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 خم رهیافت تمدنی به انتصاب امام در غدیر

 1واسعی علیرضا سید
 چکیده
 فراوانللی هللای راه، داد روی غللدیرخم در چلهآن محتللوایی تحلیللل و شلماخت  در

 طلور بله و کلرده نظلر ملذهبی دیلده به را آن، میان این در شیعه و شده پیموده
 ابتملللللاعی سیاسلللللی هلللللای نگره و بشلللللری هلللللای محاسلللللبه از فراتلللللر طبیعلللللی
 مشغول خود به را بستجوگر اذهان پرسش این حال عین در اما، است نشانده

 نله ، بشلری اندیشلان حقلوق  گلری اراده و اندیشلی عقل با واقعه این که دارد می
 دفللا  قابلیلت سیاسللی الگلوی چلله بلا و اسللت بملع قابللل چگونله، مللدار تکلیلف
 از و تلاریخ و سیاسی فلسفه ای بیمارشته روش با تا کوشد می پژوهش این دارد.
 رسللول اقللدام چگونلله کلله دهللد پاسللخ محللوری پرسللش ایللن بلله تمللدنی ممظللر
 مسلللمانان ابتمللاعی سیاسللی حقللوق بللا ، دارد بللاور شللیعه چلله آن برابللر خللدا
 غلدیر در عللی املام نصلب کله شد داده نشان پژوهش این در است  سازگار
 بتوانلد تلا بلود حکیملی بانشلین   / حلاکم به اسالمی بامعه نیاز با متماسب خم

 تلللللداوم در و کشللللانده اسلللللالمی هللللای ارزش سلللللوی بلللله را مسللللللمانی  بامعلللله
، گللری اراده توسللعه، بمللدها و قیللد از  انسللان سللازی آزاد یعمللی، نبللوی  های اقللدام

 ببرد. پیش آدمیان آزادی و عدالت گسترش
، عللدالت گسللترش، گللری اراده توسللعه، علللی امللام، غللدیرخم  ها: کلیدددواژه
 اندیشی. تمدن

                                                        
 a.vasei@isca.ac.ir، یاسالم فرهم  و علوم پژوهشگاه یاسالم تمدن و همر گروه اریدانش .1
 18/06/97 :رشیپذ خیتار 12/03/97 :افتیدر خیتار
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 مقدمه
 شماسلانه گونله نگاهی است. برخوردار بسیاری فراوانی از ، غدیر دربارۀ گرفته صورت مطالعات

 انجلام در، نظلر بلادی در کله ای گونله به ، کمد می موابه آاار از زیادی حجم با را پژوهمده، آنها به
 ممظلر از و کالملی - اعتقادی تا حدیثی - تاریخی نگاه از شود. می موابه تردید با متفاوت و نو کار

، مقالللله، تلللابک قاللللب در، املللروز بللله تلللا گذشلللته از ، فرهمگلللی _ اخالقلللی تلللا سیاسلللی _ ابتملللاعی
کی خلود آالار ایلن بسلامد اسلت. آملده پدیلد زیادی آاار ایمها ظایرن و افزار نرم، تصاویر رساله،   از حلا

 نللویمی هللای دریچلله چمللان هللم، هملله ایللن بللا اسللت. مسلللمانان میللان در آن اهمیللت و حساسللیت
 رویکلردی، تملدنی معیارهای اسا  بر آن تبیین یا تمدنی نگاه گشود. توان می آن به نگاه برای

 دریچللله از را غللدیر واقعلله ، اختصللار بلله تلللا کوشللد مللی مقاللله ایللن اسلللت. پدیللده ایللن بلله متفللاوت
 تمهلا ، شلود ملی ابلراز چله آن دارد اذعلان چمد ره ، بگیرد سمجی سطح و ارزیابی به اندیشانه تمدن
 و ایلدئولوژی  تعللق از علاری و کاستی و نقص از خالی و است نویسمده سوی از تحلیلی یا دیدگاه
 نیست. مذهبی

 در کله بسلردازد معیارهلایی ذکر به ابتدا است ناچار، غدیر واقعه تمدنی سمجش برای نویسمده
 ایلن انلد. کلرده توبه آن به اندیشان تمدن و پژوهان تمدن از برخی و یافته مقبولیتی تمدن حوزه
 واقعله طراحی که بح  اصل اما، گیرد می قرار مداقه مورد خود به مخصوص روش با طبعا   مقوله
 بللر مبتمللی ، تللاریخی تحلیللل و سیاسللی فلسللفه پللژوهش روش بلله ، باشللد تمللدن قالللب و قللاب در

 نماید: می الزم فرض پیش چمد ذکر ، ورود از پیش است. هرمموتیکی پژوهی مضمون
 محللل را آن اسلا  و شللده انگاشلته مفللروض املری را غلدیر واقعلله اصلل مقاللله ایلن کله آن اول
 ابلالغ، خداونلد طلرف از یامبرپ مأموریت آخرین که فرض پیش این داند. نمی گفتگو و بح 
 چملان هلم مردم از ای دسته سوی از شاید، (289 /1 :1365، کلیمی) بود مردم به علی والیت
 بیشللترین و هسللتمد آن پللذیرای و نهللاده گللردن آن بلله مسلللمانان بیشللتر ولللی ، باشللد گفتگللو بللای

 اسللت بلدیهی کمللد. ملی طلللب دیگلری مجلال آن طللرح کله اسللت والیلت معمللای در نظرهلا اخلتالف
 سلخمی، نباشلد مربلوط واقعله تملدنی تبیلین بله کله بایی تا ، مختلف نقدهای و ها دیدگاه درباره
  آمد. نخواهد میان به

 بیلان برای خم غدیر گیری شکل بر مبمی شیعه عقیده اسا  بر مقاله که آن دوم فرض پیش
، دارد وبلود دیلدگاه ایلن نقلد و رد در چه آن همه و رود می پیش 1المبوه( )خالف  پیامبر بانشیمی

                                                        
 (.493 /3 :1376 ، الصفا اخوان  :ر ) اند کرده میتقس المل  خالف  و المبوه خالف  دسته  دو به را خالفت ، کهن متون در .1
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 پیونلد اقلوالی ذکلر بله ، ملدعا درسلت فهلم کله بلا آن بز، است بیرون مقاله تأمل و کاوش قلمرو از
 پلذیرش بلا نویسلمدگان از برخلی کله آن توضلیح شلد. خواهد اشاره آنها به اختصار به طبعا   که یابد

کمیلت بلا نلامرتب  را آن ، غلدیر مقولله  محللدوده در صلرفا   و دانسلته ابتملاعی حیلات و سیاسللی حا
کر )ابن کممد می شماسایی عاطفی امری  (.13/69 :1415، عسا
 سللمدی چللون و چمللد از و رود مللی پللیش شللیعه مشللهور دیللدگاه بمیللاد بللر مقاللله کلله آن دیگللر سلله
 سلخمی اسلالمی هلای فرقه دیگر های دیدگاه ذکر از که چمان ، کمد می گذر آنها محتوایی یا روایات

 اارگللذار غلدیر بریلان تملدنی عیللار تشلخیص در آنهلا بله توبله کلله آن مگلر ، آورد نخواهلد میلان بله
 1مائده سوره 67 آیه نزول با ، الودا  حج  از بازگشت در خدا رسول، شیعه مشهور نظر برابر باشد.

حَفلله نللام بلله محلللی در ، بودنللد انبللوه بمعیتللی کلله را خللویش همراهللان ، امیمللی  )ر : آورد گللرد ب 
 والیلت آنلان بلر خلود کله کسلانی ملوالی عملوان به را علی، ای خطبه در و بعد( به 8 /1 :1397
 سلوره 3 آیله آن از پل  (.350 /6 :1409، بربلانی  375 /1 تلا: بلی، )بخلاری کرد معرفی، داشت
کمال بر مبمی 2مائده  معارفله ایلن یشلاد بله نیلز مسللمانان گردید. اعالم خداوند رضایت و دین ا
 کردند. حرکت مدیمه سوی به آن از پ  و پرداختمد گویی شادباش به، گرفته صورت

 نله اسلت سیاسلی فلسلفه حلوزه در املری، غلدیر بریلان کله اسلت آن مقالله فرض پیش آخرین
 ایللن غیللر در چلون  ، اسللت یافتله دیمللی پشلتوانه و گرفتلله صلورت الهللی فرملان تللابع چملد هللر، دیملی
 در تلاریخی املری مثابله بله را غلدیر پدیده نویسمده شود. دنبال باید دیگری روش و نگاه صورت
 از گریلز بلرای ناچلار بله و نشلیمد ملی تحلیلل بله را آن وقلایع دیگلر بسلان   و نگریسلته سیاست عرصه

 تعلقللات آن از خللالی چمللد هللر، کمللد مللی نظللر آن بلله بیللرون از، گللرا فرهملل  یللا بللاورمحور بانبللداری
 بود. نخواهد

 تمدنی مهم شاخص سه
 آیمللده سیاسللی تکلیللف تعیللین انگیللزه بلله ، شللده گفتلله هللای فللرض پللیش برابللر کلله غللدیر واقعلله
کم عموان به پیامبر بانشین معرفی و مسلمانان  و چملد از بلدای، گرفتله صلورت بامعله حلا

 آزادی بلا چگونله پیامبر اقدام که است موابه پرسش این با ، محتوایی و سمدی های چون
 و دارد سللازگاری عقالنیللت بللا  نیللز و خللویش سرنوشللت طراحللی در آنللان اختیللار و مللردم گللری اراده و

                                                        
َها َیا .1 ی  

َ
ول   أ س  ْغ  الَر  َل  َما َبل   ْنز 

 
َلْیَ   أ ْن  إ  لَ   م  ْن  َو  َرب   ْغلَت  َفَملا َتْفَعلْل  َللْم  إ  َسلاَلَته   َبَل  َ   اهلَل    َو  ر  لم  لَن  َیْعص  لا    م  َن   الَم   اْلَقلْوَم  اَلَیْهلد   اهلَل َ  إ 

یَن. ر   اْلَکاف 

کَمْلت   َاْلیْوَم  .2
َ
ْتَمْمت   َو  دیَمکْم  َلکْم  أ

َ
ْم  أ ْعَمتی َعَلیک  م   َرضیت   َو  ن  ْسالَم  َلک  . اإْل   دیما 
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 از آمللده بللر بیشللتر کلله پرسللش ایللن  شللود  ملی ارزیللابی چگونلله تمللدنی تللراز در اقللدامی چمللین اساسلا
 سللازد. مللی درگیللر را پژوهمللده ذهللن بیشللتر، اسللت امللروزی یافتلله   مقبولیللت سیاسللی   رویکردهللای  

 چله بلا و چلرا -عقیلدتی غیلر و علملی نگاه در- پیامبر که است آن سوال این تر عریان صورت
 بیشلتری ابتملاعی حلق از آدمیلان میلان در او آیلا و زده دست خویش بانشین معرفی به معیاری
 بله ، بدیلد دنیلای سیاسلی فلسفه در که دموکراسی اصل مقیا  در  پرسش این است  داشته بهره

 برخی بهت همین به ، است یافته مضاعف اهمیت ، شده شماخته برتر تمدن ارزشی وبه عموان
 در با اما، دانمد می شیعی رویکرد از تر اندیشانه تمدن را داده ر  سمت اهل سیاسی تاریخ در چهآن

، مسللمانی بامعله رأی اسلتقالل و انسلجامی خلود ایجلاد در ملوار تملدنی شلاخص سه داشت نظر
 امروزی دنیای در حتی ، ها دیدگاه دیگر از پذیرتر دفا  امری  پیامبر سوی از بانشین تعیین 1

 اصلللل نهایلللت در و انسلللانی کراملللت اصلللل ، انسلللان اساسلللی هلللاینیاز بللله گویی پاسلللخ اصلللل است 
کمیت گاه برتر انسان حا   2حکیم(. و )آ

 انسان برای حاکمیت و حکومت
کم و حکومت وبود ضرورت بر دیرباز از سیاسی فیلسوفان  گریلز املری را آن و یافتله تفطلن حا

 انسللانی هویللت حفللظ بللا انسللان ابتمللاعی حیللات تسللهیل بللرای ضللرورت ایللن انللد. دانسللته ناپلذیر
 طبیعلی هلای نیازمملدی زاده که را آدمی بمعی حیات پیچیدگی ، افالطون است. آدمیان یکای 
 برقلرار مسلتعد را آدمیلان کله ای خصیصله عموان به عدالت پایه بر که داند می دولت ممشأ ، اوست
 که است آن بر و (53 -52 /1 :1361، )فاستر است استوار ، کمد می یکدیگر با سیاسی رواب  کردن
کم هیئتللی دارای بایللد اوال   سیاسللی بامعلله هللر کم فللردی یللا حللا  را همگللان کلللی ممللافع تللا باشللد حللا

کم فلرد یلا طبقلله ایلن اانیللا   و کملد تلأمین  ممللافع صلرف را خللویش مسلاعی و نیلرو نیسللتمد مجلاز حللا
گلر که سازند انفرادی یا طبقاتی  شلدن متالشلی و انهلدام اش نتیجله ، کلرد پیشلامد وضلعی چملین ا
 وبلود بله آن بله بخشلیدن تحقلق قصلد بله اول دربله در ابتملا  تشکیالت که بود خواهد هدفی
 (.105 -104 /1 :1361، فاستر) است آمده

                                                        
 :1376 ، یبل نیتلو :ر ) دانلد یمل یانسجام خود ای یرأ استقالل در یدرون شکست از یناش را تمدن  ی یفروپاش یب نیتو .1

192-196.) 

  امللورکم و سلخا کم اغمیلا کم و خیلارکم املرا کم کانلت اذا» :کملد یملل انیلب را شاخصله سله نیلا آشلکارا امبریلپ از یسلخم .2
 انیدارا و باشمد شما ن  یبهتر شما رانیام گاه هر .361 /2 :1403 ، یترمذ) «.بطمها من لکم خیر االرض فظهر بیمکم شوری
  بهتلر شلما یبلرا نیزمل یرو در سلتنیز پل  ، باشد یشیاند هم و شورا اسا  بر تان یابتماع امور و شما ن  یتر بخشمده شما
 .است مردن از
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 حکومللت شللود. سللسرده فالسللفه دسللت بلله بایلد کشللورها و هللا دولللت امللور اداره ، افالطللون نظلر از
 دو ذیللل را انسللان هللای نیازممللدی توانلد مللی کلله اسللت ایشللان دیلد از حکومللت نللو  بهتللرین حکملا

 یلا حکملت )دوستداران فیلسوفان که مادام گوید می وی سازد. برآورده عدالت و اعتدال شاخص
 بلله را فالسللفه سللیرت و قللدرت گیتللی فرمانروایللان و شللاهان یللا انللد نشللده شللاه دانللایی( دوسلتداران

 بمللع واحللد شخصللی در سیاسللی خردممللدی و پادشللاهی عظمللت کلله مللادام ، انللد نیللاورده دسللت
 بلله نیلل بلی را هلدف دو از یکلی کله کشلورها و شلهرها کملونی زماملداران کله ملادام، اسلت نگردیلده
 نلژاد حتلی ، بهلان اقلالیم و شلهرها ، انلد نشلده نهلی عملل ایلن از اببلار به کممد می تعقیب دیگری
، )افالطلللون بلللود نخواهملللد مصلللون ، ریلللزد ملللی سرشلللان بلللر کللله مصلللائبی و خطلللرات از هرگلللز بشلللر
 گفته(. پیش کتاب از نقل به .501-497 بمدهای ، ششم کتاب و 473 بمد، پمجم کتاب  :1353 

 بلی زنلدگی یل  نله ، باشلد خلوب زنلدگی یل  تلأمین کله آن و لایف و دوللت بلاره در نیز ارسطو
 پادشاهی کمد  می یاد حکومت نو  سه از و پردازد می ها حکومت انوا  ذکر به، خاصیت و خصلت

 و شلود ملی اداره ملردم از گروهلی دسلت بله کله آریستوکراسلی ، شود می اعمال تن ی  دست به که
کثریللت تدسلل بلله و دارد را همگللان صللالح و خیللر پللروای کلله )بمهللوری( پللولیتی  شللود مللی اداره ا
 هلللا ایلللن مقابلللل حکوملللت سللله از سلللس  او (.119 ص ، 5 بخلللش ، سلللوم کتلللاب  :1349 ، )ارسلللطو
 از که 1دموکراسی و آریستوکراسی مسخ از که الیگارشی ، پادشاهی مسخ از که )ستمگر( تورانی یعمی
 مطلللق ، هللا حکومللت ایللن از یلل  هللی  اسللت آن بللر و کمللد مللی یللاد، آیللد مللی پدیللد بمهللوری مسللخ
 حکوملت کله کملد ملی تصلریح املا ، یابملد ملی اعتبلار و ارج ، انسلانی بواملع حسب به بلکه ، نیستمد

 بخللش ، چهللارم کتللاب :1349، )ارسللطو انللد مطلللوب کمللال حکومللت ، آریستوکراسللی و پادشللاهی
 (.158-157 ص ، دو

 ذکللر بللا ، اروپاسللت روشللمگری عهللد در بللزر  شماسللی بامعلله کلله (1679 -1588) هللابز تومللا 
 افلراد همله نمایملده کله آنان یا حکمرانان اختالف از ها دولت اختالف  گوید: می ، ها حکمرانی انوا 
 داشلته وبلود توانلد ملی دوللت نلو  سله فقل  کله اسلت بلدیهی ...و شلود می ناشلی ابتماعمد ی 
گر تن. چمد یا و است تن ی  یا لزوما مردم نمایمده زیرا ، باشد  انجملن یلا ، باشلد تن ی  از بیش ا
 حکوملت ، باشلد تلن یل  ملردم نمایملده کله همگلامی آنان. از قسمتی انجمن یا و است افراد همه
 حکوملت یلا 1دموکراسلی کشلور حکوملت ، باشلد ملردم همله انجملن وقتلی و اسلت 2سللطمتی کشلور

                                                        
 سللتین مقالله نیلا بحل  محللل کله کملد یمل یبملد طبقلله نلو  پلمج بله را آن و دارد یدموکراسلل از یخاصل نیلیتب ارسلطو البتله .1

 (.174-165 :1349، ارسطو :ر )

2.Monarchy 
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گر و است ملی  بلا وی است. 2اشرافی حکومت دارای کشور گاه آن ، باشد مردم از گروهی از مرکب ا
 حکوملللت کللله گیلللرد ملللی نتیجللله چملللین ، نلللو  سللله ایلللن در هلللا حکوملللت بلللودن انحصلللاری بیلللان

 بلود بعلد به هجدهم قرن از (.172 /1ق  /2 :1362 ، )بونز است حکومت نو  بهترین ، سلطمتی
کمیللت معمللای بلله ، دموکراسللی حکومللت برتللری بلله غللرب فیلسللوفان کلله ، دادنللد نظللر همگللان حا

 در را اخیلر قسلم ، دموکراسلی و سللطمتی، اسلتبدادی حکوملت نو  سه بیان با مونتسکیو که چمان
  5 و 4 ، 1 هلای فصلل ، دوم کتلاب  :1342 ، متسلکیو)م شماسلد ملی کارآمدتر ها انسان حقوق تأمین
 بیشللتری تمایللل دیللدگاه ایللن بلله روسللو ژا  ژان کلله چمللان، (310 - 308 /1ق  /2 :1362 ، بللونز
 (.7ص ، اول کتاب :1341 ، )روسو دهد می نشان

  سیاسللی وبلله عمللوان بلله امللروزه چلله آن ، شللود داده نشللان تللا بللود آن بللرای دیللدگاه ایللن بیللان
کثللر یللا همگللان اقبللال مللورد بهللانی تمللدن برتللر  ، گذشللته در ، دموکراسللی یعمللی ، دارد قللرار بوامللع ا

  دیگلللر هلللای حکوملللت بللله نسلللبت تلللری نلللازل مرتبللله در یلللا نبلللوده مطلللرح یلللا اخیلللر دوره تلللا حتلللی 
  اسللللا  دموکراسلللی الگلللوی بلللا غلللدیر بریلللان ارزیلللابی و سلللمجش بملللابراین ، اسلللت داشلللته ارقلللر

 در عملال   کله اسلالم تلاریخ در سلقیفه بریلان کله چملان ، رفلت آن سلراغ بله نبایلد و نیست پذیرفتمی
 بله آن هلای مال  با نباید و ندارد نسبتی هی  دموکراسی با، است گرفته شکل غدیر مقابل نقطه
 شود. گرفته داوری

 اسالمی فرهنگ در امام یا حاکم
 کله اولیله مسللمانان زیلرا، بلود نوپدیلد و نوپلا املری مسلمانان فرهم  در حکمرانی و حکمران

 سیاسللی تجربلله از ، دبودنلل شللده متمرکللز بللا آن در یللا بللوده جللازح سللرزمین از برخاسللته یللا عمومللا  
 زودی بله کله مدیمله چله و اسلالم اولیله خاسلتگاه عملوان بله مکه چه ، نداشتمد ای بهره حکمرانی
کمیت سی أت پایگاه  سلمت و قلرآن از اعم، اسالمی اصلی ممابع در د.ش نبوی دولت و اسالمی حا
 مسللمان اندیشلممدان کله چملان ، یافلت تلوان نمی حکومت و دولت برای معیمی تئوری نیز نبوی
 آنچله، کردنلد اسلتقاللی عمایلت مقولله ایلن بله آملده پلیش هلای ضلرورت تابع، بعدی قرون در که

 بللود. داده ر  کلله بللود چیزهللایی آن توبیلله ، باشللد پللردازی تئللوری کلله آن از بللیش ، داشللتمد بیللان
 و لایفی و خلیفله شلرای  و آن یلافتن مشلروعیت چگونگی، )خلیفه( امام وبود ضرورت به ایمان
 هللا آن برابللر در رعیللت کلله تکللالیفی و وا انتخللاب کیفیللت چمللین هللم و شللده نهللاده دوشللش بللر کلله

                                                                                                                                  
1.Democracy 

2.Aristocracy 
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کملده رتصلو بله یا شده تجربه مسلمانان حیات گذشته در چهآن طبق ، دارند  مملابع البلالی در پرا
  20 -6 :1386 ، )ملاوردی کردنلد طراحلی را آیملده الگوهلای اسلا  همان بر و پرداخته ، بود آمده

 آنلان های دیلدگاه ، دیگلر بیلان بله .(بعد به 16 /1 :1985 ، قلقشمدی  بعد به 2 /6 تا: بی، نویری
 ملورد بایلد غلدیر بریلان ، بسلتری و زملان چملین در اسلت طبیعلی پیشلیمی. نله اسلت بلوده پسیمی
 گیرد. قرار تمدنی مالتأت و مداقه

کمیلللت و فلللتخال، اماملللت ، مسللللمان اندیشلللان سیاسلللت   ئلمسلللا تلللرینمهم از را اسلللالمی حا
  دیگلر گلروه و داشلته نظلر آن بلودن انتصلابی بله گروهلی کله اند دانسلته دانشممدان میان اختالفی

  اخیلللر هللای دوره تلللا آنللان از یللل  هللی  املللا  (401 /3 :1376، الصللفا )اخلللوان بللودن انتخلللابی بلله
  بللز، انللد نبللوده متصللور را دیگللری حکللومتی ظللامن و نکللرده روی فللردی انتخللاب از غیللر فرضللی بلله
 در سلمت اهلل البتله (.36 /1 :1317 ، حلزم )ابلن انلد داشته گفتگو فرد انتخاب چگونگی رد که آن

کم تعیللین راهکارهللای زا یکللی عمللوان بلله عمللومی اتفللاق یللا امللت ابمللا  از خللود میللان  سللخن حللا
 و مهلابر از بمعلی ابتملا  محلل کله سلاعده بملی سلقیفه واقعله از غیلر مصلداقی  هلی کله انلد گفتله
 نظللارت هلای راه یللا آن چلون و چمللد بلاب در گفتگللویی کله چمللان ، ندارنلد آن از نشللانی ، بلود انصلار
کم بر بمع  کله بمعلی حکمرانلی ابعلاد بله توبله علدم بلر اسلت گواه بهترین خود این و 1ندارند حا
 سللوی از حکمللران کللمش بللر نظللارت آن وبلله تللرینمهم و شللود می یللاد دموکراسللی بلله آن از امللروزه
 از انتظلاری ، خلیفله از بلری فرملان و اطاعلت بلز ، مسلمانان امهع سیاسی فرهم  در است. مردم
کیلد نکته این بر صراحت به که با آن تا است نشده بیان رعیت  حتلی وبلوب ایلن کله انلد کلرده تأ
، )قلقشلمدی دهلد فرملان خداونلد معصلیت به که آن بز، پاست بر ، باشد ستمگر خلیفه که زمانی
1985: 1/ 31-32.) 

  تمدنی رهیافت در، خم غدیر
 و فملی دسلتاوردهای از ناشلدنی لمل  است معجونی بلکه نیست. مادی امری ]صرفا  تمدن
 بللله را فرهمگللی رفتارهللای تللوان مللی آن مقیللا  در و (306 :1370 ، ت)دورانلل فرهمگللی ابللداعات
 از پوشلی چشلم با یابد. می متفاوت اهمیت رهیافت این در غدیر واقعه گرفت. ارزیابی و محاسبه
 اهللل دیللدگاه پللذیرش بللا نیللز و (75 -74  تللا: بللی ، )مظفللر امامللت تمصللیص بللر مبمللی شللیعی نظریلله

                                                        
ک عقلد و حلل اهلل نظلر بلر سلمت اهلل .1  بلا نیلا و (22 /1 :1985، یقلقشلمد :ر ) باشلد تلن دو آنلان شلمار چله گلر ، دارنلد دیلتأ

کم  بلاز که (398 :1414 ، یعرب ابن) فشرند یم یپا امام بودن یشیقر بر نیچم هم .ندارد ینسبت  یه مردم بر مردم تیحا
 شلانینواند یسلو از املروزه ، شلرط نیلا البته .افتیدر توان یم یخوب به شود یم خوانده یدموکراس چه آن با را آن افتراق
 (.32 -26 :تا یب ، رضا :ر ) است شده  یتشک
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 خلم غلدیر در خلدا رسلول اقلدام بلاز 1 ، دیملی غیلر امور در پیامبر از اطاعت عدم بر مبمی سمت
 دارد. همسلویی سیاسلی سلفهفل در تملدنی وبله بهترین با آشکارا چون ، نیست پوشی چشم قابل
 فللردی حکمرانللی، اخیللر هلای ورهد تللا گذشللته از، شلد بیللان سیاسللی فیلسلوفان ممظللر از چللهآن برابلر

کم که آن بر مشروط،  شد می تلقی مطلوب حکومت شکل بهترین  گلری حکومت الزم شرای  از حا
کم مثابله بله را شخصی 2، بحفه در پیامبر اسا  این بر، باشد برخوردار  ملردم فلراروی، حلا

 حکوملت عملوان بله چملانهم بلکله ، بود زمان آن مردم مدنیت حیات با متماسب تمها نه که نهاد
 _ ایملانی خصوصلیات از بلدای _ انسانی های ویژگی با فردی که چرا ، است یرویپ قابل مطلوب

 نکتله چملد در ، تمدنی ممظر زا خدا رسول اقدام براینبما ، بود شده معرفی ریرهب تصدی به
 است: ارزیابی قابل

 اجتماعی حیات در آدمیان اساسی اینیازه تأمین .۱
 و بامعلله تغییللر بللا متماسللب کلله اسللت انسللانی نیازهللای مینأتلل، تمللدنی شللاخص تللرین ای پایلله
 انسان ابتماعی نیازهای به نتواند که تمدنی است. روزرسانی به بایسته، نوین نیازهای پیدایی
 صلرفا   البتله تملدنی زیسلت .دهلد می دیگلری تملدن بله را خلود بلای یلا پاشلد ملی فلرو ، گوید پاسخ

 روزانلله هللای ضللرورت بلله کلله  للاهری تجمللالت و کمللد مللی مصللرف انسللان کلله آنچلله دادن افللزایش
 زنللدگی کلله نحللوی بلله فضللیلت پللرورش و معرفللت پللاالیش بلکلله نیسللت، شللوند مللی اضللافه زنللدگی
 در اسالمی بامعه نیاز (.52 :1363، )یوکیشی باشد می نیز دهد ترفیع باالتر ای مرتبه به را بشری
 و پیشلرفت بلا نامتماسلب زنجیرهلای و غلل از نجلات و زندگی حقیقت یافتن، اسالم پیدایی عهد
 ابتمللا  صلحمه در عللدالت و بلاور عرصلله در طلاغوت از ابتمللاب اصلل دو در کلله بلود انسللانی کملال
 چلون کله شلد ملی دنبلال کسی توس  باید ، شده طراحی راه این طبعا   و داشت خودنمایی و تجلی
 دیملی تملدن  مؤسل کله انتظار این اساسا   .باشد هداشت هوشیاری و ممدی دغدغه ، اسالم آورنده

 دتسلعا بلرای بایست می ، کمد گذاری پایه را نویمی بامعه بود توانسته قخال   انسان عموان به که
 فلردی چملین شماسلایی که آن ویژه به ، بجاست توقعی ، باشد داشته دغدغه چمان هم بامعه آن

 رسلیدن برای ای شده تعریف سازوکار   که آن بر عالوه نبود آسان امری اسالمی نوپای بامعه برای
                                                        

  اتیلتکم اذا و بله فلاعملوا دیلمکم املر ملن بشل  اتیلتکم اذا» :گفلت خلدا رسلول، سلمت اهل ممابع در مذکور یتیروا هیپا بر .1
کم امور من بش  گلر :فرملود ایل (23 /22 :1406 ، یسرخسل) «بله ابصر فانتم ، دنیا  ، بلود شلما ییایلدن املور بله مربلوط یزیلچ ا

گر و دیداناتر من از آن به نسبت شما   /6 و 152 /3 :تلا یبل ، حمبلل ابلن) دیلکم ربلو  ملن بله ، شلود یم مربوط شما نید به ا
 یبل، رضلا :ر ) کملد یمل ارائله یمبسلوط نسلبتا بحل  ، ملدعا نیلا اابلات یبلرا رضا دیرش (.215 /1 :1412 ، مهیخز ابن  123
  (.40 – 38  :تا

 .پرداخت یعل تیوال انیب به مکان آن در خدا رسول و شده واقع با آن در خم ریغد که یا ممطقه .2
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 پیشللوای معرفللی بلله، تمللدنی ضللرورت حکللم بلله پیللامبر رو یللنا از، نداشللت وبللود هللدف ایللن بلله
 نیلز و اخالقلی خصوصلیات و فلردی هلای شایسلتگی نظر از باید فرد این طبعا   شد. کشیده سیاسی
گاهی و دانش  نیازهلا از درسلتی در  سو ی  از بتواند تا باشد داشته تماسب ابتماعی محی  با آ
  نماید. اقدام هاآن رفع برای بتواند سو دیگر از و باشد داشته

  انسانی کرامت .۲
 توبلله میاسلال دیانللت خلواهی فضلیلت پرتللو در کله اسللت انسلان کراملت، تمللدن شلاخص دیگلر
 الشتل و ذاتلی ارزش دارای موبلودی عملوان بله انسان به نگاه دارد. می معطوف خود به را آدمی
 چملان ، اسلت رهبلری اصللی و یفله  1، پیشلرفت و شلکوفایی هلای زمیمه ایجاد و آن تقویت برای
 ایلن بخلش تلداوم املا  2، کوشلید ملی داشلت کله مأموریتی و توان از بیش راه این در خود پیامبر که

 گونله هی  ردیگ طرف از و باشد اسالم فرهم  به کامل ایمان دارای طرف ی  از باید خود ، مسیر
، پیلامبر نگلاه در بلود. شخصلیتی ملینچ عللی باشلد. نداشلته هلا ارزش به نسبت انعطافی

 و بلان بلا را حضلرت آن دیانلت او 3بلود. حقیقلت معیلار و گشلت می او مدار بر حق که بود فردی  او
 بله، ایشلان انتخلاب 4نداشلت. حقیقلت ابلرای در ای مجاملله و ضلعف هلی  و بلود شلده پذیرا دل

 و دیمللی زیسللت اصللول آمللوزش سللسردن و انسللانی کرامللت و واالیللی اصللل بللر نهللادن صللحه معمللای
گاه فرد دست به متمدنانه گر گفت: او خصوص در لذا 5، بود انسان کرامت به باورممد و آ  علی به ا

  6برد. می پیش مستقیم راه به را شما که یابید می استوار گری هدایت را او کمید روی
  دانایی و حکمت اساس بر جامعه اداره .۳

گلاهی توسعه به طبیعی طور به که مدیریت گونه این ، انجاملد ملی بامعله سلطح در معرفلت و آ
                                                        

 :1367، دورانت) کمد یم ییشماسا ، باشد ریپذ امکان یفرهمگ تیخالق امکان آن در که یا بامعه در را تمدن دورانت لیو .1
1/ 3.) 

2.   َ ع   لَعل َ ال َ  َنْفَسَ   َباخ 
َ
وا أ ون  یَن. َیک  م  ْؤم    .سازى هالك را خود، آورند ینم ایمان ایمکه از، شاید .3/شعرا  م 

 عللی یلردا حتلی یفترقلا للن و عللی مع الحق و الحق مع علی»  :گفت اش درباره امبریپ که بود حد آن به علی مانیا دربه .3
 ملن الخلیفل  و االملام هلو و عللی ملع الحلق و الحلق ملع عللی» :گفلت زیلن و 322 /14 :1417، یبغداد) «القیامه یوم الحوض
 (.117 و 20 :1401 ، یقم خزاز) «غوی... و ضل عمه تخلف من و نجی و فاز به تمس  فمن، بعدی

  :اسللت برخلوردار یادیللز تیلاهم از، رزمملدگان یهللا شلکوه بلله پاسلخ در و، اللودا  حجلل  در او دربلاره امبریللپ بملله نیلا .4
، یراز  173 /1 :1414 ، دیلمف) «دیمله فلی ملداهن غیلر ، اهلل ذات فلی خشلن فانله ابیطاللب... بلن علی عن السمتکم ارفعوا»

1365: 3/ 99.)  

گر که است ارزشممد اریبس یشیوکی سخن نیا .5 گلذار ابلهلان بله بودا آموزش زین و حیمس آموزش ا  خلدمت در فقل  ، شلد یمل وا
 (.150-148 :1363 ، یشیوکی :ر ) آمد یم در ابلهان هدف

وا إن» .6 ا تول  ا هادیا تجدوه علی   (.11 /11 :1387، دیالحد یاب ابن) «المستقیم الطریق بکم یسل  مهدی 
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کم و یفله اسلت. تملدنی شلاخص دیگر  انسلانی کراملت بله توبله و نیازهلا رفلع گرچله ، بامعله حلا
گاه اوست  متوبه نیز ها این از بزرگتر مأموریتی اما ، است  و بهلل از آنلان دورسازی و مردم سازی آ

 چملللین خلللود کللله ماسلللال پیلللامبر 1شلللدند. برانگیختللله آن بلللرای پیلللامبران کللله چملللان ، گمراهلللی
 غفللت خلویش از پل  زملان در آن از بایسلت نمی و توانست نمی، کشید می دوش به را ای و یفه
گزیری امر ، باشد ویژگی چمین دارای که فردی تعیین رو این از ، کمد  از توانسلت ملی کسلی و بود نا

 و باشلد بلوده ورداربرخل علملی مربعیلت از و رفته باال را دانشی های پله خود که برآید کار این عهده
 :1412 ، بلوزی )ابلن خلویش دانش شهر به ورود دروازه را او، خود پیامبر بود  چمین علی
گاه و (22 /4 :1409، اایر ابن  243 /11  ایلن الحدیلد ابلی ابلن بلود. خوانلده داوری بله فرد ترین آ

  (.219 /7 :1387 ، الحدید ابی )ابن داند می بسیار علوم دانستن مستلزم را ویژگی

 میلان در گویلد ملی مسلیب بلن سلعید بلود. پیلامبر از پل  اسلالمی بامعله فرد داناترین علی
، کلوفی شلیبه ابلی ابلن) بسرسلید ملن از  بگویلد: کله نبلود علی بز کسی  خدا رسول اصحاب
 )ابلن کشلاند می تسلیمش به که این بز کرد نمی محابه ک  هی  با است نقل (227 /6 :1409
گر و (324 /1 :1376، آشوب شهر  الحدیلد ابلی ابلن 2شلد. ملی عوض اسالمی شریعت مسیر نبود ا
 چملین بله را او بزرگان بیشتر که است آن بر و دارد سخن ایشان علمی فضیلت بیان در تفصیل به

 (.9 7 /1 :1387، الحدید ابی )ابن نشانمد نمی فراتر او بر را کسی و شماسمد می برتری
 ایلن املا ، کلرد دنبلال را دیگلری مسلیر اسلالمی بامعله و نشلد محقلق پیامبر خواسته چهگر
 قلللرار خلللویش نفلللره شلللش شلللورای ملللعب در را او کللله همگلللامی ، عللللی توصلللیف در عملللر سلللخن
کی ، ودب داده  سلوگمد خلدا بله گفت: عملر اسلت. پیلامبر اندیشانه تمدن و درست انتخاب از حا
گر  کشلانی! ملی درخشلان راه و آشلکار حقیقت سوی به را آنان، بگیری دست به را مردم والیت تو ا
 (.186 /1 :1387، الحدید ابی )ابن

 انتخللللاب در نبللللوی تللللدبیر داد نشللللان بعللللدی هللللای دوره در خالفللللت کارکردهللللای و هللللا ویژگی
 در خلفللا عمللل اول دلیل اسللت: بوده زمانلله تمللدن اقتضللای مطللابق، ممهلل دلیللل   دو بلله ، بانشللین

 ایلن بله کله کسلی اوللین و شلد واقلع مسللمانی بامعله مقبلول آسلانی به که است بعدی های زمان
 حیلات تلداوم بلرای دیلد الزم ، خالفلت ای خلورده و سلال دو از پل  کله بلود بکرابلو کلرد عمل شیوه

                                                        
یَن  َعَلی اهلل   َمن َ  لقد» .1 م  ْؤم  ْذ  اْلم  ْم  َبَعَ   إ  یه  وال   ف  ْن  َرس  ْم  م  ه  س  ْنف 

َ
و أ ْم  َیْتل  ه   َعَلْیه  ْم  َآَیات  یه   

َزک  م   َوی  ه  م  َعل   َتاَب  َوی  ْکَمَ   اْلک  ْن  َواْلح  وا َوإ   َکان 
ْن  ي َقْبل   م  ین   َضاَلل   َلف  ب   (.164 /عمران آل) «م 

، عبدالبر ابن  85 :1406 ، یرض فیشر) مدعاست نیا روشن مصداق ، «عمر لهل  علی ال لو»، گفت بارها که عمر بمله نیا .2
1412: 3/ 1103.) 
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  خلللویش بانشللیمی بللله را فللردی بایللد، بامعللله ابتمللاعی انسللجام و فرهمگلللی اسللتحکام و دیمللی
 بایسلته امری، خدا رسول اقدام اینبمابر ، دکردن چمین نیز دیگران که چمان ، کرد چمین و برگزیمد

 بلله گللردد. برمللی اسللالمی بامعلله در بعللدی ادهایرخللد بلله دوم دلیللل اسللت. بوده زمانلله مطلللوب و
 را خلللویش بلللای ، شلللد یلللاد آن از «المبوه خالفللل » بللله اولیللله متلللون در کللله نبلللوی حکمرانلللی زودی

 شلهروندان معرفتلی ارتقلای و بامعله اعلتالی بله کله آن از بلیش سردمداران و داد «المل  خالف »
 آن اصلالح و پیمودنلد را کژی مسیر، کممد طراحی دیمی های ارزش برابر را خود زندگی و دیشمدبیم
 از آب بازگردانلدن دیگلر املا، رفتملد او سلراغ بله رو یلنا از ، شلد نملی میسر علی امام دست به بز

 بلارز هلای ویژگلی ، کشلاند عللی سلوی به را مردم چهآن 1نمود. می ناممکن بوی به رفته بوی
 بود. او اندیشانه تمدن

ویکرد و بینش ، علی امام   تمدنی ر
 آدمی تکریم و گرایی انسان .۱

 بله، دیگلران با تعامل در که است خصوصیاتی از غیر ، سیاسی عمل عرصه در امام های ویژگی
 در عملر آنچله و، اسلت دیگلران چلون فلردی ، شهروندی مقام در او دارد. بامعه از عضوی عموان
کمیتی و شلهروندی عرصله دو میلان خلل  ، کملد ملی ذکلر ملدیریتی َاشلکال مثابه به او توصیف  حلا
 رهلا ملرا » گویلد: ملی، اماملت پذیرش برای مردم درخواست به پاسخ در خود امام که چمان 2است.
گللر بخواهیللد... دیگللری از و کمیللد  بسللا چلله و بللود خللواهم شللما از یکللی چللون مللن، کمیللد رهللا مللرا ا
، البالغله )نهلج «ایلد داده او بله را والیلت کله باشلم کسلی بله نسلبت شلما از تلر مطیع و بردارتر فرمان
کم عموان به وقتی اما، (92 خطبه :1387  تلابع و گلرا انسلان فلردی، شلود می سلمجیده بامعله حلا
 بله خلود نامله در او .یافلت تلوان ملی خلوبی بله وی سلخمان در را ویژگی این است. انسانی حقوق
 را قلبلت» :گویلد ملی سلخن چملین انسلان تکلریم از ، داشلت عهلده بله را مصلر امارت که اشتر مال 
کمللده، خللویش زیردسللتان بلله نسللبت للت و مهربللانی از آ  همچللون تیللرع بللر و کللن... لطللف و محب 

 بلرادران یلا، نیسلتمد بلیش دوگلروه آنهلا زیرا، دانی متیغم را آنان خوردن که مباش درنده وانیح
 ایللن بللر (.27  :1404، حرانللی شللعبه )ابللن «انسللانمد تللو همانمللد آفللریمش در یللا و هسللتمد تللو دیمللی
 ادامه در امام .ندارند امتیازی یکدیگر بر، انسانمد که بهت آن از سیاسی حیات در آدمیان اسا 

                                                        
گر دیگو یم لویسد .1  مسللمانان خلون بلا را اسلالم کله یبلار بتیمص یدعاو بروز از ، شد یم تمام علی نفع به آغاز از خالفت ا

 (.272 :1370 ، یرعلیام) ...شد یم یریبلوگ ، ساخت نیرنگ

، دیلالحد یابل ابلن) دارد وبلود یطبعل شلو  تلو در کله نیلا بلز ، یخالفتل تیلتول سلتهیشا تلو :دیلگو یمل امام به خطاب در عمر .2
1387: 1/ 186.)  
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گاه آدمیان شأن به را خود امیر تا دهد می توضیح بیشتر را رویکرد این نامه  چمین وبود سازد. تر آ
 دهد. می نوید را حکمرانی نو  بهترین نگاهی
 آن بله املام کله اسلت حکمرانلی اصلول از ، کسلی نلدادن   برتلری و بامعله افلراد بله نلهبرابرا نگاه
 دست در شما اموال کلیدهای تمها گوید می و دانسته مردم حقوق حافظ را خود او دارد. پایبمدی

 (194 /3 :1385، اایلر )ابلن بلردارم را شلما اموال از درهمی دهم نمی حق خود به من و است من
کید نیز و  و اسلت هملان نیلز ملن بلرای ، شماسلت بلرای چلهآن و مهسلت شما از مردی من کمد می تأ

 /7 :1387، الحدیلد ابلی )ابلن بلود خواهلد نیلز ملن دوش بلر، شلود ملی نهلاده شلما دوش بلر آنچه
 کله عطلوفتی و مهربلانی علین در او بلود. خلواهیم برخوردار برابری تکالیف و حقوق از یعمی، (37

 نللابحق مسللاعدت یللا دیگللری حللق در ابحللاف بللرای را ای توصللیه هللی ، دارد آدمیللان بلله نسللبت
 هلللم کسلللی عتلللاب از و داد نخلللواهم کسلللی حلللرف بللله گلللوش گویلللد ملللی صلللراحت بللله و پلللذیرد نمللی
 تللأمین بللرای بامعلله اداره در واریاسللت و سللتبری (.92خطبلله :1387، البالغلله )نهللج هراسللم نمللی
 است. الزم امری آدمیان برابر حقوق و ها آزادی

 مردم آراء به احترام و توجه .۲
 گللری کللمش عرصلله در امللا ، آیللد شللمار بلله او بللرای امتیللازی بسللا چلله فللرد یلل  ایمللانی برتللری
 مسللمانان رضلایت به امام داد. بها آنان آرای به باید و نظرند و رأی دارای آدمیان همه ، سیاسی

 /1 :1408، )ممتظللری ددانلل مللی آنللان رضللایت از ناشللی را رهبللری و پیشللوایی حتللی و اندیشللید مللی
ملی اشلاره ابتملاعی حقلوق از ایبمبله بله، خالفلت پلذیرش برای مردم اصرار مقابل در او (.505
 بلا افلراد از ایدسلته وقتلی چلون ، بلود بامعله خلواص حتی و مردم توده عمایت مورد کمتر که کمد

 و خوانملد ملی اماملت تصدی برای فرد ترین شایسته را وی، ایشان هایویژگی از برخی برشمردن
کید ، مسلجد در بایلد بیعلت ایلن پ  گوید می ، داریم نمیبر دست نکمیم بیعت تو با تا کممد می تأ
 باشللد همگلان رضللایت بلدون و پمهللانی در نبایلد مللن بیعلت زیللرا ، باشلد مللردم عملوم تجمللع محلل

 (.45 /3 :1403، طبری  210 /2 :1394، )بالذری
 سللوی از کلله رو آن از ، دانسللتمللی محللق مسلللمین امامللت امللر در را دخللو کلله ایللن عللین در امللام

 دانسلت.ملی آن کارآمدی بمیاد را مردم یرشپذ اما، بودشده گمارده سمت این به خدا یامبرپ
 وی اماملت خصلوص در را پیلامبر از خلویش شلمیده تلا خواهلد ملی طلحله از ، بملل نبلرد در او

کر )ابن کمد می اذعان نیز او و دارد بیان  تا خواهد می افراد از نیز رحبه در و (108 /25 :1415، عسا
 شلهادت پیامبر گفته به و برخاسته بدریون از تن دوازده که دارند بیان بودند شمیده را چهآن

کر )ابلللن دادنلللد  خالفلللت دارعهلللده وقتلللی املللا، (105 /9 :1408 ، هیثملللی  206 /42 :1415، عسلللا



 

 

 41 
 
 

دیر
در غ

مام 
ب ا

صا
ه انت

ی ب
مدن

ت ت
هیاف

ر
 

خم
 

             

گر و است انصار و مهابرین به متعلق شورا گوید:می، شود می  و یافتملد نظر اتفاق فردی بر ایمان ا
گللر و بللود خواهللد آن در خللدا خشللمودی، نامیدنللد امللام را او  آن از خودسللری یللا اعتللراض بلله کسللی ا

گلر و برگردانیلد را او، رفت بیرون  قهرآمیلز برخلورد مسللمانان بلا همراهلی علدم بلرم بله نسلذیرفت ا
 (.110 /2 :1362، بحرانی  506 /2 :1411، کوفی اعثم )ابن کمید

  برابری انگاره و علی اخالقی پایبندی .۳
کم شرای  بیان در رچهگ   نقلش در املا ، آیلد ملی میلان بله سلخن کمتلر اخالقلی هلایمقولله از حلا

 برابللری و قتصللدا در اخالقلی فضللیلت تللرینایپایله نللدارد. وبللود تردیلدی آن نونیکللا و بمیلادین
 حیلات اسلتواری مبملای و دیگریکل بله بامعله افراد اعتماد کانون، صداقت .شودمی دیده خواهی

کم هللایارزش هملله اسللا  ، برابللری و بتمللاعیا  در القللیاخ ویژگللی دو ایللن اسللت. تعامللل بللر حللا
 خلیفللله نفلللره شلللش شلللورای بریلللان در او اسلللت.داشلللته انکارناپلللذیر بربسلللتگی عللللی زنلللدگی
 مقابلل در بلود کلافی و یابلد دسلت مسللمانان خالفلت به توانستمی که بود نفری دو از یکی ، دوم

 و پیلامبر سلمت ، خلدا کتلاب اسلا  بلر تلا بلود خواسته او از که عوف بن عبدالرحمن پیشمهاد
- 185 /1 :1387، الحدیلد ابلی ابلن  162 /2 تلا: بلی ، )یعقلوبی کملد عمل پیشین خلیفه دو سیره
 تللا پللذیرفتمللی را او خواسللته و شللدمللی موابلله رتللمالیللم انللدکی (165 /7 :1408 ، کثیللر ابللن  198
 مشی و آمد پیش صادقانه او اما ، آورد چم  به ، دانستمی خود دیریمه حق که را سیاسی رتقد

کمیت از سبب بدین و کرد عموان خویش فهم و سمت و قرآن مبمای بر را خویش حکومتگری  حا
 (.305 /3 :1413، ذهبی  103 ا:ت بی ، عبری ابن  3/301  :1403، )طبری بازماند
 بلللا، اخالقلللی سلللطح در اسلللت. بررسلللی قابلللل ای انگلللاره و اخالقلللی سلللطح دو در برابرانللله نگلللاه
 و بسمداریلد خلود چلون را دیگری» تعاملمد  در آن با آدمیان عموما   که خورد می پیوند هایی توصیه

 دیگلران بله نیلز عللی کله چملان ، «کمملد رفتلار شلما بلا دارید می دوست که کمید رفتار همان او با
 (.127 :1404 ، حرانلی شلعبه ابلن  53 نامله  :1387، البالغله )نهلج اسلتداشته هایی توصیه چمین

 او  دارد  پیونللد فللرد بللاوری و عقیللدتی مبللانی بلله، گفتلله پللیش سللطح از فراتللر، ای انگللاره رویکللرد در
 اسلت. قایلل ارزش خلویش انسلانی شخصلیت میلزان بله او بلرای و دانلد ملی خلود چلون را دیگری
 او فرمان در که دیگری و خود بین او است. ملتأ قابل بیشتر 1، قدرت فاصله در ویژه به نگاه این
 بله آدمیلان دیگلر همانملد او بلا تلا خواهلد ملی ملردم از رو ایلن از ، شماسد نمی فاصله هی  دارند قرار

                                                        
 چله هلر .کملد یم ییخودنما یمختلف ابعاد در که است مردم توده و قدرتممدان انیم ییبدا زانیم یمعما به قدرت فاصله .1

کم ، باشد کمتر فاصله نیا  .است تر یمردم ریغ، باشد شتریب چه هر و تر یمردم تیحا
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 را خلود او بسرهیزنلد. تملق و چاپلوسی گونه هر از و نمایمد مطرح را خود سخمان و بمشیممد گفتگو
 از تللا خواهللد مللی ملردم از و گریللزد مللی برتردانلی خللود از و دانسللته مشلورت نیازممللد دیگللران همانملد
 :1365 ، کلیملی  216 کلالم  :1387، البالغله )نهج ندهمد راه دل به هراسی او مقابل در حق گفتن
8/ 356.) 

 نتیجه
  از، یافتللله اهمیلللت خلللدا رسلللول سلللوی از اقلللدامی سلللبب بللله اسلللالم تلللاریخ در کللله خلللم غلللدیر

 تللراز در و تمللدنی ممظللر از را آن مقاللله ایللن اسللت. گرفتلله قللرار بررسللی و کللاوش مللورد فللیمختل ابعللاد
 سلللوی از عللللی املللام انتخلللاب کللله رسلللیده نتیجللله ایلللن بللله و گرفتللله تأملللل و مداقللله بللله تملللدن
 انسلان نیازهلای بلاالترین رفلع بهلت در اقلدامی، انسلانی حیلات نگران   فرد عموان به پیامبر

 دسلت بله املت پیشلوایی سلسردن بلرای تالشلی و انسلانی کراملت حلافظ و خلویش زمان ابتماعی
گللاه انسلان  تعارضللی مسلللمانان گلری اراده و آزادی بللا تمهللا نله کلله اسلت بللوده )حکللیم( شایسلته و آ
 بیشلتر انسلجامی خلود بلرای تالشلی و سیاسلی حیلات تسلهیل بهلت در بلملدی گام بلکه، نداشته
 عللی املام شخصلیتی هلای ویژگلی شماسلایی و تملدنی شلاخص سله پرتلو در مقالله اسلت. بوده
 حضلرت آن خواسلته چملد هلر، اسلت هدانست ناپذیرانکار ضرورتی و الزم امری را پیامبر اقدام
 از حلدی تلا و غلطیلده دیگلری مسلیر در اسلالمی بامعله تلا گردیلد موبلب املر همین و نشد محقق
 د.شو خارج تمدنی مسیر
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