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بازنگری علل سستی و عدم همدلی مردم با سیره علوی
جواد اکبری

مطلق1

چکیده
ابوسعید ابوالخیر (440_357ه ).یكی از بزرگترین عارفان جهان اسالم است که آثار منتشر شده او ،یعنی «اسرار التوحید فی مقامات شیخ
ابوسعید ابوالخیر» و «حاالت و سخنان ابوسعید ابوالخیر» از مهمترین منابع عرفانی به حساب می آید .کتاب ارزشمند اسرار التوحید اطالعات
بسیار روشنی از منش عرفانی ابوسعید به دست می دهد؛ به طوری که بسیاری از محققان با پژوهش های خود ،توانسته اند نكات روشن و
آموزنده ای از زندگی و شیوة ابوسعید از این کتاب استخراج کنند .حاالت و مقامات ابوسعید نیز کتاب ارزشمند دیگری است که کمک
شایانی به شناخت هرچه بیشتر روحیات و خلقیات ابوسعید می کند.
اما آنچه از دیرباز در بین اهل پژوهش رایج بوده این نكته است که گویا اثر دیگری از ابوسعید ابوالخیر با نام «مقامات» وجود داشته و از
بین رفته است .گرچه مدتی است که پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی ،از جمله استاد شفیعی کدکنی ،با دقت و بررسی فراوان نسخه هایی
از این اثر ماندگار را معرفی کرده اند و برخی از آنها به چاپ رسیده است ،اما هنوز در مورد «مقامات» نكات ناگفتة فراوانی وجود دارد.
در این مقاله که به شیوة توصیفی_ تحلیلی و با رویكرد پژوهشی نگاشته شده است ،ضمن بررسی آثاری که به معرفی «مقامات» پرداخته
اند ،نسخة خطی نادری از این اثر ارزشمند معرفی خواهد شد .این نسخه با حمد و ثنای خدای متعال آغاز شده و سپس چهل مقام عرفانی
از جمله نیستی ،انابت ،توبه ،ارادت ،مجاهده و ...در آن مورد بحث قرار می گیرد.
کلمات کلیدی :موانع ،دنیاطلبی ،حاکم ،جمود ،حكومت

 .1استادیار دانشگاه پیام نور
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نمود تاریخی عدم ه مدلی مردم و حكو مت ،م طاب ان

مقدمه
در بحث از همدلی و هم زبانی نقش اول را مردم

الگو اســـت .بهترین الگو در این زمینه حكومت علوی

بازی می کنند ،صفات و ویژگی های مردم یک جامعه

اســت که عدم همدلی مردم ،حكومت کوتاه مدتش را به

در کسب و تقویت همدلی نقش بسزایی دارد؛ البته در

شك ست ک شاند .از طرفی بهترین راوی او ضاع آن زمان

صـــورتی که حكومت کار فرهنگی و تربیتی ویژه ای

هم خود مولی علی(ع) اســت که شــرایط را چنان تبیین

برای رشـــد و بالندگی جامعه انجام ندهد؛ حاکم یا

کرده که خوان نده خودش را در متن واقع ه مان ز مان

حكو مت به تن هایی در ای جاد ه مدلی و همز بانی با

احساس کرده و تطبی شرایط بر زمان فعلی را به وضوح

مشـــكل مواجه خواهد بود .به همین خاطر حكومت

می توا ند در یا بد ،ب نابراین با ن گاه به نهج البال غه و در

باید راههای ر سیدن ان سان ها به کمال مادی و معنوی

مواردی کمک گرفتن از ســـایر منابع دینی به صـــورتی

را فراهم نموده و افراد مانع تحق ســـعادت را تنبیه و

اج مالی و گو یا می توان مهم ترین ویژگی های بارز

وادار به تبعیت از دستورات دین نماید.

مردم را که مانع همدلی با حكومت علوی شد چنین بیان
کرد:

موانع همدلی و همزبانی

 -دنیا طلبی

 -موانع از جانب مردم و امت

دنیا طلبی اسـاسـی ترین و مهم ترین عامل انحراف پس

قبل از بیان ویژگی ها ،توجه به این نكته الزم است

از پیامبر بود که اســـاس تمام چرخش ها از ح و بروز

که موارد ذکر شـده در مورد تمام مردم صـادق نیسـت و

تمامی فتنه ها گردید؛ در روایات اســاس تمامی فتنه ها و

ممكن است در مرحله خاصی بروز کند یا حتی از برخی

ریشه مشكالت دنیا طلبی ذکر گردیده است(محمدی ری

جوامع اصـــال انتظار همدلی نباشـــد؛ در مقابل جامعه

شـــهری1379 ،ش ،ج 3ص 294و آمدی تمیمی،1389 ،

پاســـخگو دعوت به همدلی گردد مثال در حالی که کوفه

ج 1ص )380

بازوی حكومت علوی اســـت؛ حضـــرتش به کوف یان

البته هر دنیاطلبی مردود و مطرود نیســت؛ بلكه دنیاطلبی

می فرماید:

در صورتی مقبول نی ست که سبب خودخواهی و تهی

من شما را بر سایر بالد برگزیدم و از شما برای مقابله

شــدن زندگی از ارزش ها گردد .رهبر معظم انقالب می

با آن چه رخ داده ک مک می طلبم ،پس دین خدا را

فرمایند:

یاریگر و یاور باشید (.طبری1362 ،ش ،ج 3ص)494

دنیا طلبی ان اســت که کســی برای خود بخواهد ،برای

وقتی کوفه با این امتیاز در بین سایر شهرهای ا سالمی

خود حرکتی کند ،از بیت المال یا غیر آن ،به فكر جمع

سبب شده که بعد از جنگ صفین و نهروان ح ضرت به

کردن برای خود بیفتد ،این بد اســت .باید مراقب باشــیم،

شكایت از آن بپردازد ،ح ساب بقیه قلمرو ا سالمی مانند

اگر مراقب نباشـــیم آن وقت جامعه همین طور به تدریج

مكه و مدینه و مصر روشن است.

از ارزش ها تهی می شود .به نقطه ای می ر سد که فقط

اگر بخواهیم موانع همدلی و همزبانی مردم باحكومت

یک پوســـته ظاهری باقی می ماند .ناگهان یک امتحان

ها را بیان کنیم مثنوی هفتاد من کاغذ شده و با شخصیت

بزرگ پیش می آید .ان وقت جامعه در این امتحان مردود

شناسی هر فردی ممكن است موانعی جهت عدم همدلی

می شود(.موسسه فرهنگی قدروالیت،1380 ،ص)226

او ب یان گردد .منت ها بهترین روش یافتن الگو و تحل یل

بعد از پیامبر دنیاطلبی مردم چنان آشـــكار بود که خلیفه
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دوم می گفت اگر بخواهم می توانم مردم را کافر ســازم!

عمر ،باز به علی(ع) رأی داد .ولی عثمان با اســـتفاده از

پر سیدند چگونه؟گفت سهمیه آنان را از بیت المال قطع

دنیاپر ستی زبیر و امثال او آنان را به سكوت وادا شت و

می کنم(یزدان پرست،1388 ،ص)811

کم کم از علی(ع) دور ساخت .آنچه امروز نظام ا سالمی

رفاه گرایی شدید افراد سبب تضعیف ارزش ها و آرمان

را تهدید میكند بیشــتر از همین جنبه اســت ،چرا که دنیا

های دینی در جامعه شـــده و دین چیزی جز صـــورت

طلبی ان سان انقالبی را وادار به اختالس نموده و هنگامی

ظاهری نخواهد بود؛ افراد حا ضر به از د ست دادن دنیای

که فشار اقتصادی نفس را به حلقوم مردم رسانده است،

خود نبوده و به محض احســـاس کمترین خطری عقب

چنین دولتمردی در ســـایه گرم دنیایی خویش ،فارغ از

نشـــینی کرده و هرگاه احســـاس حظ و بهره ای نمایند،

دغدغه مردم ســـراغ اجرای طرح های بیهوده ای خواهد

دیندار می شوند.

رفت که دوای درد مردم نیســـت .انگاه اســـت که رهبر

سوگمندانه باید اعتراف کرد مهم ترین م شكل حكومت

جامعه مجبور اســت درد دل با یارانی داشــته باشــد که

حضــرت علی(ع) همین روحیه مال پرســتی مردم بویژه

گرچه اســتوارند ولی چون اندک هســتند کاری از پیش

خواص بوده اســت .از انجا که حكومت عدالت گســتر

نخواهند برد.

علی(ع) در برابر خواسته های ناح آنان ایستاد نتوانستند

ابن ابی الحدید نقل می کند که حضـــرت علی(ع) نزد

عدل علی(ع) را تحمل کنند و ســـرانجام به ســـتیز با

ما لک اشـــتر از کو تاهی و یاری ندادن یاران خویش

ح ضرت روی آوردند و به معاویه پناهنده شدند علی(ع)

شكایت کرد ،اشتر گفت:

در نامه ای به سهل بن حنیف استاندار مدینه نوشت:

ای امیرالمومنین ما به یاری برخی از ب صریان و کوفیان و

به من خبر ر سیده ا ست از مردمی که نزد تو به سر می

مردم بصـــره ج نگ کردیم و رای مردم مت حد بود ،ولی

برند ،بعضــی پنهانی نزد معاویه می روند ،دریغ مخور که

بعدها اختالف و ستیز کردند و نیت ها س ست و شمار

شمار مردانت کا سته می گردد و کمك شان گ س سته .در

مردم کم شـــد .تو آنان رابه عدل و داد گرفته ای و میان

گمراهی آنان و رهای ات از رنج ایشــان همین بس که از

ایشان به ح رفتار می کنی و داد ناتوان را از شریف می

ح شان گریختن و به کوری و نادانی شتافتن .آنان مردم

گیری ،چرا که شـــریف را در نظر تو ارج و منزلتی بر

دن یای ند ،روی بدان ن هاده و شـ ـ تابان در پی اش اف تاده،

وضیع نیست و چون ح همگانی و عمومی شد گروهی

عدالت را شناختند و دیدند ،شنیدند و به گوش ک شیدند

از کســـانی که با تو بودن از ان نالیدند و جون در وادی

ودانســـتند مردم به میزان عدالت در ح یكســـانند پس

عدل وداد قرار گرفتند از آن اندوهگین شــدند .از ســوی

گریختند تا تنها خود را به نوایی بر سانند .از رحمت خدا

دیگر پاداش های معاویه را ن سبت به شریفان وتوانگران

دور باشــند .به خدا آنان از ســتمی نگریختند و به عدالت

دیدند و نفس های ایشـــان به دنیا گرایید و کســـانی که

نر سیدند .ما در این کار امیدواریم خدا د شوار ان را برای

دنیادو ست نبا شند ،اندکند و بی شتر مردم فرو شنده ح و

ما خوار ،و ناهموارش را هموار سازد ،انشاءاهلل (موسوی

خر یدار باطل ند؛ دن یا را برمی گزین ند ،ای نک ای امیر

بغدادی ،1407 ،نامه )70

المومنین؛ اگر مال ببخ شی ،گردن های مردم به سوی تو

دنیاطلبی تا جایی خطرناک اســـت که زبیری که عالقه

خم می شود و خیرخواهی آنان و دوستی ایشان ویژه تو

خا صی به ح ضرت علی(ع) دا شت و این عالقه تا زمان

خواهد شد.

خالفت حضرت ادامه داشت حتی در شورای شش نفره

علی(ع) در پاسخ مالک اشتر فرمود:
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این که گفتی ح بر آنان گران امد و از ما جدا شده اند،

استواری داشتند و نه در موضعی استوار توان ایستادن؛ نه

بنابراین خداوند به خوبی آگاه اســت که آنان از ســتم و

اهل تشـــخیص بودند و نه در راه تحقی  .تلخ تر از آن

بیداد از ما جدا نشـــده اند و به عدل و داد پناه نبرده اند،

همدالنی برای شــنیدن دغدغه ها و مســائل اجتماعی و

بلكه فقط در جســـتجوی دنیا که به هر حال از آنان زائل

هوشمندانی برای درمیان گذاشتن دردها وجود نداشت.

خواهد گشـــت ،برآمده اند که از آن دور مانده بودند ،در

به دیگر ســخن نبود همدل ســبب شــد حضــرت برای

روز قیامت بدون تردید از ای شان پر سیده خواهد شد .آیا

واگویی برخی از واقع یت های تلخ جام عه با تاک ید بر

این کار را برای دنیا انجام داده اند یا برای خدا عمل کرده

اینكه آنچه می گوید قابل گفتن برای همگان نیســت؛ راز

اند؟(ابن ابی الحدید1340 ،ش ،ج ،1ص)316-315

حمــایــت ن كردن مردم از خویش را روی گردا نی از
اصالحات و برنامه های اصالحی خود و پیروی ناآگاهانه

 -جمود فکری و نبود بصیرت دینی

آن ها از خواص خیانت کار معرفی می کند( .محمدی

وقتی حكومت هدفی جز افزایش های کمی نداشـــته

ری شهری ،1379 ،ص)107-106

باشــد و اقدامات فرهنگی شــایســته برای افزایش آگاهی

در چنین ف ضایی که همدلی رخت برب سته و مردم دنبال

دینی مردم صـــورت نگیرد ،آموزش های منفی که به

منافع شخ صی خویش با شند؛ معرفت تنزل خواهدیافت

تخریب افكار عمومی می پردازد توســـعه یافته و نتیجه

و مردم ترجیح می دهند عوام باشند و از بصیرت گریزان،

اش ســربرآوردن افراد و گروههای ســطحی نگر و ظاهر

مردم «هَمَج»یعنی پ شه های ناتوانی را می مانند که وزش

گرا خواهد بود.

بادی آنان را از این سو به آن سو می ک شاند بی آنكه از

صــدر اســالم و زمان حكومت حضــرت علی(ع) چنین

خود ا ستقالل رای و ثبات قدمی ن شان دهند .از سخنان

ظاهر گرایی ملموس بوده و حتی در جنگ جمل عده ای

ح ضرت به نوعی این گونه بودن مردم زمانش ن شان داده

از صحابه چون روبروی خود افرادی مثل طلحه و زبیر و

شــده انجا که ارزو میكند ای کاش به جای هر صــد مرد

شــخص عایشــه را می دیدند در یاری حضــرت دچار

کوفی یک مرد از شــام در اختیار داشــتم .این ســخن از

تردید شدند( .رشاد ،1385 ،ج 6ص)227

سویی دون همتی و تزلزل کوفیان به خاطر جمود و رکود

حضــرت علی(ع) در معرفی مردم با اشــاره به دو گروه

فكری و از ســویی شــدت تنگنا وناچاری غالب شــده بر

خوبان به گروه سومی اشاره می فرماید که دارای تعصب

پیشوای اسالم را مطرح می نماید .حضرت با این آرزو به

جاهلی و جمودی فكری هستند.

همه جهانیان اعالم می کند من با مردمی روبرو بودم که

مردم ســه دســته اند :دانایی که شــناســای خداســت،

آن قدر از خود بیگانه شده بودند و از حقیقت گریخته و

آموزندهای که در راه رستگاری کوشاست ،و فرومایگانی

ماهیت خویش را از کف داده بودند که دیگر نمی شـــد

رونده به چپ و راســت که درهم آمیزند و پی هر بانكی

اندیشــه ای به اصــالحشــان در مخیله گنجاند و تحولی

را گیرند و با هر باد به سویی خیزند .نه از رو شنی دانش

آفرید(.یزدان دوست ،1389 ،ص)24

فروغی یافتند و نه به ســوی پناهگاهی اســتوار شــتافتند.

بطور کلی حضـــرت علی(ع) خ طاب به مردم ز مان

( موسوی بغدادی ،1407 ،حكمت )147

خودش ،علت موفقیت ا صحاب در زمان ر سول اکرم را

برای موال علی(ع) ب سی رنج آور بود که مردم معا صر او

نه کثرت افراد بلكه همدلی و مســـاعدت انصـــار مدینه

بیشـــتر در گروه ســـوم جای گرفته و نه پایگاه فكری

دانسته و در سرزنش کوفیان می فرماید:
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بازنگری علل سستی و عدم همدلی مردم با سیره علوی

شــما کوفیان که در این مكان جمع امده اید ،از مردم آن

شــكوفا ســازند و در بهجت و ســرور روانی عوطه ور

زمان که به یاری ر سول اکرم شتافتند و موجب پیروزی

شوند (جعفری ،1377 ،ج ،21ص)208

او بر دشــمنان شــدند ،بیشــتر هســتید( .ابن ابی الحدید،
 ،1375ج ،1ص)253-252

 -بی غیرتی نسبت به دین

یعنی اگر مرا یاری کنید و دست همت از آستین درآرید،

مردم ز مان علی(ع) مان ند اصـ ـ حاب پ یامبر نبود ند که

برای مقابله با د شمنان ،قدرت وتوان می یابم و آنان را از

شعارشان ،جهاد در راه خدا و اعتالی کلمه توحید باشد.

ســـرراه برمی دارم .این تمثیل نه تنها درس عبرتی برای

علی(ع) با مردمی مواجه بود که عده ای از روی طمع،

کوفیان نشده بلكه شخصی چنین می پندارد که حضرت

برخی از روی تقلید ،گروهی برای کســـب و تجارت و

خود رابه جای رسول اهلل دانسته و مردم کوفه را همچون

برخی هم از طری وراثت اسالم راپذیرفته بودند .کسانی

اصحاب پیامبر تلقی نموده است؛ لذا بیان می دارد:

که درونشـــان مملو از حرام بود و ...لذا از چنین افرادی

«نه تو محمد هستی و نه ما آن مردمی که از آن ها سخن

نمی توان انتظار داشت که تسلیم علی(ع) شوند؛ آنان که

میگویی»(.ابن ابی الحدید ،1375 ،ج ،1ص)253-252

می فهمیدند تعدادشـــان آنقدر نبود که تكافوی نیازهای

جمود و تحجر درفتنه ناکثین و غوغا ساالران ،یک قدمی

دولت دهد(.قائمی ،1379 ،ص)114

پیروزی را به شـــكســـت منتهی کرد و ســـرانجام باعث

پیكر نحیف و بیمارگونه این جماعت غوطه ور در فساد،

پیدایش گروهی خطرناک چون خوارج شد .در شورش

که در عین دریوزگی و ذلت ناشـــی از بندگی و هوس،

مارقین ،تحجر به اندازه ای بود که بین خط و جلد قرآن

خود را همچون ارباب می نامیدند؛ ســـبب شـــد که هر

و میان شعائر دینی و روح ایمان تفاوت نمی گدا شتند و

هجومی را از نوع فرهنگی یا نظامی پذیرا با شند .بی آنكه

در آغاز ،هر نوع حكومت را من شاء ف ساد می پندا شتند،

در برابر آن م قاومتی ان جام ده ند .نه تحرک ن ظامی در

هر چند در نهایت به انتخاب امیری تن دادند(.فروغی و

مقابل دشمن داشتند و نه از ارزشهای شناخته شده دینی

دیگران ،1379 ،ص)165

دفاع می کردند .حضـــرت برای تحر یک آنان دو گزینه

درد جدی حكومت علوی از نبود همدلی در بین یاران

دین و غیرت را ذکر می کند( .موســـوی بغدادی،1407،

حكایت می کند که دوری از همدیگر ســـبب غفلت و

خطبه )180که هرکدام به تنهایی کافی برای حرکت است

جمود شده بود و عده ای با سوء استفاده از این موقعیت

ولی دلهای مشـــحون از حرام؛ نه آنچنان اعتقاد دینی ای

نوعی مرجعیت فكری یافتند و مردم را به هرســـوی که

دا شتند که آنان را دور هم جمع آورد و نه غیرتی که انان

میخواستند می بردند لذا حضرت می فرماید:

را به کار وادارد لذا موال علی (ع) این گروه ضـــعیف و

چه بایدکرد؟ هرچه پیرامون خود می نگرم جز مردمانی

پراکنده را مخاطب ساخته می فرماید:

که رای و نظرشان بر هیچ مبنای عاقالنه ای استوار نیست

می خواهم خود را با شـــما درمان کنم در حالی که درد

کســـی نمی بینم .هر کجا می نگرم چهره هایی رویاروی

من شمایید ،چونان که کسی بخواهد خار را به خار از تن

خود می بینم مضـــطرب و آشـــف ته و دور از تح مل و

برون کند(.موسوی بغدادی ،1407،خطبه )121

شكیبایی ،نه متانتی در خوا سته ها و کردار شان و نه وقار
و حلمی در روان هاشان ،گویی هیچ گونه آشنایی با ح
و حقی قت ندار ند که جان خود را با ه ماهنگی با ان

 عدم توجه به اصل والیتاز مهمترین موانع همــدلی مردم در زمــان حكومــت
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علی(ع) که خود هشداری است برای همه زمانها ،دوری

به خدا می بینم اگر آسـ ـ یای رزم به گردش درآ ید و

از ا هل ب یت به عنوان محور ن گه دار نده حول ح بود.

اژدهای مرگ دهان گشــاید ،پســر ابوطالب را بگذارید و

وقتی محوریت الهی کم رنگ شد نوبت به خوداتكایی و

هریک به ســـویی روآرید(...موســـوی ب غدادی،1407،

صــــدور فتوا رســـیــد و هوس هــا آرای دینی تلقی

خطبه)34

شد(.فروغی و دیگران ،1379،ص)173

این مردم چنان از علی(ع) و گفتار ملكوتی او دور شــده

ا مام در ســـخنی گو یا بروز این آ فت را چنین ب یان

بودند که وقتی خبر از غیب می داد به نشـــانه بی اعتنایی

می فرماید:

به همدیگر چشــمک می زدند و بدین وســیله خود را از

درشـــگفتم و چرا شـــگفتی نكنم از خطای فرقه هایی

آن سرچ شمه فیاأ محروم می ساختند .سخن حضرت

چنین ،با گو نه گونی ح جت هایشـــان در دین ،نه پی

به این نادانان است که:

پیامبری را می گیرند و نه پذیرای کردار جانشـــینند و نه

اگر مطالب من را نمی پذیرند نشانه ان است که یا پیامبر

غیب را باور دارند و نه غیب را وامی گذارند .به شــبهت

دروغ گفته اســـت و یا من به دروغ ســـخنانی از او نقل

ها کار می کنند و به راه شهوات می روند.

میكنم ،درحالی که من عمری با شما به سر بردم و کلمه

سرانجام بهترین مشخصه گویای این جماعت آن که :

ای خالف ح و حقیقت از من نشنیدید(.نصری،1388 ،

گویی هر یک از آنان امام نفس خودش است (.مو سوی

ص)342

بغدادی ،1407 ،خطبه)88

ای مردم مخالفت با من شما را به گناه واندارد و نافرمانی

ویژگی اصـــلی این مردم بی توجهی به عظمت تكالیف

من به ســـرگردانی تان در نیارد .و چون ســـخن مرا می

الهی بود .این مردم نه ا هداف رهبر خود را درک می

شنوید به گوشه چشم به یكدیگر منگرید ،آن را نادرست

کردند و نه ضـــرورت التزام به اوامر الهی را .باید گفت

م شمرید .به خدایی که دانه راکفیده و جانداران را افریده،

مردم آن جامعه یا آگاهی از عظمت تكلیف خود ندا شتند

آنچه شــما را از آن خبر می دهم از رســول امی اســت و

و یا شای ستگی رهبر خود را به رهبری قبول نگرده بودند

سخن من با گفته او یكی است .رساننده خبر دروغ نگفته

و یا مبتال به ضـــعف اراده بود ند و یا خودمحوری ان

و شــنونده نادان نبوده اســت(.موســوی بغدادی،1407،

جامعه ،آنان را از شــناخت معقول بی بهره ســاخته بود.

خطبه )101

شترانی را شبیه بودند که ساربان خود گم کرده و به هر

علی(ع) از مردم می خواســـت ق بل از ان كه عوا قب

سوی پراکنده بودند.

حوادث وخیم گریبان آنها رابگیرد به فریادهایی که نه از

شترانی را مانید مهار گ شاده ،چراننده خود را از د ست

روی احســاســات زودگذر ،که از اعماق جان آن انســان

داده ،که جون از ســویی آنها را فراهم کنند از دیگر ســو

الهی برمی خاست،گوش فرا دهند .اما افسوس که نه تنها

بپراکنند(.موسوی بغدادی ،1407 ،خطبه )34

تن نداند که حتی به گفتارش نیز بی توجه بودند.

علی(ع) بعدی از این ارواح پوســیده را وصــل می کرد،

فریاد می زنم و یاری میجویم ،نه سخنم می شنوید و نه

بعدی دیگر از آنها پاره می شــد .چنان آراء گســیخته ای

فرمانم را می برید ،تا آن گاه که پایان کار پدیدار گردد و

داشـــتند که گویی رهبر و مربی ای مانند علی(ع) وجود

زشتی آن آشكار(.موسوی بغدادی ،1407 ،خطبه )39

ندارد .علی(ع) به خوبی می دانســت ادعای همراهی آنان

همراهی و همدلی مردم با ولی ســبب پیروزی گشــته و

با او صوری و بی اساس است.

دوری از رهبر سبب تسلط انسان های پست تر از حیوان

بازنگری علل سستی و عدم همدلی مردم با سیره علوی

بر یک قوم و ملت می گردد .از نظر علی(ع) داشـتن ح
چیزی و تطبی موجود یت آدمی با ح
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خدایا! اینان از من خ سته اند و من از آنها خ سته .آنان از

چیزی دیگر

من ستوده اند و من از آنان دلشكسته؛ پس بهتر از آنان را

است ،امام شاهد مردمانی بود که ح و میزان بودن آن را

مونس من دار ،و بدتر از مرا بر ا نان بگ مار(.موســـوی

می دیدند ،اما هیچ گونه التزامی به آن نداشــتند و هر قدر

بغدادی ،1407 ،خطبه )25

رهبری مانند علی(ع) در راه احقاق حقوق انســـانی آنان
تالش می کرد متاســفانه روز به روز بیشــتر پراکنده می
شدند(.نصری ،1388،ص)365

 نگاه قبیله ایز ندگی های اجت ماعی مصـــادی مت عددی دار ند .هر
مصـــداقی هم منشـــاء آثاری خاص اســـت؛ برخی نظام

 -سستی در جهاد و دفاع

پذیرند و برخی مانند قبائل نوعی تک محور بوده و با

در صورتی که مردمی به خود اندیشندو یاری دیگران را

فرد اداره می شوند .آنچه م سلم ا ست حكومت مبتنی بر

در نظر نداشــته باشــند در دفاع از ح و حكومت عدل

نظم وانتظام خاص که از افكار متعددی پیروی می کند به

گســـتر و ح پرور ســـســـتی خواه ند کرد .تمرکز بر

مراتب بهتر از نظامی اســـت که اندیشـــه فردی بر آن

خودخواهی سبب ضعف ایمان و در نتیجه ناشكیبایی در

حكومت کند ،چرا که دنیای انسان قبیله ای ،قبیله اوست.

دفاع از ارمان ها و عقاید دینی گشـــته به طور ویژه کم

آنچه قبیله بخواهد مورد پســـند اوســـت و آنچه قبیله

تعهدی و بی وفایی نسبت به امام جامعه را در پی خواهد

اجتناب کند او هم دشـــمنی می کند .ســـبب این امر نیز

داشت.

تبعیت او از ارزش های حاکم بر فضای قبیله است .مرکز

از تبعات کم توجهی به امام ،تمرد از فرامین او و عدم

و محور قبیله رئیس آن اســت .کافی اســت او ســخنی

همراهی با ا مام خوا هد بود .علی(ع) در جای جای

بگوید دیگران از آن تبعیت می کنند .این نوع تمرکز در

موسوی بغدادی این تمرد وسستی مردم در مقابل دشمن

شـــخص واحد ،تنزل فكری و عدم پیشـــرفت را در پی

را گوشزد نموده می فرماید:

دارد.

هرگاه عده ای از سپاهیان شام عنان گشاید ،و بر سرتان

از ویژگی های قبیله ها صــحرا نشــینی آنان اســت و از

آید به خانه می روید و در به روی خود می بندید و چون

اوصاف صحرانشینی ،آزادی بی حد و حصری است که

سوسمار در سوراخ می خزید و یا چون کفتار در النه می

بر آنها حاکم اســـت بنابراین در مقابل قوانین و مقررات

آرمید(.موسوی بغدادی ،1407،خطبه )69

یک نظام منسجم تحمل کمتری دارند ،در صدر اسالم نیز

امام علی(ع) می بیند که د شمن هرروز با م شاهده تمرد

این نظام ناپذیری در بین کوفیان ملموس بود به حدی که

مردم از امامشان ،جسورتر شده در مقابل ،سپاه حضرت

خلیفه دوم از دست کوفیان به ستوه آمده می کفت:

هرروز در برابر ســرنوشــت اجتماعی خویش ضــعف و

چه م صیبتی باالتر از این که با صدهزار جمعیت روبرو

زبونی بیشـــتری پیدا می کنند .این فرمانده بزرگ الهی از

با شی که نه آن ها از امیران خود خ شنودند و نه امیران از

ســویی مردم را نظم و انتظام می بخشــید از دیگر ســو

دســت آنها رضــایت دارند(.صــفری فروشــان،1380 ،

متال شی می شدند .ح ضرت با دلی پرخون و سینه ای

ص)12/10

ماالمال از خشـــم ،نافرمانی و فروگذاری کارها توســـط

جامعه قبیله ای فرمان بردار مطل رو سای خود ا ست و

یاران را به خدا شكوه برده می فرماید:

روســا نیز همواره در پی افزودن قدرت ،تســلط و ثروت
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بوده و از نظام اجتماعی نیز برخوردار هســـتند .در چنین

زیادبن ابیه  ،عبیداهلل بن زیاد و حجاج بن یوسف ثقفی یا

فضایی حكومتی مثل علی(ع) در مقابل معاویه قرار گرفته

حكومتی داشـــت که با خواســـته های مردم برخوردی

که معاویه در مقایسه مردم خود و علی(ع) می گوید:

نداشته باشد مانند حكومت ده ساله مغیره بن شعبه.

من در میان مطیع ترین لشــكریان بودم در حالی که او -
ح ضرت علی(ع) -در میان نافرمان ترین سپاه به سر می

 -خیانت خواص و پیروی از عوام

برد(عبدربه اندلسی1317 ،ق ،ج ،5ص)115

از مهم ترین موانع پی شرفت یک حكومت ،زمانی ا ست

با چنین مردمی معاویه سفره دنیوی را گشوده و کاری به

که مردم مصلحت اندیش شده و نان به نرخ روز بخورند.

عدل وانصـــاف ندارد؛ در م قا بل علی(ع) خوان عدل

ایمان ساز شكارانه و برح سب م صلحت دا شته با شند.

گسترده که در آن غنی و فقیر یكسان اند و همگان دعوت

علی(ع) با مردمی مناف صفت روبرو بود که مصلحتی و

به ســعادتی شــده اند که حكومت نظام قبیله ای نگاهی

ساز شكار بودند ،البته در حكومت علی(ع) ک سانی بودند

بدان ندارد .لذا بزر گان حكو مت علی(ع) د چار چ نان

قرص و محكم ،اندیشــمند و شــاید هم عابد و خالص،

خیانتی شدند که هنگام دعوت امام به یاری دین ،د ست

ولی ســرخوردگی از اوضــاع گذشــته به گونه ای بود که

از یاری شسته و به گوشه ای نشستند یا به دامن معاویه

آ نان راه اعتزال و ســـكوت در پیش گرف ته بود ند .آ نان

پناهنده شدند(.مهریزی و ربانی ،1380 ،ج ،1ص)533

ترجیح می دادند عامل و ســهیم نبوده بلكه تماشــاچی و

امام علی(ع) در راستای سیاست یكسان انگاری و ضد

ناظر باشند .لطمه این گروه بزرگتر بود چرا که اوال جامعه

تبعیض نژادیش با چالش های زیادی روبرو شد که ریشه

از بی تفاوتی این افراد لطمه خورده و ثانیا خصــم جرات

در نفسانیات خواص داشت.

بر حمله و یورش پیدا می کرد.

ابن ابی الحدید تصـــویر جالبی از قوت یافتن قبایل در

جب هه خواص ،عدا لت علی(ع) را تاب ن یاورد ند و از

کوفه در ایام پایانی خالفت علی(ع) دارد .وی می نویسد:

همین رو بر آن حضرت شوریدند .طلحه و زبیر دو چهره

آنگاه که مردی از منازل قبیله خود خارج می شـــد ،به

شاخص این جبهه بودند که ل شكری در مقابل ح ضرت

میان خانه های قبیله دیگر می رفت و فریاد زده از قبیله

گردآوردند.

خود اســـتمداد می طلبید .هدف او ایجاد فتنه وآشـــوب

وقتی معیارها از دست رفت ،وقتی ارزشها ضعیف شد و

بود(.ابن ابی الحدید ،1340،ص)168

دنیا طلبی و مال دوســتی بر انســان ها حاکم شــد؛ دیگر

در چنین وضـــعیتی امام تالش کرد تا معیارگرایی را در

انســان ها دنبال معارف الهی نبوده و هر کســی هر چه

صـــحنه ذهن و زندگی مردم بگســـتراند ،تا آنان راه را با

خودش بگوید به عنوان اســـالم جا می اندازد نه آنچه

معیارهای ح برگزینند و مردمان را بدان بســـنجند ،نه

اسالم گفته است .لطمه ای که دین از این افراد می خورد

اینكه ح را با معیار افراد و شخصیتهای برجسته بسنجند.

بســیار خطرناکتر از دشــمن ظاهری اســت .امام در کالم

برای امام رنج اور بود که تصـــمیم های ایشـــان ،گاه با

بیدارکننده اش می فرماید:

مخالفت فردی که جمع انبوهی حامی او بودند بی اثر می

بی شترین چیزی که به شما از آن می تر سم ،دو خ صلت

ماند(.محمدی ری شهری ،1391 ،ص)105

اســـت :پیروی از هوای نفس و آرزو های دور و دراز

این ق بایل ،حاکم عادل را نمی پذیر ند؛ باید حكومتی

(.موسوی بغدادی ،1407 ،خطبه)74

داشــت که به نحو دیكتاتوری اداره شــود مانند حكومت

اگر خواص و نخب گان د چار انحراف و نخوت و تكبر
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شدند ،و عوام دیدند سدها شكسته شد ،کارها برخالف

جویی و ح طلبی باشد و حتی حاضر شود برای احیای

آن چه ز بان می گو ید جر یان دارد آن ها هم به آن طرف

ح مظلوم با تمام قوا در مقابل ظالم بایستد ،طبیعی است

حرکت می کنند .چهره های جریان آفرین می توانند با

که در چنین وضع و صورتی کسانی از دور و برش جدا

بهره گیری از مردم و جامعه ،آتش اختالف را دامن زده،

شده و نافرمانی کنند .قطعا اگر حكومت بر اساس قرآن و

جامعه را به کام آتش فرو ببرند.

ســنت پیامبر باشــد برخی افراد نخواهند توانســت چنین

امام علی(ع) در کالم گهربار خویش این خطر را گوشزد

اوضاعی را تحمل کنند ( .قائمی ،1379 ،ص )67

کرده می فرماید:

بســیار می شــود که واقعیت ها با مالحظات زودگذر و

هان بتر سید از پیروی بزرگان و مهتران که به گوهر خود

مصالح شخصی و گروهی در تضاد است و ح در یک

نازیدند و نژاد خویش ،برتر دیدند .پس آنان پایه های

طرف و م صلحت اندی شی در طرف مقابل قرار می گیرد.

عصــبیت اند و ســتون فتنه ...آنان پایه های فســ اند و

در این موارد دنیا طلبان و ســیاســیون دنیوی مصــلحت

مالزم بریدن از پدر و مادر ،و شـــی طان آنان را مرکب

اندیشـــی را بر واقعیت و ح مقدم می دارند؛ حال اگر

گمراهی و ســپاهی که بدیشــان بر مردمان صــولت یابد،

حاکمی بخواهد ح را مقدم بدارد ،دوســتی برایش باقی

برگزیند(.موسوی بغدادی ،1407 ،خطبه )192

نخواهد ماند(.مكارم شیرازی،1379 ،ج ،2ص)353
در منط ح گرایی همیشـــه هدف توجیه گر وســـیله

 عوا مل یا موانع مربوط به نوع حكو مت وشخصیت حاکم

نیست بلكه دستیابی به اهداف در صورتی صحیح است
که مردمان ازادانه بیندیشـــند و برنامه های اصـــالحی را

با توجه به بحث قبلی که موانع همدلی مربوط به مردم

برگزینند و بدان گردن نهند .امام علی(ع) شـیوه معاویه را

تحت سلطه حكومت دینی را ذکر کردیم؛ در این قسمت

که تطمیع و در مواری زور و تزویر بود نمی پذیرد و

عواملی را بررســی می کنیم که مربوط به نوع حكومت و

می فرماید:

شخ صیت حاکم ا ست تا بتوانیم نتیجه بگیریم که مردمی

مرا فر مان می ده ید تا پیروزی را بجویم با ســـتم

با خصــوصــیات ذکر شــده در بحث قبل در مواجهه با

کردن(.موسوی بغدادی ،1407 ،خطبه )126

حكومتی دینی همدلی نخواه ند داشـــت .گرچه ممكن

امام به روشــنی دیدگاههای خود را برای مردم بازگو می

اســت عكس قضــیه هم نگاه شــود؛ یعنی مردمی خوب

کند .اگر مردم نپذیرفتند حا ضر به خ شونت برای اجرای

ت صور کنیم که تحت سلطه حكومتی جابر ه ستند؛ ولی

فرامینش نیست .حضرت می فرماید:

چنین موردی خیلی کم است چون مردم غالبا تحت تاثیر

من دیروز فر مان می دادم و امروز فر مانم می ده ند.

حكومت هســـتند و به عبارتی مردم بر دین ملوکشـــان

دیروز باز می داشــتم و امروز بازم می دارند .شــما زنده

هســتند نه ملوک بر دین مردم .با این مقدمه اســت که ما

ماندن را دوســت دارید ،و مرا نرســد به چیزی وادارمتان

حكومت را با اوصـــافی که مطاب نظام علوی اســـت

که ناخوش می انگارید(.موســـوی بغدادی ،1407 ،خطبه

توصـــیف کرده ایم ،و در مقابل مردم باید خودشـــان را

)208

سازگار کنند واال همدلی اتفاق نمی افتد.

در حكومت علوی تن ندادن به استبداد یک اصل اساسی

 حق گراییاگر حاکم شـــخصـــیتی مانند علی(ع) بوده و دنبال ح

ا ست و همراهی با مردم از طری موعظه طلب می شود
نه از طری شــمشــیر .حضــرت علی(ع) حاضــر اســت

صهبای نور ،سال دوم ،شماره سوم،تابستان 1396
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حكومت مشروع خود را از دست بدهد ولی به هر شیوه

هر چه امام فریاد اصـــالح ســـرمی داد مردمی که با این

ای و به طور خاص به شمشیر و زور خارج از حدود و

هدف آمده بودند از او بیش تر فاصله می گرفتند .شگفت

م جازات های معین الهی متوســـل نشـــود(.گروهی از

انگیز است که گاه فریاد اصالح ،بیشتر مردم را فراری می

نویسندگان ،1381 ،ص)199

دهد در ست همانگونه که قرآن کریم در سوره ا سراء30/

امام علی(ع) قائل بود که با خشونت ،مشكل حكومت به

می فرماید :گاه قران خواندن بر کســی بیشــتر او را از آن

گو نه ای زود گذر حل می شـــود ا ما آن حاکم یت و

گریزان می کند.

حكو مت دیگر علوی نخوا هد بود چرا که اصـــالح با

منظور از این آیه این نیســت که قرآن ســبب ضــاللت

شمشیر سبب تباه ساختن ارزش های اخالقی است که با

ا ست؛ بلكه مراد این ا ست که آدمی که ف ساد را دو ست

خوی علوی و فلسفه حكومت او سازگار نیست(.محمدی

دارد ،از نفس دعوت به ح بیشتر در باطل فرو می رود(.

ری شهری ،1391 ،ص)125

جعفریان ،1386 ،ص)232

 -عدم سنخیت میان شخصیت رهبر و مردم زمان

 عدالت محوریان سان ها غالبا در کمند ک شش ها و جاذبه های مادی و

از جمله عواملی که ســبب نافرمانی مردم و عدم همدلی

دنیوی هستند .اگر کسی با تمتع های دنیوی خوکند و در

آنان با رهبر می گردد ،عدم سـنخیت شـخصـیت رهبر با

بهره وری از متاع دنیا ،رفاه زدگی را پیشـــه خود ســـازد

مردم اســت .در صــورتی که رهبر دنبال صــراط مســتقیم

جدا شدن از آن ب سی د شوار خواهد بود .وقتی حكومت

توحید باشــد و مردم را دعوت به ســبقت الی اهلل نماید

چهره های پرنفوذ و شـــخصـــیت های پرطمطراق را بر

ولی مردم اصال حرکتی به سمت کمال نداشته باشند؛ بین

دیگران ترجیح ندهد؛ مخالفت های پنهانی را شروع کرده

آنان و رهبر همدلی نخواهد بود و حتی دنبال طرد رهبری

و عوام را  -با پنهان کردن راز جدایی خود از حكومت-

خواهند بود .در چنین جامعه ای برخالف ســـنت جاری

دنبال خود می کشـــانند .در این میان حضـــرت علی(ع)

جوامع بشــری که همواره مردم مظلوم واقع می شــوند و

همی شه عدالت را بر هر امری ترجیح داده و از م صلحت

حاکم ظالم ،برعكس شده و حاکم مظلوم واقع می شود.

هــای غ یر د ی نی ا ج تنــاب می نمــایــد (.فرو غی و

به جای اینكه او امیری مردم را برعهده بگیرد ،آنها امیر او

دیگران ،1379،ص)142

می شـــوند .نمونه بارز این امر در حكومت علوی دیده

توجه به این امر الزم اســت که برخی اوقات اگر جامعه

شد.

از معارف خالی شود حتی مخالف عدالت هم می شوند

مســاله دیگری که ســبب عدم ســنخیت شــده ،تفاوت

همانگونه که به خاطر عدل شــدید علوی جنگ جمل را

نگرش است .اگر رهبر نگرش الهی دینی داشته باشد ولی

طراحی کردند .حتی ابن عباس در نامه ای به امام حســن

مردم در چارچوب منافع قبیله ای شــان محدود باشــند،

نوشت:

نخواهند توانســـت درک درســـتی از دغدغه های رهبر

مردم از آن روی پدرت را ترک کردند و به سوی معاویه

داشــته باشــند .چنین مردمی برای حاکمیت یافتن ارزش

رفتند که اموال را به ت ساوی میان شان تق سیم می کرد و

های ا صیل ا سالمی شم شیر نخواهند زد .حاکم مردم را

آ نان تح مل این امر را نداشـــت ند( .ابن ابی ال حد ید،

برای خدا خواهد خواســت در حالی که مردم او را برای

1340ش ،ج 16ص )23

خود پیروی خواهند کرد که فرمود:

89

بازنگری علل سستی و عدم همدلی مردم با سیره علوی

خواسته من و شما یكسان نیست؛ من شما را برای خدا

داشت ،بلكه اگر گوشه عزلت نگیرند ،در مقابل حكومت

می خواهم و شـــما مرا به جهت خودخواهی خود دنبال

خواهند ایســـتاد و چون راهكارهای عادالنه حكومت را

می کنید(.موسوی بغدادی ،1407 ،خطبه )136

مخالف هوســـهای نامشـــروع خود می یابند به دامان

بدون شـــک آنچه موجب اتحاد واقعی میان انســـانها

مخالفان خواهند غلتید .چرا که اگر در حكومتی ،خواص

میشــود ،اتحاد در هدف و راه رســیدن به آن اســت .اگر

جامعه اندیشه سازی نكرده ،بلكه پیرو اندیشه های مردم

هدف اعالی حیات حاکم با مردم یك سان نبا شد همدلی

عادی باشــند انتظاری جز شــكســت برای آن حكومت

ایجاد نمی شــود .هدف اعالی حاکم ورود به جاذبه الهی

نیست.

ا ست در حالی که هدف مردم خو شی ها و لذائذ زندگی

بنابراین باید حكومت دینی تالش کند ســـطح آگاهی و

طبیعی اســـت .این دو هدف گیری جدایی بین حاکم و

شعور دینی مردم را باال برده و در مواردی با ن شان دادن

مردم ایجاد می کند به حدی که امام برای جهاد آماده می

راه بهشـــت فضـــای جامعه را به چنان ســـمتی ببرد که

شود ولی مردم آماده نمی شوند

مخالفان ســـعادت و طرفداران هوا و هوس نتوانند رخ
نشـــان داده و مردم در پرتو درایت مســـئوالن با آرامش

 -نتیجه

خیال ،عامل به مبانی دینی و معنوی خویش باشند.

ان سان موجودی ا ست اجتماعی و کمال طلب .پس اگر
بخواهد به کمال بر سد باید در اجتماع راه کمال او فراهم

منابع

آید .طری کمال در اجتماع هم در پرتو حكومتی اســـت

 -قرآن کریم

که قوانین را به صالح انسان وضع و اجرا کند .قوانین در

 -آ مدی تمیمی ،ســـیف ا لدین ،1389 ،غررالحكم و

صورتی اجرا خواهد شد که حكومت قدرت اجرا داشته

دررالكلم ،ترجمه محمد علی(ع) ان صاری قمی ،چ ،7قم ،امام

با شد .اجرای قوانین در ذیل سایه زور و زر و شم شیر

عصر.

ممكن اســـت ولی عم و دوام ندارد .بنابراین باید بین

 -ابن ابی الحدید ،عبداهلل بن هبه اهلل ،1375،جلوه تاریخ

حكومت و مردم همدلی برقرار باشــد تا قوانین به بهترین

در شــرح موســوی بغدادی ابن ابی الحدید ،ترجمه محمود

نحو اجرا گردد .نبود همدلی ممكن اســت به خاطر غرق

مهدوی دامغانی ،چ ،2تهران ،نشر نی.

شدن مردم در زرق و برق دنیا ،فاصله گرفتن از ارزش ها

 ،1340 -شرح موسوی بغدادی،قم،کتابخانه مرعشی نجفی

و کنارگذاشتن اولیاء الهی باشد که اینها سبب تن پروری،

 -جعفری ،محمد تقی ،1377 ،ترجمه و شرح مو سوی

عافیت طلبی و روحیه ضعیف و افكار پو سیده گ شته و
در مقابل برنامه های اصــالحی به زودی مقاومت خود را
از دست می دهند.
از طرفی اگر حاکم بخواهد برنامه های سعادت انسان را
به درستی اجرا کند باید مردم با او در هدف و راه رسیدن

بغدادی ،چ ،4تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 جعفریان ،رســول ،1386،تاریخ و ســیره ســیاســیامیرمومنان علی(ع) بن ابی طالب ،چ ،4قم ،دلیل ما.
 رشــاد ،علی اکبر ،1385 ،دانشــنامه امام علی(ع) ،چ،3تهران ،پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی

به آن متحد باشـــند .اگر مردم در مقابل ح و عدالت

 -صــفری فروشــان ،نعمت اهلل ،فرودین واردیبهشــت،

ای ستادگی کنند؛ سنخیت بین آنان و حاکم از بین رفته ،نه

« ،1380مردم شــناســی کوفه» ،نشــریه موعود ،شــماره ،25

تنها در راه تحق آر مان های حكومت قدمی برنخواهند
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 طبری ،محمد بن جریر ،1362 ،تاریخ الطبری ،بیروت،موسسه االعلمی للمطبوعات.
 عبدربه اندلســی ،محمد1317 ،ق ،العقد الفرید ،تحقیعبدالمجید الترحینی ،بیروت ،درالكتب العلمیه.
 فروغی ،و دیگران ،1379 ،مشـــكالت حكومت امامعلی(ع) ،مشهد ،امام محمد باقر.
 قائمی ،علی،1379 ،عوامل ضـــد انقالب در حكومتعلی(ع) ،قم ،شف .
 گروهی از نویســندگان ،1381 ،حكومت علوی ،بنیانها و چالش ها ،قم ،دبیرخانه خبرگان
 محمدی ری شـــهری ،محمد ،1379 ،میزان الحكمه،قم ،دارالحدیث.
  ،1391ســـیاســـت نامه امام علی(ع) ،چ  ،2مهدیمهریزی ،قم ،دارالحدیث.
 مكارم شیرازی ،نا صر ،1379 ،پیام امام شرح تازه وجامعی بر موسوی بغدادی ،چ ،1تهران ،دارالكتب االسالمیه.

 موسسه فرهنگی قدر والیت ،1380 ،خواص و لحظههای تاریخ ساز ،چ ،2تهران ،قدر والیت.
 موسوی بغدادی،ابوالحسن محمدبن حسین بن موسی( سید رضی) ،موسوی بغدادی ،تصحیح صبحی صالح ،قم،
موسسه دارالهجره 1407 ،ق.
 مهریزی ،مهدی و هادی ربانی ،1380،امام علی(ع) ازنگاه دانشوران ،چ ،1تهران ،سازمان چاپ وانتشارات وزارت
فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 یزدان دوست ،حسینعلی ،مهرماه  ،1389علی(ع) فریادعدالت ،نشریه بشری ،شماره .87
 یزدان پرســـت ،حمید ،1388 ،امام علی(ع) ،هشـــتادهشــــت مقـالـه تـاریخی ،روایی ،عرفـانی وادبی دربـاره
امیرالمومنین ،تهران ،اطالعات.
 ن صری ،عبداهلل ،1388 ،ان سان الهی تحلیل شح صیتا مام علی(ع) از د ید گاه عال مه جعفری ،تهران ،دفتر نشــر
فرهنگ اسالمی

