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بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی
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رفتار حاکمان صدر اسالم با اهل ذمه به عنوان یک اقلیت دینی در جامعه
اسالمی از جنبههای مختلفی شایستة بررسی است .امیرالمؤمنین علی

هم در

ایام حکومت خود نظام رفتاری ویژهای داشت که زمینهساز روابط مسالمتآمیز
پیروان ادیان مختلف و گرایش مسیحیان به اسالم شد .نظام رفتاری امیرالمؤمنین
علی

با مسیحیان عصر حکومت خود را در چهار حیطة اجتماعی ،اعقتادی،

سیاسی و اقتصادی میتوان بررسی کرد .نوشتار حاضر میکوشد ضمن ارائه
گزارشی از این چهار حیطه و مؤلفههای فرعی آن ،نشان دهد که برخورداری از
حقوق سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،عقیدتیِ مسلمانان و غیر مسلمانان جامعه
* استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران.
** کارشناس ارشد تاریخ اسالم دانشگاه تهران.
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جزو نخستین اولویتهای امیرالمؤمنین علی

در دوران حکومت ایشان بوده

است.

واژههایکلیدی:امیرالمؤمنین علی


 ،مسیحیان ،اهل کتاب ،اهل ذمه ،تاریخ صدر

اسالم.

مقدمه

فرهنگ اعراب در دورۀ جاهلی بر اساس تعصبات قبیلهای ،تبعیض میان مردم و خون
و نسب بود .با نفوذ و گسترش اسالم در شبه جزیره عربستان ،از تأأییر معیارهأای برتأری
جویی در جامعه کاسته شد .سیرۀ عملأی ییأامبر
انسانها بود اما یأ

از رحلأت ییأامبر

احتأرام بأه حقأو و برابأری همأه

تعصأبات قبیلأه ای ،حیأاتی دوبأاره یافأت و

سنتهای جاهلی بار دیگر در بطن جامعه قرار گرفت.
به دنبال فتح سأرزمینهأای دیگأر ،عأرب خأود را برتأر از سأایر مسألمانان معرفأی
میکرد.هنگامی که خلیفۀ دوم ،زمام امور را به دست گرفت ،مسلمانان نخستین را بر سایر
مسلمانان و عرب را بر عجم برتری داد .وی میان نصارای عرب بأا نصأارای ریأر عأرب
تفاوت میگذاشت .تبعیض در دورۀ خلیفه سوم نیز ادامه یافت.
با این حال امام علی
مساوات و سنت ییامبر

در دوران حکومت خویش ،مطابق با اصل انسانیّت محوری،
حقو همۀ افراد را یکسان میدانست و به برابأری اجتمأاعی

توجه میکرد .قرآن کریم با عبارت «
بخشیدیم»1به این حقیقت اشاره میکند .امام علی

؛ همانأا فرزنأدان آدم را کرامأت
 ،نهتنها به آیین ییروان کتابهأای

آسمانی احترام میگذاشت ،بلکه این حق را برای آنان محفوظ میشمرد کأه اهأل کتأاب
میتوانند در چهارچوب عقل و برهان دربارۀ عقاید مذهبی با مسلمان بحأ و گفأتوگأو
کنند.

سال پانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،3131شماره مسلسل 06

تشابه میان امام علی

با حضرت عیسی مسیح

زهد و کمخواهی جالب توجه است .امام علی
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در جهان بینی ،شیوه زنأدگی،

آزادی و حقو را برای مسلمانان و ریر

مسلمانان که با هم زندگی میکردند به یکسان میطلبید و به کارگزاران خویش سأفارش
میکرد که نسبت به همه شهروندان ،رفتاری همسان داشته باشند .از سأوی دیگأر تأکیأد
میکرد که مسئوالن باید در برابر مردم یاسخگو باشند.
در باب تحقیق ییرامون امام علأی

و روش ایشأان در تمأامی ابعأاد زنأدگی ،آیأار

متعددی از سوی مسلمانان و ریر مسلمانان به ویژه مسیحیان بر محور نهجالبالره نوشأته
شده است .با این وجود ،یژوهش درباره بازشناسی رفتأار امأام علأی

بأا مسأیحیان از

جنبههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و عقیدتی ضرورتی فراوان دارد.
.1شاخصههای رفتار اجتماعی امیرالمؤمنین حضرت علی
 .1.1اهتمام به برقراری امنیت اجتماعی

تفرقه و گسستگی اجتماعی از عواملی است کأه یبأات و تعأادل جامعأه را خدشأه دار
میکند .تفرقه به تعبیر برخی جامعه شناسان ،جامعه توده ای است که در برابر جامعه مدنی
قرار دارد2.امیل دورکهایم(1313-1383م) جامعه شناس مشهور فرانسوی ،چنین آسیبی را
محصول قواعد و هنجارهای ریر عادالنه حاکم بر جامعه یا وجود وضعیت انومی در جوامع
میداند.

3

انومی به معنای فقدان همبستگی در یک جامعه است که موجب کشمکش اجتمأاعی،
سرگردانی فردی و نزاع برای قدرت و یروت می شود .هنگامی که نیروهای گسستگی بأر
عوامل همبستگی چیره شوند و ییدایش وجدان مشترک بأه کنأدی صأورت گیأرد ،رفتأار
اجتماعی برگرفته از وضعیت انومی افزایش می یابد و کشاکش و ستیز اجتمأاعی ر مأی
دهد .دورکهایم در حقیقت میان خشونت ،جنایت ،کج رفتأاری اجتمأاعی و رفتأار سیاسأی
جمعی سنخیتی مشاهده می کند و آن را بر خاسته از آسیب خطرناک تفرقأه و گسسأتگی
اجتماعی می داند.

4
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01
هشأأدار امأأام علأأی
ی

امام

در خطبأأه قاصأأعه بأأه اجتنأأاب از تفرقأه جالأأب توجأأه اسأأت.

از بیان این که تاریخ به عنوان یک منبع شناخت تجربی ،از ضابطه و قأانون

برخوردار است ،قوانین حاکم بر آن را یابت میکند و قابل تطبیق بر موارد مشابه می داند.
رمز تداوم عزت و عظمت جامعه و حکومت را در رابطه مستقیم با رعایت

آن حضرت

دقیق این قوانین می داند .به عبأارتی دیگأر از دیأدگاه امیرالمأؤمنین حضأرت علأی بأن
ابیطالب

 ،اساس عزّت و سربلندی یک جامعه ،دوری از تفرقه و گسستگی و اهتمام به
 ،خطأر آسأیب اجتمأاعی را بأه عنأوان اصألی

اتحاد و همبستگی است .آن حضرت

عمومی و قانونی کلی مطرح میکند .آن حضرت

در این باره می فرماید:

آنچه ستون فقرات يک ملت و يکک اممهکه ا دکري مک کنک و دک ت و
توانش ا از بين م بري ،تفرده ،پشت کرين به يک يگر و عک يکم ه ک ييگکر
است.

5

کشاکشهای سیاسی ،نوعی رفتار جمعی است کأه در شأرای فقأدان هأمبسأتگی و
وجدان جمعی یدید می آید و جامعه را از توسعه در ابعاد گوناگون باز مأی دارد.امأام علأی
در این زمینه معتقد است:
حفظ اتحمي ي اه حق ،ر چن نمدوشکمين شک م بمشک  ،از ادکتلم کل که و
ا اي طلب ي مسير بمطل که مو ي پسن وادع گريي ،بهتر است و به طو دطکع
د اون ي گذشته و آين ه اهمن ،يچ ملّت
فمه نرسمن ه و نخوا

امام علی

سمن .

ا بم تفرده و گسستگ به سکهميت و

6

در تبیین آسیبهای اجتماعی تصریح میکند که قانون مذکور ،چنأان

عام و قطعی است که حق با تفرقه و گسستگی شکست می خأورد و باطأل بأا اتحأاد بأه
ییروزی می رسد .هشدارهای امام علی
آن حضرت

به سپاه خود در این زمینه ،جالب توجه است.

سپاه خویش را به دلیل تفرقه و اختالف سرزنش میکند و دلیل ییروزی

سپاه معاویه را اتحاد آنان اعالم میکند.

3
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امام علی

01

ریختن خون مظلوم را یکی دیگأر از عوامأل تزلأزل حکومأت معرفأی
برای کشته شدن هر مظلأوم مسألمان و ریأر مسألمان ،حکأم

میکند .آن حضرت

قصاص و دیه را الزم میداند .حرمت جان انسان در نظام اسالم و حکومت امیرالمأؤمنین
حضرت علی بن ابیطالب

تا آن جا است که در این باره میفرماید:

حت اگر مغلوب ي ازيحم ا هيت غملب درا گيري و د ت يفکمع ن اشکته
بمش  ،نبمي آسيب ببين و اگر متوا ه شوي ،نبمي تهقيکب گکريي و يکم محروحکمن
انگ نبمي کشته شون .

8

این قانون در میان نظامهای حقوقی بی نظیر است .از دیدگاه امام علأی

دربأاره

حقو اجتماعی ،هیچ گونه تمایزی میان مسلمانان و ریر مسألمانان بأه ویأژه مسأیحیان
وجود ندارد .چنان که در جریان حمله به شهر انبار کأه امأوال مسألمانان و ریرمسألمانان
رارت شده بود و خلخال از یأای زن ریرمسألمانی کشأیده بودنأد ،بسأیار متأأیر شأدند و
فرمودند:
به من دبر سي ه که يک از سربمزان مهمويه به دمنه زن غير مسکل من ککه
ي پنمه اسل امن و مملشمن محفوظ بويه ،وا ي ش ه است ودلخمل از پم و يست-
بن از يست و گرين بن از گرين و گوشکوا ه از گکو ايشکمن بيکرون آو يه و
بويه است ،ي حمل که يچ وسيله اه براه يفمع ،اک گريکه و الت کمر ککرين
ن اشته است ،اگر به دمطر اين حميثکه مسکل من از وه تأسک ب يکري ،ملمکت
نخوا ش و از نظر من س اوا و به امست.

یکی از مواردی که امام علی

9

خود و دیگر زمامداران را در برابر اهل ذمأه ،ملتأزم

به آن میداند ،حق حیات است .در شرایطی که یادشاهان ،خود را مالأک مأرو و زنأدگی
رعیّت میدانستند ،امام علی

بر حرمت جان انسان تأکید میکرد .آن حضرت

و خونریزی را نکوهش مینمود و میفرمود:

قتل
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02

يچ چي مثل يختن دون مظلو  ،ب بخت به بم نيم ي و نه کت و سکهميت ا
زائل نسمزي و ع ر حکومت کوتمه نکن و د ا دوي ي ديممت ي بم ه دتل و دون-
ي ه حک دوا کري .پس پميگمه حکومتِ دوي ا بم يختن دون کس اسکتوا
نسمز که دون نمحق ،پميگمه حکومکت ا سسکت مک کنک و م ککن اسکت آن ا
واژگون کن  .ب ان که اگر دون
ن ا ه و من يچ بهمنه اه ا ن

يخته شوي يچ عذ ه ي پيشگمه د اه متهکمل
پذير  .اگر دتل ع بمش دصمص دکوا

و اگر دطمي بمش  ،ييه آن ا بمي بپريازه.

از ییامبر

ی

شک

10

رفتار زمامداران مسلمان در برابر اهل کتاب خالی از نوسأان نبأوده

است .چنان که خلیفۀ دوم ،عمر بن خطاب سختگیریهای بسیاری درباره چگونگی لباس
یوشیدن ،شرای مربوط به ساخت خانه و معامالت بر ایشان روا میداشأت .چنأان کأه در
سال سیزده هجری قمری دستور اخراج اهل کتاب را از عربستان صأادر کأرد11.در چنأین
شرایطی ،امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب

عمل میکأرد و

همانند ییامبر

در این باره میفرمود:
ر کس ،کمفر ذم

چنین تفکری در دیدگاه امام علی
است.

ا اذيت کن مرا اذيت کريه است.

12

ییش از دوران خالفت وی نیأز وجأود داشأته

13

 .2.1اجرای عدالت اجتماعی

مطالعه و تحلیل خطبهها ،اوامر ،نامهها ،حکمها و موعظأههأای نهأجالبالرأه روشأن
میکند که در شأانزده مأورد ،عأدالت اجتمأاعی بأه صأورت کلأی و در چأارچوب اصأل
وحدتگرایی و آزادمنشی ،در سی و چهار مورد به صورت اصل حقوقی ،سیاسی و اداری و
در بیست مورد به صورت عدالت اقتصادی مطرح شده است .روایت میشود که امأام
به یک زن عرب و یک زن عجم بأه تسأاوی عطأا داد .زن عأرب بأه آن حضأرت
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اعتراض کرد و بر اساس نژاد خواهان سهم بیشتری بود .امام

07
در یاسخ او فرمود:

از اين ممل ،ه يکسمن بهره م برن  .من ،بن اس معيل ا بر بنک اسکحم
برتره ن

ي .

در حکومت امام علی

14

 ،اهل کتاب شأامل یهودیأان ،مسأیحیان و زرتشأتیان بایأد

احساس امنیت و برابأری در برابأر قأانون مأیکردنأد .از ایأن رو ،امیرالمأؤمنین حضأرت
علی

ضمن سفارش زرتشتیان به حاکم فارس ،عمر بن ابی سلمه تأکید مأی کنأد کأه

باید با ایشان با اعتدال و خوش خلقی رفتار شود و نسبت به شکایت دهقانان ایأن منطقأه
هشدار می دهد.

15

بر مبنای آرای امام علی

 ،ریرمسلمانان ساکن سرزمین های اسالمی باید در حوزه

تعامالت اجتماعی به قوانین جامعه اسالمی یایبند باشند و قصد هیچ گونه تحرکی بر ضد
مسلمانان نداشته باشند تا بتوانند آزادانه در سرزمین های اسالمی زندگی کنند .مسألمانان
نیز باید بر اساس قوانین اسالمی با آنان معاشرت و داد و ستد داشته باشند .همچنأان کأه
حکومت اسالمی وظیفه دارد ،امنیت آنان را حفظ نماید و به وظأای خأود در برابأر آنأان
عمل کند.
حکومت امام علی

احترام به مسلمان و ریر مسلمان را واجب میدانست و طالأب

حقو برابر برای همه انسان ها بود .از دیدگاه امام علی

عدالت ،تدبیری برای عمأوم

مردم است 16.همه در مقابل قانون برابر هستند و هیچ تفأاوت و برتأری میأان اشأخاص،
گروهها و طبقات اجتماعی وجود ندارد .در نامه امام علی

به محمد بن ابی بکر ،استاندار

مصر به این امر چنین تصریح میشود:
ي نگمه ميت و حت ي ني نگمه و ديره ش ن بکه مکري بکه تسکموه فتکم
کن.

امام علی

17

در نامهای خطاب به مالک اشتر ،زمانی کأه او را والأی مصأر کأرد از او

خواست که هیچ گونه تفاوتی براساس ملیت ،نژاد ،رنگ و صأن میأان مأردم آن منطقأه

بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی

00

قائل نشود .به این امر در سأی مأورد در فرمأان مأذکور تأکیأد مأیشأود18.دیأدگاه امأام
علی

دربارۀ تبعیض در ماجرای اختالف او با مردی مسیحى منعک

شده است .در این

باره در روایتی آمده است:
امم فرموي :اين ،ز ه من است و ميمن من و تو ،دمضى مسل منمن ياو ى کن .
آنمن ن ي شريح دمض
امم على

فتن که دوي حضرت ،او ا براه دضموت نصب کريه بوي.

فرموين  :اين ،ز ه من است که م ّتى است گک شک ه .شکريح

گفت :اى مسيحى! تو چه مىگويى؟ مسيحى گفکت :مکن اميرمنمنکمن ا تککذيب
ن ىکن امم ز ه ،ز ه من است .شريح به امم على

گفت :طبق أى مکن ،ز ه

از يست او دم ج ن ىشوي .آيم بيّنه (يليل) يا ى؟ امم على

فرموينک  :شکريح

ي ست مىگوي  .نصرانى گفت :امّم من گوا ى مىي ککه ايکن احککم ی پيکممبران
است که اميرمنمنمن ن ي دمضى دوي مىآي و دمض عليه وه ياو ى مىکنک .اى
اميرمنمنمن! سوگن به د ا! اين ز ه تو است.من ي پىی سپمه ،به ينبکمل تکو بکوي
که از شترت افتمي و من آن ا برياشت  .شهميت مىي که د ايى ا اللّه نيسکت
و مح ّ  ،سول د است .امم فرموي  :حمل که اسل آو يى ز ه از آنی تو بمشک .
سپس ،اسب گرانبهم ني به او بخشي .

19

این روایت نشان میدهد که نظام رفتار اجتمأاعی امأام علأى

در تأکیأد بأر اصأل

مساوات و برابری در مواردی زمینه اسالم یذیری برخی اقلیتها را فراهم میکرده است.
 .3.1تعامل در روابط اجتماعی

تعامل امام علی
آن حضرت

با مسیحیان را میتوان در دو حوزه فردی و اجتماعی بررسی کرد.

در هر دو حوزه با اهل ذمه با اخال و نگأرش انسأانی رفتأار مأیکأرد.

اموری مانند همراهی و مشایعت مسیحیان در سفر ،رذا خأوردن ،دوسأتی ،احأوال یرسأی
روزمره از موارد تعامل اجتماعی آن حضرت

با مسیحیان است20.موضوع دیگری کأه
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08

در معاشرت فردی با ریر مسلمانان مطأرح مأیشأود یأاکی یأا نایأاکی آنهأا اسأت .امأام
میفرماید:

صاد

حضرت امير

ن مزدوان ن ي لبمر دري ا ه ش ه از مسيحيمن ،ز تشتيمن

و يهوييمن ا دبل ازشستن محمز م يانست.

آن حضرت
ک

21

خوردن رذای اهل کتاب را جایز میشمرد 22.از دیدگاه امام

هر

حق دارد به صورتِ مجاز از اموالش بهره برد .معامله با ریرمسلمانان ،جأز در مأوارد

حرام مانند شراب و آالت لهو ،جایز است .این امر به عنوان معامالت عام شمرده میشود و
اموری مانند خرید و فروش ،قرض ،اجاره ،مضاربه و هبه را در بر میگیأرد .امیرالمأؤمنین
حضرت علی بن ابیطالب

آبیاری نخلستان گروهی از اهل کتاب را بأر عهأده مأی-

گرفت و دستمزدش را به صدقه اختصاص میداد23.بنا بر روایت امام صاد

 ،مأردی

مسلمان به سبب خرید قطعهای از زمأینهأای خأراج نأزد حضأرت امیأر

بأرده شأد.

امیرالمؤمنین

فرمود:
آنچه براه مم است براه او ست و ر چه بر مم اسکت بکر او دوا ک بکوي،
مسل من بمش يم کمفر.

24

مراد از این سخن ،آن است که زمیندار باید خراج زمین را بپردازد و مسلمان یأا کأافر
بودنش در این امر تأییری ندارد .از سوی دیگأر ،اجأازه سأکونت ریرمسألمانان در کشأور
اسالمی با ممنوعیت داد و ستد با آنان سازگار نیست؛ زیرا وقتی حأق خریأد و فأروش بأا
مسلمانان را نداشته باشند ،نمیتوانند درجامعه زندگی کنند .در این موقعیت ،مجاز دانسأتن
اقامت آنان ،بیهوده است و آنها در عمل ،ناگزیر به ترک محل سکونت خویش میشوند.
در حکومت امام علی
نبود .امام

 ،اقلیت بودن اهل ذمه ،دلیلی برای روا داشتن ستم بر آنأان

همواره ،فرماندهان سپاه و کارگزاران خویش را نسبت به مدارا با اهل ذمأه

و عدم اعمال ظلم برآنان توصیه میکرد.

25

بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی

04

چنانکه محمد بن ابی بکر والی امام در مصر به آن حضرت
مردى مسلمان که با زنى مسیحى ،زنا کرده بود سؤال کرد .امام

نامه نوشت و دربأاره
در یاسخ نوشت:

بر آن مري مسل من که بم زن مسيحى زنم کريه ،ح ام ى کن و آن زن ا بکه
مسيحيمن بمزگريان تم دوي ر چه دوا ن ي حق او حک کنن .

26

 .2شاخصههای رفتار عقیدتی امیرالمؤمنین حضرت علی

حیره از مراکز قدیمی مسیحیت و مقر بطارقه ،کشیشان و راهبأان و محأل دیأر هأا و
کلیساها بوده است .از دیرباز در مدارس دینی آنجا ،متون و شروح عهد عتیق ،عهد جدید
و الهیات تدری

میشد و احبار یهود و راهبان مسیحی به تألی و تدری

اشتغال داشتند.

قبور انبیای بنی اسرائیل ،مثل حضرت یون  ،حضرت نوح ،حضرت صالح و حضرت هأود
در آن منطقه شهرت داشتند و ییوسته زائأران بسأیاری را از سأایر نقأاط بأه سأوی خأود
میکشاندند .مسیحیان و یهودیان برای زیارت به آن منطقه میرفتند و مردههای خود را از
سرزمینهای دوردست برای دفن به آنجا میبردند.

27

با بنای کوفه در نزدیکی حیره ،نه تنها از اهمیت منطقه به عنوان مرکز فرهنگی کاسته
نشد بلکه کوفه به عنوان شهری بأا موقعیأت ویأژۀ جغرافیأایی ،اسأتراتژیکی و فرهنگأی
شناخته شد.چنان که دانشمندانی از ادیان مختل مانند مسیحی ،مرقیونی ،مانوی ،ایرانأی،
مزدکی ،هندی و عرب در آنجا حضور داشأتند .امأام علأی

بأا علأوم رایأج آن دوره

آشنایی کامل داشتند .در این زمینه ،رواب علمی مسیحیان با امام علأی

جالأب توجأه

است .این رواب بر محور یرسش و یاسخ هایی بأر مبنأای باورهأا و اندیشأه هأا صأورت
میگرفت .به عنوان نمونه ،در یک مورد ،اسق مسأیحیان دربأاره مکأان خأدا از ابأوبکر
یرسش کرد .خلیفه ،او را به امام علی
امککم علکک

آتشکک

ارجاع داد .درباره یاسخ امام به او روایت میشود:
وشککن کککري و از اسککق پرسککي  :وه آن آتککش

کحمست؟اسق گفت :همۀ اطرام آن .امکم

بکه او گفکت :ودتک آتکش ککه

مخلو د است طرم دمص ن اشته بمش دملق آتش به ن اشتن و و پشکت يکم
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مشر و مغرب س اوا تر است.

امام علی

03

28

با این تشبیه ،او را به یاسخی صحیح رهنمأون کأرد .تعیأین حکأم مأرد

شراب خواری که ادعای جهل به حکم تحریم آن میکرد و خلیفه درباره او متحیأر مانأده
بود ،از دیگر مواردی است که امام علی

در این باره فرمود:

ي صو ت اثبمت اهل او ،مري ا توبه ي ن و آزاي کنن .

29

ابن مسیب در بیان این سخن خلیفۀ دوم که بارها گفته بود ،به خدا یناه مأیبأرم کأه
مشکلی ییش آید و علی

برای حل آن حاضر نباشد ،میگوید:

پميشمه و بم ا سمل نممه اه به ع ر ،پرسش مه مته يه مطرح ککري.دليفکه
يو که پمسخ آنهم ا ن

يانست ،نممکه ا بکه امکم علک

اواب م ا ي پشت نممه يميياشت ن وي.

ياي .حضکرت

30

عالمه امینی به این یرسش ها و یاسخ ها اشاره کرده است 31.امام علی

از محتوای

کتابهای آسمانی آگاهی داشته است .چنان که میفرماید:
اگر برمسن دضم نشين براه ا ل تو ات بم تو ات و براه پيکروان انحيکل بکم
انحيل و براه مسل منمن طبق درآن فتوا دوا ياي.

32

قرار دادن تقوای الهی به عنوان تنها معیأار برتأری آدمأی بأه تأدریج زمینأۀ روابأ
مسالمت آمیز مسلمانان و ییروان ادیان را فراهم میکرد .ابن ملجم ییش از شأهادت امأام
علی

روزى در حالى که شمشیر بر دوش نهاده بود به بأازار مأیرفأت و بأه جنأازهاى

برخورد کرد که اشراف عرب ،آنرا تشییع مىکردند و کشیشهأاى مسأیحى هأم در یأى
جنازه بودند و انجیل مىخواندند .وقتی جویای کار آنان شد ،گفتند ابجر بأن جأابر عجلأى
است که مسیحى مرده است و یسرشحجار بن أبجر مسلمان و ساالر قبیله بکر بن وائأل
است .اشراف مردم به احترام یسرش و کشیشها به خاطر آیینش ،او را تشییع مىکننأد.
همچنین امأام

33

در وصأ سأاده زیسأتی و نکأوهش دنیأا ،نمونأه رفتأاری حضأرت

بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی

03
عیسی

را یادآوری میکرد و میفرمود:
دوشم به حمل کسمن که بم و عيس بم ينيم بردو ي کرين .

34

همچنین ،ایشان در خطبه ای دیگر به تفصیل و شرح ساده زیستی حضرت عیسی
مییردازد.
امام

35

در حوزه حکومأت اسأالمی بأا مخالفأان عقیأدتی خأود ماننأد یهودیأان و

مسیحیان ،رفتاری انسانی داشتند .در قلمروی حکومتی امام علی

اقلیتهأای دینأی و

ریرمسلمانان در کمال آسایش و امنیت زندگی میکردند.آن حضأرت

بأه کأارگزاران

خود ،رعایت حال همه مردم از جمله ،اهل کتاب را توصیه میکرد.چنان که در فرمان خود
به مالک اشتر که در نامه ینجاه و سوم نهج البالره آمده اسأت ،اسأتدالل مأیکننأد کأه
رحمت و محبت به مردم تحت فرمان تو یا به دلیل برادری دینأی و یأا بأه خأاطر تشأابه
انسانی و همنوع بودن است 36 .توبیخ کردن حاکم فارس به خاطر بد رفتاری او با تجأار و
مالکان زرتشتی37نشانه آن است که امیرالمؤمنین حضرت علی بأن ابیطالأب
اعتقاد و دین را موجب محروم شدن از حقو اجتماعی و سیاسی نمیداند.

تفأاوت

38

امام در خطبه ها و نامههای خود به کارگزارانش به لزوم آزادی بیان عموم مردم اشاره
میکند و این امر مهم را راز سالمت نظام اسالمی معرفی مینمایأد39.بأی شأک تسأامح
مذهبی در شرایطی که جنگهای فراوان داخلی ،تصویری نأامطلوب از جامعأۀ مسألمانان
ترسیم نموده بود ،میتوانست ابزاری برای فهم صلح دوستی و آزادی عقیده دیأن اسأالم
باشد .امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب

میکوشید ،حتی در مواردی که احتمأال

موفقیت در دعوت به اسالم اندک بود ،ناظر بر هدایت بخشی باشأد .در ایأن امأر ،بیأنش
حاکم اسالمی به عنوان نمایندۀ جامعه مسلمانان ،نمونه آشکار بصیرت اسالمی با نگأرش
انسانی و الهی است.

40
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03

 .3شاخصههای رفتار سیاسی امام علی
 .1.3آزادی و امنیت سیاسی :پرهیز از خشونت

یکی از راههای یوشش امنیتی اقلیتها ،قرارداد مهادنأه اسأت کأه در اصأطالح فقأه
اسالمی به معنای قرارداد متارکۀ جنگ است .در حقیقت ،هدنه نوعی قرارداد صألح اسأت
که میتواند از مصادیق کالم امام

درباره صلح باشد .از این رو در تعبیر برخی فقهای

بزرو ،عقد هدنه مترادف با عقد صلح آمده است .قرارداد امأان ،نأوعی دیگأر از یوشأش
در زمینأه

امنیتی و سیاست حمایتی از اقلیتها است که منطبق با دستور کلأی امأام

صلح محسوب میشود .مفاد این قرارداد تعهد حمایتی در رواب با اقلیتهایی است که در
داراالسالم و یا خارج از آن به سر میبرند و در اصطالح فقهأی بأه معنأای التأزام دولأت
اسالمی و مسلمانان به تأمین امنیت همه جانبه شخص یا گروه و یا عموم مردم یک شهر
یا یک کشور است .فرد یا افراد تحت یوشش این قرارداد میتواننأد از اقلیأتهأای دینأی
باشند.

41

امام علی

به یرهیز از خشونت 42با اقلیتهای مأذهبی در راسأتای تأأمین امنیأت

سیاسی توجه میکرد و میفرمود:
اه مملک! دلب دويش ا به مهر و محبت به عيت سرشم سمز و براه آنمن
ي ن ه اه دوندوا مبم

که لق ه از ي من آنمن بگيره؛ زيرا مري يو يسته انک :

يم براي يين تو ستن و يم غير مسل من ستن و انسمن ممنن تو.

در جنگ صفین ،هنگامی که راهبی مسیحی ی
این که آن حضرت

وصی بر حق رسول خدا

در این هنگام ،امام

بر بالین وی حاضر شد و ی
اين ا ب از مم ا ل بيت سول د ا

امام

43

از مشاهده برحق بودن امام

بأه

است ،ایمان آورد و به شهادت رسید.
از استرحام فرمود:
است.

44

براى ستمى که به ذمیان مىرسید ،به شدت متأیر میشد و کارگزاران خود را

از ستم بر اهل ذمه یرهیز میداد 45.همچنین ایشان در ییمان خود با مسیحیان نجران بأر

بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی

81
حفظ حقو آنان تأکید میورزید.

46

نمونههای رفتاری امام علی
فراوانی منعک

و تعامل آن حضرت

با مسیحیان در روایتهأای

شده است .این امر منجر به گرایش برخی مسیحیان به آن حضأرت

میشد .چنان که در سال  74ه .گروهی از مسیحیان بنی تغلب به امام علی

گأرایش

یافتند47.سپاه معاویه به همین سبب در حوالی صفین و دارا بر قبیله آنان تاختنأد و یأ

از

رارت ،هشت نفر از آنان را اسیر کردند .بنی تغلب نیز گرد آمدند و به تالفی آن بر لشأکر
شام حمله کردند و بر رنایمی دست یافتند48.در عین حال ،برخی از آنان به معاویه گرایش
یافتند .و به سوی او رفتند و از او آزادی اُسرا را خواستند اما معاویأه موافقأت نکأرد .آنأان
درراه بازگشت ،فرستادۀ امام علی

را دیدند که به موصل میرفأت .او ،آنهأا را شأماتت

کرد ،درنتیجه جنگی میان آنان واقع شد و فرستادۀ امام
خطای آنها به سبب بازگشتشان چشم یوشی کرد.

کشته شد اما امام علی

49

خَرّیت بن راشد ،یکی از صحابه بود در روزگار حکومت امام علی
او ی

از جنگ جمل ،همراه امام علی

جنگید 51اما چون امام علی
سی نفر بودند ،بر امام

از

والی اهواز شد.

50

به کوفه رفت و در جنأگ صأفین بأا شأامیان

قبول حکمیت کرد ،خرّیت بن راشد و یأارانش کأه حأدود
خروج کردند و عده ای از مردم کوفه را کشتند و موفق به فرار

شدند 52و دوباره با عده ای از خوارج و مسیحیان تازه مسلمان و کسانی که از دادن زکأات
خشنود نبودند همدست شدند و خود را آمادۀ رویأایی بأا لشأکریان امأام
درگیری خریت و یاران امام علی

کردنأد .در

حدود صد و هفتاد نفر از یاران وی کشأته شأدند و

اسرای بسیاری در اختیار معقل بن قی

قرار گرفت که به زودی آزاد شدند.

53

امام ییش از جنگ در نامه ای فرمود:
بس اللّه الرح ن الرحي از بن ه د ا على به ر کس از مسل منمن و منمنمن و
مم دين و مسيحيمن و مرت ان که اين نممه بر آنهم دوان ه شوي.سل بر کسى ککه

سال پانزدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،3131شماره مسلسل 06

81

از اه ايت پيروى کن و به د ا و پيممبر و کتمبش و ستمدي پس از مرگ
مهتق بمش و به عه د ا وفم کن و از دمئنمن نبمش .امم به  ،من ش م ا به کتمب
د ا و سنت پيممبر فرا مىدوان .ي ميمن ش م به حق و آنچکه دک اى تهکملى ي
کتمبش ب ان فرممن يايه ع ل مىکن  .ر کس از ش م که به دمنه دکوي بکمزگريي و
يست از انگ ب ا ي و از اين مم

لكشون ه محم بى که بم د ا و پيممبر و

مسل منمن به انگ بردمسته و ي زمين فسمي مىکن  ،کنم ه گيري مکمل و دکونش
ي اممن است و ر کس که ي انگ بم مم و دروج از طمعکت مکم از او متمبهکت
کن  ،براى يفع او از د ا يم ى مىدوا ي و د ا ميمن مم و او حک دوا ک ککري.
اگر د ا يوست ش م بمش  ،ش م ا کمفى است.

امام علی

54

سپاه خود را به همه قواعد جنگی که ییامبر

وضع کرده بود ،ملتزم

کرد .عدم ییمان شکنی 55و عدم تعرض به زنهای مسألمان و ریأر مسألمان ،از اصأولی
است که امام علی

به هنگام جنگ به آن تأکید میورزید.

56

سیاست اسالمی در دوره خالفت امیرالمؤمنین حضرت علأی

مبتنأی بأر وحأدت و

برابری بود .در دورۀ خلفای سه گانه به نژاد عربی توجهی ویژه مبذول میشد و بین عرب
و موالی تفاوت اساسی برقرار بود .چنان که خلیفه دوم دستور داد در شبه جزیره عربستان،
ریر از عربهای مسلمان کسی باقی نماند تا افکار تازه در بین عربها ییأدا نشأود و اگأر
یک عرب به یول محتاج بود و همسایه ای نبطأی داشأت مأیتوانسأت او را بأه رالمأی
بفروشد.

57

هنگامی که عبادۀ بن صامت ،مردی نبطی را آن چنان زد که از یأای در آمأد ،خلیفأه
دوم درصدد قصاص او برآمد .عباده گفت :آیا تأو ،بأرادر خأود را در قصأاص یأک نبطأی
میکشی؟خلیفه وقتی این سخن را شنید از کشتن عباده صرفنظر کرد58.در دورۀ خالفأت
امام علی

کارگزاران حکومتی موظ به برقراری عدل و دفع تبعیض و سلطه زورمندان

بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی

82

بودند .چنین رفتاری در ارتباط با منافع آن حضرت
امام علی

نیز وجود داشته است .چنأان کأه

کسی را مجبور به بیعت با خود یا ملزم به شرکت در جنگ نمی کرد.

59

.4شاخصههای رفتار اقتصادی امام علی
 .1.4برقراری امنیت اقتصادی

در برنامه ریزیهای اقتصادی ،امنیت عامل مهمی است که بدون آن ،توسعه اقتصادی
امکان یذیر نخواهد بود .امام علی

ازدستآوردهای سازندۀ حکومت اسالمی ،به آسایش

عموم مردم ،حتی کافران و امنیت راه ها برای تجارت اشاره میکنأد60.مهأمتأرین عامأل
ایجاد امنیت اقتصادی ،شیوه برخورد دولت با تاجران ،تولید کنندگان و کأارگران و برنامأه
ریزیهای دولتی در جهت امنیأت شأغلی آنأان اسأت .امیرالمأؤمنین حضأرت علأی بأن
ابیطالب

در توصیه به کارگزاران خود تأکید میکرد که هرگز کسی را از مایحتاجش باز
بر امنیت امأوال ریأر

ندارند و از رسیدن به خواسته اش بی بهره ننمایند .آن حضرت

مسلمانان تأکید مینمود و به کارگزاران خود سفارش میکرد که هرگز به مأال احأدی از
مسلمانان نمازگزار تا اقلیتهای در گرو ییمان دسأت نزننأد ،مگأر آنکأه اسأب و جنأگ
افزاری بیابند که در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شده باشد.
امام علی

61

بر رعایت حق مالکیت مسلمان و معاهد تأکیأد مأیکردنأد .آن حضأرت

به استانداران خود سفارش میکرد که جز به طیب نف

در مال مردم تصرف نکنند و

حتی از آب آنها نیاشامند ،هنگام گرفتن حقو واجب مالی با رأفت و مدارا و به دور از هأر
خشونت و تهدید با آنها رفتار کنند ،بی اجازه بر ارنأام و احشأام آنأان وارد نشأوند ،حالأت
سلطه جویی نداشته باشند ،حیوانات را نترسانند و حق گزینش را به صاحب مال واگذارند.
امام علی

راه و رسم برخوردهای محبت آمیز و دادن حق گزینش به صاحب مال را

به تفصیل به کارگزاران خود میآموخت .چنان که در نامههایی به زیاد بن ابیأه ،فرمانأدار
بصره و عمر بن ابی سلمه ،حأاکم فأارس بأه اعتأدال محأوری و عأدم خشأونت توصأیه
میکند 62.حمایت از ریر مسلمانانی که تحت تابعیت حکومت اسالمی قرار دارند از وظای
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اساسی دولت اسالمی است .بنابراین تعرض به آنان به هر شکل منع میشود و تجاوز بأه
شخصیّت ،جان و اموال ایشان جایز نیست63.بی گمان امنیت اقتصادی حکومت علوی یک
استثنا درتاریخ است و میتوان آن را از نقطأههأای عطأ تأاریخ اسأالم بأه شأمار آورد.
سیاستهاى مالى ،شامل مجموعه تدابیرى است کأه در رابطأه بأا هزینأههأاى دولأت و
درآمدهاى عمومى به ویژه مالیاتها براى رسأیدن بأه اهأداف اقتصأادى مختلأ اتخأاذ
مىگردد .یکى از برنامههاى حکومت علوى ،برقرارى عأدالت و احقأا حأق مظلومأان و
برخورد شدید با تبعیضها و یایمالکنندگان اموال عمومى بوده است .امام

در روز دوم

خالفت خویش ،سیاستهاى خود را در این زمینه به اطالع مردم رساند64.امام

از

ی

بیعت مردم با وی ،از تساوی حقو سخن گفت و مهاجران و انصار را با مسلمانان متأخر و
حتی تازه مسلمانان ،در حقو و حدود برابر دانست و فرمود:
ممل از آن د اون است و بين ش م به تسموه تقسي م شکوي .کيچ ککس ي
اين تقسي بر ييگران برتره ن ا ي و براه متقين ي وز ديممکت بهتکرين ااکر و
ثواب دوا بوي .د اون  ،ينيم ا اار و ثواب متقين درا ن ايه است.

سیاست اقتصادی امام علی

65

از آراز خالفأت ،مقدمأه ناسأازگاریهأای کسأانی را

فراهم آورد که به برتری ها و مزایای شخصی خویش خوگرفته بودند .آنها نزد امام
آمدند و با جسارت میگفتند که ما بزرگان قوم هستیم و امام

می

در یاسخ میفرمودند:

ذليل ن ي من ع ي است تم حق او ا از ظمل بگير و دکوه نک ي مکن ضکهي
است تم حق مظلو ا از او بستمن .

امام
امام علی

66

یکی از حقو مردم را ،تقسیم عادالنه بیت المال معرفی میکند 67.همچنین،
به نقل از ییامبرخدا

میفرمود:

رگ مبمي ،اح ه از مري ا براه ي

ب ا ز تمزيمنکه ب نيک و رگک

مبميا به ممل اح ه از مري از مسل من ن مزگ ا تم ادليت مه ي گرو پي من يست

بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی

80
بيمزي .

68

اجرای تساوی درتقسیم بیت المال برای مردم عأرب ،ریأر منتظأره بأود .چنأان کأه
ام هانی ،خواهر امام علی

وقتی متوجه شد که سهم او از بیأت المأال برابأر بأا سأهم
رفت و به ایشان اعتراض کرد .امام به او

کنیزش مقرر شده است با عصبانیت نزد امام

یاسخ داد که در قرآن برتری عرب را بر عجم نیافته است.
امیرالمؤمنین

69

در امر گرفتن مالیات ،به احأوال مسألمان و ریرمسألمان بأه شأکل

یکسان توجه میکرد .آن حضرت

به کارگزاران خود توصیه میکرد بأه هنگأام اخأذ

مالیات ،موجب آزار مسلمان ،یهودی و نصرانی نشوند 70.همچنین امام علی

به یکی از

گارگزاران خود به نام قرظۀ بن کعب انصاری فرمودند:
مريان از ا ل ذمه از حوزه فرممن ا ه تو گفتهان ي زمين مه ايشمن نهکره
ياشتهان که دشک ش ه است و آنهم ا ي آن ام آبميه است .پکس تکو ي ککم
آنهم بنگر و سپس آن نهر ا اصلح کن و آبمي ن م که به اکمن دکوي ! اگکر آبکمي
شون محبوبتر است از آن که کوچ کنن و نمتوان گرين يم ي انحکم کم کمي
که به صلح م لکت است بمزممنن .

امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب

71

در حقو اقتصادی ،یروتمندان را ملزم به

تأمین زندگی فقرا میدانست و تأمین نیازهای ضروری را حق همه اعضای جامعه به شمار
میآورد .آن حضرت

به استانداران خود درباره توجه به زندگی فقرا به شأدت هشأدار

میداد72.فقر آفتی است که بر عقیده ،ایمان ،اخال  ،رفتار ،فکر و اندیشأه فأرد ،خأانواده و
اجتماع تأییر میگذارد و مسیر حرکت جامعه را از اعتدال خارج می کند .گاه انسان فقیر به
دلیل فقر به عدالت الهی شک می کند و به تدریج یایه های اعتقادی و اخالقی او سسأت
می گردد .چنان که صوفی مصری ،ذوالنون در این باره می گوید:
کمفرترين مري  ،فقيره است که صبر او لبري ش ه بمش

73
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در روایتهای امام علی

88

اشاره میشود که فقر به دین انسان ،زیان و نقصأان مأی

رساند ،عقل و خرد آدمی را سرگردان می سازد و باع کینه و دشمنی می شود74.وقتی که
دین ،ایمان و کماالت معنوی در انسان کم شود ،اصول اخالقی و ارزش های انسانی در او
کمرنگ میگردد و انحراف ،کج روی و کج اندیشی در او راه می یابأد .فقأر و تهیدسأتی،
حتی انسان زیرک و با هوش را در برهان کند و ناکارا می سازد 75.افزایش شخصیت ،عزت
و مناعت طبع انسان ها از برنامههای اصلی امام علی

به شمار میرفت .شاید این کأه

فقر را مرو بزرو 76می نامد و قبر را از فقر ،برتر می شمارد به این دلیأل اسأت

امام

که در قبر انسان دچار ذلت و خواری نمی شود ،ولی فقر بدتر از آن را به دنبال دارد.

77

برخی نظریه های جامعه شناسان سیاسی در تحلیل بأی یبأاتی و تزلأزل نظأام هأای
سیاسی معطوف به سازمان اقتصادی جامعه است و منازعههای سیاسی را به دلیل اختالف
طبقاتی و شکاف عمیق میان توانگران و تهیدستان می دانند .از این رو ،امام علی

در

سفارش به مالک اشتر ،نه تنها توجه به نیازمندان و رفع حوایج آنها را سفارش مأی کنأد،
بلکه به وی توصیه می کند که راهکاری برای حل ریشه ای فقر از جامعه در ییش گیأرد.
به طوری که اگر افراد نیازمند ،قادر به کار هستند کاری مناسب به آنان واگذار شود و اگأر
توانایی انجام کار را ندارند ،تحت یوشش دولت قرار گیرند تا بتوانند بأا اطمینأان خأاطر از
مستمری خویش به دیگر برنامه های زندگی بپردازند.
امام

78

ضمن سفارش به اخذ مالیات ،به اصالح نابسامانی های اقتصأادی جامعأه و

بهبود وضع رفاهی مردم توجه مأیکنأد79.امأام

در نامأه ای بأه فرمانأدهان نظأامی،

یادآوری میکند ،فلسفه سقوط حکومت های ییشین آن بود که مردم به آسأانی قأادر بأه
استیفای حقو خویش نبودند و حقو آنان را حاکمان زیر یا می گذاشتند و با این سیاست
سوء ،مردم به راه باطل و انحراف از مسیر صحیح کشیده میشدند80.به عنوان مثال ،امأام
علی
فرمود:

هنگامی که ییرمرد مسیحی نابینایی را مشاهده کرد کأه مشأغول گأدایی اسأت،

بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی

84

اين مري ا ي اوان به کم وايا کريه اي  ،اکنون که پيکر و نکمتوان گشکته
است ،از مهم محرومش سمدتهاي ؟

سپ

به خازن بیت المال دستور داد ،امور معیشأت او را از صأندو دارایأی عمأومی

بپردازند .این واقعه ،بازگوی توجه امام علی

به حقو بازنشستگی یک شهروند مسیحی

است81.بنابراین ،رفتار عدالت محور امام علی

به گواهی مورخان ،خارج از توصی بوده

است.

82

 .2.4جزیه

اعراب به سبب فقر اقتصادى ،قادر به ضرب سکه نبودند .از این رو در داد و سأتدها از
سکههاى رایج در کشورهاى همسایه ،مثل ایأران ،روم ،یمأن اسأتفاده مأىکردنأد83.ایأن
سکهها بر ایر تجارت اعراب با همسایگان وارد جزيرۀ العرب مىشد و چون حجم تقاضاى
یول نسبت به تقاضاى کل ایران و روم ناچیز بود ،تقاضاى منطقهاى عربستان ،تأییرى بأر
تقاضا یا عرضه یول در ایران و روم نداشت .بنأابراین ،ارزش یأول بأراى اقتصأاد جزيررۀ
العرب به طور برون زا تعیین مىشد84.بر این اساس ،تنها اقدام الزم براى حفظ ارزش یول
در منطقأأه ،مراقبأأت بأأر عیأأار سأأکههأأاى وارد شأأده بأأود کأأه از سأأوى دولأأت صأأورت
مىگرفت.دولت اسالمى نیز براى تأمین وظای خود ،اقدام به جمعآورى مالیات و تنظأیم
بیتالمال میکرد.

85

کارگزارانى را برای جمأعآورى زکأات ،خأراج ،جزیأه و ریأره

از این رو ،امام على

تعیین کردند .در زمان خلفای نخستین از ذمّیانی که قادر به یرداخت جزیه نقأدی نبودنأد
معادل آن ،جن

دریافت میشد86.امام علی

میکرد87.امام علی

عملکرد والیان خأود را دربأاره چگأونگی وصأول جزیأه ،بررسأی

میکرد 88.تأکید امام علی
بیانگر دقت امام

نیز بأر یأذیرفتن جأن

از ذمّیأان تأکیأد

به مالک اشتر درباره رعایت حال مالیاتدهنأدگان مصأر،89

در عدم ستم بر ذمّیان است.
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حکومت علوى براى تحقق عدالت اجتماعى ،کمک به عمأران شأهرها ،رشأد و رفأاه
عمومى از ابزار مالیات و مخارج استفاده مىکرد90.امام علی

هنگأام جمأعآورى جزیأه،

مراعات حال مؤدى را میکرد و از هر صأاحب حرفأهاى ،کأاالى او را بأه عنأوان جزیأه
مىیذیرفت .ابوعبید روایت مىکند:
على

از ر صنهتگرى چنين ا يه مىگرفت :از سمزن ه سوزن ،سکوزن و

از بمفن ه يس من ،يس من.

91

این کار را براى انفأا و آسأان

ابوعبید معتقد است که امیرالمؤمنین حضرت على

گرفتن بر مؤدیان انجام مىداده است92.در برابأر یرداخأت جزیأه ،اهأل کتأاب از حمایأت
مسلمانان برخوردار میشدند .به طوریکه اگر مورد هجأوم قأرار مأیگرفتنأد ،مسألمانان
موظ بودند از آنها دفاع کنند ،از جان و ناموس آنان محافظأت نماینأد و امنیأت آنأان را
برعهده گیرند .مسلمانان در صدر اسالم با اهل ذمه ،این گونه رفتار میکردنأد.از ایأن رو،
رفتار نیک آنان در دیگران ایر خوبی به جای نهاد و اهل ذمّه را برای یذیرفتن اسالم آماده
کرد .ابویوس در این باره مینویسد:
چون ا ل ذمّه ،وفمه مسل منمن و دو

فتم ه ايشمن ا ي بم ۀ دوي يي ن بم

يش نمنشمن ،يش ن کرين و ي برابر آنهم ،يمو مسل منمن ش ن
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نتیجه

امیرالمؤمنین حضرت علی

در دوران حکومت خویش ،در اعتبار بخشیدن به احکام

الهی و اجرای آن میکوشید .بر همین مبنا ،به معیارهای قأومی و سأبقت در خأدمت بأه
اسالم اعتباری نبخشید و عموم مردم را برابر و برادر خواند .نمونه بارز این برابری ،جامعأۀ
کوچک اقلیتهای مذهبی به ویژه مسأیحیان اسأت .امأام

بأرای ایجأاد برابأری ،در

اجرای عدل و تعادل جمعی تالش کرد .اجرای برابأری در میأان مأردم ،از اهأداف اولیأه
ییامبران بوده است که این هدف در زندگی عملی امام علی

قابل تأمل و توجه است.
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این هدف جهان شمول ،سیره عملی امأام علأی

را بأا حضأرت عیسأی

ییونأد

میدهد .با وجود این ،اجرای عدالت و تحقق برابری ،نیاز به بسترسأازی و زمینأۀ مناسأب
برای ایجاد زمینههای فرهنگی این امر در برخورد با مسأیحیان بأه

داشته است .امام

حقو انسانی ارج مینهاد و در تعامل با آنان ،الگویی برای صلح طلبی و ساده زیستی بوده
این خصایص از وجوه مشترک امیرالمؤمنین حضرت علی
امام علی

با حضرت عیسی

است.

در زمینۀ اقتصادی و سیاسی ،بریایه اصل انسانی اعتدال در حفظ آسایش

و دوام امنیت میکوشید و بیتالمال را مخصوص مسلمانان نمی دانسأت .مأیتأوان ایأن
موضع امام

را حربهای در برابر سوء استفادۀ مسلمانان از بیتالمال و نمونهای از الگو

برداری صحیح از سیرۀ ییامبر

دانست؛ چرا که در سیرۀ نبوی نیز ،برابأری اجتمأاعی و

احترام به حقو اقلیتهای مذهبی به وضوح دیده میشود .مجموع سیاستهای امام
را به طور خالصه در عهدنامه آن حضرت با جامعه مسیحیت میتوان مشاهده کأرد .ایأن
مجموعه فعالیتها ،امام

را به تحقق برابری عدل در جامعۀ انسانی نزدیکتر میکرد.

حکومت امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب

بأا روش عأدالت محأوری ،نمونأه

بارزی از نگرش اسالمی معتدل و جامعۀ اسالمی حقیقی است و میتواند مستوجب ابطأال
نظریه هایی گردد که تصویری خشن و انسان ستیز از دین اسالم و ییروان آن دربردارند .با
مطالعۀ شرای جامعه در حکومت علوی میتوان دریافت که امام

در بعد جمعأی بأر

برابری مردم ،بدون توجه به آیین آنان ،تأکید داشته است .همچنین در بعد اعتقادی ،عالوه
بر آگاهی جهان شمول از تعالیم ادیان دیگر ،به تکریم عقاید سایر ادیان مییرداخت.
در بعد سیاسی ،عالوه بر عملکرد خود ،ییوسته کارگزاران را به تأمین آرامأش و یبأات
سیاسی سفارش میکرد .همچنین در بعد اقتصادی ،آن حضرت
نخست خالفت و ی

با هشدار در روزهای

از آن در رویکرد عملی خویش ،اجرای قأانون مسأاوات در تقسأیم

بیت المال و عدم استفادۀ نادرست از آن را در صدر فعالیتهای خود قأرار داد و بأا ایجأاد
امنیت سیاسی ،زمینه امنیت راهها و به دنبال آن تجارت آزاد را فراهم کرد .دربأاره جزیأه،
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خود و کارگزارانش را ملزم به عدم ستم میدانست؛ و به این سبب ،تسامح و حسن نیت آن
حضرت

در امور اقتصادی ،زمینۀ گرایش برخی از مسیحیان را به اسالم فراهم نمود.
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 .13در میان برخی قبایل عربی مانند بنی تغلب ،بنی اسد و طی (ابن واضح یعقاوبی تااری
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 .30ابن جوزی ،تذکرۀ الخواص ،قم :منشورات الشریف الرضی7174 ،ه.ق ،ص.711
 .31عبدالحسین امینی ،الغدیر ،بیروت :دارالکتاب العربی7314 ،ه.ق ،ج ،1ص.111
 .32مجلسی ،پیشین ،ج  ،77ص .774
 .33ابوحنیفه احمد بن داود دینوری ،اخبار الطوال ،ترجمه محمود مهدوى دامغانى ،تهاران:
نى7317 ،ه.ق ،ص.117 – 117
 .34محمد دشتی ،پیشین ،حکمت .771
 .35همان ،خطبه .717

بازشناسی نظام رفتاری امیرالمؤمنین حضرت علی

42

 .36همان ،نامه .03
 .37همان ،نامه .71
 .38ابنهالل ثقفی ،همان ،ص.41
 .39دشتی ،پیشین ،خطبه  ،171نامه.03
 .41ناصر مکارم شیرازی ،پیاام اماام ( شارحی تاازه بار نهاج البالغاه) ،تهاران :دارالکتاب
ا سالمیه ،7310 ،ج ،7ص.040 – 041
 .11امتیازاتی که پیامبر

از نظر دینی به مسیحیان نجران اعطا کرد ،درحقیقت باه معناای

واگذاری استقالل دینی به مسیحیان بوده است( .ابنسعد ،ج ،7ص )117-141این اساتقالل در
زمان خلفای چهارگانه ،به همراه برخی محدودیتها حفظ میگردید .بااینوجود ایان عهدناماه
امام علی

با مسیحیان جالب توجه است .این عهدنامه که آن حضرت باا مسایحیان جناوب

عراق در محل دیر حزقیل بسته شد به خط کوفی نوشته شده است و کاتب آن ،هاشم بن عتبرۀ
بن وقااص باوده اسات (باالذری7331 ،ق ،ص 717؛ طوسای7171 ،ق ،ص .)373باه اساتناد
مورخان ،کاتب عهدنامه نجران که میان پیامبر
منعقد شد ،امام علی
معرفی میشود .امام علی

و نصارای آن ناحیاه در ساال دهام هجارت

بوده است .محل انعقاد عهدنامه دیر حزقیل از محله های اطراف کوفه
در این عهدنامه ،به نصاری امتیازاتی داده است .برخی موارد مانند

امنیت ،وفا و راستی بین مسلمانان و مسیحیان ،در ذمه اسالم قرار گرفتن مسیحیان ،رسیدن خیر
و نیکی به آنها از سوی مسلمانان ،عدم آزار و اذیت ایشان آزاد بودن در ساختن دیار ،کلیساا و
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بدون عوض ،آزاد بودن اسقفها و راهبان برای انجام اماور ماذهبی از بنادهای ایان عهدناماه
است.
 .43محمد دشتی ،پیشین ،نامه 03؛ جرج جرداق ،االمام علی صوت العدالۀ االنسانیۀ ،بیروت:
دارالمکتبۀ الحیاط7117 ،م ،ج  ،7ص.771
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دانشگاه اسالمی ،7311 ،ص .17
 .78محمد دشتی ،پیشین ،نامه .03
 .79همان.
 .80همان ،نامه.11
 .81عاملی ،پیشین ،ج  ،70ص .11
 .82همان ،ج  ،77ص 11؛ ابن اثیر ،پیشین ،ص.10
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 .84سید کاظم صدر ،اقتصاد صدر اسالم ،تهران :انتشارات دانشاگاه شاهید بهشاتی،7311 ،
ص .701
 .85محمد دشتی ،پیشین ،نامه03؛ طبری ،پیشین ،ج ،1ص.013
 .86محمد بن یحیی صولی ،ادب الکاتب ،قاهره ،بیجا 1341 ،ه.ق ،ص215؛ اخذ جزیه،
مهمترین مسئلهای بود که ارتباط مستقیم خلفا و کارگزاران ایشان را با ذمّیان فراهم میکرد .از
آنجا که بیشتر فتوح در زمان خلیفۀ دوم در مناطق مسیحینشین انجام میگرفت ،عمر بن
خطاب جزیه را منبع درآمدی مستمر برای مسلمانان میدانست( .ابناثیر ،پیشین ،ج ،2ص)397

وصیت او به هنگام مرگ درباره رعایت حال ذمّیان ،بیانگر این مسئله است( .بالذرى ،انساب
األشراف ،تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى ،بیروت :دارالفکر1417 ،ق ،ج ،10ص413؛
ابنابیالحدید ،پیشین ،ج ،5ص )218مشموالن جزیه در زمان خلیفه دوم ،فقط مردان بالغ و
آزاد بودند و جزیه بر زنان ،کودکان و راهبان و تهیدستان و فقیران تعلق نداشته است( .یعقوب
بن ابراهیم ابویوسف ،الخراج ،بیروت :دارالمعرفۀ1399 ،ه.ق ،ص .)123-122به نظر میرسد
خلیفه دوم درصدد برآمد مقدار خراج را تقسیمبندی مشخصی کند و بر این اساس طرح اخذ
جزیه را براساس طبقه ثروتمند ،متوسط و فقیر مطرح کرد .این تقسیمبندی ،نخستین بار در
عراق اجرا شد( .محمد بن یحیی صولی ،پیشین ،ص.)215
 .87محمد بن یحیی صولی ،همان ،ص.170
 .88طبری ،پیشین ،ج ،0ص.710-717
 .89محمد دشتی ،پیشین ،نامه .03
 .90مالیات وجوهى است که دولت اساالمى از ماردم دریافات ماىکناد و باا آن مخاارج
عمومى و اهداف اقتصادی را تأمین میکند .از میان منابع مالى حکومت علوى ،مالیاتها شاامل
زکات ،صدقات ،خمس ،خراج و جزیه مىشد که میزان جزیه و مالیات سرانه بسیار اندک باود.
به استناد ابن اثیر مالیات سرانه افراد ،سا نه چهار درهام باوده اسات (ابان اثیار ،پیشاین ،ج،1
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