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ياسي و دولت اتفاق افتاده است و هاي اساسي تحوالتي است كه در صدر اسالم در حوزه س يكي از بحث 
بدون شك بسياري از تحوالت فكري و سياسي در تاريخ اسالم تا امروز ريشه در همان تحوالت صدر 

اي نيست كه به دوره حكمراني  يابي كنيم چاره اسالم دارد، اگر بخواهيم به صورت عميق مسائل را ريشه
 .كنيم و برگرديم و از آنجا مطالعه را آغاز كنيمپيامبر(ص) و خلفايي كه بعد از ايشان آمدند توجه 

وي در ادامه افزود: مخصوصا كه آن دوره به نوعي يك سبك و الگو و حجت مسلمانان نيز محسوب 
شود و مسلمانان امروز نيز وقتي بخواهند حكومت تشكيل دهند به قول و فعل پيامبر(ص) و صحابه  مي

حكومت كرد و جانشينان ايشان نيز سبكشان اين طور بوده است و كنند؛ مثال پيامبر(ص) اين طور  رجوع مي
 .ما نيز بايد اين گونه عمل كنيم

اين حجيت عمل صحابه در صدر اسالم تاثير داشته و در تاريخ سياسي اسالم تا به امروز نيز موثر است؛ لذا 
تفاق افتاده يا خير؟ اگر بوده در چه جهتي بوده اين يك امر طبيعي است كه بررسي كنيم در آن زمان تحولي ا

است و چه اشكالي را سپري كرده است؟ به همين دليل است كه در چند سال اخير همين عنوان در متون 
كنند. همچنين در همين  دانشگاهي وارد شده است كه تحت عنوان تحول دولت در اسالم آن را بحث مي

بي كه نوشته شده نيز ارزشمند و قابل استفاده هستند، لذا پرداختن زمينه نيز چند كتاب چاپ شده است، كت
 .نفسه مهم است به اين موضوع في

اي براي من برجسته شد؛ نويسندگاني كه به اين  كردم، مسئله وي در ادامه بيان كرد: وقتي آثاري را مطالعه مي
اند. اين در حالي  ر توجه داشتههايي كه در متن اين حوادث بودند كمت مسئله پراخته بودند، به شخصيت

است كه مشخصا در كالم اميرمؤمنان(ع) در وصف آن دوره و همچنين تحوالت سياسي زمان خودشان 
فراوان اين مسئله آمده است؛ با اين وجود در آثار پژوهشي به اين موضوع التفات چنداني نشده و خود اين 

در بخشي از فالن خطبه اين مسئله را آورده اما اينكه اند حضرت  ها گفته مسئله محل بحث است؛ مثال برخي
 .در سخنان حضرت تامل كنند اين اتفاق نيفتاده است

البالغه سخنان امام علي(ع) است اما سخناني كه براي دوره حكومت ايشان  زادگان تصريح كرد: نهج مهدوي
آميزي است و سيدرضي از آنجا كه  يهالبالغه عنوان تق كنم عنوان نهج اي معنادار است. تصور مي است، مسئله

بينيم  خوانيم مي كردند عنوان كتاب را نيز ادبي انتخاب كردند؛ در حالي كه وقتي اين كتاب را مي تقيه مي
شد. بر همين اساس احساس كردم  السياسه مي القاعده بايد نهج مباحث سراسر معارف سياسي است و علي

ر اسالم در كالم امام(ع) را برجسته كنيم و توضيح دهيم؛ از اي از اين وجه تحليل صد خوب است گوشه



توان به اين موضوع پرداخت، خطبه شقشقيه را كه سومين خطبه  هايي كه مي اين جهت از ميان خطبه
البالغه است انتخاب كردم. جالب است كه سيدرضي اين خطبه را بعد از خطبه اول و دوم كه بحث از  نهج

ه كه خطبه چالشي است. در حالي كه اين خطبه جزء آخرين خطب حضرت نبوت و توحيد است آورد
اند و اين خطبه براي بعد از وقوع اين سه جنگ و اواخر حكومت  است و بعد از جنگ نهروان آن را فرموده

 .ايشان است

يان نوعي ب وي در ادامه افزود: به همين دليل خوب است كه به اين خطبه شقشقيه توجه كنيم؛ اين خطبه به
تحوالت پيش از خود حضرت است و توصيفي از سه دولتي است كه بعد از رحلت پيامبر(ص) روي كار 

اند، همچنين توصيفي از وضعيت حال خودشان را دارند. اين خطبه كمتر مورد توجه قرار داده شده و  آمده
 .بايد روي آن تامل كرد

حضرت بعد از اين كه وضعيت گذشته را تبيين زادگان گفت: شقشقيه نيز در كالم امام(ع) است و  مهدوي
كنند فلسفه  رسند، سعي مي كنند. در جايي كه به بحث مهمي مي كند وضعيت خودشان را شرح مي مي

دهد كه در آن تعدادي سؤال در  اي را به امام(ع) مي سياسي خود را بيان كنند، اما در همين جا يك فرد نامه
شوند  خواند و بعد از آن، از ادامه بحث منصرف مي گيرد و مي امه را ميزمينه اعتقادات بوده است، حضرت ن

 ».شقشقه هدرت و قرت«گويند كه  و مي

دهد؛  آيد و مجددا به داخل مي وي بيان كرد: اين عبارت اشاره به شتر دارد كه آب بزاقي از دهانش بيرون مي
حسي به سمت من آمد كه گريزي به كردم و  منظور حضرت از اين تشبيه است كه داشتم درد و دلي مي

حوادث پيش از خود بزنم اما ديگر آن حس گذشت و لذا ايشان ادامه هم نداد و به خطبه شقشقيه معروف 
 .شد

گويد كه اين خطبه را با ابن خشاب بحث  الحديد به نقل از استادش مي زادگان تصريح كرد: ابن ابي مهدوي
ينجا كه رسيديم، ابن خشاب گفت جاي تاسف ندارد، چون كرديم كه از نحويون بزرگ است، به ا مي

امام(ع) همه چيز را گفته است و بايد به همين توجه كرد؛ لذا اين خطبه در فهم تحوالت سياسي دولت در 
 .اسالم در صدر اسالم بسيار ارزشمند است

هايي شده است و  وي در ادامه افزود: از جهت سندي نيز جداي از اين كه سيدرضي آن را آورده، بررسي
؛ بحثي مطرح شد كه اين خطبه از سيدرضي است ...اند، مانند ابن ابي الحديد و  شارحان نيز بدان پرداخته

  گويد استادم گفته كه نسخه اين خطبه را قبل از سيدرضي ديده كند و مي اما ابن ابي الحديد اين را رد مي
خورد؛ عالمه اميني نيز در جلد هفتم  سيدرضي نمي كه اين خطبه به سبك كند  است و از استادش نقل مي

 .كند سند اين خطبه را نقل مي 28الغدير با 

بينيم كه در آن مباحث زيادي وجود دارد؛ به  خوانيم مي زادگان تصريح كرد: خود خطبه را نيز كه مي مهدوي
گويد  كند و مي دارد، در تشبيهي كه امام(ع) در ابتداي خطبه مينوعي مقام و منزلت امام(ع) نيز در آن وجود 



دانست كه جايگاه  خليفه اول در حالي اين خالفت را به دست گرفت كه منزلت من به خودش را كامال مي
كند كه به مثابه ميله در آسياب  تشبيه مي» قطب في الرحا«من در اسالم چه جايگاهي است؛ ايشان خود را 

دانند اما با اين حال آمدند و چنين  د من يك چنين جايگاهي دارم و اينها هم اين جايگاه را ميگوي است. مي
 .خالفتي را ايجاد و تصاحب كردند

دهد و وضع حال خليفه و مسلمانان در آن  وي در ادامه افزود: در اين خطبه هر سه خالفت را مطرح مي
كنند كه در اين شرايط چه وضعيتي داشتند؛  بيان مي را خودشان شرايط همچنين كنند، مي توضيح زمان را

هاي اين خطبه اين است كه حضرت از كالم تمثيلي بسيار خوب استفاده كرده و تعابيري را  يكي از ويژگي
كردند اما ايشان با تعبير كوتاه  خواستند با زبان عادي بيان كنند بايد چند صفحه صحبت مي دارند كه اگر مي

 .دهند وضع را توضيح مي

دارند؛ يعني كسي كه بر شتر سركش سوار » راكب الصعبة«زادگان گفت: براي نمونه تعبيري با عنوان  مهدوي
كند؛  شود و اگر او را رها كند سقوط مي گويد اين شخص اگر مهار را زياد بكشد بيني شتر پاره مي باشد. مي

كه مجبور بودم با جمع بنشينم و بلند  هايي هستم حضرت همچنين تعبيري دارند كه من مانند توده پرنده
است، يعني وقتي بعد از قتل عثمان مردم به خانه من هجوم آوردند تا بيعت » ربيضة الغنم«شوم. تعبير ديگر 

كنند و امام(ع) اين تعبير را دارند كه اين هجوم آوردن مانند هجوم آوردن گوسفندان دور چوپان است. هر 
ضع و حال اوضاع سياسي آن زمان است و عالم نحوي به جنبه بالغت آن توجه گر و يك از اين تعابير بيان

 .كند اما از نگاه انديشمند سياسي اينها بسيار معنا دار است مي

كند و  امام(ع) توصيف مختصري در مورد وضعيت عرب جاهلي ارائه مي 26وي در ادامه افزود: در خطبه 
كند كه شما اصال زندگي بياباني  بود. حضرت توصيف ميگويد كه عرب قبل از اسالم در چه حالي  مي

كرديد، بعد آنجا نيز تماما مارهاي سمي و ... وجود داشتند. يا در مورد  ها زندگي مي داشتيد و در سنگ الخ
عدالتي حكومت داشته  گويد كه فرهنگ سياسي حاكم بر آن زمان كامال ظالمانه بوده و بي وضع سياسي مي

فرمايد شما اين وضع را داشتيد و با پيامبر(ص) وارد  عدالتي استوار بوده. حضرت مي بي است، يعني اصل بر
 .مدنيت (تمدن) جديد شديد

كنند؛ مثال در  زادگان تصريح كرد: حضرت در اين خطبه شقشقيه نقدهايي بر هر سه خليفه بيان مي مهدوي
اي به اين قدرت ندارم اما  گويد من عالقه مورد خليفه اول اين نقد را دارند كه ايشان با وجود اين كه مي

شدت هم سعي داشته كه قدرت به شخص منتخب خودشان  شدت اين قدرت را گرفته و به بينم كه به مي
گويند كه  كند؛ همچنين نقدي كه بر خليفه دوم دارد اين است كه مي منتقل شود و از كلمه دلو استفاده مي

هاي فراوان به خاطر اين اشتباهات اداره  ت زياد و عذرخواهيگيري، اشتباها حكومت با خشونت و سخت
گويند يك چنين حكومتي تبعاتي در رفتار  شد؛ اين نقدي است كه بر خليفه دوم دارند و در همين جا مي

 .اجتماعي مردم نيز داشته است و رفتار آنها را نيز به سمت و سوي ديگري برده است



يد مردم تعادل خود را از دست داده بودند و اين مسئله موجب سركشي گو وي در ادامه افزود: امام(ع) مي
در مردم شده بود و نوعي دورويي و عدم ثبات در رفتار سياسي مردم نيز وجود داشت؛ يعني وقتي اين 

شود كه مردم نيز درست و نادرست را تشخيص  كند، باعث مي كند و عذرخواهي مي حكومت اشتباه مي
كنند كه در اين وضعيت مانند راكب شتر سركش بودم  جا وضع خود را نيز بيان مي نحضرت در همي .ندهند

خواستم با اين خالفت تندي كنم و نقد شديد كنم خوف اين بود كه حكومت صدمه ببيند و اگر  كه اگر مي
يط فرمايند كه اين وضعيت را داشتم و در اين شرا شد؛ حضرت مي خواستم رها كنم باز هم مشكل مي هم مي

 .بود كه خالفت از دومي به سومي رسيد و اين انتقال از طريق شورا است

زادگان گفت: نقد ايشان به شورا اين است كه اساسا ساختار آن ناهمگون است و ساختار منظم و  مهدوي
ر اند كه من با آنها قابل مقايسه نيستم كه د منطقي در آن نيست؛ به اين دليل كه در اين شورا افرادي آمده

تر اين كه  مهم .اي در اسالم ندارند مانند سعد ابن ابي وقاص كنار آنها قرار گيرم. فرضا افرادي كه سابقه
گويد در ابتدا به من  افرادي را گذاشتند كه نسبت به من خصومت داشتند. امام در مورد حكومت خود نيز مي

ع كردم بر اساس دانايي خودم حكومت هجوم آوردند تا با تو بيعت كنيم اما وقتي به قدرت رسيدم و شرو
را اداره كنم اتفاقي كه افتاد اين بود كه تاب نداشتند اين حكومت را ببينند. ايشان به سه جريان ناكثين و 

گويد اگر مردم  كند. آخرين جمله ايشان نيز فلسفه سياسي ايشان است كه مي مارقين و قاسطين اشاره مي
قبول كنم و خداوند عهد گرفته كه در مقابل ظلم سكوت نكنيم و اينها  آوردند دليلي نداشت كه هجوم نمي

داليلي است كه مكلف شدم كه قدرت را دست بگيرم. اين فرمايش اشاره به فلسفه سياسي ايشان براي 
 .پذيرفتن قدرت بود

اما  اي بيش نيست وي در انتهاي سخنان خود بيان كرد: خطبه شقشقيه با وجود اينكه يك خطبه سه صفحه
گيري  در آن به اندازه يك كتاب بحث است؛ چون تحليلي از اوضاع پيش از اسالم و زمان شكل

مدينةالنبي(ص) و حوادث سياسي بعد از رحلت پيامبر(ص) تا زمان امام(ع) مطرح شده است و از اين 
 .باشند البالغه و اين خطبه داشته كنم كه الزم است پژوهشگران توجه بيشتري به نهج جهت تصور مي

 ايكنابه گزارش خبرنگار 


