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  سیاست علوي
  روایت دوم

  
  »ال حکم الّا للّه«و من کَالمٍ لَه علیه السالم فی الخَوارِجِ لَما سمع قَولَهم 

د   . للّـه ال امـرََه الّـا   : کَلمه حقٍّ یراد بِها باطلٌ ؛ نَعم انَّه ال حکم الّا للّه، و لکنَّ هؤُالء یقولـونَ : قالَ علیه السالم ه ال بـ و انـَّ
ا  فیهـ لِّغُ اللّهبی رُ، وا الکاففیه عستَمی ِنُ، وؤمالم همرَتلُ فی اعمرٍّ اَو فاجِرٍ، ین اَمیرٍ بلنّاسِ مـ  ل االَج    و ،الفَـی ء بِـه ع جمـی لَ، و

نهـج   40خطبـه  ( .ه للضَّعیف منَ القَوِي؛ حتّی یستَریح برٌّ، و یستَراح من فـاجِرٍ یقاتَلُ بِه العدو، و تَأمنُ بِه السبلُ، و یؤخَذُ بِ
  )البالغه ترجمه محمد دشتی

                                                                 
  : )ر مسجد کوفه فرمودهجري د 38آنگاه که شعار خوارج را شنید که میگویند، ال حکم الّا للّه در سال (

آري درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولـی اینهـا میگوینـد    ! سخن حقّی است، که از آن اراده باطل شد
ه مردم به زمامداري نیک یا بد، نیازمندند، تـا مومنـان در سـایه حکومـت، بـه      داري جز براي خدا نیست، در حالیکزمام

شوند، و مردم در استقرار حکومت، زندگی کننـد، بـه وسـیله حکومـت، بیـت      کار خود مشغول و کافران هم بهره مند 
جـاده هـا امـن و امـان، و حـقّ ضـعیفان از       . المال جمع آوري می گردد و به کمک آن با دشمنان می توان مبارزه کرد

  .نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران، در امان می باشند. نیرومندان گرفته می شود

  
کـه از سـوي جماعـت    » الحکم الّا هللا«السالم هنگام بازگشت از جنگ صفّین به کوفه با شعار  علی علیهامیر مؤمنان 

تردیدي نیست که خوارج با سـرداران ایـن شـعار،    . مواجه گردید و در مقام پاسخ به آن برآمدشد،  خوارج سرداده می
پس باید علی علیه السـالم پاسـخی متناسـب بـا آن     . علیه السالم بودبهره سیاسی در نظر داشتند و آن تخطئه امیر مومنان 

لیکن آن حضرت چنین پاسـخی را بـه وقـت دیگـري     . تخطئه سیاسی خوارج را به خودشان بازگرداندتدارك ببینید و 
امام علی علیـه السـالم   . شوند وانهاد و با خوارج نه در مقام عمل سیاسی که در مقام اندیشه سیاسی وارد گفت و گو می

یـک  ه سیاسـی،  ففلسـ حـوزه  کـه در   هسـتند  يزیرا خوارج نماینده تفکـر . را به فلسفه سیاسی کشانده است عمق بحث
  .آید طرف منازعه فکري به شمار می

 مـی باشـد و  عمده منازعه فکري فیلسوفان سیاسی پیرامون ضرورت حکومت و اینکه چه کسی باید حکومت کنـد  
آنـان در تبیـین فکـر    . روع بودن هر گونـه حکومـت بشـري اسـت    جماعت خوارج را عقیده بر عدم ضرورت بلکه نامش

بر مبناي این شـعار دینـی، هرگونـه حکومـت بشـري نامشـروع       . جویند ک میتمس»الحکم اال هللا«سیاسی خود  به شعار 
فرمایـد مبنـایی کـه خـوارج بـراي       امام علی علیـه السـالم مـی   . تأسیس حکومت برآید داست و هیچ کس نباید در صد
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 هتوانـد بـر پایـ    خـوارج نمـی  . اند را اراده کرده اند، سخن حقی است ولی از آن باطل یاسی خود انتخاب کردهاندیشه س
کارگیري سخن حق در غیـر جـاي   عنی به اراده باطل به م. خود را برهانی کند فلسفۀ سیاسی» ال حکم اال هللا«سخن حق 

آري، . حـق را تبیـین کـرده اسـت     کلمهاراده باطل خوارج از  در سخن خود امام علی علیه السالم. واقعی آن می باشد
ـ : قرآن کریم اسـت ،گواه این سخن . این سخن حقی است که حکم جز از آن خدا نیست م اال هللا یقـص  ان الحک

ولی خوارج میـان ایـن   ) 67/ یوسف ( علیه توکلت ان الحکم اال هللا) :  57/ انعام ( صلینفاالحق و هو خیر ال
آنهـا بـا   . امام علی علیه السالم اشاره به همین نکتـه دارد  کنند و ومت، تالزم باطلی برقرار میحک سخن حق و نفی اصل

حال آن که ال حکم اال هللا ناظر بر اصل حکومـت نیسـت و برقـراري    . الحکم اال هللا، قصد دارند، حکومت رانفی کنند
و انـه البـد للنـاس مـن     «: نـد بد نیازمند به وجود امیر و حاکم نیک یاتردیدي نیست که مردم . ل استچنین تالزمی باط

اینطور نیست که نظـام اجتمـاعی تنهـا بـا     . ماند بدون وجود امیر پابرجا نمی به طور مطلق نظام اجتماعی» امیر بر أو فاجر
پاشـد حتـی اگـر امیـر      د؛ بنیاد نظـام اجتمـاعی از هـم مـی    ماند و اگر امیر فاسق و فاجر باش امیر نیک است که برقرار می

زیرا حاکم فاجر براي حکومت کردن مجبور بـه انجـام   . پاشد فاسق و فاجر باشد؛ نظام اجتماعی لزوماً از هم نمیفردي 
سـت و از هـم گسـیخته    س ها کوتـاهی کنـد؛ نظـام اجتمـاعی     اي از اقدامات حداقلی است که اگر در این حداقل سلسله

فرمایـد بـا وجـود امیـر اسـت کـه مـؤمن         السـالم مـی   امام علـی علیـه  .ردد و در نتیجه حکومتش بر باد خواهد رفتگ می
تواند کار خویش کند و کافر بهرة خود را برد تا وقتی که وعده الهی سر رسد و مرگ بـه سـراغ آن امیـر نیـک یـا       می

کومت تعلیق شده اسـت نـه بـه اینکـه امیـر نیـک یـا        این کالم، امکان عمل مؤمن و بهره کافر به نفس حدر . فاجر آید 
تواند به تکالیف دینی خـود عمـل کنـد و کـافر هـم       مؤمن نمی ،حکومتی یا هرج و مرج در شرایط بییعنی . فاجر باشد

البالغـه ایـن    لیکن شارحین نهج .اند هر دو از جهت محرومیت در عمل یکسان. هاي دنیوي خود برسد تواند به بهره نمی
ضـمیر در امرتـه را   ) ن ابی الحدیـد با(شارح معتزلی . اند اي دیکر معنا کرده را گونه) ع(  یصکالم حضرت و قسمت از

توانـد حتـی در زمـان     مؤمن مـی . شود امیر فاجر مؤمن را از عمل به تکالیف مانع نمی می گویدبه امیر فاجر بازگردانده 
ولـی شـارح بحرانـی بـا ایـن      ) 524/ 2: ق 1428ابن ابی الحدید، (حاکم فاجر نماز بخواند و روزه بدارد و صدقه بدهد 

؛یعنی در یکـی بـه نیـک و    اسـت معنا مخالفت کرده ضمیر در هر دو عبارت را به معناي مناسب با هر کدام بازگردانده 
فر هـم در زمـان   ت و کازیرا احتمال این که مؤمن در  حکومت فاجر بهرة اخروي خود را ببرد نیس .در دیگري به فاجر

شـود، و ایـن حالـت بـراي      هاي دنیوي که مخالف قوانین خداست غرق می که در خوشحالیاست  فرماندهی امیر فاجر
شـارح  ) 2/396:  1385میثم بن علـی؛  الدین بحرانی،  کمال. (دین باشد ممکن استکافر هنگامی که امکان مخالفت با 

همین معنا را تأیید کرده است ولی معنایی را که ما ذکر کردیم ممکـن دانسـته   ) هاشمی خویی اهللامیرزا حبیب (خویی 
سالم در صدد بیـان اجمـالی   به هر روي، چون امام علی علیه ال) 4/149: 1429 اهللالهاشمی الخویی میرزا حبیب . (است

فاجر بودن امیـر ـ اسـت؛ معنـاي نقـل شـده از شـارحین بعیـد بـه نظـر            یاضرورت حکومت فی نفسه ـ قطع نظر از نیک  
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 مـؤمن در . ننـد ک بهـره دنیـوي پیـدا مـی     فاجر یا نیک مجالی براي عمل والجمله در زمان امیر  مؤمن و کافر فی. آید می
امیـران فاسـق و فـاجر غالبـاً بـا اعمـال فـردي ـ عبـادي مـؤمن مخالفـت            . تواند عمل کنـد  زمان فاجر به نحو حداقلی می

هـا مشـارکت    گـاه  هـا و زیـارت   ه اعمـال فـردي، در سـاختن عبادتگـاه    ورزند بلکه گاه براي سرگرم شدن مؤمنان بـ  نمی
زیـرا، او  . بـرد  وي لذت مـی هاي دنی به نحو حداقلی از بهره ان خدادمراز سوي دیگر، کافر نیز در زمان امیري . کنند می
حکومت کنـد؛   برّ رهاي دنیوي را ببرد حتی اگر مخالف قوانین شرع باشد و حال آنکه اگر امی بیشترین لذت کوشد می

ی الجملـه در زمـان برپـای    پـس مـؤمن و کـافر فـی    . کنـد  مندي دنیوي در محدوده قوانین خـدا ملـزم مـی    کافر را به بهره
  . حکومتی براي هر دو میسر نیست یدر شرایط ب يمند در حالی که این حداقل بهره. برند حکومت، سود می

گـر چـه   . اسـت  هالسـالم میـان ضـرورت تأسـیس حکومـت و اسـتقرار و اسـتمرار آن تفکیـک کـرد          امام علی علیه
. لی براي استقرار حکومـت باشـد  تواند عام شود ولی این دلیل نمی گذاري و تأسیس می حکومت به دلیل ضرورت پایه

ایشـان بـه چهـار دلیـل مشـروعیت حکومـت       . مـی باشـد   حکومت مبتنی بر دلیل مشروعیت و نه دلیل ضرورتاستمرار 
. شـود  آوري می اینکه به وسیله حکومت اموال و غنائم مورد حاجت براي اداره جامعه جمع نخست. اشاره کرده است

اقتصـادي  در نتیجـه از جهـت   . حکومت بدون أخذ مالیات قادر به انجام تعهـدات مـالی و عمرانـی خـود نخواهـد بـود      
ف بـه  ظـ حکومـت مو . گردنـد  نـابود مـی   ، به وسیله حکومت دشمنان جامعـه دوم. دهد مشروعیت خود را از دست می
نـاتوانی حکومـت در دفـع دشـمنان جامعـه، موجـب سـلب         .ات سرزمینی جامعه اسـت تأمین امنیت در داخل و سرحد

ولـی ممکـن اسـت    . باشـد مرزها  ممکن است مراد از آن امنیت» تأمن به السبل« سوم. مشروعیت امنیتی ـ نظامی است  
رگانی و روابط تجاري میان شهرهاي تابعه خود را سـهل و  هاي باز حکومت مؤظف است راه. مراد امنیت تجاري باشد

این سخن لزومـاً  . شود گرفته می ءو اقویا، به وسیله حکومت حق ضعیفان و ناتوانان از توانمندان چهارم. روان گرداند
جامعـه حقـی   بلکه به معناي آن است که ناتوانان . نیستبه معناي بازستاندن حقی که فرد قوي به زور از ضعیف گرفته 

وظـف بـه دادگـري در    م،دوم، حکومـت   يبنـابر معنـا  . ویا دارند و حکومت مؤظف به أخذ آن حقوق استقبر عهده ا
هاي اقتصادي، فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت ولـی بنـابر معنـاي اول، حکومـت مؤظـف بـه دادگـري در امـر             همه عرصه

السـالم بـراي    علی علیـه  مبنابر این، اما. در هر صورت، دادگري حکومت، دلیل چهارم مشروعیت است. قضاوت است
  : استمرار حکومت به چهار دلیل مشروعیت اشاره کرده است

 مشروعیت عمرانی )1(

 مشروعیت نظامی ـ امنیتی  )2(

 تجاري ـ  اقتصادي مشروعیت )3(

  .دادگري تمشروعی )4(
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السـالم ایـن    لـیکن، ظـاهر کـالم امـام علیـه     . انـد  از این دالیل با عنوان فایدة حکومت یاد کـرده  البالغه نهج شارحین
وجـود  زیرا بیـان فوائـد در پاسـخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه آیـا          . نیست که در صدد بیان فوائد برقراري حکومت باشد

 رجحـان لـذا بحـث از    .تر گفته شد حکومت ضـرورت دارد  که پیش حکومت خوب است یا نبود حکومت؟ در حالی
 اســتمرار آن ؛دلیــلبلکـه ســخن در دفــع ایـن گمــان باطـل اســت کــه ضـرورت تأســیس حکومـت      . حکومـت نیســت 

مشروعیت حکومت هـم وابسـته   . و نه ضرورت استموجب استقرار و تداوم حکومت  مشروعیت حال آن که.شود می
پـس  . وظیفـه اصـلی حکومـت اشـاره فرمـوده اسـت       السالم به چهار مأموریت یـا  و امام علیه. ها است به انجام مأموریت

حکمرانـان گمـان باطـل    » فایـده «اي بسا، بـا تعبیـر   . چهار امر یاد شده فایده حکومت نیست بلکه وظیفه حکومت است
به طوري که اگر از فایده رسانی به مـردم سـرباز زننـد؛ خـود را مسـتحق      . برده خود را ولی نعمت جامعه سیاسی بدانند

  :در خاتمه دو نکته را ذکر می کنیم .سرزنش ندانند
عقلی است یا شرعی؟ بـه  ) و انه البد للناس من امیر برّ أو فاجر(بدیت در کالم امام علی علیه السالم الآیا   :نکته اول

آن . کنـد  عقل قطع نظر از هر دین و مسلکی بر ضرورت حکومت حکم مـی . بدیت عقلی استرسد که مراد ال نظر می
د در بیان ضرورت حکومت بـه آیـات کریمـه زیـادي اسـتناد کننـد؛ لـیکن بـراي آن کـه مخاطـب           توانستن میحضرت 

گـویی آن حضـرت در صـدد    . ت اسالمی نشود؛ به بیان ضرورت عقلی بسنده فرمودنـد ماگفتارشان محدود به خوارج 
غیـر   فهماندن این نکته است که نفی ضرورت حکومت، اختصـاص بـه خـوارج نـدارد بلکـه ممکـن اسـت گروههـاي        

پـس  . و دعوي نفی حکومت را کننـد  _نارشسیتی در دنیاي امروز مانند تفکر آ _مسلمان در گذشته یا آینده پیدا شوند
حکومـت  اي بـراي نفـی ضـرورت     باید همگان را در بیان ضرورت حکومت به داوري عقل محض ارجاع داد تا بهانـه 

  .نباشد
پـس  . جوب امامت اسـت ونص صریح بر ...) البد للناس (السالم علیه کالم امام گوید این  یشارح معتزل  :نکته دوم

ر وجوب امامت اختالف نظر نیست بلکه اختالف آنجاست که اصـحاب مـا، تعیـین امیـر را     دو امامیه ) معتزلیان(بین ما 
دانسـته   هاو سخن امام علی علیـه السـالم را مؤیـد رأي معتزلـ    . داند واجب میدانند و امامیه بر خدا  ب میجبر مکلفین وا

ولـی شـارح خـویی    ) 2/523: ق 1428ابن ابی الحدید، ( .زیرا خداوند که فاجر را براي حکومت تعیین نمی کند. است
السـالم   است و نص صریح امـام علـی علیـه   ت غیر امام تیده وي اماربه عق. گفته ابن ابی الحدید را مردود دانسته است

  صـلی اهللا نیابـت از رسـول   گردد ولـی امامـت    زیرا امارت توسط فرد نیک یا فاجر حاصل می. است تدر وجوب امار
پـس همـانطور کـه بعثـت نبـی لطـف الهـی اسـت،         . تواند چنین نیابتی را به دست آورد علیه و آله است و فاجر نمیاهللا 

ود شـارح خـویی آن اسـت کـه امیـر      صـ مق) 4/150: ق 429اهللا، الهاشمی الخویی میرزا حبیـب  . (امامت نیز لطف است
نظریه امامت، نـوع  . می باشد مؤمنان علی علیه السالم در صدد بیان ضرورت نفس حکومت و نه حقانیت نوع حکومت

السـالم در   و امام علی علیـه  کند تفاوت می سیاسی هاي لذا فلسفه سیاسی امامت با سایر فلسفه. از حکومت استخاصی 



٥ 
 

مشـروعیت  (به همین خاطر، آن حضـرت بـه ذکـر مصـالح دنیـوي      . صدد اثبات امامت نبودنداین فراز از سخنانشان در 
شـارح خـویی در    تأمـل . مان مقصود اسـت ابسنده فرمودند حال آن که در امامت، مصالح دینی و دنیوي تؤ) چهارگانه

دو مفهـوم نگذاشـته    رسد شارح معتزلی تفاوتی میـان ایـن   لیکن به نظر می. تفکیک میان امارت و امامت ستودنی است
  .که اینگونه سخن گفته است

  
  
  


