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چکیده
قانونگریزی ،از مهمترین عواملی است که جامعه را به سوی انحطاط سوق میهد .این
اهمیت سبب شده که امام علی

در نهج الاالغه به مصادیق آن اشاره کند .واکـاوی

و تحلیل قانونگریزیهای دوران عثمان ،از این جهت اهمیت دارد که تصویر روشنی از
زمینهها و عوامل انحراف جامعه از آرمانهای اسالمی و در نتیجه ،انحطاط آن را نشان
میدهد .عثمان در دوران خالفت خود از اجرای بعضـی از قـوانین خـودداری نمـود و یـا
قانون را به صورتی که مطابق منفعت و خواست خود میدید ،تفسیر کـرد .او در انتخـاب
کــارگزاران و تقســیم بیــتالمــال و توجــه بــه اعتراضهــای مــردم ،قــوانین پذیرفتــهشــده
اسالمی را ـ که منبعث از احکام قرآن و سنت پیامبر

بود ــ کنـار نهـاد .اقـدامات او،

باعث تضییع حقوق مردم ،حیف و میل اموال عمومی و سلطه تبهکاران بر جـان و مـال
مســلمانان شــد .در نتیجــه ،فقــر و فاصــله طبقــاتی در جامعــه افــزایش یافــت و عمــوم
مسلمانان به حکومت ،بـیاعتمـاد شـدند و نارضـایتی بـه صـورت گسـتردهای در جامعـه
انتشار یافت .پژوهش حاضر با هـدف تبیـین نقـش قـانونگریـزی در انحطـاط جامعـه از
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منظر نهج الاالغه تدوین شده و موضوع ،به روش توصیفی ـ تحلیلی مـورد بررسـی قـرار

گرفته است .نتایج پژوهش ،وجود رابطه معنادار را بین قانونگریزیهای خلیفـه سـوم و
انحطاط جامعه نشان میدهد.
کلیدواژهها :قانونگریزی ،امام علی

 ،نهج الاالغه ،عثمان ،انحطاط جامعه.

مقدمه

هر چند قانون در سامان بخشیدن به زندگی اجتماعی بشر و تنظیم روابط انسانها ،رفع اختالفات
و هموار کردن راه سعادت و تکامل فرد و جامعه نقش ممتازی دارد ،امـا در مقـام اجـرای قـوانین،
همواره موانعی بروز میکند که موجب میشود قانون ،کارآیی الزم نداشته باشد و بخشی از اهداف
یــا تمــام اهــداف قــانونگـذار محقــق نشــود .یکــی ازمهــمتــرین موانــع در مســیر اجــرای قــوانین،
البالغه

فردی و اجتماعی بشر تعیین و توسط پیامبر اکرم

و جانشینان او تبیین و تشـری مـیگـردد ــ

آحاد مردم و حاکمان جامعه مویف به شناخت ،رعایت و پاسداری از قوانین هستند .در این میان،
جایگاه و نقش رهبر جامعه اسالمی دارای اهمیت و حساسیت ویـژهای اسـت .بـر اسـاس اصـول
اسالمی ،رهبر باید عالوه بر شناخت درست احکام اسالم ،متصف به کماالت اخالقی و برخوردار
از ایمان و عزم قوی باشد و برای رسیدن جامعه به سعادت ،تمام سـعی و تـوان خـویش را بـه کـار
بندد و با دقت و روشنبینی و مراقبت مستمر ،امت اسالمی را به سوی اهداف و آرمـانهـای بلنـد
آن ـ که همان سعادت و کامیابی در زندگی دنیا و آخرت است ـ راهبری نماید.
عملکرد جامعه اسالمی پس از رحلت پیامبر اکرم

 ،به ویژه در نیمه اول قرن یکم ،از حیث

انتخاب رهبران جامعه و چگونگی هدایت و راهنمـایی امـت بـه وسـیله رهبـران ،شایسـته تأمـل و
تحلیل است .شش سال دوم دوران خالفـت عثمـان بـا دوران حکومـت پیـامبر اکـرم

وحتـی

دوران خلفای اول و دوم تفاوت های اساسی داشت .خلیفـه سـوم در زمینـه انتخـاب کـارگزاران و
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قانونگریزی است .در جامعه اسالمی ـ که قـوانین از ناحیـه خداونـد متعـال بـرای تنظـیم زنـدگی

تقسیم اموال عمومی و اجرای قوانین اسالمی به گونهای عمل کرد که باعـث بـروز اعتراضهـای
گسترده و شورش عمومی شد .به نظر میرسد عثمان با قانونگریزی ،یعنی تفسیر منفعـتطلبانـه
از قانون و اعمال قدرت به عنوان شخصیتی که اختیارات فراقانونی دارد ،باعث انحراف جامعـه از
اهداف و آرمانهای اسالمی شد .پژوهش حاضـر بـرای بررسـی موضـوع نقـش قـانونگریـزی در
انحطاط جامعه اسالمی از منظر نهج الاالغه انجام یافته است .در این تحقیق ،نشانههای جامعه
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منحط از دیدگاه نهج الاالغه و مصادیق قانونگریزی عثمـان در نهاج الاالغاه بررسـی گردیـده و
ارتباط میان این دو تحلیل شده است .اهمیت بررسی موضوع در این است که مشخص مینمایـد
چرا و چگونه در مدتی کوتاه ،انحرافات عمیقی در جامعه اسالمی به وجـود آمـد و سـمت و سـوی
حرکت آن را به کلی تغییر داد .یافتههای این پژوهش میتواند نقش و تأثیر قانونگریزی را در بروز
انحراف و انحطاط جامعه تبیین نماید.
 .1سابقه و پیشینه تحقیق

اگر چه تحقیق مستقلی در این موضوع تا کنون صورت نگرفته ،امـا مورخـان و محـدثان متقـدم،
مانند یعقـوبی در تااریال یع اوبی (یعقـوبی ،)۶۴ /2 :0310 ،ابـن خلـدون در العاار (ابـن خلـدون،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

 )۵9۴ /2 :03۶3و طبــری در تاااریال طاااری (طبــری ،بیتــا ،)331 /۴ :شــیخ مفیــد در الجماال
(مفید )03۵ :03۶1 ،و مسعودی در مرا الذ ب (مسـعودی )۶90 /0 :03۴۴ ،در ضـمن بیـان
حوادث و وقایع دوران خالفت عثمان ،به بررسی روش حکومتی عثمان پرداختهاند.
همچنین شارحان نهج الاالغاه از قـدیم و جدیـد ،ماننـد ابـن ابـیالحدیـد ،ابـن میـثم ،قطـب
راوندی ،محمد تقی جعفری و مکارم شیرازی در شروح خود ذیل جمالتی از نهج الاالغه ــ کـه در
باره عثمان است ـ موضوع را از دیدگاه نهج الاالغه بررسی کردهاند.
پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل نقش قانونگریزی در انحطاط جامعه به طـور اختصاصـی و
مستقل ،موارد قانونگریـزی عثمـان را از دیـدگاه نهاج الاالغاه بررسـی کـرده و آنهـا را بـه روش
توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانهای ،استنتاج نموده است.
 .۶مفهومشناسی قانونگریزی

واژه قانون ،از لحاظ لغوی ،به معنای اصل بوده و عبارت از امری است کلی که بر همه جزئیـاتش
منطبق گردد و احکام جزئیات از آن شناخته شود (دهخدا :0311 ،ذیل حرف ق) .و در اصطالح،
ضوابط و اصول ّکلی ّ
معینی است که از طرف یک منبع دارای قــدرت و اعــتبار اجــتماعی ،مقـرر
میشود و در آن ،برای همه کسانی که در قلمرو آن منبع قدرت زندگی میکنند ،تـکالیف ،حـقوق
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و مسؤولیتهایی تعیین میشود که همگان ،قوی یا ضعیف ،ملزم به رعایت آن باشند و به عواقب
ّ
تخلف از آن گردن نهند (حقپناه .)2۵۵ :0311 ،وجود قانون برای جریان یـافتن صـحی زنـدگی
ً
اجتماعی بشر و رسیدن به عدالت ،ضروری است .اصوال برقراری عدالت و رسیدن هر فرد از افراد

جامعه به حقوق خود در زمینه فردی ،اجتماعی ،سیاسی ،قضایی وغیره بدون پایبندی به قـانون
و رعایت دقیق آن حاصل نمیشـود (دلشـاد تهرانـی ( .)010 :0391 ،)0کــارکرد اصــلی قـانون،
تنظیم رفتارهای اعضای یک جامعه است که به طور طبیعی دچار تعارضاند .نقش قانون صحی
ّ
و مبتنی بر اصـول انسـانی ،تعیـین حـد و مــرزها ،از بــین بـردن زمینـه اخـتالفهـا ،دفـع تجـاوز
متجاوزان ،داوری میان انسانها ،نشان دادن راه تعالی و کمـال ،ایجـاد نظـم ،برقـراری عـدالت و
فـراهم نـمودن زمینههای تکامل انسان است (حقپناه.)2۵۵ :0311 ،
قوانین ،از لحاظ مرجع قانونگذاری به دو نوع قوانین بشری و قوانین الهی تقسیم مـیشـوند.
بر اساس معارف اسالمی ،قوانین الهی از حیث منبـع قـانونگـذاری و انطبـاق بـا فطـرت انسـان،
برترین قوانین هستند .با توجه به اهداف و کارکردهای قـانون ،قـانونگـذار و مـردم در هـر جامعـه
البالغه

همگان اجرا شود؛ اما یکی از چالشهای بـزرگ بـر سـر راه اجـرای قـوانین ،پدیـده قـانونگریـزی
است .در تعریف قانونگریزی میتوان گفت:
قانونگریزی رفتاری است که از مخالفـت بـا قـوانین رسـمی جامعـه نتیجـه مـیشـود .و
قانونگریز کسی است که با رفتار خود آگاهانه و از روی عمـد ،قـوانین رسـمی جامعـه را
نادیده میگیرد (علیبابایی و فیروزجائیان.)10 :1133 ،

قـانونگریزی پدیدهای حقوقی ـ اجتماعی است که در مقابـل قـانونگرایـی قـرار دارد و دارای
ابعاد و اشکال متعدد است .قانونگریزی مفهوم عام و گستردهتری از قـانونشـکنی دارد (پـروین،
ً
 .)91 :0392معموال سؤال اساسی در زمینه اجرای قوانین این است که آیا قـانون بـر فـرد حـاکم
است یا فرد بر قانون؟ نحوه تعامل افراد با قانون بستگی به این دارد کـه آنـان در عرصـه نظـری و
عملی چه جوابی برای این سؤال دارند .قانونگریزی یعنی این که فرد بـه لحـاظ نظـری یـا عملـی
خود را باالتر از قانون بداند و یا قانون را به صورتی تفسیر کند که با منـافع او سـازگار باشـد .وجـود
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انتظار دارند قانون از سـوی همـه افـراد محتـرم شـمرده شـود و بـدون تبعـیض و اسـتثنا در مـورد

قانونگریزی در جامعه نشـانه آن اسـت کـه دسـتکم بخشـی از مـردم ،آن چنـان کـه اسـتحقاق
داشتهاند ،به حقوق خود نرسیدهاند.
 .3مصادیق قانونگریزی از دیدگاه قرآن و نهج البالغه

قرآن کریم ـ که قانون اساسی اسالم برای دست یابی بشر به سـعادت و کمـال اسـت ــ مکـررا بـه
رعایت قوانین الهی توصیه نموده و انسانها را از قانونگریزی و قانونشکنی بر حذر داشتهاسـت.

313

داستان قـانونگریـزی اصـحاب سـبت و مجـازات شـدید الهـی در مـورد آنـان ،نمونـه ایـن قبیـل
دستورات است (بقره .)۶۵ :گروهی از یهودیان ،قانونی الهـی را ــ کـه روز شـنبه را بـرای آنـان روز
عبادت خداوند قرار داده بود ـ نقض کردند و بـه هشـدارهای فرسـتاده خداونـد اعتنـایی ننمودنـد.
خداوند به کیفر این کار ناپسند ،آنان را به صورت بوزینه مسخ نمود و ایـن مجـازات را مایـه عبـرت
آیندگان و موجب شرمندگی اخـالف آنـان قـرار داد (قرائتـی .)032 /0 :03۵1 ،آیـات مربـوط بـه
داستان باب حطه و قانونگریزی بنیاسرائیل و نیز سرگذشت یاران طـالوت ،فرمانـده شایسـتهای
که مالک انتخاب یاران خود برای مبارزه با دشمن را عدم قانونگریزی آنـان برشـمرد و دههـا آیـه
دیگر نمونههای روشنی هستند که جایگاه قانون و قانونمداری و پرهیز از قانونگریزی را گوشـزد
مینمایند (ر.ک :بقره 2۴۶ ،۵۵ :و 2۴9؛ اعراف.)0۶0 :
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

سخنان امام علی

در نهج الاالغه و سیره عملی آن حضرت نیز همواره بر رعایـت قـوانین

الهی تأکید کرده و از قانونگریزی نهی فرموده است .در جایی فرمودهاند:
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به خدا قسم ،اگر شب را به بیداری بـه روی خـار سـعدان بـه روز آورم ،و بـا قـرار داشـتن
غلها و بندها به بدنم روی زمین کشیده شوم ،پیش من محبوبتر است از این که خـدا
و رسولش را در قیامت مالقات کنم در حالی که به بعضی از مردم ستم نموده ،و چیـزی
از مال بیارزش دنیا غصب کرده باشم(سید رضی ،خطبه 1 .)008

مالحظه میشود که آن حضرت شدیدترین شکنجههای بدنی را از زیر پا گذاشتن قانون الهی
و یلم بر بندگان خدا محبوبتر میداند .در جای دیگر ،به یکی از کارگزاران خود ـ که خبر خیانت
او به اموال عمومی به گوش آن حضرت رسیده بود ـ چنین هشدار دادهاند:
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ِ
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ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ْ
فتکون َِمنَاْلخسر ینَأعماَل؛ َ
ِ
به حق کسی که دانه را شکافت و انسان را آفرید ،اگر این برنامـه حقیقـت داشـته باشـد،
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خود را نزد من خوار و بیاعتبار خواهی یافـت .پـس حـق خداونـدت را سـبک مشـمار ،و

دنیای خود را با نابودی دین خویش آباد مکن ،که از زیانکارترین مـردم خـواهی بـود .آن
حضرت در توصیه به کارگزاران خود قبل از وقوع جرم ،آنـان را از قـانون گریـزی برحـذر
میداشت (همان ،نامه .)81

در نامه 2۵نهج الاالغه به مـأموران جمـعآوری زکـات توصـیههـایی نمـوده و رعایـت قـانون و
اخالق را به عالیترین و دقیقترین صورت گوشزد کرده است .و در جای دیگر فرموده است:
ُ
ْ
َّ
ِإیاکَو َِاَل ْس ِتئثار َِبماَالنا ُ َِفی ِ َأ ْسوة؛َ َ

از این که چیـزی را بـه خـود اختصـاص دهـی در حـالی کـه همـه مـردم در آن مسـاوی

هستند ،بپرهیز (همان ،نامه .)81

البالغه

.4مهمترین نشانههای جامعه منحط از دیدگاه نهج البالغه

مصداقشناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تأثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهـج

با توجه به مطالبی که گذشت ،میتوان استنباط نمود که در قرآن کریم بـر رعایـت قـانون کـه
همان قانون الهی است تأکید شده و قانونگریزی ،به شدت مورد مذمت است .امام علی نیـز
در عرصههای فردی و اجتماعی از قانونگریزی نهی نموده و ضمن اهتمام جدی به پـیشگیـری
از قانونگریزی ،به مقابله با آن پرداختهاست.
با وجود اصرار منابع اصیل فرهنگ اسالمی بر پرهیز از قانونگریـزی ،خلیفـه سـوم در دوران
خالفت خود به ویژه در شش سـال دوم ،اعمـالی انجـام داد کـه بـا قـوانین شـناخته شـده اسـالم
مغایرت ،بلکه تضاد کامل داشت .این کارها باعث اعتراض بزرگان صحابه و عموم مردم شـد و در
نتیجه زمینه شورش مردم و قتل خلیفه را فراهم نمود.
در سخنان امام علی ناخشنودی و اعتراض آن حضرت نسبت به اعمال عثمـان مشـهود
است .آن حضرت ضـمن برشـمردن بعضـی از کارهـای ناپسـند عثمـان ،نتـایج ایـن رویـه را بـازگو
نمودهاند .لذا برای بررسی نقش قانونگریزی عثمان در انحطاط جامعه ،ابتدا نشـانههـای جامعـه
منحط و در ادامه ،مصادیق قانونگریزی عثمان و نتایج آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قبل از بررسی نشانههای جامعه منحط از دیـدگاه نهاج الاالغاه ،مناسـب اسـت مفهـوم انحطـاط
مطالعه و بررسی شود.
 4ـ  .9مفهومشناسی انحطاط

واژه انحطاط به معنای فروافتادن ،پست شدن ،به پستی گراییـدن و بزیـر آمـدن اسـت (دهخـدا:
 /0311ذیل حرف الف) .از لحاظ اصطالحی ،مفهوم انحطاط جامعه از مفاهیمی است که اتفـاق
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نظر کاملی در میان پژوهندگان در باره آن وجود ندارد .اختالف جهانبینی ،باعـث تفـاوت نگـرش
انسان نسبت به موضوع رشد یا انحطاط جامعه میشود .در بینش اسالمی ،رشد و بالندگی جامعه
در جهت علمی و عملی ،یعنی ایمان و عمل صال باعث پیشرفت میشود و رکود و سقوط در هـر
کدام از جنبههای ایمان و عمل صال  ،باعث انحطاط خواهد شد (جوادی آملی.)۶ :03۵۵ ،
لذا میتوان گفت منظور از انحطاط ،این است که جامعه اسالمی در زمینه اعتقادی یا عملـی
با سکون و رکود مواجه شده و یا اعتقادات و اعمال کارگزاران حکومـت و بخـش قابـل تـوجهی از
مردم از معیارهای اصیل اسالمی فاصله گرفته باشد.
امام علی

در سخنان خود ،نشانههای انحطاط و سقوط جامعه را بـه صـورت مکـرر مـورد

بحث قرار دادهاند که جمعبندی سخنان آن حضرت ما را به موارد ذیل رهنمون میشود:
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

 4ـ  .2عدم اطاعت از فرامین الهی

یکی از مهمترین نشانههای جامعه منحط ،عدم اطاعت از دستورات خداونـد و پیـامبر خـدا
رهبران الهی است .امام علی

و

فرمودهاند:

ُ َّ
ِّ
ْ ٌ ُّ
ْ ُ ْ َّ ُ ُ
هضَن ْعمهةَم ْ
وبَ
ن
هذ
َب
َل
َإ
م
ه
هن
َع
اع
هز
ف
هه
َ
هیش
َع
هن
یَغ
َف
ط
َق
و
َق
اَکان
َم
َالل
وَایم
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
َّ ْ
َّ َّ
ْاجتر ُحوها ه َِلنَالل َلیس َِبظًلٍ َِللع ِب ِیْ؛َ َ
به خدا سوگند! قومی که در فراخی نعمت و کامیـابی بـودهانـد و نعمتشـان روی بـه زوال
نهاده ،زوال نعمت را سببی جز ارتکاب گناهان نبوده است؛ زیرا خدا بر بندگانش ستم روا

ندارد (سید رضی ،خطبه .)113

نشانه جامعه توحیدی ،جاری بودن فرمانهای خداوند و اطاعت از آنها است .به هـر میـزان
که در یک جامعه اطاعت عملی از دستورات الهی بیشتر و کاملتر صورت گیرد ،عالمت این است
که حرکت جامعه سمت و سوی الهی و توحیدی دارد و بر عکس ،به هر میزان که مردم و حاکمان
جامعه از اطاعت اوامر الهی فاصله داشته باشند ،به فرهنگ و جامعه جاهلی نزدیکترند.
 4ـ  .3دشمنی و اختالف

تفرقه و اختالف نیز از عالئم جامعه منحط و از بیماریهای مهم اجتماع است که هر جامعهای با
ابتال به آن ،هر چند دارای مؤلفههای مثبت رشد و تکامل باشد ،روی سعادت نخواهـد دیـد .امـام
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علی

فرمودهاند:

ْ
َّ ُ
ِّ
َّ ُ
ْ
َالق ْو َسیْ ُالونَم ْهن ْ
های ِل ِه ْ َمَوَ
کم َِب ْ َ
و َِإنیَوَالل ِ َْلظ ُّنَأنَهؤَل ِء
اج ِتم ِ
هاع ِهمَعلهیَب ِ
ِ
ِّ
تف ُّرق ْ
کمَع ْنَحقکم؛ َ
ِ
سوگند به خدا! میبینم که این قوم به زودی بر شما چیره شوند بـه خـاطر اجتمـاعی کـه
آنان بر باطلشان دارند ،و تفرقهای که شما از حق دارید(همان ،خطبه .)08

با بررسی سخنان آن حضرت مشخص میشـود کـه تفرقـه و اخـتالف بنیـان هـای اجتمـاع را
متزلزل میکند و قدرت و شوکت جامعه را درهم میشکند؛ به طوری کـه هـر چنـد دارای مواضـع
حق باشند ،اما در مقابل نیروهای منسجم و جامعه متحد دشمن شکست خواهند خورد.
 4ـ  .4انتقادناپذیر بودن حاکمان

امام علی

در دوران حکومت خود به نظارت عمومی بر کار خـود و والیـانش اعتقـاد داشـت .او
البالغه

را از او و کارگزارانش درین ننمایند.
در اندیشه امام علی

آسیبزاترین پدیده انسانی و اجتماعی و حکومتی ،خودکـامگی

است که منشاء هر گونه تباهی و ستمگری است (دلشاد تهرانی.)81 :1131 ،

آن حضرت ،ضمن درخواست از مـردم کـه بـا او بـا محافظـه کـاری و تملـق رفتـار نکننـد ،بـه
صراحت بیان نموده که هر که شنیدن سخن حق بر او گران باشد ،عمل به حـق بـرایش دشـوارتر
خواهد بود (ر.ک :سید رضـی ،خطبـه  .)20۶آنچـه بـه روشـنی از سـخنان آن حضـرت اسـتنباط
میشود ،این است که انتقادناپذیر بودن حاکمان و بیتوجهی آنان به دیدگاههای دیگران و بینیـاز
دانستن خود از مشورت ،از بدترین حاالت و صفات حکمرانان و نشـانه سـقوط و انحطـاط جامعـه
است.
 4ـ  .۵فقر و اختالف طبقاتی

مصداقشناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تأثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهـج

این عقیده را در موارد متعددی برای عموم مردم بیان نموده و از آنان خواسته است مشـورت خـود

یکی دیگر از نشانههای انحطاط جامعه ،فقر و اختالف طبقـاتی اسـت .وجـود فقـر و محرومیـت،
ً
معموال با فاصله طبقاتی همراه است و نشان میدهد حکومـت در بـاره دارایـیهـای عمـومی ،بـه
درستی تدبیر ننموده و روابط اقتصادی جامعه به نحو درست و مناسـب تنظـیم نشـده اسـت .امـام
علی

در باره تکلیف خاص دانایان در قبال جامعه طبقاتی فرمودهاند:

َّ
ْ
ْ ُ ُ ُ ْ
َّ
ُ ْ ُ َّ ُ ُ
هاءَ
اص َرَ،وَماَأخذَالل ُ َعلهیَال ُعلم َِ
ودَالن
اض ِرَو َِقیا َالحج ِة َِبوج ِ
لوََلَحضورَالح ِ
ِ ِ
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ْ ُ
َّ
َّ
ْ ُ
أَلَیق ُّارواَعلیَکظ ِةَظ ِال ٍمَوََلَسغ ِبَمظل ٍو ََْ،للقیتَح ْبلهاَعلیَغ ِار ِبها؛َ َ

اگر حضور حاضر ،و تمام بودن حجت بر من به خاطر وجود یاور نبود ،و اگر نبود عهـدی
که خداوند از دانشمندان گرفته که در برابر شکمبـارگی هـیچ سـتمگـر و گرسـنگی هـیچ
مظلومی سکوت ننمایند ،دهنه شتر حکومت را بر کوهانش میانداختم (همـان ،خطبـه

.)1

پیدا است که وجود اخـتالف طبقـاتی از دیـد آن حضـرت مسـئولیتآور اسـت؛ بـه طـوری کـه
خداوند ،از دانایان برای قیام و اعتراض به آن پیمان گرفته است .ایشان یکی از دالیل اصلی قبول
خالفت را وفاکردن به این عهد و پیمان الهی میدانند.
 4ـ  .6جابه جا شدن ارزشها
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

در جامعهای که به انحطاط رفته ،ارزشهای مورد قبـول و پـذیرش جامعـه جـا بـه جـا و دگـرگـون
میشود .ارزشها به ضد ارزش تبدیل میشوند و ضد ارزشها مقبولیت مییابند:

ْ
ً
ُّ
ّأ ّیها َّالن ُاس! إ َّنا ّق ْد ّأ ْص ّب ْح ّنا فی ّد ْهر ّع ُنود ّو ّز ّمنُ ،
ود ّیعد ِف ِیه ال ُم ْح ِس ُن ُم ِسیئا؛
کن
ِ
ٍ
ٍ ٍ
ِ
ٍ

ای مردم ،ما در روزگاری منحرف ،و زمـانی غـرق کفـران در آمـدهایـم ،زمـانی اسـت کـه

نیکوکار بدکار شمرده میشود (همان ،خطبه .)10

روشن است که مردم زمانه چنین وضعی را به وجود آوردهاند؛ امـا جـا بـه جـا شـدن ارزشهـا،
حرکت عمومی جامعه را به سـوی ضـد ارزشهـا سـوق خواهـد داد (مکـارم شـیرازی/2 :031۵ ،
 .)2۵1از این سخنان میتوان استنباط نمـود کـه در جامعـه مـنحط انـواع ارزشهـای اجتمـاعی،
اخالقی ،فرهنگی و سیاسی دگرگون میشـوند .بـروز رذایـل اخالقـی ،ماننـد چاپلوسـی ،دورویـی،
تعصب ،مفاخرههای جاهلی ،بیتوجهی به تهیدستان و بیاحترامی به سالخوردگان ،نشانههـای
روشن انحطاط جامعه هستند که اگر گسترش یابنـد ،جامعـه از ارزشهـای اصـیل اسـالمی تهـی
خواهد شد و به جامعه مسخ شدهای تبدیل میشود که به اهداف و آرمانهـای خـود ــ کـه رشـد و
تعالی همه جانبه و سعادت دنیوی و اخروی فرد و اجتماع است ـ نخواهد رسید.
 4ـ  .7خوار شمردن انسانهای پاک

زمانی که جامعه در سراشیبی انحطاط قرار میگیرد ،بندگان پاک خداوند ـ کـه بـه معیارهـای
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اصیل اسالمی و اطاعت فرمان الهی پایبندی کامل دارند ـ مورد بـیمهـری قـرار مـیگیرنـد.

امام علی

 ،شدت رنج و مشقت انسان های صال در چنین جامعهای را در خطبـه  32نهاج

الاالغه به تصویر کشیدهاند .بیمه ری جامعه و متولیان حکومت ،به انسانهای خداجو ــ کـه
به ارزشهای اسالمی پایبندی کامل دارند ـ نشـانهای از انحطـاط اسـت؛ امـا در تنگنـا قـرار
دادن آنان و یلم و تبعید و شکنجه انسـانهـای حـق مـدار عالمـت قطعـی سـقوط جامعـه در
پرتگاه نابودی است .نتیجه خوار شمردن انسانهای پا ک این است که جامعه از خدمات آنـان
که خالصانه و با انگیزه الهی ارائه می شود ،محروم خواهـد بـود .بـا بسـتن دهـان حـقگویـان،
فریضه امر به معروف و نهی از منکر ترک می شود و آثار سقوط و انحطاط جامعه سریعتر بـروز
مینماید.
البالغه

نشانه بعدی جامعه منحط ،ترک امر به معروف و نهی از منکر است .این فریضـه الهـی ،همچنـان
که در احادیث اشاره شده ،ضامن اجرای دیگر فرایض و تضمین کننده قوام و بقـای جامعـه سـالم
است .امر به معروف و نهی از منکر ،راه رسیدن جامعه به رشد و تکامل را هموار میکند و جامعه را
از بسیاری از خطاها و خطرات مصون نگه میدارد .ترک این واجب بزرگ به هر دلیلـی کـه باشـد،
آغاز کننده سقوط و انحراف و انحطاط جامعه خواهد بود .آن حضرت فرمودهاند:
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ْ
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َالل ُ َأ َّن ْ
کم َِفیَزم ٍانَالق ِائل َِفی ِ َِبالح َق ِلیلَوَاللسانَع ِنَال ِّصْ ِقَ
وَاعل ُمواَر ِحمکم
َّ
ٌ
ْ ِّ
کلیلَوَالًل ِز ُ َِللح َذ ِلیل؛َ َ
ِ
خداوند شما را رحمت کند! آگاه باشید در زمانی هستید که گویای به حق اندک ،و زبـان

از راستی باز مانده و مالزم حق خوار گشته است (سید رضی ،خطبه .)011

ترک امر به معروف و نهی از منکر ،نشانه عـدم اقبـال و توجـه عمـومی بـه سرنوشـت اجتمـاع
است .به نظـر مـیرسـد عـواملی ماننـد :انتقـاد ناپـذیر بـودن حاکمـان ،خشـونت و سـرکوبگـری

مصداقشناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تأثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهـج

 4ـ  .8ترک امر به معروف و نهی از منکر

حکومت ،منفعتطلبی مردم و رواج تملق و چاپلوسی به جای حقیقتگویی در جامعه ،باعـث رواج
این پدیده نامبارک میشود.
اکنون که تعدادی از مهمترین نشانههای جامعه منحط از دیدگاه نهاج الاالغاه بررسـی شـد،
مصادیق قانونگریزی خلیفه سوم ـ که در سوق دادن جامعه اسالمی به سوی سـقوط و انحطـاط
اثرگذار بودهاند ـ از منظر نهج الاالغه بررسی خواهند شد.
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 .۵مصادیق قانونگریزی دوران خالفت عثمان

آنچه قبل از ذکر مصادیق قانونگریزی الزم است مورد اشاره قرار گیرد ،این نکته است که عثمان
به عنوان جانشین پیامبر اکرم

به مقتضای منصب خالفت ،مویف بود قوانین اسـالم را اجـرا

نماید و از نقض قوانین و تخلف از آن جلوگیری کند و جامعه را بر اساس آنچه از دستورات اسـالم
موجود و مورد اتفاق بزرگان صحابه است اداره نماید؛ به عالوه ،عثمان در شورای خالفت ،متعهد
شده بود که بر اساس کتاب خدا و سـنت پیـامبر

و روش خلفـای قبـل رفتـار نمایـد (یعقـوبی،

۶0 /2 :0310؛ ابن خلدون)۵۵۶ :03۶3 ،؛ اما پارهای از اقدامات او در سالهای پایانی خالفت،
با قوانین اسالمی سازگار نبود .ایـن مـوارد ،مصـادیق روشـن قـانونگریـزی خلیفـهانـد و بیشـتر بـا
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

نشانهها و معیارهای انحطاط جامعه ،انطباق دارند.
 ۵ـ  .9خویشاوندساالری و عدم رعایت شایستهگزینی

عثمان در دوران خالفت خود ،معیار انتخاب کارگزاران حکومت را که شایستهساالری و سوابق در
اسالم بود و در دوران خلفای گذشته هم تا حد زیادی مراعات شده بود زیر پا نهاد.اوبا عزل عمـار
یاسر از حکومت کوفه ،ولید بن عقبه ،برادر مادری خود را به عنـوان والـی کوفـه برگزید.ابوموسـی
اشعری را از والیت بصره برکنار کرد و عبدالله بن عامر بن کریز ،پسر دایی کم سن و سـال خـود را
به حکومت بصره انتخاب کرد و عبدالله بن ابی سرح ،برادر رضاعی خود را ابتدا به عنوان کـارگزار
خراج مصر و بعد به عنوان حاکم مصر برگزید (دینوری.)039: 0 ،03۶۴ ،خویشاوندگزینی عثمان
آنچنان نامناسب و ناپسند بود که اکثر منتقدان عثمان ،انتخاب ایـن افـراد را یکـی از اشـتباهات
بزرگ خلیفه دانستند.امام علی

خویشاوند ساالری عثمان را مورد انتقاد قرارداده و فرمودهاند:

َّ
ً ْ
ْ
ْ
ُ
ُ ْ ْ
َحضنی ََِهَبینَن ِث ِیل ِ َو َُم ْعتل ِف ََِهَوَقا َمع ُ َبنوَأ ِبی ِ َیخض ُمونَماعَالل ََِ
” ِإلیَأنَقا َث ِالثَالق ِو َن ِافجا ِ
هَخ ْضمة َْاْلبلَن ْبتة َّ
َالر ِبیع “ (سیدرضی ،خطبه ;)3تا سومی بـه حکومـت رسـید کـه برنامـهای جـز
ِ
ِِِ ِ

انباشتن شکم و تخلیه آن نداشت ،و دودمان پدری او (بنی امیه) به همراهی او برخاستند و چـون

شتری که گیاه تازه بهار را با ولع میخورد به غارت بیت المال دست زدند.در این گفتار ،آن حضرت
بر خویشاوند ساالری عثمان که زمینه تسلط خاندان پدری او را بر جامعه فراهم نمود و هم چنـین
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بر نااهل بودن آنان تصری نمودهاند.

به مقتضای دستورات اسالم ،خلیفـه بایـد بـرای حکومـت بـر مسـلمانان و انجـام امـور آنـان،
صال ترین و شایستهترین افراد را به کار میگمارد .بدین سبب انتخاب افـراد ناشایسـته ،عـدول از
فرامین الهی بود.هم چنین خلیفه سوم ارزشهای مورد نظر اسالم در زمینه انتخاب کـارگزاران را
تغییر داد و آنان را بر مبنای خویشاوندی برگزید.
 ۵ـ  .2بیعدالتی در تقسیم بیت المال

عثمان عالوه بر این که خویشاوندان خود را به مناصب حکومتی گماشـت ،دسـت آنـان را هـم بـر
اموال عمومی باز گذاشت و خود نیز اموال فراوانی را به آنان بخشید .دور نگه داشتن خویشاوندان
البالغه

ها و مقام ها را در میان خود تقسیم کردند و بیت المال و اراضی مسـلمانان رابـه خـود اختصـاص
دادند( .مکارمشیرازی .)310 :0 ،031۵ ،هم چنان که گذشت ،امام علی
ْ

َّ

ْ

ْ

فرمودهانـد” :وَقا َ

مع ُ َب ُنوَأبی َیخض ُمونَماعَالل ََهَخضمةَاْلبلَن ْبتهة َّ
َالر ِبیهع“ (سـید رضـی ،خطبـه ;)3و همـراه او
ِ ِ
ِ ِ
ِِ ِ
ِ

(عثمان) ،دودمان پدری او بر خاستند و چون شتری که گیاه تازه بهار را با ولع میخورد بـه غـارت

بیت المال دست زدند.این سخن نشان میدهد که آنان همچـون چارپایـانی کـه در خـوردن گیـاه
تازه ،به هیچ قاعده و قانونی پایبند نیست و تمام تالشش خوردن و بهره بردن بیشتر است؛ اموال
عمومی مسلمانان را حریصانه به یغما بردند .مرحوم عالمه امینی جمع درهمهایی راکه عثمان ،از
بیت المال بخشید بالن بر یک صد و بیست و شش میلیون و هفتصد و هفتاد هزار درهم مـیدانـد
(امینی.)۵۵ : 0۶ ،03۶۵ ،خلیفه عالوه بر بخشیدن پول به اطرافیان خود ،امـالک و زمـینهـا و
امتیازات ناروای دیگری هم به آنان داد .او چـراگـاههـای اطـراف مدینـه را بـرای چهارپایـان همـه
مسلمانان ممنوع کرد مگر برای بنی امیه .به عبدالله بن ابی سرح تمام غنایمی را که از فت ناحیه

مصداقشناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تأثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهـج

و اطرافیان از حکومت و دسترسی به بیت المال ،تا مـدتی در میـان مسـلمانان رواج داشـت; ولـی
دردوران عثمان ،اوضاع به ّکلی دگرگون شد; بنی ّ
امیه و بنیمروان اطراف او را گرفتند.آنان ،پسـت

شمال غربی افریقا ،یعنی از طرابلس غرب تا طنجه ،به دست آمـده بـود بخشـید ،بـدون ایـن کـه
هیچکس از مسلمانان را در آن شریک قـرار دهـد (ابـن ابـی الحدیـد .)0۶3 :0319 ،خلیفـه ایـن
کارها را پسندیده و بدون اشکال ،تلقی مینمود .از عثمان نقل شده که گفت :خاندان امیه و عبـد
شمس ،خویشان و ویژگان منند و من هر مالی را که بخواهم مخصوص ایشان قرار مـیدهـم .بـه
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خدا سوگند اگـر بـه کلیـدهای بهشـت دسـت یـابم آنهـا را بـه بنـی امیـه تسـلیم مـیکـنم (مفیـد،
بیتا.)001:این سخنان و اقدامات عثمان ،با دستورات صری اسـالم در زمینـه عـدالت و رعایـت
حقوق مردم منافات داشت و زمینه اختالف طبقاتی و فقر را در جامعه ایجـاد نمـود .بنـا بـرایـن در
سقوط و انحطاط جامعه نقشی اساسی داشت.
 ۵ـ  .3خودخواهی و انحصارطلبی

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

خودخواهی و انحصارطلبی هم از موارد قانون گریزی عثمان بود.امام علی فرمودهاند” :وَأناَ
ْ
ْ ْ ْ
ْ
ُْ ُ ْ
َالجزعََهَوَل َّل َُح ٌ
َُاستأثرَفأساء َْاْلثرةََهَوَج َز ْع ُت ْ
جام ٌعَل ْ
کمَو ِاق ٌع َِفهیَال ُم ْسهتأ ِثرَوَ
م
ت
أ
س
أ
َف
م
کمَأمره
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
الج ِاز َع“ (سیدرضی ،خطبه ;)31من وضعش را در چند جمله برای شما خالصـه مـیکـنم :او بـه
ِ
ّ

جور و اسراف حکومت راند ،و شما هم بیش از حد بیتابی کردید .برای خدا حکـم حقـی اسـت در

باره او که جور و اسراف داشت ،و برای شما که خارج از حد عمـل کردیـد .شـارحان نهـج البالغـه
استئثار عثمان را به معنای استبداد و حکومت خودسرانه و مسلط کـردن خویشـاوندان نـاالیق بـر
امور مسلمانان وبیتوجهی او به اعتراضـات دانسـتهانـد (مکـارم شـیرازی23۶ /2 :031۵ ،؛ ابـن
ّّ
میثم)02۶ /0 :031۵ ،؛ اما بعضی از محققان معنای اثره را برگزیدن و انتخاب کـردن و بهتـرین
چیزها را به خود اختصاص دادن و دیگران را محروم کـردن دانسـتهانـد (دلشـاد تهرانـی:03۵1 ،
 .)۵1پرواض است که استئثار ،به هر کدام از معانی فوق گرفته شـود ،صـفت مـذموم و ناپسـندی
است .رواج خودخواهی و استئثار از سوی خلیفه و کارگزاران او به نارضـایتی مسـلمانان انجامیـد و
آنان را به اعتراض و شورش وادار کرد.
 ۵ـ  .4عدم توجه به انتقادها

بیتوجهی عثمان به انتقادهای دلسوزان نیز از مواردی است که در نهج الاالغه به آن اشاره شـده
است .امام علی

فرمودهاند:

ْ ُ
ً
َّ ْ
َّ
َالنا َمق ًاَلَفق ُالواُ َ،ث َّ
همَنق ُمهواَ
اثاَ،وَأ ْوجْ
ِإ َن ُ َقَْکانَعلیَاْل َّم ِةَو ٍاعَأ ْحْثَأ ْحْ َ
فغ ُیروا؛ َ
قبل از من برای مردم حاکمی بود که حوادثی را پدید آورد ،و جای اعتراض و گفت و گـو
علیه خود را برای مردم باز کرد ،مردم هم در باره او سخنانی گفتند ،آن گاه بر او خردهها
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گرفتند و به تغییر او دست زدند (سید رضی ،خطبه .)81

مشورت با مسلمانان و استفاده از دیدگاههای آنان از جمله سنتهایی بود که پیامبر اکرم
با وجود برخورداری از وحی الهی به آن عمل نمود .امام علـی

قاعـدهای مهـم و اساسـی را در

باره انتقادپذیری مطرح نموده و فرمودهاند:

ْ
ْ
ْ ُ
َّ
ْ ْ ْ َّ ْ
َالع ْْعَأ ْن ْ
َیعرضَعلی ِ َکانَالعمل َِب ِهماَأثقلَ
َاستثقلَالح َأنَیقاعَل ََُ،أ ِو
ف ِإن ُ َم ِن

علی َِ؛َ َ

آن که اگر سخن حق به او گفته شود ،یا عدالت به او پیشنهاد گردد ،بـر او سـنگین آیـد،

عمل به حق و عدل بر او دشوارتر است (همان ،خطبه .)011

اماخلیفه سوم نظرهای منتقدان را به خصـوص در مـورد خویشـاوندان خـود نپـذیرفت و بـرای
انتقادها اهمیتی قایل نشد .در منابع تاریخی آمده است که مالک اشتر بـه همـراه عـدهای از اهـل
البالغه

والی را یادآوری کردند و عزل او را خواستار شدند.آنها مدتی در مدینه ماندند ،اما هـیچ اقـدامی از
سوی عثمان در مورد سعید بن عاص صورت نگرفت (مسعودی0۴19 ،ق.)331 /2 :
عثمان در مقابل اقدامات ابـوذر ــ کـه تغییـر و تبـدیلهـای او را در سـنت پیـامبر اکـرم

و

خلفای پیشین یادآوری مینمود ،ابتدا او را به شام فرستاد و هنگامی که معاویه ،کارگزار شام ،هـم
نتوانست افشاگریهای ابوذر را تحمل نماید ،او را به مدینه فراخواند و به بیابـان ربـذه تبعیـد نمـود
(یعقوبی .)۶1 /2 :0310 ،عثمان ،مردم را از بدرقه ابوذر منع نمود؛ اما بر خالف دسـتور او ،امـام
علی

با فرزندان و یاران خود در بدرقه ابوذر حاضر شد و در سـخنانی کـه در خطبـه  031نهاج

الاالغه آمده ،حقانیت او و دنیاطلبی دشمنانش را تأیید نمود .عثمان با عمـار یاسـر و عبداللـه بـن
مسعود ،نیز رفتاری مشابه داشت (یعقوبی ۶۴ /2 :0310 ،و .)۶9
طبیعی بود که اعمال ناپسند عثمان و کارگزاران او موجب انتقاد مردم و اعتراض آنان خواهـد
شد؛ اما خلیفه با بیتوجهی به انتقادها ،زمینه بروز شورش در میان مردم را فراهم نمود .حسن بن

مصداقشناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تأثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهـج

کوفه برای شکایت از بدرفتاری سعید بن عاص ،والی کوفه ،نـزد عثمـان رفتنـد و رفتـار نامناسـب

سعد میگوید:
عایشه برگی از قرآن را میان دو چوب قرار داد و آن را از پس پرده برافراشت و عثمـان در
آن حال ایستاده بود و سخنرانی میکرد .عایشه گفـت :ای عثمـان ،آنچـه را کـه در ایـن
کتاب است برپا دار .عثمان گفت :بس میکنـی یـا آن کـه خانـهات را بـه آتـش بکشـم؟
عایشه گفت :اگر نسبت به همسران پیامبر چنین کنـی ،خـدای و پیـامبرش تـو را لعنـت
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میکنند و این پیراهن پیامبر

است که هنوز کهنه نشده است و حال آن کـه ای پیـر

نادان! سنت او را تو کهنه و دگرگون ساختی (مفید ،بیتا.)38:

بـازخورد اعمـال عثمــان در جامعـه شــامل بـیاعتمــادی و اعتـراض و فاصــلهگـرفتن مــردم از
حکومت بود؛ به طوریکه در مدت طوالنی محاصره عثمـان بـه وسـیله شورشـیان ،مـردم مدینـه
اقدام خاصی در زمینه کمـک بـه عثمـان و جلـوگیری از قتـل او انجـام ندادنـد (مکـارم شـیرازی،
 .)۴91 /2 :031۵از دیدگاه امام علی

عدم توجه بـه انتقادهـا و انتقادناپـذیر بـودن حاکمـان،

نشانه انحطاط جامعه اسـت وحکومـت عثمـان ،بـه ویـژه در سـالهـای پایـانی آن ،نمونـه روشـن
بیاعتنایی به انتقادها است.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

 ۵ـ  .۵عدم اجرای حدود الهی

ّ
اصل حد ،چنان که از قامو
ّ
مرز را از آن رو حد گویند کـه میـان دو شـیء واقـع شـده و مـانع از اخـتالط اسـت (قرشـی بنـایی،
و صحاح به دست میآید ،به معنای منع و دفع اسـت .بنـا بـر ایـن،

0۴02ق .)002 /2 :یکی از بدیهیترین انتظارات از حکومت اسالمی ،اجرای حدود الهی اسـت.
اجرای حدود یعنی به اجرا درآوردن قوانین الهی ،اعم از واجبات و جلوگیری از محرمات و اجـرای
مجازات قانونی افرادی که مرتکب جرائم خـاص مـیشـوند .عـدم پـایبنـدی حکومـت در زمینـه
اجرای حدود و یا اجرای گزینشی آن ،نشانه عـدم تعهـد حاکمـان بـه اجـرای دسـتورهای خداونـد
است .خلیفه سوم از اجرای مجازات در مورد خویشاوندان خود امتناع مینمود .وقتی مـردم کوفـه
برای شکایت از ولید بـن عقبـه (بـرادر مـادری عثمـان) ،بـه مدینـه آمدنـد و گـواهی دادنـد کـه او
میگساری کرده و در حالی که مست بوده است ،نماز صب را با مردم گـزارده و سـپس در محـراب
استفرار کرده و همان جا خوابیده است تا او را از محراب بیرون بردهاند و به جای تالوت قـرآن در
نماز ،شعر مشهوری را خوانده است ،عثمان بر گواهان خشم گرفت و به ایشان ّ
تغیر کـرد و فرمـان
به زدن آنان داد .آنان برای شکایت ،به حضور علی
پیامبر اکرم

رفتند (مفید ،بیتا.)011 :

حکم بن ابیالعاص را ـ کـه از خویشـاوندان نزدیـک عثمـان بـود ــ بـه دلیـل

افساد ،از مدینه رانده و تبعید کرده بودند .به گـواهی تـاریخ در دوران خلفـای اول و دوم ،عثمـان و
بنیامیه از خلیفه خواستند که اجازه بازگشت حکـم بـن ابـی العـاص بـه مدینـه را صـادر کنـد ،امـا
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هیچکدام آنان نپذیرفتند .عثمان بعد از رسیدن بـه خالفـت ،او را بـه مدینـه فراخوانـد و برگردانـد و

ملکی به او بخشید (مسعودی۶90 /0 :03۴۴ ،؛ مفید ،بیتا .)019 :در حادثـه قتـل خلیفـه دوم،
عبیدالله ،فرزند عمر مسلمان بیگناهی به نام هرمزان را به گمان این که در توطئه قتل عمر نقش
ّ
ّ
داشته ،به قتل رساند؛ اما عثمان ،عبید الله بن عمر را نه تنها از حد واجب معاف داشت ،بلکه او را
ّ
بر انجام آن قتل ،مواخذه هم نکرد .امیر المؤمنین در دوران خالفت خود ،از عبید اللـه خـون
هرمزان را مطالبه کرد (ابن میثم.)2۴۶ /2 :031۵ ،
عدم اجرای حدود الهی ـ که از مصادیق عدم اطاعت فرامین الهی است ـ در حکومت عثمـان
به طور مکرر روی داده است .عدم اجرای مجـازات اسـالمی موجـب تضـییع حـق افـراد و حقـوق
عمومی جامعه اسالمی و تضعیف فریضـه الهـی امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و جـرأت یـافتن
خطاکاران برای ادامه قانون شکنی میگردد.
البالغه

انجام هر یک از این موارد توسط او بروز موارد دیگری را اجتناب ناپذیر ساخته است .اساسیتـرین وجـه
قانونگریزی او عدول از فرامین الهی و مهمترین نتیجه آن بازمانـدن جامعـه اسـالمی از پیمـودن راه
رشد و کمال و افتادن در ورطه انحراف و انحطاط است؛ اما مناسـب اسـت نتـایج و آثـار قـانونگریـزی
خلیفه سوم به طور جداگانه بررسی و نقش هر کدام در انحطاط جامعه ،مورد ارزیابی قرار گیرد.
 .۲نتایج قانونگریزی عثمان

قانونگریزیهای عثمان در جامعه اسالمی اثرات و نتایج متعددی بر جای گذاشت کـه بعضـی از
آنها در زمان خود او و بعضی دیگر در سالهای بعد بروز نمود .تأثیر پارهای از این نتایج ،تا امـروز
ً
دامنگیر جوامع اسالمی بوده و هست .این نتایج ،عموما سقوط و انحطـاط جامعـه ،یعنـی فاصـله
گرفتن از موازین اسالمی را نشان میدهند .تفرقه و اختالف ،گسترش فقر و بیعدالتی ،جا به جـا
شدن ارزشها ،دور شدن جامعه از رشد و هدایت و فاصله گـرفتن از دسـتورات الهـی ،نمونـه ایـن

مصداقشناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تأثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهـج

روشن است که قانونگریزیهای خلیفه سوم مانند حلقههای یـک زنجیـر بـه هـم مـرتبط بـوده و

نتایج است.
 6ـ  .9خوار شدن خلیفه و قتل او

یکی از مهمترین نتایج قانونگریزی عثمان ،تنزل منزلت وجایگاه اجتمـاعی او و شـورش مـردم و
قتل خلیفه بود .امام علی
اند:
پرمعنا بیان فرموده ِ

در خطبه شقشـقیه نتـایج اعمـال عثمـان را در سـه عبـارت کوتـاه و
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ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
الیَأ ِنَانتکثَعلی ِ َف ْتل ُ َوَأ ْجهزَعلی ِ َعمل ََُ،وَکبت َِب ِ َِبطن ُت َُ؛َ َ

در نتیجه این اوضاع رشتهاش پنبه شد ،و اعمالش کار او را تمام ساخت ،و شـکمبـارگی
سرنگونش نمو؛(سید رضی ،خطبه .)1

شارحان نهج الاالغه عبارت اول ،یعنی بـاز شـدن رشـته تابیـده شـده عثمـان را کنایـه از ایـن
دانستهاند که با اعمالی که عثمان و اطرافیانش انجام دادند ،سوابقی که برای خـود در نظـر تـوده
مردم فراهم نموده بود و گروهی او را به زهد و قدس میشناختند ،از میان رفت .یا کنایه از این که
تدابیری که برای تشکیل حکومت به کار گرفته بود ،درهـم ریخـت (مکـارم شـیرازی/0 :031۵ ،
 .)3۶۵امام علی
شد.امام علی

در جمله دوم ،به صراحت بیان فرمودهاند که اعمال عثمان ،باعث کشتن او
با هشدار به عثمان از او خواسته بودند در روش خـود تجدیـد نظـر کنـد و آثـار و
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عواقب کشته شدن خلیفه را گوشزد نموده بودند (ر.ک :سید رضی ،خطبه .)0۶۴
قتل عثمان ،زمینه بروز اختالفات و کشمکشهای جدیدی را در جامعه ایجاد نمود که نمونه
بارز آن خروج سودجویان فرصتطلب بر حکومت امام علی

بـه بهانـه خـونخـواهی عثمـان و

ایجاد جنگهای جمل و صفین بود که عالوه بر خسارات انسانی و مـالی فـراوان ،زمینـه فعالیـت
مطلوب را از حکومت امام علی

گرفت و آن حضرت را از رسیدن به اهدافش باز داشت.

بروز تفرقه و اختالفات شدید و ایجاد و گسترش فضـای فتنـه ــ کـه در اثـر عملکـرد ناصـواب
کارگزاران حکومت و بیتوجهی خلیفه بروز نمود ـ نشانه انحطاط جامعه اسالمی بود.
 6ـ  .2تصرف اموال عمومی به وسیله بیخردان تبهکار

یکی از آثار قانونگریزی عثمان ،تصرف اموال عمومی به وسیله اشخاصی اسـت کـه نمونـههـای
روشن فسق و تباهی بودند .امام علی

یکی از نگرانیهای خود را افتـادن حکومـت بـه دسـت

بیخردان تبهکار میدانـد کـه در ایـن صـورت ،اولـین نتیجـه آن ،ایـن اسـت کـه امـوال عمـومی
مسلمانان را در اختیار بگیرند و بین خود دست به دست بگردانند:

ْ ُ
ُ
ً
َّ
ُ
ُ
ْ
َّ
َیلیَأ ْمرَه ِ َذهَِاْل َّم ِة َُسفهاؤهاَوَف َّج ُارهاَ،ف َّیت ِخذواَماعَالله ِ َُدوَلَوَ
وَلکن ِنیَآسیَأن ِ
ً
ْ ً ْ
ً
َّ
َح ْز َبا؛َ َ
ِعبادهَُخو َ
اس ِقین ِ
َلَ،وَالص ِال ِحینَحَر باَوَالف ِ
اما ّ
تأسفم از این است که حکومت این امت به دست بیخردان و تبهکاران افتـد ،و مـال
خدا را در بین خود دست به دست کنند ،و عباد حق را به بردگی گیرنـد ،و بـا شایسـتگان
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به جنگ خیزند ،و فاسقان را همدست خود نمایند (همان ،نامه .)10

شارحان معتقدند منظور آن حضرت از سفها و ّ
فجار ،بنی امیه و پیروانشان هستند (ابن میثم،
 .)339 /۵ :031۵خلیفه سوم با سپردن امـور بـه دسـت افـراد ناشایسـتهای کـه مصـداق واقعـی
تبهکاران بیخرد بودند ،زمینه تصرف و تسلط آنان بـر امـوال عمـومی مسـلمانان را فـراهم نمـود.
سلطه یالمانه ناشایستگان بر اموال عمومی مسلمانان ،نمونه آشکار عدم اطاعت از فرامین الهی
و نشانهای از انحطاط جامعه بود.
 6ـ  .3دشمنی حکومت با صالحان

نمونه این دشمنی و خوار شمردن پاکان و صالحان ،در رفتار عثمان با ابوذر و عمار یاسر و عبدالله
بن مسعود ـ که از اصحاب برگزیده رسول خدا

بودند ــ بیـان شـد (یعقـوبی ۶۴ /2 :0310 ،ــ
البالغه

امر به معروف و نهی از منکر آنان محروم شد و فساد و تباهی به اوج رسید .خوار شمردن صالحان
و آزار و اذیت آنان ،نشانه انحطاط جامعه اسالمی و حکومت آن بود.
 6ـ  .4ارج یافتن فاسقان

در دوران حکومت خلیفه سوم ـ چنان که عموم مورخان تصری نمودهاند ـ افراد فاسق ،مانند ولید
بن عقبه و حکم بن ابیالعاص ـ که در گذشته مطرود بودند ــ مـورد توجـه و احتـرام قـرار گرفتنـد.
امارت والیات به آنان سپرده شـد و از امـوال بیـتالمـال مسـلمین بـه طـور ویـژه بهـرهمنـد شـدند
(مسعودی .)۶90 /0 :03۴۴ ،امام علی

درخطبه  201نهج الاالغاه نحـوه نفـوذ منافقـان در

امور حکومتی را مورد تحلیل قرار دادهاند.
نوع روابطی که امام علی

در این خطبه بین منافقان سودجو و حاکمان ناشایسـت مطـرح

فرمودهاند ،شایسـته تأمـل و دقـت اسـت .منافقـان از ابـزار درور و بهتـان بـرای تقویـت حکومـت

مصداقشناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تأثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهـج

 .)۶9در نتیجه این عمل و سرکوب کردن و بستن دهان انسانهای صال و پاک ،جامعه از نتـایج

پیشوایان گمراه استفاده کردند و در مقابل ،پیشوایان گمراه نیـز بـا دادن حکومـت و مسـلط کـردن
منافقان بر مردم پاداش آنان را پرداختند .بعضـی از شـارحان نهاج الاالغاه ،مصـداق ایـن حرکـت
منافقان را جعل احادیث به وسیله آنـان دانسـتهاند کـه در دوران معاویـه شـدت و گسـترش یافـت
(ابنابی الحدید .)۴2 /00 :03۴ ،اما ناگفته پیـدا اسـت کـه سیاسـت عثمـان هـم در مواجهـه بـا
تعــدادی از افــراد فاســق ،و نحــوه رفتــار او بــا آنــان ،زمینــه ارج یــافتن و وارد شدنشــان را در امــور
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حکومتی فراهم نمود .ارج یافتن فاسقان نمونه روشن عدم اطاعت فرامین الهی و نشانه انحطـاط
جامعه بود.
 6ـ  .۵سلب اعتماد عمومی

بروز فساد و بیبندباری اخالقی و اقتصادی از سوی کارگزاران عثمان زمینه بیاعتمادی عمـومی
را فراهم کرده بود.
امام علی

در نامهای به یکی از کارگزاران حکومتش ـ که خبر خیانت او به امـوال عمـومی

به آن حضرت رسیده بود ـ چنین نوشت:
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

ُ
ْ
کَبق ِطیعه ِة َِد ِینهکَ،وَل ِهئ ْنَکهانَمهاَ
ْتع ُم ُر َُدن
اب ِ
َآخر ِتکَ،وَت ِصلَع ِشهیرت ِ
ِ
یاکَبخ ًر ِ
بلغنیَع ْنکَح ّق َاَ،لجم ُلَأ ْهلکَوَش ْس ُعَن ْعلکَخ ٌیرَم ْنهکَ،وَم ْ
هنَکهان َِب ِصهف ِتکَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ٌْ ْ ْ
ْ ْ َّ
ٌْ ْ ْ
ْ
َیشرکَفهیَأمانهةَأوَْ
ْ
ْ
ٌ
فلیس َِبأهلَأنَیسْ َِب ِ َثغ َرَ،أوَینفذ َِب ِ َأمرَأوَیعلیَل َقْ َرَ،أو
ٍ
ِ
ٍ
ْ
ایة؛َ َ
یَجب ٍَ
ل
ع
َ
ن
َ
م
یؤ
ِ
با ویران کردن آخرتت دنیایت را آباد میکنی ،و به قیمت جدا شدن از دینت به خویشانت

میپیوندی .اگر آنچه از تو به مـن گـزارش شـده ،درسـت باشـد ،شـتر خـانوادهات و بنـد
کفشت از تو بهتر است .کسی که مانند تو باشد ،نه اهلیـت دارد کـه مـرزی بـه وسـیله او
بسته شود ،و نه برنامهای به توسط او اجرا گردد ،و یا مقـامش را بـاال برنـد ،یـا در امـانتی
شریکش نمایند ،یا از خیانت او در امان باشند (سید رضی ،نامه .)11

دقت در عبارات این نامه نشان میدهد که اگر شخصـی کـه امـین شـمرده شـده و بـر امـوال
مسلمین دستی دارد ،مرتکب خیانت شود ،دارای هیچ ارج و قدری نخواهـد بـود و شایسـتگی آن
که مسئولیتی به او سپرده شود ندارد .بدیهی است که با سابقه ناپسند خیانـت بـه امـوال عمـومی،
نمیتوان به امانت داری او اعتماد نمود.
بیاعتمادی عمومی نسبت به کارگزاران حکومت عثمـان ،بـه علـت اعمـال ناشایسـت آنـان،
موجب ایجاد فاصله بین حکومت و مردم و بروز تفرقه و دشمنی در جامعه شده بود.
 6ـ  .6بروز فقر و اختالف طبقاتی و خرابی آبادیها

امام علی
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ضمن تصری به وجود فقر و وجود اختالف شدید طبقاتی ،این پدیده را ــ کـه از

نشانههای جامعه منحط است ـ مذمت کرده و فرمودهاند:

ْ ُ ْ ُ َّ
ً
ُ ْ ً
ً
ْ
ُ ْ
َّ
هراَ،أ ْوَغ ِنیهاَ
َیکابهَْفق َ
اضر ْب َِبط ْر َِفکَحیث َِشئ
ت َِمنَالنا ْ ِ ََ،فهلَتب ِص َّر َِإَل َْف ِقیرا ِ
ِ
َّ ْ ً
ْ
ً َّ
َّ
ِّ
بْع َِن ْعمةَالل ِ َکف َراَ،أ ْوَب ِخیًلَاتخذَال ُبخل َِبح َالل ِ َوفرا؛َ َ
به هر طرف که میخواهی به مردم نظر کن ،آیا جز نیازمندی که رنج نـداری بـر دوش او
است ،یا ثروتمندی که نعمت خدا را کفران میکند ،یا بخیلی که کـه از بخـل ورزیـدن در
حقوق الهی ثروت به دست آورده ،میبینی(همان ،خطبه )101؟

واض اسـت کـه سیاسـتهـای عثمـان در زمینـه خویشاوندسـاالری و بـذل و بخشـشهـای
بیحساب از بیتالمال و بازگذاشتن دست کارگزاران حکومت در جمعآوری ثروت ،در ایجاد چنین
وضعی تأثیر مستقیم داشته است.امام علی

در جای دیگر فرمودهاند:

البالغه

آوارگی مردم شود ،و ستم کردن کار را به جنگ کشاند (همان ،حکمت .)811

این عبارت ـ که از گفتار آن حضرت بـه کـارگزاران حکومـت اسـت ــ از یلـم و بـیعـدالتی در
گرفتن مالیات نهی فرموده و آثار یلم را یادآوری نموده است که ستم بـر مـردم و دریافـت مالیـات
سنگین از آنان موجب ترک روستاها و مراکز کار و کشاورزی و در نتیجه ،ویرانی آبـادیهـا خواهـد
شد (هاشمی خویی.)۵۴2 /20 :03۵۵ ،
اگر کارگزاران حکومت ،اندیشه و همت خود را فقط افزایش درآمدهای حکومت قـرار دهنـد و
نسبت به وضعیت زندگی مردم بیاعتنا باشند ،توده مردم به زودی تحت فشار شدید اقتصادی قرار
خواهند گرفت و به هر صـورت ممکـن حتـی مهـاجرت ،از زیـر بـار مالیـات حکومـت شـانه خـالی
خواهند نمود.
وجود نابسامانی اقتصادی و فقر و اختالف طبقاتی شدید یکی از نشانههـای انحطـاط جامعـه

مصداقشناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تأثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهـج

ْ
ُ ُ ْ
َّ ْ
ْ
ْ
ْ
َالع ْْعَو ْ
ْ
ود َِبالجًل ِءَوَالحیهفَ
َاحذ ِرَالع ْسفَوَالحیفََ،ف ِإنَالع ْسفَیع
است ْع ِمل
ْ ُ ِ
یْعوَإل َّ
یف؛َ َ
یَالس ِ َ
ِ
عدالت را به کارگیر ،و از سختگیری و ستم کردن حذر کن؛ چرا که سختگیری باعث

بود که در دوران عثمان در اثر اعمال خلیفه و کارگزاران حکومت بروز نموده بود.
 6ـ  .7بازماندن جامعه از رسیدن به رشد و کمال

امام علی

برگشت عدهای از مردم جامعه به جاهلیـت ،بعـد از رحلـت رسـول خـدا

را مـورد

تأکید قرار دادهاند:

َّ
ْ ْ
َّ
ب؛َ َ
یَإذاَقبضَالل ُ َر ُسول ُ َرجعَق ْو ٌ َعلیَاْلعقا ِ َ
حت ِ
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تا چون خداوند پیامبرش

را از دنیا برد گروهی به جاهلیت بـاز گشـتند (سـید رضـی،

خطبه .)182

ّ
جاهلیت ،و زنده کردن ارزشهـای آن زمـان اسـت کـه
منظور از این سخن ،بازگشت به عصر
پس از پیامبر در جامعه اسالمی یاهر شد؛ ناصالحان ُپستهای مختلف جامعـه را در اختیـار
گرفتند و صالحان کنار گذارده شدند؛ دنیاپرستی آشکار شد و بیت المـال اسـالمی ــ کـه بـه همـه
تعلق داشت ـ به تدریج در اختیار قشر خاصـی قـرار گرفـت (مکـارم شـیرازی .)۵ :031۵ ،گـر چـه
سخن امام علی

به دوران عثمان اختصـاص نـدارد ،امـا نشـانههـای بازگشـت بـه ارزشهـای

جاهلی ـ که عالمت انحطـاط جامعـه اسـت ــ در ایـن دوران بـروز و نمـود روشـنتـری دارد .امـام
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و یک ـ بهار و تابستان 931۵

علی

در خطبه دیگری عدم انجـام ویـایف و عـدم رعایـت حقـوق متقابـل والـی و مـردم را در

جامعه اسالمی موجب بروز انحرافات بزرگ میدانند:

ْ
ْ
ُ
َّ ُ
ْ
ْ ُ
هةَ،وَ
کلم َ
ال
و
ال
َالر ِعیةَو ِالیهاَ،أ ْوَأ ْجحفََ
و َِإذاَغلب ِت
ِ
یَبر ِع ِیت ََِ،اختلفهتَهن ِالهکال ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ِّ
ْ
ْ
ْ
ُّ
ُ
ینَ،وَترکهتَمحهاج ُّ
ْ
ُ
َالسهن ِنَفع ِمهلَ
َاْلدغاع َِفهیَالهْ ِ َ
ظهرتَمع ِالمَالجو ِرَوَکثر ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
ُ ِّ
ُ ْ
ُ ُّ
َالن ُفو ََ،فهًل ْ
َیسهت ْوحش َِلع ِظه ِیمَحه َ
ِبالهویَ،وَعطل ِتَاْل ْحکا ُ َوَکثرت َِعلل
ِ
ُ
ُ ِّ
ایلَف ِعلَ؛ َ
عطلََ،وََل َِلع ِظ ِیمَب
ِ
ٍ
ولی اگر رعیت بر والی غالب شود ،یا والی بر رعیت ستم کند ،اختالف کلمه پیدا شود ،و
نشانههای ستم آشکار گـردد ،و افسـاد و اخـتالل در دیـن زیـاد شـود ،و راههـای روشـن
ّ
سنتها رها گردد ،و از روی هوای نفس عمل شود ،و اجرای احکام رو به تعطیلی رود ،و
ّ
بیماری روانها زیاد شود .در آن وقت ،مردم از تعطیل حـق عظـیم نترسـند ،و بـر انجـام
گرفتن باطل بزرگ وحشت نکنند (همان ،خطبه .)011

آن حضرت در این خطبه آثار ستمکاری و عدم رعایت متقابـل حقـوق حـاکم و رعیـت را بیـان
فرمودهاند .هر کدام از نشانههای تعیین شده توسط آن حضـرت ،یکـی از نشـانههـای گمراهـی و
انحراف از راه رشد و سعادت است .شاید بتوان گفت عدم حساسیت و بـیتفـاوت بـودن جامعـه در
برابر تعطیل حق و انجام باطل ـ کـه نمونـه روشـن تـرک امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اسـت ــ
زیانبارترین نتیجهای است که از کنار نهادن قوانین الهی در ارتباط مردم و حکومت به بار میآیـد
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و به خوبی انحطاط و سقوط جامعه را نشان میدهد.

نتیجه گیری

موارد بررسی شده در این پژوهش ،نتایج ذیل را نشان میدهد:
 .0خلیفه سوم و کارگزاران حکومت او قوانین پذیرفته شده جامعه اسالمی را نادیده گرفتـه ویـا
به صورتی که در بردارنده منافع آنان باشد ،تفسیر کردهاند.
 .2بیشــتر مــوارد قــانونگریــزی عثمــان مربــوط بــه دادن امتیــازات نــاروا بــه اطرافیــان و
خویشاوندانش بوده است.
 .3قانونگریزی ،جامعه را به سوی انحـراف از معیارهـای صـحی اسـالمی و انحطـاط سـوق
میدهد و موجب تضعیف احکام الهـی ،گسـترش فقـر و بـیعـدالتی ،ایجـاد فاصـله بـین مـردم و
حکومت و بازماندن جامعه از پیمودن مسیر رشد و کمال میشود.

پینوشت:
 . 1در تمام مقاله از ترجمه نهج الاالغه حسین انصاریان استفاده شده است.

البالغه

اسالمی بروز نمود ،آثارسوء قانونگریزی میتواند تا سالهای متمادی گریبانگیر جامعه شود.

مصداقشناسی قانون گریزی خلیفه سوم و تأثیر آن در انحطاط جامعه از منظر نهـج

 .۴همچنان که نتـایج قـانونگریـزی عثمـان از دوران حکومـت او تـا سـالهـا بعـد در جامعـه
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