها از عفّت و تقواى آنان بود .جلوگیرى آنها از بدگویى
نسبت به امام سبب نظام بخشیدن به کار خودشان ،و پذیرفتن دعوت حضرت ،در حقیقت پذیرش دعوت
خدا و ضامن خیر و صالح آنها بود و فرمانبردارى از دستور امام که کالم خدا را بیان میکرد ،اطاعت
فرمان خدا ،و اطاعت خدا سبب ارزشمندى آنها در نزد خدا میشد (بحرانی.)179-171/2 :1871 ،
از منظر امام ،اطاعت از حاکم عادل تا زمانی است که بر مدار حق باشد بهمحض اینکه از جاده حق
ِ
ِ
ْح َّق» (نامه« )83/آن جا که با
عدول کرد ،اطاعت هم ساقط میشود« :فَ ْ
يما طَابَ َق ال َ
اس َمعُوا لَهُ َو أَطيعُوا أ َْم َرهُ ف َ
حق است ،سخن او را بشنوید ،و از او اطاعت کنید» امام ،مردم را مأمور به هدف یعنى گوش فرا دادن به
مالک و اطاعت از امر او کرده است ،نه بدون قید و شرط ،بلکه تا آنجا که اوامر او مطابق و موافق حق
باشد ،و به حسن امتثال قیاس مضمرى اشاره فرموده که صغراى قیاس این گفتار ،امام(ع) است.
بهبیاندیگر امام از مالک بهعنوان «دیگری» استفاده کرده است که یکی از مصادیق «دیگری» خود امام
بهعنوان «من/خود» متعالی است یعنی اگر روزی خود امام هم مطابق حق نباشد ،اطاعت از وی ساقط
میشود.
تقابل دو حاکم عادل و ظالم در کالم امام تصویری زیبا از دوگانگی «خود و دیگری» ارائه میدهد.
حاکم ظالم از شرورترین مردمان است؛ چرا که موجب فتنه و گمراهی میشود« :إِ َّن َش َّر الن ِ ِ
ِ
ام
َّاس ع ْن َد اللَّه إِ َم ٌ
َحيَا بِ ْد َع ًة» (خطبه« )111/بدترین مردم نزد خدا ،رهبر ستمگرى
ض َّل بِ ِه فَأ ََم َ
ض َّل َو ُ
َجائٌِر َ
ات ُسنَّ ًة َمأْ ُخوذَةً َو أ ْ
است که خود گمراه و مایه گمراهى دیگران است ،که سنّت پذیرفته را بمیراند ،و بدعت ترک شده را زنده
ِِ
گرداند ».و در یکی از حکمتها میفرماید« :و إِ َّن ْاْلَمر بِالْمعر ِ
َج ٍل َو ََل
وف َو الن ْ
َّه َي َع ِن ال ُْم ْن َك ِرََ ،ل يُ َق ِّربَان م ْن أ َ
َ
َْ َ ُْ
ِ
ي ْن ُقص ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ك ُكلِّ ِه َكلِ َمةُ َع ْدل ع ْن َد إ َمام َجائ ٍر» (حکمت« )871/امر به معروف و نهى از
ض ُل ِم ْن ذَلِ َ
ان ِم ْن ِرْز ٍق؛ َو أَفْ َ
َ َ
منکر نه مرگ کسى را نزدیک مى سازد و نه از روزى کسى مى کاهد .از همه اینها برتر ،سخن از دادگرى
گفتن است ،رو در روى حاکمى ستمکار ».ایستادگی در برابر حاکم ظالم بهمنظور جلوگیری از تکرار ظلم
است چرا که حاکمیت سیاسی از آنجا که عالیترین نهاد مدیریتی در یک جامعه است که با سیاستگذاری،
در قالب اوامر و نواهی ،زندگی اجتماعی را انتظام می بخشد .ماهیت این اوامر و نواهی در نگرش مردم
بهعنوان سرمشق و الگوی فکری و رفتاری تأثیر گذاشته ،اندیشه و عمل مردم را در مسیر اهداف ویژة
خود تربیت می کند .به همین دلیل اگر سیاست های حکومت ،منطبق بر عدالت و ارزشهای انسانی باشد
رفتارهای اجتماعی نیز در همین جهت شکل میگیرد .اما اگر قدرت سیاسی ،ظلم را در دستور کار خود
قرار دهد ظلم ،در جغرافیای حاکمیت گسترش یافته و زندگی اجتماعی مبتنی بر آن شکل میگیرد.
اینجاست که راهکار امام ایستادگی در برابر ظالم برای جلوگیری از تعمیم ظلم است.
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 .4-2نزدیکان

ازجمله سنتهای نیکو و اصول اساسی در فرهنگ اسالم که پیامبر(ص) بسیار تاکید داشته است،
دلبستگی به خانواده ،حفظ و حراست از بستگان و رسیدگی به آنان ،اهتمام به صله رحم و استوار ساختن
پیوند خویشاوندی است .امام علی(ع) نیز در این زمینه پیشتاز بوده است؛ چنان که خود در یکی از
َح ٌد قَ ْبلِي إِلَى َد ْع َوِة َح ٍّق َو ِصلَ ِة َرِح ٍم َو َعائِ َد ِة َك َرٍم»
َن يُ ْسر َ
ِع أ َ
سخنانش به این مطلب تصریح کرده است« :ل ْ
(خطبه« )189/هیچ کس در پذیرش دعوت حق و صله رحم ،چون من پیشتاز نبوده است ».در این فرمودة
امام دوگانگی «خود و دیگری» به وضوح دیده میشود .یک طرف «من/خود» متعالی امام و طرف دیگر
نزدیکان است .محمد تقی جعفری درباره علت «خود» متعالی امام چنین توضیح میدهد :با فرض وضوح
صفات کمالی که آن حضرت دارا بودهاند ،چه نیازی به آن همه گوشزد و اصرار درباره معرفی خویشتن
داشته است؟ وی خودش در پاسخ چنین میگوید :خداوند در جای جای قرآن مردم را به تقوی توصیه
میفرماید ،لزوم اتصاف به سایر صفات شایسته انسانی و اخالق فاضله را اکیدا تذکر میدهد ،باز میبینیم،
اکثریت بسیار چشمگیر مردم ،از این تشویق و تحریک و دستور و توصیه برخوردار نمیشوند ،به اضافه
اینکه در مقداری فراوان از آیات مربوط مطالبی آورده شده است که در آنها دالئل و شواهد حسی و
عقلی برای اثبات مطلوبیت تقوی و قبح ضد تقوی ارائه شده است ،معذلک کمیابترین مردم ،انسانهای
باتقوی هستند .از اینجا روشن میشود که علت محدودیت افرادی که در دور امیرالمومنین(ع) جمع شده
بودند ،چه بوده است و به چه دلیل آن بزرگوار در این دنیا تنها میزیست (جعفری.)98/21 :1831 ،
ك الَّ ِذي بِ ِه تَ ِط ُير
اح َ
حضرت در نامهای خطاب به امام حسن(ع) چنین میفرماید« :أَ ْك ِرْم َع ِش َيرتَ َ
ك فَِإنَّ ُه ْم َجنَ ُ
و أَصلُ َ ِ
ِ ِ
ِ
ول» (نامه« )81/خویشاوندانت را گرامى دار ،زیرا آنها پر و بال
ص ُ
َ ْ
ك الَّذي إِل َْيه تَص ُير َو يَ ُد َك الَّتي بِ َها تَ ُ
تو مىباشند ،که با آن پرواز مى کنى ،و ریشه تو هستند که به آنها باز مى گردى ،و دست نیرومند تو
مىباشند که با آن حمله مى کنى» نزدیکان بهعنوان «دیگری» در این نامه و به قولی سفارش حضرت
آن قدر اهمیت دارد که با تعبیری استعاری ـ پر و بال تو و نیز دست نیرومند توـ استفاده میکند و این
یعنی هر کسی چنین باشد نیکوداشت وی الزم است.
دوستِ انسان هم یکی دیگر از نزدیکان محسوب میشود ،لذا در همین نامه بهعنوان «دیگری»
موردتوجه قرار گرفته است« :و دوست حقیقى کسى است که در غیبت هم در دوستیش صادق باشد»
(همان) .دوست واقعى را با نشانیاى معرّفى کرده است تا بدان وسیله ،وى را بشناسد و با او دوستى کند.
مقصود از صداقت در غیاب همان دوستى قلبى و راستى در نهان است و اینها برخی از ویژگیهای
انسانهای مدینة فاضلة علوی است نقطه مقابل آن مدینة غیر فاضله با افرادی که فرزند خویش را از
ض ُّر َك؛ َو إِيَّ َ
دوستی با آنها منع کرده است« :يَا بُنَ َّي إِيَّ َ
ادقَةَ
ك فَ يَ ُ
َح َم ِق ،فَِإنَّهُ يُ ِري ُد أَ ْن يَ ْن َف َع َ
صَ
صَ
ادقَةَ ْاْل ْ
اك َو ُم َ
اك َو ُم َ
ادقَ َة الْ َف ِ
الْبَ ِخ ِ
ادقَ َة
ك بِالتَّافِ ِه؛ َو إِيَّ َ
َح َو َج َما تَ ُكو ُن إِل َْي ِه؛ َو إِيَّ َ
اج ِر ،فَِإنَّهُ يَبِيعُ َ
يل ،فَِإنَّهُ يَ ْقعُ ُد َع ْن َ
صَ
صَ
ك أْ
اك َو ُم َ
اك َو ُم َ
السر ِ
ِ ِ
يب» (حکمت« )83/پسرم از دوستى با احمق
ك الْبَ ِعي َد َو يُبَ ِّع ُد َعلَْي َ
ب َعلَْي َ
اب يُ َق ِّر ُ
ك الْ َق ِر َ
الْ َك َّذاب ،فَإنَّهُ َك َّ َ

بپرهیز ،چرا که مى خواهد به تو نفعى رساند امّا دچار زیانت مىکند .از دوستى با بخیل بپرهیز ،زیرا آنچه
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را که سخت به آن نیاز دارى از تو دریغ مى دارد .از دوستى با بدکار بپرهیز ،که با اندک بهایى تو را مى
فروشد .از دوستى با دروغگو بپرهیز ،که او به سراب ماند ،دور را به تو نزدیک ،و نزدیک را دور مى
نمایاند ».در نگاه امام ،دوستی با بداندیشان و بدکرداران جز تباهی رهآوردی ندارد .حکمت زنهارهای به
کار رفته به سبب نداشتن درک صحیح در اتخاذ تصمیمات ارزشمند و موقعیت نشناسی و عدم راز داری
است .نتیجه تعامل متن و زمینه در این بخش از کالم تحول دولت در عمل و نظر و شکلگیری منظومه-
ای جدید از افکار و واژگان بود .در کالم امام میتوان «زنجیره نفی» و «زنجیره همارزی» گفتمان علوی
را یافت .زنجیره نفی گفتمان علوی ،غیرگفتمانی است که بنیانهای آن بر آنتاگونیسم یا ستیهندگی و
دشمنی استوار است .نشانة کانونی یا دال مرکزی این گفتمان از نظر امام «قدرتطلبی» است و زنجیره
دالهای«منفعتگرایی»« ،خشونت»«،پیمانشکنی»« ،تبعیض» و ...حول این دال مرکزی به گردش در
میآید .امام در تمام گفتارهایشان ،همزمان با نفی و طـرد این گفتـمان ،گفتمانی صورتبندی میکند که
میتوان آن را «سیاست دوستی» نامید.
 .5-2غیر مسلمان

غیر مسلمانان بهعنوان گروهی دیگر از «غیر خود بودگی» در کالم امام نمود داشته است .غیر مسلمانان
یا کافران حربی بودند که حکم مقابله با آنها روشن است و یا اهل ذمه بودند که تا زمانی که با حکومت
لر ِعيَّ ِة َو ال َْم َحبَّ َة ل َُه ْم َو
الر ْح َم َة لِ َّ
ك َّ
اسالمی تعارضی نداشتند ،تعامل و مدارا با آنها الزم بودَ « :و أَ ْش ِع ْر قَ لْبَ َ
ص ْن َف ِ
ضا ِرياً تَ غْتَنِم أَ ْكلَ ُهم فَِإنَّ ُهم ِ
َك فِي
ان إِ َّما أَ ٌ
اللُّط َ
َك فِي الدِّي ِن َو إِ َّما نَ ِظ ٌير ل َ
خلَ
ْف بِ ِه ْم َو ََل تَ ُكونَ َّن َعلَْي ِه ْم َسبُعاً َ
ْ
ْ
ُ
الْ َخل ِْق» (نامه« )18/مهربانى با مردم را پوشش دل خویش قرار ده ،و با همه دوست و مهربان باش .مبادا

هرگز ،چونان حیوان شکارى باشى که خوردن آنان را غنیمت دانى ،زیرا مردم دو دستهاند ،دستهاى برادر
دینى تو ،و دسته دیگر همانند تو در آفرینش مىباشند ».ابنمیثم بحرانی میگوید :حاکم باید قلبش را
کانون مهر محبت و لطف نسبت به رعیت قرار دهد که تمام اینها برجستگیهاى اخالقى زیر چتر ملکه
عفتند ،یعنى این فضیلتها را شعار قلبت قرار بده ...و نسبت به مردم ،با گذشت و بخشش رفتار کند ،و این
فضیلتى است از فضایل مربوط به شجاعت .و همانندی در آفرینش توضیحى است براى دو سبب از اسباب
گذشت و محبت نسبت به مردم( .بحرانی )289/1 :1871 ،معاشرت با غیرمسلمانان از نظر معیارهای
انسانی با آمد و شد با مسلمانان تفاوت ندارد؛ همه انسانند و باید حقوق اولیهشان رعایت شود .امام علی(ع)
افزون بر حقوق انسانی افراد ،نیکی به آنها و دفاع از آنها را نیز موردتوجه قرار میدهدَ « :و لََق ْد بَلَغَنِي أ َّ
َن
الرجل ِم ْن هم َكا َن ي ْد ُخل َعلَى الْمرأ َِة الْمسلِم ِة و ْاْلُ ْخرى الْمع ِ
اه َد ِة ،فَ يَ ْنتَزِعُ ِح ْجلَ َها َو قُلُبَ َها َو قَ ََّلئِ َد َها َو ُرعُثَ َها َما
َ َُ
َّ ُ َ ُ ْ
َْ ُ ْ َ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اَلست ْر َج ِاع َو اَل ْست ْر َحام» (خطبه« )27/به من خبر رسیده که مردى از لشکر شام به خانه زنى
تَ ْمتَنِ ُع م ْنهُ إَِل ب ْ

مسلمان و زنى غیر مسلمان که در پناه حکومت اسالم بوده وارد شده ،و خلخال و دستبند و گردن بند و
گوشوارههاى آنها را به غارت برده ،درحالىکه هیچ وسیلهاى براى دفاع ،جز گریه و التماس کردن،
نداشتهاند ».دستور پیگیری امام به والیان دربارة غیر مسلمانان بیانگر آن است که افراد غیرمسلمان در
قلمرو حکومت اسالمی هیچگاه بیگانه و خارجی و اجنبی شمرده نمیشوند و عنوان بیگانه در فقه و حقوق

00

سیمای «دیگری» در سخنان امام علی(ع)

اسالمی جای خود را بهعنوان «متحد» و هم پیمان که بهصورت انسانیتر و باشکوهتری جلوه میدهد و از
آنجا که قرارداد «ذمه» بهطور دوجانبه و اختیاری منعقد میشود ،روح وحدت و هماهنگی و پیوند معنوی
که از اراده و اختیار سرچشمه میگیرد ،بر روابط مسلمین با متحدینشان سایهای از عطوفت و عدل و
انصاف و تعاون میگستراند.
 .6-2منافقان

منافقان بهعنوان «دیگری» در زندگی سیاسی امام ،از همان زمان سقیفه تا زمان شهادت ،ظهور و بروز
فوق العاده زیادی داشتند؛ لذا بسامد تکرار این نوع از «دیگری» در کالم امام قابل توجه است .نفاق،
صفبندی درونی و بسیار خطرناک در جامعه اسالمی بود که از داخل ،جبهه جدیدی را علیه امام بازگشایی
میکرد .ضربات جریان نفاق بر پیکره اسالم و مؤمنان ،همواره بیش از کفار و مشرکین بوده استَ « :و لََق ْد
ِ
ِ ِ
ِ
يمانِِه َو
ال لِي َر ُس ُ
قَ َ
ول اللَّ ِه (صلی اهلل عليه وآله) إِنِّي ََل أَ َخ ُ
اف َعلَى أ َُّمتي ُم ْؤمناً َو ََل ُم ْش ِركاً ،أ ََّما ال ُْم ْؤم ُن فَ يَ ْمنَ عُهُ اللَّهُ بِإ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َما تَ ْع ِرفُو َن َو يَ ْف َع ُل َما
ْجنَان َعال ِم اللِّ َسان ،يَ ُق ُ
أ ََّما ال ُْم ْش ِر ُك فَ يَ ْق َمعُهُ اللَّهُ بِش ْركهَ ،و لَكنِّي أَ َخ ُ
اف َعلَْي ُك ْم ُك َّل ُمنَاف ِق ال َ
تُ ْنكِ ُرون» (نامه« )27/پیامبر اسالم(ص) به من فرمود« :بر امّت اسالم ،نه از مؤمن هراسى دارم و نه از

مشرک ،زیرا مؤمن را ایمانش باز داشته ،و مشرک را خداوند به جهت شرک او نابود مى سازد ،من بر شما
از مرد منافقى مى ترسم که درونى دو چهره ،و زبانى عالمانه دارد ،گفتارش دلپسند و رفتارش زشت و
ناپسند است ».پس از آن که امام(ع) بندگان خدا را دستور دادند که نفاق و دو رویى نداشته باشند و کردار
و رفتارشان همانند سخنانشان خوب و زیبا باشد ،با فرق گذاشتن میان خود و دیگر پیشوایان ،شنوندگان
خود را به این مرحله نزدیک و متمایل و مجذوب کرد .منظور از پیشواى رستگار و دوست پیامبر ،خودش و
مراد از پیشواى تبهکار و دشمن پیغمبر معاویه است و خبر مشهور را به رسول خدا نسبت داده و از قول آن
حضرت نقل کرده است و منظورش از منافق کوردل و دانشمند به زبان ،معاویه و یارانش است و تمام این
بیانات براى آن است که مردم را به پیروى از خودش تشویق کند و از کمک و یارى کردن به دشمنش
منصرف کند ،و اما معناى روایت ،امرى است روشن که مؤمن چون ایمان دارد ،از او بیمى بر مسلمانان
نیست مشرک را هم که خداوند بخاطر شرکش تا وقتى که متظاهر به شرک باشد با پیشرفت اسالم و
غلبه مسلمانان خوار و ریشهکن مىکند و با اتفاق مسلمین بر دورى کردن از او و دشمنى با وى و گوش
ندادن به هر چه او مى گوید ،منزوى و خوار و زبونش میکند ،تنها کسى که بر مسلمانان بیم آن مىرود،
منافق است که کفر را پنهان مىدارد و تظاهر به اسالم مىکند ،احکام اسالم را میآموزد و با مسلمانان
نشست و برخاست مىکند و آنچه آنان مىگویند ،مىگوید ،اما کردار و اعمالش برخالف اسالم و مسلمین
است ،مسلمانان باید از او هراسناک باشند به دلیل اینکه مسلمان نمایى و آمیزش او با ایشان باعث مى-
شود که به حرف هایش گوش دهند و با او همنشین شوند و مفتون ادعاهایش شوند و او را راستگو پندارند
بدیهى است که زبانآورى و توانایى که بر ایجاد شبهه و گمراه کردن دارد ،و مىتواند مقاصد شوم خود را
با کلمات زیبا بیاراید ،موجب آن مى شود که بسیارى از مسلمانان تحت تأثیر قرار گیرند و منحرف شوند
(بحرانی.)171/1 :1871 ،
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در جایی دیگر دربارة منافق میفرمایدَّ « :
ض الْ َخ ََّلئِ ِق إِلَى اللَّ ِه [تَ َعالَى] َر ُج ََّل ِن َر ُج ٌل َوَكلَهُ اللَّهُ إِلَى نَ ْف ِس ِه
إن أَبْ غَ َ
ض ٌّ
السبِ ِ
يل َم ْشغُ ٌ
ص ِد َّ
ض ََّلل ٍَة فَ ُه َو فِ ْت نَةٌ لِ َم ِن افْتَتَ َن بِ ِه َ
وف بِ َك ََّلِم بِ ْد َع ٍة َو ُد َع ِاء َ
فَ ُه َو َجائٌِر َع ْن قَ ْ
ال َع ْن َه ْد ِي َم ْن َكا َن قَ ْب لَهُ
ِ
ِ ِِ
مِ
ش َج ْه ًَّل
ض ٌّل لِ َم ِن اقْتَ َدى بِ ِه ِفي َحيَاتِِه َو بَ ْع َد َوفَاتِِه َح َّم ٌ
ال َخطَايَا غَْي ِره َرْه ٌن بِ َخطيئَته .الصنف الثاني َ :و َر ُج ٌل قَ َم َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اش الْف ْت نَة َعم ب َما في َع ْقد ال ُْه ْدنَة قَ ْد َس َّماهُ أَ ْشبَاهُ الن ِ
ُموض ٌع في ُجهَّال ْاْل َُّمة َعاد في أَ ْغبَ ِ
س به»
َّاس َعالماً َو ل َْي َ

(خطبه« )17/د شمن ترین آفریده ها نزد خدا دو نفرند :مردى که خدا او را به حال خود گذاشته ،و از راه
راست دور افتاده است ،دل او شیفته بدعت است و مردم را گمراه کرده ،به فتنه انگیزى مى کشاند و راه
رستگارى گذشتگان را گم کرده و طرفداران خود و آیندگان را گمراه ساخته است .بار گناه دیگران را بر
دوش کشیده و گرفتار زشتىهاى خود نیز است .و مردى که مجهوالتى به هم بافته ،و در میان انسانهاى
نادان امّت ،جایگاهى پیدا کرده است ،در تاریکىهاى فتنه فرو رفته ،و از مشاهده صلح و صفا کور است.
آدم نماها او را عالم نامیدند که نیست» امام در آغاز به نفرت از دو کس اشاره مىکند با این بیان که آنها
از مغضوبترین مردم نزد خدا هستند و چون اراده و محبّت خدا به چیزى ،به این معنى است که خداوند
مىداند آن چیز مطابق نظام کلى و تام و کامل جهان است ،بنابراین کراهت خدا از چیزى و ناخوش
داشتن آن وقتى است که خدا مىداند آن شیء بر ضدّ مصلحت جهان و خارج از نظام آن است .پس خشم
خدا نسبت به آن دو مرد آگاهى خداوند به افعال و اقوال آنهاست که از مصلحت بهدور است .یکی از راه
راست منحرف است ،یعنى از راه عدالت و طریق مستقیم حق .شخص مورد خشم دیگر ،سرگرم سخنان
بدعت آمیز است ،یعنى بدانچه در دلش مىگذرد مغرور است و سخنان جدید و نوى که ریشه در دین
ندارد ،بیان میکند و به وسیله آن مردم را به گمراهى و انحراف از راه راست دعوت مىکند .زیرا آن که
بهدلیل نادانى از راه راست منحرف مى شود اعتقاد دارد راهى که مى رود راه راست است ،پس آنچه او
کمال مى پندارد در حقیقت نقصان و الزمهاش دوست داشتن سخن باطل و نوآورى غیر مجاز است و از
زیانکاران است( .بحرانی )117-121/1 :1871 ،نفاق مخفی کردن کفر و تظاهر به ایمان و ازجمله
مختصات برخی از انسانها است؛ یعنی این قدرت برای انسان وجود دارد که نسبت به کسی آخرین درجة
خشم را داشته باشد؛ ولی برای اینکه او را بفریبد ،تظاهر به محبت و مهربانی به او کند .بیشترین آسیبها
از جانب منافقان به جامعة دینی وارد میآید و منافق با داشتن ظاهری موافق با دین ،بیش از دشمنان
آشکار ،امکان آسیبرسانی دارد؛ ازاینرو به شناخت و مراقبت جدی احتیاج دارد .مهمترین ویژگیهای
منافق :گمراهی ،خطاکاری ،تلوّن و چند رنگی ،فریب ،بیماردلی ،آراستگی ظاهری ،ایجاد یأس و نومیدی
و ...است و راه مقابله با او ،شناخت است.
 .7-2دشمن

یکی از تقابلهای موردتوجه در کالم امام ،تقابل دو گانگی «خود (علی) و دیگری (دشمن)» است.
شناخت ویژگیهای دشمن بهعنوان «دیگر بودگی» یکی از راههای شناخت اندیشههای واالی علوی
است .از منظر امام ابتال به دشمن ازجمله ابتالهایی است که خداوند بندگان صالح خود را بدان میآزماید:
َح َدنَا ُح َّجةً َعلَى ْاْل َخ ِر» (نامه« )11/خداوند مرا به تو آزموده است
« َو قَ ِد ابْ تَ ََّلنِي اللَّهُ بِ َ
ك َو ابْ تَ ََّل َك بِي ،فَ َج َع َل أ َ
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و تو را به من .و یکى از ما را حجت آن دیگر قرار داده است ».ابن میثم بحرانی میگوید :منظور از
آزمایش امام(ع) به وسیلة معاویه ،همان نافرمانى و ستیز وى با امام(ع) است ،بهطورى که اگر امام از
مقاومت در برابر او کوتاهى کند و رودرروى او نایستد مورد سرزنش خواهد بود ،بنابراین معاویه از طرف
خدا وسیلة امتحان و اتمام حجّت ،براى امام(ع) است و جهت آزمایش معاویه به وسیله امام(ع) ،دعوت امام
از وى به طرف حق ،و بر حذر داشتن او از پىآمدهاى بد گناه و نافرمانى اوست به حدّى که اگر دعوت
پیامبر گونه امام(ع) را لبیک نگوید ،مستوجب نکوهش و مجازات و امام(ع) حجّت خدا در برابر او خواهد
بود.
نحوه برخورد امام با دشمنان بهعنوان «دیگری» در شرایطی زمانی و مکانی مختلف ،متفاوت بود.
ت َعلَى
گاهی با آنها با عفو و گذشت و مدارا رفتار میکردند و گاهی با شدت برخورد مینمودند« :إِذَا قَ َد ْر َ
اج َع ِل ال َْع ْف َو َع ْنهُ ُشكْراً لِ ْل ُق ْد َرِة َعلَْي ِه»(حکمت« )11/چون بر دشمن ظفر یافتى ،عفو و گذشت را شکرانه
َع ُد ِّو َك فَ ْ
پیروزیت قرار ده ».الزمة سپاس و ایمان نرم دلى و فرونشاندن آتش خشم است و بهدنبال آن عفو و
گذشت .به این ترتیب گذشت را جاى سپاس قرار داده است از آنجا که این دو الزم و ملزومند .و چون
شکر واجب است ،عفو و گذشت نیز الزم است.
ابن خلدون در گزارشی از نحوة برخورد امام با خوارج چنین گزارش میدهد :روزی علی در مسجد
سخن میگفت ،بناگاه از تمام اطراف مسجد این صدا بلند شد که «َل حکم ااَل هلل» علی گفت« :اهلل اکبر
کلمه حقی است که به قصد باطل ادا میشود ».و بار دیگر سخن آغاز کرد .آنان بار دیگر سخن خود را
تکرار کردند .علی گفت :تا هنگامی که در میان ما هستید ،با شما سه گونه رابطه خواهیم داشت :شما را از
ورود در مساجد خدا که ذکر خدا در آنها گفته میشود ،منع نمیکنیم و تا زمانی که با ما هستید از غنایم
جنگی شما را محروم نخواهیم داشت و با شما نمیجنگیم تا شما جنگ را آغاز کنید (ابنخلدون:1818 ،
 )181/1این گزارش بیانگر آن است که امام حقوق شهروندی افراد را محترم میشمرد هرچند که این
افراد دشمن وی باشند و با وجود لجاجت ،نافهمی و جنگ طلبی خوارج ،آنها را از حقوق مادی و معنوی
محروم نساخت« .این رفتار نشان میدهد که برخورد با دشمنان باید بر اساس جذب و هدایت باشد»
(صلواتی.)111 :1879 ،
به دالیل مختلف عقلی ،نقلی و سیاسی اجتماعی ،امام بعد از رسول گرامی اسالم باید بهعنوان حاکم و
رهبر جامعه قدرت را به دست میگرفت؛ ولی برای مدت طوالنی و چند دوره حکومت ،از حق خود چشم
پوشید و از اهرمهایی که میتوانست استفاده کند ،استفاده نکرد .حضرت یکی از مهم ترین دالیل این امر
را پیشگیری از بروز خشونت و خونریزی در جامعه ذکر میکند (موسوی 91 :1891 ،به نقل از ابن عساکر،
 .)92/8 :1971او حتی در جنگهای خود و در برخورد با دشمنانش نیز به اصول اخالقی و انسانی خود
مقید بود .حضرت قبل از نبرد ،به یاران خود سفارش میکرد و حتی در حین جنگ منادی میفرستاد و
دستور میداد که هیچ فراری و زخمی را نکشید؛ عورتی را آشکار مکنید و هیچ کشتهای را مُثله نکنید.
سپس توصیه میکرد که چون به محل سکونت و اردوی دشمن رسیدید ،پردهای را پاره نکنید و بدون
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اجازه وارد هیچ خانهای نشوید و چیزی از اموال آنان را نگیرید مگر اموالی که در اردوگاهشان یافته باشید
و هیچ زنی را آزار ندهید؛ هرچند به شما و فرماندهان و نیکوکارانتان دشنام دهد و ناسزا گوید (طبری،
ت ال َْه ِزيمةُ بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه فَ ََّل تَ ْقتُ لُوا م ْدبِراً و ََل تُ ِ
 )113/8 :1939میفرماید« :فَِإذَا َكانَ ِ
صيبُوا ُم ْع ِوراً َو ََل تُ ْج ِه ُزوا َعلَى
ُ َ
َ
ِّساءَ بِأَذًى» (نامه« )11/هرگاه ،به اذن خدا ،روى به هزیمت نهادند ،کسى را که پشت
َج ِر ٍ
يحَ ،و ََل تَ ِه ُ
يجوا الن َ
کرده و مى گ ریزد ،مکشید و آن را که از پاى افتاده است ،آسیب مرسانید و مجروح را زخم مزنید و زنان را
میازارید و آنان را به خشم نیآورید».
 .8-2شیطان

از دیگر مصادیق دوگانگی «من و دیگری» در نهجالبالغه ،امام و برخورد ایشان با شیطان است .وجود
امام بهعنوان «من متعالی» و شیطان بهعنوان «دیگری یا دیگر بودگی» است .هرچند که میتوان وجود
شیطان در هر کدام از مصادیق «دیگری» که پیشتر بحث آن گذشت از قبیل نزدیکان ،مخالفان ،حاکمان،
دشمنان و غیره پیدا کرد .در نحوة تعامل با شیطان است که نوع شخصیت فرد مشخص میشود .امام با
توجه به شناختی که از شیطان و از اعضای حزب شیطان دارد ،آن را چنین معرفی میکند :گرفتار کردن
انسان دربند آرزوهای طوالنی ،زیبا جلوه دادن گناهان زشت و تنفرآمیز ،ساده و سبک جلوه دادن گناهان
بزرگ در نظر انسان و پرورش تعصب و برتری جویی در ذهن انسان .همینها بزنگاههای خطر هستند .لذا
فلسفة وجودی شیطان هم امتحان و آزمایش بندگان خداست .شیطان انسان را مجبور به گناه نمیکند
بلکه زمینة رشد یا سقوط او را فراهم میسازد .به این دلیل که «خصومت دیرینة شیطان با فرزندان آدم و
حسادتی که بر ابوالبشر ورزید و از سجده بر او امتناع ورزیده و خرمن هستی خود را تا ابد آتش زده است،
هرگز نخواهد گذاشت فرزندان حضرت آدم به سهولت و سادگی راه اعتال و کمال خود را تا بارگاه الهی
بپیمایند؛ زیرا این یک قانون کلی حیات موجودات پلید است که با نظر به خرمن سوختة خود ،شمع فروزان
دیگران را نمیتوانند ببینند» (جعفری )199/11 :1871 ،با وجود این ،انسانها دارای شعور آفریده شدهاند و
به واسطة عقول و وجدانها و پیامبران از اغواها و فریبکاریهای شیطان بر حذر داشته شدهاند ،این سه
وسیله ،قدرتی بیش از تحریکات شیطان دارند و توسط آنها بهخوبی میتوان دغلکاریهای شیطان را
خنثی نمود (همان.)181/8 ،
ِ ِ ِ
ِ
امام میفرماید« :اتَّ َخ ُذوا َّ
ب َو َد َر َج
ص ُدوِرِه ْم َو َد َّ
الش ْيطَا َن ْل َْم ِره ْم م ََّلكاً َو اتَّ َخ َذ ُه ْم لَهُ أَ ْش َراكاً فَ بَ َ
اض َو فَ َّر َخ في ُ
فِي حجوِرِهم فَ نَظَر بِأَ ْعينِ ِهم و نَطَ َق بِأَل ِ
ْسنَتِ ِه ْم» (خطبه« )7/شیطان را مالک کار خود قرار دادند و شیطان نیز
ُُ ْ َ ُ ْ َ
آنان را شریک خود ساخت .پس ،در سینه هایشان ،تخم گذاشت و جوجه برآورد و بر روى دامنشان
جنبیدن گرفت و به راه افتاد .از راه چشمانشان مى نگریست و از زبانشان سخن مىگفت ،به راه خطایشان
افکند و هر نکوهیدگى و ز شتى را در دیده شان بیاراست و در اعمالشان شریک شد ،و سخن باطل خود بر
زبان ایشان نهاد» .ابن میثم بحرانی معتقد است که این بخش از کالم امام(ع) براى بیان تنفّر است و آن
نکوهش کسانى است که از روى دشمنى از حق کنارهگیرى و با آن حضرت مخالفت کردند .در آغاز اشاره
به این واقعیت دارد که نفس آنها به حدّى مطیع شیطان شده است که شیطان را همه کاره امور خود
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کردهاند و زندگى خود را با دستور شیطان مىچـرخانند و عقل خود را از کار انداخته و دوستان شیطان
شدهاند (بحرانی.)111/1 :1871 ،
در واقع سبب اصلی مخالفت آشکار ابلیس نسبت به فرمان قطعی خداوند همان تعصب و غرور بود که
از محاسبة غلط او سرچشمه گرفته از خودبینی و خودخواهی ناشی شده بود .او تنها از آفرینش آدم ،جنبة
خاکی او را می دید و لذا اصل خود را که از آتش است از او برتر میدانست ،لذا میفرماید« :فَا ْعتَبِ ُروا بِ َما َكا َن
آَل ِ
ِ ِ َّ ِ ِِ ِ
َّ
ف َسنَ ٍة ََل يُ ْد َرى أَ ِم ْن ِسنِي
َحبَ َ
ْج ِهي َد َو َكا َن قَ ْد َعبَ َد اللَّهَ ِستَّةَ َ
يس إِ ْذ أ ْ
يل َو َج ْه َدهُ ال َ
ط َع َملَهُ الط ِو َ
م ْن ف ْع ِل الله بإبْل َ
ِ
ِ
اع ٍة َو ِاح َد ٍة» (خطبه« )192/پس ،از آن معاملت که خداوند با ابلیس کرد،
الدُّنْ يَا أ َْم م ْن ِسنِي ْاْلخ َرِة َع ْن كِ ْب ِر َس َ

عبرت گیرید .آن همه اعمال نیکویش را باطل گردانید و آن همه سعى و کوشش او را بى ثمر ساخت.
ابلیس شش هزار سال خدا را عبادت کرد ،حال از سالهاى دنیا بود یا سالهاى آخرت کس نداند ،ولى یک
ساعت تکبر ورزید ».این کالم «خود/من متعالی» را چنین معرفی میکند که از هرگونه کبر و غرور به دور
است؛ البته اگر غیر از این بود شبانه شام یتیمان و بیوه زنان را بهطور ناشناس نمیبرد« .دیگری» که
شیطان و همحزبیهایش هستند تکبر پیشه کردهاند و سرانجام تکبر نیز کفر است ،آن هم باالترین درجة
کفر ،زیرا به حکمت خدا اعتراض کرد و دستور پروردگار را دربارة سجده بر آدم غیر حکیمانه پنداشت و به
همین دلیل به شدیدترین مجازات ها گرفتار شد و آن طرد ابدی از درگاه خدا و حبط عبادات شش هزار
ساله بود .پیام تربیتی این سخن پرهیز از کوچک پنداشتن تکبّر است که گاه ممکن است به کفر و حبط
اعمال و طرد از درگاه خداوند بیانجامد.
« .9-2دیگری» آرمانی امام علی(ع)

در دین اسالم و در میان متفکران مسلمان بین مذهب و سیاست ،نوعی توأمانی الینفک وجود دارد که
نوع خاصی از جامعه را اقتضا می کند .در این نوع از جامعه که بنیانهای نظری جامعة آرمانی اسالمی بر
آن بنیان نهاده شده است ،رسیدن به همة اهداف سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی از قبیل ،زدودن
فقر ،ایجاد رفاه و اجرای عدالت ،از چهارچوب ارزشهای دین و اخالقیِ خاص ،خارج نمیشود که در
اصطالح به این نوع از جامعه ،آرمانشهر علوی گفته میشود .بهعبارتی آرمانشهر علوی مجموع
دستورالعملهایی است که امام علی(ع) در زندگی و زمان حاکمیت خود و در خطبههای مختلف به آنها
اشاره داشته و تفاوتهای جامعة آرمانی واقعی را با جامعة آرمانی اموی برشمرده است.
مدینة فاضلة علوی نه یک نظام برنامهریزی شدة طبقاتی همانند آرمانشهر افالطونی است و نه
اینکه بهکارگیری امور دنیوی برای رسیدن به شهر خدا در اندیشه سنت آگوستین است .آرمانشهر علوی
گرچه در مبانی خود اشتراکاتی با مدینه فاضله نزد فارابی( ،فارابی )73 :1831 ،مدینة عادله در اندیشة ابن
سینا (نصر )19 :1879 ،و اشتراکات شرعی با کیمیای سعادت امام محمد غزالی دارد( .محمودی:1873 ،
 )118اما هدف اصولی آن سلطه بر مردم نیست .علی(ع) در نهج البالغه برای رسیدن به آرمانشهر الهی
خود ابتدا شرایط تأسیس و تربیت چنین جامعهای را با تربیت مردمان براساس دستورات دینی امکانپذیر
میداند .در مدینه فاضله برآمده از نهجالبالغه قانون گرایی ،ظلم ستیزی و تأمین امنیت شرایط
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مشروعیت حکومت بر آرمانشهر را فراهم میسازد تا از پیدایی تفرقه در بین مردمان جلوگیری شود.
مشروعیت در آرمانشهر علوی یعنی داشتن منشأ الهی ،اهلیت داشتن زمامدار و مقبولیت مردمی است.
اهلیت حاکم و مقبولیت مردمی حکومت ازجمله شرایطی است که با مشروع ساختن حکومت ثبات
آرمانشهر را حفظ مینماید .بعد دیگر آرمانشهر علوی مشارکت مردم ،اهتمام به اصالحات و نحوه
اجرای عدالت است .این مدینه فاضله به دست افرادی مثل پیامبران ،مومنان واقعی ،حاکمان عادل ،والیان
امین و مردمی و غیره محقق میشود که نقطه مقابل هر کدام از آنها افرادی مثل حاکمان ظالم ،کافران،
منافقان ،شیاطین و غیره هستند که در مدینه غیر فاضله قرار دارند .همه اینها ،آن «دیگری» یا «غیر
خود بودگی» موردنظر ما در نهج البالغه است.
نتیجه گیری
 .1دیگری برای امام ،گروه های مختلف مردم از قبیل نزدیکان ،حاکمان ،منافقان ،دشمنان و غیره هستند
که از موضع امام در قبال هریک از آنها «من /خود» متعالی امام برای شنوده و خواننده مشخص می-
گردد.
 .2امام در واکنش به بحرانهای ناشی از تقابل گفتمان مبتنی بر دشمنی که با محوریت معاویه ،سلطه
حکومت نوپای علوی را با چالش مواجه کرده بود و نیز اجتهاد پویا از قرآن کریم و سنت نبوی ،به-
صورت بندی گفتمانی همت گذاشت که دال مرکزی آن سیاست دوستی بوده است .دالهای دیگر
این گفتمان مالطفت و مهربانی با مردم ،نفی خشونت و ظلم ،عدالت ،مدارا ،ارتباط رودررو با مردم و
قانونگرایی است که همه در بسط و انتشار این گفتمان عمل میکنند.
 .8هدف سیاست دوستی در سخنان امام معطوف به رضایت و سالمت انسان و جامعه است .برخالف
گفتمان مبتنی بر آنتاگونیسم یا ستیهنده ،این نوع سیاست هم رضایت خداوند را در هر نوع کنشی
ازجمله کنش سیاسی جستجو میکند و هم با نفی و طرد «قدرتگرایی و منافع محوری» رضایت توده
مردم را جستجو میکند .در سایة این رضایت همبستگی اجتماعی تقویت و جامعه سالم و مبتنی بر
رضایت شکل میگیرد.
 .1نفاق یکی از کلید واژههای کالم امام است که در «دیگری/منافق» تجلی مییابد .در نفاق این قدرت
برای انسان وجود دارد که نسبت به کسی آخرین درجة خشم را داشته باشد؛ ولی برای اینکه او را بفریبد،
تظاهر به محبت و مهربانی به او کند .بیشترین آسیبها از جانب منافقان به جامعة دینی وارد میآید و
منافق با داشتن ظاهری موافق با دین ،بیش از دشمنان آشکار ،امکان آسیبرسانی دارد؛ ازاینرو به
شناخت و مراقبت جدی احتیاج دارد .امام با معرفی ویژگیهای منافق هم راه شناخت و مقابله با او را
نشان میدهد و هم افشاگری میکند.
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