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  سیاست علوي
  روایت چهارم؛ تمامیت حجت

  
ـ  هجالح ر، و قیامالحاض ، لوال حضورهسمالنَّ أَرَ، و بهبالح قَلَأما و الذي فَ: االمام علی علیه السالم و مـا أخـذ اهللاُ  رِبوجود الناص ، 

علی العلماء أال یتارظَّوا علی که ظالقَلَ أظلوم، لَم، و ال منعب میت بلَحها علی غاربها، و لسقیت ها بکـأسِ رَآخ اوـ  ل یتم لفَأَهـا، و لَ
دنیاکم هذه أزهفطَعندي من ع ده نزٍع.  

سوگند به آن که دانه را شکافت و انسان را بیافرید، اگر حضور حاضران نبـود و حجـت بـا    ! آگاه باشید: امام علی علیه السالم
پیمانی که خداوند از عالمان گرفته که بر شکمبارگی سـتمگران و گرسـنگی مظلومـان،    ) اگر نبود(شد، و  وجود یاور تمام نمی

دیدید کـه   ساختم و می کردم و آخرش را با کاسۀ اولش سیراب می بی قرار باشند، هر آینه، افسار حکومت را بر پشتش رها می
  )3/11خطبه : 1390سید جعفر،  يترجمه شهید نهج البالغه،. (تر است اي بی ارزش دنیاي شما نزد من، از آب بینی بز ماده

نام این خطبه از فرمایش امـام علـی علیـه    . است» شقشقیه«این روایت فراز پایانی خطبه سوم نهج البالغه، مشهور به خطبه 
بـر  اي از داستان خالفت و ظلمی کـه   زیرا ایشان در این خطبه خالصه. السالم به ابن عباس در پایان خطبه گرفته شده است

سال خانه نشینی را بر هر اقدام دیگري تجریح داد تا سرانجام امـر خالفـت بـه او رسـید؛ سـخن       25ایشان گذشت و صبر و 
اي بـه دسـت امـام علـی علیـه       گفت تا اینکه به هنگام فراز پایانی خطبه، مردي از اهل سوار یا همان عراق با دادن نامـه  می

 )ع(رضی از ابن عباس نقل کند که بعد از پرداختن بـه آن نامـه از امـام علـی     سید. کند السالم، سخن آن حضرت را قطع می
اي کنایـه آمیـز از ادامـه سـخن      ایشان بـا گفـتن جملـه   . تقاضا کردیم سخن خود را از همان جا که قطع فرمودید ادامه دهید

شـارح  . قشـقه هـدرت ثـم قـرت    هیهات یا ابن عباس تلک ش: امام علی علیه السالم به ابن عباس فرمود. خودداري فرمودند
آیـد از خـود    در اصل به معنی قطعه پوستی بادکنک مانند است که وقتی شـتر بـه هیجـان در مـی    » شقشقه«: شیرازي گوید

کنایـه  ) 1/403: 1390مکارم شیرازي، ناصر، . (گردد فرستد و هنگامی که هیجانش فرو نشست به جاي خود باز می بیرون می
سوز دل به زبان آمد و اکنون با قطع شدن سخن، آن سوز دل به سردي گرایید و میلی براي ادامـه   از اینکه آنچه گفته شد از

به خدا سوگند من : ابن عباس گوید. »این سوز درونی بود که زبانه کشید و سپس آرام گرفت و فرو نشست«: دادن آن نیست
السـالم آن را تـا بـه آنجـا کـه       کـه علـی علیـه    ه، تأسف نخوردمیقخطبه ناتمام شقش(ی همچون این سخن هیچ گاه بر سخن

  .خواست برسد ادامه نداد می
و آن پرسـش از چرایـی   . امام علی علیه السالم در فراز آخر خطبه شقیقه به مسأله مهمی در بـاب حکمرانـی پرداختـه اسـت    

سیاسی، ضـرورت   پرسش بنیادین فلسفه. پذیرش امر حکومت است؟ این پرسش در امتداد پرسش اصلی فلسفه سیاسی است
السالم، پاسخ این پرسش بنیادین را در جواب به شـعار خـوارج    آیا حکومت ضرورت دارد یا خیر؟ امام علی علیه. حکومت است

  .)40خطبه (» و انه البد للناس من امیر بر أو فاجر«: فرمودند
حکومت ضـرورت دارد؛ پـس مـن     تواند بگوید چون نمی یکس. ولی ضرورت حکومت تالزمی با حاکمیت من یا دیگري ندارد

اینکه چرا من حاکم هستم یا حاکمیت از آن من بـه دلیـل دیگـري نیـاز اسـت و بـا دلیـل ضـرورت حکومـت          . حاکم هستم
. تواند به صرف ضرورت حکومت؛ حاکمیت را از آن خود بدانـد  در غیر این صورت، هر شخصی می. توان آن را اثبات کرد نمی

حـاکم  (دلیلی بر ذاتی بـودن چنـین وصـفی     لاتی هیچ انسانی نیست مگر آن که از شرع و عقبنابراین، حاکم بودن، وصف ذ
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در آن صورت باید به مفاد دلیل شرعی یا عقلی عمل کرد و حکومت را به شـخص   .براي فرد یا اشخاصی موجود باشد) نبود
  .تعیین شده واگذار کرد

. کننـد  ضرورت حکومت؛ گروهی حاکمیت را به مثابه حـق تلقـی مـی   بعد از . دو رویکرد اصلی در باب تعیین حاکم وجود دارد
شـود کـه ایـن حـق      آن گاه ایـن پرسـش طـرح مـی    . تواند مطالبه کند شود که صاحب آن می حاکمیت چونان حقی تلقی می

  از آن کیست؟) حاکمیت(
امـا در رویکـرد دوم،   . نی کندآیا حاکمیت حق فرد یا گروه معینی است یا حق مردمی است که قرار است حاکم بر آنان حکمرا

اجتمـاع ایـن دو   . شـود  فرد یا گروه معینی از ناحیه مرجع معینی مکلف به حکمرانی می. حاکمیت به مثابه وظیفه تلقی میشود
البتـه معنـایی از حـق بـا     . تواند با استناد به حق و تکلیف، حکومت کنـد  رویکرد در نظریه سوم متصور نیست یعنی حاکم نمی

ولی چون این حق، به لحاظ رتبـی  . تواند یا حق مطالبه حکومت را دارد کند و فرد مکلف به حکومت می م پیدا میتکلیف تالز
به هـر روي، در رویکـرد دوم، همچـون    . متأخر از تکلیف است؛ قابلیت اجتماع با تکلیف را ندارد تا رویکرد سومی شکل بگیرد

تواند فرد یا گروه معینـی را مکلـف بـه حکمرانـی      کدام مرجع می. رددگ رویکرد اول، پرسش از مرجع چنین تکلیفی مطرح می
  .السالم داللت بر تکلیفی بودن حاکمیت دارد فراز پایانی خطبه شقشقیه امام علی علیه. کند

. هاي حکومتی اسـت  حاکم موظف به انجام مأموریت. حکومت، وظیفه و تکلیف است که به فرد یا گروه معینی تعلق می گیرد
با این دالیل هیچ حـق  . السالم براي پذیرفتن حکومت بیان فرموده است، دالیل الزام آور است دالیلی که امام علی علیهزیرا 
امام علی علیه السالم در این خطبه به سه دلیـل  . توان اثبات کرد مگر حق متأخر که از محل بحث خارج است اي را نمی اولیه

اسـت  » شخص یا چیـزي «به معناي » حاضر«. ر جمعیت زیاد براي بیعت کردن استاول؛ حضو: الزام آور اشاره فرموده است
 :1390مکـارم شـیرازي نامـه،    . (نیـز آمـده اسـت   » قبیله و طایفه بـزرگ «که حضور دارد و به گفته ارباب لغت گاه به معناي 

به هـر  . داي به پا کردن تردهحضور گس. در اینجا جمعیت بزرگ مهاجر و انصار مراد است که براي بیعت با آن حضرت )1/398
  .روي، دلیل اول حضور جمعیتی فراوان براي بیعت کردن است

کنندگان باشند و اال با جماعـت مـزدور    توانند غیر بیعت یاوران نمی. دوم، وجود یاور است که حجت را بر امام تمام کرده است
به اجیر کننده است؛ بی آنکه با شخص اجیـر کننـده بیعـت    مزدوران افراد اجیر شده براي یاري رساندن . کنند تفاوتی پیدا نمی

اجیر کردن افراد براي تصـاحب قـدرت، عمـل    . و حال آن که مقصود امام علی علیه السالم از ناصرین، مزدوران نیست. کنند
ا زر و منصـب  چنین کرد و خیر افراد را براي یاري رساندن به خود ب گونه که معاویه براي تصاحب قدرت آن. دنیا طلبان است

لیکن آن حضرت از ایـن تکـرار،   . کنندگان است م همان بیعتالسال م علی علیهاپس مراد از ناصرین در سخن ام. کرد اجیر می
. بیان مطلبی را در نظر دارند و آن است که در امر حکمرانـی بیعـت کـافی نیسـت بلکـه بایـد بیعـت تـؤام بـا یـاوري باشـد           

کننـدگان   رسانند چنین وضـعی بـراي بیعـت    بندند که در امر حکومت به او یاري می میپیمان کنندگان با شخص حاکم  بیعت
ایـل بـه اجیـر کـردن مـزدوران      گان یاري رسانی نکنند و او نیز مندکنزیرا حاکم به یاور احتیاج دارد و اگر بیعت . الزامی است

به صرف بیعـت،  . شود میاندن تکمیل یاري رس با و صف انگکنند پس حجیت عمل بیعت. نباشد، حکومت سقوط خواهد کرد
کنندگان مشاهده کردنـد کـه چنـین     السالم چنین وصفی را در جماعت بیعت گویا، امام علی علیه. شود بر امام تمام نمی تحج

  .گفتند
شـارح بحرانـی   . ابر پرخوري ستمگر و گرسنگی ستمدیده و مظلوم سکوت نکندرسوم؛ عهد گرفتن خداوند از علماء است که ب

) 2/37:  1385ابـن میـثم،   . (سته اسـت را کنایه از شدت مظلومیت دان» سغب مظلوم«را کنایه از قدرت ظالم و » ه ظالمکظّ«
شـود و   قدر قدر ظالم بیشتر باشد؛ اشهاي او برابر پرخوري و تصاحب اموال مردم و ریختن خون بی گناهان بیشـتر مـی  هر چ
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و، شدت قدرت ظـالم و گرسـنگی مظلـوم، مـالزم     ااین . بیشتر بردن اوست رنج و ستمتر باشد، نشانه  مظلوم هر چقدر گرسنه
تواند اخبار از قول خداوند سبحان باشد به اینکه از علما خواسـته شـده    اما این سخن امام علی علیه السالم هم می. یکدیگرند

یابد کـه در   عالم خداترسی با وجدان میهر . باشداز امر وجدانی تواند اخبار  و هم می. رنج مظلوم سکوت نکنند برابر ستمگر و
رنج گرسنگی مظلومـان سـکون کـردي یـا وارد عمـل       پیشگاه عدل الهی از او سؤال خواهد شد که آیا برابر ظلم ستمگران و

تواند ایـن نـداي    ی نمیکند ول او وجود خدا را انکار می گرچه. نیز برابر نداي وجدان مسئول است حتی عالم خداشناس. شدي
، شـارح شـیرازي   .پس بر هر عالمی واجب است برابر ظلم ظالمان و مظلومیت مظلومـان سـکوت نکنـد   . را انکار کند وجدانی

) ع(این سخن امـام : کنند رایط سکوت میمثابه هشدار به دانشمندان دانسته است که به هنگام فراهم بودن ش دلیل سوم را به
قتی امکانات تشکیل حکومت و اجراي عدل و قسـط الهـی فـراهم    ها که و هشداري است به همۀ اندیشمندان و علماي امت

گردد، سکوتشان مسئولیت آفرین است، باید قیام کنند و براي بسط عدالت و اجراي فرمان خدا مبـارزه بـا ظالمـان را شـروع     
ظیفـه خـود را انجـام    اي از مسـتحبات، و  ا انجام فرائضی همچون نماز و روزه و حـج و پـاره  پندارند، تنها ب آنها که می. نمایند

اجراي عدالت و حمایت از مظلوم و مبارزه با ظلم ظالم نیز در متن وظـایف اسـالمی آنـان قـرار      .ندا اند، سخت در اشتباه داده
  )400/ 1، 1390مکارم شیرازي ناصر . (دارد

علیه السالم را مکلـف بـه    این سه دلیل امام علی .و نه اثبات کننده حق  ندستفوق تکلیف آور هچنان که گفته شد سه دلیل 
اگر این سه دلیل نبود؛ علی را با حکومت چه کار که سراسـر امـر   . پذیرش حکومت و به دست گرفتن مهار قدرت کرده است

امـام  . کنـد  افکند و آن را به حال خود رها می نداشته باشد مهارش را پرستش می عرب هنگامی که کاري با شتر. دنیوي است
اند که اگر آن سه دلیل مرا به گرفتن مهـار حکومـت تکلیـف     شتر تشبیه کرده ر حکومت را به همان مهارعلی علیه السالم ام

نـد؛  کرد تا هر کس به دستش آورد اگر مردم با دیگري بیعت می. کردم نکرده بود؛ آن را به گردن حکومت انداخته رهایش می
پس بر آن حضرت آسـان  . کردم شکیبایی کردم، اکنون نیز چنین میهمانطور که در گذشته صبر و . کرد براي من تفاوتی نمی

سقیت آخرها بکأس ل«: اند با همان جام اولی که بر او خوراندند، خود را سیراب کند است که ادامه ستمی را که بر او روا داشته
  . »اولها

ـ . حکومت در نظر اهل دنیا جز سامان دادن عادالنه یا ظالمانه دنیوي نیست ومـت  کراي زنـدگی خـوب دنیـوي بـه ح    مردم ب
سـازم؛ قـدرت و حکومـت  را     قدرت طلبان با این شعار که من دنیاي خوبی را براي مـردم فـراهم مـی   . دهند حاکمان تن می

آن دنیـا را در  . اما مردان راستین خدا چنین نگرشی ندارند. ونهایت کارشان همان تصاحب دنیاي مردم است .کنند تصاحب می
پـس، اگـر بـا همـان نگـاه دنیـا       . شوند دانند هر چه به دنیا نزدیک شوند؛ از خدا و آخرت دورتر می و آخرت میتعارض با خدا 

امام علـی علیـه   . تر از هر چیز بی ارزش است ارزش دوستان و قدرت طلبان به امر حکومت نظر کنند؛ حکومت در نظرشان بی
حکومت دنیوي مردم حتـی بـه   . سه کردنش، تشبیه کرده استالسالم بی ارزشی حکومکت را به آب بینی گوسفند هنگام عط

دوستان در نظر دارند باشد؛ آن گاه مردم مـی  مین معنایی که قدرت طلبان و دنیااگر حکومت تنها به ه. اندازه ارزش ندارداین 
عطسـه کـردنش    تر آب بینی گوسفند به هنگام فهمیدند که حکومت به معناي دنیویش براي امام علی علی السالم بی ارزش

  »یتم دنیاکم هذه أزهد عندي من عفطه عنزلفوال «: است
  

  دو نکته
ی علی علیه السالم به نحو شرطیت افرادي است یا مجمـوعی؟  سه دلیل یاد شده در کالم حضرت وص آیا شرطیت: نکته اول

لیل الزام آور است یا با وجود هر یک از سـه دلیـل، حکومـت کـردن واجـب      یعنی آیا پذیرش حکومت با جمع بودن هر سه د
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زیرا چنان که گفته شد دلیـل اول  . رسد که باید قایل به شرطیت مجموعی بود  از بیان سه دلیل یاد شده به نظر می. گردد می
و نیز . دنشیاوري کردن با حاکم با متعهد بهآنان باید . کافی نیستکنندگان  زیرا صرف حضور بیعت. و دوم مالزم با یکدیگرند

چنـین نصـرتی مـزدوري اسـت و     . با بیعت نباشد؛ مشـروعیت نـدارد  زیرا نصرتی که توأم . صرف ناصر بودن هم کافی نیست
در هر زمان محقق است و هـیچ  ) تعهد علما(گرچه دلیل سوم . کنند مردان خدا براي برپایی حکومت اسالمی، مزدور اجیر نمی

: شـارح بحرانـی گویـد   . کنـد  خالی کند؛ ولی با تحقق دو دلیـل اول، حقیقـت پیـدا مـی      تواند از چنین عهدي شانه نمیعالمی 
. تحقق دو دلیل اول شرط تحقق دلیل سوم است؛ زیرا با بیعت نکردن مردم با امام و نبودن یاور، منکرات این بین نمـی رود «
  )2/37: 1385ابن میثم بحرانی، (

گونه است که امام علی علیه السـالم بعـد از رحلـت رسـول اکـرم      ، چدلیل است گفته شود با فرض این سه ممکن: نکته دوم
اي بـود    در حالی که نه بیعت کننده. دانست و حکومت را حق خود می ت به مخالفت زدعلیه و آله و آغاز خالفت، دس... صلی ا

دن کـر و یـاري ن راضی به پیمان شکنی غاز خالفت، حرکت اعتیه السالم در آپاسخ آن است که مخالفت علی عل. و نه ناصري
ابـی طالـب در روز غـدیر از جانـب خداونـد بـه        به عبارت دیگر، از آنجا کـه علـی بـی   . ق حق خود بودامهاجر و انصار در احق

آن حضـرت   در آن روز از همه مسلمانان که با ایشان حج گزارده بوده براي) ص(پیامبر منصوب شدند و رسول خدا  یجانشین
پس، امام علی علیـه  . بوده است عه سقیفه، هر سه دلیل برقرارتوان گفت تا پیش از واق بیعت و عهد یاوري گرفته بود؛ پس می

اما، پس از سـقیفه و تعیـین   . شد کرد؛ سرپیچی از تکلیف تلقی می مکلف به امر حکومت بوده است و اگر اعتراض نمیالسالم 
اي اندك، همگان دست از بیعت و عهـد یـاوري    و انصار، به تدریج معلوم گردید که به جز عده جانشین پیامبر از سوي مهاجر
درنتیجـه آن حضـرت دسـت از    . انـد   علیه و آله با امام علی علیه السالم بسته بودند، برداشـته ... ا که در حضور پیامبر خدا صلی
ان با امام علـی علیـه السـالم، احیـاي     فز قتل عثمان بن عپس ا در واقع بیعت مردم. اختیار کرد اعتراض برداشت و سکوت را
به عبارت دیگـر، مـردم دو بـار بـا امـام علیـه       . الحجه سال دهم هجري بوده است هیجدهم ذيبیعت مهاجر و انصار در روز 

  .السالم بیعت کردند
  

  زادگان مهدي
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