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معیل تبعیض نهادج ،چه در حوزه نظرج و چه در حوزه عملوی ،راهکارهوایی
از جمله اتحاد و همبستگی همهجانبه ،تشریک مساعی مبتنی بر ترووا ،تورویج
فرهنگ مشورت و ...بهدست آمد .بر اسا

فرمایشهاج حیرت علی

هر

جایی که ردپایی از روحیه غرور و استکبار باشد ،حق افراد مظلوم و سوتمدیده
پایمال میشود .باوجود آنکه نهادپرستان ارزشهایی مثل رنگ ،پوست ،زبوان،
نهاد ،استعداد ،قومیت و ملیت را عامل برترج میداننود ،در دیوآ اسوقم معیوار
برترج انسانها ،پرهیزکارج و تروج است.
واژههای کلیدی
تبعیض نهادج ،حیرت علی
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 ،نهج البقغه ،تروج.

مقدّمه
امروزه مفهوم حروپ بشر ،محی زیست ،افقحات ،دموکراسی ،تکثرگرایوی و
آزادج موردتوجه است و افراد درفددند تا خود را بهنوعی مداف ایوآ واژههوا
نشان دهند .البته کمتر کسی واژهاج ماننود «تبعویض نوهادج»« ،1آپارتایود» 2و
«نهادپرستی» را که هر سه واژه از یک مرولهاند ،میشناسد و هزاران نفر بوهطور
عمیق ایآ وضعیت رنجآور را درک نمیکنندب اما میلیونها انسان بهطور مستریم
از ایآ شیوههاج غیرانسانی که حروپ آنها را در تمام زمینوهها پایموال کورده
است ،رنج میبرند .بر اسا

کنوانسیون بیآالمللت رف هر نوع تبعیض نوهادي،

مفهوم تبعیض نهادي اطقپ میشود به هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محودودیت
1-Racial Discrimination.
2-Apartheid.

یا رجحانت که براسا

نهاد و رنگ یا نسب یا منشأ ملت یا قومت مبتنت بوده و

هدف یا اثر آن ،از بیآبردن یا در معرض تهدید و مجاطره قراردادن شناسایت یا
تمت یا استیفاء در شرای متساوي از حروپ بشر و آزاديهاي اساست در زمینه
(مجم عمومی سازمان ملل متحد)1965 ،1
هر چند در جهان معافر ،تبعیض نهادج جزء خشوونتهاج جودج حرووپ
بشر به حسام میآید ،بهواسطه آزمندج و تأمیآ مناف برخی از افراد ،گروهها،
سازمانها و در برخی موارد دولتها ،انواع تبعیضها برضد برخوی از افوراد و
گروه هاج دیگر بر حسب نهاد ،رنگ پوست ،دیآ ،نسل یوا ریشوه ملوی آنهوا
اعمال میشود و توده عظیم انسانی در رنج زندگی میکنند( .خداوردج:1384 ،
 )37تبعیض نهادج زمانی پدید میآید که شجصی از نظر گروهی ،مربوول واقو
نمی شود و ایآ نبود مربولیت ،ناشی از نهاد ،رنگ پوست ،دیآ یا افالت ملوی و
قومی وج است( .حروپ بشر استرالیا)2012،2
آپارتاید در زبان آفریکا  3بهمعناج جدایی و جداسازج است و نامی است
ک ه دولت آفریراج جنوبی بوه نظوام تبعویض نوهادج خوود داده بوود .ایوآ واژه
نجستیآبار در سال  1943در روزنامه دج بورگر ،4وابسته به حزم ملیگوراج
آفریراج جنوبی به کار رفت .ظاهر ًا علت انتجام واژه آپارتاید ایآ بوود کوه بوا
استفاده از واژهاج خارجی در انگلیس ،چیزج بیگانه و شوم الرا شوود .تودویآ
1-United Nations General Assembly
2-Australian Human Rights Commission
(زبان سفیدپوستان هلندجتبار آفریراج جنوبی) 3- Afrikaans
4-Deborger
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سیاست و اجتماعت و فرهنگت یا در هر زمینه دیگري از حیات عموومت باشود.
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سیاست آپارتاید ،کار کمیسیون ویههاج بود که از طرف حزم ملیگرا تشوکیل
شده بود .معنی و ماهیت واقعیت آپارتاید چنیآ است:
زندگی پرامتیاز و پرتنعم براج اقلیت سفیدپوسوت ،بور پایوه اسوتثمار شودید
نیروج کار اکثریت غیرسفیدپوست و نظام تبعیض نهادج ،سکنه سفیدپوست را
که کمتر از یکپنجم جمعیت کشور را تشکیل میداد ،قادر ساخته بود کنتورل
ق به دست داشته باشند و به اسوتثمار اکثریوت غیرسوفید
امور جمهورج را عم ً
پوست ادامه دهند( .اعقمیه جهانی حروپ بشر)2014 ،1

«تبعیض نهادج» هر نوع تمایز و ممنوعیت یا محدودیت و رجحانی است که
بر اسا

نهاد و رنگ یا نسب یا منشاء ملی یا قوومی بوه وجوود آموده اسوت.

تبعیض نهادج یعنی برترج انسانی بر انسان دیگر یا گروهوی بور گوروه دیگور
بهواسطه ویهگی هایی ناتی و غیراکتسوابی ماننود رنوگ پوسوت ،زبوان ،نوهاد،
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استعدادهاج خدادادج ،قومیت و ملیوت( .جعفورج و همکواران)152 :1390 ،
جامعهشناسان ،مورخان و انسان شناسان معتردند وقتی دو گروه با رنگ پوست
و ظاهر فیزیکی متفاوت با هم در تما

قورار میگیرنود و بور سور موضووعی

رقابت می کنند ،تبعیض نهادج با شدت و خشونت بیشوترج بوروز میکنودب اموا
جوامعی که عارج از هرگونه درگیرج نهادج هستند ،از پتانسیل همه شوهروندان
خود بهره برده و بهسوج ح ف ایآ تعصبات گام میبردارند( .کنفرانس جهوانی
علیه نهادپرستی)2001 ،2
تبعیض نهادج و حل ایآ معیل از دیربواز از مبواحثی بووده کوه مطمحنظور
بسیارج از اندیشمندان بشرج قرار گرفته است .اولیآ پرسشوی کوه در ایآبواره
1-Universal Declaration of Human Rights.
2- World Conference against Racism.

مطر میش ود ،ایآ است که چرا تبعیض و تفاوت در جهان دیوده میشوود؟ در
ایآ میان تمایز بیآ دو واژه تفاوت و تبعیض را باید دانسوت .آنچوه در خلروت
استحراپ هاج همسان ،بیآ اشیاء فرپ گ اشته شودب ولی «تفاوت» آن است کوه
در شرای نامساوج ،فرپ گ اشته میشودب به عبارت دیگور تبعویض از ناحیوه
دهنده است و تفاوت از ناحیه گیرنده است( .مطهرج)101 :1375،
بدیآترتیب ،مکتب حیاتبجش اسقم ،نه تنها از حق حیوات ،بلکوه از حوق
آزادي ،حق دادخواهت ،حق برابري ،حق امنیت ،حروپ اقلیتها و دهها حروپ
دیگر که امروزه برخت از آنها مفواد بیانیوه جهوانت حرووپ بشور را تشوکیل
متدهنوود ،بهروشوونت و آگاهانووه یوواد کوورده اسووت( .جعفوورج)1392 ،
پیامبراعظم

و امیرالمومنیآ حیرت علوت

نیوز در مروام عمول حرووپ

اساست بشر را به بهتریآ وجه اجراء کرده و تصویري از تعالت حرووپ بشور در
عصر خود را براي تمامت عصرها و نسلها به نمایش گ اشتهاند.
انسوان موجوودي اجتمواعی اسوت و بوراي بهزیسوتی و همزیسوتی
مسالمتآمیز ،ناگزیر به همکاري با دیگران ،مشارکت در عرفوههاي مجتلوف
اجتماعی ،پ یرش مسئولیت و داشتآ سهمی براج سوازندگی جامعوۀ خوویش
اسوتب زیورا نیازهوا و خواسوتههاج گونواگون ،او را وادار میکنود کوه بوا
مساعدت و یارج دیگران ،موان و مشکقت را از پیش پواج خوود بوردارد و
اطمینان و آراموش خوود را حفوظ و بوه سووج کموال مطلووم حرکوت کنود.
(سبحانینهاد و رضایی)1391 ،
از نظر امامعلی

 ،زندگی اجتماعی براي انسانها ضرورج است و بدون

آن قادر به استمرار حیات مادي و معنوج نجواهند بود .اموام خوود ضورورت
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وجود دارد ،تفاوت است نه تبعیض« .تبعیض» آن است که در شرای مساوج و
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زندگی اجتماعی را چنیآ اعقم میکنند که هویچکس چوون موآ بوه ضورورت
زندگی اجتماعی و وحدت و یکپارچگی امت اسقمی ،ایمان و اعتراد ندارد.
بر ایآ اسا

مسئله افلی پهوهش حاضر ،بررسی مسئله تبعیض نوهادج و

راهکارهاج مرابله با آن بر اسا

فرمایشهاج حیرت علی

اسوت ،امیود

اینکه از رهیافت ایآ پهوهش گامهایی انسانی و اخققی براج زندگی اجتماعی
بشر برداشته شود.
پرسشهای پژوهش
ازآنجایی که امروزه جوام بشرج دست به گریبان معیل تبعیض نوهادج اسوت،
در ایآ پهوهش بر آن شدیم کقم مول علی

را مبنا قرار دهیم تا بتووانیم بور

مبناج ایآ فرمایشها ،راهحلی نظرج و عملی ارائه دهیمب بنابرایآ پرسوشهایی
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که در ایآ پهوهش بررسی میشوند ،عبارتاند از:
 -تبعیض نهادج از منظر فرمایشهاج حیرت علی

چه جایگاهی دارد؟

 -راهبردهاج مرابله با تبعیض نهادج از نظر حیرت علی

کدام است؟

روششناسی
در ایآ مطالعه مفهوم تبعیض نهادج بهمعناج آنچه در کنوانسویون رفو تبعویض
نهادج مطر شده ،موردتوجه بودهب اما ایآ مفهوم با استناد به سجنان گوهربوار
حیرت علی

در نهج البقغه و بهفورت موشکافانه ،با روش کیفی تحلیول

و بررسی شده است.
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ازآنجایی که ماهیت انجام پهوهش ،تحلیل اسنادج است و مجمووع منواب و
اسناد معتبر استفاده شدهاند ،شیوه انجام پهوهش ،توفیفی با رویکورد تحلیلوی

انتجام شده است .در ایآ شیوه ،با بررسی اسناد و مناب مکتوم و متون معتبور
اسقمی ،فرمایشهاج حیرت علی

تحلیل کیفی شدهاند .منواب مکتووم و

بهفورت تحلیل محتوا بررسی شده و دادهها به شویوه تحلیول محتوواج کیفوی
تجزیه و تحلیل شده اند تا راهبردهاج مبارزه با تبعیض نهادج از نظور حیورت
علی

به تصویر کشیده شود.

جایگاه تبعیض نژادی در دوران حکومت حضرت علی
با نگاهی اجمالی به دوران حکومت حیرت علوی

متوجوه میشوویم کوه

مسئله تبعیض نهادج و مبارزه با آن یکی از دغدغههاج ایشان بووده اسوت .در
آن زمان در شهر کوفه مانند سایر قبایل عرم ،به مسئله قبیله ،عشیره و تعصوب
نسبت به آن ،توجه خافی میشد و عشیره در نظر آنهوا بهتور از هور چیوزج
جلوه میکرد و رقابتهاج طایفهاج نمود بارزج داشت .حیورت علوی

از

ایآ فرهنگ عصبیت 1به ستوه آمده بودند و با ایراد خطبهاج 2در ایآبواره قصود
داشتند رسم تعصب قبیلهاج را بشکنند و روحیه برترججویی نسبت به دیگوران
را شکست دهند .حیرت امیر ایآ خطبه را درحالیکه سوار بر اسب در محلوی
 .1ع صبیت از ماده(عصبه) است .عصبه ،قوم و خویشهاج پدرج را میگویند .هرگاه قبیلهاج میخواسوت بوا
قبیله اج دیگر در جاهلیت ،تفاخر کند یا نزاع نماید ،به سراغ عموها و عموزادههاج خود میرفت و آنان را وارد
معرکه میکردب ل ا به ایآ اعتبار عصبیت بهمعناج افتجارفروختآ و استعانت بهوسیله عصبه و قوم و خویشهاج
پدرج است .در هر فورت برترج نهادج و برترج طایفگی را عصبیت میگویند( .لسان العرم.)605 ،1 ،
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الکترونیکی معتبر اسقمی از جمله نهجالبقغه و متوون اسوقمی بالدسوتی نیوز

 .2خطبه  - 192ایآ خطبه را «قافعه» یعنی تحریرکننده نامیدنود کوه در آن حیورت ارزشهواج جواهلی را
کوچک و خار شمردهاند.

111

که روسا و سران قبایل جم بودند ،ایراد کردند .حیرت خطبوه را بوا داسوتان
تکبر شیطان و مطرود و منفورشدنش نکر میکنندب زیرا شویطان نجستیآکسوی
است که روحیه استکبار و تعصب در او ظاهر میشود و بر آدم فجر میفروشود
و در اثر همیآ استکبار ،ملعون و مطرود از رحمت الهی میشود .ایشان در ایوآ
بیان به مجاطبان میفهمانند که هر کس در خود روحیوه اسوتکبار و خوودبینی
داشته باشد ،به همان راه شیطان رفته است .حیورت در اولویآ جملوه بوه ایوآ
فورت پروردگار را ستایش میکنند:
ه
ه ه
هه ه ه
اء»ب ستایش خداوندج را سزاست که لبا
«ا ْل َح ْم ُد َّلل ال َّ ي لَب َس ا ْلع َّز َو ا ْلک ْبریَ َ
عزت و بزرگی پوشید.

بووهنظر میرسوود اسووتفادهکردن حیوورت امیوور

از واژه لبووا  ،کنایووه از

احاطه داشتآ عزت و بزرگی خداوند بر همه چیز است و چون ایآگونوه اسوت،
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جایی براج ابراز وجود ماسوج َ ّالل نمیماند .در جمله بعد ایشان میفرمایند:
«و اختارهما لنفسه دون خلره ،و جعلهما حمی و حرم ًا علی غیره»ب و آن دو را
براج خود انتجام و از دیگر پدیدهها باز داشت( .نهج البقغه)192 ،

کسی را جایگاه عزت و بزرگی جز پروردگار نیسوتب پوس همویآ جملوه،
برتوورج نووهادج را باطوول و بووه دور از حریرووت میدانوود .جامعووه موودنظر
امامعلی

جامعه اج است که بر اسا

مفاهیم عالی انسانی و نه نهادج بر پوا

شود( .جرداپ)53 :1379 ،
راز تفاوت انسانها
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با نگریستآ به جهان پیرامون خود ،تفاوتهاج زیادج بیآ همه موجودات یافت
میشود .ایآ تفاوتها چگونه تبیآ میشود؟ آیا باید گفته شود ،کسی کوه جوزء

ملت هاج مترقی ،داراج پوستی سفید و انودام متناسوب اسوت ،بور انسوانهاج
دیگرج که جزء ملتهاج کمترتوسعه یافته ،داراج پوستی سیاه و اندام نواموزون
علی

چنیآ بیان میشود:
ه
اد ه ه
ه
ه
ک َأن َُّه ْم کَانُوا هف ْل َر ًة هم ْآ َسبَ هخ َأ ْرض َو َع ْ به َها َو
ئ طین هه ْم َو َنل َ
«إن ََّما َف َّر َپ بَ ْینَ ُه ْم َمبَ ُ
ه ه
ق هف َها
َح ْز هن ت ُ ْربَة َو َس ْهله َها َف ُه ْم َعلَی َح َس هب قُ ْر هم َأ ْر هض هه ْم یَتَ َر َارب ُ َ
ون َو َعلَی َق ْد هر ا ْخت َ
یتفاوتون فتام الرو هاء ن هاقص العر هل و ماد الرام هة ق ه
صیر َالْ هه َّم هة َو َزاکهی َالْ َعم ه
ویح
ول َقبه ُ
َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ ُّ َ ُّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ ُ
ه
ه ه
ه
ه
وه َالْ َرلْ ه
وب
وف َا َّلی هریبَة ُمنْکَ ُر َالْ َجلیبَة َو تَائ ُ
لس ْب هر َو َم ْع ُر ُ
یب َالْ َر ْع هر بَع ُ
ید َا َّ
َالْ َمنْ َظ هر َو َق هر ُ
ه
ان ح هد ُید َا ْلجنَ ه
ه
ان»ب علت تفاوتهاج مردم ،گونواگونی
ُمتَ َف ِّر ُپ َالل ِّ
ُّب َو َطل ُ
َ
یق َالل َِّس َ
سرشت آنان استب زیرا آدمیان در آغاز ،ترکیبوی از خواک شوور و شویریآ،

سجت و نرم بودندب پس آنان به میزان نزدیکبودن خاکشان با هم ،نزدیوک و
به اندازه دورج آن از هم ،دور و متفاوتاند .یکی زیباروج و کمخرد ،دیگرج
بلندقامت و کمهموت ،یکوی زشوتروج و نیکوکوار ،دیگورج کوتاهقاموت و
خوشفکر ،یکی پاکسرشت و بداخقپ ،دیگرج خوشقلوب و آشوفتهعرل و
آن دیگرج سجنورج دل آگاه است؟ (نهج البقغه ،خطبه )234

حیرت علی

انسان ها را از لحوا خلروت یکسوان و هماننود معرفوی

میکند .در ادامه بیان میکنند که ایآ انسانها متفاوت آفریده شدهاند .تفاوتهوا
علل و عوامل طبیعی داشته و به شرای زندگی ،نوع تغ یه و شورای اجتمواعی
محی زیست ارتباط دارد .ایآ امر می تواند شبهات مربوط به عدل الهی را نیوز
پاسخ گوید .در تکمیل پاسخ به تفاوتها باید گفته شود که راز تفاوتهوا یوک
کلمه استب تفاوت موجودات ،ناتی آنها است و ایآ تفاوت لزمه نظام علت و
معلول است .معناج نظام علت و معلول ایآ است که هر معلولی ،علت خواخ و
هر علتی ،معلول ویهه دارد( .مطهرج)103: 1375 ،
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است ،برترج دارد؟ ایآ مسئله مبتنی بر وجود تفاوتهاست که از نظر حیرت
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مالک برتری انسانها در کالم موال علی
اگر نهادپرستان ،مقک برترج انسانها و ملتها را به نادرستی ،رنوگ پوسوت،
نووهاد و قومیووت و امووورج از ایووآ قبیوول میداننوود ،در مرابوول ایووآ مواضوو ،
امامعلی

معیار دیگرج را مقک برترج انسانها برمیشمارند .همانگونهکوه

در قوورآن ،خداونوود مووقک برتوورج را تروووج معرفووی میکننوود .حیوورت
علی

مقک برترج انسانها بر یکدیگر را نیز تروج معرفی میکننود .ایشوان

در ایآباره میفرمایند:
الل جل ثناؤه َأ ْکثرکم هن ْکرا له و َأ ْکورمکم هعن ه
ه
وه َو
ود َ ّالل َأ ْترواک ُ ْم لَ ُ
ََ ُْ ْ َ
« هإنَّ َأ َحبَّک ُ ْم هإلَی َ ّ َ َّ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ ً َ ُ َ
ام َ ه
ه
الل َأ َش ُّدک ُ ْم لَ ُه َخ ْوف ًا»ب محبومتریآ شوما نوزد خودا کسوانی
َأ ْنجاک ُ ْم م ْآ َع ه ّ
هستند که نکر زیاد دارند و گرامیتریآ شما نزد خدا کسانی هستند که با ترواترند
و نجاتیافتهتریآ شما کسانی هستند که بیشوتریآ خووف را (از خداونود) دارنود.
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(نورج)175: 1408 ،

با توجه به ایآ آیه حیرت میفرمایند:
ه
یم ع َ ابه ه
ه ه
هه
ه
هه
وه»ب
الل َح َّق ت ُ َراتهَ ،و ْاس َعوا فت َم ْر َضاتهَ ،و ْاح َ ُروا َما َح َّ َرک ُ ْم مآ َأل ه َ
«اتَّرُوا َ ّ َ
سعی در رضاج خدا داشته باشید و بترسید از آنچه شما را از سجتی ع ام آن
برح ر نمودهاند( .آلعمران( )102 ،تمیمی آمدج)269 :1366،

حیرت علی

درباره کسی که حق تروا را آنگونه که شایسته اسوت ،بوه

جا میآورد ،میفرمایند:
ه
ه ه
هه
ه
وق
وز ًا به َ
واء به َ
وق َموال َو ع ّ
الل أُنْس ًا ب َق َأنیس َو َغنَ ً
الل َح َّق ت ُ َراته َأ ْع َط ُ
اه َّ ُ
« َمآ ات َّ َری َّ َ
ُسوولْ َطان»ب خداونوود بووه او چیزهووایی عطووا میکنوود بوودون لوووازم معمووول،
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مانند اُنس بدون انیس ،بی نیازج بدون مال و عزتی بدون سولطنت( .طبرسوی،
)44: 1385

تروا را بهعنوان ریسمانی استوار و دستگیره محکم و قلوه

حیرت علی

بلندج که پناهگاهی مطمئآ است ،معرفی میکنند:

در خطبه همام از نظر حیرت علی

سیماج کسانی که اهل تروا هسوتند،

ایآگونه ترسیم میشود:

ه ه
ه
ه
« َفا ْلمترُ َ ه
اد َو َم ْشوی ُ ُه ُم
ون ف َیها ُه ْم َأ ْه ُ
ُ َّ
ام َو َم ْلبَ ُس ُه ُم ال ْقت َص ُ
الص َو ُ
ل ا ْل َف َیائ هل َم ْنطرُ ُه ُم َّ
اض خ َیوعوا ه هلل بهالطَّ اع ه
الل»ب اموا
وه َفب ُ ههتُووا َغ ِّ
ویآ َأ ْب َص َ
الت َّ َو ُ ُ َ ُ َّ
اض َ
َ
وار ُه ْم َع َّموا َح َّ
ور َم َّ ُ
پرهیزگاران در دنیا داراج فییلتهاج برترند ،سجنانشان راست ،پوشش آنان

میانهروج و راه رفتنشان با تواض و فروتنی است .چشمان خوود را بور آنچوه
خدا حرام کرده میپوشانند و گوشهاج خود را وقف دانش سودمند کردهانود
و در روزگار سجتی و گشایش ،حالشان یکسان است و اگر نبود مرگوی کوه
خدا بر آنها مردر فرموده ،رو آنان حتی به اندازه برهمزدن چشم ،در بدنها
قرار نمی گرفت ،از شووپ دیودار بهشوت و از تور

عو ام جهونم ،خودا در

جانشان بزرگ و دیگران کوچکمردارند( ».همان ،خطبه )193

راهبردهای نظری مربوط به تبعیض نژادی
حیرت علی

در نامه  53نهج البقغه1راج به تبعویض نوهادج و پرهیوز از

آن ،مطالبی بیان داشتهاند .ایشان در تبییآ نفی تبعویض نوهادج ،موردم را بوه دو
دسته ترسیم کردهاند:
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صموا بهت ْرو ه
ه ه ه
الل َف هإنَّ لَها حب ه
« َف ه
وه ُ » (نهوج
َ َ ْ ً
ق َوثیر ًا ُع ْر َوت ُ ُه َو َم ْعر ًق َمنیع ًا ن ْر َوت ُ ُ
اعتَ ُ َ َ َّ
ْ
البقغه ،خطبه)190

 .1نامه به مالک اشتر در سال  38هجرج ،هنگامی که او را به فرماندارج مصر برگزید ،آن هنگوام کوه اوضواع
محمدبآابیبکر متزلزل شد .ایآ نامه از طولنیتریآ نامههاست که زیبایی تمام نامههاج حیرت را دارد.
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« َف هإن َّهم هف ْن َف ه
ان هإ َّما َأ ٌخ لَ َك هفت َا ِّلد ه
یآ َو هإ َّما نَ هظیر لَ َك هفت َا ْل َج ْل هق»ب دسوتهاج بورادر
ُْ
ٌ
دینی تو و دستهاج دیگر در آفرینش ،همانند تو هستند( ».نهج البقغه)405 ،

ایآ فراز بیانگر نفی نهادپرستی و نفی خودبرتربینی و تأیید ایآ است که همه
ملتها برادر و برابرند .در قرآن کریم به همانندج و یکسوانبودن انسوانها در
آفرینش اشاره شده است .بهعنوان مثال خداوند ،آفرینش انسوانها را ایآگونوه
توفیف میکند:
یها أالیُّهها النَّاسُ إِن کُنتُمَ فری رهیَبٍ مِّنال الْبهعَثر فالإِنَّا خاللالقْنالاکُم مِّلن تُلرالابٍ مُلم
مرن هُّطْاَةٍ مُم مرنْ عَلَقَةٍ مُم مرن مُّضْغَةٍ مُّدَلَّقَةٍ وهغالیَرِ مُدَلَّقَةٍ لِّنُبهیِّنال لالکُمَ وهنُقررُّ فری

الْأالرَحهامِ مها نالشالاء إِلالى أالجهلٍ مُّسهمًّى ب اج مردم اگور در روز قیاموت و قودرت
خدا بر بعث مردگان شکی دارید ،شما را نجست از خاک آفریودیم ،آنگواه از
آم نطفه ،آ نگاه از خون بسته ،آنگاه از پارهگوشت تمام و ناتموام توا در ایوآ
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انترال و تحولت ،قدرت خود را بر شما آشکار سازد( .حج)5 ،

در آیهاج دیگر به ایآ امر اشاره شده است:
وهلالقالدَ خاللالقْنالا اإلِنسهانال مرن صهلْصهالٍ مِّنْ حهمهإٍ مسَنُونٍ ب و همانا موا انسوان را
از گل و لج سالجورده تغییر یافته بیافریدیم( .حجر)26:

در تبعیت از ایآ آیه حیرت علوی

در نهوج البقغوه داسوتان آفورینش

انسان را ایآگونه بیان میکند:
ه
وز هن َا ْأل َْر ه
وهله َها َو َعو ْ به َها َو َسوبَ هج َها ت ُ ْربَو ًة َسون َّ َها
ض َو َس ْ
«ث ُ َّم َج َم َ ُس ْب َحانَ ُه م ْآ َح ْ
ه
ه
ه
ات
وور ًة َن َ
اها] بهالْ َماء َحتَّی َخلَ َص ْت َو لَ َط َها بهالْبهل َّة َحتَّی لَ َزبَ ْت َف َجبَ َل منْ َهوا ُف َ
[ َسنَ َ
َأ ْحنَاء َو ُو ُفول َو َأ ْع َیاء َو فُ ُصول َأ ْج َم َد َها َحتَّی ها ْستَ ْم َسکَ ْت َو َأ ْفولَ َد َها َحتَّوی

فلْصلَت لهو ْقت معدود و َأمد [ َأجل] َأجل معلُوم ثُم نَ َفخ هفیها همآ ر ه
وح هه َفتَ َمثَّلَ ْت
َّ َ َ ْ ُ
َ َْ
َ
َْ ُ َ َ
َ َ ْ َ
َفمثلَت [ َفتمثَّلَت] هإنْسان ًا َنا َأ ْنهان ی هجیلُها و هفکَر یتصرف بهها و جوا هر یجت ه
ود ُم َها
َ ُ َ َ
َ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ
َ ُ ْ ََ ْ َ

سجت و نرم و شور و شیریآ ،گردآورد ،آم بر آن افزود توا گلوی خوالص و
آماده شد و با افزودن رطوبت ،چسبناک گردید کوه از آن ،انودامی شایسوته و
عیوهایی جدا و ب ه یکدیگر پیوسته آفرید .آن را خشوکانید توا محکوم شود،
خشکاندن را ادامه داد تا سجت شد تا زموانی معویآ و سورانجامی مشوجص،
اندام انسان ،کامل گردید .آنگاه از روحی که آفرید در آن دمید توا بهفوورت
انسانی زنده درآمد ،داراج نیروج اندیشه که وج را به توقش انودازد و داراج
افکارج که در دیگر موجودات ،تصرف کنود .بوه انسوان اعیواء و جووارحی
بجشید که در خدمت او باشند و ابزارج عطا فرمود که آنها را در زنودگی بوه
کار گیرند .قدرت تشجیص به او داد توا حوق و باطول را بشناسود و حووا
چشایی و بویایی و وسیله تشجیص رنگها و أجنا

مجتلوف در اختیوار او

قرار داد .انسان را مجلووطی از رنگهواج گونواگون و چیزهواج هماننود و
سازگار و نیروهاج متیاد و مزا هواج گونواگون ،گرموی ،سوردج ،تورج و
خشکی قرار داد( .نهجالبقغه ،خطبه )23 ،1

در خطبه دیگر از سجنان حیورت علوی

بوه ویهگیهواج بیولووژج و

فیزیولوژج انسان توجه شده است:
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وق و َا ْلب ه
أل ْن َو ه
ه
ه
اطو هل َو َا ْ َ
وام َو
اپ َو َا ْل َم َش ِّ
َو َأ َد َوات ی ُ َرلِّب ُ َها َو َم ْعر َفة یَ ْف ُر ُپ ب َها بَ ْ
وی َآ َا ْل َح ِّ َ َ
أل ْل َو هان َو َا ْأل َْجنَا ه َم ْع ُجون ًا به هطینَ هة َا ْ َ
َا ْ َ
أل ْل َو هان َا ْل ُم ْجتَله َف هة َ،و َا ْأل َْشبَ هاه َا ْل ُم ْؤتَله َف هة [ َا ْل ُمت َّ هف َر هة] َو
َّوة و َا ْلجم ه
ط َا ْلمتبایهن هة هموآ َا ْلحور و َا ْلب ه ه ه
ادی هة و َا ْألَخ ه
ه
ه
وود»ب
َا ْأل َْض َداد َا ْل ُمتَ َع َ َ ْ َ
ق ُ ََ َ
ورد َو َا ْلبل َ ُ ُ
َ َ ِّ َ َ ْ
سپس خداوند بزرگ ،خاکی از قسمتهاج گونواگون زمویآ ،از قسومتهاج

علروه
نطفه دهاق ًا ،و
ً
«أم ه ا ال ج أنشأء فی ظلمات الرحام ،و شغف األستارً ،
منحه قلب ًا حافظ ًا ،و لسان ًا لفظ ًا ،و
محاق ًا ،و جنین ًا و راضع ًا ،و ولید ًا و یافع ًا ،ثم
ُ
وه ،واسوتوج
بصر ًا لحظ ًا ،لیفهم معتبر ًا ،و یرصر مزدجر ًا .حتوی إنا قوام اعتدال ُ ُ
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لودنیاه،
هواه ،کادح ًا سوعی ًا
ُ
مثال ُ ُه ،نفر مستکبر ًا ،و خب سادر ًا ،ماتح ًا فی غرم ُ
فی ل ات طربه ،و بدوات أربه»ب مگر انسان ،همان نطفه و خون نیمبنود نیسوت
که خدا او را در تاریکیهاج رحم و غقفهاج تو در تو ،پدیود آورد؟ توا بوه
فورت جنیآ درآمد ،سپس کودکی شیرخوار شد ،بزرگتر و بزرگتر شده تا در
نوجوانی ،رسیده گردید .سپس او را دلی فراگیر و زبانی گویا و چشومی بینوا
عطا فرمود تا عبرتها را درک کند و از بدجها بپرهیزد و آنگاه که جوانی در
حد کمال رسید و بر پاج خویش استوار ماند ،گردنکشی آغاز کرد و روج از
خدا گرداند و در بیراهه گام نهاد و براج بهدستآوردن ل تهاج دنیوا توقش
فراوان کرد و سرمست شادمانی دنیا شد .وج هرگز نمیپندارد مصیبتی پویش
آید( .همان ،خطبه )99 ،83
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راهبردهای عملی مقابله با تبعیض نژادی
در میان ملت هوا افورادج هسوتند کوه موقک برتورج را ارزشهواج اعتبوارج
انسانها میدانند ،ارزشهایی چون رنگ پوسوت ،منطروه جغرافیوایی ،زشوتی،
زیبایی و غیرهب درفورتیکه با توجه به کوقم موولعلی

 ،ارزش حریروی و

برترج واقعی همانا ترواست و اگر همه جوام بشرج مقک ترووج را سورلوحه
امور زندگی قرار دهند ،هیچگاه بوه ورطوه سوهمناک تبعویض نوهادج گرفتوار
نجواهند شد.
 .1اتحاد و همبستگی همهجانبه
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یکی از آدام معاشرت و حسآ سلوک و خوشرفتوارج بوا موردم ،روحیوه
هماهنگی و همبستگی استب زیرا از جملوه حروایق مسولم و انکارناپو یر کوه

هیچگونه شک و تردیدج در آن راه ندارد ،لزوم اتحاد و همبستگی در اجتمواع
است .در ایآ امر که آیا انسان بر حسب فطرت ،اجتماعی است یا آنکه بور اثور
در هر حال ،بشر بدون تعاون و اجتماع نمی تواند به زندگی خود ادامه دهد و تا
افراد جامعه با یکدیگر متحد نشوند و همیارج نداشته باشند ،موفریتی نصیبشان
نجواهد شد( .مهدوج کنی)605 :1390،
در دیآ مبیآ اسقم و سفارش هایی که از بزرگان دیوآ بوه موا رسویده ،بور
وحدت و یکپارچگی تأکید بسیارج شده استب چراکه با وجود وحدت است که
افراد موان و مشکقت را از سر راه برمی دارند و به هدف نهوایی جامعوه خوود
میرسند .اسقم همه مسلمانان را ملت واحد معرفی میکند .خداونود در قورآن،
انسانها را امت واحد میداند:
وهإِنَّ ههذرهر أُمتُکُمَ أُمَّةً وهاحردهةً وهأالنالا رهبُّکُمَ فالاتَّقُونِ (مومنون)52 ،

از ایآ آیه روشآ می شود که مقک و معیار وحدت مسلمانان ،عریده و ایمان
است و مرزج جز اسقم ندارند و به همیآ جهت اختقفات نهادج ،قومی ،زبانی،
اقلیمی و شهرج نمی تواند و نباید باعث تفرقه و جدایی شود .در بویآ مسولمیآ
پیوندج اسقمی برقرار است و همه به منزلوه پیکور و همگوی بوا هوم برادرنود.
(همتی)103 :1373،
از نظر حیرت علی

اتحاد عامول قودرت اسوت ،چنانکوه در ایآبواره

ایشان میفرمایند:
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ضرورت و نیاز ،تآ به زندگی اجتماعی داده است ،اختقفنظر وجود داردب ولی

ردتم...لم
انه لم یجتم
قوم ق ٌ علی أحر واحد إل اشتد أمرهم و استحکمت ُع ُ
« ُ
ٌ
کفاهم جوائح ال له و ه ا هم الی معوالم
الل
یتمت
عنهم َ
العله و ُ
ُ
ٌ
قوم ق ٌ إل رف َ ّ ُ
المله»ب هیچ ملتی درباره انجام کارها با هم متحد نشد ،جز اینکه نیرو گرفت و
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قدرت پیدا کرد .هیچ ملتی از ایآ قدرت بهره نگرفوت ،مگور اینکوه خداونود
گرفتارج آنان را برطرف کرد و آنها را از بوقج نلوت نجوات داد و معوالم و
نشانههاج دیآ را به آنها نمایاند( .معتزلی)3 :1404 ،

آنچه در سجنان حیرت علی

در بحث افول رواب اجتماعی رهبوران

برداشت میشود ،ایآ است که ایشان رهبر جامعوه را بوه زندهنگهداشوتآ آدام
پسندیدهاج که امت اسقمی را به هم پیوند میزند ،سفارش میکنود .ایشوان بور
پدیدنیامدن آدابی تأکید دارد که به سونتهاج خووم گ شوته لطموه میزنود،
سنتهایی که باعث ازبیآبردن پیوند انسانها با یکودیگر میشوود .از دیودگاه
امامعلی

درست است که همه سنتها افالت ندارندب اما نباید همه سونتها

طرد شوند ،بلکه باید با ارزیابی فحیح ،سنآ و آدام نیکو را محترم شمرد:

اخالق * سال پنجم ـ شمار ة بیستم ـ زمستان 1394

«و ل تنرُض سن َّ ًة فالهح ًة ع همل بهها فدور ه ه هه ا ْ ه
ل ْل َفو ُة َو
وت به َهوا ا ْ
ل ُ َّمة َو ْاجتَ َم َع ْ
َ َْ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ
ه ه
ه
ه
فلَحت علَیها ه
ون
السنَ هآ َفیَک ُ َ
الرعی َّ ُة َو ل ت ُ ْحدثَ َّآ ُسن َّ ًة تَ ُی ُّر به َش ْتء م ْآ َماضت ت ْل َك ُّ
َ َ ْ َ ْ َ َّ
ل َ ْجر له َم ْآ َسن َّ َها»ب آدام پسندیده اج را که بزرگان ایآ امت به آن عمل کردند
ا
ْ ُ
و ملت اسقم با آن پیوند خورده و رعیت با آن افق شدند ،بور هوم موزن و
آدابی که به سنتهاج خوم گ شته زیان وارد میکنود ،پدیود نیواور( ».نهوج
البقغه :نامه )53
 .2همکاری مبتنی بر تقوا

طبق افل تعاون و همکارج ،تمام مسلمانان وظیفه دارند در کارهاج نیک و
پسندیده به کمک یکدیگر بشتابندب بنابرایآ ،کسوی کوه میخواهود متجلوق بوه
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اخقپ حسنه باشد ،باید بکوش د تا رو همیارج و همدردج را در خود ایجواد
کند و با ریاضت و اقدام عملی ،حالت بی تفاونی و خونسردج و سوز و گوداز و

حس فردگرایی را به رو اجتماعی مبودل سوازدب یعنوی همویآ کوه احسوا
ناراحتی و نیاز در برادر دینی خود کرد ،بیدرنوگ وارد عمول شوود و در رفو
در مرام یارج و اغاثه برآید تا برادر دینی به نل سؤال دچوار نشوود( .مهودوج
کنی)83 :1390 ،
امامعلی

در خطبهاج دیگر در نهج البقغه کوه یکوی از سوجنرانیهاج

حیرت در ففیآ است ،مردم را به نصیحت یکدیگر و همکارج نیکوو دعووت
میکند .ایشان برپا داشوتآ حوق و یوارجدادن بوه یکودیگر را از حرووپ الهوی
میشمارند که هر کس به انداه وس خود باید ایآ حروپ را رعایت کند:
ه
ه
ه
ه
الحوق
إماموه
التعاون علوی
التعاون علیه.
حسآ
بالتنافح غی نلک و
«فعلیکم
ُ
َ
بینهم» (نهج البقغه ،خطبه )314 :126

البته باید گفت تعاونی که حیرت امیر

از آن سجآ میگویند ،تعواون در

طاعت و اطاعت خدا و کارهاج نیک است ،نه تعواون در معصویت و نافرموانی
پروردگار ،آنچنان که میفرمایند:
عصووی هة ه
وة ه
العووز همووآ التعوواو هن بهم ه
ه
ه
ه
الل»
الل أقو
َ َّ
طاعو َّ
ور ُ
«أل إنَّ ال و ُّ لَّ فووت َ
م إلَووت ِّ َ َّ ُ َ
َ
(حرانی)217: 1404،

همچنیآ از نظر حیرت ،تعاون عیآ دیندارج و امانت است:
«طلب التعاون علی اقامه الحق دیانه و أمانه» (تمیمی آمدج)1366 ،

حیرت امیر
وفیتی به امام حسآ

ق در
در هر جایی سفارش به تعاون و اتحاد داشتهاند .موث ً
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مشکل او اقدام مرتی ی معمول دارد و چه بهتر آنکه پیش از تراضا و استغاثه او،

بعد از سفارش به نمواز ،زکوات ،روزه ،جهواد در راه

خ دا ،کمک به فررا ،امر به معروف و نهی از منکر ،به تعواون در کارهواج نیوک
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سفارش می کنند .البته لزم به نکر است که ایآ سفارش خود تأکیودج بور آیوه
قرآن است:
« علیکم یا بنی بالتوافل و التبادل و التبادر و إیاکم و التراط و التدابر و التفرپ
و تعاونوا علی البر و التروج و ل تعاونوا علی اْلثم و العودوان»ب اج پسورم بور
شما باد به پیوستآ با یکدیگر و بجشش همدیگر ،مبادا از هم روج بگردانید و
پیوند دوسوتی را از بویآ ببریود .در نیکوکوارج و پرهیزگوارج ،بوا یکودیگر
همکوووارج کنیووود و در گنووواه و تعووودج ،همکوووارج نکنیووود( .مائوووده،)2:
(حرانی1404،پ)199:

افل تعاون ،اتحاد و همبستگی را به همراه مویآورد ،بهگونوهاج کوه لزم و
ملزوم یکدیگرند و نسبت به یکدیگر رابطه تساوج دارند ،چنانکه با نبود تعاون،
اتحاد معنا ندارد و برعکس .چنانچه عدهاج در رسیدن به ایوآ هودف مشوترک
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تعلل کنند ،مطمئن ًا جامعه اسقمی به تعالی نجواهد رسید:

ه
ال ْ َ ه ه
ض هفی َأمو ه
ه
اع َف هریور هإ َّل به َموا
ات الْفُ َر َراء َف َما َج َ
األ ْغنیَاء َأ ْق َو َ
الل ُس ْب َحانَ ُه َف َر َ
َْ
«إنَّ َّ َ
ٌ
هه ه
الل تَ َعالَی َسائهل ُ ُه ْم َع ْآ َنله َك»ب همانا خداج سوبحان روزج فرورا را
ُمتِّ َ به َغن ٌّت َو َّ ُ
در اموال سرمایهداران قرار داده استب پس فریرج گرسونه نمیمانود ،جوز بوه
کامیابی توانگران و خداوند از آنان درباره گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید.
(نهج البقغه ،حکمت )328

 .3عدالت

یکی از افول دیآ مبیآ اسقم ،افل عدالت است .وقتی میگوییم عدل یکی
از افول دیآ است ،بدیآمعناست که همپاج افول توحیود و نبووت اسوت .در
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حکمتی از نهج البقغه از حیرت علی
برتر است؟ حیرت فرمودند:

پرسیدند ،عدل یا بجشش ،کدامیک

عدالت هر چیزج را در جاج خود مینهد ،درحالیکه بجشش ،آن را از جواج
خود خار میسازد .عدالت تدبیر عمومی مردم است ،درحالیکوه بجشوش،
حکمت)437 ،

شجص عادل از آن جهت که شجص ًا و از نظر اخقپ شجصی و فردج عادل
است ،در ایآ حد از کمال انسانی است که به حق دیگران تجاوز نمیکنود ،موال
کسی را نمیبرد ،متعرض نامو

کسی نمیشود( .مطهرج )108 :1375 ،بوراج

اینکه جامعه در سطح بیآالملل بتواند با عدالت رفتوار کنود ،بوه زماموداران آن
جامعه برمی گردد .البته عموم مردم نیز باید عادل باشند و با معنا و مفهوم عدالت
چه در حیطه نظرج و چه در حیطه عملی آشنا شده باشند توا پو یرش عودالت
زمامداران خویش را داشته باشند ،نه چون مول علی

که دربارهاش گفتهاند:

ه ه
شده عدله»ب قاتل او ،عدل او بود( .نهج البقغه ،نامه )53
«و َ
قتل فی محرابه ل ً

حیرت علی

به جنبوه اجتمواعیبودن عودل ،بیشوتر از فردجبوودن آن

توجه داشتهاند و همیآ جنبه اجتماعیبودن عدل است که مول علوی

را بوه

سمت حکومت میآورد:
ه
الل لَو َوج ْدت ُ ُه َق ْد تُز ِّو به هه النساء و ملهك به هه ه
اء لَر َد ْدت ُ ُه َف هإنَّ هفت الْ َع ْد هل َس َع ًة
اْلم
ُ َ
« َو َّ ْ َ
ِّ َ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ
اپ علَی هه  ،فالجور ه
أضیق»ب به خدا سوگند! بیتالمال تارا شده را
علیه
ُ
ُ
َو َم ْآ َض َ َ ْ
هر کجا که بیابم ،به فاحبان افلی آن بواز میگوردانمب گرچوه بوا آن ازدوا
کرده یا کنیزانی خریده باشندب زیرا در عدالت ،گشایش بوراج عمووم اسوت و
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گروه خافی را شامل استب پس عودالت شوریفتر و برتور اسوت( .هموان،

آن کس که عدالت بر او گران آید ،تحمل ستم براج او سجتتر است( .هموان،
خطبه )15
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بر همیآ مبناست که حیرت در حدیثی ،بهتریآ نوع عدالت را یارجرساندن
وآ
به مظلوم میدانند .مظلوم میتواند شامل هر نهاد ،قوم و ملیتی باشودَ « :ا ْح َس ُ
ا ْل َع ْد هل نُصر ُة ا ْلم ْظ ه
لوم».
ْ َ َ
اسقم اجتماع را به دو طبره ظالم و مظلوم ترسیم میکنود ،آنچنانکوه موول
علی

در حدیثی دیگر ،یارجرساندن به مظلوم را عدالت میدانند:
« همآ لَوا هز هم ا ْلعد هل التن ه
اهی َع ْآ الظُّ ْل هم ،از لوازم عودل پایانیوافتآ ظلوم اسوت».
َ ْ َّ َ
ْ َ
(تمیمی آمدج)446 ،1366،

البته باید دانست که ایآ ظالم می تواند از هر قوم ،نهاد و ملیتی باشد .از نظور
حیرت علی

کسی که عدالت را رعایت نکند ،دشمآ خدا شمرده میشود و

براج چنیآ فردج خداوند عواقب بدج در نظر میگیرد:
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وة َأهلهوك و موآ لَوك هف ه
ه
ه
ه
ه
ه ه
ه
یوه
اف ْ َ َ َ ْ َ
الل َو َأ ْنصف النَّا َ م ْآ نَ ْفس َ
وك َو م ْ
وآ َخ َّ
«أنصف َ ّ َ
هووو همووآ ر هعیتهووك َف هإنَّووك هإ َّل ت ْفعوول ت ْظلهووم! ومووآ َظلَووم هعبوواد ه
الل
الل کَو َ
َ
ْ َ َّ َ
َ َ َ َّ
َ َ ْ َ ْ ََ ْ
َ ً
وان َّ ُ
ه
خصوومه د َ ه ه
الل»ب بووا خوودا و بووا مووردم و بووا
ون عبَوواده َو َم ْ
َ ْ َ ُ ُ
اف َ
ووآ َخ َ
ووم ُه َّ ُ

خویش و اوندان نزدیووک و بووا افوورادج از رعیووت خووود کووه آنووان را دوسووت
دارج ،انصوواف را رعایووت کووآ ،کووه اگوور چنوویآ نکنووی ،سووتم روا داشووتی و
کسی که به بندگان خدا سوتم روا دارد ،خودا بوه جواج بنودگانش دشومآ او
خواهد بود و آن را کوه خودا دشومآ شوود ،دلیول او را نپو یرد کوه بوا خودا
سوور جنووگ دارد تووا آنگوواه کووه بووازگردد یووا توبووه کنوود .چیووزج چووون
سوووتمکارج نعموووت خووودا را دگرگوووون نمیکنووود و کیفووور او را نزدیوووک
نمیسازد کوه خودا دعواج سوتمدیدگان را میشونود و در کمویآ سوتمکاران
است( .نهج البقغه ،نامه)53

 .4ترویج فرهنگ مشورت

یکی از راههاج رشد و پرورش قوه عرقنی ،بهرهگیورج از مشوورت اسوتب
حدیثی مردم را به مشورتکردن سفارش میکند:
«عَليْكَ بِالْمُشاوَرَةِ فَإِنََّها نَتيجَةُ الْحَزْمِ» (تمیمی آمدج)441 ،1366 ،

البته فردان فرهنگ مشورت در میان افراد ،سبب میشود که فرد بوه سومت
زورگویی و خودرأیی کشانده شود:
ون ا ْل َج َطأ»ب فکر و اندیشوه خوود را موتهم
«ات َّ هه ُموا ُعرُولَک ُ ْم َف هإن َُّه هم َآ الثِّ َر هة به َها یَک ُ ُ
کنیدب زیرا اعتماد فددرفد مایه خطاست» (همان)56 ،

خودرأج بودن ،تعصب و لجاجت در فکر و اندیشه را به همراه دارد .جمود و
تعصب فکرج ،باعث سروط انسان میشودب چراکه انسان بوا پافشوارج بور آراء
خویش و نپ یرفتآ نرد دیگران ،از حرکت بواز میایسوتد و همویآ ایسوتابودن،
انسان را به ورطه سروط میکشاند .در سجنی از مول علوی

بوه ایوآ مهوم

اشاره شده است:
«المستشیر متحصآ مآ السر » (همان)442 ،

حیرت امیرالموومنیآ

در حکمتوی در نم فردجبوودن اندیشوه و مود

جمعی مشورتکردن میفرمایند:
ه
وارکَ َها هفوی ُعرُوله َهوا»ب هورکس
الر َجوا َل َش َ
وآ َش َ
« َم هآ ْاستَبَ َّد به َر ْأیهه َهلَ َك َو َم ْ
واو َر ِّ
خودرأج شد ،به هقکت رسید و هرکس با دیگران مشورت کرد ،در عرلهاج
آنان شریک شد( ».نهج البقغه ،حکمت)161

در همیآ راستا ،جامعه باید افراد را بهگونهاج تربیت کند که توانایی پ یرش
نظرات و اندیشه هاج دیگوران را داشوته باشوند .اموام تأکیود زیوادج نیوز بور
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مشورت یعنی یارججستآ از عرل و درایت و تجربه دیگران .اموامعلی

در
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مشورت کردن حکام و سیاستمداران دارند .در ایآ زمینوه ایشوان بوه حیورت
عبداللبآعبا
َّ

که در مسئلهاج نظر داد و امام آن را قبول نداشت ،فرمودند:

«لک أن تشیر علی و أرج ،فان عصیتک فأطعنی»ب بر تو است که رأج خود را
به مآ بگویی و مآ باید درباره آن بیندیشم ،آنگاه اگر خقف نظور توو فرموان
دادم ،باید اطاعت کنی( ».همان ،حکمت)321

افرادج که با آنها مشورت میشود ،باید ففاتی چون بجل ،تر  ،حرخ و
غرور در آنها راه نداشته باشد ،همچنانکه حیرت علی

فوفاتی را بوراج

فرد مشاور نکر میکنند:
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ه
ه ه
ک َع هآ ال َف ه
ک ال َفرر َول َجبَانو ًا
یل و ی هعد
تک بَجیه ً
ق یَعدلُ به َ
شو هر َ
«ل تُدخلَ َّآ فت َم َ
َ َ ُ َ َ
ه
بآ َو
الجو هرَ ،ف هإنَّ الب ُ َ
یآ لَ َ
یُیعفُ َ
الج َ
جل َو ُ
ک ال َش َّر َه به َ
ک َع هآ ُاأل ُمو هر َول َحریهص ًا ی ُ ِّز ُ
الحرخ َغرائهز َشتت یجمعها سوء الظَّ آ به َ ه
ه
الل»ب بجیل را در مشورتکردن دخالت
َ َ ُ َّ َ َ ُ َ ُ ُ ِّ ّ
نده که تو را از نیکوکارج باز میدارد و از تنگدستی میترسواند .ترسوو را در
مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارهوا روحیوه توو را سسوت میکنود.
حریص را در مشورت کردن دخالت نده ،که حرخ را با ستمکارج در نظورت
زینت می دهد .همانا بجل و تر

و حرخ ،غرایز گوناگونی هستند که ریشوه

آنها بدگمانی به خداج بزرگ است( .همان ،نامه )406 ،53

منظور از ترسی که حیرت در ایآ نامه از آن یواد میکننود ،تور

از خودا

نیستب چرا که حیرت در جایی دیگر نکر میکنند که لزم است با کسوانی کوه

خداتر هستند ،مشورت کنید:
ه
یآ یجافون َ ّالل» (فدوپ)304 :1362 ،
«و شاور فی حدیث َ
ک ال َ

در نگاه حیرت علی

مشورت کردن آثار اجتمواعی نیوز در بور دارد ،از

جمله ایآ آثار شجصیتدادن به مردم و شناخت افراد عاقل و خیرخواه است:

«مآ نصح مستشیره فلح تدبیره»ب آنکس که به مشوورتگیرنده خیرخوواهی
رساند ،عرل او درست کار میکند( .تمیمی آمدج)443 ،1366 ،

متیاد است ،آنچنان که حیرت در ایآباره میفرمایند:
«م هآ است ْرب َل ُوجوه ْاآل َر هاء عر َف مو هاق ا ْل َج َط ه
وإ»ب آن کوس کوه از افکوار و آراء
ََ ََ َ
َ ْ َ َ ُ َ
گوناگون استربال کند ،فوحیح را از خطوا خووم میشناسود( ».نهجالبقغوه،
حکمت )173
 .5صلح و مهرورزی

فلح از جمله اهدافی است که دیآ مبیآ اسقم براج عملیکردن آن در بویآ
انسانها تقش میکنود .هودف از فولح ،مصولحتگرایی نیسوت ،بلکوه بایود
دانست که فلح عیآ مصلحت است .البته براج فلحکردن بایود شورایطی را در
نظر گرفت که اگر در بیآ دو گروه ،شرای احراز نشد ،مطمئن ًا فولح خدشوهدار
است .اولیآ سوالی که باید به آن پاسوخ داده شوود ،ایوآ اسوت کوه فولح چوه
ضرورتی دارد؟
حیرت علی

در پاسخ با ایآ سوال میفرمایند:

«فانما فعلت نلک لیتبیآ الجاهل ،و یتثبت العالم ولعل َ ّالل أن یصولح فوی هو ه
الهدنه أمر ه ه المه ،و ل توخ بأکظامها ،فتعجل عآ تبیآ الحق ،و تنراد لول
الغی»ب مآ ایآ کوار را کوردم توا نوادان خطواج خوود را بشناسود و دانوا بور
عریده خود استوار بماند و اینکه شاید در ایآ مدت آشتی و فلح ،خودا ،کوار
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از دیگر آثار مشورت ،کم شدن خطا و پدیدآمدن رأج نوو از دل چنود نظور

امووت را افووق کنوود و راه تحریووق و شووناخت حووق بوواز باشوود تووا در
جستوجوج حق شتام نورزند و تسولیم اولیآفکور گموراه کننوده نگردنود.
(نهج البقغه ،خطبه )125

127

فلح شرایطی دارد ،حیرت علی

مهمتوریآ شورط برقورارج فولح را

خشنودج پروردگار میدانند:
«وَ الَ تَدْفَعَنََّ صُلْحاً دَعَاكَ إِلَيْهِ عَدُوَُّكَ لِلََّهِ فِيهِ رِضًا فَإِنََّ فِي اَلصَُّيلْ ِ دَعَيةً
لِجُنُودِكَ وَ رَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَ أَمْناً لِبِالَدِكَ »ب هرگز پیشنهاد فلح دشومآ
را که خشنودج خدا در آن است ،رد مکآ که آسوایش رزمنودگان و آراموش
فکرج تو و امنیت کشور در فلح تأمیآ میشود( .همان ،نامه)53

شرط دیگر در بیان فلح ایآ است که به اسقم خدشهاج وارد نشود .ایشان
در ایآباره میفرمایند:
اْلس َق هم َأ ْنج همآ ا ْل هرت ه
ه ه
ال»ب موآ فولح را
َ ُ َ َ
« َو َج ْد ُت ا ْل ُم َسالَ َم َة َما لَ ْم یَک ُ ْآ َو ْه ٌآ فت ْ ْ
مادامی که مایه وهآ و سستی اسقم نباشد ،کارسازتر از جنگ یافتم( .تمیموی
آمدج)1366 ،

ایآ بیان حیرت فحهاج بر سجآ گ شته ایشان اسوت کوه فرمودنود ،در
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مدت فلح شاید خداوند کار امت را افق کند .وقتی ملتی با ملت دیگرج در
فلح و مدارا باشد ،حس برترججویی و تبعیض نسبت به طورف مرابول جواج
خود را به دوستی و مهربانی میدهد ،آنچنانکه امامعلی

میفرمایند:

«و َأ ْش هعر َقلْبك الرحم َة له ه ه
هه
وی هه ْم َسوبُع ًا
لرعیَّة َوالْ َم َحب َّ َة لَ ُه ْم َوالل ُّْط َف به ْم َو َل تَک ُونَ َّآ َعلَ ْ
َ ْ َ َ َّ ْ َ َّ

َضا هری ًا» ب مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و بوا هموه دوسوت و
مهربان باش ،مبادا هرگز ،چونان حیوان شکارج باشوی کوه خووردن آنوان را
غنیمت دانی( ».نهج البقغه ،نامه)53

همواره حیرت همگان را به محبتکردن به یکودیگر دعووت میفرمودنود،
بهویهه محبت کردن به مستمندان و ضعیفان ،کسانی که در طول تاریخ موردظلم
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افراد زورگویی قرار میگرفتند که در خود حس برترج میدیدند .ایشان همواره
رسیدگی به امور مظلومان را سرلوحه قرار میدادند:

«الذَّلِیلُ عِنْدِی عَزِيزٌ حَتَّى آخُذ الْحَقَّ لهُ ،وَ الْقوِیَُّ عِنْدِی ضعِیفٌ حَتَّـى آخُـذ

الْحَقَّ مِنْهُ»ب نلیلتریآ افراد نزد مآ عزیز است تا حق او را بازگردانم و نیرومند نزد

نتیجهگیری
هدف مطالعه حاضر بررسی و تببویآ مفهووم تبعویض نوهادج در فرمایشهوا و
سجنان نغز حیرت علی

است .براسا

بررسوی توفویفیتحلیلی دیودگاه

ایشان ،مبتنی بر احادیث و بهویهه نهج البقغه ،میتوان انعان داشت که حیرت
علی

مقک برترج در بیآ انسانها را ترووا میداننود .بنیوادجتریآ دیودگاه

ایشان مردود دانستآ برترج نهادج در بیآ جوام بشرج است .به عبارت دیگر،
تبییآ خلرت یکسان براج همه انسانها ،مسئله تبعیض را در بیآ جوام بشورج
مردود می کند .با توجه به کسب فیائل اکتسابی در مرابل فیائل ناتوی کوه در
دیآ اسقم نیز به آن توجه شده ،معلوم است کوه موقک و معیوار واقعوی بوراج
ارزشگ ارج درباره انسوانها ،فیوائلی اسوت کوه دسوتیافتنی اسوت .موول
علی

براج مرابله با تبعیض نهادج چه در مرام عمول و چوه در مروام نظور،

مطالبی ابراز داشتهاند .در حریرت ایشان ،هیچگروهی را بور گوروه دیگور برتور
نمیداننوودب زیوورا معتردنوود کووه انسووانها در آفوورینش یکسووان هسووتندب پووس
راهکارهایی که براج رف معیل تبعیض نهادج ارائه میدهند ،براج عموم مردم
است ،نه گروهی خاخ.
حیرت علی

براج ازبیآبردن تبعیض نهادج در زمینه نظرج ،به خلروت

یکسان انسانها و برادردینیبودن برخی از افراد جامعه اشاره میکننود .همویآ
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مآ پست و ناتوان است تا حق را از او باز ستانم( .همان ،خطبه )37
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امر سبب یکساننگریستآ به همه انسوانها میشوود ،بهگونهاجکوه میتووان از
فرمایش هاج ایشان راهبردهایی را استنباط کردب بنابرایآ اگور در هموه جوامو
بشرج بر اسا

ایآ راهبردها عمل شود ،مان نشر نهادپرستی در جوام خواهد

شد ،خواه نهادپرستی افراد درون جامعه ،خواه نسبت به افراد ملل دیگر.
در زمینه راهبرد عملی ،فارغ از توجه به ارزشهایی چوون رنوگ پوسوت،
منطرووه جغرافیووایی ،زشووتی ،زیبووایی و غیووره ،از فرمایشهوواج حیوورت
علی

میتوان به کاربردج کردن اتحاد و همبستگی بیآ افراد جامعوه ،تعواون

بر اسا

نیکی و تروا در بیآ افراد ،اجراج عودالت اجتمواعی ،همگوانینمودن

سنت مشورت کردن ،فلح و مهروزج که همگی موجبات وحدت در بیآ افوراد
را فراهم میکند ،اشاره کرد.
بدیآترتیب ،بر اسا
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فرمایشهاج گوهربوار حیورت علوی

در منبو

افیل و نفیس نهج البقغه ،می توان چنیآ نتیجه گرفت که تبعیض نهادج در دیآ
مبیآ اسقم مردود شناخته شده و مبناج تمایز و برترج بیآ انسانها تروا است.
هیچ انسانی بر انس ان دیگر ،از هر نهاد و قومیتی که باشد ،برترج ندارد .تبعیض
بیآ افراد بشر عاملی براج سروط و انحطاط و مانعی براج پیشبرد اهداف متعالی
رشد و رسیدن به کمال مطلوم براج انسانها محسوم میشود.
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