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 مقدمه .1

بررسی سیر تاریخی فرهنگ و تمدن جوامع دوره هایی از پایداری، تقویت، انحطاط و زوال و نابودی را نشان می دهد. در طول       

آگاهی یافتن از علل انحطاط . تاریخ از زمان اختراع خط تمدن های بسیاری در سراسر دنیا به وجود آمده، رشد کرده و منحط گشتند

از آن چه که تمدن های پیشین را به انحطاط و نابودی کشانید دوری کنیم و زمینه های پایداری تمدن  جوامع به ما کمک می کند تا

های متعددی متولد شده، رشد یافته و  ها از جریانات مستمر در تاریخ است؛ در طول تاریخ، تمدن رفت و آمد تمدن»را فراهم سازیم. 

گران  های مهم الهی است و نویدی است به مستضعفان که نه پیروزی و اقتدارِ سلطه نتاند. این امر یکی از س نهایتاً به انحطاط رسیده

وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً » د؛رومان از حاکمیت ابدی خواهد مانجاودانه است و نه محرومیت مح

دهد که هیچ کدام پایدار نیست. این از  ها و جوامع، حوادث مطلوب و نامطلوبی رخ می در حیات تمدن«. ینَوَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِ

هایش هیچ یک ابدی نخواهد ماند. باید با مطالعه دقیق عوامل  هایش و نه کامرانی های زندگی و حیات زمینی است که نه رنج خاصیت

ول احوال جامعه بر اساس عملکرد آن استفاده نمود و ضعف را به قدرت، و ذلت را به ها از سنت تح های صعود و سقوط تمدن و انگیزه

« شود. الی این حوادث پدیدار می عزت تبدیل کرد که زندگی پیوسته در حال تحول و دگرگونی است و تکامل و تعالی جامعه از البه

 ( 221-220، 1385)مطهری، 

دی و فروپاشی یک جامعه و امت یا نظام است یا نقش اساسی را در سقوط، انحطاط و بعضی از عوامل اخالقی، زمینه ساز نابو    

أیها النّاسُ لَو لَم تَتَخاذَلُوا » انقراض نظام های حکومتی بازی می کنند و هر کدام در جای خود عامل دگرگونی، تغییر و تحول هستند.

نَّکُم تِهتُم مَتاهَ بَنی إسرائیلَ عَن نَصرِ الحَقِّ وَ لَم تَهِنوا عَن توهینِ الباطِلِ لَم یَطمَع فیکُم مَن لَیسَ مِثلَکُم وَ لَم یَقوَ مَن قَوِیَ عَلَیکُم لکِ

 ( 236، 1386)سیدرضی، « بّما خَلَّفتُمُ الحَقَّ وَراءَ ظُهُورِکُم وَ قَطَعتُمُ األدنی وَ وَصَلتُمُ األبعَدَوَ لَعَمری لَیُضَعَّفَنَّ لَکُمُ التِّیهُ مِن بَعدی أضعافاً 

اما آن امت ها و اقوام گذشته تاریخ که در لیست نابودی قرار گرفته اند و قرآن از آنان به عنوان مصداق نافرمانان خداوندی یاد »      

ناهمگون با نظام تدوین یافته از طرف نظام آفرین یکتا می باشد که با عملکرد خویش، گور خود را کنده اند. می کند نیز بر اثر کردار 

بنابراین عوامل زوال زای نظام های حکومتی و امت ها، قیچی دو لبه ای است که یک لبه سردمداران و کارگزاران حکومت و دیگری 

 (59، 1378، جمالی« )مردم یک جامعه هستند.

همانا شما »فرمایند: شرایط اخالقی را برای رهبران جوامع ضروری می دانند و می 131در همین راستا امام علی )ع( در خطبه     

دانستید که سزاوار نیست بخیل بر ناموس و جان و غنیمت ها و احکام مسلمین، والیت و رهبری یابد و امامت مسلمین را عهده دار 

ص گردد. و نادان نیز لیاقت ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند. و ستم کار نیز نمی تواند شود تا در اموال آن ها حری

رهبر مردم باشد که با ستم حق مردم را غصب و عطاهای آنان را قطع کند؛ و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد، زیرا در 

گروهی را بر گروه دیگر مقدم می دارد و رشوه خوار در قضاوت نمی تواند امام باشد زیرا  اموال و ثروت آنان حیف و میل می کند و

برای داوری با رشوه گرفتن، حقوق مردم را پایمال و حق را به صاحبان آن نمی رساند و آن کس که سنت پیامبر را ضایع می کند 

 لیاقت رهبری ندارد، زیرا که امت اسالمی را به هالکت می کشاند.



تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای معتبر و با تاکید بر سیره امیرمومنان)ع( به بررسی نقش -این مقاله با روش توصیفی    

رذیلت اخالقی استبداد و خودکامگی حاکمان در سقوط و انحطاط جوامع و تمدن های بشری می پردازد و لزوم  و راهکار مقابله با آن 

 را گوشزد می نماید.

 استبداد و تفرعن حاکمان  .2

دهد. بُدّ: چاره، راه جدا نگه داشتن، پراکنده کردن، پریشان کردن، تلف کردن و هدر دادن را معنا می« بَدد»واژه استبداد از ریشه       

بَداد: تنها، یکی. )ابن منظور، فرار و گریز. بَدّ: رنج، سختی و ماندگی. بِدّ: همتا، حریف. استبدّ: یکی شدن، یگانه شدن، بی رفیق شدن. 

 تا( بی ، زبیدی،1399؛ ابن فارس، 1416

را ابن منظور صاحب لسان العرب به نقل از ابن درید، فارسی معرّب می داند که در اصل بت و صنم بوده که پرستش می « بُدّ»       

بد کسی است که می خواهد از دیگران جدا گشته و با انسان مست» هم معادل با استبداد است.« تفتا» شده است. در نهج البالغه واژه

منفرد کرن خود از دیگران فقط خودش باشد. استبداد در رأی یعنی: رأی و نظری که به فردیت استوار است. فقط یک نظر و اندیشه 

بدون تکیه بر قوانین بنا مطرح است، این اندیشه و نظر، جدا از تفکر دیگران است. به نظام حکومتی که بر اساس اندیشه های فردی 

شود و هیچ نهاد مشورتی در جامعه موجود نباشد، طرح ها و نظریه های صاحب نظران معتقد و متخصص مربوط هر رشته نیاز جامعه 

به کار گرفته نشود، کسی جرات اظهار نظر نداشته باشد و در مقابل، فقط حاکم جامعه، هم قانون گزار و هم مجری باشد، استبدادی 

 (146، 1378، جمالی« )دیکتاتوری گویند. یا

فرعون در زمین برتری جست و مردمش را متفرق و گروه گروه ساخت. عامل نابودی فرعون استبداد او بود که ادعای خدایی و     

 (4)قصص: « إنَّ فِرعونَ عاَل فِی األرضِ وَ جَعَلَ أهلِها شِیعاً»توحد می کرد. 

اِیّاکَ وَ مُساماهَ اهللِ فِی »شتر را از استبداد و خودبزرگ پنداری به شدت بر حذر می دارد و می فرماید: مالک انیز امام علی )ع(      

 (404، 1386)سیدرضی، « عَظَمَتِهِ وَ التَّشَبُّهَ بِهِ جَبَروتِهِ، فَإنَّ اهللَ یُذِلُّ کُلَّ جَبّارٍ وَ یَهینِ کُلَّ مُختالٍ

خصوصا جبروت و تجبر که خاص حق متعال است و کسی را در این جهت اندک شباهتی به  ،هیچ شباهتی بین رب و عبد نیست»    

حق نیست. آن مقام کبریایی حق و جباریت حق باعث شده همه موجودات مقهور علو و برتری او باشند و فقر موجودات را با مقام 

ن کشی نماید و خود را به حق قیاس کند خداوند وعده داده که او را خوار و ذلیل سازد و غنای خود جبران نماید. حال هر کسی گرد

 (174، 1386قربانی، « )پست نماید. ،کسی را که خیال می کند عظمت یافته است

 استبداد حاکمان؛ مانع آزادی های مشروع شهروندان .1.2

سوء ظن حاکمان نسبت به مردم سبب ایجاد خفقان در جامعه شده و مانع آزادی ملت و اظهارنظر آن ها در مسائل حکومتی شده     

اساس حکومت های فاسد را بدبینی و سوءظن نسبت به مردم تحت حکومت تشکیل می »وشیوه حکومت، دیکتاتوری خواهد شد. 

ه از مردم می شناسد و مردم را در جهت ضدیت و دشمنی با دولتش می داند و با همین دید دهد. حاکم همواره خود را تافته جدا بافت

همیشه به خاطر اضطراب و نگرانی هایی که از مردم دارد در پی کسب اطالعات )توسط سازمان های مختلف( از مخالفان و سرکوبی 



را بر سر عده ای مظلوم خالی نموده و چند روزی بیشتر آنان و در جستجوی بهانه ای است تا بتواند عقده ها و کمبودهای خود 

حکومتش را در سایه ارعاب و وحشت و ... بر مردم تحمیل نماید. در مقابل، حکومت اسالمی بر اساس اعتماد و حسن ظن به مردم 

ناسد و دولت خود پی ریزی شده است. حاکم اسالمی مردم تحت حکومت خود را در جهت دوستی و همیاری و همکاری با خود می ش

را از مردم و مردم را خود می داند. او حکومت مردمی را در جهت استقرار و حاکمیت هر چه بیشتر دولت قلمداد می کند و در این 

، (130، 1368، فاضل لنکرانی« )زمینه نیازی به تحقیق و تجسس نمی بیند و همیشه در پی کسب رضایت مردم تحت حکومت است.

ستِکراهِهِ إیّاهُم عَلی ما أنَّهُ لَیسَ شَیءٌ بِأدعَی إلی حُسنِ ظَنِّ راعٍ بِرَعِیَّتِهِ مِن إحسانِهِ إلَیهِم وَ تَخفیفِهِ المَؤناتِ عَلَیهِم وَ تَرکَ اوَ اعلَم »

نَّ حُسنَ الظَّنِّ یَقطَعُ عَنکَ نَصَباً طَویالً وَ إنَّ أحَقَّ مَن لَیسَ لَهُ قِبَلَهُم، فَلیَکُن مِنکَ فِی ذلِکَ أمرٌ یَجتَمِعُ لَکَ بِهِ حُسنُ الظَّنِّ بِرَعِیَّتِکَ فَأ

  (406، 1386)سیدرضی، « حَسُنَ ظَنُّکَ بِهِ لَمَن حَسُنَ باَلوُکَ عِندَهُ وَ إنَّ أحَقَّ مَن ساءَ ظَنُّکَ بِهِ لَمَن ساءَ باَلؤکَ عِندَهُ.

 نمونه هایی از  تاثیر استبداد در انحطاط تمدن ها .2.2

ملت ترک عثمانی پس از استیال و دورانی با قدرت و ابهت، رو به انحطاط گذاشت و آفات اجتماعی، مانند دیگر آسیب ها، حسد، »    

رانی و دیگر بالهای اجتماعی در بین آنان نفوذ کرد و رو به سقوط کینه، استبداد، ظلم، فساد اخالقی، خیانت حکم رانان، شهوت

 (160، 1392)احمدی، « نهاد.

در مورد زوال امویان به چندین مسئله توجه داده شده است. یکی از آن ها سقوط عصبیت ویژه ای است که امویان قدرت سیاسی     

و سلطه خویش را بر پایه ی آن مستقر کرده بودند. )برتری شاخه ی خاصی از قریش با عنوان بنی امیه( مسعودی نزاع های قبیله ای 

ویان دانسته است. بی اعتباری دینی، استبداد سیاسی و اقتصادی امویان نیز خشم مردم عراق و خراسان را را از دالیل عمده سقوط ام

 (777 -775، 1387برانگیخته بود. )جعفریان، 

خشم مردم عراق و خراسان به دلیل استبداد حکام اموی موجب نفرت مردم از بنی امیه و گرایششان به عباسیان شد و در نتیجه       

ومت امویان نابود گشته و عباسیان قدرت را در دست گرفتند با نابود شدن هر حکومتی آثار فرهنگی و تمدنی آن نیز از بین می حک

از آفت های هر نظام سیاسی پویا استبداد و خودکامگی و بی احترامی به مردم است. ابن خلدون در مقدمه، استبداد را عامل » رود.

تقر به حساب می آورد چون تکیه اصلی قدرت دولت در ابتدا مبتنی بر نوعی دموکراسی نظام قبیله ای اصلی نابودی نظام سیاسی مس

بود ولی به مرور زمان این قدرت به علت گرایش به تجمع قدرت در دست یک فرد روحیه برابری قبیله ای را می شکند و به اطرافیان 

یر سوال رفتن مشروعیت حکومت از نتایج حتمی آن است. در اندیشه ماکیاول خود ظلم روا می دارد که نابودی نظام سیاسی به علت ز

نیز رعایت احترام شهروند و حفظ آزادی های آنان از وظایف قانون گزار و شهریاران است. وی هر چند میزانی از زور و استبداد را 

)اطهری « رتی باشد که مردم احساس حقارت کنند.جهت حفظ نظام سیاسی الزم می داند ولی معتقد است که کاربرد زور نباید به صو

 (309-308، 1378مریان، 

مفهوم حکومت در اندیشه و سیره علی )ع( جز به مفهوم مدیریت، محبت، مشارکت، هدایت و خدمت نیست و این مفهوم به       

زیبایی تمام در سخن و عمل ایشان جلوه یافته است. ایشان این مفهوم حکومت را که متفاوت با مفهوم رایج و کهن بود تبیین نمودند 

وَ إنَّ عَمَلَکَ لَیسَ »اشعث بن قیس که در زمان عثمان نیز استاندار آذربایجان بود می فرمایند:  و در عمل محقق ساختند. امام )ع( به



لٌ خاطِر إال بِوَثیقَهٍ وَ فِی یَدَیکَ مالَکَ بِطُعمَهٍ وَ لکِنَّهُ فِی عُنُقِکَ أمانَهٌ وَ أنتَ مُستَرعیً لِمَن فَوقَکَ لَیسَ لَکَ أن تَفتاتَ فِی رَعِیَّتهٍ وَ ال تُ

همانا کاری که به عهده توست، (. »344، 1386)سیدرضی، « مِن مالِ اهللِ وَ أنتَ مِن خُزّانِهِ حَتّی تُسَلِّمَهُ إلَیَّ أال أکونَ شَرَّ واُلتِکَ لَکَ

و پاسخگوی طعمه ای برایت نیست بلکه امانتی است بر گردنت؛ و آن که تو را بدان گمارده نگهبانی امانت را بر عهده تو گذارده، و ت

آنی نسبت به آن که فرادست توست. این حق برای تو نیست که در میان مردم به استبداد و خودرأیی عمل نمایی و به کاری دشوار 

داری تا آن را به من بسپاری. جز با دستاویز محکم درآیی و در دست تو مالی از مال های خدای عزوجل است و تو آن را خزانه

 «.ترین والیان نباشمامیدوارم برای تو بد

امیر مومنان در این نامه آن ذهنیت استبدادی از حکومت را منکوب و آن فهمی را که سال ها مهجور بوده است تبیین می »    

نمایند. ایشان این برداشت از حکومت را که حکومت طعمه ای در اختیار زمامدار است و هرگونه بخواهد می تواند عمل کند را به 

رده و اثبات میکنند که حکومت امانت است بر گردن کارگزار که باید به خوبی آن را نگهبانی کند، در خدمت آن باشد و شدت نفی ک

نه مسلط بر آن. و زمامدار باید در حیطه عمل خود پاسخگو باشد. در نتیجه زمامداری یعنی مسئولیت پذیری. و مسئوالن باید برای 

د. و اموال و دارایی ها در اصل از آن خداست که از باب نیابت در اختیار همه مردمان است تا در اقدامات خود حجتی روشن داشته باشن

راه رفاه به گونه ای خردمندانه و با تدبیر درست استفاده شود. چنانچه بر مبنای سخن حضرت که در ادامه خواهد آمد زمامداران خزانه 

 (41-40، 1379)دلشاد تهرانی، « ایشان.داران و وکیالن مردمند، نه حاکمان و مسلطان بر 

بر گشودن راه نصیحت و انتقاد، استقبال از آن، و صراحت در سخن و صداقت در عمل، و مشورت و رای  )ع(سیاسی امام سیره     

ن و استبداد پذیر باشند بدین معنا است که در وجودشان تفرعزنی در کارها و حق مداری در امور استوار بود. این که حاکمان نصیحت

)دلشاد « سلوک سیاسی زمامدار باید سلوکی حکیمانه باشد و مناسبات سلطه گرانه و رفتار خودکامانه در آن هیچ جایی ندارد.»نیست.  

( امام به شدت از تفرعن و اخالق مستبدانه حاکمان را بر حذر می دارد. که این مطلب بر اصول قرآنی نیز منطبق 182، 1379تهرانی، 

إیّاکَ وَ مَساماهَ اهللِ فِی عَظمَتِهِ وَ التَّشبُّه بِهِ فِی جَبَروتِهِ، فَانَّ اهللَ یُذِلُّ »ه استبداد عامل نابودی تمدن های پیشین بوده است. است ک

 (404، 1386)سیدرضی، « کُلَّ جَبّارٍ وَ یُهینُ کُلَّ مُختالٍ

بین رب و مربوب، عبد و معبود نیست و هیچ کس از این جهت  در زمینه جبروت و تجبر که خاص حق متعال است، شباهتی     

اندک شباهتی با خالق خویش ندارد و همه موجودات مقهور برتری او می باشند حال هر کس که گردن کشی کرده و خود را با حق 

لطانِکَ اُبَّهَهً أو مَخیلَهً فَانظُر اِلی عِظَمِ وَ إذا أحدَثَ لَکَ ما أنتَ فیهِ مِن سُ»قیاس کند خداوند وعده داده که او را خوار و ذلیل سازد. 

کُفُّ عَنکَ مِن غُربِکَ وَ یَفیءُ مُلکِ اهللِ فَوقَکَ وَ قُدرَتِهِ مِنکَ عَلی ما ال تَقدِرُ عَلَیهِ مِن نَفسِکَ، فَانَّ ذلکَ یُطامِنُ اِلیکَ مِن طِماحِکَ وَ یَ

( امام علی )ع( در این نامه اشاره می کند که عده ای به خاطر قدرت و 404، 1386، )سیدرضی« إلَیکَ بِما عَزَبَ عَنکَ مِن عَقلِکَ.

سلطنتی که دارند خیال می کنند که ملکشان دائمی است و در نتیجه مغرور می شوند برای مبارزه با چنین حالت درونی باید به 

انسان را از حالت غرور بیرون آورده و به تواضع و عظمت قدرت الیزال الهی توجه کرد، چرا که توجه به قدرت و سلطنت خداوند 

  عدالت باز می گرداند.

 ضرورت پیشگیری از استبداد . 3.2



در ماجرای کسی که در جنگ صفین در میان سخنرانی امام علی )ع( برخاست و با فصاحت و بالغت به مدح و ثنای حضرت علی     

بدترین حاالت رهبران در پیشگاه صالحان این است که گمان برده می »)ع( پرداخت، حضرت)ع( در پاسخ به آن فرد می فرمایند: 

وَ قَد کَرِهتُ أن یَکونَ جالَ فِی ظَنِّکُم »ه اند، و جلوه برتری جویی، آن ها را فرا گرفته است ... شود، آنان مرعوب و فریفته تفاخر شد

« مِن أدائها التَّقِیَّهِ فِی حُقوقٍ لَم أفرُغ أنّی أُحِبُّ اإلطراءَ وَ استِماعُ الثَّناءِ ... فاَل تُثنُوا عَلَیَّ بِجَمیلِ ثَناءٍ إلخراجِ نَفسی ألَی اهللِ وَ إلَیکُم مِنَ

( و از آن لذت می برم، من به حمدهلل این گونه نیستم و فرضا اگر هم دوست داشتم که مرا بستایند، ولی ترک 316، 1386)سیدرضی، 

آن را انتخاب می کردم، به خاطر اظهار حقارت و کوچکی در برابر خدای سبحان و بزرگ که از همه کس به مدح و ثنا سزاوارتر است 

ایان فرمودند: همانا من و شما بندگان و مملوک خداوند یکتا هستیم. خداوند آنچنان بر ما مسلط هست که ما خودمان بر ... و در پ

خود، آن گونه تسلط نداریم خداوند ما را از آن چه که بودیم خارج ساخت و به سوی رستگاری روانه کرد؛ به جای گمراهی، هدایت 

به ما بصیرت و شناخت داد. هم چنین حضرت امیر )ع( مالک را سفارش می کند که اطرافیانت  بخشید و پس از تیره دلی و کورذهنی،

ثُمَّ رُضهُم عَلی أال یُطروکَ وَ ال یَبجَحوکَ بِباطِلٍ لَم تَفعَلهُ فَإنَّ کَثرَهِ اإلطراءِ تُحدِثُ الزَّهوَ وَ »را آن چنان عادت بده که تو را نستایند: 

از  -( آنان را طوری عادت بده که تو را زیاد تمجید نکنند و از این که باطلی را انجام نداده ای406، 1386)سیدرضی، « تُدنِی مِنَ العِزَّهِ

خوش حالت گردانند. برای این که تعریف و تمجید زیاد عامل خودپسندی شخص و زمینه چیرگی بر دیگران و  -بس ستایشت کنند

 سرکشی را فراهم می آورد.

رهنگ گرایش به تملق و تمجید را در تمام مسئولین نظام باید از بین برد و نباید اجازه داد چاپلوسی پرورش یابد که بنابراین ف     

سبب استبداد در حاکمان و مسئولین شود. امام علی )ع( رهبری نبود که تعریف و تمجید دیگران باعث استبداد و تجاوز آن حضرت به 

فاَل تُکَلِّمونِی بِما تُکَلِّمُ بِهِ الجَبابِرَهُ وَ ال تَتَحَفَّظوا مِنّی بِما »اصالح این فرهنگ می فرمایند:  حقوق مردم گردد ولی برای مبارزه و

 (316، 1386)سیدرضی، ...« یُتَحَفَّظُ بِهِ عِندَ أهلِ البادِرَهِ وَ ال تُخالِطونِی بِالمُصانَعَهِ وَ ال تَظُّنّوا بِیَ استِثقاالً فِی حَقٍّ قِیلَ لِی 

امام)ع( می فرمایند: و هرگاه موقعیت و اقتدارت، در دلت سرکشی و خیال بافی پدید آورد به عظمت قدرت خدا بنگر که برتر از        

تو است و قدرت مافوق او را با خود و با آنچه که بر آن مسلط نیستی مقایسه کن. که این سنجش بدون شک تو را پایین می آورد و 

)ع( می توان نتیجه گرفت که برای مبارزه با استبداد تالش از کالم حضرت  می کند و عقلت را به تو باز می گرداند.تندیست را مهار 

و ممارست الزم و ضروری است بدین گونه که با نفس خود مبارزه کنیم و نفس را مجبور به ترک انتخاب و خوش آمدن از تملق 

ور در وجود آدمی می شود و انسان را به تفرعن و ادعای توحد و خدایی کردن می کنیم. گذشت زمان سبب ریشه دار شدن کبر و غر

 سوره اعراف، ادعای خدایی کرد و خداوند او و قومش را هالک کرد. 136کشاند مانند فرعون که بر مبنای آیه 

عاملی است که انسان را در مسیر مشورت و شور پشتیبان محکمی هستند که انسان را از سقوط حفظ می کند. مشورت با دیگران     

وَ »هدایت و درست قرار می دهد و تک رای بودن و خود رای شدن عامل به صدا در آمدن زنگ خطر نابودی بشریت است: 

 (480، 1386)سیدرضی، « اإلستِشارَهُ عَینُ الهِدایَهِ وَ قَد خاطَرَ مَن استَغنَی بِرأیِهِ

ستشاره( به دو جهت ضروری به نظر می رسد: یک انسان هر قدر هم که از لحاظ علمی و مشورت خواهی و به کارگیری عملی )ا    

عقلی رشد یافته باشد باز هم فقط دارای یک اندیشه است در حالی که مشورت با دیگران باعث بهره مند شدن از اندیشه ها، آراء و 

مَن استَبَدَّ بِرَأیِهِ »عقول و تجارب به دست خواهد آمد.  نظریات، تخصص ها و تجربیات گوناگون خواهد شد و نتیجه بهتری از جمع



( استبداد در رای و تحمیل عقیده، انسان را به هالکت می رساند 474، 1386)سیدرضی، « هَلَکَ وَ مَن شاوَرَ الرِّجالَ شارَکَها فِی عُقُولها

در آموزه های قرآن کریم، پیامبر)ص( و ائمه  ولی مشورت با مردم شریک بودن در عقول و بهره گرفتن از افکار آن ها است.

معصومین )ع( مشاوره و استشاره به عنوان یک اصل تلقی شده است. در تایید این اصل همین بس که قرآن کریم حتی رسول اهلل 

وَ شاوِرهُم »ت: )ص( را که بزرگ ترین اندیشمند عالم است و مستقیما از منبع وحی الهام می گیرد امر به مشورت کرده و فرموده اس

 (159)آل عمران، « فِی األمر فَإذا عَزَمتَ فَتَوَکَّل عَلی اهلل إنَّ اللَه یُحِبُّ المُتَوَکِّلین

مشاوران بالخص در دستگاه حکومتی باید با تجربه و پخته باشند و از افراد کاردان، با عقل و مجرب باید بهره گرفت ولی آن چه      

داد معیارهای اخالقی مشاوران است. در مکتب سالم عالوه بر عقل و درایت و تجربه، معیارهای اخالقی نیز را باید مورد توجه قرار 

شاوِر »شرایط اثباتی مشاوران: اسالم، عقل، حلم، نصح، تقوی، تجربه. امام صادق )ع( می فرمایند: » مالک مشاوره شناخته شده است.

خَمس خِصال: عَقل وَ حِلم وَ تَجربه وَ نُصح وَ تَقوی؛ شرایط سلبی مشاوران: جبن، بخل،  فِی أمورِکَ کَما یَقتَضی الدِّین، مَن فیهِ

« وَ ال تَشر عَلی مَستَبِد بِرأیِهِ وَ ال غَد وَ ال عَلَی مُتَلَوِّن وَ ال عَلَی لَجوج»حرص، وغد، تلون، لجاجت، جهل. امام صادق )ع( می فرمایند: 

 (124، 1368، فاضل لنکرانی)

حال که استبداد عامل براندازی و مشاورت باعث سرافرازی و برقراری است، باید توجه داشته باشیم که مشاوران در حقیقت »     

برنامه ریزان و طراحان اصلی نظام حاکم بر جامعه می باشند لذا گزینش و چینش آنان بر هر امری با نهایت تامل و دقت صورت می 

ت عمل نکرده ایم و افراد الیق و کارا و آگاه را برای مشورت و حتی مدیریت بر نگزیده ایم. نه تنها گیرد. در غیر این صورت به عدال

در گزینش و چینش خود اشتباه کرده ایم که بدتر از آن )تیشه به ریشه خود زده ایم( گشته ایم و به نظر امام علی )ع( اگر قدرت در 

 (40)قزوینی، بی تا، « زَوال الدُّولَه بِاصطِناع السُّفَل.»ض نابودی قرار می گیرند: دست سفلگان و نابخردان بیفتد، دولت ها در معر

 -دسته دیگری از شاگردان ابن مسعود»)ع( هرگز اهل استبداد نبوده و از آراء سایر افراد جامعه استقبال می کردند؛ امیرمومنان     

دو دل بودند و با حضرت به صفین آمدند، آن ها )عبیده سلمانی و در جنگ با معاویه  -قاریان قرآن یا علمای قرآنی آن زمان

امام در « اصحابش( گفتند: ما در کار شما و شامیان می نگریم وقتی دیدیم هر طرف، پا را از حق بیرون گذاشت بر ضد او می شوریم

امام نه تنها نظر آن ها « السُّنه، مَن لَم یَرضَ بِهذا فَهُوَ خائِنٌ جَبّارمَرحَباً وَ أهالً هذا هُوَ الفِقه فِی الدّین وَ العِلم بِ»پاسخ به آنان فرمودند: 

را رد نکرد بلکه به آنان آفرین گفت و داد و فریاد راه نینداخت که شما بی دین و ضد نظام هستید. آن حضرت با این روش 

 (186: 3، 1367)ابن ابی الحدید، « خداپسندانه در جذب آنان گام برداشت.

امام)ع( حتی کسانی را که با او بیعت نکردند از حقوق اجتماعی محروم نکرد و این ارزش قائل شدن برای آزادی است. در تاریخ      

آمده است: وقتی عبداهلل بن عمر را نزد آن حضرت آوردند و بیعت نکرد امام از او خواست ضامنی بیاورد  320، ص3الکامل ابن اثیر، ج

ب کاری نزند چون ضامن نداشت وجود مقدس امام )ع( خود ضامن او گردید و مانع ایذاء او شد. بنابراین که دست به اغتشاش و خرا

وَ اجعَل لِذَوِی الحاجاتِ مِنکَ » آزادی با فطرت خدادادی سازگار است و آن چه با سرنوشت انسان هماهنگی داشته باشد ماندنی است.

لِسُ لَهُم مَجلِساً عامّاً فَتَتَواضَعُ فِیهِ لِلّهِ الَّذی خَلَقَکَ وَ تَقعِدَ عَنهُم جُندَکَ وَ أعوانَکَ مِن أحراسِکَ وَ قِسماً تُفَرِّغُ لَهُم فِیه شَخصَکَ وَ تَج

( آن چه امام در این قسمت به مالک توصیه می کند، افعالی 414، 1386)سیدرضی، « شُرَطِکَ حَتّی یُکَلِّمَکَ مُتَکَلِّمُهُم غَیرَ مُتَتَعتِعٍ

است که مانع رشد خوی استبداد و تفرعن در وجود آدمی می شود. این کالم امام نیز به نوعی آموزش مبارزه با رشد خوی استبداد 



است. اختصاص وقت برای نیازمندان، شنیدن سخنانشان، تواضع در برابر آن ها در حدی که حتی در افراد برای سخن گفتن ترس 

ند طبع و به اصالح افراد دموکرات و مردم دار است. فرد مستبد هرگز نمی تواند خود را هم ردیف وجود نداشته باشد نشانه افراد بل

مردم قرار دهد و بدون ایجاد رعب و وحشت با آنان هم سخن شود و برایشان تواضع کند. تواضع نقطه مقابل کبر و غرور است. کبر و 

 غرور سبب تفرعن و تواضع مانع استبداد است.

 مقابله با حاکمان مستبد ضرورت. 4.2

ألقُوا الهَجینَهَ عَلی رَبِّهِم وَ  أال فَالحَذَرَ الحَذَرَ مِن طاعَهِ ساداتِکُم وَ کُبرَائِکُم الَّذینَ تَکَبَّروا عَن حَسبِهِم وَ تَرَفَّعوا فَوقَ نَسَبِهِم وَ»     

بَهَ آلالئِهِ فَإنَّهُم قَواعِدُ اَساسِ العَصَبیَّهِ وَ دَعائِمُ أرکانِ الفِتنَهِ وَ سُیوفُ اعتِزاءِ الجاهِلِیَّهِ جاحَدوا اهللَ عَلی ما صَنعَ بِهِم، مُکابِرَهَ لِقَضائِهِ وَ مُغالَ

 (274، 1386)سیدرضی، ...« ... وَ هُم اَساسُ الفُسوقِ وَ اَحالسُ العُقوقِ إتَّخَذَهُم ابلیسُ مَطایا ضاَللٍ وَ جُنداً بِهِم یَصولُ عَلی النّاسِ 

تکبر از صفات خداست و غیر ن متکبر برحذر می دارند. چرا که امام علی )ع( در این کالم خود به شدت مردم را از اطاعت حاکما    

ر دارد ( کسی که کب270، 1386)سیدرضی، « الحَمدهلُلِ الَّذی لَبِسَ العِزَّ وَ الکِبرِیاءَ وَ اختارَهُما لِنَفسِهِ دونَ خَلقِهِ»خدا را شایسته نیست. 

بندگی خدا را هم بر نمی تابد و فرد متکبر فقط به مصلحت خود می اندیشد و مصلحت ملت برایش اهمیتی ندارد. با این کالم امام 

فرهنگ عدم اطاعت از متکبرین را می خواهند در ملت نهادینه کنند که نتیجه آن این است که حاکمان نیز در صدد مبارزه با نفس 

بردن این رذیلت اخالقی برآیند تا موردقبول ملت قرار گیرند. این کالم امام عالوه بر هشدار به ملت به نوعی خود در جهت از بین 

کبر عامل خواری و ذلت « مَن تَکَبَّرَ عَلی النّاسِ ذَلَّ»اخالق است. در کافی آمده است ؛  گوشزد به حاکمان در جهت اصالح رفتار و

 .(193، ص8، ج1385)کلینی،بران موجب ذلت متکبران خواهد شدتکبر و بی اعتنایی به متکبیان شده است که اطاعت نکردن از م

ظوا بِمَثاوی خُدودِهِم وَ مَصارِعِ فَاعتَبِروا بِما أصابَ األمَمَ المُستَکبِرینَ مِن قَبلِکُم مِن بَأسِ اهللِ وَ صَوالتِهِ وَ وَقائِعِهِ وَ مَثاُلتِهِ وَ التَّعِ»

فَلَو رَخَصَ اهللُ فِی الکِبرِ لِأحَدٍ مِن عِبادِهِ لَرَخَّصَ فِیهِ لِخاصَّهِ  جُنُوبِهِم وَ استَعیذوا بِاهللِ مِن لَواقِحِ الکِبرِ کَما تَستَعیذونَهُ مِن طَوارقِ الدَّهرِ!

 (.274، 1386)سیدرضی، « کَرَّهَ إلَیهِمُ التَّکابُرَ وَ رَضِیَ لَهُمُ التَّواضُعَ –سبُحانَهُ–أنبیائِهِ وَ أولیائِهِ وَ لکِنَّهُ 

بودی بعضی از حکومت ها و تمدن ها را کبر و استکبار حاکمانشان می دانند امام علی )ع( به طور مستقیم علل نا فرازدر این      

ایشان داشتن کبر را به طور کل برای انسان مردود می دانند و می فرمایند که اگر در داشتن کبر بر بندگان راهی بود خداوند آن را 

نقطه مقابل کبر است را برای اولیا و بندگان خویش برای پیامبران و اولیای خود مجاز می دانست در حالی که خداوند تواضع که 

پسندیده است. امام سرگذشت تمدن های منحط شده در اثر تکبر و کبر را مایه عبرتی برای سایرین معرفی می کنند تا با مطلعه و 

 علم یافتن به سرگذست آن ها و علت نابودی تمدنشان از تکرار آن جلوگیری شود.

اخر و خودباوری نشأت می گیرد، انسان را به استبداد در رأی و تحمیل عقیده می کشاند. حاکمی که مستبد خوی استکبار از تف     

باشد و با این روحیه زمام حکومت مسلمین را در دست بگیرد در نهایت به اعمال زور، دروغ، حق کشی و ظلم متوسل می گردد و 

وَ ال تَقولَنَّ إنّی مُؤمِّرٌ آمُرُ فَأطاعُ، فَإنَّ ذلِکَ أدغالٌ »و شقاوت خواهد شد.  باعث نابودی دین و اسالم و تبدیل عزت مسلمین به ذلت

( انی مومر آمر فاطاع صفت افراد مستبد است زیرا مستبد کسی 404، 1386)سیدرضی، « فِی القَلبِ وَ مَنهَکَهٌ لِلدِّینِ وَ تَقَرُّبٌ مِنَ الغِیَرِ

 -این پیش فرض برای امام علی )ع( وجود دارد که اوال انسان موجودی دو بعدی )الهی»اند.  است که رای خود را الزم االجرا می د



شیطانی( است و ثانیا قدرت می تواند زمینه فساد را پدید آورد. نتیجه این دو مقدمه آن است که صاحبان قدرت در صورت عدم وجود 

های دیگر( ممکن است به استبداد کشیده شوند. امام علی )ع( می نظارت های الزم دورنی )تقوا و عدالت( و بروتی )مردم و نهاد

هر که بر ملک دست یافت، فقط خود را دید و از دیگران روی بتافت. استبداد از یک طرف به صاحب « مَن مَلَکَ استَأثَر«فرمایند: 

ی شود. حاکمان با عجب و کبر و خودبینی قدرت و صفات رذیله او و از طرف دیگر به مردمی که زمینه آن را پدید می آورند مربوط م

به فساد متمایل می شوند و اطرافیان آن ها و در مجموع توده مردم با ستایش حاکمان و یا حکومت در برابر ایشان، زمینه را برای 

 (86: 6، 1385)رشاد، « استبداد آماده می سازند.

 گواهی تاریخ بر نابودی حاکمان مستبد. 5.2

ظلم و بیداد دولت ساسانی نیز کم و بیش در منزجر کردن مردم و یا به عبارت دیگر، از بین بردن »درباره فتح ایران آمده است:       

انگیزه دفاع از دولت سامانی، عامل موثری برای کاهش فعالیت نظامی سپاهیان در میدان جنگ بوده است. جدای از همکاری های 

( در نشان دادن 137و  131، 1371انت شود، نظیر همکاری بین اشراف تستر و یا نهاوند )دینوری، موقتی که ممکن است حمل بر خی

 (130: 2، 1387)جعفریان، « تواند به عنوان خیانت توجیه شود.راه ورد به شهر، پیوستن چهار هزار نفر از سپاه قادسیه به اعراب نمی

حکومت عربستان پیش از اسالم و ایران که سبب پذیرش دین اسالم توسط  هم چنین دکتر زرین کوب در کتاب خود عامل سقوط    

در موقعی که در عربستان بت پرستی و پراکندگی جز آن که منجر شود به »آنان شد را بیداد و ظلم و ستم اقویا می داند و می نویسد: 

و بیزانس چنان از بیداد اقویا و اختالفات کاهنان خداپرستی و یگانگی هیچ راه دیگر در پیش نداشت و در بیرون عربستان هم ایران 

 (97، 1354زرین کوب، « )در فشار بود که در برابر نیروی اسالم مقاومتش ممکن نبود.

در دوران حکومت امویان در واکنش به بی عدالتی ها و ظلم و ستم حکام، قیام هایی نیز بر پا گردید. این قیام ها و اعتراضات »      

)والیتی، « تر سرکوب شد. به گونه ای که کشته گان واقعه ی خندق آن هفت هزار تن ذکر شده است.هرچه تمام ساوتقبا شدت و 

1386 ،2 :764 ) 

از پس عمر، مسلمانان عثمان را زمامدار کردند که در کار غنیمت تبعیض کرد و »طبری در علت کشته شدن عثمان می نویسد:       

حدود را معوق داشت و در کار داوری ستم کرد و مومن را زبون داشت و مجرم را عزیز داشت که مسلمانان سوی وی رفتند و خونش 

 (172: 8، 1362)طبری، « ارسا از او بیزار بودند.بریختند و خدا و پیغمبر و مومنان پ

این والیت از پدران نخستین  !،ای مردم خراسان: »تصریح می کند قحطبه در میان مردم خراسان در باب علت سقوط پیشینیان    

شما بود که به سبب عدالت و نیک رفتاریشان بر دشمنان ظفر می یافتند و چون تغییر یافتند و ستم آوردند خدای عزوجل بر آن ها 

به  خشم آورد و قدرتشان را گرفت. و زبون ترین قوم روی زمین را بر آن ها تسلط داد که بر والیتشان غلبه یافتند و زنانشان را

 آمدهنیز ( در باب انحطاط و سقوط دولت بنی مروان 253: 10، 1362)طبری، « همسری گرفتند و فرزندانشان را به بردگی گرفتند.

کتاب خدای را تغییر دادند و احکام وی را معوق نهادند و مال خدا را خاص خویش کردند و ... کسانی را که خدا به سبب : »است که

بترسانیدند و براندند تا وقتی که عذاب برایشان مقرر شد و درخور انتقام خدای شدند و زمین را از جور و تعدی آن ایمنشان داشته بود 

 (199: 5)همان، « پر کردند و ستم و تجاوزشان بر بندگان خدای عام شد و مشمول غضب شدند و سطوت خدای بر آن ها فرود آمد.



قیام مردم مکه یک حرکت خود جوش بود. عالوه بر مردم مکه، مردم »مده است: در علت قیام مردم مکه علیه حکومت یزید آ    

دیگر شهرهای حجاز و عراق و یمن و مصر و خراسان و فارس و کرمان و آذربایجان بر علیه یزید قیام کردند. در همه جا از ظلم و 

واخر حکومت یزید، مرکز تجمع تجاوزکاران و جور یزید سخن می رفت و بر علیه یزید شعارهای تند سر داده می شد. دمشق در ا

 (114-113: 1، 1379)بشارتی، « تبهکاران و حاکمان فاسد و ظالم بود.

قتل عثمان تنها یک سوء قصد ساده ای که فردی به منظور انعکاس شکایت های شخصی مرتکب شود، آن چنان که در مورد »     

مگانی فقر، نارضایتی، سرکوبی و مردم محروم علیه استیالی اقتصادی، سیاسی و مرگ عمر شد، نبود. قتل عثمان نتیجه ی انقالب ه

فئودالی خاندان قدیمی اشرافی بود. مردمی که اندیشه ی مذهبی بیشتری داشتند انقالب کردند تا از ایده آل های عدالت و مساوات 

ا کرد و ابوبکر و عمر هم تا حدی با مواظبت آن را برقرار اجتماعی اسالمی که قرآن کریم تعلیم می دهد و پیامبر آن را اجر -اقتصادی

پس از پخش شایعه دخالت امام )ع( در قتل عثمان، امام می فرمایند: جریان عثمان را برایتان خالصه می   «ساختند پاسداری کنند.

تابی و  خودکامگی و ستم کاری و در بیکنم، عثمان استبداد و خودکامگی پیشه کرد و شما بی تابی کردید و از حد گذراندید و خدا در 

 (111، 1364جعفری، )تندروی، حکمی دارد که تحقق خواهد یافت. 

در ارتباط با شکست »دربار حکام ایرانی به عنوان علتی برای پذیرش اسالم و حکومت اعراب از سوی ایرانیان گفته شده:  استبداد

ایران در برابر اعراب باید گفت: اجتماع آن روز ایران یک اجتماع طبقاتی عجیبی بود با همه ی عوارض و آثاری که در این گونه 

تشکده های طبقات مختلف با هم فرق داشت. فرض کنید که میان ما مساجد اغنیا از مساجد اجتماعات هست، تا آن جا که حتی آ

فقرا جدا باشد؛ چه روحی در مردم بیدار می شود؟! طبقات بسته بود و هیچ کس حق نداشت از طبقه ای وارد طبقه ی دیگر بشود، 

ارگر بتاند با سواد بشود، تعلیم و تعلم تنها در انحصار کیش و قانون آن روز هرگز اجازه نمی داد که یک بچه ی کفش دوز و یا ک

 (89، 1390،مطهری« )اعیان زادگان و موبدزادگان بود.

هرگاه در جامعه ای تبعیض و بیدادگری : »باید گفت سبب نابودی تمدن می شود، باره این که چگونه استبداد و خودکامگیدر     

فتار عقده های روانی شده، آن عقده ها گاهی به شکل وازدگی از زندگی، عزلت گزینی، حکم فرما باشد، افراد محروم آن اجتماع، گر

ریاضت کشی، صوفی گری، درویشی، هیپی گری و ... تجلی می کند و گاهی به شکل اعمال انتقامی حاد، در می آید. گرایش عجیب 

ف و هم چنین انقالب خونین ابومسلم و کشت و مردم در حکومت های بنی امیه و بنی عباس و زمان های بعد، به ریاضت و تصو

کشتار بی رحمانه بنی امیه به دست عبداهلل بن علی در شام، و حوادثی که در انقالب کبیر فرانسه و انقالب سوسیالیستی شوروی و 

عصیان و سرگردانی و چین و ... صورت گرفته و نیز گرایش نسل سرگردان کنونی به هیپی گری و پناه بردن به الکل و مواد مخدر، و 

پیدایش مکتب های انحرافی و بد آموزی از قبیل: اگزیستانسیالیسم و ... در عصر ما نشانه تبعیض و نا برابری و بیدادگری در این 

 (129-128تا،  )قربانی، بی« عصرها بوده است.

و ستم بپردازند و به جای آرامش روانی و امنیت  ای صاحبان قدرت و امکانات به خودکامگی حقیقت این است که اگر در جامعه     

  تردید چنین جامعه و نظامی، محکوم به فنا و زوال خواهد بود. اجتماعی و تأمین آزادی به تحمیل استبداد و اختناق روی آورند، بی

که سالیانی دوام داشته اند.  البته باید توجه داشت که ظلم، تنها عامل نابودی حکومت ها نیست، در تاریخ حکومت های ظالمی بودند

ظلم و جور یک از عوامل نابودی شمرده شده است بنابراین علت تامه نیست تا با وجودش نابودی حتمی شود. به هر حال از دیدگاه 



فرمایند:  امام علی )ع( منع مردم از حق و اخذ ایشان به باطل، علتی کلی برای نابودی اقوام پیشین به شمار می رود. امام علی )ع( می

 (85، 1385)رشاد، «. الجَورُ أحد المُدَّمرین»

یکی از مصادیق بارز استبداد، خون ریزی و کشتار مردم است. امام علی )ع( در عهدنامه مالک اشتر می فرمایند: بپرهیز از خون ها      

گناه را بزرگ نگرداند. و نعمت را نبرد و رشته و ریختن آن ها به ناروا، که چیزی چون ریختن خون به ناحق آدمی را به کیفر نرساند و 

هر چیزی که  عمر را بُرد و نخستین داوری خداوند سبحان روز رستاخیز میان بندگان در خون هایی باشد که از یکدیگر ریخته اند.

خود قرار نگرفته و طبع و فطرت انسان آن را غیر طبیعی احساس کند و مطابق سلیم و فطرت انسان نباشد، در واقع در محل اصلی 

 ظلم است و اگر به چنین چیزی ملتزم شویم، استبداد دامنه ی وسیعی پیدا می کند.

 نتیجه گیری .3

نابودی و انحطاط تمدن ها اغلب در گرو رذائل اخالقی فردی  نهج البالغه،تعالیم امیرمومنان)ع( در بنا بر آموزه های اسالمی، به ویژه 

و اجتماعی آحاد مردم و به ویژه کارگزاران و حاکمان جامعه است که از مهم ترین آن ها می توان به استبداد و خودکامگی اشاره کرد. 

ز این طریق سلسله وار و به مرور اخالق رذایل اخالقی در بیشتر مواقع سبب ایجاد رذیلت دیگردر میان حاکمان یا مردم می شود و ا

جامعه تغییر یافته و به سوی انحطاط اخالقی و در نهایت انحطاط سیاسی پیش می رود. هر کدام از عوامل و رذایل اخالقی چنانچه 

ج می کند و توسط حاکمان و یا ملت به صورت ملکه در آید و همه گیر شود، به مرور زمان جامعه را از مسیر تعادل و سالمت خار

سرنوشت جامعه به سمت و سوی انحطاط و نابودی کشانده می شود. به عنوان مثال اگر دنیا دوستی و مال اندوزی حاکمان و اعوان و 

انصار آنان به صورت صفت اخالقی دائم درآید، در طی زمان و به مرور منجر به استبداد، استئمارو ظلم حاکمان و فقر مردم می گردد 

، فساد در میان حاکمان به سبب تجمل گرایی و در میان ملت به دلیل فقر و نداری رواج پیدا می کند، اعتماد در جامعه از و در پی آن

در نتیجه بی اعتمادی، مردم از اطاعت حاکمان سر باز می زنند و تفرقه و اختالف ایجاد می شود. تفرقه، فقر، فساد و و بین می رود 

 تمدن و مانع اساسی رشد و شگوفایی آنهاست.ظلم از عوامل قطعی انحطاط 
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