بررسی جایگاه و ارتباط حق و خیر در هنجالبالغه
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چکیده
تعریف مستقل یا درهمتنیدۀ دو کلیدواژۀ «حق» و «خیر» و تقدم یکی بر دیگری ،از مباحث پیشینهدار
و چالشبرانگیز در حوزۀ نظری فلسفۀ اخالق است .نوع نگاه به این موضوع بنیادین هنجار اخالقی،
در میان اندیشمندان متقدم و متجدد ،اندیشهها و مکاتب اخالقی گوناگون و گاه متضاد را پدید آورده
است .نوشتار حاضر ،ضمن نگاهی گارا به نظریات مهم این عرصه ،با واکاوی و تحلیل سیرۀ علـوی
بر اسا

نهجالبالغه ،با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی نشان میدهد منش حضرت 7به عنـوان

یک معیار اصیل اسالمی ،با نفی نگاه تقد گرایانه به امـر حکومـت و ارائـۀ یـک الگـوی حاکمیـت
زمینی ،بر اصل نخستین حقمداری بنا شده است .حقمحوری امـام 7در مـواردی بـا مفهـوم خیـر،
انطباق داشته و گاهی به اهر ،با خیر در تزاحم است .از مصادیق تزاحم حق با خیـر در نهجالبالغـه،
میتوان به حق حیات ،حـق مسـاوات ،حـق آزادیهـای سیاسـی همچـون حـق آزادی در انتقـاد و
اعتراض ،انتخاب حاکم ،نوع حکومت و تجدید بیعت با حاکم اشاره کرد .بههنگام تزاحم ،تقدم حـق
بر خیر ،با پشتوانه ضروری و عقالنی آگاهیبخشی که خیر فردی و جمعی را بـه دنبـال دارد ،هویـدا
میشود .در کنار این ،شیوۀ امیر المؤمنین 7به الـزام در حـقگرایی و توصـیۀ صـریح یـا ضـمنی بـه
خیرگرایی ،فلسفۀ عملکرد قرآنی ایشان را در نیل به هدف غایی آفرینش انسان یعنی نیل به کمال کـه
به معنای اصالت دادن به خیر است ،نمایان میسازد.
کلیدواژهها :نهجالبالغه ،حق و خیر ،اخالق ،فلسفه ،حقوق ،انطباق و تزاحم.
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 .1مقدمه

مفــاهیم حــق و خیــر ،از مفــاهیم بنیــادین حــوزۀ فلســفه ،اخــالق ،کــالم ،حقــوق،
جامعهشناسی و سیاست است که بر طیف گستردهای از معانی ،انواع ،خاسـتگاهها و
غیره داللت میکنـد (پـاکتچی ،۱۳۳-۷۵/۱۱ :۱۰۷۱ ،ذیـل «حـق»؛ پزشـک:۱۰۷۶ ،
 ،۰۴۳-۰۰۶/۱۰ذیل «خیر»؛ خراسانی ،863/7 :5831 ،ذیل «خیر») .حـق در دانـش
اخالق ،همان درست و صحیح اخالقی و از منظر دانش حقـوق ،بـه معنـای امتیـاز
فردی -گروهی که بایـد محتـرم شـمرده شـود اسـت (واعظـی۱۳۱ :۱۰۹۰ ،و۱۳۰؛
راسخ )۱۷-۱۴ :۱۰۹۱ ،و خیر ،اصطالحی فلسفی است که به دو صـورت اسـمی و
وصفی ،به معنای خوبی و خوب بهکار میرود و معنای مطلق آن ،معیار ذهنی نهایی
برای تشخی
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۰۶

نیک از بد شمرده میشود .مفهوم خیر در فلسـفه و کـالم و اخـالق،

شر را به میان میآورد (پزشـک .)۰۰۶/۱۰ :۱۰۷۶ ،از
غالباً به ناگزیر ،بحث از مفهوم ل
مهمترین مباحث پیرامون این دو مفهوم ،وجود تزاحم میان حق و خیـر و همچنـین
تقدم یکی بر دیگری است؛ چراکه اعطای حقوق افراد ،به اهر ،همیشه خیر آنـان را
ل
در پی نخواهد داشت .در حوزۀ فلسفۀ اخـالق کـه کـارکرد آن شـناخت درسـتی و
تعیین غایت پدیدههاست ،نوع نگاه بـه دو اصـطالح فلسـفی -اخالقـی پیشگفتـه،
زمینهساز شکلگیری سـه مکتـب اخالقـی اصـلی فضـیلتگرایی ،پیامـدگرایی یـا
غایتگرایی و و یفهگرایی شده است .5مکتب اخالقی پیامدگرایی که مالک تعیـین
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1نوع نگاه به دو مفهوم کلیدی حق و خیر ،سبب شکلگیری نظریههای اصلی اخالق هنجاری یـا همـان


تقـدم «خیـر /فایـده/
عمل اخالقی را پیامد و نتیجۀ حاصل از آن عمل میدانـد ،بـه ل
مطلوبیلت» بر «حق /عدالت» تأکید میورزد و حق را در سایۀ خیر ،تصدیق میکنـد.
در مقابل ،مکتب اخالقی و یفهگرایی که التزام به و یفه و قانون معی لنی را شـاخ
درستی و اخالقی بودن یک عمل میداند -هرچند آن عمـل ،نتـایج مطلـوبی در بـر
نداشته باشد -تشخی

خـاص از خیـر ،منـوط نمیکنـد
تصـوری
حق را بر ارائـۀ
ل
ل

فخاری .)۶۰۱-۶۱۰ :۱۰۷۷ ،در مباحث فلسفۀ اخالق و حقـوق ،بـهویژه
(درخشه و ل
تأخر مفـاهیم حـق و خیـر ،بـه صـراحت
تقدم و ل
در بحث عدالت اجتماعی ،بحث ل
مطرح شده است (واعظی.)۱۳۶-۱۷۹ :۱۰۹۰ ،
 .1-1بیان مسأله

وحی و تجربه ،بهره میبرد و در پی تحقق رشد و کمال انسانهاست ،تعریـف حـق و
خیر چیست؟ همچنین باید به مشی حضرت 7به هنگام تزاحم حق بـا خیـر ،عنایـت
ویژه داشت تا فهمیده شود اولویلت حضرت 7با کدام بوده و چـه ویژگـی و شـرایط

«مکاتب اخالقی» شده است .شایان ذکر است گرچه مراد برخـی از فیلسـوفان اخـالق از خیـر ،سـود و
خوشی و لات است؛ اما دیدگاههای دیگری در این زمینه وجود دارد که پا را از این فراتر گااشـتهاند و
صرفاً به خیر به معنای سود نگاه نمیکنند .به عنوان مثال ،ویلیام پیلی (۱۵۴۰ـ  ،)۱۹۳۷فیلسوف و متکلم
انگلیسی که از جمله سودگرایان الهیاتی است ،در کتاب خود با عنوان «اصول اخالق و فلسـفه سیاسـی»
معتقد است عمل درست ،عملی است که بیشترین خوشی را براى بیشترین افراد بشر بـه همـراه داشـته
باشد و نهایتاً این اراده خداست که مشخ

می کند چه عملی درست است (اترک.)۱۶۹ :۱۰۹۴ ،
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حال باید دید از نگاه امام علی 7که جلوۀ حق اسـت و رهبـری معصـوم و از عقـل و

۰۵

خاصی در تعیین آن اولویلت ،اثرگاار بوده است؟ در پاسخ به این پرسشهای اساسی،
ل
نگارندگان بر آنند مفاهیم اساسی پیشگفته فلسفۀ اخـالق را بـر اسـا

تعـالیم امـام

علی 7در نهجالبالغه  -به عنوان ارزشـمندترین منبـع اسـالمی بعـد از قـرآن کـریم-
واکاوی و در این زمینه ،یک الگوی اسالمی مبتنی بر آموزههای علوی ارائه نمایند.
الزم به ذکر است برای غنای پژوهش ،از نسخه  ۹جلـدی «تمـام نهجالبالغـه» بـه
محمدمهـدی
اهتمام سید صادق موسوی ،و در ترجمۀ آیات قرآن کریم از ترجمههای ل
فوالدونــد و حســین انصــاریان اســتفاده و بــرای ترجمـۀ متــون نهجالبالغــه ،از میــان
ترجمههای سید جعفر شهیدی ،سید محمدمهدی جعفری ،سید جمالالدین دینپـرور
و ناصر مکارم شیرازی ،ترجمهای که از دقلت بیشتری برخوردار و قابل فهمتـر بـوده،
تصرف اندکی صورت گرفته است.
انتخاب شده و در این جهت ،گاهی ل
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۰۹

 .2-1پیشینۀ پژوهش

دربارۀ موضوع اخالق و حقـوق در نهجالبالغـه ،پژوهشهـای چشـمگیری بـهرشـتۀ
توجه به بررسیهای بهعملآمده ،پژوهش مسـتقل لی دربـارۀ
تحریر درآمده است .اما با ل
جایگاه و ارتباط حق و خیـر در نهجالبالغـه صـورت نگرفتـه و از آنجـایی کـه تنهـا
پژوهش یافت شده پیرامون مفاهیم حق و خیر ،مقالۀ «آرای اندیشمندان غرب دربـارۀ
فخاری (فصـلنامۀ
عدالت از زاویه منازعۀ حق و خیر» به قلم جالل درخشه و مرتضی ل
سیاست ،مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشـگاه تهـران ،دورۀ  ،۴۶شـمارۀ ،۰
پاییز  ،۱۰۷۷صفحات  )۶۰۱-۶۱۰بـوده ،در نوشـتار پـیشرو تـالش شـده اسـت بـه
بررسی جایگاه و ارتباط این مفاهیم در نهجالبالغه پرداخته شود.

 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

اندیشمندان و پژوهشگران با نحلههای فکری مختلف ،تالش نمودهاند به چیسـتی دو
واژه کاربردی حق و خیر و نحوه تعامل آن دو بـهویژه بـه هنگـام تـزاحم ـاهری بـا
یکدیگر ،و به این پرسش مهم که کدامیـک بـر دیگـری تقـدم دارد پاسـخ دهنـد .در
عرصههای مختلف فردی و اجتماعی و نظامات فکـری سیاسـی ،تربیتـی ،اجتمـاعی،
مدیریتی و ...یافتن پاسخی برای سؤاالتی چالشی همچون درستی یا نادرستی اعطـای
حقوقی به آحاد مردم مانند حق آزادی عقیده و بیان و عمل ،و مـوارد بیشـمار دیگـر،
بهخصوص آنگاه که علم و یقین به خطای اکثریت یا اقلیت در تشخی

آنچه خیر و

رشد است وجود داشته باشد و انتخاب نادرست یعنی شر ،صـورت پـایرد ،اهمیـت

متهم به هر روشی از جمله شکنجه که منجر به نجات جان انسانهای بیگناه میشود،
آیا حق است و خیر به دنبال دارد ،از اهمیت برخوردار میباشد .جایگاه اصل کرامـت
انسانی در این مسأله و مسائلی از این دست ،چیست؟ پاسخ به این پرسشها و مشـابه
آن در حوزههای مختلف ،به تبیین دو مقوله بنیادین ماکور و فهم دیدگاه نـاب اسـالم
علوی در این باره نیاز دارد و ضرورت و اهمیت مضاعف پرداختن به مسـأله تحقیـق
حاضر را نمایان میکند .بنابراین در مراجعه به نهجالبالغه که مملو از شواهدی از ایـن
قبیل است و استخراج نحوه عکسالعمل و برخورد امیر مؤمنان علی 7در قبال آنهـا،
به فهم و درک شاکله نظام فکری امام علی 7در ایـن زمینـه ،بـرای حـل چالشهـای

بررسی جایگاه و ارتباط حق و خیر در نهجالبالغه

این مسأله را آشکار میسازد .پاسخ به دغدغههایی همچون گرفتن اقرار از مظنـون یـا

۰۷

موجود ،کمک شایانی خواهد کرد .نتیجه پژوهش در صـورت مصـونیت نگارنـده از
خطا ،برای معتقدان به دین مبین اسالم ،حجت بوده و الزامآور است.
 .2بحث

محور اصلی پژوهش پیشرو را موضوع رابطه حق و خیر و تزاحم آن دو و شواهد آن
در نهجالبالغه و بررسی سیرۀ حضرت علی 7در مواجهه با موارد تزاحم این دو مقوله
تشکیل میدهد .لاما پیش از ورود بـه اصـل مطلـب ،الزم اسـت بـه مفهومشناسـی دو
مفهوم کلیدی پیشگفته پرداخته شود.
 .1-2مفهومشناسی

الف) مفهوم حق
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۴۳

ابن فار

در تعریف واژه حق مینویسد :حق ،اصل واحدی است که بر استواری

و درستی یک شیم داللت میکند و آن نقیض باطل است (ابن فـار .)۱۷/۱ :۱۴۳۴ ،
برخی فرهنگنامههای عمومی ،با تفصیل بیشتری به تعریـف ایـن کلمـه پرداختهانـد
(شــریف جرجــانی ،۷۴ :۱۳۳۰ ،ش۵۴۵و۵۴۹؛ تهــانوی)۶۹۱ :۱۷۷۶ ،؛ امــا در یــک
تعریف نسبتاً جامع ،حق مفهـومی کلیـدی در فرهنـگ اسـالمی و دربردارنـدۀ طیـف
گستردهای از معانی است که در بخشی از کاربردها ،بر ثابت و یقینی بودن هستیها ،و
مـادۀ فعلـی «ح ق ق»،
در بخشی دیگر از کاربردها ،بر بایستههای کنشی داللـت دارد .ل
در زبانهای سامی ،به معنای بریدن است که سپس از آن ،معنـای حکـم کـردن ،و در
مرحله پسین ،معنای فعلی تثبیت کردن و تثبیت شدن ،و معانی اسمی عدالت ،راسـتی

و نظم ساخته شده و در عربی معناهای دیگر ماننـد شایسـتگی و بهـره هـم بـه آنهـا
سـوم
افزوده شده است .در زبان قرآن کریم و احادیث ،کاربرد معانی حـق در مرحلـۀ ل
مفسران ،معانی حق در قرآن کریم تا عدد  ۱۷رسیده ،اما بسـیاری از
دیده میشود .نزد ل
مرجعهای ذکر شده برای حق ،از مقولۀ تأویل و مصداقیابی است .در احادیث ،حـق
به دو معنا گسترش یافته است :هست و بایستههای اخالقی یا شـرعی نـا ر بـه یـک
رابطه دوسویۀ مبتنی بر حق ،میان انسان و خـدا ،دو انسـان ،انسـان و مخلـوق خـدا و
انسان و خود او (پاکتچی .)۷۷-۷۵/۱۱ :۱۰۷۱ ،پس قابلیلـت مقـام وصـف واژۀ حـق،
گسترده و بر بیشتر چیزها ،انطباقپایر است؛ چنانکه امام علی 7حق در وصف کردن
از همۀ چیزها گستردهتر دانسته است (سید رضی ،۶۳۱/۴ :۱۴۱۶ ،خطبه.)۶۳/

علوی (نسخه ))۱و در معانی واقعیلت (امر واقعی) ،حقیقت (ادراک مطـابق بـا واقـع)،
رخصت و اجازه ،استحقاق و شایستگی ،و توقلع و مطالبه دو طرفه به کار رفتـه اسـت
(دلشاد تهرانی.)۰۳۹-۰۳۶ :۱۰۷۷ ،
ب) مفهوم خیر

(فصلت)34/
خیر که همۀ انسانها خواهان آنند و از طلب آن ،خسته نمیشوند ل
بمانند حق ،معنای گستردهای دارد .هـر خـوبی ،نیکـی ،زیبـایی ،لـال ت ،خوشـی،
شـر (بـدی) در
کامیابی ،وصال و هر چیز جالب و چشـمگیری را خیـر گوینـد و ل
مقابل آن به کار می رود .این دو واژه ،در سخنان فالسفه دوران کهن تا امروز ،زیاد
دیده میشود .در اد یان الهـی ،بـیش از هـر جـا در چهـره امـر و نهـی ،اطاعـت و
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در نهجالبالغه ،واژۀ حق و مشتقلات آن ۰۶۹ ،مرتبه ،ذکر شـده (نرمافـزار دانشـنامه

۴۱

معصیت ،نعمت و بال ،رحمت و نقمت ،ثواب و عااب ،سعادت و شقاوت و جـز
آن ،اهر شده است (خراسانی ،863/7 :5831 ،ذیل «خیر») .در فلسـفه و نیـز در
کالم ،نخست دربارۀ جایگاه وجودی خیر ،و سپس جایگـاه آن در نظـام آفـرینش
جهان ،در پیوند با مبدأ و غایت هستی بحث می شود .در اخـالق ،رابطـه خیـر بـا
شر رفتار انسانی مورد توجلـ ه اسـت.
سعادت ،مصداقهای خیر ،و ارزیابی خیر و ل
تعریف خیر ،در حقیقت ،اگر نه غیر ممکن ،بسیار دشوار است ،زیرا در مقایسه با
تعریف هر مفهوم فلسفی یا علمی دیگر ،سخت انتزاعـی اسـت( .پزشـک:۱۰۷۶ ،
 .) ۰۰۶/۱۰بنابراین ،خیر همان چیزی است که تأمینکنندۀ کمال است .برخی خیـر
[خوبی] را ،خیر فرد میدانند و عدهای معتقدند که خیر ،همان خیر جمعی است و
دیگرانی معتقدند که مفهوم خیر ،نسـبت بـه موقعیـت تـاریخی و فرهنگـی یـک
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۴۱

جامعه ،تعریف میشود (هولمز.)63 :5845 ،
در نهجالبالغه ،واژۀ خیر و مشتقلات آن 514 ،مرتبه ،به کار رفتـه اسـت (نرمافـزار
دانشنامه علوی (نسخه ))2و معانی آن عبارتند از :واقعیلت (امر واقعی) (سـید رضـی،
شــر) (همــان ،۴۶۶/۵ :وصــیت،)۱/
۰۷۱/۵ :۱۴۱۶و ،۰۷۰عهــد ،)۱پســندیده
ل
(ضــد ل
پسندیدهتر (همان ،۱۷۶/۴ :خطبه ،)۰۳/پسندیدهترین (همان ،۰۹۷/۱ :خطبه.)۱۹/
ج) مفهوم تزاحم

از بحثهای اصلی پژوهش پیشرو ،وجود تزاحم حق و خیـر در نهجالبالغـه و
شناسایی روش حضرت 7در مواجهه با این قبیل تزاحمات است .باید دقت نمـود،
واژه تزاحم ،غیر از واژههای مشابهی همچون تعارض و تضاد اسـت و بـار معنـایی

دقیقتری دارد؛ چراکه بر اسا

آنچه در بندهای بعـد بـدان پرداختـه خواهـد شـد،

هرگز تضاد و تعارضی میان حق و خیر وجود نداشته و حتی آنچه به عنوان تـزاحم
پایرفته شده ،از روی اغماض بوده و با ژرفاندیشی در نوع پیونـد و ارتبـاط میـان
حق و خیر ،یک رابطه تعاملی تکاملی میان دو واژه مزبور ،قابـل کشـف و اسـتنتاج
است .مراد از پایرش اغماضگونه تزاحم میان حق و خیر ،آن است کـه بـه هنگـام
خروج از حوزه فردی و ورود به عرصه اجتماعی و سیاسی ،از آزادیهای مشـروع،
سخن به میان میآید که به دنبال آن ،دیدگاهها و نظرات و مطالبات متفـاوتی مطـرح
میشود .به همین جهت ،امکان دارد میان آنچه خیر فرد است بـا حقـی کـه مطالبـه
میکنند تزاحم ایجاد شود .به عبارت دیگـر ،احتمـال دارد آحـاد جامعـه ،آنچـه کـه

باید گفت تعارض یعنی تعاند دو دلیل در مقـام جعـل و تشـریع ،و تـزاحم یعنـی
تنافی دو دلیل در مرحله امتثال و اجرا .بحث از تعارض اخالقی در آثار صـاحبنظران
غربی همان بحث از تزاحم اخالقی نزد اندیشمندان مسـلمان اسـت .تـزاحم اخالقـی
وقتی به وجود میآید که در عرصه عمل نتوان بر اسا

محتوای دو تکلیف اخالقـی،

در موردی خاص عمل نمود (اکبری و دیگران.)504 :5847 ،
شایان ذکر است از مهمترین مباحث علوم اخالق ،فلسـفه ،فقـه و حقـوق ،بحـث
تزاحمات و چگونگی حل آن است .اندیشمندان این حوزهها بـرای رفـع تزاحمـات،
راهکارهای مختلفی ارائه نمودهاند که شناختهشدهترین آنها ،قاعده عقلی «تقدیم اهم
بر مهم» است (ن.ک :رضوانی53-1 :5842 ،؛ خادمی و دیگـران515-524 :5848 ،؛
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خیرشان در آن نیست را برگزینند.
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مفــتح563-531 :5841 ،؛ روضهســرا و حســیننژاد کریمــی534-587 :5846 ،؛
نجارزادگان و دیگـران .)78-34 :5847 ،پـرداختن بـه ایـن بحـث ،کتـاب مسـتقلی
میطلبد؛ لاا این نوشتار بـه بررسـی شـواهد بـه اهر متـزاحم میـان حـق و خیـر در
نهجالبالغه بسنده کرده است.
 .2-2رابطه حق و خیر در نهجالبالغه

خیر [خوبی] میتواند به واسطۀ روابط عل لی ،هنجاری و مفهومی با درسـتی [حـق]
در ارتباط باشد .با این حال ،امکان عدم رابطۀ میان این دو مفهوم نیز وجود دارد .تبیین
روابط خیر و درستی نیز در نظری لات مختلـف بـه اشـکال مختلـف بیـان شـده اسـت
(هولمز .)۷۶-۷۷ :5845 ،مسألۀ مهم در صورت پایرش حالت وجود ارتباط ایـن دو
تقدم و اولویلـت
مقوله ،بحث انطباق یا تزاحم آن دو و در صورت وجود تزاحم ،بحث ل
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱
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هر یک بر دیگری است .هر چند که نمیتوان به قطعی لت گفت هر آنچه درست (حق)
است ،خوب (خیر) نیز هست ،اما به نظر میرسد که به لحاظ ارزشی ایـن دو بـا هـم
تساوی دارند .یعنی ارزش درستی با ارزش خوبی برابری میکند ،با ایـن تفـاوت کـه
خوبی ،مفهوم بسیار نسبیتـر و شـناورتری از درسـتی دارد .نگـاه فیلسـوفان بزرگـی
همچون ارسطو ،در تشکیل جوامع و ساختار سیاسی ،متوجه خیر است که این خیرها
تـأخر قـرار گیرنـد (درخشـه و
تقدم و ل
میتوانند در یک رابطۀ سلسله مراتبی از حیث ل
فخاری .)۶۱۵ :۱۰۷۷ ،دوگانۀ حق و خیر ،در عصر مدرن ،به عنـوان یـک مسـأله ،بـه
ل
قوت خود باقی است ،اما به واسطۀ تحول روششناسـی و نگـاه بـه انسـان ،جامعـه و
ل
جهان ،تفاوتی چشمگیر در ترسیم حق و خیر ایجاد شده است .به همین دلیل ،در این

دوران ،کفلۀ ترازوی این رویارویی نظری ،تا حد زیادی به سمت حق ،در برابـر خیـر،
تصـور از خیـر ،بـاقی
ال جـایی بـرای
سنگین شده ،تا جایی که در اندیشۀ کانت ،عمـ ً
ل
تقـدم
نمانده است (همان .)۶۱۳ :از فیلسوفان دوران مدرنیته ،نتیجـهگرایان ،قائـل بـه ل
تقدم حقند.
خیر و و یفهگرایان ،قائل به ل
سیرۀ علوی در اجرای حق به عنوان یـک اصـل بنیـادین و تعلـیم قـولی و فعلـی
دیگران به حرمتگااری این اصل که فلسفه آن ،برپایی جامعـهای حقمحـور توسـط
خود مردم است ،بیانگر دغدغه امام 7در ایـن خصـوص اسـت .نکتـۀ قابـل اعتنـا در
تمامی شواهد حقورزیهای حضرت 7در نهجالبالغه ،وضوح انطباق آنهـا بـا خیـر
فردی و جمعی است .نمونۀ روشن این انطباق ،مفاد عهدنامه مالک اشتر (سید رضـی،

نامه ،پایهریزی یک جامعۀ اسالمی که خیر حقیقـی تکتـک افـراد در شـکلگیری آن
است ،را هدف قرار داده است .از دیگر مثالهای بارز همپوشانی حق و خیر ،فرمـایش
معروف امیر المؤمنین  7دربارۀ حقوق متقابل حاکم و مردم است ،حقوق بنیادینی کـه
قاعدتاً خیر جمعی و پیشرفت و شکوفایی جامعه را در پی خواهـد داشـت؛ حقـوقی
مانند حق خیرخواهی مسئوالن برای مردم و بالعکس ،حق ایجاد رفاه اقتصـادی ،حـق
آموزش و پرورش همگانی ،و باالخره حق وفاداری به نظام ایجاد شـده بـر پایـۀ ایـن
حقوق (همان۶۳۱/۴ :و ،۶۳۹-۶۳۵خطبه .)۶۳/در این دو مـورد پیشگفتـه و شـواهد
متعدد ناگفته ،بهواقع ،حقمداری خیرخواهانه موال علی 7جلوهگر اسـت .لامـا بحـث
اساسی پژوهش پیشرو ،فهم و تبیین روش حضرت علی 7در مواجهه با تزاحم میان
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 ،۴۴۰-۰۹۵/۵ :۱۴۱۶عهد )۰است .مجموعه دستورالعملهای امام 7به مالک در ایـن
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حق و خیر و درک چرایی و معیار تقدم هر یک بر دیگری با تکیه بر نهجالبالغه است.
شایان ذکر است هرگز تضاد و تعارضی میان حق و خیر وجود نداشـته و حتـی آنچـه
به عنوان تزاحم ،بیان شده ،از روی اغماض بوده و بـا ژرفاندیشـی در نـوع پیونـد و
ارتباط میان حق و خیر ،یک رابطه تعاملی تکاملی از دو واژه مزبور ،استنتاج میشود.
در ادامه ،بحث اصلی نوشتار حاضر که تزاحم اهری حق با خیر و ذکـر مـواردی
مهمی از تقدم حق بر خیر در نهجالبالغه است ،بررسی و تبیین میشود.
 .3-2تزاحم حق و خیر در نهجالبالغه

نمونۀ روشن این بحث را میتوان در سرفصل حق آزادی عقیـده جسـتجو نمـود؛
حقی که به شکل صـریح و ضـمنی در آیـات قـرآن کـریم بـدان اشـاره شـده اسـت
(البقرة۰۴/و۱۷۶؛ االنعام۵۴/و۱۳۴و۱۳۵؛ و .)...خروجـی حـق مـاکور ،ممکـن اسـت
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱
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نتیجه نادرستی که قطعاً خیر نیست ،به دنبال داشته باشد؛ بنابراین پرسـش اصـلی ایـن
پژوهش ،درباره این دسته از آیات قرآن کریم نیز صـادق اسـت کـه چگونـه خداونـد
حکیم ،حقی را برای بشر به رسمیت شناخته کـه ممکـن اسـت در صـورت انتخـاب
نادرست ،که چندان دور از ذهن هم نیست ،شر او را بـه دنبـال خـود داشـته باشـد؟
خروجیای که با هدف غایی انسان که نیل به کمال است همخوانی نـدارد پاسـخ بـه
این مسأله ،در سطور بعدی و بر اسا

سیره امام علی 7بیان خواهد شد.

تعمق دیگر در این خصوص ،توصیۀ اخالقی این دسـته از آیـات بـه
موضوع قابل ل
اولوی لت دادن به اصل خیر بر حق مورد قبول پیشین است .به عنـوان نمونـه ،خداونـد
متعال ،در آیاتی از قرآن کریم به هنگام سخن از موضوع ربا ،موضـوعی فراتـر از یـک

مسألۀ حقوقی یعنی مسألهای اخالقی و انسـانی را مطـرح مـیفرمایـد (البقـرة-۱۵۹/
)۱۹۳؛ چراکه خداوند در مورد به سختی افتـادن فـرد بـدهکار ،ضـمن پـایرش حـق
طلبکار در ستاندن بدهی از بدهکار ،در نهایت ،به گاشت از بدهکار نادار ،بـه عنـوان
یک صدقه که خیر است ،توصیه میفرماید .این بدان معناست که نظام حقوقی اسـالم
(حق بازپسگیرى قرض) ،با نظام اخالقی آن (مهلت دادن و حتلـی بخشـیدن بـدهی)
پیوند مستحکمی دارد .همچنـین خداونـد سـبحان در صـدر آیـه  ۱۱۶سـوره نحـل،
مقابلهبهمثل را به عنوان حق مظلوم بهرسمیت شناخته؛ اما در ادامه آیه شریفه ،به صـبر
(دفع بدی با نیکی) که آن را خیر معرفی میکند ،توصیه فرموده است .در آیـات دیگـر
قرآن کریم ،این شیوه توصیه نهایی به خیر بعد از پایرش آنچـه حـق اسـت مشـاهده

با تدقیق در نهجالبالغه ،موارد پرشماری را میتوان یافت که امام علـی 7آن قـرآن
ناطق ،بر اسا

قاعده قرآنی ماکور ،سخن گفته یا عمل کرده اسـت .بـرای مثـال ،در

اثنای نبرد صفین ،آنجا که گروهی از یاران حضرت 7به قصد مقابلهبهمثل ،در مواجهه
با دشنامهای اهل شام ،بدزبانی و ناسزاگویی مـیکردنـد ،امـام 7آنـان را بـه رویکـرد
خیرخواهانه و اخالق و ادب اسالمی تشویق فرمود (سید رضی۴۷۷/۷ :۱۴۱۶ ،و،۷۳۳
کالم .)۱۱۷امام 7با ایراد سخنانی ،یارانش را از بدزبانی و مقابلهبهمثل باز میدارد ،هر
چند طبق آیه  ۱۴۹سوره نسام ،جواز بدگویی از الم وجود داشـته (طباطبـایی ،بیتـا:
 )۱۱۰/۷و حق آنان بود که اینگونه با دشمن مقابله کنند؛ اما به جاى آن و مطـابق آیـه
بعد همین سوره ،حضرت 7مسیر خیر و اخالق را برگزید و شیوه احسن برخورد بـا
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میشود (البقرة ،۱۵۹/آلعمران ،۱۰۴/الرعد ،۱۱/المؤمنون ،۷۶/و.)...
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دشمن را به یاران خود تعلیم داد .امام 7آنان را به نقد احوال و اعمال زشـت سـپاهیان
دشمن سفارش کرد و فرمود دعا کنند .موالی متقیان 7با این منش قرآنی ،ضمن اتمام
حجت ،راه را برای شناخت حق و عاقبت به خیر شدن هموار میسازد.
در ادامه ،با استناد به نهجالبالغه ،به آن دسته از نمونههای تـزاحم ـاهری حـق بـا
خیر و مواردی که حضرت 7در اهر ،حق را بر خیر ،مقدم داشتهاند ،از جملـه ،حـق
حیات ،حق مساوات ،حق آزادی سیاسـی (حـق آزادی عقیـده ،بیـان و عمـل) اشـاره
میشود؛ نمونههای چالشی که به ذهن این سؤال اساسی را متبـادر میسـازد کـه اگـر
مولی الموحدین 7به شیوهای دیگر عمل میفرمود و خیر را بر حق ،مقدم میداشـت،
آیا مسیر بسیاری از وقایع تاریخی پس از آن ،تغییر نمیکرد؟ تغییـری کـه بـه حسـب
اهر ،خیر مؤمنان و جامعه اسالمی را در پی داشت.
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اصلیترین و بنیادیترین حق هر انسان ،حق حیات است .امام علی 7با تمسک به
قرآن کریم ،این سرمایه اصلی و موهبت بزرگ الهی را بدون هیچ قید و شـرطی ،حـق
هر انسانی معرفی میکند و حق گرفتن آن را ،جز در مـواردی کـه قـرآن کـریم بـدان
اشاره کرده (اإلسرام ،۰۰/المائدة )۰۱/ممنوع شمرده است (سید رضی،۴۰۹/۵ :۱۴۱۶ ،
عهد .)۰اما بحث آنجاست که در سیرۀ علوی ،در تزاحم پیشآمده میان حق حیات افـرادی کـه
تقدم یافتـه اسـت .بـه
به اهر ،خیر در عدم حیات آنان است ،حق حیات بر خیر فردی و جمعی ل
عنوان مثال ،حضرت 7خطاب به لشکریان خـود ،پـیش از مقابلـه بـا سـپاه معاویـه در صـفلین،

سفارش میفرماید که فراریان ،درماندگان ،اسیران و مجروحـان سـپاه دشـمن را نکُشـند (ن.ک:

همان ،۴۴۱/۴ :خطبه .)۴۶/طبق همین اصل است که امیر المؤمنین 7در فرمـان خـود بـه
مالک اشتر درباره حرمت خـون انسـانها هشـدار مـیدهـد (همـان۴۰۹/۵ :و،۴۰۷
عهد )۰و در ادامه کالم خود ،در اهمیت حق حیات ،به کیفر روز قیامت اشاره کـرده و
اولین مسأله رسیدگی در روز قیامت را همین مسأله میداند (همـان ،۴۰۷/۵ :عهـد.)۰
ایشان در همین عهدنامه ،نکته بسیار مهم و قابل تأمل دیگری را نیز تاکر دادهاند و آن
اینکه حاکم برای تقویت حکومت خود نباید دست بـه خـونریزی بزنـد؛ چراکـه آن
سرپیچی از حکم خداست و در تخلـف از آن حکـم ،هـیچ عـاری پایرفتـه نیسـت
(همان ،۴۰۷/۵ :عهد .)۰اگر هم سهواً دچار خطا شد و ناخواسته و بـه نـاحق ،خـونی

مجموع سخنان علی 7که انعکا

معارف ناب اسالمی اسـت ایـن مطلـب اسـتنباط

میشود که حرمت قتل از آن جهت است که انسان ،حق حیات دارد و کشتن نـاحق او
تجاوز به حریم حق او محسوب میشود .در آموزههای نهجالبالغه ،پاسـداری از حـق
حیات تمام شهروندان که حقی الهی و از حقوق اساسی ،بلکه اساسیترین حـق آنـان
است انعکا

یافته و امام علی 7در مقام مفسر حقیقی قرآن کـریم ،جـزم در مـوردی

که حیات دیگران تهدید میشود ،حق حیات را برای همه انسانها حتی برای دشمنان
قسمخوردهای همچون خوارج ،محفوظ و محترم شمرده است.
اینک مسأله این تحقیق ،یادآوری میشود که آیا خیر آن نبود که حق حیـات بـرای
معاندانی چون خوارج و بهخصوص بـرای سـردمداران آن جریـان تکفیـری ،نادیـده

بررسی جایگاه و ارتباط حق و خیر در نهجالبالغه

ریخته شد ،باید خسارت اولیای دم را جبران نماید (همـان۴۰۷/۵ :و ،۴۴۳عهـد .)۰از
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انگاشته شود تا تاریخ صدر اسالم شاهد وقوع جنـگ نهـروان و کشـته شـدن قریـب
چهار هزار نفر نباشد؟ عالوه بر تلفات انسانی این نبرد ،نباید آسیب عقیدتی که برخی
از عامه مردم نسبت به شیوه مدیریتی حضرت 7و ناتوانی در تسـریع در فیصـله دادن
به فعالیتهای خرابکارانه خارجیهـا دچـار شـدند را از یـاد بـرد .بـا ایـن وجـود و
علیرغم اشتباهات بزرگی که خوارج مرتکب شدند و حکم به تکفیر امیر المؤمنین7

دادند؛ ولی ایشان به بهترین نحو با مدارا ،استدالل ،روانه کردن مبل لغ ،برافراشتن پـرچم
امان قبل از نبرد نهروان با آنها برخورد کرد و حق حیاتشـان را سـلب نفرمـود ،مگـر
آنگاه که در امنیت اجتماعی و حق حیات عمومی اخالل وارد کردند.
 .2-4-2حق مساوات

متعـدد حقـوق تثبیـت شـده در دورۀ حکومـت علـوی ،حـق
از دیگر نمونههای
ل
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مساوات برای همۀ مردم است .در عهدنامه مشهور حضرت 7به مالک اشتر ،در ۰۳
جمله از جمالت فرمان ،اشاراتی مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه حـق مسـاوات مشـاهده
میشود .ایشان جناب مالـک را بـه رعایـت حقـوق همـه مـردم ،اعـم از مسـلمان و
غیرمسلمان ،سـفارش میکنـد؛ چراکـه بـر اسـا

آیـات قـرآن کـریم (اإلسـرام70/؛

األنعام561/؛ فاطر84/؛ المائدة ،)82/همه را دارای کرامت ذاتی انسانی میدانند (سـید
رضی ،۰۷۳/۵ :۱۴۱۶ ،عهد .)۰زیربنای فکری دیگر امام 7درخصوص مراعـات حـق
مساوات ،باور ایشان به اصل تساوی انسانهاست .عنایت به یکسان بودن انسـانها در
حقوق فطری و برخورداری آنان از حقوق طبیعیشان ،اقتضا میکنـد کـه حضـرت7

هر آنچه را که برای خود نپسـندد ،بـرای دیگـران نیـز نپسـندد (سـید رضـی:۱۴۱۶ ،

 ،۴۹۷/۵وصیت .)۱نامه علـی 7بـه مـأموران جمـعآورى مالیـات (همـان،۰۴-۰۳/۵ :
نامه ،)۱۳از جمله شواهد متعدد التزام ایشان به حق مزبور است .مساوات همـه مـردم
در برابر قانون کـه یکـی از مصـادیق آن برابـری در سـهم بیتالمـال اسـت در سـیره
ال هویداست« .ابن ابی الحدیـد» ،شـارح برجسـته نهجالبالغـه ،بـه
امیرالمؤمنین 7کام ً
گوشههایی از سیره قولی و فعلی حضرت 7درخصوص تسـاوی همگـان در تقسـیم
بیتالمال اشاره میکند (ابن ابیالحدید ،بیتا۱۷۵/۱ :و ۱۳۱-۱۳۳و  .)۰۵/۵حضرت7

آن هنگام که برخی از یارانش از باب مصلحتاندیشی بـه وی پیشـنهاد کردنـد بـراى
تقویت پایههاى حکـومتش در تقسـیم بیـتالمـال تبعـیض روا دارد و سرشناسـان و
سردمداران را از آن مال ،بهرهمند کند ،ضمن توبیخ آنان ،از این کار امتناع فرمود (سـید

که بیعت خود را منوط به ملغی نمودن قـانون حضـرت 7در مسـاوات همـه و عـدم
لحاظ سابقه و شهرت خواص برای بهرهمندی از بیتالمـال میدانسـتند ،سـر بـاز زد
(همان ،۴۱۱/۷ :کالم .)۱۳۳میـزان دقـت نظـر و حساسـیت شـدید امیـر المـؤمنین7

درخصوص حق مساوات ،در حکایاتی چون نحوه برخورد حضـرت 7بـا عقیـل بـه
هنگام درخواست سهم بیشتر (همان ،۶۱۱-۶۱۳/۷ :کالم )۱۷۰نیز دیـده میشـود کـه
نشان از تساوی همه در برابر قانون الهی است.
از بابت یادآوری ،به پرسش اساسی این پژوهش ،مراجعـه میشـود :آیـا حضـرت
نمیدانستند که اگر در خصوص حق ماکور با سران و شخصـیتهایی ماننـد طلحـه،
زبیر مماشات کنند و بـا بـا تفکـر جـاهلی برخـی از اعـراب ،بـه مقابلـه برنخیزنـد و
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رضی ،۶۱۷-۶۱۰/۷ :۱۴۱۶ ،کالم .)۱۷۰امام 7در پاسخ به درخواسـت طلحـه و زبیـر
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حقسکوت و سهم بیشتری از بیتالمـال بـه آنـان دهنـد ،هـم خـود و هـم پایـههای
حکومت اسالمی را از خطرات و ضربات آنان حفظ خواهند کرد و مـانع جداییشـان
و وقوع اعتراضات و تحرکات خسارتآوری همچون جنگ جمل و صـفین خواهنـد
شد؟ اموری که بهحسب اهر ،خیر فرد و اجتماع در انجام آنهاسـت .بـهطور قطـع،
آگاه بودند و در منصبی قرار داشتند کـه میتوانسـتند بماننـد افـراد مکـاری همچـون
معاویه ،و لو به صورت موقت ،با بال و بخششهای بی حد و حساب ،خواص را بـه
سوی خود جاب و اکثریت را با خود همراه سازند؛ اما امـام 7هرگـز حـق مسـاوات
همگانی را برای رسیدن به این خیر اهری ،زیر پا نگااشتند و در تقسیم بیتالمـال و
اجرای حدود الهی برای تمایل و حمایت رؤسای دنیاطلب و گروه خاصـی از مـردم،
هیچگونه تبعیضی روا نداشتند.
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منظور از آزادی سیاسی ،امکان فعالیت و عرض اندام مخالف اسـت .امیـر مؤمنـان
علــی 7پاســدار بیبــدیل حــق آزادی معقــول -مشــروع و الگــویی کامــل بــرای
آزادیخواهان جهان است که دستیابی به قله رفیـع آزادیخـواهی او ،اگـر نگـوییم
محال ،باید گفت بهواقع ،نیل به آن بسی دشوار اسـت .بـا مـرور نهجالبالغـه ،جایگـاه
ممتاز حق آزادی نزد حضرت 7به وضوح دیده میشود (سید رضـی،۷۳۷/۷ :۱۴۱۶ ،
کــالم۱۱۷؛  ،۴۳۳-۰۷۷/۵عهــد۰؛  ،۱۷۷/۵نامــه۵۷؛ ۷۱۴/۵و ،۷۶۵وصــیت .)۱آزادی
سیاسی در جامعه تحت امر حضرت 7وجـود داشـت .فعالیـت جریانهـای سیاسـی
مخالف و معاندی همچون عثمانیان و خـوارج ،از عـوارض آشـکار ایـن آزادی بـود.

ایشان این حق را از هیچ فـرد یـا گروهـی ،حتـی از جماعـت خـوارج کـه دشـمنان
قسمخوردهاش بودند ،دریغ نفرمود و نه تنها آنان را محدود یـا عقوبـت نکـرد ،بلکـه
حقوق آنان را گوشزد میفرمود (همان ،۷۷۱/۷ :کالم .)۱۴۱شـایان ذکـر اسـت کـه از
دیدگاه امام 7آزادی سیاسی ،قاعدهمند بوده و قاعده آن ،پرهیز از فتنهانگیزی و مبارزه
مسلحانه است .به همین سـبب ،پـس از جنـگافروزی خـوارج در نهـروان در برابـر
شمشیرهایشان ایستاد و چشم فتنه را بیرون کشید (همان ،۱۱/۰ :خطبـه .)۱۱بنـابراین،
در دولت علوی ،حق آزادی سیاسی برای آحاد مردم حتی معاندان ،وجود داشت؛ البته
تا آنجا که حق دیگران ،تضییع نشود.
در نهجالبالغه ،حق آزادی سیاسی همگانی در سه عرصه کلی آزادی عقیده ،بیان و

به بحث ماکور ،از جهت یادآوری ،الزم است گزاره چالشی این نوشتار در قالب ایـن
پرسش مهم خاطر نشان شود :با اعطای حق آزادی از سوی امام 7به یکایک مردم کـه
جمعیتهای متخاصم ناکثین و مارقین و قاسطین را هم شامل میشـد ،آیـا خیـر نیـز
برای گروههای مزبور و عامه مردم ،حاصل میشد؟ یا اینکه خیر مخالفـان و دشـمنان
حضرت 7و سایر شهروندان در آن بود که حق آزادی از بـدخواهان و سـتیزهجویان،
سلب شود یا حداقل بـا محـدودیت همـراه باشـد؟ سـیره علـوی در ایـن خصـوص
چیست؟
 .۱-۰-۴-۱حق آزادی عقیده و بیان
ماهیت اندیشه و تفکر به گونهای است که امر و نهیپایر نیست .خداوند متعـال
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عمل ،هور و بروز دارد که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد؛ اما قبـل از ورود
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در قرآن کریم به صـورت صـریح یـا ضـمنی از آزادی عقیـده سـخن گفتـه اسـت
(البقــرة ،۱۷۶/آلعمــران ،۶۴/االنعــام۱۳۴/و ،۱۳۵الکهــف ،۱۷/الغاشــیة۱۱/و،۱۱
یونس۷۷/و ،۱۳۳االنسان.)۰/
علی 7جلودار بیبدیل آزادی عقیده است .ریشه باورمندی و تقید امام 7بـه حـق
آزادی عقیده ،از سخنان ایشان قابل استنباط است .ایشان دین را معرفت (سید رضـی،
 ،۱۴۹/۱ :۱۴۱۶خطبه )۱و یقین را از مهمترین ارکان آن دانسته است (همـان-۱۳۶/۱ :
 ،۱۳۵خطبه )۱۰و این هر دو ،با اجبار و اکراه به دست نمیآید و در صورت پـایرش،
صوری و فاقد ارزش است .مولی الموحدین علی 7حقوق مخالفـان فکـری خـود و
حتی منحرفان عقیدتی را نقض نمینمود و هرگز آنان را به پایرش عقیـده خـود کـه
بدون شک ،خیرخواهانه بود ،اجبار نمیفرمود .نمونه بارز آن ،نحوه مواجهه امام 7بـا
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خوارج و آزاد گااردن آنان ،تا زمانی که دست به سالح نبردند ،اسـت .امـام 7عقیـده
آنان را که نمونه عینی تفکر باطل و عقیده غلط افراطی بود و مقـدمات اعتقـادی آنـان
زمینهساز اقدامات براندازانه محسـوب میشـد ،جـرم تلقـی نمـیکـرد و ایـدئولوژی
براندازانه آنان را موجب تنبیه و مجازات نمیشمرد و با آنکه تـوان مجـازات داشـت،
بردبــاری میورزیــد (ابــن ابــی الحدیــد ،بیتـا .)۰۱۱-۰۱۳/۱ :ایشــان همــان اســالم
اهریشان را مالک قرار داد و تا زمانی که اقدام به جنـگ ننمودنـد ،بـه دیپلوماسـی
سیاسی جهت التزام آنان به حق و قانون تمسک جسـت و محـدودیتی بـرای حقـوق
شهروندی آنان ایجاد ننمود .در جای جای کتاب فخیم نهجالبالغه ،در گفتـار و رفتـار
علوی ،این پایرا بودن عقاید متفاوت دیگران و دعوت مردم به ابراز عقیده و گفتگـو،

با هدف روشن شدن حق ،دیده میشود (ن.ک :همان ،۱۶۹/۷ :کـالم۷۹؛ ،۱۹۶-۱۹۷/۷
کالم۵۰؛  ،۶۱۳/۷کالم.)۱۷۱
از جمله آزادیهای سیاسـی ،حـق آزادی بیـان اسـت .از مهـمتـرین و بـارزترین
مصادیق این آزادی ،میتوان به حق آزادی در انتقاد و اعتراض اشـاره کـرد .برخـی از
آیات قرآن کریم نیز به این نوع از آزادی اشاره دارد (آلعمران ،۱۳/النحل.)۱۱۷/
تعمق در سیره امام علی 7در طول قریب پنج سال حکومـت آن حضـرت 7و نیـز
بیانات ایشان در کتاب گهربار نهجالبالغه ،بهروشـنی بـه مـا نشـان مـیدهـد کـه امیـر
المؤمنین 7با وجود برخورداری از مقـام عصـمت ،بـه عنـوان رهبـر سیاسـی جامعـه
اسالمی ،فضای انتقاد و اعتراض را در جامعه بـاز میگااشـت و آن را بـه عنـوان حـق

راه را بر انتقاد و اعتراض دیگران نمیبست .حمایت از آزادی بیان و توجه به انتقادهای
مخالفان از ویژگیهای برجسته شیوه حکومتی علی 7است .ایشان با وجود آنکه خـود
که از اهل بیت(علیهم السالم) اسـت را معصـوم میدانـد (سـید رضـی،۷۱/۱ :۱۴۱۶ ،
خطبه۱۱؛ ۴۱۱/۰و ،۶۳۳خطبه۱۱؛ ۱۷/۴و ،۰۳خطبه ۱۱و)...؛ اما سفارش میکند و اجازه
میدهد دیگران به او و کارگزارانش منتقد و معتـرض باشـند (همـان ،۰۷۹/۵ :عهـد.)۰
همچنین در عهدنامه مالک اشتر ،ضمن نهی از نگاه باال به پایین (همان ،۰۷۱/۵ :عهد)۰
او را به گزینش افرادی توصیه میفرماید که در بیان تلـخ حـق ،گویـاتر باشـد (همـان:
والی و رعیلت ،قدسـی بـودن
 ،۰۷۹/۵عهد .)۰موالی متلقیان 7در تعریف حقوق متقابل ل
شخصیت خود را مبنا قرار نداده و جرأت بیان اندیشه را به مردم هدیه داده است .نمونۀ
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دیگران میپایرفت و در صحنه حکومتداری به مقام عصمت خود استناد نمیکـرد و

۷۷

بارز این موضوع در عبارات ذیل از نهجالبالغه که در زمـان جنـگ صـفلین ایـراد شـده
است ،به چشم میخورد ،آن جا که حضرت 7به جای آموزش اطاعتپایری محـض،
در

حقوق ،آموزش میدهد و همگان را به انتقادورزی حقمدارانه سفارش میفرماید

(همان ،۱۶۹-۱۶۵/۷ :کالم .)۷۵/حضرت علی 7با ارائه استدالل ،گوشـزد کـردن یـک
نکته تربیتی ،بازگو نمودن حقایق درباره ماهیت افراد یا استفاده از شیوههای دیگر ،حـق
سؤال را برای افراد منتقد ،مخالف یا حتی معاند ،محفـوظ دانسـت و آنـان را از سـخن
گفتن ،منع و محروم نکرد و به خاطر کالم ناسنجیده یا تندشان ،آنان را مستحق مجازات
ندانست و از حق آزادی بیان ،محرومشان نفرمود .اتخاذ این شیوه رفتار از سوی خـاتم
اوصیام علی 7در قبال اعتراضات شدید و به ناحق این افراد جاهل و جماعات سرکشی
مانند خوارج که حضرت 7را مشرک و کافر میخواندند ،این مسأله اساسـی را خـاطر
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۷۶

نشان میکند که آیا اعطای این حق به این دسته از مردم ،خیر معترضان و عامه مردم که
شاهد این جسارتها بودند را در پی داشت؟ آیا این نوع رفتار ،سبب تزلـزل و سسـتی
اعتقاد برخی از مردم به موال علی 7و شیوه مدیریتی ایشان نمیشـد و ایـن ذهنیـت در
جامعه ،تسری پیدا نمیکرد که حضرت 7و دستگاه حاکمه او توانایی مدیریت و کنترل
این گروههای طاغی را ندارد؟ آن هم در زمانی که به آسـانی ،زمینـه و امکـان برخـورد
سخت با آنان وجود داشت و در منظر اکثریت جامعه ،این روش برخورد ،امری عـادی
تلقی میشد و مجوز مقابلهبهمثل قرآنی و پیشنهاد یاران ،آن را تقویت میکرد؛ اما امام7

باز هم به اعطای حق آزادی بیان به همگان اعتقاد داشت و خیر را در سـلب ایـن حـق
نمیدید.

 .۱-۰-۴-۱حق آزادی عمل
از مهمترین شکلهای آزادی سیاسی ،آزادی عمل و از بارزترین مصادیق آن ،حـق
مردم در انتخاب حاکم و نوع حکومت خود است .خداوند متعال در این زمینه ،اجـازه
تحمیــل رأی ب ـر مــردم یــا تنبیــه آنــان را بــه احــدی نــداده اســت (آلعمــران،۱۳/
األنعام۶۶/و ،۱۳۵المائدة۷۱/و ،۷۷الغاشیة۱۱/و ،۱۱و.)...
از دیدگاه امام علی 7مقبولیت مردمـی یکـی از ارکـان مشـروعیت نظـام سیاسـی
است .امام 7در موارد فراوانی از جمله ،اثبات حقانیت خود ،احقـاق حقـوق ،اجـرای
برنامههای اصالحی اجتماعی ،احتجاج با دشمنان ،سرزنش مردم و ...به انتخاب خـود
توسط مردم و رضایت مردم از این انتخاب ،اسـتناد میکردنـد( .سـید رضـی:۱۴۱۶ ،

 ،۴۳۶-۴۳۰/۷کالم ۷۴و .)...شناخت شخصیت ایشان ،این یقین را به دنبال خـود دارد
که حضرت 7به هیچ قیمتی حاضـر نبـود سـنت غلطـی را مشـروعیت بخشـد و در
قضیهای با این اهمیت ،مجامله و تعارف داشته باشد؛ چراکه در مدت حیات خود ،هر
امری را که با موازین دینی ،زاویهدار و مخالف بود ،بـا قاطعیـت تمـام رد میفرمـود،
حتی اگر نظر همگان ،چیز دیگری میبود .شکلگیری حکومت علوی بر مبنای رأی آزاد و
خواست و رضایت عموم و نبود هیچگونه فشار و تطمیع و تهدیدی در انتخاب آنان ،بـه همـراه
اطالع از شروط حضرت 7برای پایرش آن مسؤولیلت خطیر ،از مسل لمات تاریخی است (ن.ک:
همان ،۴۳۶-۴۳۰/۷ :کالم۷۴/؛  ،۴۷/۵نامه.)۱۶/

بنابراین مجدد این سؤال اساسـی مطـرح میشـود آیـا وجـود امیـر المـؤمنین 7و
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 ،۱۰۵/۱خطبه۱۰؛  ،۰۷۷/۴خطبه۴۱؛ ۰۵۷/۴و۰۵۶و ،۰۹۹خطبه۴۴؛  ،۶۷۱/۴خطبـه۶۳؛

۷۵

حضور ایشان در رأ

حکومت ،خیر نیست؟ آیا سخن حضرت 7را میتوان از بـاب

تعارف و رودربایستی دانست؟ قطعاً پاسخ این سؤاالت ،منفی است؛ لـاا بـدون هـیچ
تأویل و تفسیری مالحظه میشود که امام 7حق را بر خیـر تـرجیح داده و بـه مـردم،
اجازه داده است حاکمشان را خود انتخاب کنند.
به تبع آزادی پیشگفته ،تجدید بیعت با حاکم ،بُعد دیگری از ابعاد آزادی سیاسـی
عملی محسوب میشود .امام 7همانگونه کـه بـه آزادی ابتـدایی مـردم در بیعـت بـا
زمامدار و به مشروعیت حکومت با حضور مردم همراه با آزادى و اختیار کامل ،اعتقاد
نظری و عملی داشت ،به حق آزادی همگان در تجدید بیعت نیز معتقد و ملتزم بود .از
نمونههای بارز این مسأله ،پاسخ امام 7به انتقاد ابن عبا

از عملکـرد حضـرت 7در

قبال نیت پیمانشکنی طلحه و زبیر است (همان ،۴۱۷-۴۱۴/۷ :کـالم .)۱۳۱توجـه بـه
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۷۹

این نمونه ،این نکته قابل تأمل را آشکار میسازد که چگونه امام 7بـا وجـود علـم بـه
فتنهانگیزی طلحه و زبیر ،حق انتخاب آنان در ادامه بیعت را پایرفتـه اسـت؛ پـایرش
حقی که منجر به وقوع جنگ جمل و کشته شدن هـزاران نفـر از دو سـپاه کـه قطعـاً
خیری در آن نبود شد.
پس از ذکر شواهدی چند از حقوق به اهر متزاحم با خیـر ،سـؤال اصـلی بحـث،
یادآوری میشود که آیا خیر حکومت علوی به طور خاص و جامعه اسالمی بـه طـور
عام ،در آن نبود که امیر المؤمنین علی 7از ابتدا با به رسمیت نشـناختن حـق حیـات،
حق مساوات ،حق آزادیهای سیاسی و سایر حقوقی که از آنها سخنی به میان نیامد،
بهخصوص برای مخالفان و معاندان ،سبب وقوع مشکالت فراوان و برافروخته شـدن

آتش فتنهها و جنگهای تحمیلی جمل و صـفین و نهـروان بـرای حکومـت خـود و
جامعه اسالمی نمیشد؟
در پاسخ به ایـن سـؤال اساسـی ،ذکـر دو نکتـه مهـم کـه از مطالـب پیشگفتـه و
بهخصوص از سیره قولی و فعلـی قرآنـی علـی 7اسـتنباط میشـود ضـرورت دارد:
نخستین نکته مهم ،توصیه معارف علوی ،و نه الزام ،به تقدم خیر بـر حـق ،بـا هـدف
انسانسازی و رشد و تعالی فضیلت اخالق اجتماعی است .البتـه در ایـنجـا منظـور،
خیر مقابل شر است؛ چراکه گاهی آنچه در مقابل خیر و مطلوب قرار دارد ،حق اسـت
و نه شر (البقرة۱۹۴/و۱۵۱و ،۱۹۳النسام ،۱۷/النحل .)۱۱۶/الزام افراد در مقـدم داشـتن
خیر (مقابل شر) بر حق ،با ماهیت وجودی انسان و بر اسـا

آموزههـای دیـن مبـین

المائــــدة ،۴۹/األنعــــام۰۷/و۱۳۵و۱۱۱و۱۰۵و ،۱۴۹یــــونس ،۷۷/هــــود،۱۱۹/
النحل۷/و۰۷و ،۷۰الشوری ،۹/الزخرف .)۱۳/فلسفه این عدم اجبار را در متضاد بـودن
اجبار با هدف اصلی خلقت انسان که همان نیل به کمال و رشـد اسـت (البقـرة)۱۷۶/
باید دید .به عبارت دیگر ،فضیلت و ارزش ،در انتخاب خیر است و نـه در اجبـار بـه
پایرش آن .الزام به قبول آنچه خیر است ،در کمترین فرض ممکن ،سبب شکلگیری
و رشد روحیه نفاق در عدهای خواهد شد کـه آن بـا هـدف کمـال انسـان در تنـاقض
است .رشد معنـوی انسـان در گـرو حـقگرایی اوسـت و حـقگرایی فقـط در سـایه
آزاداندیشی و برخورد آزادانه با عقاید حاصل میشود .دیگـر نکتـه مهـم ،بـر عکـس
آنچه در نکته نخست گفته شد ،الزام معارف علوی به پایرش و اجرای حق ،با همان
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اسالم ،با حق آزادی او در انتخاب ،تناسب نداشته و در تضاد اسـت (البقـرة۱۳/و،۱۷۰

۷۷

هدف خیر انسانسازی و رشد فضایل انسانی است .چنانکـه گفتـه شـد خـط قرمـز
مسائل اجتماعی نزد حضـرت 7حـق اسـت (سـید رضـی ،۱۶/۰ :۱۴۱۶ ،خطبـه۱۱؛
 ،۰۵۳/۴خطبه۴۰؛  ،۴۰۵/۷کـالم .)۱۳۶بـازخوانی نهجالبالغـه ،یـادآوری میکنـد کـه
علی 7به هیچ عنوان ،اجازه نداد حق دیگران ،ضایع شود و در برابر هر آن کس که بـه
این امر مهم پایبند نبود ایستاد و قاطعانه با او برخورد کرد .فلسفه این اجبار را هـم در
همان هدف اصلی خلقت که خیر مطلق انسان یعنی کمال است ،باید پیجـویی کـرد؛
چراکه اگر حقمداری نباشد ،شرایط برای انتخاب خیر ،محقق نمیشـود .بایـد حـق،
فراگیر و گسترده شود تـا در بسـتر آن ،انتخـاب صـورت گیـرد ،انتخـابی آگاهانـه و
داوطلبانه ،تا رشد و تعالی فرد و جامعه را به دنبـال داشـته باشـد .نمیتـوان در سـایه
ناامنی ،گرسنگی ،فقر ،استبداد ،انحصارگرایی و ...به انتخاب اندیشید ،انتخاب بین بـد
سال یازدهم ـ شماره سوم ـ پیاپی۱۱ـ بهار ۱۴۳۱

۶۳

بودن ،خوب بودن و عالی بودن .چکیده این دو نکته مهم در پاسخ به آن سـؤال مهـم،
همان تعبیر «حقمداری خیرخواهانه» است .البته شایان ذکـر اسـت حـق انتخـاب بـد
بودن فقط در حوزه معرفتـی و فـردی ،بالمـانع اسـت؛ چراکـه در حـوزه اجتمـاعی،
پایرش چنین حقی ،منجر به تضییع حق دیگران خواهد شـد .حـق تـا آنجـا محتـرم
است که باعث تضییع حق دیگری نشود؛ لاا نبایـد تسـاهل و تسـامح حضـرت 7در
حیطه حقوق فردی را به حیطه حقوق اجتماعی ،بسط داد .آن امام همـام 7هرگـز بـا
مخالفان حق که دست به شمشیر برده بودند ،مداهنه و سـازش نکـرد؛ بلکـه در ابتـدا
برای دفاع از اعتقادات حق اسالمی و رد اندیشه و مسـلک آنـان ،بـه روشـنگـری و
دعوت به معروف و نهی از منکر ،پرداخت و آنگاه که روشنگریها اثربخش نبود بـا

هر آنکس که سالح خود را بر زمین ننهاده بود به مقابله به مثل پرداخت.
 .5-2آگاهیبخشی ،شیوه مدیریت علی 7در رفع تزاحم

شـر و یـا در صـورت
علی 7برای هموارسازی مسیر مردم در انتخاب خیر مقابل ل
میسـر و
چالش مردم در انتخاب بین خیر و حـق ،از لاولـین و بهتـرین روش عقالیـی ل
ممکن یعنی روش آگاهیبخشی استفاده میفرمود .او با پرورش گوهر عقـل و زدودن
جهــل کــه روشــی قرآنــی اســت (البقــرة۱۵۳/؛ األنعــام۹۰-۵۵/؛ الشــعرام۹۱-۵۱/؛
الزخرف ۱۴/و )...به دنبال تحقق این امر خطیر بود .آنچه در این باره از مفاهیم دینی و
سخن عقال برداشت میشود آن است کـه مشـکل اساسـی انسـان ،جهـل در دو بُعـد
ناآگاهی یا آگاهیپنداری او است .علی 7جهل را مرگ (آمدی ،)۱۷ :۱۴۱۳ ،گمراهـی

کنکاش میشود ،همواره نخستین رویکرد علی 7در مقابل مخالفان و منحرفان ،همین
روش روشنگری و آگاهیبخشی و توصیه به استفاده از موهبت عقـل دیـده میشـود.
شـخ
دلیل این رویکرد حضرت 7م ل

اسـت؛ چراکـه ایشـان بماننـد پیـامبر 6در

جایگاه یک طبیب (سید رضی ،۷۹۹/۴ :۱۴۱۶ ،خطبه ،)۷۷/به دنبال راه درمان امـراض
فردی و اجتمـاعی بـود و مـؤث لرترین و کمهزینـهترین راه آن را ،درمـان جهـل مـردم
میدانست .از این روست که امام 7بر مبنای تعالیم وحیانی ،پیـاپی بـر کلیـدواژههای
علم و عقل و فهم تأکید میورزید (همان ،۹۳/۴ :خطبه۱۴/؛  ،۴۰۰-۴۰۱/۴خطبـه۴۶/؛
 ،۶۳۵/۴خطبــه۶۳/؛  ،۷۵۹/۷کــالم۱۴۷/؛  ،۰۷/۵نامــه )۱۰/امــام 7وقت ـی نــاگزیر بــه
رویارویی نظامی میشد ،پیش از آغاز جنگ ،بـا دیـدار حضـوری ،نامـهنگاری ،قبـول
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معرفی میفرماید .لاا آنگـاه کـه در نهجالبالغـه
(همان ،)۱۷ :سنگینی (همان )۱۶ :و ...ل

۶۱

نماینده مورد پایرش طرف مقابل و یا به هر روش ممکنی ،به اصالح امر میاندیشـید
(همــان ،۷۹۵-۷۵۳/۷ :کــالم۱۴۷/؛ طبــری ۱۷۳۹-۱۷۳۳/۶ :۱۰۵۷ ،و .)۱۷۱۷-۱۷۱۰
ایشان بـرای آگاهیبخشـی ،از روش افشـا نمـودن ماهیلـت جبهـه مقابـل ،در جهـت
پیشگیری از وقوع جنگهای جمل (سـید رضـی ،۴۳۱-۰۵۱/۴ :۱۴۱۶ ،خطبـه )۴۴/و
صفیلن (همان ،۷۱۷/۴ :خطبه ،۷۰۴-۷۰۰/۴ ،۷۱/خطبـه ،۷۴۴/۴ ،۷۱/خطبـه )۷۰/بهـره
میگرفت و آنگاه که این شیوه اثرگاار نبود ،به جهت حفظ ثبات نظام ،در نهایـت بـه
مقابله سخت و برخـورد قـاطع مسـل لحانه روی مـیآورد (همـان ،۷۴۴/۴ :خطبـه۷۰/؛
 ،۷۷۱-۷۴۶/۴خطبه۷۴/؛  ،۴۵۷/۷کالم۱۱۱/؛  ،۱۷۰-۱۷۱/۵نامه .)۵۹/همچنـین سـیرۀ
حضرت 7در تنویر افکار عمومی ،پس از اتمام نبردها و به جهت پیشـگیری از بـروز
فتنهها و مصونیلت جامعه از تکرار حـواد مشـابه (همـان ،۰۵۹-۰۱۷/۱ :خطبـه،۱۵/
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 ،۶۰۴-۷/۰خطبه )۱۱/ستودنی است.

نتیجهگیری

با توجه به مطالبی که در این نوشتار بر مبنای کتاب شریف نهجالبالغـه ذکـر شـد،
نتایج زیر بهدست میآید:
 .۱نظام اخالقی علوی بر پایه پاسداشت حقوق خیرخواهانه بنا شده اسـت .امیـر
مؤمنان علی 7با وجود علم به اینکه اعطای برخی حقوق لزوماً و همیشـه بـه
تحقق آنی خیر نمیانجامد؛ اما همواره جایگاه نخست را به حقوق اختصـاص
میدادند .حضرت 7مطابق آموزههای اسالمی ،اقامه حقوق را بستر تحقق خیر
دانسته و در این صورت آن را واجد ارزش یافتهاند.
 .۱در نظام معرفتی امام علی 7در حوزه حقوق فردی ،تقدم خیر بـر حـق وجـود

یعنی حق عدم انتخاب خیر برای آحاد مردم ،پایرفته و بهرسمیت شناخته شده
بود؛ اما در امور اجتماعی ،سیاسی و تربیتی ،اعتقاد و عملکرد ایشـان بـر الـزام
همگان به پایرش حق معطوف به خیـر ،بنـا شـده بـود .فلسـفه سـیره قرآنـی
حضرت 7در پرهیز از خیرمداری الزامی ،پیشگیری از ایجـاد و رشـد روحیـه
نفاق و منافات فضیلت گرایش به خیر و انتخاب آن با روش اجبار بوده است.
 .۰اصول کلی سیاست علـوی کـه پـایرش و پاسداشـت حقـوق مختلـف بـرای
همگان بود ،مقدمه و وسیلهاى براى رسیدن به خیر آرمانی محسوب میشد.
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داشت ،البته نه با اجبار و تکلیف ،که با توصیه و ارشاد بـه ایـن انتخـاب برتـر
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 .۴در منظر مـوالی متقیـان علـی 7مسـأله کرامـت انسـانی و تکـریم شخصـیت
انسانها ،مسأله بنیادین و اصلی در پایرش و پاسداشـت حقـوق عمـومی بـه
شمار میرود.
 .۷حضرت 7حقوق فردی همه انسانها را تا جایی که به حقوق اجتماعی آسیب
نمیرساند محترم میشمرد.
 .۶با بررسی نهجالبالغه ،شواهد متعددی از انطبـاق مفـاهیم حـق و خیـر ،یافـت
میشود؛ اما در شواهد به اهر متزاحم مقوله حق با خیر ،ماهیت خیرگونه ایـن
قبیل از حقوق نیز قابل فهم و تبیین است.
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