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  مقدمه
دانش، . گریز، نامی آشناست براي خداجویان، رهپویان، عدالت پیشگان ظلم ستیز و نکو سیرتان ظلمت          ) ع(علی

وع دوستی، انسانیت، گري، ن در اوج است و هدایت) ع(بینش، کرامت، سخاوت، درایت، شجاعت، عدالت امام      
  .مانندمثیل است و بیدیانت و اخالق او بی

وران عـرب و  شناسـان و سـخن  البالغه نیز براي غواصان ژرفاي معانی و معانی ژرف  و نیـز بـراي سـخن    نهج
البالغـه معـروف اسـت در بالغـت و جامعیـت      نهج. عجم نامی شناخته شده است و در عین حال غریب و مظلوم   

هاي زندگی و غریب و مظلوم است؛ چون چنان کـه بایـد   انسانی و هدایت و نجات انسان در بیراهه    معانی بلند و    
ایم و در کنار این اقیانوس بیکـران فقـط بـه سـطح ظـاهرش      در آن تعمق و تأمل نکرده و آن را به خوبی نشناخته 

سـالمت و سـعادت در   ایم؛ در حالی که در زندگی علمی و عملی و کسب دانش و بینش و حـصول           اکتفا کرده 
  .منزل فنا و سراي بقا بدان محتاجیم

هـاي غیـر دینـی    از سوي دیگر با عنایت به وضعیت علوم انسانی در کشور و پیدایش و تکثیر افکار و اندیشه   
اند و فقـدان نقـد و بررسـی    اي به فرهنگ اسالمی این مرز و بوم هجمه آورده که در اشکال عقلی و نقلی ترجمه      

اي متعدد، متناقض، نامناسب و غیر متناسب و غالباً سکوالر، ضرورت تمسک به فرهنگ اسالمی و           هاین اندیشه 
  .گردداستعانت از منابع غنی اسالمی بیشتر روشن می

تحول در رهنمودهاي ارزنده اي در خصوص ضرورت ) دام ظله العالی( در همین راستا مقام معظم رهبري 
  :فرماینداز جمله ایشان می. اندا بیان فرمودهبه ویژه در دانشگاه ه علوم انسانی

هـاي مختلـف؛ از   اند؛ در همۀ بخـش اي در زمینۀ علوم انسانی به وجود آوردهها یک منطقه ممنوعه   امروز غربی «
. شناسی بگیرید تا تاریخ و ادبیات و هنر و حتی فلسفه و حتی فلسفه دینشناسی و رواناقتصاد و سیاست و جامعه

گوینـد؛ هـر   کنند به دهن اینها که ببینند چـه مـی   اند و نگاه می   النفس هم دلباختۀ اینها شده     ضعیف یک عده آدم  
مـثالً چنـد تـا فکـر داراي اقتـدار      . شود وحی منزل؛ این است که بد و غلط استاند، برایشان میها گفتهآنچه آن 

. اند، درست استیست که هر آنچه فهمیدهاند، این معنایش این ناي رسیدهعلمی، در یک نقطۀ دنیا به یک نتیجه
شما به مبانی خودتان نگاه کنید؛ ما تاریخ، فلسفه، فلسفۀ دین، هنر و ادبیات و بسیاري از علوم انسانی دیگري که     

انـد ـ مـواد آن    اند ـ یعنی یک بنـاي علمـی بـه آن داده    اند و به صورت علم در آوردهدیگران حتی آنها را ساخته
از (» .باید یک بناي این چنینی و مـستقل بـسازیم   . ث علمی، فرهنگی و دینی خود ما وجود دارد        فرهنگ در میرا  

  ) 29/10/1384ـ ) ع(بیانات مقام معظم رهبري در جمع اساتید و دانشجویان دانشگاه امام صادق





 محتـرم معاونـت   سینا بـا تأییـد و مـساعدت مـسؤولین    رو معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بوعلی            از این 
فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مدیران ارجمند دانشگاه، شـوراي فرهنگـی دانـشگاه و بـا همکـاري        

اقـدام بـه   ) علوم اجتماعی، علـوم سیاسـی، اقتـصاد و روان شناسـی      (هاي آموزشی   صمیمانۀ اعضاي محترم گروه   
 سـومین  بـا ایـن امیـد کـه بتـوانیم در سـال آینـده        البالغه و علوم انسانی نمـود؛  همایش ملّی نهج دومینبرگزاري  

تـر  البالغه برگزار نماییم تا امکان بررسی علمی دقیقهاي دیگر در نهجها و گرایشهمایش را براي بررسی رشته  
البالغـه فـراهم گـردد و ایـن گنجینـۀ ارزشـمند بیـشتر مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد و مـردم                تـر در نهـج    و گسترده 

هـاي  هـاي انحرافـی، معنویـت    مندي از این چشمۀ جوشان معرفت در برابر اندیـشه        ن با بهره  الخصوص جوانا   علی
  .تقویت شوند و از آسیب آنها در امان بمانند... نوظهور انحرافی، سکوالریسم و 

ه و مجموعه چکیده مقاالت روي خواننده گرامی قرار دارد، مجموعه مقاالت پذیرفته شددر کتابی که پیش  
. مندان را به کار آیـد البالغه و علوم انسانی گردآوري شده است تا پژوهشگران و همۀ عالقه    ش نهج  همای دومین

امیدواریم در همایش بعدي شاهد رشد کمی و کیفی مقاالت ارسالی به همایش باشیم و گامی در جهت معرفی        
 سیاسـت، اجتمـاع، مـدیریت،    المعارف انسانیت، اخالق، تعلـیم و تربیـت، حکومـت و       البالغه به عنوان دائره     نهج

  .برداریم... عرفان، عبودیت و 
دانم از زحمات همه مسؤولین در معاونت فرهنگـی وزارت علـوم، تحقیقـات، و فنـاوري،            در اینجا الزم می   

سینا کـه بـه نحـوي در تمهیـد مقـدمات و اجـراي       همکاران هیأت علمی، کارمندان و دانشجویان دانشگاه بوعلی   
  .  اند، کمال تقدیر و تشکر را داشته باشمهمایش مساعدت نموده

  
  

  و هو ولی التوفیق
  دکتر مرتضی قائمی

  همایشعلمی دبیر 
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  شاخص هاي مشروعیت سیاسی در نهج البالغه
  )استادیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز(اله سردارنیا خلیل

  چکیده
مترین یکی از مفاهیم بنیادین در علوم اجتماعی و سیاسی است و به مثابه مه» مشروعیت سیاسی«

ضرورت و الزام سیاسی براي استمرار و تثبیت حکومت ها تلقی می شود؛ این مفهوم با سه شاخص 
خاستگاه حقانی و قانونی حکومت و حکمرانان، رضایت عمومی نسبت به حکومت و : مهم یعنی

در نهج البالغه، جامعه و حکومت نه از منظر سکوالر یا تقابل جامعه . کارآمدي شناخته می شود
 قرآنی و سنت پیامبر –درن در مقابل جامعه سنتی بلکه در چارچوب اصول و آموزه هاي اسالمی م

شوندگان و از آنجا که مشروعیت بر مبناي رابطه بین حکومت. شودنگریسته می) ص(اکرم 
کنندگان در چارچوب باورهاي مشترك در جامعه خاص است، لذا شاخص هاي  حکومت

 اسالمی بیان شده اند و برخی از - البالغه تنها در چارچوب دینیجمشروعیت و دموکراسی در نه
 دینی و -در نهج البالغه، بین مشروعیت سنتی . سازوکارهاي دموکراسی نیز بیان شده اند

مشروعیت مردمی و قانونی حکومت رابطه طولی هست، به این معنی که مشروعیت سنتی و دینی، 
 –ي ثبوت حکومت اسالمی است و مشروعیت مردمی جوهره و مبناي اصلی شکل گیري یا برا

این در حالی است . قانونی در ذیل مشروعیت دینی و تنها براي عینیت یافتن یا تحقق حکومت است
 قانونی یا -که در دموکراسی هاي سکوالر، تنها مبناي مشروعیت براي حکومت، از نوع عقالیی 

  . مردمی است نه مشروعیت الهی
در نهج البالغه در ارتباط با حکومت، شاخص هاي مشروعیت ) ع(اي غنی علی ادبیات و توصیه ه

سیاسی، حقوق مردم و حکومت، آسیب پذیري هاي حکومت و مانند آن می تواند راهگشا و 
مشوق بسیار خوبی براي اندیشمندان و نظریه پردازان علوم انسانی و اجتماعی در جهت توجه به 

و بومی و پرهیز از تقلید صرف از الگوهاي نظري و ادبیات سیاسی  دینی -داشته هاي غنی اسالمی 
  .غرب در مسیر توسعه یک جامعه اسالمی و ملی در ایران باشد

نهج البالغه، مشروعیت سیاسی، مشروعیت عقالنی و قانونی، مشروعیت دینی : هاي کلیديواژه
  .و سنتی، کارآمدي
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  :مقدمه
ین در علوم اجتماعی و سیاسی است و به مثابه مهمترین یکی از مفاهیم بنیاد» مشروعیت سیاسی«

ضرورت و الزام سیاسی براي استمرار و تثبیت حکومت ها تلقی می شود؛ در اهمیت این عنصر باید 
گفت که حتی حاکمان اقتدارگرا نیز ناگزیر بوده اند که به داشتن منابع مشروعیت بخش مانند 

ا از این رهگذر، حکومت را مشروع تلقی کرده و استمرار پایبندي به سنت ها و دین تظاهر کنند ت
موسکا اندیشمند نخبه گراي ایتالیایی است، » فرمول یا قاعده سیاسی « بخشند، این مطلب یادآور 

وي بر این باور بود که هیچ حکمرانی به صرف زور و اجبار دوام نمی آورد مگر آنکه به توده ها 
  .ون و مذهب حکومت می کندبقبوالند که بر طبق سنت ها، قان

خاستگاه حقانی و قانونی حکومت و : مشروعیت سیاسی، مفهومی است که با سه شاخص مهم یعنی
براي استمرار . حکمرانان، رضایت عمومی نسبت به حکومت و کارآمدي شناخته می شود

 حکومت ها در دراز مدت، وجود و تحقق هر سه عنصر ضروري است و به صرف خاستگاه حقانی
یا قانونی حکومت و رضایت عمومی اولیه، حکومت ها براي همیشه حفظ نمی شوند مگر آن که 
در عمل، شاخص هاي رضایت عمومی همچون برقراري امنیت، فساد ناپذیري، حاکمیت قانون، 
کارآمدي و رفع نیازهاي مردم به صورت مطلوب تحقق یابند و حکومت نسبت به آنها اهتمام 

  . باشدجدي و مستمر داشته
اند  با چالش هاي مشروعیتی مواجه بودهدر چند دهه اخیر، حکومت ها در جهان با درجات متفاوت 

. و تعداد قابل توجهی از حکومت هاي اقتدارگرا در نتیجه بحران شدید مشروعیت سقوط کرده اند
، این به آن معنی نیست که حکومت هاي دموکراتیک با چالش هاي مشروعیتی مواجه نمی شوند

جنبش هاي اجتماعی جدید و فراگیر، جامعه مدنی جهانی با پشتوانه : بلکه امروزه عواملی همچون
آگاهی هاي سیاسی فزاینده و افکار عمومی جهانی و به طور کلی، انقالب ارتباطات و اطالعات 
به طور مستمر، حکومت ها را با اعتراضات و چالش ها مواجه می سازند، لذا همه حکومت ها 
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زیرند با شناخت چالشها و نارسائی ها به طور مرتب خود را در معرض بازتعریف و اصالح قرار ناگ
  .دهند تا در آینده با چالش هاي جدي مشروعیتی مواجه نشوند

در این نوشتار، در گفتار نخست، چارچوب نظري در ارتباط با شاخص هاي مشروعیت سیاسی به 
ین شاخص مشروعیت بخش حکومت یعنی مشروعیت در گفتار دوم، نخست. اجمال طرح می شود

در گفتار سوم، شاخص رضایت و . شوند الهی و مشروعیت قانونی یا مردمی بررسی و تحلیل می
هاي این شاخص مانند پایبندي حکومت به سنت  پذیرش عمومی حکومت با عنایت به زیر مجموعه

ار چهارم، سومین شاخص در گفت. و قانون، امنیت، عدالت و حقوق مردم بررسی می شوند
مشروعیت سیاسی یعنی کارآمدي حکومت با تمرکز بر اهتمام حکومت به تأمین رفاه و آسایش 

  . همگانی و رفع نیازهاي مردم بررسی می شود
 در این تحقیق فرض بر آن است که اگر دموکراسی به مثابه مشی حکومتی مرتبط با بسترها و زمینه 

 تلقی شود که می تواند به اشکال مختلف ظاهر شود و نه به مثابه هاي اجتماعی و فرهنگی مختلف
ایدئولوژي با محتواي لیبرالی، اومانیستی و سکوالري، در آن صورت می توان دموکراسی همراه با 
ساز و کارهاي نهادي، انتخاباتی و اجرایی آن را در یک جامعه اسالمی به کار برد، مشروط بر 

معه اسالمی و قوانین و سنت هاي اسالمی داده شود و قوانینی تصویب اینکه اوالً، اصالت به جا
منطقه الفراغ یا « به نام نشوند که در تعارض با قوانین و اصول اسالمی باشند ثانیاً، حوزه اي 

است که اسالم تصمیم گیري در این حوزه را به عقل بشري واگذار کرده است، لذا در » مباحات
ل بشري و ساز و کارهاي دموکراسی براي تصمیمگیري استفاده کرد، ثالثاً این حوزه می توان از عق

گرچه در اسالم بخش قابل توجهی از اصول دموکراتیک مانند خرد ورزي، مشارکت، نقد پذیري، 
نظارت پذیري، آزادي و مانند آن پذیرفته می شوند ولی پذیرش آنها منوط به نگاه این اصول از 

بر اکرم و ائمه اطهار است و این اصول نباید در تعارض با هویت اسالمی به زاویه قرآنی و سنت پیام
بنابراین، در نهج البالغه نیز نگاه به مشروعیت و . عنوان مبانی اصلی هویت بخش به جامعه باشد
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« شاخص هاي آن در چارچوب توضیحات فوق و تلقی از دموکراسی به مثابه مشی حکومتی یا 
  .ستا» دموکراسی وضعیت مند

  چارچوب نظري اجمالی  : گفتار نخست
مشروعیت سیاسی، مفهومی است که در ارتباط با حکومت ها، سیاست ها، تصمیمات و رفتار و 

صحبت می شود، منظور همان » اقتدار « وقتی از . کنش هاي مقامات حکومتی به کار می رود
این معنی که مردم حق و قدرت سیاسی مشروع، قانونی و برخوردار از پذیرش عمومی است، به 

. اختیار حاکمان و حکومت براي اعمال قدرت سیاسی و حکومت را به رسمیت بشناسند و بپذیرند
ماکس وبر معتقد است که همه حیطه هاي کنش هاي اجتماعی به شکل بنیادین، از ساختارهاي 

 سلطه نیازمند متأثر هستند و اعمال هر نوع قدرت و) قدرت حقانی و مشروع( سیادت یا اقتدار 
). 303-304، صص 1384وبر، (مشروعیت یا توجیه از طریق ارجاع به برخی منابع مشروعیتی است

قوي ترین فرد، هرگز به قدر کافی قوي « : ژان ژاك روسو در اهمیت مشروعیت چنین می گوید
» .دیل کندنیست تا همیشه ارباب باشد، مگر اینکه زور و اجبار را به حق و اطاعت را به تکلیف تب

  )209، ص 1383هیوود، (
دیوید بیتام بر این نظر است که فقط وقتی می توان گفت قدرت سیاسی مشروع و قانونی است که 

قدرت طبق قواعد موجود و مستمر، خواه به صورت مجموعه ) 1: سه شرط وجود داشته باشد
 باید بر حسب باورهاي این قواعد را) 2.قوانین رسمی یا موافقت هاي غیر رسمی به کار می رود

 مشروعیت را باید با رضایت )3.مشترك حکومت و حکومت شوندگان توجیه کرد
اعد بر اساس باورهاي مشترك توجیه قو) 210همان، ص . (شوندگان ارتباط داد حکومت
کنندگان و حکومت شوندگان، در حقیقت تأیید کننده عدم قرائت واحد از دموکراسی و  حکومت

ه بستر اجتماعی و فرهنگی خاص هر یک از جوامع است، و نباید قرائت منوط کردن آن ب
  . سکوالري و اومانیستی از دموکراسی را به عنوان تنها قرائت تلقی کرد
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  :ماکس وبر به عنوان نظریه پرداز اصلی مشروعیت، این مفهوم را در سه شکل طبقه بندي می کند
ت ناشی باور عمومی مردم به خاستگاه ، این نوع مشروعیمشروعیت عقالنی وقانونی) الف

قانونی حکومت و حکمرانان، پایبندي حکومت به قوانین وضع شده و باور عمومی به قانون و 
وبر، . (نظارت هاي قانونی در جهت تنظیم رفتارها در سطوح حکومتی، گروهی و فردي است

یر شخصی تلقی در این نوع مشروعیت، قدرت سیاسی امري رسمی، عمومی و غ) 312، ص1384
می شود، تصمیمات باید از کانال نهادهاي رسمی اتخاذ شوند، اطاعت از قوانین و حکومت مبناي 
مدنی، رسمی و قانونی دارد و انتخابات و انتصابات کارگزاران باید در چارچوب قانون و با لحاظ 

روابط شخصی شایستگی ها و توانمندي هاي فردي صورت گیرد نه بر اساس مبناي خویشاوندي و 
  . و گروهی

خاستگاه یا منشأ : مهمترین ویژگی هاي این نوع مشروعیت عبارتند ازمشروعیت سنتی، ) ب
سنتی و دینی حکومت و حکمرانان، پیروي و عدم عدول حکمرانان از سنت هاي ریشه دار در 

. ندجامعه، پذیرش حق حاکمان براي اعمال حاکمیت مادامی که در چارچوب سنت ها و دین باش
ماکس وبر مشروعیت سنتی را در مورد نظام هاي غیر دموکراتیک سنتی ) 312-316همان، صص(

  .مانند نظام هاي پدر شاهی، پادشاهی و اقتدارگراي سنتی به کار می برد
این نوع مشروعیت در مورد رهبران منحصر به فرد یا ویژگی هاي مشروعیت کاریزمایی، )ج

بین .  بشري مانند پیامبران، قهرمانان و رهبران برجسته به کار می رودخارق العاده و استثنایی یا فوق
رهبران کاریزما و مردم یک رابطه مرید و مرادي و عمدتاً احساس برقرار می شود و مردم به اعتبار 
ویژگی هایی مانند ساده زیستی، قهرمان بودن، قدرت بیان آتشین و قدرت بسیج گري نسبت به 

مریدي بی حد و حصر می یابند و حق اعمال حاکمیت نامحدود به وي می رهبر کاریزما حالت 
دهند و تا زمانی که این ویژگی ها حفظ شوند، مشروعیت وي نیز حفظ می شود و در صورت از 

  )455همان، ص.(دست دادن چنین ویژگی هایی، مشروعیت از وي سلب می شود
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 و انتزاعی آن مانند خاستگاه سنتی، در تعریف و توضیح مشروعیت، از یک سو باید سطوح ذهنی
قانونی و حقانی حکومت و حکمرانان و باور هاي مشترك بین حکومت کنندگان و حکومت 
شوندگان براي پذیرش عمومی حکومت را مورد توجه قرار داد و از سوي دیگر، بایستی سطوح 

ستري، فساد عینی و کارکردي یا معطوف به نتایج حکمرانی مانند امنیت گستري، عدالت گ
ناپذیري، تأمین رفاه عمومی، پاسخگویی و مسئولیت پذیري عمومی، عدم تبعیض، تأمین رفاه و 

 , Gilly .(آسایش عمومی و رفع نیازهاي مختلف مردم توسط حکومت را مورد توجه قرار داد

2006,PP.50-52(  
  شاخص هاي مشروعیت سیاسی در نهج البالغه: گفتار دوم

بر آن است که با عنایت به گونه شناسی ماکس وبر از مشروعیت سیاسی، در این قسمت، تالش 
با عنایت به توضیحات داده . شاخص هاي سه گانه این مفهوم در نهج البالغه بررسی و تحلیل شود

  : شده در مقدمه و چارچوب نظري، ذکر چند نکته ضروري است
ده شده است، با این وجود، باید گفت که در نهج البالغه اصول دموکراتیک، فراوان به کار بر: اوالً

این اصول نه با عینک و قرائت اومانیستی و سکوالري بلکه از منظر دینی و در ذیل مفاهیم قرآنی و 
  . و حکومت علوي نگریسته شده اند) ص(سنت پیامبر اکرم 

 از آنجا که مشروعیت بر مبناي رابطه بین حکومت شوندگان و حکومت کنندگان در: ثانیاً
چارچوب باورهاي مشترك در جامعه خاص است، لذا مشروعیت و دموکراسی نیز در جامعه 
اسالمی و در نهج البالغه نمی تواند در چارچوب لیبرالی و اومانیستی طرح شود بلکه باید در 

در ضمن در . را تشکیل می دهندچارچوب قرآن و سنت باشد که باورهاي مشترك مسلمان 
هاي دموکراسی مانند نظر خواهی از مردم، ارتباط مستمر حکمرانان با مردم، البالغه، سازوکار نهج

و اسالم بسیار جلوتر از ) ع(البته از آنجا که علی . نظارت عمومی و مانند آن پذیرفته شده اند
پیدایش دموکراسی ها به اصول دموکراتیک و مردم ساالري پرداخته اند، لذا به لحاظ این تقدم، 
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 اسالم داده شود و این امر می تواند محرکی براي رجوع به منابع دینی و سنتی براي باید اصالت به
  .بازیابی هویت و تعریف بومی و وضعیت مند از دموکراسی در عصر حاضر باشد

   مردمی در نهج البالغه–و قانونی ) الهی(جایگاه مشروعیت سنتی، دینی ) الف
 مردمی چه جایگاهی در نهج البالغه دارد و –نی و مشروعیت قانو) الهی( دینی –مشروعیت سنتی 

آیا آن دو، هم عرض یا موازي یکدیگرند یا رابطه طولی بین آن دو هست؟ همانگونه که در بحث 
نظري آمد، مشروعیت سنّتی در ارتباط با نظام هاي غیر دموکراتیک و پیشامدرن و مشروعیت 

رح شده اند، اما در نهج البالغه این دوگانگی  قانونی در ارتباط با نظام هاي دموکراتیک ط-مردمی
 علوي - و تعارض مد نظر نیست بلکه هر دو نوع مشروعیت در بستر یک جامعه و حکومت اسالمی

  .طرح و ترکیب شده اند
در نگاه نهج البالغه، جامعه و حکومت به هیچ وجه از منظر اومانیستی یا سکوالر و جامعه مدرن در 

 –ت بلکه از منظر اسالمی و در چارچوب اصول و آموزه هاي اسالمی مقابل سنتی مد نظر نیس
با این . صرف نظر از مدرن یا غیر مدرن بودن نگریسته می شود) ص(قرآنی و سنت پیامبر اکرم 
 دینی و مردمی و قانونی رابطه طولی است، به این معنی که مشروعیت -نگاه، بین مشروعیت سنتی 

 – اصلی شکل گیري یا خاستگاه حکومتی است و مشروعیت مردمی سنتی و دینی، جوهره و مبناي
 قانونی براي عینیت -گرچه وجود مشروعیت مردمی. قانونی در ذیل مشروعیت دینی قرار می گیرد

و تحقق یافتن حکومت اسالمی ضروري و الزم است ولی اصالت به مشروعیت الهی حکومت و 
ر دموکراسی هاي سکوالر، تنها مبناي مشروعیت این در حالی است که د. حکمران داده می شود

  .  قانونی یا مردمی است نه مشروعیت الهی-براي حکومت، از نوع عقالیی 
در اسالم و نهج البالغه سازوکارهاي مردم ساالري و مشروعیت مردمی از اهمیت ثانوي برخوردار 

بنابراین در نزد . هند داشتبوده و در صورت تعارض با دین اسالم و سنت پیامبر اکرم ارزشی نخوا
مشروعیت دینی، الیه زیرین هویت بخش به جامعه اسالمی و مردم را تشکیل می دهد و ) ع(علی 
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مشروعیت مردمی، الیه روبنایی را تشکیل می دهد، طبعاً روبناي مردمی بدون زیربناي دینی 
ود این روبنا مشروعیت ارزش و اصالتی نخواهد داشت، هر چند که براي تحقیق حکومت، وج

  .ضروري باشد
در نزد اهل سنت، به اتفاق کلمه، خالفت و امامت جزء ماهوي دین و از ذاتیات درونی گوهر 

یا ) ص(شریف اسالمی است و راه مشروع احراز این مقام به وسیله انتصاب از سوي پیامبر اکرم 
د و بیعت توده مردم، امام و خلیفه پیشین است، در غیر این صورت، با انتخاب شوراي حل و عق

در نزد اهل سنت، والیان و  ) 57، ص1379پیشه فرد، . (حکومت مشروعیت سیاسی می یابد
حاکمان از یک سو، نایبان خداوند در بین بندگانند و از سوي دیگر، وکیل یا نماینده مردم هستند، 

) 62همان، ص. (ندلذا براي مشروعیت مردمی نیز در کنار مشروعیت الهی اهمیت باالیی قائل هست
در حالی که در نهج البالغه، مشروعیت الهی براي ثبوت والیت است و رأي مردم در آن هیچ 
دخالتی ندارد زیرا والیت از آنان سرچشمه نمی گیرد و مشروعیت مردمی در ارتباط با تحقق یا 

امدار شرعی اعمال والیت بر مردم از سوي خدا است و بدون احراز رأي مثبت یا تأیید مردم، زم
ارسطا، . (قادر به اعمال قدرت نخواهد بود هر چند که از سوي خدا و پیامبر، صاحب والیت باشد

  )114، ص1379
سیاست و حکومت به معناي اعم، تجلی والیت و رهبري مردم براي حرکت به ) ع(در نزد علی 

جتماعی است و سوي خالق و زمینه سازي براي تحقق هدف اعالي خلقت انسان در عرصه حیات ا
سیاست به معناي اخص، به معنی تدبیر و اداره امور جامعه در مسیر تحقق والیت الهی است، 

بنابراین در ) 15، ص1380ذوعلم، . (بنابراین، والیت الهی و مشروعیت الهی الزم و ملزم یکدیگرند
لحت طلبی سیاست واقع گرایانه معطوف به قدرت و جنگ قدرت ارزشی ندارد و مص) ع(نزد علی 

هرگز مورد توجه نیست، بلکه سیاست از زاویه الهی، اخالقی و غیر مصلحت جویانه براي تحقق 
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در این ) ع(علی. حاکمیت الهی و عدالت در روي زمین از سوي صاحبان والیت تلقی می شود
  :  می فرمایند131ارتباط در خطبه 

ت اجرا شد هرگز براي قدرت طلبی یا خدایا تو می دانی که آنچه از جانب ما در پذیرش امر خالف
زیاده جویی از بهره هاي دنیوي نبوده بلکه براي این بوده است که نشانه هاي دین تو را به جاي 
خدا برگردانیم و در شهرهاي تو اصالح را ظاهر کنیم تا بندگان ستم دیده ات در امنیت به سر برند 

  )24، ص 1380، همان. ( و احکام رها شده تو بار دیگر اجرا گردد
، حکومت و والیت تنها حق و برازنده کسانی است که ویژگی ها و شایستگی هاي )ع(از دید علی 

به دست آوردن آن را داشته باشند، البته این حق، عهد و پیمان سه جانبه اي است بین خدا، حاکم و 
 یا از آن به مردم، نه یک حق شخصی محض که صاحب حق بتواند آن را به دلخواه استیفا کند

بنابراین هر کس که چنین شایستگی را نداشته باشد، نمی تواند و نباید عهده دار . کلی چشم بپوشد
) ع(حکومت شود هر چند که مردم به او روي آورند و بیعت کنند، به همین خاطر است که علی 

  :  می فرمایند34در خطبه 
من است که خیر خواهی را از شما دریغ مردم، مرا بر شما حقی است و شما را به من حقی، بر 

ندارم و حقی را که از بیت المال دارید، بگزارم و شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم 
تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانید، اما حق من بر شما این است که به بیعت من وفا کنید، در 

، ص 1386دلشاد تهرانی، . (ید و چون شما را بخوانم بیاییدنهان و آشکار، حق خیر خواهی را ادا کن
133(  
  نگاهی به مشروعیت از زاویه کسب رضایت عمومی ) ب

در این قسمت، شاخص هاي مشروعیت سیاسی از زاویه رضایت عمومی بررسی می شوند، 
ان اهتمام جدي حکومت و حکمران: مهمترین شاخص هاي مورد بررسی در این ارتباط عبارتند از

  .به قانون و سنت، عدالت، احقاق حقوق مردم، امنیت گستري و مبارزه قاطعانه با فساد
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  کار بست سنت ها و قانون  -1
همانگونه که پیشتر گفته شد، بر خالف تقسیم بندي هاي معمول، در نهج البالغه تعارض بین سنت 

می تواند در تعارض با و قانون در بستر جامعه اسالمی وجود ندارد، از یک سو، محتواي قانون ن
کتاب خدا و سنت پیامبر باشد و از سوي دیگر، کسب رضایت عمومی، ایجاب می کند که قانون 
با توجه به خرد ورزي، مشورت، عدالت و انصاف وضع شود، مضافاً اینکه قرآن و سنت پیامبر 

الت ورزي، امنیت و نهج البالغه سرشار از توصیه و تأکید به حکمرانان و مردم براي عد) ص(اکرم 
تعارض بین سنت و ) ع(گستري، فسادناپذیري، خرد ورزي و مانند آن است؛ بنابراین در نزد علی 

  .قانون وجود ندارد
معتقد است که غایت دینی حکومت می طلبد که تنظیم قوانین و حقوق براي شهروندان ) ع(علی 

الهی را بگسترد و با رعایت این و دولت باید به گونه اي باشد که زمینه تحقق احکام ) مردم(
حقوق، نه حکمی تعطیل گردد و نه فسادي در دین پدید آید و نه سنتی از سنت هاي الهی بر زمین 

بر مساوات رهبر و حکمرانان و توده مردم در مقابل قانون ) ع(علی ) 52، ص 1380سروش، . (بماند
  :تأکید دارد

هر چه از قانون و حق به سود یا زیان شما است براي اي مردم، همانا من مانند یکی از شما هستم، 
قدردان  (.من نیز چنان است زیرا هیچ شیء و نسبتی قانون و حق را باطل و متوقف نمی کند

  )32، ص1380قراملکی، 
م دیگر براي مشروعیت حکمرانان  رعایت سنت پیامبر را شرط مه159حضرت امیر در خطبه 

  :داند می
 پاك اقتدار کن که راه و رسم او الگویی است براي الگو طلبان و مایه فخر و پس به پیامبر پاکیزه و

بزرگی است براي کسی که خواهان بزرگواري باشد و محبوب ترین بنده خدا کسی است که از 
  )99، ص1381ماندگار، . (پیامبرش پیروي کند و گام بر جاي گام او نهد
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کرده اند و عامل وحدت و مصلحت امت است سنت شایسته اي را که سران این امت بدان عمل 
نقض مکن و سنت ناشایسته اي که به سنت هاي صالحه پیشین زیان می رساند ابداع مکن که 

، 1385رهبر، . (پاداش براي بنیانگذار آن سنت صالحه است و گناه بر کسی که آن را نقض نماید
  )52ص 

ا حق مداري می داند نه مصلحت گرایی که قانون را مالزم ب) ع(نکته قابل توجه آن است که علی 
  :  چنین می فرماید215ممکن است باعث انحراف از دین و عدالت شود؛ در خطبه 

به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر آسمان ها است به من دهند تا خدا را نافرمانی 
، 1381ماندگار، . ( نخواهم کردکنم در این که پوست جویی را از مورچه اي به ناروا بگیرم، چنین

  )63ص
  : در راستاي حق طلبی به مالک اشتر توصیه می کند که) ع(علی 

حق را براي هر که سزاوار است چه دور و چه نزدیک جاري ساز و در این کار، شکیبا و صبور 
  )1351، ص1358شاهین، . (بوده و از خدا پاداش خواه باش

  عدالت مداري  -2
 و شاخص هاي مهم مشروعیت ساز در همه مکاتب و آموزه هاي سیاسی و عدالت، یکی از منابع

است، عدالت با این » دادن حق به صاحب حق « عدالت به یک اعتبار به معنی . اجتماعی است
تعبیر، مفهومی مطلق و فراگیر است، اما به دلیل برداشت هاي متفاوت از عدالت در آموزه هایی 

سی، سوسیال دموکراسی، حکومت هاي خلقی و کمونیستی و اسالم، مثل لیبرالیسم، لیبرال دموکرا
  .این مفهوم جنبه نسبی و غیر جهان شمول دارد یعنی برداشت واحد و جهانی از آن وجود ندارد

عدالت، مفهومی است که به جد و به وفور در نهج البالغه تأکید و توصیه شده است و منبع مهمی 
عدالت را از اهداف مهم ) ع(علی . مرانان تلقی شده استبراي مشروعیت سیاسی حکومت و حک
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را منشأ بسیار ) ص(بعثت انبیاء می داند و تحقق عدالت از زاویه نگاه قرآنی و سنت پیامبر اکرم 
  .مهم رضایت مردمی و عمومی به حکومت و عاملی براي استمرار آن می داند

 پایه هاي ایمان در کنار سه پایه یقین، ، عدالت چنان مهم است که آن را یکی از)ع(در نزد علی 
بر فهمی ژرف نگرنده، : عدل بر چهار پایه استوار است) ع(از نظر علی . جهاد و شکیبایی می داند

) ع(علی ) 364، ص 1387شهیدي، . (دانش مرتبط با حقیقت، داوري نیکو و استواري در بردباري
دلشاد تهرانی،  (. جمال زمامداران می داندجمال سیاست را بر پایه عدالت در حکومت و عدالت را

  )95، ص 1386
  :  در ارتباط با عدالت به مالک اشتر توصیه مهمی دارد53در خطبه ) ع(علی 

با خلق خدا با عدل و انصاف رفتار کن و در حق رعیت و نزدیکانت که دوستشان می داري، شیوه 
  )1334، ص 1358شاهین، .(اريعادالنه و منصفانه در پیش گیر که اگر چنین نکنی، ستمک

 کاري که باید نزد تو بسی عزیز و نیکو باشد، میانه روي در راه حق و رعایت عدل و مساوات 
  )1341همان، ص . (است، چون چنین رفتار و کرداري باعث رضا و خشنودي رعیت می گردد

 فرمانداران دادگر یا بدان اي مالک من تو را به شهر هایی می فرستم که پیش از تو در آن دیار ها،
بیدادگر حکمرانی می کرده اند، همانگونه که تو به کار حکمرانان پیش از خود توجه داري و در 
کار آنها مطالعه می کنی، مردم نیز در کار تو نظر می کنند و درباره تو همان سخنی را خواهند 

فتار و کردار خداپسندانه و پس باید بهترین اندوخته تو، ر... گفت که تو در مورد آنان می گویی
خویشتن را از آنچه که . شایسته ات باشد و نیز بر تمایالت هوس آلود خود، مقتدر و مسلط باشی

برایت روا و حالل نیست، سخت به دور دار چون نفس را از آنچه که مطلوب و نامطلوب است 
  )1332همان، ص . (بدور داشتن، کمال عدل و انصاف است
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ها در نظرت کاري باشد که بیشتردر شاهراه حق بوده و شعاع عدل در آن گسترده باید بهترین کار
تر، خشنودي رعیت را فراگیرتر باشد، زیرا نارضایتی عامه مردم، رضایت خواص را بی ارج و بی 

  )36، ص1385رهبر، . (اعتبار می سازد و نارضائی خواص با خشنودي عامه قابل اغماض است
است، این ویژگی مورد تحسین و تمجید نمایندگان ) ع(یژگی علی عدالت طلبی، مهمترین و

  : جرج جرج دان نویسنده مسیحی چنین می نویسد. مسیحی نیز قرار گرفته است
در پیشگاه حقیقت و تاریخ برابر است چه این بزرگ مرد را بشناسی و چه نشناسی زیرا حقیقت و 

 شهید و ساالر شهیدان علی بن ابی طالب، تاریخ گواهی می دهند که او عنصر بی پایان فضیلت،
  )22، ص1381ماندگار،  . (نداي عدالت انسانی و شخصیت جاودانی شرف است

  :شبلی شمل نیز چنین می نویسد
امام علی بن ابی طالب سرور تمام بزرگان و تنها نسخه منحصر به فردي است که در گذشته و حال، 

  )21همان، ص. (یده استشرق و غرب جهان نمونه اي مانند آن را ند
، عدالت را به معنی نفی سلطه و ستم و براي احقاق حق مظلومان می داند و 3در خطبه ) ع(علی 

  :پذیرش حکومت را در این رابطه عنوان می کند
اگر خداوند از عالمان پیمانی سخت نگرفته بود که در برابر شکمبارگی ستمگر و گرسنگی 

، بی تأمل رشته حکومت را از دست می گذاشتم و پایانش را چون ستمدیده هیچ آرام و قرار نگیرد
  )124، ص1386دلشاد تهرانی، . (آغازش می انگاشتم و چون گذشته، خود را به کناري می کشیدم

  برقراري امنیت و نفی خود کامگی  -3
امنیت یکی از مهمترین نیاز ها و ضرورت ها براي حیات بشري و جمعی است و مهمترین غایت 

برقراري امنیت هم به عنوان مهمترین کار ویژه حکومت و یکی از . ت، برقراري امنیت استحکوم
مهمترین شاخص هاي مشروعیت بخش به حکومت است به شرطی که امنیت به صورت فراگیر، 
مستمر، برابر و بدون تبعیض حاصل شود و امنیت ضعفا و فرودستان نیز همپاي امنیت اغنیاء و 
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چنان باال است که حکومت جور و ظلم ) ع(اهمیت این عنصر در نزد علی . ودثروتمندان تأمین ش
  .را بر نبود حکومت اولویت می دهد

در بسیاري از آموزه هاي و مکاتب از جمله اسالم بر لزوم احترام حکومت ها به حقوق طبیعی مانند 
بالغه آن را در حق حیات، امنیت جانی و مالی و آزادي تأکید شده است، اما اسالم و نهج ال

خود کامگی را مانع امنیت و باعث هالك ) ع(علی . می پذیرد) ص(چارچوب قرآن و سنت پیامبر 
  .حکومت و جامعه می داند

حکومت را به عنوان امانت تلقی میکند که باید حاکم در قبال آن، مسئولیت پذیر باشد و ) ع(علی 
 به اشعث بن غیث 5امام علی در نامه . نیاورددر مقابل مردم پاسخگو باشد و به سمت استبداد روي 

  : حاکم آذربایجان چینین می نویسد
همانا کاري که به عهده توست، طعمه اي برایت نیست بلکه امانتی است بر گردنت و آن که تو را 
بدان کار گمارده، نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده و تو پاسخگوي آنی نسبت به آن که 

این حق براي تو نیست که در میان مردمان به استبداد و خود رأیی عمل نمایی و به . فرادست توست
  )115، ص1386دلشاد تهرانی، ... (کاري دشوار جز با دستاویز محکم در آیی

همانا زمامدار، امین خدا در زمین و بر پا دارنده عدالت در سرزمین ها در میان بندگان و عامل 
  ) 116همان، ص. (تجلوگیري از تجاوز و تعدي اس

  : به مالک اشتر چنین می نویسد53امام علی در نامه 
همان، . (مبادا بگویی من بر مردمان مسلطم، از من فرمان دادن است و از ایشان اطاعت کردن

  )101ص
، مالک اشتر را به مردم داري، رعیت پروري و تأمین امنیت مردم دعوت و 53در نامه ) ع(علی 

  .تأکید می کند
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با رعایا به مهربانی . الک باید دلت کانون مهر رعیت پروري و لطف زیر دست نوازي باشداي م
بیامیز، مبادا با آنان همچون گرگی که گوسفندان را غنیمت شمرده، درنده خوئی کنی و چشم 

  )1332، ص1358شاهین، . (طمع به طعام و خوراك آنان دوزي
 کنی و یا خود را از قدرت مانند او دانی، زیرا سخت بپرهیز که مبادا خویشتن را با خدا برابر

» . آفریدگار، هر متکبر و مغرور و سرکش فتنه گري را خوار و ذلیل و بی مقدار می گرداند
  )1333همان، ص(

نه براي اشتیاق به حکومت بود نه براي ) جنگ ها (خداوند تو آگاهی، آنچه از ما صادر شده 
ا اصالح و آسایش برقرار سازیم تا بندگان ستم کشیده ات در بلکه در شهر ه... تصاحب متاع دنیا

  )129، ص1387شهیدي، (.امنیت و آرامش به سر برند
همان، . (والی در برابر عرض و ناموس مردم و همچنین جان و ریختن خون مردم مسئولیت دارد

  )38ص
ختلف طرح کرده است صرفاً به امنیت جانی و سیاسی نپرداخته بلکه امنیت را در ابعاد م) ع(علی 

، )25نامه ( تأکید بر حفظ امنیت اقتصادي صاحبان صنایع و تجار : که مهمترین آنها عبارتند از
، اهتمام به امور ارتش و )52نامه ( تأکید بر امنیت قضایی به عنوان چتر حمایتی دیگر امنیت ها

ه خود کامگی که مانع ثبات و و نفی روحی) 53نامه (سپاهیان به عنوان حافظان امنیت مردم و جامعه 
  )55، ص1381ماندگار، ) (207خطبه .( امنیت می شود

وقتی به رعیت و زیر دست مهربانی می کنی، هرگز بر او منت مگذار و فخر نفروش و پیش از 
  )1339، ص1358شاهین، . (خدمتی که در حق آنان می کنی کردار خویش را بزرگ منما

  )1339همان، ص.( و نسبت به ستمگران و سختگیران نامهربان باشیدبا زیر دستان خود مهربانی کنید
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   فساد ناپذیري حکومت و حکمرانان-4
یکی از منابع مهم آسیب زننده به مشروعیت سیاسی حکومت، فساد است، فساد یعنی سوء استفاده 

زیادي از قدرت عمومی یا حکومت براي منافع فردي، گروهی یا طبقاتی است و می تواند مصادیق 
  . مانند فساد اداري و استخدامی، اقتصادي، سیاسی و اخالقی را در بر گیرد

در عصر انقالب ارتباطات و اطالعات به دلیل گردش آزاد اطالعات و گسترش آگاهی هاي 
سیاسی، اجتماعی شهروندان، هزینه عمل فسادي باال است و افراد فاسد همیشه با خطر افشاء عمل 

د؛ افشاء کنش هاي فسادي زمینه ساز سقوط بسیاري از کابینه ها، فسادي مواجه می شون
  . سیاستمداران و دموکراتها در جهان شده است

در بسیاري از خطبه ها و نامه ها خطاب به حاکمان بر مسئله فساد ناپذیري و عدم سوء ) ع(علی
 عدالت گرایی و .أکید می کنداستفاده از اموال عمومی و برخورد قاطع با افراد فاسد بسیار ت

در ) ع(علی . ناپذیري دو تا از ویژگی هاي بسیار خاص حکومت علوي در نهج البالغه استفساد
  :وصیت به امام حسن چنین می نویسد

 .فرزندم بپرهیز از حرص و هوس که تو را تطمیع کند و به آبشخورهاي فساد و تباهی کشاند
  ) 1239، ص1358شاهین، (

  : ان بصره، فارس، اهواز و کرمان چنین می نویسددر نامه به حاکم) ع(علی 
اگر خبري به من برسد که تو در بیت المال مسلمین کم یا بیش خیانت کرده و بر خالف دستور من 
بذل و بخشش نموده باشی، چنان کار را بر تو سخت خواهم گرفت که فقیر و تهی دست شوي و 

  )1172همان، ص (.ذلیل گرديپشتت به زیر بار غرامت دو تا شود و بسی خوار و 
یسته به مالک اشتر چنین توصیه در ارتباط با دور کردن افراد فاسد و نصب افراد شا) ع(علی 

  :کند می
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بدترین وزیران، وزیري است که پیش از تو در دستگاه اشرار و فساد کاران، مقام وزارت داشته و 
مبادا که چنین کسی به تو نزدیک باشد در گناه و کارهاي ناشایسته با آنان شریک بوده است، پس 

تو می توانی از میان مردم، کسانی را برگزینی که در فساد و تباهی شرکت ... و مصدر امري گردد
برگزیده ترین ... نکرده و ستمگر و گناهکار را در زشت کاري هایشان مساعدت و یاري ننموده اند

همان، (» ...شدید باشد، بیشتر به تو بگویدوزیران تو، وزیري است که سخن حق را هر چند تلخ و 
  )1336ص

در کار کاردان و کارگزارانت به دقت اندیشه کن و پس از اینکه آنان را نیک آزمودي به کار « 
برگمارشان، هرگز آنان را از روي محبت نابجا و خودسرانه به کاري بر مگزین که این دو کار، 

را از خانواده هاي نجیب و آزمون شده و با حیا و فرماندهان . اساس ظلم و ستم و خیانت است
  » .نیکوکار انتخاب کن، کسانی که تاریخ زندگی شان پر از سوابق درخشان و پاك باشد

اگر چنین کسانی خالف دستورات رفتار کردند و در امانت، خیانت ورزیدند، دیگر راه عذرشان 
امین و راستگو برایشان بگمار، زیرا بازرسان . پیوسته در کارشان دقت فراوان کن. بسته است

. بازرسان نهانی بر آنها گماردن، باعث می شود که به امانت داري و رعیت پروري موظف شوند
  )1342همان، ص(

  : رعایت اصل مساوات را دقیقاً در نقطه مقابل فساد می داند6در نامه ) ع(علی 
ه نگاه کردن و اشاره و سالم، اصل در نگاهتان به مردم، اعم از نگریستن به گوشه چشم و خیر

مساوات را رعایت کنید تا قدرتمندان در مقام تطمیع و ستم بر شما بر نیایند و طبقه مستضعف از 
  )29، ص1380قدردان ملکی،  (.عدالت شما نومید نگردند

  :بر اعاده اموال عمومی تأکید دارد) ع(علی 
ردانم گرچه به مهر زنان یا بهاي کنیزکان رفته اموال به ناحق بخشیده شده بیت المال را باز می گ

  )66، ص1381ماندگار،  (.باشد
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  رعایت حقوق مردم ) 5
یکی از مهمترین منابع مشروعیت بخش، میزان توجه حکومت و حکمرانان به حقوق شهروندي 
مانند حقوق سیاسی و مدنی است، نقض حقوق شهروندي و استمرار این روند به شدت می تواند 

در جهان امروز، از یک سو پذیرفته شده است که دموکراسی . وعیت حکومت ها ضربه بزندبر مشر
بدون شهروندي فعال قابل تحقق نیست و از سوي دیگر نقض حقوق شهروندي باعث شکل گیري 
بسیاري از جنبش هاي اجتماعی اعتراضی در کشورهاي دموکراتیک، نیمه دموکراتیک و 

  .اقتدارگرا شده است
در نهج البالغه نسبت به حقوق ملت یا مردم بی توجه نبوده و در خطبه ها و نامه هاي ) ع(علی 

  :مختلف بر ابعاد مختلف حقوق شهروندي تأکید دارد که در ذیل، مهمترین آنها ذکر می شود
» بنده دیگري مباش زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است« : در تأکید بر آزادي می فرماید -
  )93 ص،1381ماندگار، (
 بر حقوق مردم در کسب اطالعات و لزوم اطالع رسانی بدون واسطه به مردم تاکید 67در نامه  -

  )84همان، ص. (شده است
بر امنیت اجتماعی و عدالت اجتماعی به عنوان دو تا از ) ع(همانطور که پیشتر گفته شد، علی  -

یی مردم بر اجراي قوانین در در ارتباط با حقوق قضا. مهمترین مصادیق حقوق اجتماعی تأکید دارد
همان، . (حدود الهی، آیین دادرسی اسالمی و آزادي در طرح دعاوي و مانند آن توجه داشته است

 ) 99-102صص

از زاویه فرهنگی بر رسالت حکومت براي تربیت و جامعه پذیر سازي مردم در مسیر صحیح در 
 34در خطبه . امبر اکرم تأکید داردارائه الگوهاي رفتاري به مردم در چارچوب قرآن و سنت پی

 :فرماید می
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دلشاد تهرانی،  (.شما را بر من حقی است شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آدابتان بیاموزم تا بدانید
  ) 128، ص1386

  ) 30همان، ص. (کمال سعادت، تالش کردن در صالح امور همگان و تربیت جمهوري مردم است
  : می فرماید144در خطبه 

بدان که بهترین بندگان خدا نزد او، پیشوایی دادگر، هدایت شده و راهبر است سپس سنت هاي 
  )128همان، ص. (معلوم را بر پا دارد و بدعت هاي مجهول را بمیراند

مثالً در ارتباط با : همان طور، آن حضرت به انواع آزادي ها به عنوان حقوق شهروندي تأکید دارد
  :  فرمایدآزادي انتخابات شغل می

، 1380قدردان ملکی، . (من نمی پذیرم شهروندي را به عملی که از آن اکراه دارد، ناگزیر سازم
  )19ص

  : یا در مورد آزادي انتخاب مسکن می فرماید
) آسایش و پیشرفت (شهري از شهر دیگر براي تو سزاوارتر نیست، بهترین شهر، شهري است که 

  )20همان، ص. (تو را تأمین کند
سمبل تساهل و تحمل مخالف بود و حتی )ع(ما در ارتباط با آزادي مخالفان باید گفت که علی و ا

یا در . نسبت به خوارج که در موقع نماز به وي و یارانش حمله می کردند، مدارا و تحمل می کرد
  :ارتباط با حق نظارت مردم بر حکومت می فرماید
غ نکنید، زیرا من فوق خطا شمرده نمی شوم و از اي مردم، از گفتار حق و رأي زنی عادالنه دری

  )25، ص 1380قدردان قراملکی،  (.آن، مصون نیستم، مگر این که خداوند یاري ام کند
را نیز براي تحقق حکومت، مسلم در ضمن پیشتر گفته شد که حق مردم را براي انتخاب حکام 

  .داند می
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وم فرصت اظهار نظر دادن به مردم یا آزادي یکی از حقوق مورد تأکید مردم در نهج البالغه، لز
  : چنین می نویسد53در فرمانی به مالک اشتر در خطبه . بیان و ارتباط مستمر آنان با حکمرانان است

پاره اي از وقتت را براي نیازمندان قرار ده، در آن وقت خویشتن را براي رسیدگی به خواست آن 
 به خاطر خدایی که تو را آفریده با آن فروتنی کن، ها آماده ساز و در مجلس عمومی بنشین، پس

لشکریان و یاران چون نگهبانان و پاسدارانت را از جلوگیري آنان باز دار تا سخنگویانشان بی 
مبادا خودت را بیش از حد از مردم پنهان ... لکنت زبان و بدون واهمه و دغدغه با تو سخن گویند

انان و رعیت نوعی تنگی و سختی است و به عدم اطالع کنی زیرا وجود پرده و حجاب بین حکمر
  )489، ص1380قدردان قراملکی، . (دقیق از امور می انجامد

  :یا در همین خطبه می فرماید
از این پس، مبادا دوري تو از مردم به درازا کشد، زیرا جدایی مسئوالن از مردم نوعی مضیقه و کم 

نان می بندد و در نتیجه، آنها مسائل کوچک را بزرگ و اطالعی از امور است و راه شناخت را بر آ
مسائل بزرگ را کوچک پنداشته و زیبا را زشت و زشت را زیبا خواهند دید و حق و باطل مختلط 
خواهد گشت و همانا زمامدار هم انسانی است که اگر از مسائل مردم دور باشد، از آن بی اطالع 

  )116، ص1358رهبر، . (خواهد ماند
  : ارتباط با لزوم پاسخگویی حکومت به مردم به عنوان یکی از حقوق مسلم مردم می فرمایدیا در

برخی از امور است که به ناچار خود باید مستقیماً بدان مبادرت کنی از جمله پذیرفتن کارگزارانت 
 عرضه آن روز که بر تو. که مسئوالن دفتري تو از آن ناتوانند و از جمله پاسخ گفتن به حوائج مردم

می شود و معاونانت از انجام آن طفره می روند، کار هر روز را همان روز به انجام برسان که هر 
  )110همان، ص (.روز کار به خصوصی دارد
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اگر امت در مورد کارهاي تو سوء ظنی پیدا کرد و خالف عدالتی تصور کرد الزم است حقیقت 
از این راه بهتر می ...  سوء ظن ها برطرف شودرا آفتابی نمایی و دلیل حقانیت خود را بگویی تا

  )44، ص1368هاشمی، . (.توانی مردم را در جاه حق نگهداري و به خواست خود برسی
  کار آمدي حکومت در امر عمران، آبادانی شهر ها و رفاه مردم: گفتار چهارم

در تأمین عالوه بر شاخص هاي سنتی، قانونی و رضایت عمومی، کارآمدي حکومت و حکمرانان 
رفاه و رفع نیازهاي مختلف شهروندان نیز شاخص دیگري در مشروعیت سیاسی است، به این معنا 
که در صورتی که حکومت نتواند رفاه و نیازمندي هاي مختلف مردم را رفع کند و خدمات 
مطلوب و مستمري ارائه دهد، به صرف خاستگاه قانونی حکومت و رضایت عمومی اولیه، 

  .مت به شکل کامل حاصل نمی شود، بنابراین نارضایتی عمومی بیشتر می شودمشروعیت حکو
در نهج البالغه نیز سومین شاخص مشروعیت سیاسی را مورد توجه قرار می دهد و ارائه ) ع(علی 

خدمات و رفاه به مردم در زمینه هاي مختلف و اهتمام به عمران، اصالح و آبادانی شهرها را هم از 
ت اسالمی و علوي به معناي خاص  به معناي عام و نیز از وظایف حکوموظایف حکومت ها

  . داند می
نان در ارتباط با کارآمدي ذکر بر حکمرا) ع(به اختصار، در ذیل مهمترین توصیه هاي علی 

  :شوند می
  )131خطبه . ( اهتمام آنها به اصالح امور مردم، اصالح شهر ها و رفاه و آسایش مردم -
که زمینه رفاه عمومی را فراهم ت ها و صرف آن در عمران و آبادانی توزیع درست مالیا -

  ) 53نامه .( آورد می
 )34خطبه ( صرف بیت المال براي مصارف عمومی و آرامش، آسایش و رفاه مردم -

 )53نامه (جلوگیري از فساد مالی به منظور تأمین رفاه همه اقشار -
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 که صالح مردم بدین امر بستگی دارد چه در گرفتن مالیات به مصلحت پرداخت کنندگان بیندیش
مردم از مالیات و دست رنج پرداخت کنندگان مالیات معیشت می کنند و باید در فکر عمران 
کشور باشی بیش از آنچه که به وصول مالیات فکر می کنی، زیرا با عمران کشور است که مالیات 

رد، کشور را خراب کرده و مردم را تأمین می شود و هر که بدون عمران و آبادسازي مالیات بگی
 )86، ص1385رهبر، . (نابود ساخته است و سرانجام در کار حکومت دوام نخواهد آورد

، ضمن تأکید بر عمران و آباد سازي بر صرف درست مالیات براي عمران و )ع(در این خطبه علی 
  .رفاه توجه دارد و اینکه مقصد انحرافی براي توزیع مالیاتها نباشد

 دست را به جد مورد توجه قرار به منظور تأمین عدالت اجتماعی، رفاه اقشار ضعیف) ع(ی عل
  :دهد و می فرماید می
خدا را، خدا را نسبت به طبقه پایین جامعه، آنان که راه چاره ندارند، فقیر و مستمند، گرفتار، « 

خدا بر تو نسبت به ایشان دردمند و عاجز در این طبقه افراد آبرومند و محتاج هستند، حقی را که 
مقرر داشته، رعایت کن و سهمی از بیت المال و محصوالت را که متعلق به اسالم و مسلمین در هر 
شهر است براي آنان مقرر دار، زیرا دورترین افراد مانند نزدیکترینشان حق دارند و تو مسئول حق 

  )100همان،  (.هر یک از این هایی
  نتیجه گیري

 شاخص هاي مشروعیت سیاسی در نهج البالغه بررسی گردیدند، از آنجا که در این نوشتار،
مشروعیت رابطه بین حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بر اساس چارچوب و باورهاي 
مشترك است لذا نهج البالغه شاخص هاي مشروعیت سیاسی همچون قانونی و حقانی بودن 

ب یک جامعه اسالمی به معناي اعم و حکومت و حاکمان، رضایت و کارامدي را در چارچو
در . حکومت علوي به معناي اخص می نگرد نه در چارچوب یک جامعه سکوالر و عرفی

چارچوب نظري وبر به طور مشخص نوعی دوگانگی و تفکیک بین جامعه مدرن بر مبناي 
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 چنین مشروعیت عقالنی و قانونی و جامعه سنتی بر مبناي مشروعیت سنتی هست؛ در نهج البالغه
تمایزي دیده نمی شود و جامعه صرف نظر از مدرن یا پیشا مدرن بودن می بایستی بر اساس اصول 

در نهج البالغه، مشروعیت الهی و حقانی براي . اسالمی و الهی اداره شود و مشمول زمان نمی شود
ثبوت حکومت است و بیعت و مشروعیت مردمی تنها براي تحقق حکومت است و مشروعیت 

بیشتر شاخص هاي دیگر مشروعیت در ) ع(علی . ی بدون مشروعیت الهی ارزشی نداردمردم
ادبیات سیاسی امروز را از یاد نبرده اما آنها را با عینک دینی و الهی و در چارچوب یک جامعه 

حقوق و انتظارات شهروندان در اسالمی می نگرد بنابراین حقوق مردم و مشروعیت مرتبط با 
  .د غفلت واقع نشده اندالبالغه مور نهج

 حاکم بود، سکوالریسم به عنوان نتیجه 1970 تا دهه 1950در چارچوب ادبیات نوسازي که از دهه 
محتوم کشورهاي غیر غربی از جمله کشورهاي اسالمی تلقی شد، سنتها لزوما ضد توسعه و غیر 

قیقا همان راه و عقالنی تلقی شدند و کشورهاي غیر غربی براي رسیدن به توسعه می بایست د
فرایندي را طی کنند که کشورهاي غربی طی کرده اند؛ چنین ادبیاتی از سوي نظریه پردازان 
پسامدرن، زمینه گرایان و وابستگی رد شد و شواهد تجربی نیز حاکی از عدم موفقیت برنامه هاي 

  . ارائه شده غرب براي نوسازي در کشورهاي غیر غربی بودند
 رویکردهایی در غرب تایید شده و مصادیق تجربی نیز آن را تایید می کنند وقتی که بطالن چنین

لذا در جوامع اسالمی در جهت صیانت از دین اسالم و سنت هاي دینی و عقالنی بایستی اولویت 
به استفاده و کاربست قرآن، سنت پیامبر اکرم و ذخایر دینی و عقالنی در جهت تنظیم روابط 

 حکومت کارامد و مشروع داده شود و به دریوزگی یا تقلید کامل از شهروند و حکومت، ایجاد
غرب و نظریه هاي سکوالر غربی روي نیاوریم یا حداقل به صورت انتقادي به سمت بومی سازي 

این رسالتی است که بایستی بر دوش نظریه پردازان و دانشمندان علوم انسانی و . آنها برویم
  . سنگینی کنداجتماعی در جهان اسالم و ایران
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در این تحقیق، تحلیل شاخص هاي مشروعیت در نهج البالغه نشان داد که نهج البالغه ترسیم گر 
یک حکومت آرمانی اسالمی با تمام ملزومات مشروعیت الهی و دینی و مردمی است که به 

سی صورت فرازمانی و فرامکانی صرف نظر از مدرن یا پیشامدرن بودن جامعه، تمام اصول دموکرا
اما در چارچوب یک جامعه اسالمی و دینی را در بردارد لذا بایستی سنتها و ادبیات غنی دینی در 
اداره جامعه مدرن را مورد توجه قرار دهیم و از این رهگذر دست ردي بر سینه نظریه پردازان پایان 

  .ایدئولوژي بزنیم که مدافع برتري جهانی لیبرال دموکراسی هستند
  منابع 
، سال پنجم، ، حکومت اسالمی») ع(اهتمام به آراي عمومی و دید مردم در نگاه علی « ، )1379(محمد جوادارسطا، 

  ..3شماره 
 .3، سال پنجم، شماره حکومت اسالمی، »خاستگاه حکومت علوي، الهی یا مردمی ؟« ، )1379(پیشه فرد، مصطفی 

 .م، دفتر نشر معارف، تفسیر موضوعی نهج البالغه، ق)1386(دلشاد تهرانی، مصطفی 

به کوشش علی اکبر ( ، )ع(از مجموعه مقاالت دانشنامه امام علی » امام علی و سیاست« ، )1380(ذوعلم، علی 
 .، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)رشاد

 .المللتهران، شرکت چاپ و نشر بین ، )ع(سیاست و مدیریت از دیدگاه امام علی ، )1385(رهبر، محمد کنی 

به کوشش ) ( ع (در مجموعه مقاالت دانشنامه امام علی، »اهداف و آرمان هاي حکومت«، )1380(سروش، محمد 
 .، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی)علی اکبر دلشاد

 .، تهران، جاویدانترجمه نهج البالغه) 1358(شاهین، داریوش 

  .ران، انتشارات علمی فرهنگی،  تهنهج البالغه، ترجمه )1387(شهیدي، سید جعفر 
، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه حقوق متقابل مردم و حکومت، )1380(قدردان قراملکی، محمد حسین 

 .معاصر

 . ، قم، انتشارات بوستان کتابخط مشی هاي سیاسی نهج البالغه، )1381(ماندگار، محمد مهدي 

 .س منوچهري و دیگران، تهران، سمت، ترجمه عبااقتصاد و جامعه، )1384( وبر، ماکس 
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، تهران، بیناد کنگره بین المللی نهج البالغه، »)ع(سیاست از دیدگاه علی « ، )1386(هاشمی رفسنجانی، علی اکبر 
  ".نهج البالغه

  .، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران، قومسمقدمه نظریه سیاسی، )1383(هیوود، اندرو
Gilly, Bruce.(2006). Determinants of State legitimacy, International Polibical 

Science Review, Vol.27,N. 1 
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  تبلور ویژگیهاي حکومت عدالت محور علوي در شعر معاصر عربی

  
  )عضو هیأت علمی گروه عربی دانشگاه قم(مصطفی شیروي خوزانی 

ي دکتري دانشگاه هیأت علمی دانشگاه قم و دانشجو(محمودرضا توکلی محمدي 
  )تهران

  
  چکیده

که بر پایه مساوات و برابري و رعایت عدالت الهی در ) ع(عدالت علوي و شیوه حکومت امام علی
هاي حکومت بر مردم بنیان نهاده شده بود مورد اذعان و اعتراف دوست و دشمن بوده  تمامی جنبه

در این مقاله . مت بر مردم دانستي نسل بشري در مبحث حکو توان همان گمشده و این شیوه را می
سعی برآن قرار گرفته تا با واکاوي دیوان برخی شعراي معاصر عرب اعم از شیعه وسنی، به شیوه 

بر مردم و بازتاب مسائل مربوط به آن پرداخته و با استناد به اشعار این شعرا ) ع(حکومت امام علی
اجراي عدالت الهی در جامعه به دست برخی از جنبه هاي عدل و عدالت و مردم داري حضرت و 

در عین حقانیت نیز اشاره ) ع(شن گردد و در نهایت به مظلومیت امام ومبارك ایشان بر همگان ر
بر مردم، اجراي عدالت در جامعه، حق مدار ) ع(هدایت منشی حضرت و شیوه حکومتی امام. شود

مان و بازتاب آن در شعر معاصر در هر شرایطی، دستگیري از محرومان و یتی) ع(بودن امام علی
  .گیرد عربی از جمله مواردي است که در این مقاله مورد بررسی قرار می

  .حکومت علوي، عدل علوي، عدالت محوري، شعر معاصر عرب: هاي کلیدي واژه
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  :مقدمه
 و   نیست اص خ  ومرام  یا عقیده  گروه  یک  منحصر به نظیر که  و بی  استثنایی  است شخصیتی)  ع( علی

   کسانی  و حتی  گوناگون  و مذاهب  ادیان ، پیروان  تاکنون  اسالم  پر فروغ  طلوع  روزهاي از نخستین
 در  اند و هر یک  شده  ایشان  واالي ابعاد و شخصیت کنند، مجذوب  نمی  پیروي  خاصی  از مذهب که

ناگفته پیداست که توصیف . اند  نظر پرداخته اظهار  به پربار ایشان  زندگی هاي  از جنبه اي  جنبه بارة
نظیر و خصوصیات واالي انسانی و حتی مافوق  با آن جاذبه و دافعه بی» ع«شخصیتی چون امام علی

چگونه از ذهن بشر انتظار داشته باشیم به توصیف . ها نخواهد گنجید بشري، هرگز در کتابها و مقاله
ي دامان پیامبر است   نه قدرت درك ذات او که پروردهکسی بنشیند که نه یاراي دیدنش را دارد و

اما این امر بدان معنا نیست که در توصیف فضایل امام و پیشواي . و شاگرد مکتب وحی الهی
شیعیان دست روي دست گذاشته و ساکت و خاموش بنشینیم، چراکه آب دریا را اگر نتوان کشید 

  .هم به قدر تشنگی باید چشید
د است تا به بررسی بازتاب حکومت عدالت محور علوي در شعر معاصر عربی مقاله حاضر در صد

بر جامعه پرداخته و بدین » ع«هاي حکومتی امام پرداخته و به این ترتیب هم به معرفی برخی شیوه
 اداري حاکم بر جامعه را در سیره علوي -هاي مهم سالمت نظام سیاسی سان برخی شاخصه

ها را در ادب عربی نمایان ساخته و روشن نماید که در   شاخصهمشخص نموده و هم بازتاب این
سر تسلیم و تعظیم فرو ... برابر عدل و عدالت علوي همه مردم از شیعه و سنی ومسلمان و مسیحی و

  .ستایند آورده و آن را می 
  پیاده سازي عدالت در حکومت

 مظلومان و نیازمندان و یکی از مؤلفه هاي حکومت الهی بر مردم، عدالت محوري و رعایت حق
مشهود بوده و نیاز به ) ع(گرفتن حق آنان از ظالمان و زورگویان است که در سیره وروش امام علی

  :فرماید  خداوند بلند مرتبه در قرآن می.توضیح و تفسیر ندارد
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نساء، ... (أَنْفُسِکُم أَوِ الْوالِدینِ و اْالَقْرَبینَ  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا کُونُوا قَوامینَ بِالْقِسطِ شُهداء لِلّهِ و لَو علی
همواره عدالت را بر پا دارید و براي خدا گواهی دهید، اگر ! اید ایمان آورده اي کسانی که) 135

  .چه به زیان خود یا والدین و بستگانتان باشد
   که است ، امري عدالت. ست ا  جهان  و محرومان  آزادمردان  خواسته  که  است  مقدسی  واژه عدالت

 ).90  ، آیۀ  نمل سورة.)) ( ِواإلحسان ّ اهللاَ یأمر بِالعدل إن: ((دهد  می  فرمان  آن  اجراي خداوند به
 و   سخت  بدان دار؛ اما دستیابی  حق  به  حق رسیدن  یعنی  بشر؛ عدالت  انسانی  خصلت ، برترین عدالت
اند و   نموده  جانفشانی  آن  اجراي  براي  همواره  وهستند افرادي که ه بسیار بود چرا که.  فرسا طاقت

 در  ، دیگر شعري  قدرت  بر اریکه  تکیه اند؛ اما هنگام  غزلها سروده اند و درتوصیفش زجرها کشیده
   را ازدیگران  سبقت  نیز گوي  میدان  در این  که است)  ع(  علی  این ؟ لیکن!اند  نسروده آن وصف

  .   و هست  دادگر بوده  مورد تأییدانسانهاي اند که  گشوده  در برابر آن  خوبی  عملی اند و دریچۀ ودهرب
   به  شاعران  دارد که  گسترده  بس  معاصربازتابی ، در اشعار عربی ) ع(  حضرت علی  ویژگی این

را )  ع(  علی  که  است شاعري»  محمد سعید الخنیزي«. اند  سروده  آن  در بارة  مختلف مناسبتهاي
  شود و پی  نمی  قائل  و سرور امتیازي  برده  بین داند که  می  بشریت  خدا وراز بقاي  دین  عدالت صداي
  :بخشد  می  فیض آنان  به درپی

   ِّ لِلدین ِ الحق ُ العدالَۀ َ صوت أنت
  َ حرٍّ و عبدٍ ْ ما بین  تُفرّق لم
 

 قإ لِإلنْسانو سِرُّ الب   
  ُ بالعِقبان  عطإ یفیض فی
 

  .)35  ، ص1991،  الخنیزي(
  عبدالمنعم«،  است سروده)  ع(  علی  عدالت  در توصیف  کاملی  قصیدة  که  از شاعرانی یکی

 از   یک  هیچ داند که  می  عدالتی  را ترازوي  خود حضرت  از سروده  در بخشی  که است»  الفرطوسی
کند و در   می  داوري  و بر حق  عادالنه ، زبانش است  حق  همتاي و چون.  ندارد  کاستی  آن  هاي کفه
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 را  خویشاوندانش. گذارد  نمی  و سرور فرقی  برده  بین  سهم  ودر اداي  نیرومند و ضعیف  بین دادگري
  :شود  می  خلفا محسوب  و دادگري  عدالت  واالي دهد و نمونه نمی  ترجیح بر دیگران

  َعدل َ مِیزان لمسلِمینَ لِ کان
   عدالً ِّ یحکُم و لِساناً لِلحق

   َ یدیه ُ بین ُ الذّلیل الضَّعیف
  َ حرٍّ و عبدٍ  ما بین  یفَرّق لم
  االباعِدِقُرْباً ْ علی  یفَضِّل لم

    هو أسمی  عدلِه و مِثاالً مِن
 

  ُّ التِّواء  أي  کفَّتَیه َ فِی لیس 
  ُّ صِنْوا إخاء ٌّ والحق و علی

  ِّ العزیزِ عِندالقَضاء کالقَوي
  ِ لِلحنَفاء ِ السهام عِند دفع

  ِکاالَقرِباء  الحقوق ُ فی و هم
  ِ الخُلَفاء  عدالۀ مثالً فی

 
  .)11 و 10  ، ص2  ، ج1977،  الفرطوسی (

 و سپس از  خودلۀ نخست ازاجراي عدالت در نظام اجتماعی و سیاسی را ابتدا و در مرح) ع(امام
هستۀ مرکزي حکومت و یاران نزدیکش شروع نمود و این مهمترین وجه تمایز ایشان از دیگر 

  :کند امام در نامه خود به مالک اشتر اینگونه سفارش می. اندیشمندان سیاسی است

ي انصاف را با مردم و با خویشاوندان نزدیک و با افرادي از رعیت خود که آنان را دوست دار... «
رعایت کن که اگر چنین نکنی ستم روا داشتی و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به 

  )569، ص53نهج البالغه، نامه  (».جاي بندگانش دشمن او خواهد بود
   فطرت ناگسستنی  از اصول   یکی عدالت: گوید  و می  قرار داده را مخاطب)  ع(  علی شاعر دیگري

 خود   فرزندان  همچون  خَلق بافرزندان.   نیندوختی  چیزي  و جز نیکی  زیستی  و نمک انبا ن.  توست
  : بودند یکسان  در برابرت  و افراد دور و نزدیک رفتار نمودي
  ّ العد ُ أن ُ تَفْقَه َ اإلنسان َ أنت کُنت

  َ السوادِ بالخُبزِ والمِلــ َ عیش عِشْت
    ملکَاتِک ِ مِن ُ االُصول َ أصل ل 

    حسناتِک ْ تَدخِرْ سِوي ِ ولَم ــح
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ـ ؤُك أبنا ِّ البنین ُ کُل مِثل الطُّهـ   
  َ النّا َ مِن الَ امتیاز ألَقْرَبین

 

   ُ بنَاتِک ِ مِثل ُّ البنات ــرُ و کل
    نَظَراتِک ، فی  االبعدین ِ علی س
 

  .)191  ، ص1968،  بحرالعلوم( 
   بخش  و الهام  امامت  بخش را زینت)  ع(  علی که   است  دیگري  شاعر عراقی1»یرعبدالحمید الصغ« 

 عبد و   خدا برابر دید، بین  را در دین  همه  چون  که  دانسته  ومساوات  برابري  بخش  و تحکیم عدالت
  : رفتار نمود  با آنان نشد و یکسان  قائل  فرقی مولی

  ُ َ شَخصه َ اإلمامۀ ٌ وقَد زان إمام
  ِ سالکاً ِ العدالَۀ  شَرع وقَد جإ فِی

    الوري ٌ علی َ اهللاِ شرع َّ دین  أن رأي
 

  و جلببها ثَوباً قَشِیباً مجسدا 
  َّ المعبدا َ السوِي ِ النَّهج بأمتِه

  َ عبداً و سیدا  النَّاس َ ساوي لِذلک
 

  . )354  ، ص همان( 
 و  ، راه  عدالت گسترش  براي خواهند که  می  جامعه  طلبان  و اصالح ، از فرهیختگان  از شاعران برخی
  .یابند  خود دست  مطلوب  گیرند تا به را در پیش)  ع(  علی رسم

  شرایط!   پدر نامدارعدالت اي:  گوید  زمینه  در این  و شاعر عراقی  نویسنده2»  القاموسی محمد صادق«
تنها !  و تار  تیره  ستمدیدگان  وشامگاه  و دشوار است  سخت  دیروزشان مچون ه  مصلحان امروزین

                                                             
   در نجف  م1920 / ق.هـ1338   با متدشعر، در سال شاعر و ناقد جامعه.   خاقان  صغیر از آل  به  عبدالحمید معروف-1

 ).346  ، ص5  ، ج 1408،  الخاقانی. (  پرداخت  دانش  کسب به.  شد  زاده اشرف

   جهان  به  دیده  اشرف  در نجف  م1923 / ق.هـ1341 ، در سال ، شاعر و ادیب ، نویسنده  القاموسی مدصادق مح- 2
  ق.هـ1408   در سال وي.  شعر دارد دیوان  ازجمله  زیادي ، تألیفات  پرداخت  دانش  کسب  به  و دانشگاه در حوزه. گشود

 ).969  ، ص3  ، ج1992،  االمینی . ( در گذشت
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 نیرو  وگرنه.  خواهد بود  در جامعه  عدالت گسترش  کند قادر به  در مسیر تو حرکت  که  امینی مصلح
  :  را نخواهد داشت  جامعه  اصالح جا را در بر گیرد توان  هر چند همه  نظامی و ساز و برگ

 ْ َ کأمِسِهم ُ المصلِحین ِ یوم لعدلأبا ا

  ٌ  مصلِح ِ سیرَك  النّاس  یسرِ فی إذا لم
  ِ قادِر  نَشْرِ العدالَۀ ٌ علی أمین

 

  َ عاکِرُ ُ المستَضَامِین ٌ و لَیل عصِیب 
  ِ العساکرُ َّ الجِهات ِ الست ْ حاطَت و إن

  ٌ ُ الدنیا عتاد و قُوة فال یصلِح
 

  .)240  ، ص9  ق، ج1408،  لخاقانیا(
 و   و اصوالًبلند پایگان  است  عدالت گسترش)  ع(  علی  و روش راه: نیز گوید»   العوامی عدنان«

   حکمت  جز از طریق  او برگزینید؛چرا که  و رسم شما نیز راه.  سزاوارترند  عدالت  در برپایی بزرگان
  .  نخواهید جست اي آمیزاو بهره

دالۀ لیهذا عه ٌّ والعنَهج ُ ُ  
   ِ فانَّه  الطَّریق ُ علی فَاقْفُوا خُطاه

 

  ُ ِ ألیق ِ بالعدالَۀ و ذَووالجاللَۀ 
  ُ ِ ال ینطِق  به ْ غِیرِ حِکمتِه عن

 

  .)307  ، ص5  ق، ج1418،  الشاکري (
  کنیم  می اشاره»  االزري الحسین عبد «  نام  به  سنت  شاعر اهل  از یک  ابیاتی  به  موضوع  این در پایان 

 در   و تفریط  افراط  که  هستی اي  تو داور عدالت پیشه داند که خدا می:   است  سروده  باره  در این که
 بر   رخت  از جهان  که از وقتی.   داور و دادگري  تو بهترین  نیز اقرار کرد که  دوم خلیفه.   نیست کارت

   قربانی تو در اسالم.  و ناامیدند ، مأیوس اند و ناتوان  داده تو را از کف   عدالت ، مسلمانان بستی
  : شهیدند  همه  پیشگان عدالت ؛ چرا که   گشتی عدالت

  ُ العد َ الحکَم َ اهللاُ أنَّک علِم
   أقَضَی ُ أَنّک و أقرَّ الفَاروق

  َ لَما َ عدلَک فَقَد المسلِمون 

  ٌ وال إغْضَإ ُ فال شِدة ل 
   القَضَإ ٍ إلیه ٍ مودع حاکم
  َ الضُّعفإ  واستَیأَس َ عنهم غِبت
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  اإلســ ِ فِی  العدلَ َ إالّ ضَحیۀ لَست
  ً أعقَبتْها ْ شَهادة َ کانَت تِلک

 

  ُ الشُّهدإ ُ أهلُه ِ والعدل ــالم
  ٌ ورِثَإ ِ الدهرِ نُدبۀ  فَم فی

 

  .)319  و318  ، ص ، بی تا االزري (
     از حق  ایشان  و حمایت) ع(  علی  مدار بودن حق

هاي سالمت نظام اداري به ویژه در جوامع مسلمان، حق مداري حاکمان و  یکی از بارزترین نشانه
چون و چراي آنها از حق و حقیقت است، هرچند این حمایت منجر به  دولتمردان و حمایت بی

.  مدار بود حق)  ع( فراد در خانواده خود آنها گردد، علیترین ا وارد شدن صدماتی حتی به نزدیک
  ، حدیث14  ، ج1831،  البغدادي ّ(  علی ُّ مع ّ والحق َ الحق ٌّ مع علی.((  با حق  بود و علی  با علی حق

  ، خطبه البالغه نهج.(  است  پذیرفته  حق  اقامه  را براي حکومت و خود فرمود که) 321  ، ص7643
دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در : نویسد و در نامه خود به مالک اشتر نیز می) .76  ص، 33

همان، نامه .(ترین باشد ترین و در عدل فراگیرترین و در جلب خوشنودي مردم گسترده حق میانه
   از نحوة ، آگاهی  مد نظر است اما آنچه.   است  فراوان  سخن  باب در این) 569، ص 53

 اشعار آنها  توان  می  در مجموع باشد که  می  حضرت  ویژگی  این  معاصر به  زبان  عرب شاعران نگرش
)  ص(  پیامبر اکرم سخنان  بازگو کننده  که است ، اشعاري  بخش یک:  نمود  تقسیم  دو بخش را به

 دیگر،  و بخش. اند  بر شمرده  وحقیقت  را پرچمدار حق  حضرت  که  است  و علی  حق دربارة
   برجسته هاي  نمونه  به  که  است  شده سروده)  ع(  علی مداري  و حق طلبی  حق  در بارة  که است اشعاري
  .شود  می  اشاره هر یک

  :  است ) ع(  علی  بودن  حق در بارة)  ص(  پیامبر اکرم  بیانگر سخنان  که  اشعاري) الف
در :  گوید از آن  در بخشی دارد که» ّ  الحب نفحۀ «  نام به  اي  قصیده  باره در این» عبداالمیر منصور «

 نهاد،   زوال  رو به  و بدبختی  اهتزاز درآمد وشقاوت  به  انسانی  و کرامت  رحمت ، پرچم  جاودان عالم
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 و   پرچمدار حق یعنی.   است  علی این!   مسلمانان اي  شدکه افکن  طنین  در روز غدیر، ندایی  که آنگاه
  : قتحقی

  ِ الخُلودِ لِوإ  عالَم َّ فی رف
  ِ لِإلنــ ُ الکَرامۀ ْ رایۀ رفِعت
  ٌ َ الغَدیرِ أخلَد یوم ُ یوم حیث

  ٌّ َ هذا علی أیها المسلِمون
 

  َّ رخَإ ٌ وعم ْ رحمۀ نُشِرَت 
ان ال ـسـأسإ ِ زالشّقإ والب َ  

  َّ نِدإ ٌ و رن  صرخۀ جلجلَت
   رائد بنّإِّ هو لِلحق

 

  .)57  ، ص1992الجمري،  (
  بر فراز منبرقرار گرفتند و با بیان)  ص(  اسالم پیامبر گرامی:   است  سروده  زمینه  در این شاعر دیگري

   هوي  از روي  نه  که  مقرر فرموده  وپیشوایی  شما امام خداوند براي:  فرمودند  خویش پرخیر و برکت
   کنید؛ چرا که  او بفشارید و با او بیعت دست. کند می  خدا حکم  کتاب س بر اسا ، بلکه و هوس
  :گردد  می بر مدار حق)  ع( چرخد، علی بر مدار خود می  در آسمان  که اي  سیاره همچون

   ُ و أدلَی  المِنبرَ الرّسول فَاعتَلَی
   إماماً ُ فیکُم َ اإلله قَد أقام

  ِ  أُفْق یُّ فِ ٌّ یدور والحق فَعلی
 

  ِ الوطْفإ ٍ کالدیمۀ بِبیان 
  ِ ال االَهوإ حاکماً بالکِتاب

   االجوإ ِ فِی مدارِ الشُموس
 

  .)  است  آورده34   در صفحه  دیگري  را در قصیدة مضمون  همین وي. 13  ، ص1991،  الخنیزي(
ضعیف تري عبدالحسین القرملی شاعر معاصر عراقی نیز مضمون یاد شده را با بیان 

  :  است  و گفته به نظم کشیده
    بِمن ْ صعِد المنبرَ أوصاهم من

  ٌ  نَاصِب ُ فانِّی یا أیها النَّاس
   ِ لَکُم ٌ وهو کَالشَّمس هذا علی
    واالَمرُ مِن ٌ فِیکُم هذا إمام

 ج

  ٌّ انْتَحل  و هو صبی ُ الهدي دِین 
    محل  إماماً و هو أسماکُم فِیکُم

    انتَقَل ُ دائرٌ أنَّی ُّ معه والحق
    فَما امتَثَل ْ أبی  و من  الوري بارِي
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  .) شد  خودداري  از ذکر آن  رادارد که  مضمون  نیز همین  الحیدري فخرالدین. 316  ، ص همان (
  :  است  شده سروده)  ع(  علی  مداري  و حق طلبی  حق  دربارة  که  اشعاري) ب

 شعر   آن اند ودرباره  آورده  میان به)  ع(  علی  مداري  از حق  معاصر سخن  از شاعران تعداد زیادي
   از آنان یکی. اند  دانسته ناپذیرحضرت  را جزء جدایی ، حق  از آنان  برخی  که اند تا جایی سروده

 دو، دو همزاد   و این است)  ع(  علی  و خوي  درسرشت حق:   است  سروده  که است»   سالمۀ بولس«
  : آیند می  حساب ناپذیر به جدایی

  ٍّ ٌ لِعلی ّ شِیمۀ إنّما الحق
 

   َ انفِصال  دون  التُوأمین لحمۀ 
 ج

  .)149  ، ص1986،  سالمۀ(
  :  است  وسروده  آورده  دیگري  را در قالب  مضمون  همین  که  است شاعر دیگري»   الجامع حسین«

  ٌ ٌ شَامِخ ُّ کِیان َ والحق أنت
 ج

   بِدءاً و خِتَاما  فِیک قَد تَجلَّی 
 

  .)25  ، ص تا ، بی الجامع(
  :  است  و گفته  بر شمرده  حقیقت  جاودان را راه)  ع( نیز علی»  عبود احمد النجفی«

  ِ ابتدإ  تَجلِّیه ٌّ فِی علی
 

  ُّ ِسرمدِي ٌ لِلحقیقَۀ و نَهج 
 

  ).354  ، صق1418،  الشاکري (
 در   و مانند ماه  سربرافراشته  و شکوه  با هیبت  که  دانسته  حق را منارة)  ع( علی»   الدجیلی محمد علی«

  :  است  خفارانده  را به  و تاریکی  و ظلمت  پدیدار گشته  مکه سرزمین
   ٍّ تَجلَّی ٌّ منار حق فَعلی

  َ بدراً ِ مکۀ  بطن  فی قَد تَجلَّی
 

  ٍ وانتِشَإ ذو سنإ و هیبۀ 
  َ الضِّیإ ُ خَلف  الظَّالم فَتَواري

 

  .)368  ، ص همان (
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 از   پایه  در یک تو باحق!   علی اي: گوید)  ع(  علی  به  خطاب  زمینه نیز در این»   االزري عبدالحسین«
 در   که  هستی  حق  نمونه نتو بهتری. وجود ندارد  حق  براي بخشی جز تو رمز روشنی.   قرار داري تعالی
   گشته  امت خوان سرا و ترانه  دنیا، نغمه  در این  وزندگی  پدیدار است  و زیبایی ، جمال  انداز آن چشم
  : است

   العلُو سوإ ُّ فِی َ والحق أنت
  ٍ  مِثال َ أعلَی ِّ أنت  الحق و إلی

  الدنــ  فِی ُ بِاسِمک  الحیاة تَتَغنَّی
 

  ُ الوضَّإ  رمزُه  إالّكَ لیس 
  ٌ و روإ  روعۀ بارزٍ فِیه

  ــیا و تَشدو کأنَّها الورقَإ
 

  .)323  تا، ص ، بی االزري(
   به  سنت  اهل ، ازشاعران  االزري ، عبدالحسین  شاعر پیشین  همچون نیز با اینکه»   العمري عبدالباقی« 

   با این1.  است  عثمان  من  مقتداي  ازجدم پس:   است ه از اشعار خود گفت آید و در بخشی شمار می
   و مناقب بیشتر فضایل گردد که  می  وي  مجذوب رسد، چنان می)  ع(  علی  فضایل  بیان  به  وقتی حال

 را یار و  رسد، حضرت می)  ع(  علی  مداري  حق موضوع  به   وقتی  وي2.کشد  می  نظم  را به حضرت
   از آفتاب ، بلکه  تردید نیست  تنها قابل  نه کند که  می  معرفی  و کرم احسان  جوشان   و چشمه یاور حق

  : تراست روشن
  ِّ نَاصراً و معینَاً َ لِلحق کان

  ٍ یقینَا ْ شُکوك  جإ مِن والَّذي
 

   عیناً معینَا ِ النَّوال و بِیوم 
  ُ الغِطَإ یقینا ُ کشْف  یزِده لم

 

   غِطَاء ُ ما علیه مسْ هوالشَّ بل
  .)53  ، ص تا ، بی العمري(

                                                             
 .  بعد جدي  أقتدي فَبِعثمان:  خود گوید  دیوان53   در صفحه-1

، منتشر   الصالحات  الباقیات  دیوان  نام به»   الرضی الشریف «  انتشارات توسط  مستقلی  در کتاب  و مناقب  فضایل  این- 2
 .  است شده
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   و سروده قرار داده  را مخاطب ، حضرت  زمینه  و در این  دانسته را معیار حق)  ع( ، علی شاعر دیگري
 و  نبوغ.  آموزي می»  بحق« تو  که  است  همان  و دین گویی  تو می  که  است  همان حق:  است

  و دیگران.   تویی  حقیقت تمام. اند  ابرازداشته  زمان  سخنوران  در آنچه  نه وست ت  در کالم آفرینندگی
  :باشند ِ تومی  حقیقت  پژواك  حقشان در سخن

  ُ ما ُ والدین ُّ ما أعلَنتَه الحق
  َ ما َ و لَیس ُ ما نَطقت والعبقَریۀ

   و کُلُّهم! ُّ ُ یا علی َ الحقیقَۀ أنت
 

  ِّ، ال ما شَاؤُوا الحقُ بِ علَّمتَه 

  ِ البلغاء ُ و قَالت َ الزَّمان َطَق
   أصدإ ِ قَولِهم  حقیقَۀ َ فِی لک

 

  ).138  ، ص 1992،  ابوزرق (
: گوید  می  که بریم می  پایان به»   الهاشمی محمد جمال« از  اي  را با سروده  موضوع ، این سرانجام

 تو   معتقدم  من ؛ در حالیکه  افراط آن  در بیان اندیش  کج  دوستو.  تو انکار کند ، فضل  نادان دشمن
  .  توست  سنجش  فراروي خودش  در حد و اندازة  هر چیزي  که  هستی  حقی ترازوي

  َ االَبصار ْ جمالِک ْ عن حسرَت
  َ جهالً  العدو فَضْلَک َ یخفِی راح

   ُ حتّی ُ المضَلَّل و غَال العاشِق
دیق  أراك  أَنِّیبمِیزَا َ لِلح ِّ  

 

   االعصار  جاللِک ْ فِی واحتَفَت 
   النَّهار؟ ، أیخفَی َ إدراکِه ویح
  ِ مِقدار َ قَدره َ مافوق قَال

  ِ االَقْدار  عینِه ْ فی ناً تَساوت
 

  .)70  تا، ص ، بی الهاشمی(
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  سالمت و سعادت مردم در نظام علوي
، و 1 اشتر مالک  به  حضرت  فرمان  و بخصوص البالغه در نهج)  ع(  علی  سخنان  به ه کوتا با نگرشی

 یک نظام اداري سالم و به دور  شود که  می ، روشن  حضرت دربارة2) ص(  پیامبر اکرم  در سخن تأملی
شاید . تواند نقشی اساسی در تأمین سالمت دنیوي و اخروي مردم داشته باشد از عیب و نقص می

  إنّ« :کند پاسخ تمامی سؤالهایی باشد که در این زمینه به ذهن خطور می) ع(ین جملۀ گهربار اماما
همان، خطبه  (».اهللا فرض علی ائمۀ العدل أن یقدروا أنفسهم بضعفۀ الناس کیال یطغی بالفقیر فقره

د تا فقر و خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنن )430، ص209
لَا  «:فرمایند می) ع(باز در همین زمینه امام .نداري، تنگدست را به هیجان نیاورد و به طغیان نکشاند

 فاحذروا الدنیا …تَغَزَّنَکُم الحیاةُ الدنیا کَما غَرَّت منْ کَانَ قَبلَکُم مِن االُمم الماضِیۀ و القرونِ الخالیۀ 
ةٌ خَدوعار230همان، خطبه ( »فَإِنَّها غَد(  

از دنیا ... مبادا دنیا شما را بفریبد همان گونه که ملتهاي پیش از شما و امتهاي گذشته را فریفت
  .بپرهیزید که مکار و فریبکار است

.  ورزند  اهتمام  حضرت  ویژگی  این  به  معاصر نیز در اشعارشان شاعران  که  است  شده  امر باعث این
   چندنمونه  به در هر حال! رسد  نظر می تر به رنگ  کم ، کمی  پیشین هاي  دوره ن شاعرا به  نسبت گرچه

  .شود  می  اشعار اشاره بارز این
و .   است  زندگی تو حیات  قلب تپش:   است  سروده  باره  در این شاعر سعودي»   عبداهللا الفرج علی«

   ساید، سرود بیداري  سر بر آستانت ی زندگ هرگاه.   است  و بالندگی  هدایت  صلوات  یادت حروف
.   سرکشم  محبتت  از جام اي  جرعه هر گاه.  دمید  بر من زندگانی  نسیم اکنون: سردهد و گوید

  :  بینم  راسرمست  و مردگان زندگان
                                                             

 .391   ص31   و نامه416  ص45  ، و نامه426   ص53  و نامه. 48  ، ص3  ، خطبه الصالح ، صبحی البالغه نهج:  به.  ك. ر-1

 .  المودة ، ینابیع الحنفی  القندوزي سلیمان:   به ك. ر- 2
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  ُ ِ حیاة َ لِلْحیاة ُ قَلبک نَبضَات
  ُ جفنَها ُ تَنفض َ االیام ْ لَک سجدت

  ً ِ رشْفَۀ خَمرِ الوالیۀْ  ُ مِن و شَرِبت
 

  ُ  صلوات َ لِلهدي ُ ذِکْرِك و حروف 
  ُ َّ حیاة ْ علی قَد نُفِخَت: ُ و تَقول

  َ االَحیإ واالَموات فَتمایل
 

  .)13 ، ص1996،  الفرج (
  ولی م علی: اند فرموده کند که   می اشاره)  ص(  اسالم  گرامی  رسول  سخنان  مضمون  به شاعر دیگري

   و والیت  او است  به  وابسته  دنیا و آخرت سعادت. دارد  باز می  و شما را از ناکامی و سرور شماست
  :  است  و نفاق  او معیار ایمان و محبت

  ُ فَذا ُ مواله ْ کُنت  من فدعاهم
  ٌ ِ منوطَۀ  الحیاة ُ فِی  السعادة فِیه

   و ممیزٌ ُ مِعیارکُم و وِالؤُه
 

  ِ َ اإلخفَاق ُ مِن ُ یعصِمه مواله 
  ِ َ اإلحراق ُ غَداً مِن ِ النَّجاة و بِه

  ِ َ نِفاق ٍ و بین َ إیمان ما بین
 

  .)51  ، ص1992الجمري، (
   قابل  وجودیت حقیقت ، بلکه  هستی تو راز زندگی: گوید)  ع(  علی  به خطاب»   الحیدري فخرالدین«

  .  سرآسمانهاست تو تاج ، و شکوه  افتخاري مایۀ.   نیست تفسیر و بیان
  ُ معنَا ْ کُنه ِ بل َ سِرُّ الحیاة أنت
  َ فَخرُ الوجودِ نَفساً و ذاتاً أنت

 

  َ التَّفْسِیرَ والتَّأوِیال َ استَحال ك 
  َ السماإکلیال ْ مجدك جسدت

 

  .)318  ، ص5  ق، ج1418،  الشاکري (
   مردم داند که می  خَلق  بخش  سعادت  و گنج را راز زندگی)  ع( نیز علی»   صادق محمدرضا آل«

  . رفتند  بیراهه  ندانستند وبه قدرش
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  َّ کَنزاً ِ قَد ضَم َ سِرُّ الحیاة أنت
  ُ َ قَد ضَیعوه َّ االنَام غیرَ أن

 

  َ الثَّرإ الغزیر للبرایا مِن 
  َ المصیر ِ سبیل فَأَضَاعوا به

 

  .)347  ، ص انهم( 
اي گرانقدر که دوست و دشمن  ، شیوه»ع« آري، این است سیره اخالقی موالي متقیان امام علی«

در برابر حقانیت و درستی آن سر تعظیم فرو آورده و شاعران مسلمان و غیر مسلمان به آن فخر 
  .اند ورزیده و بیان آن را در شعر، مایه مباهات و افتخار خود برشمرده

  اري سالم، خدمتگذار یا حاکم؟نظام اد
در اینکه نحوه برخورد دولتمردان و حاکمان جامعه با مردم باید چگونه باشد و زمامدار در قبال 
مردم ملزم به رعایت چه نکاتی است سخنها گفته شده و قلم فرساییها شده است اما نکته اینجاست 

ی و نکات اخالقی مرتبط با موضوع که قبل از بحث در این زمینه باید به یک سري قانونهاي کل
اي منفعت   و نه خودکامگیهاي عده-مورد نظر دست یافت که از طرف فطرت حقیقت جوي بشري

  . قابل قبول و پذیرفتنی بوده و عقل راستین بشریت در آن تناقضی با حقیقت و عدالت نیابد- طلب

  گیرد، سؤال این یت قرار میاما در همین مرحله نیز سؤالی دیگر فراروي ذهن حقیقت جوي انسان
براي ما که . است که از کجا باید به این قانونهاي کلی و منطبق با فطرت بشریت دست یافت

مسلمان بوده و پیرو ائمه و اهل بیت علیهم الصالة و السالم هستیم پاسخ این پرسش واضح و روشن 
راروي ما قرار دارد و این اسوه ف) ع(است؛ زیرا کتاب مقدس قرآن و سیره پیغمبر، اهل بیت و ائمه

حسنه در کنار قرآن کریم دو ثقلینی هستند که در صورت چنگ زدن به آن، هیچ انحراف و 
  .لغزشی فراروي ما قرار نخواهد گرفت

  )44/کهف(»هنالک الوالیه هللا الحق« 
  )59/نساء(»یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اهللا و أطیعوا الرسول و اولی أالمر منکم« 

  :فرمایند  سوره نساء می36اوند تبارك و تعالی در قرآن کریم و در آیه خد
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و اعبدوا اهللا و ال تُشرِکوا بهِ شَیئاً و بالوالدین احساناً و بذي القربی و الیتمی و المساکین و الجار ( 
 من ذي القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت أیمانکم إنّ اهللا ال یحب

خداي یکتا را بپرستید و هیچ چیزي را شریک وي نگیرید و نسبت به پدر و : )کان مختاال فخورا
مادر و خویشاوندان و یتیمان و فقیران و همسایه خویش وهمسایه که بیگانه است و دوستان موافق 

ست ورهگذریان و بندگان در حق همه نیکی و مهربانی کنید که خدا مردم خودپسند متکبر را دو
  .ندارد

خداوند بین حاکمان جامعه و مردم حقوق متقابلی قرار داده و رعایت این ) ع(از دیگاه امام علی 
اگر مردم در این زمینه کوتاهی کنند مورد . حقوق را بر هریک از طرفین واجب نموده است

هدات خود بازخواست قرار گرفته و عذاب دنیوي و اخروي در انتظار آنها است و اگر رهبران به تع
  .عمل ننماید محاکمه شده و حتی ممکن است از مقام و منصب خود عزل گردند

هرکدام از رهبران و مردم دقیقا به وظایف و تعهدات « جامعۀ مطلوب آن است که ) ع(از منظر امام
اي به سرعت راههاي رشد، توسعه و کمال را  خود آشنا بوده و به آنها عمل نمایند، چنین جامعه

در غیر این صورت شیرازة باطنی جامعه از هم گسیخته شده و اگر چه ظواهر نظام . هد کردطی خوا
نمایند ولی این نظم  برپاست و همه اجزاي آن به صورت منظم و طبق قوانین انجام وظیفه می

در چنین . گیرد هاي آن را فرا می سراسر نظام و ریشه... عدالتی و ظاهري بوده و فساد، ظلم، بی
اي هواپرستی، پراکندگی و دشمنی پدید آمده و پایمال شدن حقوق امري عادي و روزمره  جامعه

اي پیرامون حقوق متقابل مردم  در خطبه) ع( حضرت علی)146ش، ص 1381علیخانی، (» .شود می
پس از ستایش پروردگار؛ خداوند سبحان براي من بر شما به «: فرمایند و کارگزاران چنین می

پس . مت حقی قرار داده و براي شما همانند حق من حقی تعیین فرموده استجهت سرپرستی حکو
پس خداي . مانند دارد حق گسترده تر از آن است که وصفش کنند، ولی به هنگام عمل تنگنایی بی

سبحان برخی از حقوق خود را براي برخی از مردم واجب کرد و آن حقوق را دربرابر هم گذاشت 
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شود مگر همانند آن  یگر را واجب گرداند و حقی بر کسی واجب نمیکه برخی از حقوق برخی د
در میان حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق . را انجام دهد

واجبی که خداي سبحان بر هر دو گروه الزم شمرده و آن را عامل پایداري پیوند ملت و رهبر و 
شود جز آنکه زمامداران اصالح گردند و زمامداران   اصالح نمیپس رعیت. عزت دین قرار داد

پس آنگاه که مردم حق رهبري را ادا کنند و زمامدار . شوند جز با درستکاري رعیت اصالح نمی
هاي عدالت برقرار و  هاي دین پایدار و نشانه حق مردم را بپردازد حق در آن جامعه عزت یابد و راه

پس روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و . دداستوار گر) ص(سنت پیامبر 
اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار بر رعیت . گردد دشمن در آرزوهایش مأیوس می

هاي ستم آشکار و نیرنگ بازي در دین فراوان  رود، نشانه ستم کند وحدت کلمه از بین می
روك، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل و بیماریهاي مت) ص(گردد، راه گستردة سنت پیامبر  می

شود یا باطل خطرناکی در جامعه رواج  مردم از اینکه حق بزرگی فراموش می. شود دل فراوان می
شوند و کیفر  پس در آن زمان نیکان خوار و بدان قدرتمند می. کنند یابد احساس نگرانی نمی می

پس برشماست که یکدیگر را نصیحت کنید و .  بودالهی بر بندگان، بزرگ و دردناك خواهد
 )443تا 441، صص 216نهج البالغه، خطبه (».نیکو همکاري نمایید

این ویژگی الهی در سیره علوي مورد توجه شعراي معاصر عرب اعم از شیعه و سنی قرار گرفته و 
جمله شعراي  از 1»  بحرالعلوم محمد صالح « شاعر الشعب. در این زمینه شعرها سروده اند

 و معتقد است کسانی که داعیه حکومت بر مردم را دارند   نموده  امرتوجه  این معاصري است که به
باید نحوة برخورد با مردم و رعایت عدالت را از ایشان بیاموزند که چگونه به مظلومان و بی نوایان 

ده و بر آن مراقبت کمک می کرد واین امر را در طول مدت خالفت خود الگو و سرمشق قرار دا
                                                             

   کسب به.  گشود  جهان  به  دیده م1908 /  ق.هـ1326   در سال  مشهور عراقی ، شاعرو ادیب  بحرالعلوم  محمد صالح-1
 ).216   ص1  ، ج1992،  االمینی. (  است  معروف  شاعر میهنی  عنوان به.  گمارد  شعر همت سرودن  و به  پرداخت دانش
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می نمودند و در این راه ذره اي کوتاه نیامده و با والیان کارگزارانی که از حق عدول می نمودند به 
  .شدت هرچه تمام برخورد می کردند

  َ یرْعی  اإلمامۀ ْ یدعِی َ من لیت
  ُ غَرْ َ تُشبع َ کُنت و یرَي کیف

   ُ حتّی َ تَشْمل َ أنت هکَذا عِشْت
  ٍ ُ بِحیف ا استَهتَرالوالةو إذ

 

    مِیزَاتِک  مِن ِ و هی َ النَّاس حرمۀ 
    بصِالتِک  عراتَهم  و تُکِسی ثَاهم

    رحماتِک َ فِی أبعد االبعدین
   ِ والتِک  رِقَاب َ سیفاً علی کُنت

 

  .)192  ، ص 1968،  بحرالعلوم(
 و سپس از  خود را ابتدا و در مرحلۀ نخست ازاجراي عدالت در نظام اجتماعی و سیاسی) ع(امام

هستۀ مرکزي حکومت و یاران نزدیکش شروع نمود و این مهمترین وجه تمایز ایشان از دیگر 
  :کند امام در نامه خود به مالک اشتر اینگونه سفارش می. اندیشمندان سیاسی است

ه آنان را دوست داري انصاف را با مردم و با خویشاوندان نزدیک و با افرادي از رعیت خود ک... «
رعایت کن که اگر چنین نکنی ستم روا داشتی و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به 

  )569، ص53نهج البالغه، نامه (» .جاي بندگانش دشمن او خواهد بود
   را همان ضرتح  حکومتی شیوه»  یا أبا النَّهج «  با نام اي  نیز در قصیده»  الهاشمی سید محمد جمال«

 خود   حق کارگر به. برخوردارند  از سود مشترك   در اقتصاد آن  فقیر و غنی داند که  می  اسالم شیوه
 سود   از زمین طور مساوي  به برد وکشاورز و مالک  می اي  عادالنه یابد و کارفرما بهرة  می دست

   از منافع  مردم  همه یابد و خالصه  خود می  براي ، ملجأ و پناهی  و از کار افتاده بازنشسته. جویند می
  :گوید  می  قصیده  از این  در بخشی وي. گردند مندمی بازار بهره

  ٌ ُ مشْترك إقتِصاد نَفعه
   َ ما یأملُه ُ العامِل یمنَح

    فِی َ والمالّك  الفَالّح و تَري

  ِ االثرِیاء شَاطَرالمعوِز فِیه 
   ارتِواء ِ ما یکفی  المعمل و ذَوِي

  ِ کَما شَاءا سِواء ِ االرض شِرکَۀ
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   ُ الدهرُ تَرَي  أقْعده و لِمن
  ِ ما  أرباح ِ فِی سُ النَّا فَجمیع

 

   التِجاء  یأوِي ِ، لَه ملْجأً فِیه
  ُ صاروا شُرَکاء ُ االسواق تُنتِج

 

  .)59  تا، ص ، بی الهاشمی(
  عف و درماندهمهربانی با قشر مستض

 »انما المؤمنون إخوه فاصلحوا بین اخویکم« : فرماید خداوند بلند مرتبه در قرآن کریم می
 علَیهِم إِنَّ صالتَک سکَنٌ لَهم و اللّه سمیع   و صلّ... خُذْ مِنْ أَموالِهِم صدقَۀً« و نیز ) 10حجرات، آیه (

لیمبر آنان درود فرست و برایشان دعا کن ... ل مؤمنان زکات بگیراز اموا! اي پیامبر)103توبه، (ع
  .زیرا دعاي تو مایۀ آرامش آنان است

. شوند  می  شناخته پذیر جامعه  آسیب  قشرهاي  عنوان  به  هستند که  از مردم  گروهی اي در هر جامعه
شوند و   می  را متحمل زیادي، فشار   و معنوي  فرهنگی  و ضعف  مالی  توانایی  عدم  سبب  افراد به این

 و ملجأ و   گاه  تکیه  دنبال  به اینها همواره. گیرد  تهدید قرار می  در معرض  انسانیشان  کرامت هر لحظه
  ، باز طعمه  در بیشتر مواقع  تأسف  با نهایت  نماید؛ ولی  از آنها حمایت گردند که مأوایی می

 بدتر و بدتر   هست  که  از آنچه گیرند و وضعشان ، قرار می  فریبان ، و عوام  ظاهر صالح گران حیله
 از   خارج  که گردد؛ انسانی  می وي و حکومت )  ع(  علی  نگاه ها متوجه  همۀ  که اینجاست. شود می

یکی از  .  و یاور ضعیفان  بیچارگان  نوازبود و حامی ، یتیم  و نیرنگ  دور از فریب تظاهر و ریا و به
بیتی در رابطه با برخورد و تعامل میان دولتمردان با مردم بحث رعایت حال اصول مهم تر

 که در ظاهر امام آن را - نهج البالغه 53به فرازي از نامه . مستضعفین جامعه و مهربانی با مردم است
 -براي مالک اشتر نوشته ولی در اصل مخاطب ایشان تمامی دولتمردان در همه اعصار و قرون بوده 

مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش، مبادا « : کنیم یتوجه م
 یا برادر  :اند هرگز چونان حیوان شکاري باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا مردم دو دسته

 بر آنان هایی زند یا علت اگر گناهی از آنان سر می. دینی تو بوده یا همانند تو در آفرینش هستند
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گردند آنان را ببخشاي و بر ایشان آسان گیر  یابد یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می غلبه می
   ویژگی  این  که  نیست  سبب بی ».گونه که دوست داري خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد آن

 علوي نقشی به سزا ایفا  اسالمی- که در راستاي سالمت نظام اداري)  ع(  علی  اجتماعی-  انسانی
اند   دلنواز سروده هاي نغمه  آن  در بارة  و شاعران  است  یافته اي  گسترده کند، در اشعار نیز بازتاب می
  . کنیم  می  اشاره  بارز آن هاي  نمونه  به که
 در   که  هست کسی)  ع( آیا جز علی: گوید  می  زمینه  در این شاعر سعودي»  زرع  آل عبدالکریم «

 و   گرم  ندهد؟ وسینه  خود راه  به  کار ماللی  برخیزد؟ و از این  یتیمان  خانه  جستجوي  به شب دل
 عزیز دارد؟ و   خویش فرزندان  همچون  آنها بگشاید؟ و آنها را در حکومتش  روي پرمهر خود را به

  :  است  یتیمان  و فریادرس  ضعیفان پناه  که است)  ع(  علی  کند؟ این  تهیه  برایشان غذا و لباس
   َ الیتامی ْ یرتاد أبیات و من

    إلیهِم ُ الحانِی ُ قَلْبه فَیفتَح
    و لکِن  و یکسوهم و یطعِمهم

  َ للضُّعفإ سوراً ٌّ کان علی
 

  ِ ال یشکُو کَالَال ِ اللِّیل بِجوف 
  ِ عِیاال  وِالیتِه  فی یراهم
  َ ماال  یبق  لم طَاوِیاً لیبقَی

  ً ثِماال ِ قَاطِبۀ و لِالَیتَام
 

  .)383  ، ص5  ق، ج1418،  الشاکري (
 مادر ندارد تا با  که  یتیمی  و نالۀ از آه:   است  گفته  باره در این»  مطر عبدالمهدي «  نام  به شاعر دیگري 

و . آید  در می  لرزه به)  ع(  وجودعلی  ورزد، تمام  او محبت  گوید و پدر ندارد تا به  مهر سخن او به
  .  دمساز است با آن)  ص( پیامبر اکرم  وصی  روح  که  است  و روشی  و راه  سیره  یگانه این

   بِال ِ الیتِیم نَات´ُ ال تَهفُو حشَاه
  ُ بِها  تَموج ُ المثلَی  السیرة  هِی هذي

 

  ُ   أب  وال یحنُو علیه ٍّ تُناغِی أُم 
  ُ  اللَّحب ِّ و هذا نَهجه ُ الوصی روح

 

  )166  ، ص همان( 
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   گرامی  و آنهارا در سرایت  بودي  یتیمان  بلند پایۀ تو سایۀ: گوید می)  ع(  علی  به  خطاب شاعر دیگري
   و به  ساخته اش  آزرده  فقرو تنگدستی  تاریکی  که  هر کس تو براي!   یتیمان  فریاد رس اي.  داشتی می

 ناز بودند، بار   در خواب  مردم  که ، هنگامی شب  و در دل  بودي  و پشتیبان ، پناه  انداخته وحشت
  : کشیدي  می  دوش  به گدایان

   ظِالًّ وارِفاً َ لِالیتَام کُنت
   ْ أرعبهم َ لِمن و لَقد کُنت

   يَ الور ْ وقد نَام َ تأتِیهِم کُنت
 

  راما کِ و لِذا عاشُوا بمغْنَاك 
  ُ الفَقْرِ مالذاً و دِعاما شَبح

   َ الیتامی ِ الزَّادِ یا غَوث بجراب
 

  .)25  تا، ص ، بی الجامع(
با مردم و با خویشاوندان نزدیک و با ... «: کند امام در نامه خود به مالک اشتر اینگونه سفارش می

کن که اگر چنین نکنی ستم روا افرادي از رعیت خود که آنان را دوست داري انصاف را رعایت 
نهج  (».داشتی و کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جاي بندگانش دشمن او خواهد بود

   معرفی  تهیدستانی  را کشتی ، حضرت  زیبایی نیز با ابیات»   االسدي فرات« )569، ص53البالغه، نامه 
   شادي  سرگشتگی نماید و هنگام  می طعامشانا. کند  صید می  مروارید تازه  همواره کند که می

 امید و   را با هزاران رود و روزشان  می  دیدارشان  به  پر از خون باشد و در بامداد با دلی  می بخششان
  :رساند  می  شب آرزو به

  ٌ خُرافیه ِ خَارِطَۀ ِ الصعب ِ الکَالم الشْتَات
  لؤاً رطباًُ لُؤ ُ الفُقراء تُخْرِج َ سفِینۀ و أنت

  ٍ  غَضب ِ مِن ِ المجبول ِ الدم  بِرائحۀ تُصبحهم
 

  ْ ُ الضّبابیه والرِّیح...  مداها البحرُ َ فی تراکَض 
  ْ َ أغْنِیه ِ ألف  المتاهۀ ُ فی و تُسرِج..  وتُطعِمهم

  ْ ِّ أُمنِیه  کُل  فی ِ دوارِه ْ بِلون تُمسیهم
 

  .)377  ، ص5  ، ج1418،  الشاکري (
  اند که برشمرده  و ضعیفان  بیچارگان  براي  بزرگی  را مصیبت  حضرت  فقدان  از شاعران گروهی

.   است  افزدوه  فراوانشان  براندوه هاي  و اندوهی  و غم دار نموده  جریحه  از پیش  آنها را بیش قلوب
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 داد   را از دست ، عزیزِ بزرگی تو دین انبا فقد:  است سروده»   صادق محمدرضا آل «  خصوص در این
   داشتند؛ ولی اي  پدر بخشنده با بودنت. دار نمود  را جریحه یتیمان  دلهاي  و اندوه غم.  شد زده و ماتم
  اند و در زندگی  مانده  و پریشان  زده  و حیرت  داده  خود را از دست پشتیبان  بهترین اکنون

  . یابند  نمی رویشان فرا   روشنی ، افق جزتاریکی
  ْ  یا من  مصابِک ُ فی َ الدین أُثکِل

   َ الیتامی ْ حزناً قُلوب و استَشَاطَت
  ْ َ و کانَت ْ حِصنَها المنیع فقدت

  ْ هداها َ وقَد أَضلَّت  حیري فهی
 

  ِ ِ العتاة ُ بوجه َ دِرعاً لَه کُنت 
  ِ ِ الدامِیات ِ المشبوبۀ بِالجِراح

  ِ َّ الهِبات  أَباً سخی َ تَلقَی کبِ
  ِ  الحیاة ٍ فی  تَجِد غَیرَ ظُلمۀ لم

 

  .)348  ، ص همان (
   منعکس حضرت  را در فقدان  مسکینان  پارة  و جگرپاره  یتیمان  چشمان نیز اشک»   سالمه بولس«

  :  است  و گفته نموده
  َ الیتامی  دموع ْ یري ُ أن هالَه

 

  ُ االَکبادا َ تَمزَق ینوالمساکِ 
 

  .)141  ، ص1986،  سالمۀ (
   یتیم ، درحقیقت  پدر نیکوکار و با محبت  این  دادن  با از دست یتیمان: نیز گوید»   االعرجی مهدي«

  . او نشستند شدند و در ماتم
   ُثَکلَی ُ االیتَام ْ بعده و با تَت

 

  ْ أباً براًّ ودودا وقَد فَقدت 
 

  .)76  ، ص1418،  الشاکري (
 یار و   را همواره حضرت داند که  می  یتیمانی  و یأس  نامیدي  را مایۀ  حضرت نیز فقدان»   الحلی صالح«

  .دیدند مددکار خود می
   وفّادها  السري لِلسیرِمسرِعۀ     و تَهیئی  فَاقنُطی  لِلیتامی قل
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   الجفا أجفاً و ما عودتَها مِنک
  صلِهاْ و  عن َ ید البِلَی  طَوتْک البل

 

   إسعادها  یري  فَمن لِلمعتَقین
  یاغَیثَها و غِیاثَها وعِمادها

 

  .)79  ، ص همان( 
   تفاوتی  با یکدیگرچندان  و معانی  در الفاظ  چون  دارند که  بسیاري  را شاعران  مضامین  این البته

  شویم  را یادآور می  ازشاعران  یکی ، عقیدة  موضوع  این در پایان.  شد  خودداري ندارند، از ذکر آن
 در شداید   که  و ناگوار خوانده  سخت آمدهاي پیش  بخش  ترسها و پناه بخش  را ایمنی  حضرت که
  :دانند گشا می  رامشکل و ایشان. جویند  می  او پناه به

   َ روعتی َ مؤمِن َ موالي ال زِلت
  ِ عائذاً  الشَّدیدة  فی  بابکُ ما جئت

 

  ِ ِّ ملِمۀ  بِکُل  الحانِی و مالذِي 
  ِ َ و ردت  حِماي ْ عن إالّ و صدت

 

  .)87  ق، ص1417الحرز،  (
   عنوان  به گماشته  همت  مردم  مشکالت  حل  به از بس)  ع(  علی  که  معتقد است شاعر دیگري

  :  است  گرفته گشا لقب مشکل
  ٌ وقَد ِ حالّل هو لِلمشکل

  ٌ ٌ هاطِل ِ غَیث  السیب ُ فی یده
 

  ٌ وانتَشَر ُ اسم ِ لَه  النَّاس َ فی شَاع 
  ِ سخإ فَمطر ُ السحب علَم

 

  .)20  ش، ص1372،  الناصري( 
  :  است و سروده  دانسته  و امیرمؤمنان  امت  و امین  مشکالت  را مدار حل  حضرت  دیگري سرایندة 

   َ مداره ٌ إالّ و أنت فَال مشْکِل
  َ أَمیِنُها ٌ إالّ و أَنت وال أُمۀ

 

   َ مدیرُه ٌ إالّ و أنت وال فَلَک 
   َ أمِیرُه ٌ إالّ و أنت وال مؤمِن

 

  .)23  ، ص 1988،   الهندي الموسوي(
 رادمردانی است که پیشواي امتها و ملتهاي حق طلب و تمامی آزاد مردان و» ع«آري، امام علی

  .اند پیروي از حق و حقیقت و عدالت را سرلوحه کار خود قرار داده
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  :نتیجه
ي علوي و بازتاب آن در شعر  هاي سالمت نظام اداري در سیره مقاله حاضر به بررسی برخی مؤلفه

معاصر عربی اختصاص داشت، در این چارچوب ابتدا برخی توضیحات در مورد سالمت نظام 
نقص  رح شده و با تأکید بر این نکته که عقل بشري به تنهایی قادر به تبیین صحیح و بیاداري مط

و ائمه اطهار به عنوان الگویی برتر در » ص«هاي نظام اداري سالم نیست، سیره پیغمبر اعظم مؤلفه
آن هاي آن و بیان بازتاب  آنگاه به بحث نظام اداري علوي و تعیین مؤلفه. این زمینه معرفی گردید

در جامعه، » ع«در شعر معاصر عربی اهتمام شد، در این راستا مواردي چون شیوه حکومتی امام
و » ع«دستگیري ایشان از محرومان و یتیمان، اجراي عدل علوي در جامعه، حق مدار بودن امام

تأمین خیر دینا و آخرت با پیروي از الگوي اخالق علوي موردي بررسی و کنکاش واقع شده و با 
خص شدن این شاخصها در سیره اجتماعی علوي در دو بعد مردمی و حکومتی، به بازتاب آن مش

در شعر معاصر عربی، اهتمام » ع«ي اجتماعی امام نمود سیره. در شعر معاصر عربی پرداخته شد
، پرداختن شعراي غیر مسلمان »ع«شعراي شیعی و اهل تسنن به بیان فضایل اخالقی امیرالمؤمنین

ن مسأله و افتخار شاعران به بازتاب سیره علوي در شعر خود از مهمترین نتایج این مقاله عرب به ای
در نهایت باید اذعان نمود که تنها راه ارتقاي سالمت نظام اداري در جامعه . روند به شمار می

پیروي از سیره پیغمبر اسالم و خاندان طیب و طاهر ایشان در این زمینه است و به همین جهت 
  . اسالمی استفاده گردد-ي نظام اداري گردد به جاي نظام اداري از واژه نهاد میپیش

  منابع
  .  م1992،  البالغ مؤسسۀ:  ، بیروت االولی ؛ الطبعۀ ؛ دیوان ، مال علی  رمضان آل

  . م1998،  دارالفکرالعربی: ، بیروت االولی ، الطبعۀ  شامی یحیی:  ؛ تعلیق ؛ دیوان ، حافظ ابراهیم
 .1987،  دارالجیل:  ، بیروت االولی ؛ الطبعۀ البالغۀ  نهج الحدید؛ شرح  ابی ابن
 . م1992،  دارالجیل:  ، بیروت  االولی ؛ الطبعۀ ؛ دیوان ، یوسف  زرق ابی

 ].تا بی[،  النعمانی مؤسسۀ:  ، بیروت االولی ؛ الطبعۀ ؛ دیوان ، عبدالحسین االزري
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 . م1992، ]جا بی[،  الثانیۀ ؛ الطبعۀ  النجف  فی لفکر و االدب ا  رجال ؛ معجم ، محمدهادي االمینی

 . م1968،   دارالتضامن مطبعۀ: ، بغداد االولی ؛ الطبعۀ ؛ دیوان ، محمد صالح بحرالعلوم

 .  م1831./ ق.هـ1349،   الجائمی مکتبۀ: ، القاهره االولی  بغداد؛ الطبعۀ ؛ تاریخ  الخطیب  علی ، احمد بن البغدادي

 ].تا بی[، ]جا بی[،  الغدیر االدبی ، منتدي االولی ؛ الطبعۀ ؛ دنیاالقداسۀ ، حسین امعالج
 . م1992،  الشرفیۀ المطبعۀ: ، البحرین االولی ؛الطبعۀ  قلب ، عبداالمیر منصور؛ عصارة الجمري

  م1417 والنشر،  قیق للتح القري ام ، مؤسسۀ]جا بی[،  االولی ؛ الطبعۀ الوسیله  داود؛ دیوان  بن الحرز، ناجی

 . ق.هـ1408،   المرعشی اللهالعظمی  آیۀ مکتبۀ:  ، قم  االولی ، الطبعۀ10تا1 ّ؛ ج ؛ شعراء الغري ، علی الخاقانی

 . م1991، ]جا بی[،   االولی ؛ الطبعۀ الشمس ، محمد سعید؛ أضواء من الخنیزي

 ].تا بی[،   العربی البیان لجنۀ ، مطبعۀ]جا بی [، االولی ؛الطبعۀ  عبیداهللا؛ دیوان  بن ، عبدالرحمن السقّاف
 .  م1986،   اللبنانی دارالکتاب:  ؛ بیروت االولی ؛ عیدالغدیر؛ الطبعۀ ، بولس سالمۀ

 . ق.هـ1418،   ستاره مطبعۀ: ، قم االولی ؛ الطبعۀ  واالدب  و السنۀ الکتاب  فی ؛ علی ، حسین الشاکري

 . ش.هـ1358:  قلم انتشارات:  تهران.   اول ، چاپ  و ناکثین  و مارقین ؛ قاسطین ، علی شریعتی

 . ق.هـ1395،  الهجرة انتشارات:  ، قم االولی ؛ الطبعۀ البالغه ؛ نهج ، صبحی الصالح
 .ق1416طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، دار احیاء التراث العربی، مصر، قاهره، چاپ دوم، 

، تهران، شرکت چاپ ونشر بین الملل وابسته به )ع(یاسی از دیدگاه امام علیعلیخانی، علی اکبر، توسعه س
 ش1381مؤسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ دوم، 

 .جا تا، بی العمري، عبدالباقی، دیوان، بی

 . م1996،   الهدایۀ مؤسسۀ منشورات:  ، بیروت االولی  المسافر؛ الطبعۀ  عبداهللا؛ أصداء النَّغم ، علی الفَرَج
 .  م1977 والنشر،  دارالزهراء للطباعۀ: ، بیروت االولی ؛ الطبعۀ البیت  أهل ؛ ملحمۀ ، عبدالمنعم الفرطوسی

 ].تا بی[،  بصیرتی مکتبۀ: ، قم الثامنۀ ؛الطبعۀ المودة ؛ ینابیع ، سلیمان الحنفی القندوزي

 . م1988داراالضواء، :  ، بیروت االولی بعۀ، الط  الموسوي  السید موسی ؛ جمعه ، السیدرضا؛ دیوان الهندي الموسوي

 .  هـ ش1372،   الرضی  الشریف انتشارات: ، قم ُاالولی ؛ الطبعۀ  الناصري  غدیریات ؛ دیوان ، محمد علی الناصري

 .تا الهاشمی، محمد جمال، دیوان مع النبی و آله، قم، مکتبۀ بصیرتی، بی
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   نهج البالغهبرخی مولفه هاي پایداري حکومت ها از منظر

 
  )عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا(حسینعلی ترکمانی 

  )مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسالمی همدان(مسعود رستنده 
  

  چکیده
حوزه هاي اقتصادي، . رمز پایداري هر حکومت ، برقراري عدالت در تمام حوزه هاي جامعه است

ان کنیم که اعتبار حکومت اسالمی مشروط به قانون گذاري، اجرایی و قضایی؛ در مقاله برآنیم تا بی
اعمال حاکمیت عادالنه در امور اقتصادي، تشریع و قانونگذاري، اجرایی و قضایی است؛ که در 

الم را نصب العین خویش قرار این زمینه، گفتار و سیره ي امیر بیان حضرت امام علی علیه الس
  . ایم داده

 زیباي یک حکومت عادالنه در گفتار و سیره ي علوي آنچه در این میان جالب توجه است ترسیم
است به طوري که حضرت با اجراي آنچه فرموده بودند و در مکتب نبوي فرا گرفته بودند چنان 
برگ زرینی از خود به جاي گذاشتند که در گستره ي تاریخ حکومت ها، بهت و حیرت اربابان 

ما شهدت به االعداء، دشمنان علی بر لیاقت و حکومت را در پی داشته است و با عنایت به الفضل 
  .شایستگی او صحه گذاشتند اما چون راه علی را برنتافتد به ناچار به حذف او همت گماشتند

در این مقاله، از شش منظر به بررسی مولفه هاي و عناصر سازنده در تحکیم حکومت اسالمی 
  : پرداخته ایم

  . الت اجتماعی و اقتصادي  حاکم و اعتبار حکومت به تامین عد-الف
  .  حاکم و اعتبار حکومت به احیاء دین و اصالح امور امت - ب
  .  حاکم و اعتبار حکومت به تجویز و تشریع شرع -ج
  .  حاکم و اعتبار حکومت به احقاق حق و ابطال باطل -د

  .  حاکم و اعتبار حکومت به قاطعیت در عمل -هـ
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   از نفوذ و رخنه ي فرصت طلبان و شخصیت هاي بدلی  حاکم و اعتبار حکومت به جلوگیري-و
به امید آن که ضمن معرفی مولفه هاي پایداري حکومت ، در اعمال حاکمیت حداکثر بهره و 

  . استفاده را از سیره ي علوي ببریم و سیره ي خود را به ایشان نزدیک تر سازیم 
  . نهج البالغه،  )ع(اسالم، حکومت، پایداري، امام علی : واژه هاي کلیدي

  
   مقدمه

بدون شک . این مقاله کوشش می کند تا عوامل پایداري حکومت ها را مورد بررسی قرار دهد
دانستن این مقوله، آثار با برکتی در تصمیم سازي ها و تصمیم گیري هاي حکومت ها به دنبال 

شاید بتوان  . بدیهی است مولفه هاي پایداري حکومت ها ، عامل بقاي نظام سیاسی است. دارد 
گفت که یکی از علل مهم فاصله گرفتن ملت ها از حکومت ها این است که حکومت ها رمز اوج 
خود را در نیافتند و همین جهل موجب شده است با دست خود اسباب فروپاشی حکومت را مهیا 

السالم این مطالب با مضامینی عالی در کلمات گهربار امیر بیان حضرت موال علی علیه . نمایند 
  . جلوه گر است 

در زمینه ي فلسفه ي سیاسی و عوامل پایداري آن در کتابهایی که با هدف شرح نهج البالغه توسط 
افرادي چون . دانشمندان با عناوین گوناگون به چاپ رسیده است مطالب مبسوطی آمده است 

 شیرازي ، محقق فقید دانشمند فقیه ابن ابی الهدید ، عالمه محمد تقی جعفري ، آیه اهللا مکارم
محمد دشتی و دیگر بزرگان به این مهم مبادرت ورزیده اند و هر عزیزي از این اعزاء به نوبه ي 

  . خود از زوایاي مختلف مطلب را موشکافانه بررسی نموده اند 
ا ما نیز در این مقاله کالم موال علی علیه السالم محور قرار داده و به تجلیل موضوع پرداخته ایم لذ

  . از شش منظر موضوع را مورد بررسی قرار داده ایم 
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  معرفی برخی عناصر و مولفه هاي پایداري حکومت ها از منظر نهج البالغه 
   حاکم و اعتبار حکومت به تامین عدالت اجتماعی و اقتصادي -الف

 یکی از      در مواضع متعددي از نهج البالغه مشاهده می شود که حضرت امام علی علیه السالم
عناصر سازنده اي را که در تحکیم ماهیت حکومت و حفظ و بقاء آن نقش دارد ، عبارت از 
برقراري عدالت اجتماعی و احقاق حقوق قشر ضعیف جامعه و ایستادگی در مقابل مترفین و 

  . انحصار طلبان اقتصادي می داند 
  : به این فراز از خطبه ي سوم توجه کنید 

حبه ، و برأ النسمه لوال حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و ما اخذ اهللا اما و الذي خلق ال« 
علی العلماء اال یقاروا علی کظه ظالم و ال سغب مظلوم ال لقیت حبلها علی غاربها و لسقیت ءاخرها 

 ، ص 3 ، خطبه ي 1379دشتی ، ( » ! بکاس اولها و اللفیتم دنیاکم هذه ازهد عندي من عفطه عنز 
48( .   
سوگند به کسی خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید ، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان « 

نبود و یاران حجت را بر من تمام نمی کردند و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که 
هان برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی مظلومان ، سکوت نکند ، مهار شتر خالفت را بر کو

آن انداخته ، رهایش می ساختم و آخر خالفت را به کاسه ي اول آن سیراب می کردم ؛ آنگاه می 
   . ) 49همان ، ص ( » . دیدید که دنیاي شما نزد من از آب بینی بزغاله اي بی ارزش تر است 

  :دراین کالم چند نکته به نظر می رسد
  سوگند.1

رمود الزم االطاعه بود زیرا به اعتبار عصمت ایشان کلیه ي      امام هر کالمی را به جامعه امر می ف
علیرغم این . گفتار و اعمال و تقریرات حضرت حجت بوده و بدون تردید قابل پذیرش است

مطلب، شروع کالم با سوگند به خدا آغاز می شود که بر تاکید کالم می افزاید و این  گونه 
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به منزله ي تاکید کالم و دلیل و درستی کالم می سوگند ها در بین اعراب رایج بوده و آن را 
لذا آوردن سوگند در آغاز کالم بیشتر مفید حال کسانی است که صحت و تاکید گفتار . پذیرفتند 

 م اهللا - ام اهللا-اُقسم باهللا-تاهللا-باهللا-و اهللا:عرب با واژه ها و حروف مثل . را با سوگند می شناسند
در قرآن نیز بنا به دالیلی از جمله عادت عرف، سوگتد .می کرده استاُحلف با هللا سوگند یاد...و

  :به عنوان مثال. هایی وارد شده است
  .)4تا1/نجم(هوي ان هو االوحی یوحی والنجم اذا هوي ما ضل صاحبکم و ما غوي و ما ینطق عن ال

مراهی نبوده و      یعنی سوگند به ستاره هنگامی که فرود می آید ، که پیامبر شما هیچگاه در گ
  .هرگز بر اساس هواي نفس ، سخن نمی گوید سخن او چیزي جز وحی خدا نیست

     و نیز قرآن ، سوگندهایی که بین اعراب رایج بوده آن دسته از سوگند هایی که صحیح بوده و 
شرایط یک سوگند صحیح و مقبول را دارا باشد تجویز نموده و از آنان خواسته است به سوگند 

  :به این آیه توجه نمایید . ویش وفادار باشند و آن را نقض نکنند هاي خ
  )91/ نحل (وال تنقضوا االیمان بعد توکیدها

  )ترجمه ي فوالدوند.( پس از استوار کردن آنها مشکنید) خود را( یعنی  سوگند هاي 
  پذیرش امامات و رهبري ، حق مشرع الهی . 2

بري در جامعه یک حق مشروعی است که خدا به اهل      پذیرش وظیفه ي رهبري و امامت و ره
و انسان . آن اعطا  نموده و از آنان  پیمان گرفته است که در حفظ و عمل به این وظیفه اقدام نمایند

حتی گاهی اوقات نقض پیمان با مجاز به نقض عهدي که بین خدا ي خود بسته است ،نیست و 
وجب کفاره نیز می شود لذا آن حضرت امامت و ، عالوه برپی آمدهاي سیاسی و اجتماعی مخدا

و ما اخذ اهللا علی ( این مطلب از عبارت . زعامت خویش بر مردم را یک حق و پیمان الهی می داند
  .بر می آید....)العلماء
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  مقبولیت و حمایت مردمی . 3
مداران و     عالوه بر این که وظیفه ي امامت و رهبري ، یک حق و پیمان بسته شده اي بین زما

خداوند است نقش مردم و حمایت هاي مردمی از امام و مقبولیت اجتماعی امام مساله ي قابل 
توجهی است که حکومت اسالمی را یک حکومت الهی و مردمی معرفی می کند و مردم و 

این . خواست و حضور مردمی در صحنه هاي سیاسی اجتماعی موجب تقویت رهبري می شود
  .بر می آید...)ال حضور الی ضرلو (مطلب از عبارت 

  فقر و غنا و عدالت. 4
    از وظایف عمده اي که انجام و تحقق به حقانیت حاکمیت امام ، اعتبار می بخشد بی تفاوتی 
نبودن در مقابل گرسنگی مظلومیت و فشار اقتصادي بر آنان و نیز بی تفاوت نبودن  در مقابل 

که . تمگران و قشر سرمایه دار مترف جامعه است پرخوري و عیاشی و انحصار طلبی و ظلم س
حکومت باید در برابر هر دوي آن موضع گیري نمایدو در جهت ایجاد عدالت و احقاق حق 

  .ضعفاي جامعه از زور گویان تالش نماید و اختالف طبقات اقتصادي را در جامعه ، کم کند
  عدالت و اعتبار حکومت. 5

اجتماعی در جامعه تحقق نیابد و در این راستا تالشی از سوي     اگر وظیفه ي برقراري عدالت 
حاکم صورت نگرفته باشد امام و حاکم از شایستگی حکومت بر جامعه ساقط می شود ودر واقع  
اگر بر قراري عدالت اجنماعی ، هدف نظام قرار نگیرد گویی که کاري انجام نشده است و بهتر 

  . دارد عهددهار مسئولیت شوداست شخص دیگري که صالحیت این امر را
  .بر می آید)ال لقیت حبلها علی غاربها(... این مطلب از عبارت 

   حاکم و اعتبار حکومت به احیاء دین و اصالح امور امت- ب
    در مواضع متعدد از نهج البالغه مشاهده می شودیکی دیگر از اموري که در تحکیم موقعیت 

ش امام براي احیاء دین و حفظ هویت  حکومت و رسمیت امام و نظام حکومتی نقش دارد ، تال
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در واقع چون . بخشیدن به شعائر و مظاهر دینی در حکومت و محو آثار و نشانه هاي بی دینی است
نظام به نام اسالم اداره شده و حافظین این نظام ، مسلمین هستند که با بیعت خویش تا آخرین 

را تعقیب می نمایند ،امام باید در جهت دمیدن روح مرحله ي جان ، حفظ اسالمی بودن حکومت 
دینی که همان روح حیات اسالمی است در کالبد جامعه و در تشکیالت زیر نظر حکومت ، از 

 دین پرور و زنده بسازد و جامعه ي بجاي مانده از نظام هاي پیشین ، جامعه اي دین ساز و
 خویش را در کل در این راستا متمرکز هاي فرهنگی و اجتماعی و حتی سیاسی و نظامی برنامه
  .نماید

  :به این فراز از کالم حضرت بنگرید
اللهم انک تعلم انه لم یکن الذي کان منافسۀ فی سلطان و ال التماس شی ء من فضول الحطام و « 

لکن لنرد المعالم من دینک ، و نظهر االصالح فی بالدك فیامن المظلومون من عبادك و تقام 
  )248،ص131،خطبه ي 1379دشتی ، ( » حدودكالمعطله من 

خدایا تو می دانی که جنگ و در گیري ما براي به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و     «
ثروت نبوده،بلکه می خواستیم نشانه هاي حق و دین تو را به جایگاه خویش باز گردانیم و در 

ت درامن و امان زندگی کنند ، و قوانین سرزمین هاي تو اصالح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده ا
  .) 249همان ،ص(»  .و مقررات فراموش شده ي تو بار دیگر اجرا گردد

  :در کالم باال چند نکته به نظر می رسد
  انگیزه ها در حکومت و سبقت  .1

    امام و حکومت ، باید خود را براي تحقق اهدافی مقدسی آماده سازد هیچ انگیزه اي جز این امر 
ید در کشاندن او به سمت زعامت و اجرا دخیل باشد اقتدارصرف و انجام شاهی به همان شیوه نبا

اي که شاهان و سالطین انجام می دهند و براي ربودن گوي زعامت از یک دیگر پیشی گرفته و 
به نیروهاي رقیب خود حمله ور شده و صحنه را جز براي خود نمی چرخانند،در حکومت اسالمی 
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است که » سلطه ي صرف اجتماعی «و هدف حکومت اسالمی چیزي باالتر از . شودمشاهده نمی
سالطین ناگزیر براي حفظ همین سلطه از راه هاي مختلف مشروع وارد عمل می شوند و تمامی 

لم یکن الذي کان منا ( این مطلب از عبارت . برنامه هاي خود را در همین راستا قرار می دهند
  .ی آید بر م) منافسۀ فی سلطان

  نفی ثروت اندوزي .2
امام و حکومت ، بنا به همان نکته اي که در بند قبل بیان شد، چون هدفی مقدس را تعقیب می 
کنند لذا انگیزه هاي نا میمون مثل ثروت و بهره مندي از امکانات رفاهی بیشتر در آنان کار ساز 

 نموده است و او تمامی جهت و نیست و آنچه که امام را به پذیرش مسئولیت امامت و رهبري وادار
تالش خویش را مصروف همین راه می نماید ، احیاء دین و حفظ حکومت است و نه نیل به مال و 
ثروت و حطام دنیایی ؛ زیرا عالقه به حب ثروت اندوزي از طریق حکومت با نفس احیاء دین و 

این .  می شود هریک را بگیري آن دیگري رها. حفظ هویت دینی حکومت ، سازگار نیست 
 .بیان نمودیم) و ال التماس شیء من فضول الحطام( مطلب را از عبارت 

 احیاء نشانه هاي دین .3
    هر دین و آیینی داراي شعائر و نشانه هایی است که شاخص بین دینی با دین دیگر یا آیینی با 

دین و .می باشدحیات هر دین و آیینی در زنده بودن شعائر و شاخص هاي خود . آیین دیگر است
آیینی که شعائر و شاخص هاي او مرده باشد و یا نیمه افراشته و نیم جان باشد، از حیات و علوو 

لذا نشانه ي زنده بون و قوام و ثبوت ادیان و آیین ها و به تبع آن، ثبوت و . برتري به دور است
ین توضیح ، اعتبار بد. اقتدار حکومت ها به زنده بودن شعائر و نشانه هاي اختصاصی آن است

جامعه اي که علی بن ابی طالب عهده . حکومت اسالمی نیز به زنده بودن شعائر و عالئم آن است
دار حکومتش شد، جامعه اي مرده و به دور از نشانه هاي اسالم بود، شاخص هاي و عالئم اسالمی 

که علی حکومت را به لذا آن گاه . پایه گذار ان شد به ضعف و سقوط گراییده شد) ص(که پیامبر 
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دست گرفت در صدد آن شدکه شعائر و نشانه هاي دین و حکومت دینی را که فراموش یا کنار 
گذارده شده بود به جایگاه و صحنه هاي اصلی خود باز گرداند و حیات دینی را در جامعه احیاء 

 .بیان می کنیم) و لکن لنرد المعالم من دینک( این مطلب را از عبارت . کند

  حو آثار فسق و اصالح آنم .4
    محو اثار فسق ، نا پاکی فساد و انحراف از سطوح مختلف جامعه که از حکومت هاي پیشین به 

فساد . جاي مانده است و مردم به خوي آن عادت کرده اند ، از جمله وظایف حاکم اسالمی است
یوع خرافات، بناها و اماکن اخالقی ، ضعف در نظام تربیتی ، گرایش به رفاه طلبی و دنیا طلبی ، ش

فسادو فحشا، تفریحات و     سر گرمی هاي نا سالم، هتک حرمت متدینین و دین خواهان ، نفوذ 
عناصر نامطلوب و مخرب در دستگاه حکومتی و حیف و میل اموال عمومی و مفسادي از این قبیل 

و اصالح عمومی جامعه مورد توجه امام و حاکم اسالمی است که در جهت  بر طرف ساختن آن ...
و دمیدن روح طهارت وپاکی در اندام جامعه باید برنامه ریزي نماید و سالمت و صفا را به جامعه 

این مطلب را از . بازگرداند و برنامه هاي آموزشی و تربیتی او در این راستا به اجرا در می آید
  .1بیان نمودیم) و نظهر االصالح فی بالدك( عبارت 

  ومین امنیت مظل. 5
    اگر جامعه ي بجاي مانده از نظام هاي پیشین ،مردم را به دو قشر ضعیف و قوي ، محکوم و 

و ضعفاي جامعه همواره از خوف قدرتمندان و . حاکم و یا مظلوم و ستمگر و حق ربوده است

                                                             
 شیوع افراطی مفاسد اخالقی در نظام سرمایه داري غرب و نظام سوسیالیستی شرق را به یاد آورید ، وضعیت -1

در مراکز خانواده هاي آنان ، شیوع اعتیاد ، فرار از خانواده ، طالق ها ، آموزش عملی مسائل عیاشی و جنسی 
قتل ها و جنایاتی که تمدن هاي جدید مثل . را بنگرید ... آموزشی کشورهایی مثل سوئد ، نروژ ، آلمان ، ترکیه و 

اذعان . ایالت هاي مختلف آمریکا شیطان بزرگ را در ذهن تجسم نمایید آن گاه به ارزش این مساله پی ببرید 
 . از اهداف مهم حکومت اسالمی استخواهید نمود که اصالح نظام آموزش و پرورش جوامع
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متمکنان اقتصادي در رنج و مشقت بیشتري بوده اند و بهره ي کار آنان در صندوقچه هاي شخصی 
درتمندان واریز می شد و یا همواره مورد طعن و نیشخند آنان قرار می گرفتند و امنیت و آسایشی ق

در زندگی نداشتند و اجازه ي این که عمال به برخی احکام شرعی و شعائر دینی پایبند شوند، 
نداشتند  و در صورت انجام شعائر و یا ادعاي مالکیت بر عملکرد خویش مورد نکوهش قشر مرفه 
ظالم قرار می گرفتند ؛ اینان در پناه حکومت اسال می باید صاحب اقتدار و استقالل گردند و 
صاحب کار و تالش خویش شوند و بدون رعب و دلهره قادر به ابراز عقاید و انجام اعمال خویش 

باید حق ورود به صحنه هاي فعالیت سیاسی و اجتماعی را به دست آورند و خود را در . باشند
م گیري هاي جامعه ، وارد سازند و چنان احساس امنیت و آرامشی به آنها دست دهد که تصمی

همواره درد دین و درد دنیاي خود را بتوانند بیان کنند به آن چه از امور فرهنگی و حقوق اجتماعی 
و بهره هاي اقتصاد ي به دور نگاه داشته شده بودند به آن نائل شوند و خود صاحب اعمال خویش 

  .بیان نمودیم) فیا من المظلومون من عبادك( این مطلب را از عبارت . دند گر
  اقامه حدود معطله .5

    امامت و حکومت در اسالم در راستاي احیاي حدود و مقررات و قوانین مشروع که به خاطر بی 
کفایتی نظام هاي پیشین ترك شده ، انجام وظیفه می نمایدو شریعت براي اصالح امور امت در 

میته هاي اخالق و وظایف شرعی ، حدود و چهار چوب و مقرراتی را وضع نموده است و مردم ز
حدودي مثل حرمت غیبت، تهمت، فحشا، تکبر، . را به فراگیري و عمل بدان دعوت کرده است

نماز ، روزه ،خمس، زکات، جهاد، احترام متقابل، : ریا، رشوه خواري و نیز وجوب اخالقی مثل
، قصاص،دیات، حفظ حجاب و شعائر اسالمی و مسائلی از این قبیل براي مردم مجازات مجرمین
حال جامعه ي به جا مانده از دوران هاي پیشین که عوض احیاء و اعمال این . مقرر شده است

حدود ، آن را در بوته ي فراموشی نهاده است، در زمان اقتدار وزعامت امامت و رهبري اسالم این 
 شود و در سطوح مختلف جامعه اعم از مراکز و سطوح تصمیم گیري و یا گونه حدود احیاء می
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اجرا، پایبند این اصول می شوندو فعالیت هاي آنان در جهت بپا داشتن حدود فراموش شده و 
  .بیان نمودیم) و تقام  المعطله من حدودك(این مطلب را از عبارت . ترك شده صرف می شود

 1آید که امامان و رهبران جامعه اسالمی و به تعبیر برخی اندیشمندان   از آنچه بیان شد چنین بر می 
مصلحان اجتماعی آنچه از اهدافی که از امامت و نهضت خویش تعقیب می کنند ابتدا زنده کردن 
نشانه ها و شعائر دین و آشنا ساختن مردم با منابع و مبانی اندیشه ي اسالمی و مبارزه با خرافات و 

اه اصالح وضعیت اجتماعی و اخالقی جامعه و محو آثار فسق ، فساد ، فحشا و بدعت هاست و آنگ
و . بی اخالقی است و نیز تأمین نیازمندي هاي مردم از قبیل جاده ، مسکن و امکانات زندگی است 

و مبتکران از تخت پادشاهی و سپس ایجاد امنیت عمومی در جامعه و پایین کشیدن ستمگران 
اثر این اقدامات ، حدود و مقررات شرع و آنچه که ضامن حفظ سعادت گري است که در  سلطه

ین در اجتماع نقش سازنده و لذا امام در جامعه و یا مصلح. بشر است به پا داشته خواهد شد 
 . گر و احیا گر را ایفا می کنند  هدایت

   حاکم و اعتبار حکومت به تجویز و تشریع شرعی -ج
از نهج البالغه مشاهده می شود که حکومت منهاي انجام وظیفه هاي     در مواضع متعدد و دیگري 

محوله چندان ارزشی ندارد و مسئولیت هایی که امام و حاکم تقبل انجام آن را عهده دار می شود 
دین یک سري خواسته ها از امامان و حاکمان جامعه . کامالً مشخص و از قبل تعیین شده است 

ضرورت . م خواسته ها مشی و اصول کار را نیز آموزش می دهد طلب می کند و براي حسن انجا
لذا . تأسیس حکومت و روش اجراي حکومت و احکام الهی از قبل براي امام تشریع شده است 

امام براساس انتظارات دین و روش هایی که در جلوي پاي او قرار داده است ، سازمان حکومت را 

                                                             
  .  منظور استاد شهید مطهري در کتاب نهضت هاي اسالمی در صد سال اخیر است -1
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به این قسمت از کالم حضرت توجه . ها ، عمل می کند تشکیل داده و در راستاي تحقق خواسته 
  : شود 

و اهللا ما کانت فی الخالفه رغبه و ال فی الوالیه اربه ولکنکم دعوتمونی علیها و حملتمونی علیها « 
فلما افضت الی نظرت الی کتاب اهللا و ما وضع لنا ، و امرنا بالحکم به فاتبعته و ما استنّ النبی صلی 

دشتی ، ( »  ....  ءاله و سلم فاقتدیته فلم احتج فی ذلک الی رایکما و ال رأي غیرکما اهللا علیه و
   ) . 426 ، ص 205 ، خطبه ي 1379

به خدا سوگند من به خالفتی رغبتی نداشته ، و به والیت بر شما عالقه اي نشان نمی دادم و این « 
روزي که خالفت به من . کردید شما بودید که مرا به آن دعوت کردید و آن را به من تحمیل 

رسید در قرآن نظر افکندم ، هر دستوري که داده و هر فرمانی که فرموده پیروي کردم به راه و 
   .)427همان ، ص ( »  .یگران ندارم پس هیچ نیازي به حکم و رأي شما و د. رسم پیامبر اقتدا کردم 

 الزم است که کالم باال خطاب به طلحه     قبل از ذکر نکات مربوط به کالم فوق ،ذکر این مطلب
و زبیر بوده است که در مخالفت و انتقاد و شکوه از آن حضرت که چرا در امور اجتماعی با آنان 

  .مشورت و تبادل نظر نمی شود، بیان شده است
  :حال ذکر نکات 

  احساس مسئولیت الهی ، انگیزه ي مهم امام . 1
، قام امامت و حکومت جلو می اندازدکم را در تصدي ممهمترین انگیزه اي که شخص امام و حا

احساس مسئولیت او در مقابل وظایف و حقی است که از طرف خدا و پیامبرش بر دوش او 
گذارده شده و کلیه ي امور مربوط به حکومت و زعامت که اصول آن در قرآن و سنت آمده 

 چنین بر می آید که بر است، چار چوب حکومت و خطی مشی حاکم را تعیین نموده است و
خالف نظر کسانی که اسالم را بر خوردار از تئوري حکومت نمی دانند و تعالیم آن را در انجام 

، دین ، هم تعالیم اعتقادي ، عملی و عبادي را بیان .چند دستور اخالقی و عبادتی محدود نموده اند
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و اصوالً دینی که . ا داده است نموده و هم در تشکیل و کیفیت اداره ي جامعه ، تئوري حکومت ر
ادعاي خاتمیت و کامل بودن می کند چطور ممکن است دستوراتی براي آخرت داشته باشد اما از 

لذا این که حضرت می فرماید به کتاب خدا . وضعیت فعلی و اجتماعی آنان هیچ سخن نگفته باشد 
 را دیدم و خود را بر و سنت رسول مراجعه کردم و ضرورت تشکیل حکومت و زعامت بر مردم

[ .... این مطلب از عبارت . آن مصمم ساختم بیانگر برخورداري اسالم از نظریه ي حکومت است 
  . برمی آید ] و امرنا بالحکم به فاتبعته و ما استن النبی صلی اهللا علیه و ءاله و سلم فاقتدیته 

  مشورت با مردم در انجام امور اجتماعی . 2
و در . به معنی تبادل نظر افراد با یکدیگر است » شوري « تصمیم گیري یکی دیگر از مبانی 

نیز در ) ص(مثالً پیامبر . مواردي نیز شرع ، مردم را در تصمیم گیري دعوت به شوري نموده است 
تعیین محل جنگ با دشمن این که آیا در شهر بجنگیم یا نیروها را به خارج از شهر منتقل کرده 

زیم و این که از چه طریقه هایی وارد عمل شویم با مردم مشورت می نموده و با آنجا به جهاد برخی
اما باید یک نکته را در ذهن داشت . این عمل به نظرات آنان احترام و ارزش قائل می شده است 

که شوري موقعی صحیح است و جاي دارد ، که حکم مشخصی از دین درباره ي موضوع مورد 
 و شرع درباره ي آن سکوت نموده باشد و اختیار در تصمیم گیري را به شوري به ما نرسیده باشد

مردم واگذار نموده و یا تهیه ي حکم و قانونی را به عقل و اتفاق نظر خود مردم واگذار کرده باشد 
درباره ي موضوعی از طرف شرع وارد شده » دستور روشن « و » نص صریح « اما در مواردي که . 

تند به همان نص و حکم روشن عمل نمایند و چون هیچ اختیاري در تعویض باشد مردم موظف هس
 سوره ي 36به آیه ي . ( حکم و یا تغییر آن ندارند شورا نیز در این گونه موارد باطل خواهد بود 

  ) . احزاب توجه شود 
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در » نص روشنی « امام و حاکم جامعه در ابالغ قوانین و احکام حکومتی می تواند در مواردي که 
این باره در دست دارد عمل نماید و بعد از تصمیم گیري و اخذ حکم ، موارد را براي اجرا به 

  . دستگاه هاي ذیربط ابالغ نماید و پس از این عمل ، شورا ، جایگاه و موردي نخواهد داشت 
کومتی با که چرا در امور ح) طلحه و زبیر ( نیز در خطاب به انتقاد مخالفین ) ع(علی بن ابی طالب 

آنان مشورت و تبادل نظر نمی کند ، همین پاسخ را داده است و فرموده است حکم و قانونی را که 
مستقیماً از کتاب خدا و سنت پیامبر بدست آورده ام مرا کفایت می کند و نیازي به آراء و نظریات 

یکما و ال رأي فلم احتج فی ذلک الی را[ این مطلب را از عبارت . شما و دیگران نمی بینیم 
  . برداشت می نماییم  ]غیرکما 

   حاکم و اعتبار حکومت ه احقاق حق و ابطال باطل - د
یکی دیگر از اصولی که حکومت اسالمی در تعقیب آن است و به واسطه ي اجراي این اصل ، 
حکومت و حاکم از اعتبار و هویت ویژه برخوردار می شود توجه به احقاق حقوق ، برپا نمودن 

ش ها و ابطال باطل و از بین بردن مظاهر کذب و ضد ارزش هایی است که خود را به جاي ارز
این یک اصل کلی است و می تواند همه ي وظایف حاکم را در برگیرد و . ارزش ها جا زده اند 

  . هر یک از اقدامات حکومت را در راستاي تعقیب همین اصل قرار دهد 
مده است که هنگامی که حضرت عازم رفتن به جنگ با مردم  به طور مقدمه آ33در آغاز خطبه ي 

. نزدیک بصره براي استراحت نشسته بودند » ذي قار « بود در محلی به نام » جمل « بصره در جنگ 
آن . عبداهللا عباس بر حضرت که در حال وصله زدن به کفش خویش بود ، وارد می شود « 

ت و اعتبار آن مثال ساده اي را بیان کرد و حضرت براي جلب توجه ابن عباس به ارزش حکوم
ابن عباس تو می دانی که قیمت این کفش چند است ؟ ابن عباس در پاسخ گفته بود ، این : فرمود 
و اهللا لهی : ارزشی ندارد ، اما امام در پاسخ ابن عباس گفت ] به خاطر کهنگی و پارگی [ کفش 

باطالً ؛ به خدا سوگند همین کفش بی ارزش نزد من از احب الی من امرتکم اال ان اقیم حقا او ادفع 
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( »   . حکومت بر شما محبوب تر است مگر این که حقی را با آن به پا دارم یا باطلی را دفع نمایم 
   .) 85 و 84 ، صص 33 ، خطبه ي 1379دشتی ، 

   حاکم و اعتبار حکومت به قاطعیت در عمل -هـ 
وجود تردید .  حکومت موثر است ، قاطعیت در اجرا می باشد  از عوامل مهمی که در ثبات و قوام

و یاس و کند روي در انجام امور ، هم آفتی است در سیستم رهبري  و هم ضایعه اي است در 
بدین توضیح که چون امام در جامعه ي اسالمی ، اصول حکومت را از . اطاعت مردم از حاکم 

از شریعت اخذ نموده است باید در مرحله ي اجرا شرع گرفته است و خط و مشی و تاکتیک را هم 
قاطعیت تمام داشته باشد اگر سستی و تردید او را بگیرد و به قیل و قال دیگران خصوصا کج 
فهمان داخلی یا دشمنان خارجی توجه کند در اجراي حکم ضعف ایجاد می شود حق الهی که بر 

 جامعه باید به منصه ي ظهور رسد ، مردم باید جاري شود و حق زمامدار و حق حکومت که در
نیمه تمام و ناقص خواهد بود و از طرف دیگر مردم با مشاهده ي تردید در حاکم و تغییر مواضع 
پی در پی در او و همراهی با آمال و آرزوها و طرح و نظریات احزاب و دستجات و مسائلی از این 

[ ( شوند و پایه هاي حکومت از دو طرف قبیل ، در اطاعت مطلق از امام و حاکم دچار تردید می 
حاکم و امام ، . لرزان خواهد شد ) ] ضعف در اطاعت مردم از امام ( و ) نقص در اجراي حکم 

همواره به این مسأله توجه دارد که در جامعه ، افراد فرصت طلب و منفعت جو دائم به دنبال منافع 
 خود تغییر دهند و منافعی که از نظام هاي خویش و فرصت هایی هستند که مجراي امور را به نفع

لذا با قیل و قال هاي گوناگون و طرح ها و انتقادات بی . پیشین به دنبال آن بودند به دست آورند 
مورد و تجویر پیش فرض ها و پس فرض هاي رنگارنگ در تالش براي تغییر مواضع اصلی امام و 

 گونه هستند ؛ گونه اي از آن ها از درون جامعه و که این افراد نیز دو. دستگاه حکومت می باشند 
از البه الي مردم چنین وسوسه هایی می نمایند و دسته اي دیگر از آنان با نفوذ در دستگاه 

  . حکومت و یا از حامیان قدیمی با تغییر موضوع خویش ، در صدد وشوشه بر می آیند 
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رات جامعه دارد و از طرفی اصول حکومت امام و حاکم اسالمی به جهت اشرافی که بر کلیه ي امو
را از شرع گرفته است موضع خویش را در راستاي حفظ اصول و آرمان هاي حکومت ، حفظ می 
نماید و  تحت تاثیر جو سازي ها و پیش فرض ها و پس فرض ها و یا وعد و وعید دیگران قرار 

 مدت موقتی تحت تاثیر القائات حتی اگر مردم و اقشار ساده و ظاهر بین جامعه براي. نمی گیرد 
وسوسه گران و کج فهمان داخلی و دشمنان خارجی قرار نگیرند و در مقابل امام تغییر موضع دهند 
امام با اطمینان از صحت حرکت خویش ، وقعی به نظر آنها نمی نهند و خط مستقم را در ابالغ و 

  .اجراي اصول و احکام حکومت تعقیب می کند
در جامعه ي متالشی شده اي که بعد از بیست و پتج سال غصب والیت ، در )ع (علی بن ابی طالب

اختیار او قرار داده شده با این مشکل مواجه بود و پیش از تصدي مقام خالفت، وجود چنین طرز 
فکر در بین افراد کج فهم و دشمنان را گوشزد نمود و می دانست که اگر رسماً خالفت را عهده 

ز سنت ها ي فراموش شده را باید به جاي اصلی خود برگرداند ؛بسیاري از اموال دار شود بسیاري ا
که در خزانه هاي خانوادگی و حساب هاي شخصی اندوخته شده باید پس گرفته و بین مردم 
مظلوم و رعیت تقسیم نماید و افرادي را که به خاطر تبعیض ، جایگاه  و اعتبار اجتماعی و 

د به زمین زده شوند و اقداماتی از این قبیل ؛لذا قبل از تصدي مقام خالفت حکومتی یافته بودند، بای
اقداماتی را که در آینده قصد انجام آن را داشت به جامعه یاد اور نمود و میزان حکومت را ،حکم 

  :    لذا فرمود. دستور خویش دانست و نه خواسته ها و نظریات دیگران 
آگاه باشید ، ... ما اعلم و لم اصغ الی قول القائل و عتب العاتب واعلموا انی ان احببتکم رکبت بکم 

اگر دعوت شما را بپذیرم ، براساس آن چه که می دانم با شما رفتار می کنم و به گفتار این و آن و 
  )180 و 179 ، صص 92 ، خطبه ي 1379دشتی ، ( . رزنش کنندگان گوش فرا نمی دهمسرزنش س
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 به جلوگیري از نفوذ و رخنه ي فرصت طلبان و  حاکم و اعتبار حکومت- و
  شخصیت هاي بدلی 

از عوامل موثري که در حفظ هویت اسالمی و سازنده ي حکومت نقش دارد ، زیرکی و حسن 
سوولین اجرایی و مشاورین و دقت و اشراف رهبر در جایگزینی و تغییر و تحوالت بافت م

  . گیرندگان حکومت است  تصمیم
هبر موظف است همواره از نیروهاي متعهد و وفادار به اسالم و حکومت اسالمی طبق این اصل ، ر

دعوت به تصدي مقام نماید و در هیچ مقطعی از زمان ، اجازه ي نفوذ عناصر بدلی ، نادان و مغرض 
زیرا همواره در مسیر هر حرکتی چهره هایی دیده می شوند که با تظاهر . را به هیات حاکمه ندهد 

 به اسالم و حکومت اسالمی در سیستم اجرایی حکومت رخنه نموده و بنابر برنامه هایی به وفاداري
که در دست اجرا دارند ، در کوتاه مدت یا دراز مدت درصدد اجراي مقاصد خویش و نهایتاً 

 و هیأت حاکمه منحرف ساختن حکومت از مسیر اصلی خویش و بدبین نمودن مردم به رهبري
صورت بی توجهی و مسامحه ي مضاعف رهبران ، این گونه عناصر نفوذي گردد و چه بسا در  می

و مخرب ، حکومت را از مسیر اصلی خارج سازند همان گونه که مطالعه ي تاریخ نهضت ها و 
  . دولت هاي پیشین خبر از وقوع چنین نفوذ و انحرافی می دهد 

ا را عهده دار شده بود حضرت در توصیه اي به مردم مصر ، هنگامی که مالک زمامداري آنج
  : انگیزه ي خود را در انتخاب مالک و سرنوشتی که مردم در پیش دارند چنین بیان می نماید 

ولکنی ءاسی ان یلی امر هذه االمه سفهاوها و فجارها ، فیتخذوا مال اهللا دوال و عباده خوال و .... 
  ...الصالحین  حرباً و الفاسقین حزباً 

 که بی خردان و تبهکاران این امت ، حکومت را به دست آورند ، آنگاه مال لکن از این اندوهناکم
خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگی کشند ، با نیکوکاران در جنگ و با 

   ) . 601 و 600 ، صص 62 ، از نامه ي 1379دشتی ، ... ( فاسقان همراه باشند 
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  )هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور(ساره رحمانیان 
  )هیئت علمی گروه فناوري اطالعات دانشگاه جهرم(محمد ابراهیم سمیع 

 
  چکیده

ابعاد این کتاب مجموعه اى به . نهج البالغه، پس از قرآن کریم گرانقدرترین میراث اسالم است
نهج البالغه شفاء و مرهمى براى همه دردهاى فردى و اجتماعى .وجودى یک انسان کامل مى باشد

و راهى از ملک تا ملکوت است، نهج البالغه کتاب سیاست و حکومت، ارشاد و آموزش، تشویق 
امام علی به عنوان یک انسان کامل به موضوعات و مسائل . و تنبیه، برهان و بصیرت است

ی، سیاسی و فرهنگی پرداخته و چشم اندازهاي گرانقدر خویش را در دوران حکومت اجتماع
 عرضه کرده است، -هاي جهان رقم زده   که فصل درخشانی را در تاریخ حکومت-ساله خود  پنج
البالغه مملو از مباحث نظري و عملی تراویده ازاندیشه و سیره آن حضرت در عرصه سیاست و  نهج

ز این رو الزم است هر چند نارسا، فرازهایی را از اقیانوس بیکران اندیشه هاي باشد، ا حکومت می
  .سیاسی نهج البالغه، براي عالقه مندان عرضه شود

نهج البالغه، سیاست، عدالت، حکومت اسالمی، قانونمداري، شایسته : واژه هاي کلیدي
  .ساالري
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  مقدمه
با توجه به این که بیش ترین بخش آن مربوط به ) ع (نهج البالغه به عنوان گزیده سخنان امام علی

دوران زمامداران آن حضرت و برجسته ترین زمینه هاي آن مربوط به مسائل سیاسی اسالم تلقی 
مطالعه این سند و منشور سیاسی امام، هر محققی را با ژرفاي اندیشه هاي سیاسی امام آشنا .می شود

ي راستین رهبري را  قیانوس بیکران متحیر می سازد و شیوهمی کند و هر متفکري را بر ساحل این ا
ي سیاست بازان دغل و  می آموزد و راز و رمزهاي سیاست وحکومت راآشکار می کند و چهره

نهج البالغه هم از سیاست و حکومت خداجویان پاکدل و عاشق حق و .فریبکار را افشا می سازد
 و هم از دولت صالحان و المی سخن می گویدي اسالم و امت اس عدالت و پاکبازان دلباخته

رهبري مردان الهی و خدمتگذاران خالق و خلق، و هم از شرارتهاي سیاست بازان کوردل و نفاق 
پیشه و امامان ضاللت و تباهی و ظلمت، و هم از دولتمردان ستم پیشه و جاه طلب و هوسباز، و هم 

ي ارزش ها و باالتر از همه، حق را   همهاز شیوه هاي شیطانی قدرت طلبان سنگدل که حاضرند
فداي قدرتی چند روزه کنند و بندگان خدا وخیل عظیم امت را به بند اسارت بکشند و هم از 

ي رهبري  رازهاي دل و رمزهاي سیاسی آنان که با تمام شایستگی ها و آراستگی ها از صحنه
شوند، و با بی مهري امت می سازند و جامعه، توسط نا اهالن و سیاست بازان فریبکار کنار زده می 

گر چه قلم یاراي تحلیل اندیشه هاي واالي سیاسی نهج البالغه را ندارد، . با جور ظالمان می سوزند
ي سیاسی اسالم مطرح است، نمی توان جاي نهج البالغه را خالی  اما در آن جا که سخن از اندیشه

 .ربیت و سرپرستی امور استبه معناي تأدیب، ت» سیاست«کلمه  .گذاشت و گذشت

از . گردد یعنی زعامت و رهبري جامعه به گونه اي که سعادت دنیا و آخرت مردم تأمین"سیاست"
جامعه کبیره،  در زیارت. بزرگترین سیاستمداران عصر خود بودند: گوییم ائمهاین روست که می

و ... النعم قادة االمم واولیاء و":امام هادي علیه السالم در وصف اهل بیت علیهم السالم می فرماید
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و سیاست گذاران براي بندگان   پیشوایان امت ها و صاحبان نعمت ها"ساسۀ العباد و ارکان البالد
  .خدا و پایه هاي قابل اعتماد براي شهرها

  :کلمه سیاست در سخنان امام علی علیه السالم بسیار به چشم می خورد
  .استبئس السیاسه الجور؛بدترین سیاست ظلم 

جمال السیاسه العدل فی االمره و العفو مع القدره؛زیبایی سیاست، عدالت در حکومت و عفو هنگام 
  .قدرت است

  .حسن السیاسه قواه الرعیه؛نیکی سیاست، تقویت رعیت است
  . حسن السیاسه یستدیم الریاسه؛سیاست نیکو ریاست و حکومت را دوام می بخشد

  . سیاستش نیکوست، اطاعتش واجب استمن حسنت سیاسه وجبت طاعته؛کسی که
  ).20، ص1380باباپورگل افشانی، .(مالك السیاسه العدل؛مالك و معیار سیاست عدل است

با توجه به معانی واژه سیاست هدف آن در جامعه مدیریت صحیح جامعه و زعامت بر مردم می 
مدرس، قهرمان عرصه شهید .سیاست از دیانت، حتی از عبادت جدا نیست:شهید بهشتی فرمود.باشد

دیانت ما عین سیاست ماوسیاست ما عین دیانت ما و منشاء سیاست ما دیانت :دین و سیاست گفت
سیاست مدیریتی است که حاکم بر :آیت اهللا مکارم شیرازي در این زمینه می فرمایند.ماست

 اهللا اگر این مدیریت جهت گیري اش به سوي قرب الی.زندگی دسته جمعی و گروهی انسان است
  ).25همان، ص.(و تربیت نفوس انسانی باشد سیاست اسالمی می شود

  سیاست در نهج البالغه
در دوران کوتاه رهبري سیاسی خویش، علی رغم تنگ نظري ها و - علی علیه السالم-امیر مومنان

کارشکنی هاي مخالفان، موفق شد بر اساس خردودین و دانش و دلیري، محور استواري براي 
حضرت در این .می بنا نهد و دولت حقی را، به عنوان حکومت دینی تاسیس کندحکومت اسال

دوران با خطبه ها و نامه ها و کلمات حکمت بار خود، رهنمودهایی باقی گذارد تا براي همیشه 
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محک حکومت عدل و مساوات و چراغ راهنماي سالکان راه حق به سوي سر منزل امن و 
  ).91، ص1379ان، جمعی از نویسندگ.(رستگاري باشد

السالم در  در نهج البالغه چندین بار واژه سیاست آمده است، که در بیشتر موارد امام علی علیه
امیرالمومنین در پاسخ نامه معاویه که در آن دعاوي .برخورد با معاویه آن را به کار برده است

 نیکو نامه هاست، نادرست و سخنان بیهوده او را گوشزد نموده و به تعبیر سید رضی یکی از
و زعمت ءان افضل الناس فی االسالم فالن و فالن؛فذکرت ءامرا انتم اعتزلک کله، و ان :فرمودند

نقص لم یلحفک ثلمه، و ما ءانت و الفاضل و المفضول، والسائل و المسوس؛و ما للطلقاء و ابناء 
باباپورگل !.(ف طبقاتهم؛هیهاتالطلقاء، و التمییز بین المهاجرین االولین، و ترتیب درجاتهم، و تعری

، برو )معاویه(یعنی تو:عالمه محمد تقی جعفري ذیل این عبارت می فرماید).34، ص1380افشانی، 
به دنبال خودکامگی و خود محوري هاي و سلطه جویی ها و فرصت طلبی ها و حیله گري هاي 

تو .مر به تو نیامده استتو را نرسیده است که مردم را سیاست و هدایت و رهبري کنی، این ا.خود
رابا سیاست و هدایت و مدیریت مردم چه کار، تو به دنبال خدعه و نیرنگ و فساد خود 

  ).53، ص1376رحمانی همدانی، .(باش
را جمهوري )ق40-11(برخی از مستشرقان کوشیده اند دوران سی ساله حکومت خلفاي راشدین

علیه -ت شصت و نه ماهه امیر المومنین علیاین نام گذاري حداقل در مورد خالف.اسالمی بنامند
صادق است؛زیرا آن حضرت به اجماع مهاجر و انصار بر مسند خالفت نشست و گامی از - السالم

قرآن فراتر ننهاد، فقه و حقوق اسالمی را تدوین فرمود و در دولت اسالمی، اصول دادرسی و نظام 
قاضیان وماموران دریافت خراج و مالیات، آیین براي استانداران و سران سپاه .اداري را بنیان نهاد

نامه و دستورالعمل نوشت و جامعه اسالمی رااز نظر شغل و وظیفه، طبقه بندي کرد و حدود و 
با اینکه از سوي پیامبر به خالفت و والیت برگزیده شده بودند، پیوسته .شرایط آنان را تعیین فرمود

استبداد راي نداشت و پیوسته در بین توده مردم و در با مهاجر و انصار مشورت می فرمود، هرگز 
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امام .مسجد و بازار و یا در میدان جنگ دو شا دوش آنان قرار داشته و در بین مردم زندگی می کرد
 نامه اي که در نهج البالغه ثبت شده است آن چه را که به لحاظ کشور داري اهمیت دارد به 79در 

ضیان استانداران و دیگر ماموران دولتی ارئه کرد، و به همه می عنوان رهنمود به سران لشکر و قا
فرمود که سر لوحه همه کارهاي خویش را دین واخالق قرار دهند؛در عین حال که وظیفه خود را 
با قدرت انجام می دهند، مظهر مهربانی و عدالت براي مستضعفان باشند، بر ضعیفان ببخشایند و بر 

، به امام و رهبر خود تاسی کنند و از هواپرستی و آزمندي و شهوت و زخم هاي آنان مرهم گذارند
برخی نظریه پردازان پیرامون موضوعحکومتداري .غضلب و مال اندوزي و جاه طلبی دوري کنند

به بحث پرداخته اند مانند توماس هابز که فلسفه تاسیس حکومت را رسیدن به صلح و آرامش می 
 سود مندي که هدف تاسیس دولت را سودمندي و فایده آن در ویا پیروان نظریه اصالت. داند

اما حضرت هدف از سیاست وحکومت را در نهج البالغه اجراى . رساندن افراد به لذت می دانند
درخطبه .عدالت، زعامت، رهبرى و هدایت جامعه و مردم به سوى کمال و نزدیکى به خدا می داند

خدایا تو می :((  مشهور است، حضرت چنین می فرمایند نهج البالغه که به خطبه منبریه هم131
دانی که جنگ و در گیري ما براي به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه 
می خواستیم نشانه هاي حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم، ودر سرزمین هاي تو اصالح 

ن و امان زندگی کنند، و قوانین و مقررات فراموش را ظاهر کنیم، تا بندگان ستمدیده ات در ام
حضرت در این جمالت مهمترین اهداف دولت اسالمی را اینچنین .)) شده تو بار دیگر اجرا گردد

 اصالح حیات اجتماعی و - 2 ارائه ارزش هاي دینی و حفظ و گسترش آن -1: بیان می دارند
 برخی رهنمودهاي نظامی و مالی، سیاسی و در اینجا به. تامین امنیت اجتماعی-3روابط انسانی 

  ).94، ص1379جمعی از نویسندگان، .(قضایی امام در نهج البالغه اشاره می کنیم
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  وظایف کارگزاران و استانداران)1
استانداري را امانت الهی دانسته که استاندار نمی تواند به میل و اراده -علیه اسالم–امام علی :الف

حضرت خطاب به استاندار آذربایجان، اشعث بن قیس، .ي رعیت صادر کندخود هر فرمانی را برا
کاري که بر عهده توست نان خورش تو نیست؛بلکه بر گردنت ": نهج البالغه نوشت5در نامه 

کسی که تو را بدان کار گمارده نگهبانی امانت را به عهده ات گذارده، تو را نرسد که .امانتی است
ی و بی دستور باال دست به کاري دشوار در آیی، تو خزانه دار مالی از آنچه خواهی به رعیت فرمای

  ."اموال خداوند هستی تا آن را به من بسپاري
 نهج البالغه به استاندار بصره، عبداهللا بن عباس یادآور می شود که چون محل 18امام در نامه :ب

کن با نیکی و نرمی دل مردم ماموریت تو از سابقه شورش و جنگ و فتنه بر خوردار می باشد سعی 
  :را بدست آوري و بهانه به دست آشوب طلبان ندهی

پس دل مردم را با نیکویی به آنان به .بدان که بصره محل فرود ابلیس و جاي روییدن آشوب است"
خدایت ...شنیدم با تمیمیان درشتی کرده اي.دست آور و گره بیم و ترس را از دل آنان باز کن

 مدارا سپري کن و چنان کن که به تو حسن ظن پیدا نمایم و نظرم از تو بر رحمت کند کار به
  ."نگردد

 نهج البالغه به یکی از کارگزاران خود نسبت به کشاورزان مشرك آن منطقه 19امام درنامه :ج
آنان از سخت گیري تو شکایت کرده اند، از آنجا که نمی توانی ":که مورد اعتماد نبودند نوشت

خود نزدیک نمایی ولی از سوي دیگر در پناه حکومت اسالمی زندگی می کنند، در آنان را به 
  ).95، ص1379همان، .("کار آنان درشتی و نرمی را به هم آمیز، گاه مهربان باش و گاه تند

به خدا ": نهج البالغه به معاون استانداري بصره، زیاد بن ابیه نوشته اند20امام همچنین در نامه :د
ا خبر رسد که تو در بیت المال مسلمانان اندك یا بسیار خیانت کرده اي چنان بر تو قسم اگر مر

  ".سخت گیرم که درمانده و پشیمان حال شوي
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با مردم فروتن باش و ": نهج البالغه به استاندار مصر، محمد بن ابی بکر نوشت27امام در نامه :ه
و یا تند طوري عمل کن که سران مصر به همگان به یک چشم بنگر، در نگاه هاي آرام .گشاده رو

  "....طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالت تو مایوس نشوند
از تو خبري به من رسیده است ": نهج البالغه نوشته است40امام به یکی از عامالن خود، در نامه :و

رمانی و امانت خود را از که اگر انجام داده باشی خدایت را به خشم آورده اي و امام خویش را ناف
شنیده ام محصول زمین را برداشته و هرچه پایت به آن رسیده براي خود نگاه داشته .دست داده اي

حساب خود را به من باز پس بده و بدان که حساب .اي و آن چه در دستت بوده خورده اي
  ."خداوند بزرگتر است

که وي را به دلیل شرکت در - ثمان بن حنیف نهج البالغه به استاندار بصره، ع45امام در نامه:ز
- مهمانی و حضور بر سر سفره رنگین که تنها ثروتمندان در آن حضور داشتند، مذمت کرد

شنیده ام توسط یکی از جوانان بصره به مهمانی دعوت شده اي که خوردنی !پسر حنیف":نوشت
مان نمی کردم در مهمانی اي گ.هایی نیکو برایت آورده اند و پی در پی کاسه ها پیشت نهاده اند

بنگر کجایی؟و از .شرکت کنی که نیازمندان از آن رانده شده اند و ثروتمندان دعوت شده باشند
  آن سفره چه می خایی؟

اما ": نهج البالغه نوشت71امام به منذر بن جارود که یکی از کارگزاران حکومتش بود، در نامه :ح
رباره تو فریفت وگمان کردم پیرو پدرت هستی و به راه مرا د-جارود- بعد، تقوا و پارسایی پدرت

او می روي ولی به من خبر داده اند از فرمانبرداري هواي نفست دست بر نمی داري و ذخیره اي 
دنیاي خود را با ویران کردن آخرتت آباد می کنی و به قیمت بریدن .براي آخرتت فراهم نمی کنی

و تو آشنایان خویش را از -اگر این خبر درست باشد.ياز دینت به خویشاوندان خویش می پیوند
شتر تو و بند کفشت از تو بهتراست و همچون تو را نمی توان بر مرزي - بیت المال بیشتر می بخشی

  ).97وص96، ص1379همان، .("چون نامه به تو رسید نزد من بیا ان شاء اهللا... به پاسداري گماشت
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  مذاکره و وظایف مذاکره کنندگان)2
رت در برخورد با دشمنان نخست از راه مذاکره و بدون جنگ و خونریزي سعی می کرد حض

سید رضی گرد آورنده نهج البالغه سه نمونه از فرستادن نماینده براي مذاکره .مشکالت را حل کند
نخست خطبه حضرت به نماینده مذاکره کننده با یکی از سران جنگ جمل .را گزارش کرده است

 حضرت به نمایندگان مذاکره کننده با معاویه و سران خوارج؛ولی بعید نیست موارد و دو نامه دیگر
  .بیشتري نیز وجود داشته که بدست سید رضی نرسیده باشد

حضرت پیش از جنگ جمل، عبداهللا بن عباس را براي مذاکره با سران جنگ افروز جمل :الف
سعی کن با ":ده است، به وي فرمودند نهج البالغه آم31اعزام کرد، و در رهنمودي که در خطبه 

طلحه دیدار نداشته باشی؛زیرا وي همانند گاوي است که شاخ ها را براي نبرد راست کرده باشدئ، 
وي روحیه سازش پذیري و تسلیم در مقابل -به کار دشوار پاي می گذاردوآن را آسان می پندارد

اغ زبیر برو که خویی نرم تر دارد و به ولی به سر-منطق صحیح رانداردو مذاکره با وي بی اثر است
همان،  ("او بگو در حجاز مرا شناختی و در عراق با ما بیگانه شدي چه شده که بر من تاختی؟

  ).98، ص1379
حضرت پیش از شروع نبردبا معاویه، جریر بن عبداهللا را به سوي وي گسیل داشت و در نامه اي :ب

امه من به تو رسید معاویه را وادار تا کار را یکسره کند و چون ن":به وي فرمود) نهج البالغه8نامه(
با مذاکرات بی ثمر طوالنی، وقت را تلف نکندو تصمیم -دو دلی را بگذارد و به یک سو گراید

سپس او را آزاد بگذار در پذیرفتن جنگی که مردم را آواره می کند یا آشتی -آخر خود را بگیرد
واگر آشتی را -اصرار نکن- پذیرفت دیگر نزد او نماناگر جنگ را.اي که وي را خوار کند

  ).98، ص1379همان، (".پذیرفت از او بیعت بگیر
نامه (امام پیش از نبرد نهروان، عبداهللا بن عباس را براي گفت و گو با خوارج اعزام کرد و به او :ج
تو .گوناگون داردبا قرآن برآنان استدالل نکن؛زیرا قرآن تاب تفسیرهاي ":فرمود) نهج البالغه77
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ولی .مذاکره و استدالل تو به جایی نمی رسد-تفسیري را می گویی و آنان چیز دیگري می گویند
با احادیث پیامبر و سنت آن حضرت براي آنان استدالل کن که دیگر راهی جز پذیرفتن آن 

  ).99، ص1379همان، (".ندارد
  وظایف ارتش و سران نظامی)3

یش به نظامیان، مهربانی و رحمت اسالمی و رعایت حال زنان و ضعیفان امام در پیام و فرمانهایخو
  .را در عین صالبت و درشتی متذکر شده است

با آنان مجنگید ":فرمود) نهج البالغه14نامه (حضرت به سپاهیان خویش قبل از نبرد صفین :الف
 کرده اند، اگر به خواست خداوند شکست خوردند آنان را که پشت...مگر جنگ را شروع کنند

مکشید و آنان را که قدرت دفاع از خویش ندارند آسیب مرسانید، مجروحان را از پا در میاورید، 
  ).99، ص1379همان، ("....زنان را آزار ندهید هر چندبه شما یا رهبر شما اهانت کنند

 امام به معقل بن قیس ریاحی که از سران لشکر حضرت در صفین بود و بر سه هزار نفر به:ب
تقوا داشته باش از خدایی ":، فرمود) نهج البالغه12نامه (عنوان مقدمه لشکر فرماندهی می کرد، 

که از دیدار او ناچاري، جنگ مکن مگر با آن که با تو بجنگد، در خنکی بامداد راه بسپارو در 
 هنگام گرمی روز به سپاهت استراحت بده، سر شب راه مرو؛بلکه با پدیدار شدن سحر در پناه
برکت خداوندي حرکت کن؛چون دشمن را دیدي در میانه لشکرت باش، نه چنان از دشمن فاصله 
بگیر همانند کسی که ترس دارد و نه چنان نزدیک شو همانندکسی که می خواهد جنگ را آغاز 

پیش از آن که به راه راست دعوتشان کنید و راه عذر بر آنان ببندید جنگ را شروع نکنید و . کند
  ).99، ص1379همان،  (".نان شما را به شروع جنگ وا نداردکینه آ

، چنین ) نهج البالغه11نامه (حضرت به سپاهیان در مورد موقعیت جغرافیایی محل نبرد، :ج
چون به سر وقت دشمن رفتید یا دشمن بر سر شما آمد، لشکر گاهتان را دربلندي ها یا ":فرمود

ید تا شما را پناه و دشمن را مانعی بر سر راه باشد و جنگ دامنه کوه ها یا بین رودخانه ها قرار ده
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مبادا پراکنده شوید، ... با آنان از یک سو یا دو سو انجام شود، بر ستیغ کوه ها، دیده بان ها بگمارید
چون فرود می آیید با هم فرود آیید و چون کوچ کردید با هم کوچ کنید و در هنگام شب بر 

همان، ("..ا کنید یا کم بخوابید و یا لختی بخوابید و لختی بیدار مانیدگرداگرد خود نیزه ها بر پ
  ).100، ص1379

حق شمشیرها را ":، فرمود) نهج البالغه16نامه (حضرت در مورد صالبت و دلیري به هنگام نبرد، :د
ادا کنید، پهلوهاي دشمن را به خاك در آرید و بکوشید تا نیزه را هرچه کارگر تر فرو برید و 

همان، (".....بت را هر چه سخت تر فرود آرید، دم فرو بندید که ترس را بیشتر دور می کندضر
  ).100، ص1379

بدانید حق شماست که من ": نهج البالغه فرمود50حضرت در مورد حقوق ارتشیان در نامه :ه
هم چیزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ، و کاري را جز در حکم شرع، بی مشورت شما انجام ند

و حق شما را از موقع آن به تاخیر نیندازم و تا آن را نرسانم وقفه اي در آن روا ندانم و همه شما را 
، 1379همان، (".....در حق برابر دانم و چون چنین کردم اطاعت من بر عهده شما واجب است

  ).100ص
 نهج 11ه در خطبه در مورد صالبت و جدیت در میدان نبرد به محمد حنفی-علیه السالم-امام علی:و

اگر کوه ها از جاي کنده شد تو جاي خویش بمان، دندان ها را بر هم فشار و کاسه ":البالغه فرمود
سرترا به خدا عاریت بسپار، پاي در زمین کوب و چشم به کرانه سپاه بدوز و بیم بر خود راه مده و 

  ).100، ص1379همان، ("...بدان که پیروزي از آن خداوند است
در مورد عدم آسیب رساندن ارتش به مردم در مسیر راه خطاب به استانداران، -علیه السالم- ماما:ز
از بنده خدا علی امیر مومنان به کارگزارانی که سپاهیان از سرزمین ":، نوشت)نهج البالغه60نامه(

ور اما بعد، من سپاهیانی فرستادم که به خواست خداوند از سرزمین شما عب:آن ها عبور می کنند
خواهند کرد، من آنان را به آزار نرساندن به مردم، سفارش کرده ام، من نسبت به آزاري که 
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برسانندبیزارممگر راهی براي سیر کردن خود نداشته باشند، پس اگر از سپاهیان، کسی دست به 
 که-ستم گشاید او را کیفر دهید و در مقابل دست انسانهاي بی خرد را بر روي آنان باز نگذارید

من در میان سپاه جا دارم شکایت هاي خود را -ارتش را آزار داده و روحیه آنان را تضعیف کنند
آن چه از آنان به شما می رسد را با من در میان بگذارید تا به یاري خدا آن را تغییر ... به من برسانید

  ).101، ص1379همان، (".دهم
  موران دولتدستورالعمل درباره سیاست دریافت مالیات توسط ما-4

در نهج البالغه سه نامه وجود دارد که آیین نامه حضرت، به ماموران دریافت مالیات تلقی می :الف
سید رضی در ابتداي .تصویر زیبایی از برخورد با مردم ارائه فرموده است- علیه السالم–شود و امام 

علیه - ه ایم تا همه بدانند علیاین جمله ها را آورد":، نوشته است) نهج البالغه25نامه (یکی از آنها، 
ستون حق را به پا داشت و در تمام کارهاي ریز و درشت، نشانه هاي عدالت را به جاي - السالم

در این نامه ها، عدالت اسالمی به نحوي دقیق و لطیف مطرح شده و ).101، ص 1379همان، (".نهاد
وران دریافت مالیات از مردم، امام علیه السالم براي مام.چهره رحمت دین نشان داده شده است

با تقواي الهی حرکت کن، هرگز مباد که مسلمانی را بترسانی، ":، چنین نوشت) نهج البالغه25نامه(
هرگاه .یا بر قلمرو او به زور بگذري یا از او چیزي بیشتر از آن چه حق خدا در مال اوست، بگیري

سپس با . خانه و خانواده هاي آنان در نیامیزبر قبیله اي فرود آمدي در سر آب آنان خانه بگیر و با
متانت و وقار پیش برو و پس از سالم بی آنکه در سالم و تعارف کم ترین کوتاهی روا داري چنین 

اي بندگان خدا مرا ولی خدا وجانشین او به سوي شما فرستاده است تا حقی را که خداوند در :بگو
 هست که بپردازید؟اگر کسی جواب منفی داد دوباره آیادر اموال شما حقی.اموالتان دارد، بگیرم

سخن خود را بازگو نکن و اگر کسی گفت آري همراهش روان شو بی آن که او را تهدید کنی 
یا بر او سخت بگیري، هر چه از زر و سیم داد بستان و اگر اموالی از نوع گاو و گوسفند و شتر 

بیشتر آن ها - خداوند حقی در آن ها دارد ولیگرچه-داشت بی اجازه و سر زده وارد آن مشو؛زیرا



      

            

 »نهج البالغه و علوم انسانی«دومین همایش ملّی           

 
78 

در حسابرسی .از آن اوست، دام ها را هراسان مکن که این رنجش دامدار را در پی خواهد داشت
دارایی را دو بخش کن سپس صاحب مال را در انتخاب آزاد بگذار هرکدام را برگزید، بی چون و 

ادش بگذارو به همین سان کار را ادامه بده تا چرا بپذیر و سپس باقی مانده را تقسیم کن و باز آز
اگر بازصاحب مال تقاضاي فسخ و تغییر را داد، بپذیر و دوباره اموال .همان بماند که حق خداست

سپس اموال را به کسی که مورد ... رادر هم بیامیز و همان کار گذشته را در تقسیم تکرار کن
 گوشزد کن میان ماده شتران و و به او... اشد، بسپاراعتماد تو و دلسوز نسبت به اموال مسلمانان ب

هاي شیر خوار آنان جدایی نینداز و در دوشیدن شیر چنان زیاده روي نکند که به فرزندشان  بچه
رعایت این نکته ها موجب خواهد شد که ... آسیب رساند و به هنگام سواري بر آنان فشار نیاورد

  ).103، ص1379همان، ("..ان شاء اهللا.یک تر شويپاداش تو بسیار شده و به رستگاري نزد
، به یکی از ماموران مالیاتی وي را به ) نهج البالغه26نامه (در نامه اي -علیه السالم-امام علی:ب

هرکس نهان و آشکارا، گفتار و ":تقواي الهی در کارهاي نهانی و پنهانی دعوت کرد و فرمود
مانت برآید و در عبادت توفیق اخالص یابد، او را نیز فرمان کردار او دو گانه نباشد، از عهده اداي ا

بی گمان در این مالیات تو را سهمی معین ... می دهم با مردم تند خو نباشد، به آنان دروغ نگوید
است که ما به تو خواهیم رساندولی در این حال قشرهایی از کم توانان و تنگدستان شریک تو می 

نان را بی کم وکاست بپردازي وبدا به حال کسی که تهی دستان و باشند، تو نیز بکوش حقوق آ
کسی که امانت را دست کم گیرد و .در برابر خدا دشمن او باشند... تنگدستان و بدهکاران و

خیانت را چراگاه خویش قرار دهد در دنیا خود را در پرتگاه رسوایی جاي دهد و در آخرت 
نت ها، خیانت به امت و زشت ترین دغل کاري، ناراستی خوارتر و رسواتر باشد که بزرگترین خیا

  ).103، ص1379همان، (".کردن با رهبران است
از بنده خدا ":، به ماموران مالیات نوشت) نهج البالغه51نامه (در نامه اي دیگر - علیه السالم- امام:ج

 نیاز فرداي علی امیر مومنان به کارگزاران جمع آوري خراج، کسی که نگران سرنوشت خود نباشد
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بدانید آنچه به آن ماموریت دارید اندك است و آسان با پاداشی بس گران، .خود را پیش نفرستد
اگر سرکشی از حق که خداوند نهی کرده، هیچ کیفري نمی داشت به پاس بازده ارزشمند 

بر فرض که خداوند وعده عذاب و - خودداري ازآن اعمال، در رعایت نکردن آن عذري نبود
داده بود، سرکشی نکردن از حق به قدري آثار مفید دارد که ترك آن به هیچ بهانه اي روا جهنم ن
پس در روابط خود با مردم انصاف را پاس داریدو در برآوردن نیازهاي آنان شکیبایی -نیست

هرگزمبادکه .ورزید که شما ملت را خزانه داران و امت را نمایندگان و رهبران را سفیران هستید
از مایحتاجش باز داریدهرگز مباد کسی را از مایحتاجش باز دارید و براي گرد آوري کسی را 

مالیات پوشاك زمستانی و تابستانی کسی رایا حیوان سواري را که با آن کار می کند یا 
هرگزمباد احدي را براي درهمی تازیانه بزنید و هرگز مباد که به مال .خدمتکارش را بفروشید

ان و چه اقلیت هاي مذهبی دست درازي بکنید، مگر اسب و جنگ افزاري که احدي از مردم مسلم
، 1379همان، ("....بخواهد در اختیار دشمن قرار بگیرد و در تجاوز به مسلمانان به کار گرفته شود

  ).104ص
  اصول کشور داري در عهدنامه مالک اشتر-5

 نامه اي که آن حضرت براي مالک جامع ترین توصیف امام علی علیه السالم از سیاست دینی را در
بن حارث نخعی ملقب به مالک اشتر، سردار دلیر و پاك اعتقاد خود، هنگامی که او را مامور 

در حقیقت، نامه حضرت به مالک اشتر تبیین دقیق سیاست .استانداري مصر نموده بود، نوشت
اسالمی بایدآن را دینی، شاخص ها و ویژگی هاي آن است که زمامداران و حکمرانان جوامع 

صلی -این فرمان جامع سیاسی و نخستین برنامه و دستور حکمرانی در اسالم.مورد توجه قرار بدهند
آیین حکومت الهی را ارائه و نشان داده است که چگونه ممکن است در عین -اهللا علیه و آله و سلم

 خشنودي و آسایش خلق زهدوبی اعتنایی به دنیا، امور کشور را به صورتی که مورد رضاي خدا و
  :در اینجا فهرستی از عنوانهاي فرمان را ارائه می کنیم.باشد، اداره نمود
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  ).117، ص1377فریدنی، (برابري قوي و ضعیف در برابر قانون- 16
  مشارکت سیاسی) 6

، مشارکت مردم در تصمیم گیري ها و تصمیم سازي ها از اصول اجتناب )ع(در اندیشه امام علی
 و ارزش مشورت چنین در اهمیت) ع(امام علی. ناپذیر و ضروري نظام سیاسی به حساب می آید

آن کس که از افکار و آراء گوناگون استقبال کند، صحیح را از خطا خوب "می فرمایند؛ 
و در فرازي دیگر راجع به ره آورد این مشورت می فرمایند؛ ) 173نهج البالغه، حکمت (".شناسد

ن هرکس خود رأي شد به هالکت رسید و هر کس با دیگران مشورت کرد، در عقل هاي آنا"
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، اگرچه مشورت را در تمامی شئون و ارکان )ع(امام علی) 161نهج البالغه، حکمت (".شریک شد
زندگی اجتماعی و سیاسی، امري ضروري بر می شمارد، اما همواره موافقین و مخالفین تصمیم 
نهایی را که از فرآیند مشورت و مشارکت مردم و یا نمایندگانشان منبعث می گشت را دعوت به 

همچنین طمرد از تصمیم نهایی را خالف شرع و اصول .  و همزیستی مسالمت آمیز می نموداتحاد
در مسئله اي با عبداله بن عباس، که به امام پیشنهاد داد تا ) ع(امام علی. اخالقی قلمداد می نمود

ف معاویه را بر کار خود باقی نگاه دارد و پس از آرام شدن اوضاع مملکت او را عزل نماید، اختال
 نهج البالغه می فرمایند؛ 321نظر داشتند ودر همین راستا، خطاب به عبداله بن عباس، در حکمت 

  ).121همان، ص(".بر تو است که رأي خود را به من بگویی و من باید پیرامون آن بیاندیشم"
 یکی از مولفه هاي موثر و اساسی در ثبات حکومت و استقالل سیاسی را بر مشارکت) ع(امام علی

سیاسی در جامعه اسالمی تعمیم می دهد و عدم تمایل و اهتمام به آن را از دالیل سقوط و 
ایشان همواره مردم را در امور . اضمحالل حکومت هاي خود رأي و مستبد معرفی می نماید

سیاسی دخیل دانسته و در راستاي تأمین نیازها و خواسته هاي مردم، با اهل فکر و اندیشه به 
 نهج البالغه 54شستند و براي مشورت، ارزش فوق العاده اي قائل بوده و درحکمت مشورت می ن
هیچ ارثی چون ادب و هیچ . هیچ ثروتی چون عقل و هیچ فقري چون نادانی نیست"می فرمایند؛ 

  ).48، ص1380باباپورگل افشانی، (".پشتیبانی چون مشورت نیست
  شایسته ساالري) 7

ل سیاسی را هنگامی کاربردي و عملیاتی می داند، که زمام و تمامی اصول استقال) ع(امام علی
، )ع(از دیدگاه امام علی. فرماندهی حکومت در دست افرادي متخصص و شایسته قرار گیرد

افرادي که طمع قدرت و یا ثروت دارند و یا اینکه مبانی عدالت را به دلیل بخل و تنگ نظري زیر 
باشند که حجب و حیثیت افراد شایسته را نیز دستخوش پا می گذارند، آفات ثبات حکومت می 

، به أسود بن قطبه، فرمانده ) نهج البالغه59نامه (در نامه اي ) ع(امام علی. تنش و مغالطه می گردانند
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از جمله حقی که بر توست آن "لشکر حلوان در جنوب شهر سر پل ذهاب امروزي، می فرمایند؛ 
به اندازه توان در امور رعیت تالش کنی، زیرا آنچه که در این که نفس خویش را نگهبان باشی و 

) ع(امام علی".راه نصیب تو می شود، برتر از آن است که از نیروي بدنی خود از دست می دهی
نهج البالغه، (معتقد بودند که مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی یابند، 

 نهج البالغه 62 ساالري به دور است رادر نامه حضرت، آینده حکومتی که از شایسته).216خطبه
لکن از این اندوهناکم که بیخردان و تبهکاران این امت، حکومت را به "چنین بیان می دارند؛ 

دست آورند، آنگاه مال خدا را دست به دست بگردانند و بندگان او را به بردگی کشند، با 
  ).56ن، صهما(".نیکوکاران در جنگ و با فاسقان همراه باشند

  قانون مداري) 8
یعنی بشر اجازه دخل و تصرف در قانون . در جهان بینی اسالمی، قانون همان حکمِ خداوند است

خداوند، که از جانب فرستادگان اصلح خود براي هدایت انسان ها فرستاده را ندارد و تنها اجازه 
بدین معنا، حکم . ا نهاده شده استرجوع به آن و وظیفه صیانت از اجراي دقیق آن بر زمه انسان ه

قرآن و احکام اسالم تنها راه رجوع به منبع و مرجع ذي صالح قوانین بشري می باشد و عدول و 
  . تفسیر به رأي در آن خالف شرع و حرام است

، به وضوح بیانگر این است که ایشان به اهمیت قانون و )ع(حکومت چهار سال و نه ماهه امام علی
آناهتمام می ورزیدند و در این راستا هیچ حق مازادي براي خویشان و نزدیکان اجراي حدود 

 روز پس از بدست گرفتن قدرت سیاسی ایراد 5حضرت در سخنرانی که . خود، قائل نبودند
هر ! آگاه باشید"، اصالت قانون مداري را اینگونه بیان میدارند؛ ) نهج البالغه105خطبه (نمودند، 

رد و هر حقی را جستجوگري است، انتقام گیرنده خونهاي ما، چونان حاکمی خونی، خونخواهی دا
است که براي خود داوري کند و او خداوندي است که از گرفتن کسی ناتوان نگردد و کسی از 

تمسک به قانون و مرجع رسیدگی به آن را در ) ع(امام علی.".پنجه عدالت او نمی تواند بگریزد
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ات و استقالل سیاسی بر شمرده و طمرد و دوري از آن را مساوي با جامعه اسالمی، از اصول ثب
معادیخواه، . (هرج و مرج، فساد، تباهی، سقوط بنیان خانواده و سلب آزادي و امنیت می نامد

  ).115، ص1372
  کاري انضباط)9

 بود، ولی این انضباط در همه کارهاي حضرت امیر علیه السالم از نظم و انضباط خاصی برخوردار
همیشه به فرمانداران و مأموران  حتی آن حضرت. امور حکومتی از نمود بیشتري برخوردار بود

برنامه دقیق داشته باشند و از بی  خویش دستور می فرمودند که در کارهایشان منظم باشند و
 :براي مالک اشتر می نویسد، چنین می فرمایند آن حضرت در عهدنامه اي که.برنامگی بپرهیزند

اللَّجاجۀَ فیها اذا تَنَکَّرَت، اَوِ  بِاالُْمورِ قَبلَ اَوانِها، اَوِ التَّسقُّطَ فیها عِنْد اِمکانِها، اَوِ یاك والْعجلَۀَو اِ"
فَضَع ،تتَوضَحنْها اذا اسنَ عه؛ الوهوقِعلٍ ممکُلَّ ع قِعو اَو هوضِعرٍ ممورد  از شتاب در'' کُلَّ اَم

لجاجت در  رهایی که زمانشان نرسیده یا سستی در کارهایی که امکان انجام آن فراهم است یاکا
کاري را در  اموري که مبهم است یا سستی در کارها هنگامی که آشکار است، بر حذر باش و هر

براي گرفتن مالیات گسیل می دارد،  حتی زمانی که مأمورانی را.''جاي خود و به موقع انجام بده
از تأخیر در «: امور می کند؛ چنان که می فرماید آنان نیز سفارشاتی در داشتن نظم و انضباط دربه 

 ).508، ص1374معادیخواه، (".موجب پشیمانی می شود کار و دور ساختن خیر بپرهیزید، زیرا

  انتقاد پذیري)10
 کرد و در عین حال بیان می امیرالمؤمنین علیه السالم به صراحت کالم حق را براي مسئوالن جامعه

چراکه اگر کالم حق براي کسی  تأکید می ورزید که این سنگینی کالم حق را باید پذیرفت؛
علی علیه السالم از مردم می خواهد  حضرت. سنگین باشد، عمل به آن برایش دشوارتر خواهد بود
فال » : ندانندرا بی نیاز از مشورت و نصیحت که حرف حق را در هرحال به او یادآوري کنند و او

ء وال آمنُ ذلِک مِنْ فِعلی  بِحقٍّ اَو مشْورةٍ بِعدلٍ فَاِنّی لَست فی نَفْسی بِفَوقِ اَنْ اُخْطِی تکُفّوا عنْ مقالَۀٍ
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پس، از گفتن سخن حق یا مشورت عدالت آمیز ''اَملَک بِهِ مِنِّی؛  االّ اَنْ یکْفِی اللّه ُ مِنْ نفسی ما هو
 نکنید؛ زیرا من خویشتن را مافوق آنکه اشتباه کنم نمی دانم و از آن در کارهایم ایمن ريخوددا

خطبه (".نیستم، مگر اینکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن تواناتر است
هشدار می دهد که این نقد و  البته، اگرچه حضرت انتقاد خیرخواهانه را سازنده می داند، اما).216

مخالفت و تمرد و عدم اطاعت از حاکمان  قاد و عیب نمایی افراد از زمامداران خویش، نباید بهانت
اساس و انتقاد مغرضانه، فساد جامعه و عدم توانایی  حق و عادل منجر شود؛ زیرا نتیجه مخالفت بی

 مخالَفَۀُآفۀُ الرَّعِیۀِ » :جامعه است؛ چنان که فرموده است حاکم عادل بر مدیریت صحیح و رشد

اینکه نقد سازنده می تواند  حضرت با توجه به."آفت مردم مخالفت با زمامداران است '' القادةِ؛
به سوي ترقی و تکامل پیش برد، تأکید  بسیاري از انحرافهاي زمامداران را اصالح کند و جامعه را

قاد و نصیحت باز بود و خود علی علیه السالم راه انت در سیره امام. فراوانی بر انتقاد سازنده دارد
خلفاي سه گانه بارها به آنها پند می داد و نسبت به کارهاي   ساله زمامداري25حضرت در دوران 

بابا پور گل افشانی، (.کرد و راه خیر و صالح را به آنها نشان می داد خالفشان به شدت انتقاد می
  ).93، ص1380

  راستگویی صداقت و)11
تا آنجا که می توانند به   در طول تاریخ براي رسیدن به قدرت و حکومتبسیاري از سیاستمداران

آراي مردم را جمع آوري نموده و به  مردم وعده هاي دروغ و بی پایه و اساس می دهند تا بتوانند
بود که به روش قرآن و سنت عمل کند، اما  از جمله، عثمان که به مردم وعده داده. قدرت برسند

به روش پیامبر عمل ننمود، بلکه حتی نتوانست   را به دست گرفت، نه تنهابعد از آنکه حکومت
که بعد از (امام علی علیه السالم در همان شوراي شش نفره  .روش ابوبکر و عمر را نیز پیاده نماید

با ) خلیفه بعد از پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله وسلم تشکیل شده بود رحلت پیامبر براي تعیین
حتی . صراحت تمام بیان داشت که من به سنت پیامبر و اجتهاد خود عمل خواهم کرد وقاطعیت 
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بیعت مردم با او نیز با صراحت بیان داشت که براي رسیدن به خالفت، دروغ نخواهم  در زمان
حضرت با شجاعت تمام، همه اموري را که به قطع، .از صراط حق منحرف نخواهم گشت گفت و

رسیدن  بر می انگیخت، در همان آغاز بیعت مردم با خود بیان داشت و برايمخالفتهاي بسیاري را 
حضرت  .به خالفت و به دست آوردن دل مخالفان خویش، حتی دروغ مصلحت آمیز نیز نگفت

 اگر تقواي الهی مانعم نبود از همه اعراب، "العرَبِ؛  لَوالَ التُّقی لَکُنْت اَدهی» :در بیانی می فرماید
کَراهِیۀُ الغَدرِ،  یا اَیها النّاس لَوال":می فرماید200و نیز در خطبه » ''.مدارتر بودم و سیاستزیرك تر 

 ''».نیرنگ نبود، من از همه مردم زیرك تر بودم اي مردم، اگر زشتی'' کُنْت مِنْ اَدهی النّاسِ؛
  ).201، ص1383دشتی، (

  نتیجه گیري
و خدا داند که . عین پیدایی و رویت هنوز کشف نشده استنهج البالغه گنجی عظیم است که در

در نهج البالغه موال . چه بسیار سالها باید بگذرد تا ما بتوانیم ذره اي از این گنج بی پایان بهره ببریم
سیاست و .همه چیز است از خداشناسی گرفته تا رعایت حق مخلوقات از دید ما کوچک) ع(علی

از ضروریات همیشگی بشر در این دریاي با عظمت به فراموشی حکومتداري هم به عنوان یکی 
ما در این کتاب با دستورات، راهنمایی ها، توصیه هاو مسائلی در حوزه سیاست .سپرده نشده است

و حکومتداري بر میخوریم که بسیار روشن تر و بهتر از بسیاري نظریات متفکران سیاسی سده هاي 
اشاره کردیم که در عین سادگی ) ع(به اندیشه هاي سیاسی موال علیدر این مقاله ما . اخیر می باشد

  .در بیان، داراي نکات ارزشمندي در عرصه عمل سیاسی نیز می بود
  منابع

  ، ناشر تهذیب، تهراندرآمدي بر سیاست و حکومت در نهج البالغه، 1380باباپورگل افشانی، محمد مهدي، 
  ، انتشارات شهریار، قم با نهج البالغهآشنایی، 1379جمعی از نویسندگان، شهریور 

  ، انتشارات ثامن االئمه، اصفهاننهج البالغه، 1383دشتی، محمد، 
  ، نشر مرعشی، قممعارج نهج البالغهق، 1409دانش پژوه، محمدتقی، 
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، ترجمه حسین استاد ولی، مرکز انتشارات فرهنگی امیرالمومنین علی بن ابیطالب، 1378رحمانی همدانی، احمد، 
  منیر، تهران
  ، مرکز بحوث اسالمیه ایران، قمنهج البالغهق، 1395صبحی، صالح، 

  ، نشر بنیاد نهج البالغه، قمنظرات سیاسی در نهج البالغه، 1377فریدنی، مشایخ، 
  ، نشر یهوداحی، قمگنجینه تلمود، 1350قربانی، امیر فریدون، 

  ران، نشر ذره، تهفرهنگ آفتاب، 1372معادیخواه، عبدالمجید، 
  ، نشر ذره، تهرانخورشید بی غروب نهج البالغه، 1374معادیخواه، عبدالمجید، 

  .انتشارات مدرسه، تهران، )ع(مسائل جامعه شناسی از دیدگاه امام علی ، 1373هیات تحریریه بنیاد نهج البالغه، 
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نگاهی به نقش متقابل مردم و حکومت در حکمرانی مطلوب و بررسی 

  )ع(ر سیره امام علی آن د
  

  )کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد(اء الدین نیک روز یض
، مسؤول کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد(سجاد حبیبیان  

  ))نویسنده مسؤول(انتشارات اداره کل آموزش و پژوهش سیما 
 )بع انسانی دانشگاه پیام نورکارشناسی ارشد مدیریت منا(معصومه جانعلی زاده 

 )کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد(سید مجید احدي شعار 
  

  چکیده
ها در طول تاریخ همواره مباحثی از این قبیل که نقش حکومت در مقابل باشکل گیري حکومت

 طول مردم چیست و نقش مردم در مقابل حکومت چیست، مطرح بوده و این نقش متقابل در
ها، حاکم تاریخ، درمیان حکومت هاي مختلف تفاسیر متفاوتی پیدا کرده در بعضی از حکومت

تمام توان خود را براي تامین منافع و پشتوانه قدرت خود به کار می گرفته وبنیان این نوع حکومت 
ص براي اشرافیان بوده، گاهی حاکمان حکومت ها فقط براي تامین منافع گروهی خاص، طبقه خا

و یا حزب خاصی شکل گرفته و در این نوع حکومت حاکم نقش خود را در تامین منافع همان 
گروه، طبقه، یا حزب خاص می داند و در بعضی موارد نیز حکومت از دل مردم نشات گرفته و در 
این نوع حکومت تئوري اصیل وکیل مطرح می شود که حاکم نقش وکیل و مردم نقش اصیل می 

با توجه به مباحث مطرح شده این . خود را خدمت گذار و وکیل مردم می داندگیرند و حاکم 
مقاله سعی دارد به تبیین درست نقش متقابل حکومت و مردم در یک حکمرانی مطلوب با بهره 

  . گیري از نهج البالقه بپردازد
حکومت، مردم، نقش متقابل حکومت و مردم، نهج البالغه، حکمرانی : واژه هاي کلیدي

  .بخو
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  مقدمه
، همواره یکی از اصلی ترین مباحث علوم سیاسی بوده است، تا 1نقش متقابل مردم و حکومت

، 1373عالم، ( تعریف گشته است"هنر حکومت کردن یا حکمرانی"جایی که سیاست به عنوان 
 نهج البالغه که بسیار خطبه مهم و مفصلی 216در خطبه ) علیه السالم( حضرت علی). 239ص 

اند نقش و حقوق را طرفینی دانسته و حضرت حتی درباره  آن را در صفین بیان فرمودهاست و 
 ُ و لَو کَانَ لِأَحدٍ أَنْ یجرِي لَه و لَا :فرماید طرفه اطاعت بر بندگانش را دارد، می خداوند که حق یک

قِهِ لِقُدرتِهِ علَى عِبادِهِ و لِعدلِهِ فِی کُلِّ ما جرَت یجرِي علَیهِ لَکَانَ ذَلِک خَالِصاً لِلَّهِ سبحانَه دونَ خَلْ
علَیهِ صرُوف قَضَائِهِ و لَکِنَّه سبحانَه جعلَ حقَّه علَى الْعِبادِ أَنْ یطِیعوه و جعلَ جزَاءهم علَیهِ مضَاعفَۀَ 

  ). 248، ص216نهج البالغه، خطبه(بِما هو مِنَ الْمزِیدِ أَهلُهالثَّوابِ تَفَضُّلًا مِنْه و تَوسعاً 
دهد که حتی خداوند تفضالً حقی را براي مردم در نظر گرفته است؛ حق مردم  این بیان نشان می

حضرت در ادامه درباره نقش . داشتن ثواب مضاعف است و حق خداوند اطاعت کردن مردم است
گر این حق مردمی است، حضرت  ا بیان می کنند که نشانو حقوق حاکم و مردم نکاتی ر

   :فرماید می
فَلَا تَکُفُّوا عنْ مقَالَۀٍ بِحقٍّ أَو مشُورةٍ بِعدلٍ فَإِنِّی لَست فِی نَفْسِی بِفَوقِ أَنْ أُخْطِئَ و لَا آمنُ ذَلِک مِنْ 

ا همِنْ نَفْسِی م اللَّه کْفِیلِی إِلَّا أَنْ یفِع رُهغَی بلَا ر لُوکُونَ لِرَبمم بِیدع أَنْتُم ا أَنَا وبِهِ مِنِّی فَإِنَّم لَکأَم و
الضَّلَالَۀِ بِالْه دعلَنَا بدهِ فَأَبلَینَا علَحا صا کُنَّا فِیهِ إِلَى منَا مِمأَخْرَج مِنْ أَنْفُسِنَا و لِکا لَا نَممِنَّا م لِکمى ید

  ). 250، ص216نهج البالغه، خطبه(و أَعطَانَا الْبصِیرَةَ بعد الْعمى
در عدالت باز مایستید، که من نه برتر از آنم که خطاها ) مشورت(پس از گفتن حق، یا راي زدن

می توان گفت که فرمایش امام این است که به من .... کنم، و نه در کار خویش از خطا ایمنم

                                                             
1 - Government 
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 چون فی نفسه امکان خطاي من هست مگر اینکه خداوند من را در مسیر حق نگه مشورت بدهید
چنین فرمایشی از موالیمان که معصونیت از اشتباه دارند،  نشان از نوعی عالی حکمرانی ... دارد

است که حاکمی با داشتن عصمت به مردم گوشزد می کند که او را مشورت دهند و یکی از نقش 
به روشنی جلوگر است و ) ع(متی دادن مشورت است در حکومت امام علیمهم مردم در هر حکو

افتد در مقابل نقش حاکم نیز هدایت و رهبري مردم است اگر این دو نقش در حکومتی اتفاق نی
حکمرانی نامطلوب شکل می گیرد که محکوم به فناست البته باید متذکر شود که مشورت یا 

 خواهانه باشد نه اینکه منتظر گرفتن نقطه ضعف از حاکم و شود خیرتذکري که به حاکم داده می
  .شودو امروزه نیز رعایت نمی) ع(بعد شروع به جنجال نمود که متاسفانه در زمان امام علی 

  حکمرانی
برخی ایده . یکی از سؤاالت شایع در این حوزه، هدف یا وسیله بودن دولت و حکومت است

فوق مردم و فرد می دانستند و برخی دیگر از مکاتب و آلیست ها دولت را یک هدف و واحدي 
اندیشه گران سیاسی، دولت و حکومت را وسیله اي براي عمل به برخی اهداف مورد نظر جامعه 
انسانی به شمار می آوردند و ارزش ذاتی را مختص فرد دانسته و دولت را ابزاري مکانیکی و 

همچنین متفکران سیاسی . حسوب می نمودندمصنوع دست بشر براي دستیابی به اهداف خویش م
عقیده ارسطو، هدف راستین  به. از منظرهاي مختلفی به آرمانها و اهداف دولت نگریسته اند

 یا "خیر عمومی" معتقد بود هدف حکومت "جان الك". حکومت تحقق زندگی خوب است
:  دارد؛ نخست بر این نظر بود که دولت سه هدف بزرگ"آدام اسمیت".  است"خیر نوع بشر"

حمایت از افراد در برابر : حفظ حکومت و مملکت از تجاوز خارجی یا خشونت بین المللی؛ دوم
حفظ آثار خاص و نهادهاي  ایجاد و: بی عدالتی یا سرکوب از سوي اعضاي دیگر جامعه؛ سوم
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 "1هولزندورف"به گمان . عمومی که هیچ فرد یا گروهی تمایل به ایجاد و حفظ آنها ندارند
: حفظ آزادي فرد؛ سوم: توسعه قدرت ملی؛ دوم: گر آلمانی، دولت سه هدف دارد؛ نخست اندیشه

 ضمن رتبه بندي اهداف و آرمانهاي حکومت بر "گارنر". پیشبرد ترقی اجتماعی و رفاه عمومی
این باور است که هدف اصلی و اولیه و بالواسطه دولت، حفظ صلح و نظم و امنیت و عدالت در 

رادي است که آن را به وجود می آورند؛ هدف دوم ـ که فراتر از خواستهاي فردي است ـ میان اف
توجه به تأمین رفاه عمومی در راستاي پیشرفت و ترقی ملی است، اما هدف نهایی و آرمان عالی 

  ). 241 - 239، ص 1373عالم، (دولت، اعتالي تمدن بشري است
  : ي دولت، این اهداف را می توان بر شمرد، از مؤلفه هاي جدید برا"ویلسون"به عقیده 

  ـ ترضیه اراده ها و پاسخگویی به خواسته ها؛ 1
  ـ کسب ترقی اخالقی؛ 2
  ـ تحقق بیشترین سعادت براي بیشترین افراد؛ 3
  ـ رشد شخصیت فرد؛ 4
  ـ حفظ حقوق؛ 5
   ).Wolson,1936,p141_159 (ـ متوازن کردن و نیز حمایت از منافع 6

در نخستین روز حکومت خود، به صراحت و روشنی، سیاست خود را چنین ) ع (علی بن ابیطالب
در جامعه می باشد و روش  انگیزه من از حکومت احیاي دین و برقراري قسط و عدل«: بیان نمودند

به  .مداهنه و مماشات نمی کنم خواهد بود و در این امر با احدي) ص(من همان سیره رسول اکرم 
کرد و اگر من از دید شما غایب گردم چه  د دینم سازش و مماشات نخواهمخدا قسم، من در مور

برقراري عدالت در زمینه هاي » خواهد کرد؟ در میان شما رفتار) ص(کسی به روش رسول خدا 

                                                             
1 - Holtzendorff 
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در جاي دیگر  .مهم آن حضرت به شمار می رفت گوناگون اقتصادي و اجتماعی نیز از اهداف
تو ! پروردگارا«: را از پذیرش حکومت، چنین بیان می داردحضرت علی علیه السالم انگیزه خود

نه براي اینکه  می دانی آنچه ما انجام دادیم، نه براي این بود که ملک و سلطنتی به دست آوریم و
بین رفته دینت را  از متاع پست دنیا چیزي تهیه کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه هاي از

ستم دیده ات در ایمنی قرار  ر شهرهایت آشکار سازیم تا بندگانبازگردانیم و صلح و اصالح را د
نهج البالغه (بار دیگر عملی شود گیرند و قوانین و مقررات تو که به دست فراموشی سپرده شده

  .بود یکی از مشکالت خالفت او مسأله صراحت و صداقت او در سیاست).131شهیدي، خطبه 
  ج البالغهنقش حکومت در برابر مردم از دیدگاه نه

  آنان براي دعا و مردم از تشکر و خشنودي، تقدیر نهادن، اظهار ارج -1
اِلى اَهلِ الْکُوفَۀِ عِنْد مسیرِهِ مِنَ الْمدینَۀِ اِلَى الْبصرَةِ مِنْ عبدِاللّهِ علِى اَمیرِ الْمؤْمِنینَ اِلى اَهلِ الْکُوفَۀِ 

 اِنَّ : اَما بعد، فَاِنّى اُخْبِرُکُم عنْ اَمرِ عثْمانَ حتّى یکُونَ سمعه کَعِیانِهِ.جبهۀِ االنْصارِ، و سنامِ الْعرَبِ
النّاس طَعنُوا علَیهِ، فَکُنْت رجالً مِنَ الْمهاجِرینَ اُکْثِرُ استِعتابه و اُقِلُّ عِتابه، و کانَ طَلْحۀُ و الزُّبیرُ اَهونُ 

به مردم کوفه زمانى که از مدینه به بصره مى رفت چنین نوشته ) ع(امام علی... ا فیهِ الْوجیف، سیرِهِم
 اما بعد، شما .از بنده خدا على امیرالمؤمنین به اهل کوفه، یاران بلند مقام و ســروران عـرب: است

 جویى  مردم از او عیب:را از وضع عثمان آگاه مى کنم چنانکه شنیدنش چون دیدنش باشد
کردند، و من فردى از مهاجران بودم که اکثراً از او مى خواستم رضاى مردم را جلب کند و کمتر 

سبک ترین برنامه طلحه و زبیر درباره او تندروى، رنجاندن و ناتوان ساختن . در پى سرزنشش بودم
 ).271، ص 1نهج البالغه شهیدي، نامه...(او بود

وحده ال شَریک لَه، و ال تُرَوعنَّ مسلِماً، و التَجتازنَّ علَیهِ کارِهاً، و ال تَأْخُذَنَّ اِنْطَلِقْ على تَقْوى اللّهِ 
 ،میاتَهرِ اَنْ تُخالِطَ اَبمِنْ غَی فَانْزِلْ بِمائِهِم ىلَى الْحع تقِّ اللّهِ فى مالِهِ فَاِذا قَدِماَکْثَرَ مِنْ ح مِنْه. ثُم 

  ... اِلَیهِم بِالسکینَۀِ و الْوقارِ حتّى تَقُوم بینَهم، فَتُسلِّم علَیهِمامضِ
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شریک است حرکت کن، مسلمانى را به وحشت نینداز، و  بر مبناى تقواى خداوندى که یکتا و بى
 .نگیرتر از حقّى که خداوند در مالش قرار داده از او  بدون رضاى او بر وى گذر مکن، و اضافه

هایشان مرو، با آرامش و وقار به   اى رسیدى در منطقه آب آنان درآى و به خانه چون به قبیله
، ص 25نهج البالغه شهیدي، نامه (...جانب آنان برو تا در میانشان قرار گیرى، و به آنان سالم کن و

286.(  
 خواندن داوري وبه وتفهیم مسائل، استدالل بیان و شفاف سازي و آگاه ساختن مردم، تشریح -2

  مردم
به معناي جریان آزاد اطالعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن براي تمامی ذي نفعان مربوطه 

اطالعات باید به اندازه کافی به صورت قابل فهم در دسترس باشد و از طرف دیگر اتخاذ . است
 ).5:1389ور و خلیلی، پابراهیم(تصمیمات و اجراي آنها از قوانین و مقررات مشخصی پیروي کند

فقال انا ابایعک على ان تعمل بکتاب اللّه و سنّۀ رسوله و سیرة «:فرماینددر این باره می) ع(امام علی 
الشیخین ابى بکر و عمر فقال تبایعنى على ان اعمل بکتاب اللّه و سنّۀ رسوله و اجتهد برأیى فترك 

 ).65، ص1366خوئی، (جتهاد خودم است محور عمل من کتاب خدا، روش عملی پیامبر و ا» یده

النَّبِى ودع و النَّبِى لِىو الرَّدى، و اِمام دى والْه اِمام واءال س فَاِنَّه  . لَّى اللّهولُ اللّهِ صسقالَ لى ر لَقَد و
و اَما الْمشْرِك .  اَما الْمؤْمِنُ فَیمنَعه اللّه بِایمانِهِ.اِنّى ال اَخاف على اُمتى مؤْمِناً و ال مشْرِکاً«: علَیهِ و آلِهِ

ولکِنّى اَخاف علَیکُم کُلَّ منافِقِ الْجنانِ، عالِمِ اللِّسانِ، یقُولُ ما تَعرِفُونَ، و یفْعلُ مـا . فَیقْمعه اللّه بِشِرْکِهِ
  .تُـنْـکِـرُونَ 

پیامبر خدا صلّى اللّه . مام گمراهى، و دوست پیامبر و دشمن او یکسان نیستندمسلّماً امام هدایت و ا
خداوند مؤمن را به خاطر ایمانش . بر امتم از مؤمن و مشرك وحشتى ندارم«: علیه وآله به من فرمود

که در  ولى بر شما از کسى. نماید دارد، و مشرك را محض شرکش قلع و قمع مى از فساد بازمى
دهد  مى  دانید، و انجام را خوب مى گوید آنچه  ترسم، که مى  در زبان داناست مىدل منافق و
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 آنان، ایجاد از ونگرانی ترس مردم، زدودن دل کردن روشن .آورید آنچه را زشت به شمار مى

  ).610، ص 27انصاریان، نامه نهج البالغه(مردم محبت میان و والفت شادابی امیدو
محبت  و والفت شادابی امیدو آنان، ایجاد از ونگرانی ستر مردم، زدودن دل کردن روشن -3

 مردم میان

 :در نامه خود به عبداللّه بن عباس فرماندارش در بصره چنین می فرمایند) ع(امام علی 

 ،هِمسانِ اِلَیلَها بِاالِْحالْفِتَنِ، فَحادِثْ اَه غْرِسم و ،لیسبِطُ اِبهرَةَ مصاَنَّ الْب لَماع فِ وةَ الْخَوقْدلُلْ عاح و
یغِب لَهم نَجم اِالّ    لَم.تَمیم تَمیم، و غِلْظَتُک علَیهِم، و اِنَّ بنى  عنْ قُلُوبِهِم و قَد بلَغَنى تَنَمرُك لِبنى

لَم ماِنَّه آخَرُ، و ملَه غْم فى طَلَعقُوا بِوبسالم،  یال اِس ۀ وۀً، جاهِلِیۀً خاصقَراب ۀً، وحِماً ماسبِنا ر ماِنَّ لَه و
 فَاربع اَبا الْعباسِ رحِمک اللّه فیما جرى على .نَحنُ مأْجورونَ على صِلَتِها، و مأْزورونَ على قَطیعتِها

نْ عِنْد صالِحِ ظَنّى بِک، و الیفیلَنَّ رأْیى لِسانِک و یدِك مِنْ خَیر و شَرٍّ، فَاِنّا شَریکانِ فى ذلِک، و کُ
فیک .المالسو. 

احسان امید ده، و گره ترس را  بدان که بصره جاى ورود شیطان، و کشتزار فتنه است، مردمش را به
اى و از درِ خشونت   تمیم درشتى کرده من خبر رسیده که با بنى به .از قلوبشان باز کن

اى   اى از ایشان غروب نکرد مگر اینکه ستاره که ستاره  جمعیتى هستندتمیم  اى، بنى  درآمده
جویى بر ایشان پیشى نگرفته،  دیگر به جایش طلوع نمود، کسى در زمان جاهلیت و اسالم به کینه

خاص است، ما را در صله رحم با آنان اجر است، و در  اینان را با ما خویشاوندى متّصل و نزدیکى
خدایت رحمت کند، در آنچه بر زبان و دستت از خیر و شرّ جارى ! بوالعباسا .قطع رحم مؤاخذه

مدارا کن، که هر دو در این زمینه شریکیم، و در حسن ظنّم به وجود خودت پایدار باش و  شود
  ).595-594، ص 18نهج البالغه انصاریان، نامه(والسالم. کارى مکن که نظرم از تو برگردد

خیانت  و مردم امانت آنان، حفظ به مردم حقوق زاران، رساندنکارگ و حاکم گرایی عدالت  -4
 آنان به نکردن
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رفاه یک جامعه وابسته به . هاي برابر نماید در حکمرانی مطلوب حاکم باید براي همه افراد فرصت
براي تحقق . تضمین این امر است که همه اعضاي آن احساس کنند در آن جامعه ذي نفع هستند

هاي خود  هاي الزم براي افزایش توانمندي پذیر باید از حمایت هاي آسیب این امر همه گروه
در عهدنامه خود به ) علیه السالم( حضرت علی ).5:1389پور و خلیلی، ابراهیم(برخوردار باشند

 چیزي که زمامداران را شادمان بهترین« مالک اشتر در این خصوص، چنین توصیه می کند؛ 
پایی آن در شهرها و آشکار ساختن دوستی مردم است و دوستی مردم سازد اجراي عدالت و بر می

آشکار نمی شود مگر موقعی که دلهایشان از کینه و خشم خالی شود و دلسوز نمی مانند مگر وقتی 
که زمامداران خویش را براي کارهاي خود نگاه دارند و ادامه حکومت آنان را سنگین نشمارند و 

بنابراین آرزوهاي مردم را برآورده کن و آنها را . ن حکومت تمام شودنخواهند که هر چه زودتر ای
به خوبی یاد کن و تالش و همت اشخاصی که مورد امتحان قرار گرفته اند و سختی هایی را 

کوکاران، انسان دلیر را تهییج متحمل شده اند، یادآوري نما، زیرا که یادآوري کارهاي نیک نی
امام در نامه به اشعث به  ).316، ص 53البالغه فقیهی، نامه  نهج(».نمایدکند و به تالش وادار می  می

 :قیس عامل آذربایجان چنین می نویسند

قَکنْ فَوى لِمتَرْعسم اَنْت اَمانَۀٌ، و نُقِکفى ع لکِنَّهۀ، ومبِطُع لَک سلَی لَکماِنَّ ع اَنْ . و لَک سلَی
ۀ، وعِیفى ر ثیقَۀتَفْتاتمِنْ خُزّانِهِ .  ال تُخاطِرَ اِالّ بِو اَنْت لَّ، وج زَّ ومالٌ مِنْ مالِ اللّهِ ع کیدفى ی و

اِلَى هلِّمتّى تُسح .التِکلّى اَنْ ال اَکُونَ شَرَّ ولَع و. 

ر مافوق اند دستو ات، و از تو خواسته حکمرانى براى تو طعمه نیست، بلکه امانتى است برعهده
تو را حقّى نیست که در امور رعیت به دلخواهت رفتار کنى و جز به اعتماد . خود را رعایت نمایى

مالى از مال خداى بزرگ در اختیار توست . رسد به کار بزرگى دست بزنى  به فرمانى که تو را مى
بدترین والیان براى امید است من از . داران او هستى تا آن را به من تحویل دهى  و تو از جمله خزانه

  ).579-578، ص5انصاریان، نامه نهج البالغه(تو
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 خواندن آنان و مردم براي خواهی خیر و موعظه و امیرالحاج، نصیحت نماز، نصب برپاداشتن -5

 پروردگار راه به

 :امام در نامه به محمد ابن ابوبکر چنین می نویسند

ه حینَ قَلَّده مِصرَ فَاخْفِص لَهم جناحک، و اَلِنْ لَهم جانِبک، و اِلى محمدِ بنِ اَبى بکْر رضِى اللّه عنْ
 اَسیالی و ،ملَه فِکیفى ح ظَماءالْع عطْمتّى الیالنَّظْرَةِ، ح ظَۀِ وفِى اللَّح منَهیآسِ ب  ،کهجو مطْ لَهساب

 ،هِملَیع لِکدمِنْ ع فاءالْکَبیرَةِ، الضُّع و مالِکُمغیرَةِ مِنْ اَعنِ الصشَرَ عِبادِهِ ععم سائِلُکُمتَعالى ی فَاِنَّ اللّه
اَکْـــرَم وفَه فعاِنْ ی و ،اَظْلَم فَاَنْتُم ذِّبعةِ، فَاِنْ یتُورسالْم الظّاهِرَةِ و و.  

با مردم فروتن، و نرمخو، و  ه حکومت مصر گماشتبه محمد بن ابوبکر رضى اللّه عنه وقتى او را ب
حیف و میل نبندند، و  رو باش و همه را به یک چشم و نظر ببین، تا بزرگان بر تو طمع گشاده

زیرا اى بندگان حق، خداوند بزرگ از کوچک و بزرگ . ضعیفان از عدالتت مأیوس نشوند
ترید، و اگر   ابتان کند به عذاب مستحقکند، پس اگر عذ اعمالتان، و ظاهر و نهانتان بازپرسى مى

امام در نامه اي به ). 579-578، ص 5انصاریان، نامه نهج البالغه(تر است عفو کند اوکریم
  :رابطه با وضع نماز چنین می فرمایند کارگزاران شهرها در

و صلُّوا بِهِم الْعصرَ و الشَّمس . لْغَنْزِاَما بعد، فَصلُّوا بِالنّاسِ الظُّهرَ حتّى تَفىء الشَّمس مِثْلَ مرْبِضِ ا
 النهار بیضاء حیۀٌ فى عضْو مِنَ بزى از نصف

جانب مغرب  به اما بعد، نماز ظهر را با مردم بخوانید تا وقتى که خورشید به اندازه خوابگاه 
گر   سپید وجلوهاى از روز که خورشید درپاره  گاه جماعت بخوانیدآن  ونمازعصر را به. برگردد

  ).675، ص 52انصاریان، نامه نهج البالغه(است
 ستم به که باطلی اند، محو برده را حق این که کسانی از مردم حق  قانون گرایی و ستانیدن -6

  گرایی خویش و قوم و بازي فساد، باند و تبعیض از آمده، جلوگیري دولتیان بوجود
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 حاکم تابیر کرد که حاکم باید باید از حقوق کلیه  این مولفه را می توان به عنوان قانون محوري
اجراي این گونه قوانین در یک فضاي . افراد خصوصاً حقوق محرومان محافظت به عمل آید

هاي قضایی مستقل و نیروي پلیس بیطرف و عاري از  بیطرفانه و مبتنی بر انعطاف نیازمند دستگاه
 . )5:1389پور و خلیلی، ابراهیم(فساد است

  :م به یکى از کارگزارانش چنین می فرمایند اما
لَم بِطانَتى، و شِعارى و لْتُکعج فى اَمانَتى، و اَشْرَکْتُک فَاِنّى کُنْت ،دعا بثَقَ   اَملٌ اَوجلى رکُنْ فى اَهی

اَداءِ االمانَۀِ اِلَى تى وروازم واساتى وفى نَفْسى لِم مِنْک .اَیا رلَىفَلَمالزَّمانَ ع ت... 

شریک خود نمودم، و نسبت به خویش از همه نزدیکتر قرار ) حکومت(اما بعد، من تو را در امانتم 
یک از خاندانم، براى موافقت و مدد کردن به من و رساندن امانت به سویم در نظر من  دادم، هیچ

  .)654، ص 41انصاریان، نامه نهج البالغه (...تر از تو نبود مطمئن
به عبداللّه بن زمعه که یکی از شیعیان بود به نزد امام امده بود و از درخـواسـت ) ع( امام علی 

.  اِنَّ هذَا الْمالَ لَیس لى و ال لَک، و اِنَّما هو فَىء لِلْمسلِمینَ و جلْب اَسیافِهِم:مـالـى کـرد، فـرمـوند
 رْبِهِمفى ح مفَاِنْ شَرِکْتَهرِ اَفْواهِهِمال تَکُونُ لِغَی دیهِمناةُ اَیاِالّ فَج و ،ظِّهِممِثْلُ ح کانَ لَک.  

قطعاً این مال نه از من است نه از تو، بلکه غنیمت ملّت اسالم و اندوخته ایشان و نتیجه شمشیر آنان 
ن است وگرنـه اگر با آنان در جهادشان شریک بودى تو را هم نصیبى همچون آنا. هاست  در جبهه

). 264، ص 232شهیدي، خطبه نهج البالغه(محصـول زحمـت آنـان بـراى دهـان دیگـران نیـست
اقازاده پروي و برادر ) ع(نشان می دهد که در حکومت امام علی) ع(این فرمایشات امام علی

  .پروري که معموال در حکومت هاي امروزي به چشم می خورد جایگاهی نداشته
  : مسئولیت پذیري -7

گیري در یک چارچوب زمانی  حکمرانی مطلوب نیازمند آن است که نهادها و فرآیندهاي تصمیم
نیل به این هدف تنها زمانی امکان پذیر . نفعان آن خدمات الزم را ارائه دهند منطقی به همه ذي
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 ها و تمایالت افراد احساس مسئولیت داشته است که نهادهاي تصمیم گیر نسبت به تأمین خواسته
بعد از طبقه بازرگانان و (  به مالک 53در نامه ) ع(امام علی). 5:1389پور و خلیلی، ابراهیم(باشند

از قبیل ) قرار داردند(پس از این همه، طبقه پایین : فرمایندمی) پردازندصنعتگران به طبقه پایین می
و در . ستحاجتمندان و مسکینان آن چنان کسانی که مساعدت ویاري به ایشان سزاوار ا

دستورهاي خداوند، وسعت دادن رزق هریک از آنان سفارش شده است وبراي هریک از ایشان 
نهج البالغه (اي که امور را اصالح نماید در عهده والی مقرر گردیده استحقی به آن اندازه

 ).315، ص53فقیهی، نامه 

 پاسخگویی به مردم  -8

ید به عموم مردم و همه افراد ذي نفع حاکم با. پاسخگویی یک امر حیاتی براي حاکم است
با توجه به . پاسخگویی بدون وجود شفافیت و حاکمیت قانون قابل اجرا نیست. پاسخگو باشند

بحث پاسخگویی باید گفت بهترین شکل پاسخگویی در نهج البالغه است که در هیچ مکتب یا 
امام در بخشی ). 5:1389و خلیلی، پور ابراهیم. (اي جز جامعه با سیره علوي وجود نداردهیچ جامعه

واجعلْ لِذَوِي الْحاجاتِ مِنْک قِسما تُفَرِّغُ لَهم فیهِ شَخْصک و «: از نامه اش به مالک اشتر می نویسد
وانَکاَع و كنْدج منْهع تُقْعِد و فیهِ لِلّهِ الَّذي خَلَقَک ا فَتَتَواضَعلِسا عامجم ملَه لِستَج راسِکمِنْ أَح 

و شُرَطِک حتّی یکَلِّمک متَکَلِّمهم غَیرَ متَتَعتِعٍ فَاِنّی سمِعت رسولَ اللّه ِ صلی اهللا علیه و آله یقُولُ فی 
عٍ ثُم احتَمِلِ الْخُرْقَ مِنْهم و غَیرِ موطِنٍ لَنْ تُقَدس اُمۀٌ ال یؤْخَذُ لِلضَّعیفِ فیها حقُّه مِنَ الْقَوِي غَیرَ متَتَعتِ

العِی و نَح عنْهم الضّیقَ و األَْنْف یبسطِ اللّه ُ علَیک بِذلِک اَکْناف رحمتِهِ و یوجِب لَک ثَواب طاعتِهِ 
ا به کسانی اختصاص بده که و أَعطِ ما اَعطَیت هنیئا وامنَع فی اِجمالٍ و اِعذارٍ؛بخشی از وقت خود ر

به تو نیاز دارند تا شخصا به امور آنان رسیدگی کنی و در مجلس عمومی با آنان بنشین و در برابر 
خدایی که تو را آفریده، فروتن باش و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن 

بارها از رسول خدا صلی اهللا . کندتا سخن گوي آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو 
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ملتی که در میان آنان حق ناتوانان از زورمندان بی اضطراب و بهانه : علیه و آله شنیدم که می فرمود
پس درشتی و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن و تنگ . گرفته نشود، رستگار نخواهد شد

رهاي رحمت را به روي تو بگشاید و به تو خویی و خود بزرگ بینی را از خود دورساز تا خدا د
آنچه به مردم می بخشی، برتو گوارا باشد و اگر چیزي را از کسی باز می . پاداش اطاعت دهد

 ).321، ص53نهج البالغه فقیهی، نامه(»داري، با مهربانی و پوزش خواهی همراه باشد

  نظارت بر کار مردم  -9
نان ضروري است که در نامه اش به مالک اشتر می از نگاه امام علی علیه السالم این نظارت چ

ثُم تَفَقَّد اَعماَلهم وابعثِ الْعیونَ مِنْ اَهلِ الصدقِ والْوفاءِ علَیهِم فَإِنَّ تَعاهدك فِی السرِ «: نویسد
فَإِنْ اَحد مِنْهم بسطَ یده اِلی خِیانَۀٍ ... عِیۀِألُِمورِهِم حدوةٌ لَهم علَی استِعمالِ األَْمانَۀ و الرِّفْقِ بِالرَّ

 اَخَذْتَه نِهِ ودۀَ فی بقُوبهِ الْعلَیع طْتسشاهِدا فَب بِذلِک تاکْتَفَی ونِکیع اَخْبار كهِ عِنْدلَیبِها ع تعتَماِج
الْمذَلَّۀِ و وسمتَه بِالْخِیانَۀِ و قَلَّدتَه عار التُّهمۀِ؛پس چگونگی رفتار بِما اَصاب مِنْ عملِهِ ثُم نَصبتَه بِمقامِ 

کارگزاران خود را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفادار میانشان بگمار که مراقبت و بازرسی 
ن به پس اگر یکی از ایشا. ناپیداي تو، به رعایت امانت و مداراي با مردم ناگزیر شان می کند

خیانت دست زد و گزارش جاسوسان تو از راههاي گوناگون چنین خبري را تأیید کرد، بی نیاز از 
سپس در ! گواهی گواهان به تنبیه اش دست بگشا و به میزان کردار نادرستش، بازخواستش کن

 نهج(»!جایگاه خواري بنشانش، داغ خیانت بر او بگذار و قالده ننگ و بدنامی به گردنش بیاویز
 ).318، ص53البالغه فقیهی، نامه

  نقش مردم در برابر حکومت و حاکم از دیدگاه نهج البالغه
  وفاداري به عهد و پیمان - ١

وفا همزاد درستى است، من سپرى ... اِنَّ الْوفاء تَواَم الصدقِ، وال اَعلَم جنَّۀً اَوقى مِنْه، و الیغْدِر منْ
 ).115، ص 41حسین انصاریان، خطبه نهج البالغه (...هد سراغ ندارمع  تر از وفاى به  بازدارنده
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   خیرخواهی و نصیحت گري - ٢
یکی از مهم ترین عواملی که حیات اجتماعی را منظّم می سازد، مسئولیت و نظارت عمومی مردم 

و » نام امر به معروف و نهی از منکر«این وظیفه را با . نسبت به یکدیگر و نسبت به حکومت است
  .در اسالم عنوان می شود» صیحت رهبران جامعهن«

 : مرحله اول خود کنترلی است -1

اجعلْ مِنْ نَفْسِک علَى نَفْسِک رقِیبا؛ قرار بده از نفس خود بر  :حضرت على علیه السالم مى فرماید
  )105 ایه سوره مائده،(»علَیکُم اَنْفُسکُم«).147غررالحکم و دررالکلم، ص(  .نفس خود نگاهبانى

سوره ( »قُوا أَنْفُسکُم و أَهلیکُم ناراً«: امر به معرف و نهی از منکر خانواده و کنترل خانواده -2
   ).6تحریم، آیه 

وکَذلِک جعلْناکُم أُمۀً وسطاً لِتَکُونُوا شُهداء علی «: مرحله سوم نظارت، نظارت جامعه است -3
  ).143سوره بقره، آیه ( »النَّاسِ

بنابراین، مردم که ناظران حاکمان و حکومت هستند، باید از این موقعیت همیشه مراقبت کنند  -4
 .و در گفتار و کردار حاکم انحرافی رخ ندهد. که حکومت از مسیر اصلی خودش منحرف نشود

 :امام علی علیه السالم در این باره می فرماید

مردم باید حاکمان را در خلوت و جلوت، پند و اندرز دهند .. .والنَّصیحۀُ فِی الْمشْهدِ والْمغیبِ؛...
این نوع پند و اندرز، حاکمان را از رفتار  ).496، ص 216نهج البالغه حسین انصاریان، خطبه(

  .دوگانه باز می دارد و آنان را در خدمت به مردم به راه خلوص می آورد

  .خواند فرا را آنان رهبر که مواقعی در مردم شدن جمع و گفتن پاسخ -٣
 :در این باره می فرمایند) ع(امام علی 

  اِلى جِهادِ عدوکُم دارت اَعینُکُم کَاَنَّکُم مِنَ الْموتِ فى غَمرَة، و مِنَ ... 
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سختى  افتد گویى به کنم دیدگانتان به گردش مى  شما را به جهاد دعوت مى... الذُّهولِ فى سکْرَة، 
حسین انصاریان،  نهج البالغه (.......اید ه، و در بیهوشى غفلت فرو رفتهجان کندن دچار شد

  .)107، ص 34خطبه
 .نهد می افراد عهده بر که اموري انجام و رهبري فرمان پذیرفتن - ٤

ا حقُّکُم فَاَم. اَیها النّاس، اِنَّ لى علَیکُم حقّاً، و لَکُم علَى حقٌّ :در این باره می فرمایند) ع(امام علی 
و اَما . علَى فَالنَّصیحۀُ لَکُم، وتَوفیرُ فَیئِکُم علَیکُم، و تَعلیمکُم کَیالتَجهلُوا، و تَأْدیبکُم کَیماتَعلَموا

ینَ اَدعوکُم، و الطّاعۀُ حینَ واالِْجابۀُ ح. حقّى علَیکُم فَالْوفاء بِالْبیعۀِ، والنَّصیحۀُ فِى الْمشْهدِ والْمغیبِ
رُکُمآم. 

اما حق شما بر من این است که خیرخواه . اى مردم، مرا بر شما حقّى است، و شما را بر من حقّى
شما باشم، و غنیمت شما را به نحو کامل به شما بپردازم، و شما را تعلیم دهم تا جاهل نمانید، و 

 اما حقى که من بر شما دارم وفا به بیعتى است که با من و. مؤدب به آداب نمایم تا بیاموزید
اید، و خیرخواهى نسبت به من در حضور و غیاب، و اجابت دعوتم به وقتى که شما را  نموده

، 34حسین انصاریان، خطبه نهج البالغه (...بخوانم، و اطاعت از من چون دستورى صادر کنم
  .)108-109ص

 ابل حاکم و مردمآثار رعایت و عدم رعایت نقش متق
  :فرمود) ع(امام 

و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حق الوالی علی الرعیۀ و حق الرعیۀ علی الوالی فریضۀ 
فرضها اهللا سبحانه لکل علی کل فجعلها نظاما اللفتهم و عزا لدینهم فلیست تصلح الرعیۀ اال بصالح 

ذا ادت الرعیۀ الی الوالی حقه و ادي الوالی الیها حقها الوالة و ال تصلح الوالة اال باستقامۀ الرعیۀ فا
و اعتدلت معالم العدل و جرت علی اذاللها السنن فصلح . عز الحق بینهم و قامت مناهج الدین

و اذا غلبت الرعیۀ والیها او اجحف . بذلک الزمان و طمع فی بقاء الدولۀ و یئست مطامع االعداء
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مۀ و ظهرت معالم الجور و کثر االدغال فی الدین و ترکت محاج الوالی برعیته اختلفت هنالک الکل
السنن فعمل بالهوي و عطلت االحکام و کثرت علل النفوس فال یستوحش لعظیم حق عطل و ال 

فعلیکم  .لعظیم باطل فعل فهنالک تذل االبرار و تعز االشرار و تعظم تبعات اهللا سبحانه عند العباد
 ...ون علیهبالتناصح فی ذلک و حسن التعا

 فرض کرده است، حق حاکم بر مردم، و حق مردم بر -  سبحانه -از مهمترین حقوقی که خداوند 
این حق را خداوند براي هر یک نسبت به دیگري واجب کرده، و آن را مایه نظام . حاکم است

ش چه توده مردم جز با صالح زمامداران، راه صالح در پی. الفت و عزت دینشان قرار داده است
اگر ملت حق حاکم را ادا نماید . نگیرد، و زمامداران جز با درستی و پایداري مردم، اصالح نپذیرند

 رایات عدل - 3 قواعد دین قوام گیرد، -2 حق در بینشان عزت یابد، -1و حاکم نیز چنین کند، 
 -6، و در نتیجه روزگار اصالح شود-5 سنتها بر مجاري خود روان گردند، و -4برافراشته شود، 

لیکن اگر توده مردم به .  دل دشمنان را نومیدي فرا گیرد- 7امیدها به بقاي دولت فزونی یابد، و 
 اهداف و مقاصد -1نافرمانی بر حاکم گستاخ شوند، یا حاکم بیدادگري و ستم پیشه کند، 

ستین  سنتهاي را- 4.  دین روي به تباهی گذارد-3.  نشانه هاي ستم سر برافرازد- 2. چندگونه شود
 بیماري دلها را - 7. احکام خداوندي تعطیل گردند- 6 هوسها کارفرمایی کنند و -5. رها شوند

.  خطر باطلی که رواج گرفته دلی را نلرزاند-8فروگیرد چنانکه بزرگی حقی که به تعطیل افتاده، و
خواستهاي  باز-11 تباهکاران به عزت و جاه رسند، و -10 در آن روز نیکان به خواري درافتند و-9

الهی از بندگان بسیار شود، در آن روز بر شماست که به خیرخواهی و صالح اندیشی هم بنشینید و 
 ).248، ص216نهج البالغه شهیدي، خطبه(به کمال تعاون و همیاري برخیزید

  نقش متقابل مردم و حکومت در حکمرانی مطلوب
 مدیریت در بویژه دولتی، و ریتسیاسی، مدی در علوم اخیراً که است مفهومی مطلوب حکمرانی

 مدنی، مشارکت دموکراسی، جامعه چون هایی و عبارت مفاهیم با است، و شده وارد توسعه
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همچنین  مطلوب حکمرانی. شودمی معنی پایدار و توسعه اجتماعی و انسانی عمومی، حقوق
 تلقی این روي زانپردا نظریه میان حالیکه در .شودمی تعریف توسعه فرایندهاي قسمتی از بعنوان

 خوب حکمرانی که معتقدند آنها عین حال در دارد وجود نظر اتفاق نیز خوب حکمرانی از

 قرار توجه مورد ها مشخصه دیگر کنار در را نیز پاسخگویی و مشارکت، شفافیت چون مفاهیمی

هیم ابرا(است کرده اشاره مطلوب حکمرانی فنی در و اخالقی ابعاد به (2003) کلیمنز.دهد می
 ). 6، ص 1387پور و روشن دل، 

 به است که نهادهایی و ها، فرآیندها مکانیزم شامل مطلوب حکمرانی متحد ملل توسعه برنامه در

 برآورده خودرا تعهدات و محقق را خود منافع مدنی نهادهاي و ها شهروندان، گروه آن واسطه

 و سخگویی، ثبات سیاسیاظهارنظر و پا حق چون هایی شاخص نیز جهانی بانک. سازند می
 و آزاد و انتخابات فساد قانون، کنترل مقررات، حاکمیت دولت، کیفیت آشوب، اثربخشی فقدان

 و اقتصادي کمیسیون .کرده است استفاده کشورها در مطلوب حکمرانی سنجش براي را منصفانه
 اساس بر را حکمرانی مطلوب هاي نیز شاخص (2003) اقیانوسیه و آسیا در متحد ملل اجتماعی

 و پذیر، منصفانه، کارآ، مؤثر اجماع، پاسخگو، شفاف، مسئولیت بر مشارکتی، مبتنی هاي ویژگی
  ). Kaufmann et all, 2007(نموده است تعریف قانون حاکمیت بر مبتنی

در تفسیر شریف المیزان نیز در بحث روایی که در ذیل این آیه آمده است از تفسیر درالمنثور از 
حق علی االمام ان یحکم بما انزل اهللا و ان یؤدي االمانۀ فاذا فعل «: کند چنین نقل می) ع(امام علی 

بر امام الزم است در میان مردم آن چنان حکومت کند که ... ذلک فحق علی الناس ان یسمعوا له
ین خداوند دستور آن را فرو فرستاده است و امانتی که خداوند بر او سپرده است ادا کند هرگاه چن

کند بر مردم الزم است که فرمان او را گوش فرا دهند و اطاعتش را فرض دانسته و دعوتش را 
  .) 385، ص 4تفسیر المیزان، ج (» .اجابت کنند
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شناسد و  شود قرآن کریم حاکم و سرپرست جامعه را امین و نگهبان جامعه می چنانچه مالحظه می
ست و باید ادا نماید، برداشت ائمه و شخص امام حکومت را امانت دانسته که به او سپرده شده ا

در نامه به : (فرماید در نامه هاي خود به فرمانروایان چنین می) ع(امام .نیز چنین است) ع(علی 
و ان عملک لیس لک بطعمۀ ولکنه فی عنقک امانۀ و انت مسترعی لمن «): فرماندار آذربایجان

ه تو سپرده شده است شکاري است که به چنگ افتاده مبادا چنین پنداري که امارتی که ب» ...فوقک
است، نه بلکه امانتی است که به گردنت گذاشته شده است و مافوق تو رعایت و نگهداري حقوق 

در فرمان معروف حضرت به مالک ). 226، ص5نهج البالغه فقیهی، نامه(».خواهد مردم را از تو می
اطاع فان ذلک ادغال فی القلب و منهکۀ للدین و تقرب و ال تقولن انی مؤتمر آمر ف«: اشتر دارد که

ها اطاعت کردن که  مگو من اکنون بر آنان مسلط هستم از من فرمان دادن است واز آن» ...من الغیر
نهج البالغه . (این عین راه یافتن فساد در دل و ضعف در دین و نزدیک شدن به سلب نعمت است

  ).312، ص 53فقیهی، نامه
به عدل و انصاف رفتار «: اي که به ماموران جمع آوري زکات می نویسد می فرماید در بخشنامه

کنید، به مردم درباره خودتان حق بدهید و در برآوردن حاجات مردم تنگ حوصلگی نکنید که 
، 51نهج البالغه فقیهی، نامه (» .شما خزانه داران مردم و نمایندگان آنها و سفیران امام هستید

  ).310ص
  ديجمع بن

همانطور که در متن اشاره شد نقش متقابل مردم و حاکم از جمله مباحثی بود که همواره مطرح 
حکومت در اصل نهادي . بوده و این حقوق در حکومت هاي مختلف معنا و مفهوم متفاوتی داشت

اما این نهاد از دیدگاه نهج . اجتماعی بوده زیرا، طبیعت اجتماع وجود حکومت را ایجاب می کند
لبالغه عالوه بر صبغه اجتماعی، طبیعت دینی هم دارد چرا که جامعه اسالمی در مرحله اول جامعه ا

. اي دینی است، و مبدئی که در تنظیم امور اقتصادي، سیاسی و نظامی از آن الهام گرفته می شود
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در این مقاله سعی شد با معرفی حکمرانی مطلوب و نقش متقابل مردم و حاکم در این نوع 
ومت اثار مثبت و منفی رعایت و عدم رعایت نقش متقابل حاکم و مردم در این نوع حکمرانی حک

  . از دیدگاه نهج البالغه مورد بررسی قرار گرفت
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  اخالق سیاسی در نهج البالغه نگاهی به

  
 )عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد(عبدالرضا بیگی نیا 

 )کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد( پور زهرا ملک
 )ت منابع انسانی دانشگاه شاهدکارشناسی ارشد مدیری(سمیرا شیرین بیگ 
 )کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد(مرد علی کریمی 

 
  چکیده

هایی را در ذهن انسان به وجود مرگ تدریجی آرمان بر اثر تسلیم در برابر واقعیت، پرسش 
مود تا براي نجات آرمان و اخالق از مرگ تدریجی چه باید کرد؟ چگونه باید عمل ن: آورد می

براي اتمام مکارم اخالق بی معنا جلوه نکند؟ و چه راهی براي رسیدن به ) ص(بعثت پیامبر اسالم
  سعادت و کمال وجود دارد تا فریاد علم اخالق در گلو خفه نشود؟

 در آیین هاي وحدانی، امید به نجات آرمان را در دل ها - اخالق-خوشبختانه توجه به روح جامعه
همین جهت آیین هاي یهود، مسیحیت و اسالم در پی رستگاري نوع بشر از راه زنده می کند؛ به 

این تعالیم در حوزه هاي سیاست، اقتصاد، بهداشت، . عمل به فضیلت ها و تعالیم اخالقی بوده اند
در این نوشتار تنها از اخالق در حوزه . قابل پی گیري است... جنسیت، معاشرت، مدیریت و

شناخت تعالیم و راهبردهاي اخالق در حوزه سیاست یا . ی آیدسیاست سخن به میان م
تمام تالش خود را بر توضیح آن پردازي درباره اخالق سیاسی، بحثی است که نویسنده  سخن

  .نهد می
  .سیاست، اخالق، علم اخالق، اخالق سیاسی، مولفه هاي اخالق سیاسی:واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
هاي کامالً متفاوت و گاهی هم متناقض می باشند و نی و شخصیتها داراي ماهیت هاي دروانسان

بر اساس همین تفاوت ماهوي و ساختاري است که در سیر تربیت، هر انسانی راه، روش و ماهیت 
خاص خود را برگزیده است؛ بدون تردید ماهیتی که انسان می تواند به جهت انطباق با فطرت 

کسب چنین ماهیتی در . انتخاب کند، ماهیت انسانی است هاي گوناگونانسانیش از میان ماهیت
. میسر می شود سایه پرورش متعادل و صحیح و شکوفایی هماهنگ استعدادهاي روانی و فطري

امروزه اخالق موضوعی ).26:1369محرري، (این ماهیت واالي انسانی چیزي جز اخالق نیست
ف کرده است، دلیل این توجه دو نشانه است که توجه زیادي را در سراسر جامعه ما به خود معطو

اول نقش مهم و پرمعناي رفتار اخالقی در حفظ و بقاي یک جامعه مدنی و دوم، وجود : بارز است
  ). 1991، 1آلوین و جیمز(هاي رفتار ضد اخالقی تعدادي پرشمار از نمونه

 هستند که براي گروهی معتقد :در اندیشه سیاسی غالبا دو طرز تفکر در مورد سیاست وجود دارد
براساس این . ممکنی می توان استفاده نمود دست یافتن به قدرت از هر وسیله و ابزاري و از هر راه

متمرکز نیست و سیاست مدار کاري به حق و  دیدگاه، سیاست بر هیچ یک از ارزشهاي انسانی
ت مداران جهان بر جامعه می باشد که اکثر سیاس باطل ندارد و فقط هدف او اعمال قدرت و تسلط

هدف محوري آن خدا می باشد و  تفکر دیگر، سیاستی است که).رفتار ضد اخالقی(چنین هستند
نوع سیاستی، سیاست مدار مجاز  در چنین). رفتار اخالقی( بر پایه ارزشهاي انسانی استوار است

کومتی سیره سیاسی و ح.تمسک جوید نیست براي رسیدن به حکومت به هر نوع ابزار و وسیله اي
گروه دوم است که هدف از دست یابی به  امام علی علیه السالم هم مبتنی بر نوع دوم و دیدگاه

سوي تکامل مادي و معنوي و در نهایت به طرف  حکومت در آن، این است که جامعه انسانی را به

                                                             
1 Alvin & James 
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ي برقرار نماید و زندگی سالم و مسالمت آمیزي را برا خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعی را
  .مردم فراهم آورد
  تعریف سیاست

سیاست و اخالق براى تامین سعادت بشرى :مساله سیاست آن قدر مهم است که افالطون مى گوید
انسان طبیعتا یک حیوان سیاسى : از این رو ارسطو مى گوید).169: 2فروغی، ج(ضرورى اند

ست و غایت دانش غایت همه دانش ها و هنرها نیکى ا:او همچنین مى گوید). 78:ارسطو(است
در سیاست، نیکى جز دادگرى . سیاسى که از همه دانش ها ارجمندتر است، باالترین نیکى هاست

  ).132:همان(نیست که صالح عامه بدان وابسته است
  ).196:حسینی(سیاست از دیانت، حتى از عبادت جدا نیست : شهید بهشتى فرمود

  تعریف اخالق
 شناخت یعنی اخالق«: در تعریف اخالق به طور عام گفته اندفالسفه، الهیون و منتقدان اجتماعی

واقعیت این است که تشخیص درست از غلط همیشه ساده نیست . » ناصحیح از صحیح
دانش بدخویی و نیک خویی « در فرهنگ لغت دهخدا اخالق عبارتست از .)1382سلطانی(

  ). 1296:1372دهخدا، (»ها
یند هاي عینی معنوي که دخالت تام در رشد خود واقعی دارد مجموعه اي از فرا«الهی اخالق را به 

فرایندي که طی آن، در کارکرد واحدهاي صفاتی یا ارگانیزم معنوي تعادل ایجاد می «و » 
به نظر . تفاوت قائل شده استethics و Moralityاو بین. تعریف کرده است) 1379الهی، (»شود

ي علم عمل به اخالقیات و تهذیب نفس است و است که به معنا»اخالق عملی«وي اولی همان 
: 1376الهی، (است که به علم تشخیص خوب و بد مشهور است»اخالق نظري«دومی نیز همان

185.(  
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ها، طبیعت باطنی، سرشت درونی و نیز به عنوان یکی  در فرهنگ معین اخالق به معنی خلق و خوي
ها و تدبیر انسان  انش بد و نیک خوياز شعب حکمت عملی خوانده شده و افزوده است؛ اخالق د

در عمده تعاریفی که از اخالق شده ). 174: 1371معین، (است براي نفس خود یا یک تن خاص
اخالق بیشتر امري . است، دو مقوله درونی بودن و سروکار داشتن با ارزش ها در اخالق نهفته است

ه شرایط رشد و توسعه اخالقی اجتماعی است تا فردي و در واقع بستر مناسب اجتماعی است ک
وقتی صفت اسالمی را . بندي به ارزشی خاص را فراهم می کند خاص یا به عبارتی وابستگی و پاي

ایم که محتواي آن با مرزبندي دیگر که حاوي  افزاییم، مرزي را براي آن تعیین کرده بر اخالق می
  ). 1375محسنیان راد، (تواند متفاوت باشد  صفت هاي دیگر است می

  :عناصر کلی اخالق عبارتند از
ها و پیشنهادهاي انسان خوب یک سیستمی از اصول اخالقی که ممکن است به وسیله فعالیت -1

  یا بد، درست و یا نادرست تشخیص داده شود؛
  شود؛ قواعدي از رفتارهاي مورد احترام به دسته خاصی از اقدامات انسان که تشخیص داده می -2
  ). 2000، 1ریدج و همکاراندل ب(اصول اخالق فردي -3

  تعریف علم اخالق
بررسی صفات پسندیده و چگونگی اکتساب آنها و صفات ناپسند و چگونگی اجتناب از آنها و یا 

همچنین بررسی کارها و . چگونگی خالصی از آنها مربوط به علم اخالق است) در صورت ابتال(
ارها و رفتارهاي پسندیده و ترك کارها و رفتارهاي اختیاري پسندیده و ناپسند و چگونگی انجام ک

  . باشد رفتارهاي ناپسند نیز مربوط به علم اخالق می
برخی از اندشمندان غربی همچون ژکس با تاثیرپذیري از فیلسوفان تجربی مسلک و همگام با 

علم اخالق عبارت است از تحقیق در رفتار آدمی : اند مکاتب رفتارگرا در روانشناسی، چنین گفته
                                                             
1 Delbridge et al 
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استاد مطهري با اشاره به تعریف رایج علم اخالق به منزله علم زیستن یا . دان گونه که باید باشدب
: دهند که اخالق را نباید منحصر به رفتارها و افعال ظاهري دانست چگونه باید زیست توضیح می

یه چگونه یکی در ناح: دهد گویند اخالق در دو ناحیه به ما دستور چگونه زیستن را می معموالً می
شعبه چگونه : درحقیقت چگونه زیستن دو شعبه دارد. رفتار کردن و دیگر در ناحیه چگونه بودن

 که البته -شود به اعمال انسان چگونه رفتار کردن مربوط می. رفتار کردن و شعبه چگونه بودن
 ملکات ها و شود به خوي  که چگونه باید باشد و چگونه بودن مربوط می- شامل گفتار هم می شود

البته ایشان معتقدند این بیان مبتنی برتفکیک میان چیستی و . انسان که چگونه و به چه کیفیت باشد
به عبارت دیگر، بر . ماهیت انسان از یک سو و رفتارها و صفات و ملکاتش از سوي دیگر است

ی ندارد، در اساس این دیدگاه، اخالق به نحوه زیستن انسان مربوط است و با ماهیت انسان ارتباط
حالی که بنا بر نظریه اصالت وجود از یک طرف و بالقوه بودن و نامتعین بودن شخصیت انسانی 

ها و نقش خلق و خوي ها در نحوه  انسان از طرف دیگر و تاثیر رفتار در ساختن نوع خلق و خوي
بلکه علم وجود انسان که چه نحوه وجود باشد، در حقیقت اخالق تنها علم چگونه زیستن نیست، 

  ).9-10: 1389شمالی، (چه بودن هم هست 
  هاي علم اخالق انواع رهیافت

  : شود بندي دانش اخالق به سه نوع تقسیم می در یک تقسیم
 1اخالق توصیفی  
 3یا فرا اخالق2اخالق تحلیلی  
 1اخالق هنجاري .  

                                                             
1 Descriptive Ethics 
2 Analytic Ethics 
3 Meta Ethics 
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 اخالق

و یا اخالق توصیفی برآنست باورها، اصول اخالقی مورد قبول شخص، گروه : اخالق توصیفی -
 فرهنگی را توصیف و تبیین نماید

  . پردازد به بررسی تحلیلی و فلسفی مفاهیم و احکام اخالق می: اخالق تحلیلی یا فرا اخالق -
اخالق هنجاري یا اخالق دستوري به بررسی افعال اختیاري انسان از جهت : اخالق هنجاري -

هاي  خالق هنجاري زیر مجموعها. پردازد خوبی یا بدي، بایستگی یا نبایستگی و تحلیل آنها می
عبارت است از کاربرد » اخالق کاربردي یا کاربستی«  است 2دارد که یکی از آنها اخالق کاربردي

هاي اخالقی در مورد رفتارهاي اخالقی اعم از  ها و ایدآل ها، اصول، ارزش و تطبیق استدالل
 . رفتارهاي فردي و اجتماعی

 .شود نیز می...  و4 اخالق سیاسی، اخالق تجارت،3اخالق کاربردي شامل اخالق پزشکی

   :بندي اخالق چنین است بندي مدل تقسیم طبق این تقسیم
  
  

  
  

  
  مدل تقسیم بندي اخالق): 1(شکل 

                                                                                                                                                           

1Normative Ethics 

2 Applied Ethics 

3 Medical ethics 

4 Business ethics 

 اخالق توصیفی

 اخالق ھنجاری
 اخالق سیاسی اخالق کاربردی اخالق تحلیلی
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  هاي اخالق هنجاري نظریه
براي مثال، براساس سیر . بندي کرد توان تقسیم هاي اخالق هنجاري را به اعتبارات مختلف می نظریه

و غیر ) گرا گرا و غیرطبیعت شامل طبیعت(گرا  خی یا براساس مالحظات فرااخالقی مانند واقعتاری
ترین  رسد مناسب به نظر می. بندي کرد  هاي مختلف را دسته توان دیدگاه گرا بودن، می واقع

ي تعیین هاي اخالق هنجاري، تقسیم آنها بر اساس نحوه بندي براي مکاتب یا نظریه تقسیم
ي تعیین هنجارهاي سه نوع رویکرد اصلی در میان فیلسوفان اخالق درباره. ي اخالقی باشدهنجارها

شود ـ وجود  تر اینکه چگونه امري خوب یا بد یا وظیفه اخالقی می اخالقی ـ و یا به عبارت روشن
  :دارد

  گرایانه  رویکردهاي غایت
  .دي خوب داشته باشبر اساس این رویکرد، کاري خوب است که نتیجه

 گرایانه رویکردهاي وظیفه
گرایان معتقدند کاري از نظر اخالقی خوب است که ذاتاً خوب باشد و یا از روي احساس   وظیفه

  . وظیفه انجام شود
  رویکرد فضیلت محور

گروي  ي اخالق هنجاري رقیب جدي براي غایتاي از قرن بیستم، در حوزه گرچه در بخش عمده
یراً گرایش جدید با عنوان اخالق مبتنی بر فضیلت توسط گروي وجود نداشت، اخ و وظیفه

. شود اشخاصی همچون آلس دیر مکنتایر مطرح شده است که به تدریج بر اهمیت آن افزوده می
ي اخالق است، آنچه اوالً و بر اساس این دیدگاه که در واقع طرح مجدد دیدگاه ارسطویی درباره

است و هر فعلی که متناسب با ) قابل رذایل اخالقیدر م(بالذات اهمیت دارد، فضایل اخالقی 
شمالی، (شود تلقی می» خوب«فضیلت اخالقی باشد و یا از فضیلت اخالقی نشئت گرفته باشد، 

1389.(  
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  اخالق کاربردي و نظري
هاي جدي و  ها، پرسش هاي مختلفی از زندگی و رفتار فردي و گروهی انسان امروزه در حوزه

هاي مختلف تخصصی و کاربردي در   دارد که باعث پیدایش شاخهمرتبط با یکدیگر وجود
مطالعات اخالقی همچون اخالق پزشکی، اخالق زیستی، محیط زیست، اخالق جنسی، اخالق 

  . ها، اخالق اقتصادي و اخالق سیاسی شده است رسانه
 تدریج رسد، اخالق کاربردي در واقع شعبه و شاخه اي از اخالق هنجاري است که به به نظر می

تواند جداي  گر چه به لحاظ نظري هیچ گاه نمی. شود عمالً خود به حوزه پژوهش مستقل تبدیل می
: 1389شمالی، (شود، به حیات خود ادامه دهد از نظریه اخالقی که در اخالق هنجاري انتخاب می

21 -19.(   
  اخالق سیاسی 

د؛ بنابراین تبیین جداگانه هر اخالق سیاسی واژه اي است که تعریف و تفسیر روشنی را می طلب
گاه اندیشمندان دو مفهوم اخالق و سیاست را .  الزم است"سیاست" و "اخالق"کدام از دو مفهوم 

همچنین برخی از ). 85 -80- 72 -62: 1383خراسانی، (با یکدیگر سازگار می پندارند و گاه ناساز 
 -82 -76: همان(ست را بر اخالق متفکران، اخالق را بر سیاست بار می کنند و برخی دیگر سیا

وجود گزینه هاي متفاوت در آراي اندیشمندان نویسنده را بر آن می دارد که به انتخاب ). 89
در ارتباط دو مفهوم اخالق و سیاست به نظر می آید که پیوند اخالق و . گزینه صحیح دست بزند

. خالق سیاسی جایگاهی نداردسیاست گزینه درست باشد؛ زیرا که در غیر این صورت گفتگو از ا
همچنان که در اولویت بخشی به یکی از دو طرف، می توان بارشدن اخالق بر سیاست را به عنوان 

اولویت بخشی به این دلیل است که مراد از اخالق سیاسی، به بازي گرفته . گزینه صحیح برگزید
مراد اخالقی کردن سیاست شدن اخالق از سوي سیاستمداران یا سیاسی کردن اخالق نیست، بلکه 

  ).14: 1381رنجبر، (بر پایه اخالق و عدالت است ... یا تنظیم روابط سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و
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اخالق سیاسی در اسالم جایگاهی ویژه دارد؛ چرا که اسالم از پیوند آشتی جویانه اخالق و سیاست 
پرآوازه ). 209: 1383باشد خراسانی، دم می زند و همواره در پی ارائه راهبرد به سیاستمداران می 

آن . است) ع(ترین شخصی که در اسالم به اخالق سیاسی توجهی ویژه نشان داده، امام علی 
حضرت براي حاکم نمودن نظام اخالقی معتبر در هر دو زمینه فردي و اجتماعی، از طریق 

ان در اخالقی کردن هدف موالي متقی. کارگزاران سیاسی خود به اخالقی نمودن سیاست دست زد
سیاست، اصالح مردم بود؛ اصالحی که هدایت اخالقی مردم به سوي سعادت جمعی و رهنمون 
نمودن آنان به پیروي از دستورهاي الهی و عقلی و غلبه بر هواي نفس و شهوت را مدنظر 

  . نمود، این هدف واال را با شیوه هاي اخالقی ویژه اي پی گیري)ع(امام).35: 1381رنجبر، (داشت
  )ع(مؤلفه هاي اخالق سیاسی امام علی

مؤلفه هاي شیوه اخالقی حضرت در حکومت و سیاستمداري نشان از تلفیق آرمان با واقعیت دارد 
بنابراین شناخت ). 1376کاظمی، (آرمان گرایی واقع بین بود) ع(و اعالن می کند که امام علی

حضرت، اهمیتی دو چندان می یابد؛ به عناصر عملی اخالقی کردن سیاست در دوران زمامداري 
این جهت، نویسنده با نگاهی به نامه امام به مالک اشتر و تفسیرهاي این نامه، چندین مؤلفه را به 

  .بحث می گذارد
  حق طلبی.1

 این مؤلفه یکی از اساسی ترین ارکان جامعه علوي به شمار می آید و تقریباً زیربناي چنین جامعه 
 اشاره "حق"براي شناخت این عنصر زیربنایی باید به سه تعریف از واژه . داي را تشکیل می ده

  . کرد
   به عنوان نامی از باري تعالی "حق"
   به معناي حقیقت و واقع، راست و درست و ضد باطل "حق"
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 به معناي توانایی و امتیازي است که خداوند به اشخاص عنایت نموده و مترادف با بهره و "حق"
  ). لسان العرب( می رود نصیب به کار
 در هر سه معنا اشاره می کند و پیروي از آن ها "حق"در گفتار و کردار خود به ) ع(حضرت امیر

  .را سرمشق جامعه خود قرار می دهد
 و "آخرت محوري"، "خدامحوري" سخن گفته شود، "باري تعالی" به معناي "حق"وقتی از 

 485: 242نهج البالغه، دشتی، حکمت (ول می کند  یا الهی، ذهن را به خود مشغ"وحدت حقانی"
به اثبات رسانده که در تمام زندگی اش هیچ گاه از یاد ) ع(امام علی). 517: 383و حکمت 

آن حضرت بر اساس توجه به خالق هستی و ). 235: 175همان، خطبه (خداوند غافل نگردیده است
همان، حکمت (یدن به مقصود بهره می برد مزرعه آخرت انگاشتن دنیا، از این جهان چونان راه رس

آخرت محوري آن امام همام نه تنها در وجودش ریشه دوانده بود، بلکه سبب سفارش ). 529: 463
بر پایه این اعتقاد، همواره از مردم می . هاي آخرت مدارانه اش به زمامداران و مردم نیز گردید

  ).178:نبوي(م زنندخواست که برگرد حق گرد ایند و وحدتی حقانی را رق
 اگر به معناي حقیقت و واقع، ضد باطل و راستی و درستی باشد، به موازین متعددي در "حق"

در این جلوه، . یکی از این موازین، اهمیت واقعیت است. گفتار و کردار موالي متقیان برمی خورد
نش مشاورانی که زمامداران جامعه علوي سفارش می شوند به پرهیز از گفتار خالف واقع و گزی

به عالوه تأکید ). 407: 53نهج البالغه، دشتی، نامه (تذکر به حق می دهند؛ گرچه تلخ باشد
حضرت بر اقامه حق یا کاربست آن و دفع باطل یا نفی ستم گري، جلوه دیگري از موازین حق در 

ن معنا، نفی دروغ یکی دیگر از جلوه هاي بارز ای).137: 104همان، خطبه . (این معنا به نظر می اید
( این جلوه، اولین امام را به دوري از نیرنگ زنی و عوام فریبی واداشت. گویی و فریب کاري است

  ). 301: 200همان، خطبه 
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 با بهره و نصیب مترادف باشد، می تواند حقوق الهی و انسانی از نگاه "حق"درنهایت، اگر 
ت داشتن بندگان در برابر خداوند یکی از برترین در حقوق الهی، مسئولی. امیرمؤمنان را در بر گیرد
در حقوق انسانی نیز می توان به حقوق متقابل مردم و زمامداران اشاره . حقوق به حساب می اید

. کرد و همچنان حقوق دیگر طبقات جامعه چون ارتشیان، کارمندان و قاضیان را مدنظر قرار داد
سیاستمداران به احقاق حق همه طبقات جامعه رنگ در این معنا، با موظف شدن ) ع(حق طلبی علی

  ).409-407: 53همان، خطبه (روشنی به خود می گیرد 
  عدالت محوري. 2

 و نامه 527: 437همان، حکمت (  را به معناي قراردادن هر چیزي در جاي خود"عدالت") ع(امام
، نهج البالغه، دشتی، نامه 29: 1380و دادن هر حقی به صاحبش به کار می برد قربان نیا، ). 421: 53
به عالوه در برخی موارد نیز عدالت را این گونه فرض نمود که هر چه براي خود می ).412: 53

به عدل ) ع(امیرمؤمنان). 377- 375: 31نهج البالغه، دشتی، نامه (پسندي براي دیگران هم بپسند 
 عدالت ).1379مطهري، (بیشتر از جنبه هاي اجتماعی می نگریست، نه از جنبه فردي و شخصی

و آن قدر اهمیت ) 120: 1، ج1384موسوي خویی، (محوري بهترین تقسیم کننده مؤمنان است
که مبناي عدالت ) ص(حاضر نیستم حتی لحظه اي از سیره پیامبر«: دارد که حضرت می فرماید

یش از خود بنابراین زمامدارانش را موظف می نماید تا از حکومت هاي عادل پ. »است کناره گیرم
و در چیزي که با دیگران برابرند، خود را برتر ) 421: 53نهج البالغه، دشتی، نامه (درس بیاموزند 

برابر انگاري حضرت تا جایی پیش رفت که در اجراي عدالت بین دوست و دشمن ) همان(نپندارند
باور رسید که و به این ) 88: 1، ج1384موسوي خویی، (یعنی حضرت عقیل و معاویه تفاوتی ننهاد

  ).416: 53نهج البالغه، دشتی، نامه (»ألِزِم الحقَّ منْ لَزِمه مِنَ الْقَرِیب و الْبعیدِ«
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  ابزارانگاري قدرت. 3
قدرت یکی دیگر از مؤلفه هایی است که موالي متقیان با ابزار انگاشتن آن به اخالقی کردن 

عه منابع و ابزارهایی است براي به انجام مجمو«در تعریف قدرت گفته اند که . سیاست دست زد
قدرت بنابراین تعریف، به دو صورت بهره ). 29: 1380بشیریه، (» رساندن کارویژه هاي حکومت

گاه واقع گرایانی چون ماکیاولیست ها آن را هدفی غایی می پندارند و از هر . برداري می شود
و گاه آرمان گرایانی ) 91- 85: 1383 خراسانی،(وسیله اي براي دستیابی به آن سود می جویند

چون افالطون و ارسطو آن را ابزاري براي دستیابی به اهداف انسانی و واال؛ یعنی خیر و فضیلت 
بسان دیگر آرمان خواهان، قدرت را ) ع(حضرت امیر).71: 1380بشیریه، (همگانی قلمداد می کنند

  ).43: 1381رنجبر، (ابزار نیل به سعادت و کمال جامعه می پنداشت
قدرت، نعمتی الهی به شمار می اید که چون امانتی در دست مردم ) ع(در جهان بینی امیرمؤمنان

: 1373جعفري تبریزي، (قرار دارد؛ امانتی که هرگونه سوء استفاده از آن خیانت به حساب می اید 
ابزار سوء استفاده در این نگاه، قدرت امر فاسدي نیست تا در برابر حق قرار گیرد، مگر آن که ).72

  ).77: همان(شود
  تقواي سیاسی. 4

این مؤلفه به روشنی در ابتداي نامه آن حضرت به مالک اشتر دیده می شود؛ آن جایی که مالک 
به )132: همان(به تقواي الهی؛ یعنی تنظیم رابطه با زیردستان در مسیر کمال مطلق مأمور می گردد

 می پسندید براي دیگران هم پسند می نمود، این فرمان عالوه از آنجا که حضرت هرچه براي خود
از حالت شخصی و فردي بودن صرف خارج می شود و بر تقواي سیاسی زمامداران تأکید می 

آمادگی سیاستمدار براي به دست آوردن و به کار بستن کامل «تقواي سیاسی عبارت است از . کند
مربوط به توجیه حیات معقول مردم جامعه با معلومات و تجارب و بهره برداري از استعدادهاي 

چنین تقوایی جامعه را اندام وار می بیند و سیاستمدار را موظف می ). 142: همان(» کمال اخالص
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نماید تا اندام جامعه را چون اعضاي پیکر مادي، اجزاء، استعدادها و نیروهاي درونی خود تلقی 
: همان(یت پویا در جاده کمال رشد خواهد کردنماید؛ اندامی که چونان اعضاي افراد با مدیر

143.(  
به عبارت دیگر، وجود صرف این . باید توجه داشت که تقواي سیاسی حالتی یک سویه ندارد

ویژگی در سیاستمدار کمال جامعه را در پی نخواهد داشت، بلکه مردم جامعه نیز باید فرهنگ و 
 در غیر این صورت، زمامداري که در حد اعالي .درك استفاده از زمامدار باتقوا را داشته باشند

: همان(رشد و کمال تقواي سیاسی باشد، به زجر و شکنجه و دلشکستگی دچار می گردد
از . همان گونه که موالي متقیان از مردم بی وفاي کوفه چنین ضربه اي را متحمل گردید).398

 اثر خود را در جامعه بر جاي می سوي دیگر، اختالل در تقواي سیاسی سیاستمدار نیز بدون تردید
  ).403: همان(نهد و از رشد و کمال و هماهنگی مردم آن می کاهد

  کرامت انسانی. 5
) 70:ق1397فلسفی، ( خصیصه اي است که جلوه هایش از فطرت انسان برمی اید"کرامت انسانی"

جلوه هاي این مؤلفه به نظر می اید . و به زیباترین وجه، زیبایی هاي اخالق را به تصویر می کشد
: همان(، حسن ظن)405 و403، 402: 53نهج البالغه، دشتی، نامه (در مواردي چون شهوت گریزي 

، چشم )405:همان(، نفی عیب جویی و پرده دري)403:همان(، دگردوستی و گذشت)407
ه ، انتقاد خیرخواهان)419، 418: 53همان، نامه (، نفی خودپسندي)483: 222همان، حکمت (پوشی

  .نمود پیدا کند) 1379مطهري، (و عزت و شرافت و آزادي )417، 408، 407: همان(
آن حضرت به . جلوه هاي کرامت انسانی در جاي جاي سخنان گهربار موالي متقیان می درخشد

: 1381رنجبر، (کرامت ذاتی انسان ها اعتقاد داشت و بر اساس کرامت انسان با مردم رفتار می نمود
، بر این باور بود که حکومت مبتنی بر کرامت انسانی نمی تواند اخالق و اصول آن به عالوه). 39

  ). 40: همان(را در برخورد با مردم زیر پا نهد
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  مردم گرایی. 6
این عنصر چنان با اهمیت است که اکنون حمایت سیاسی مردم از حکومت به یکی از مهم ترین 

،  در این باره عادل ترین )165: 1376می، کاظ(عناصر تحکیم بخش حکومت تبدیل گردیده است
تنها به اصرار مردم حکومت را پذیرفتم «: حاکم اسالمی نیز از مردم گرایی خود چنین یاد می کند

به دیگر سخن، زمامداري موالي ).123: 92نهج البالغه، خطبه ( ».تا در احقاق حق آنان تالش نمایم
توجه آن . و دل از وي تقاضاي پذیرش حکومت نمودندمتقیان تنها زمانی پاگرفت که مردم با جان 

حضرت به مردم زمانی نمایان تر می شود که یکی از اساسی ترین اهدافش را اصالح مردم 
  . بیان می کند) 409: همان(و احقاق حق همه طبقات جامعه)402: 53همان، نامه (» إستِصالحِ أهلِها«
این . د جلوه هاي بارز خود را به نمایش می گذارددر چند مور) ع( علی بن ابیطالب"مردم گرایی"

، رضایت )408: همان(، حق استیضاح)407: همان(نمودها در مواردي چون مشورت خواهی
به ) همان(و ایجاد دوستی میان ملت ها) 6:179نبوي، ج(، مشارکت فعال مردم)405: همان(اکثریت

  .چشم می اید
  صلح مداري. 7

جعفري (زتر می گردد که دریابیم اساس اسالم بر صلح بنا شده استاهمیت این مؤلفه آن گاه بار
به صلح محوري اسالم باور دارد و جهاد را براي ) ع(در این راستا امام علی). 522: 1373تبریزي، 

از این رو در میان جنگ ) همان("اصالح و ایجاد حیات طیبه معرفی می کند، نه کشتن بی دلیل
، همچنان که )305: 206نهج البالغه، دشتی، خطبه (داوند می طلبد صفین، برقراري صلح را از خ

 اصالح - هدنه–در خطبه صد و بیست و پنجم، براي داوري مدتی فاصله می نهد تا با متارکه جنگ 
از مهم ترین دالیل صلح محوري ).169: 125همان، خطبه (طرفین از ناحیه خداوند رقم خورد

ر حکومت براي اصالح بالد و برقراري امنیت می موالي متقیان، کوشش هدفمند وي د
  ).175: 131همان، خطبه (باشد
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  عهدمندي. 8
 بروز می کند که به نظر "عهد با دیگران" و "عهد با خود"، "عهد با خدا"این عنصر به سه صورت 

می اید مرزبندي دقیقی بر آن صدق نکند؛ اما یک نکته مشترك در هر سه عهد وجود دارد که 
از میان پیمان هاي سه گانه، ). 187: 1383عبدوس و محمدي اشتهاردي، ( عهد نام دارد وفاي به

بر همین اساس، تا سخن از پیمان به میان اید، پیمان با دیگران به . عهد با دیگران نمود بیشتري دارد
  .ذهن خطور می کند

یده این چک. آن حضرت در جاي جاي سخنانش از اهمیت عهد و وفاي به آن سخن می گوید
 و کاربرد خدعه و فریب کاري و - پیمان شکنی- گفتارها لزوم وفاي به عهد و پرهیز از نقض عهد 

میان دوست و دشمن تفاوتی نمی نهد و ) ع(در این باره امام علی. دروغ در پیمان با دیگران است
نهج (ر باشدمعتقد است که زمامدار اسالمی باید به معاهده اي که حتی با دشمنان می بندد وفادا

، از این رو با پیشنهاد یارانش براي پیمان شکنی در جنگ صفین )419: 53البالغه، دشتی، نامه 
  ).47: 1381رنجبر، (مخالفت می نماید

دومین عهدي که در سخنان حضرت به فراوانی مورد تأکید قرار گرفته، عهد با خود یا تعهد به 
، منصب و مقام بیشتر به چشم می اید؛ چراکه این عهد به هنگام پذیرش مسئولیت. وظیفه است

تعهدها و ) ص(به همین جهت پسر عم پیامبر. تعهدها و وظیفه ها بر دوش مسئوالن بار خواهد شد
وظیفه هاي ویژه اي را به هر کدام از اقشار جامعه اختصاص می دهد؛ اقشاري چون زمامداران، 

ف و عمل به تعهدات، پاي بندي به پیمان را می در این صورت انجام وظای.... کارگزاران، قاضیان و
به عنوان مثال در ساختار حکومت علوي، حاکمان وظیفه دارند که احتیاج هاي فرماندهان . نمایاند

  ). 415 و 411، 409: 53نهج البالغه، پیشین، نامه (ارتش، قاضیان، کارمندان و مردم را برآورند 
چنین پیمانی به حالت .  فرد با خداي خود می باشدسومین عهدي که از همه مهم تر است، عهد

. درونی فرد بستگی دارد و تنها زمانی کلید می خورد که انسان، متدین به یکی از ادیان الهی گردد
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به این معنا که افراد با پذیرش یک آئین، تکالیفی را به عهده خود می پذیرند که عمل به آن 
توجه به عهد با خداوند در شیوه حکومتی حضرت . اوند استتکلیف ها برابر با وفاي به عهد با خد

از طریق عمل به قرآن و سیره نبوي، جلوه اي از پاي بندي آن حضرت به پیمان با ) ع(امیر
  ).131: 169 و خطبه 421 و 411، 403: 53همان، نامه (پروردگار بود

  مصلحت سنجی. 9
.  را مدنظر قرار می داد"مصلحت"ه صورت از گفتار و کردار امیرمؤمنان بر می اید که وي به س

به عنوان مثال امام . اولین صورت، به مصلحت سنجی کرداري امام در برخی وقایع اختصاص دارد
نهج البالغه، (مصلحت را در سکوت می دید) ص(در مسأله حکومت پس از فوت پیامبر) ع(علی

  ).31:همان(ط خالفت می دانستاما با فوت خلیفه سوم مصلحت را در پذیرش مشرو ) 29: 3خطبه 
به رعایت مصلحت، یکی دیگر از صور مصلحت سنجی وي به ) ع(فرمان هاي امیرالمومنین 

یکی از این فرمان ها موظف نمودن کارگزاران سیاسی به احقاق حق هر یک از . حساب می اید
  ).409: 53همان، نامه(اقشار جامعه بر اساس مصلحت آنان است

، به آموزه هاي مصلحت محور وي )ص( سنجی جانشین بر حق پیامبرآخرین صورت مصلحت
همان، (، صبر)483: 222همان، حکمت  (این آموزه ها در مفاهیمی چون چشم پوشی. تعلق دارد

  .، راستی و درستی به چشم می اید )29: 3خطبه 
  نتیجه گیري

نه اي رقم زد که اخالق سیاسی خود را به گو) ع(کوتاه سخن این که حضرت علی بن ابیطالب
آن حضرت در اخالق سیاسی خود به عملی سازي نُه مفهوم یا مؤلفه . آرمان با واقعیت گره بخورد

به طور خالصه حق . دست زد تا واقعیت هاي گذراي زمانش را بر پایه اصول اخالقی تطبیق کند
ستفاده از آن در کنار عدالت محوري اش و ابزارانگاري قدرت بدون سوء ا) ع(طلبی امیرمؤمنان

  .براي رسیدن به حق و عدالت، سه پایه اساسی بناي اخالقی او را شکل داد
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به عالوه، تقواي سیاسی در قالب فردي و گروهی همراه با توجه به جلوه هاي کرامت انسانی سبب 
 -شد تا موالي متقیان به مردم گرایی در حکومت روي آورد و پایه هاي دیگري از نظام اخالقی

بر صلح مداري و غافل نبودن از نمایش صلح ) ع(همچنان که تأکید امام. خود را بسازدسیاسی 
. دشمن در کنار عهدمندي یا پاي بندي به پیمان هاي سه گانه، بناي این نظام را محکم تر می نمود

در جامعه علوي پایه هاي این بنا را کامل کرد تا بناي ) ع(درنهایت مصلحت سنجی حضرت امیر
  . سیاسی حضرت بر نُه پایه استوار شود-القینظام اخ

در شیوه ) ع(در مجموع، به نظر می اید که عملی سازي مؤلفه هاي نُه گانه اخالق سیاسی امام علی
حکومت، توانست چنین الگویی را به دیگر حکومت ها بنمایاند که سیاست تنها با رشد آرمان و 

اگرچه این . تن اخالق در مسلخ قدرت و سیاستاخالق به سر منزل مقصود خواهد رسید، نه با کش
الگو بیشتر حاکی از علمی سازي این مؤلفه ها در درون حوزه قدرت اسالم یا کشورهاي اسالمی 

در ) ع(است؛ اما نمی تواند مانعی براي پژوهش در زمینه الگویابی اخالق سیاسی امیرمؤمنان
در نوع مقابله اسالم با یهودیت و مسیحیت برخورد میان ملت هاي اسالمی و غیراسالمی و همچنان 

بنابراین جا دارد که با ژرف نگري در فرهنگ علوي دریابیم که براي جلوگیري از مرگ . شود
تدریجی آرمان در جهان از چه راهکارهایی می توان بهره برد و چگونه می توان روح اخالقی و 

  .نسانیت به سرنیایدانسانی را در بدن سیاست هاي بین المللی دمید تا عمر ا
  منابع

  .ارسطو، سیاست، چاپ پنگوئن
 .ي ملیکا مابرن و فرزاد یمینی، پاریس، دروي مبانی معنویت فطري، ترجمه). 1376(الهی، بهرام، 

 .جیحون:ي گروه مترجمین، تهران اخالق اصیل، ترجمه:طب روح). 1379(الهی، بهرام، 

 .موسسه نگاه معاصر: ران، آموزش دانش سیاسی، ته)1380(بشیریه، حسین، 

 .بنیاد نهج البالغه: ، حکمت اصول سیاسی، اسالم، تهران)1373(جعفري تبریزي، محمدتقی، 

 .حسینى، یادنامه شهید بهشتى
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 .بوستان کتاب: ، اخالق و سیاست در اندیشه سیاسی اسالم، قم)1383(خراسانی، رضا، ، 

 .483، ص222شارات آل علی، حکمت انت: ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .517، ص383 و حکمت 485، ص242انتشارات آل علی، حکمت : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .527، ص437انتشارات آل علی، حکمت : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .529، ص463 علی، حکمت انتشارات آل: ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .31، 29، ص3انتشارات آل علی، خطبه : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .123، ص92انتشارات آل علی، خطبه : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .137، ص104انتشارات آل علی، خطبه : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .169، ص125انتشارات آل علی، خطبه : ، نهج البالغه، قم)1383(ی، محمد، مترجم، دشت

  .175، ص131انتشارات آل علی، خطبه : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 
 .131، ص169انتشارات آل علی، خطبه : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .235، ص175انتشارات آل علی، خطبه : هج البالغه، قم، ن)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .301، ص200انتشارات آل علی، خطبه : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .305، ص206انتشارات آل علی، خطبه : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

 .377- 375، ص31آل علی، نامه انتشارات : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 

، 408، 407، 405، 403، 402، صص53انتشارات آل علی، نامه : ، نهج البالغه، قم)1383(دشتی، محمد، مترجم، 
409 ،411 ،412 ،415 ،416 ،418 ،419 ،421. 

 .1لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران، ج). 1372(دهخدا، علی اکبر، 

 .مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر: ، تهران))ع(چشم انداز امام علی(سی ، اخالق سیا)1381(رنجبر، مقصود، 

 .132، شماره 14مدیریت اخالق در سازمان، نشریه تدبیر، دوره).1382(سلطانی، مرتضی، 

هاي مختلف مطالعات اخالقی، معرفت  تأملی درباره حوزه: علم اخالق و فلسفه اخالق). 1389(شمالی، محمدعلی، 
 .7- 26ل اول، شماره سوم، ص اخالقی، سا

بوستان :  رفتاري امامان شیعه، قم-، آموزه هاي اخالقی)1383(عبدوس، محمدتقی و محمدي اشتهاردي، محمد، 
 .کتاب

 .2فروغى، سیر حکمت در اروپا، فصل افالطون، ج 
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رف اسالمی، چاپ ق، اخالق از نظر همزیستی و ارزش هاي انسانی، بی جا؛ هیئت نشر معا)1397(فلسفی، محمدتقی، 
 .سوم

 .موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر: ، عدالت حقوقی، تهران)1380(قربان نیا، ناصر، 

 .اندیشه سیاسی در عرصه عمل، تهران، قومس: ، اخالق و سیاست)1376(کاظمی، سیدعلی اصغر، 

 .لسان العرب، ماده حق و فرهنگ عمید، واژه حق

 .و اخالقیات پزشکی، مجموعه مقاالت صاحبنظران درباره اخالق پزشکیتاریخچه ). 1369(محرري، محمدرضا، 

 .4مدلی براي روزنامه نگاري در جوامع اسالمی، رسانه، شماره ). 1375(محسنیان راد، مهدي،  

 .فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر).1371(معین، محمد، 

، صص )ع(دانشگاه امام صادق: ، تهران) اولخالصه آثار شهید مطهري؛ دفتر(، صد گفتار )1379(مطهري، مرتضی، 
1-60. 

 .1شاکر، ج: ، امام شناسی، قم)1384(موسوي خویی، محمدصالح، 

 .دانش و اندیشه معاصر: ، تهران6، ج)ع(نبوي، سیدعباس، جامعه آرمانی، درج شده در دانشنامه امام علی
Alvin.A.Arens & James.K.Lobbecke,Auditing”An Integrated Approch”,6th ed 

,(1991). 
Delbridge,A.et al.(Eds) (2000), Macquarie Dictionary, Macqurie Point. 
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  نسبت اخالق و سیاست از دیدگاه نهج البالغه
 

  )استادیار گروه الهیات دانشگاه اراك(ابراهیم ابراهیمی 
رکزي کارشناس ارشد و مسؤول مرکز اطالع رسانی کتابخانه م(مرضیه فاضلی 

  )دانشگاه اراك
  

  چکیده
این مقاله کوششی در جهت تبیین نظري نسبت اخالق و سیاست از منظر نهج البالغه است و درپی 

السالم در خصوص رابطه اخالق  امام علی علیه پاسخ به این سئوال اصلی است که نگرش و دیدگاه
  نه نهج البالغه چیست؟و سیاست چیست؟ تجلی سیماي اخالقی کارگزاران جامعه اسالمی در آئی

ر محور اول که موضوعات اخالقی د: مقاله در دو محور اصلی به بررسی موضوع پرداخته است
پس از ایمان، آراستگی به فضائل اخالقی از جمله محاسبه : باشد به این نتیجه می رسیم که می

ظام اسالمی، که براي کارگزاران ن... نفس، احتراز از ذخارف دنیوي، و اتصاف به اهلیت نیک و
رهبري و پیشوایی امت را برعهده دارند امري پسندیده، نیاز عملیاتی و موجب بالندگی همه جانبه 

در محور دوم که به بررسی و تحلیل سیاسی سیره علوي می پردازد به این نتیجه . جامعه می گردد
 آن از بهترین می رسیم که تقوي سیاسی، حق محوري و در طبع آن عدالت مآبی به معناي تام

سلوك سیاسی کارگزاران به شمار می رود ، چرا که غیر از آن دین گریزي قاطبه مردم را در پی 
هم چنین فنّ شکوفاسازي، تقویت و حظ از استعدادهاي نهفته آحاد ملت خصوصاً قشر . دارد

و ملت به نوجوان،  سرمایه بی بدیلی است که مناسب ترین روش سازنده شبکه ارتباطی میان دولت 
از اینرو معیارها و مصادیق . شمار می آید که تحقق مدیریت مشارکتی را به ارمغان می آورد

 مشورت – علم گرایی - سیماي اخالقی کارگزاران دولت خدمت گذار، بامتصف شدن به دانایی
در پایان به این .  اعراض از تملق برشمرده شده است - حسن سابقه- اتحاد ملی، انسجام ملی–

بر پایه آموزه هاي وحیانی دین » اخالقی سیاست«السالم معتقد به  نتیجه می رسیم که امام علی علیه
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و  باشد و اخالق را به عنوان یک عنصر نظارت درونی براي مهار داري می اسالم در حکومت
سراسر تقویت ایمان، مردم داري و ) ع(اخالق سیاسی امام علی . کنترل قدرت تلقی نموده است

اِما اخٌ لک (ف غایی از سیاست برقراري عدالت به معناي تام آن است، تا جائی که مسلمان را هد
  .می پندارد) نَظیرٌ لک فی الخَلقِ(و غیرمسلمان را) فی الدینِ

  نهج البالغه اخالق، انسان، سیاست، دین، جامعه: واژه هاي کلیدي
  

  :مقدمه 
.  اخالقی اسالم و تبلور عینی تفکر توحیدي استنمونه کامل انسان الهی، الگوي) ع(حضرت علی

رشد کرد، در مکتب او پرورش یافت و در ) ص(انسان واالیی که از کودکی در محضر پیامبر اکرم
. پرتو ابعاد روحی و مکارم اخالقی واالي ایشان و در سایه فرهنگ قرآنی شخصیتش شکل گرفت

ت، احاطه اش به معارف الهی چنان است که او که حافظ قرآن، قرآن ناطق و مفسر راستین آن اس
  : تنها او می تواند بگوید

حتی اگر همه پرده ها کنار رود، ذره اي به یقین من افزوده نمی »« لَو کُشِف الغطاء ما ازددت یقینا«
  ).107: 1379جوادي آملی، . (»شود

هاي  ه سرشار از اندیشهالبالغ در سیره دل انگیز سیاسی خود بی نظیر می باشد و نهج) ع( علی 
البالغه کتابی است که  نهج. هاي سیاست علوي است  مدیریتی و سیاسی و علوم و فنون و سرچشمه

  . شود از آن حکمت، موعظه، توحید، شجاعت، زهد و همت بلند آموخته می
که همه چیز رنگ و بوي الهی دارد، طبعا روش ها، ) ع(  در نهج البالغه و در کالم امام علی

بزارها، مواد، مراحل، عوامل و اهداف اخالق و سیاست نیز خداگونه و به منظور تکامل انسان، ا
  . تصفیه روح، رهایی از بندگی غیرخدا و مبارزه با نفس اماره است
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در این مکتب بدترین دشمن انسان نفس هواخواه و سرکش وي است که او را به تباهی و نافرمانی 
 ).185 :1369رزمجو، (» ...دوك نَفْسک التّی بین جنْبِیکاَعدي ع«: فرا می خواند

  محور اخالق : الف
  تعریف و موضوع علم اخالق 

لسان (دانسته اند و خَلق و خُلق را به سجیه و خوي معنا کرده اند» خُلق«را جمع »  اخالق«اهل لغت 
گردد،   اصل به یک ریشه باز مى، این دو واژه در» مفردات«در کتاب »  راغب«، به گفته )194:العرب

بیند و خُلق به معنى قوا و سجایا و  خَلق به معنى هیئت و شکل و صورتى است که انسان با چشم مى
جذبه و دل ) . 158 : 1379راغب اصفهانی ، .(شود صفات درونى است که با چشم دل دیده مى

زیرا قرآن . ندان خواهد شدانداز قرآنى به آن نگریسته شود، دوچ ربایى اخالق، اگر از چشم
ترین سخن را در باره اخالق بیان  آخرین کالم الهى با بشر است و به اقتضاى این ویژگى، کامل

دهى به رفتار این جهانى  اى براى سامان فضایل اخالقى از نگاه قرآن، صرفاً وسیله. کرده است
تر، چونان مصالح ساختمانى   مهمآدمى، به غرض نظم و انتظام دادن به زندگى او نیست، بلکه از آن

  )40: 1365بهداروند، . (آید ریزى بناى حیات ابدى او به حساب مى براى پى
خَلق مربوط به ظاهر و . خُلق در برابر خَلق به کار می رود. موضوع علم اخالق، خُلق انسان است

ملکه اي : ه انددر تعریف خُلق گفت. صورت انسان است و خُلق مربوط به باطن و سیرت آدمی است
پس علم . نفسانی است که منشأ می شود تا افعال از آدمی به سادگی و به سهولت صادر گردد

خُلق هاي پسندیده و نا پسند را شناسایی می . اخالق در باره ملکات نفسانی آدمی بحث می کند
د یا آراسته کند و چگونگی پدید آمدن هریک از آنها و نیز راه هاي از بین بردن خلق هاي ناپسن

 .شدن به خلق هاي پسندیده را بازگو می کند

  :اخالق زیر سازه جامعه علوي در آئینه نهج البالغۀ
  )109نهج البالغه ، ح (هیچ همنشینى ، بسان خوش خلقى ، نیست 
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تکامل یا سقوط ملّت ها با ارزش هاي اخالقی ارتباط تنگاتنگ دارد، زیرا پیمودن راه کمال بدون 
القی ممکن نیست، و آینده سازي، و پیدایش تحوالّت شگرف اجتماعی، سیاسی، ارزش هاي اخ

بی آنکه آینده سازان متحول گردند، و در یک بازسازي درونی دچار تحوالّت اخالقی شوند، 
راه صالح و فالح را بدون چراغ همواره روشن اخالق نمی شود سپري کرد .امکان نخواهد داشت

  .ست یافتو به مراحل نهائی تکامل د
 نیز اخالق رکن و زیربناي فرهنگ جامعه و حکومت است که او خود، حامل) ع(از نگاه امام علی 

و تقویت کننده ي آن بود و براي گسترش اخالق چه در سطح جامعه و چه درون نظام سیاسی، 
نهج ( » .خذوا من اجسادکم فجودوا بها على انفسکم« : فرماید مى) ع(على . مقاومت و مبارزه کرد

از اجسادتان بگیرید، از اجسادتان کسر کنید و به روحتان و بر نفستان منت « )183البالغه ، خطبه
عبارت از یک موضوع کلى علم ) ع(این جمله رساى على .» بگذارید و آن را به کمال برسانید 

 ربک کَدحاً  ک کادِح إِلىیا أَیها الْإِنْسانُ إِنَّ: خواهى تعالى پیدا کنى اى انسانى که مى: اخالق است
. باید از جسد بگیرید و به روان بیفزائید. راه تعالى و تکامل روح این است: و خذوا مِنْ اجسادِکُم

.( با یک جمله بیان کرده است) ع(این، خود، یکى از مهمترین مسائل اخالق است که على 
  )14 :1379مشکینی

 توصیه هایی به کارگزاران صفات و مکارم اخالقی را کتاب شریف نهج البالغه ضمن رهنمود و
که الزمه شخصیت یک رهبر و حاکم حقیقی مسلمان می باشد، به خوبی مشخص و ارائه نموده 

به چشم می خورد، ولیکن ) ع(است و علیرغم مشکالت و موانعی که در برهه حکومت امام علی
واالي اخالق اسالمی درمدیریت عالی ایشان تمامی تالش خود را درتبیین و القاي ارزش هاي 

  . جامعه به کارگرفت
 از جمله مواردي که درسامان یافتن جامعه و سوق دادن آن به سوي اهداف متعالی و الهی نقش 
موثري داشت توصیه و تاکیدات امام به کارگزانش در نحوه رفتار با مردم و دوري از رذائل و 
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به کارگزارانش بر ) ع(وضوع تنوع نامه هاي حضرت امیرکژي هاي اخالقی بود و به دلیل اهمیت م
  :چند قسم می باشد که در ذیل به شرح آن می پردازیم 

 نوشته شده است که هم فقیه وعالم بودند 1نامه هائی که خطاب به کارگزارانی نظیر مالک اشتر. 1
  .وهم بینش سیاسی داشتند وهم مدیر ومدبر بودند

  : اهـل مصر، زمانى که اشـتر را زمامـدار آنان نمـودهاى آن حضرت است به  نامه از
وحشت نخوابد، و  اى از بندگان خدا را به سوى شما گسیل داشتم، که هنگام جو  بعد، بنده اما«

تر است، و  بدکاران سوزنده ساعات هولناك از دشمنان نهراسد و عقب ننشیند، از آتش سوزان بر
امرش را در آنچه مطابق حق است  بشنوید، و سخنش را. او مالک بن حارث از قبیله مذحِج است

  )38نهج البالغه، نامه (»اطاعت نمایید، که او شمشیرى از شمشیرهاى خداست
، اما مدیریت )فقیه وعالم بودند(نامه هائی که خطاب به کارگزارانی نوشته که از بزرگان بودند . 2

 .نداشتند

ودند به طوري که دیگران به حضرت عرض می  ، ازاصحاب سر آن حضرت ب2به طورمثال کمیل
کردند به ما وقت خصوصی بدهید اما درخصوص کمیل حضرت دست کمیل را گرفته وبه بیابان 

 )147نهج البالغه ، حکمت (می بردند و آن سخنان ومطالب عرفانی را به اوتعلیم می دادند

انست آنرا اداره کند، حضرت نامه  را به همین کمیل داد و او نتو1اما در زمان حکومتش منطقه هِیت
  . اي گالیه آمیز به اونوشت

                                                             
است وازدالوران بنام ) ع(ازبزرگان وازخواص اصحاب علی. مالک پسر حارث نخعی ازقبیله مذجح است -1

  .درجنگ یرموك چشم او آسیب دید و به اشترملقب گردید
 هجري متولدشد 12 به سال  کمیل پسرزیاد ازبرگزیده ترین یاران امیرالمومنین است و از بزرگان تابعین است که- 2

  . به دستور حجاج بن یوسف شهید شد82وبه سال 
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نْ اَرادراً لِمجِس صِرْت هیبِ فَقَدال م نْکِبِ، ورَ شَدیدِ الْمغَی ،لِیائِکلى اَوع دائِکةَ مِنْ اَعالْغار 

رِهِ،  نْ اَهلِلِعدو شَوکَۀً، و ال مغْن ع الْجانِبِ، و ال ساد ثُغْرَةً، و ال کاسِر نْ اَمیـرِهِ مِصـز عجال م و
  )61البالغه ، نامه  نهج(
اى، نه تو را بازوى توانایى است، و نه   براى دشمنانت که خواهان غارت دوستانت بودند پل شده«

ناحیه تو ترسى، نه مرزى را بستى و نه شوکت دشمن را شکستى، و نه حاکمى بودى  دشمن را از
  »توانى از امیر خود کارى را کفایت کنى   شهرش بخورد، و نه مىدرد اهل که به

  که از بدترین مردم عصر 2مثل زیاد بن ابیه. نامه هائی که براي کارگزاران ناصالح نوشته است. 3
 او راسرزنش می کند و در نامه 20خود بود به طوري که افراد فاسد مثل زیاد کم بود و امام در نامه 

 الْیوم غَداً، و اَمسِک مِنَ الْمالِ فَدعِ االِْسراف مقْتَصِداً، واذْکُرْ فِى«: روي فرا می خواند اورا به میانه21

تِکمِ حاجوم الْفَضْلَ لِیقَد و ،تِکرِ ضَرُوررو باش، و امروز در  اسراف را بگذار و میانه» «...بِقَد
دار، و زیادى را براى روز نیازمندى خود  براى خود نگاه اندازه الزم اندیشه فرا به سر بر، از مال به

 » .پیش فرست

مشهوراست که . مالک هنگامی که به طرف مصر می رفت درقُلزُم به دستورمعاویه شهید شد
  ".مالک چنان مرایاربود که من رسول خدارا مددکار بودم":درباره او فرمود) ع(علی

ار عضوي فعال و نماینده از پیکره اجتماع بشري است ، کارگز) ع(از اینرو در دیدگاه امام علی 
که باید شریک امورات مهمه، غم ها و شادي هاي جامعه باشد، کارگزارشخصی است که به نیابت 
از مردم پست ومقام گرفته تا خدمت کند؛ پس ناگفته پیداست باید به فضایل اخالقی خود را 

                                                                                                                                                           
اهمیت آن درقدیم به خاطر گذشتن .  هِیت شهري است درغرب عراق که امروز جزء ایاالت رمادي است- 1

  .کاروان از آنجا به حلب بوده است
  .ان بود اهواز و کرم– زیاد جانشین ابن عباس دربصره بود وابن عباس والی فارس -2
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گران عاِمل به خیرات باشد که ازجهت اختصار به آراسته نماید و در هر عمل خیري خود پیش ازدی
  :برخی رهنمودهاي اخالقی نهج البالغه استفاده می کنیم 

  
  محاسبه نفس .١

از جمله روش هایی که در ثبات اخالقی انسان بسیار مؤثر است، پاسبانیِ از خویش و محاسبه نفس 
   ). 98: 1368باقري، (است » ارزیابی اعمال و انگیزه هاي پنهانی آن«یا به عبارت دیگر 

منْ نَظَر فی عیبِ نَفْسِهِ اشتَغَلَ :نیز به این نکته اشاره می کند و می فرماید) علیه السالم ( حضرت علی
هر کس به عیب خود بنگرد این خودنگري او را از « ) 349نهج البالغه، حکمت . (عنْ عیب غیرِهِ

  ».عیب جویی دیگران بازمی دارد
فایده هاي ) علیه السالم(حضرت علی .  رفتار، از وظایف اصلی حاکمان می باشدکنترل اعمال و

منْ حاسب نَفْسه ربح ومنْ غَفَلَ عنْها خَسِرَ ومن خاف « :محاسبه و کنترل نفس را چنین برمی شمارد
لِمع نْ فَهِموم رَ فَهِمن أَبصمرَ وصرَ أبتَباعمال(کسی که «  205الغه، حکمت نهج الب(»أَمِنَ و من اِع (
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خود را حساب کند، سود می برد و کسی که از خود غافل باشد ضرر می کند و کسی که بترسد 
  ».ایمن است و کسی که پند گرفت بینا باشد و کسی که فهمید دانا شد

پس محاسبه اعمال توسط خود انسان، پیش از حساب رسی دقیق خداوند الزمه ارزش ها و حساب 
سی اعمال، راهی به سوي اصالح اعمال و نجات از آتش دوزخ می باشد و پاي بندي به اخالق ر

: مورد نظر است ، از این رو موالي متقیان می فرماید» حسنِ عمل«می باشد و در نظام تربیتی اسالم 
  ).273: ق1409حکیمی، (» الیقِلُّ عملٌ مع التَّقْوي«

: ؤثر تربیتی، خطاب به فرزندانش و همه مسلمانان می فرمایددرباره این روش م) ع(امام علی
خود را ! زِنُوا اَنْفُسکُم مِنْ قَبلِ اَنْ تُوزنُوا و حاسِبوا مِنْ قَبلِ أَن تُحاسِبوا؛ اي بندگان خدا! عِباداللّهِ«

» ان برسندبسنجید قبل از آنکه شما را بسنجند و از خویشتن حسابرسی کنید پیش از آنکه به حسابت
  ). 90نهج البالغه، خطبه(

و ). 62نهج البالغه، ص(» اَصلِحوا دنیاکُم و اعملُوا الِخِرَتِکُم کَأَنَّکُم تَموتُونَ غَدا«: هم چنین فرمود
وشا به حال طُوبی لِمن ذَکَرَ الْمعاد و عمِلَ لِلْحِسابِ و قَنِع بالْکِفافِ و رضِی عنِ اللّهِ؛ خ«: نیز فرمود

کسی که به یاد معاد باشد و براي روز حساب عمل کند و به مقدار کفایت قناعت نماید و از خدا 
  ).44نهج البالغه، حکمت (» .راضی باشد

امام خطاب به یکی دیگر از فرماندارانش که با غفلت اخالقی دچار تعدي به بیت المال و 
  :سوءاستفاده از آن شده بود می فرماید

 »بالْحِسابِ! حانَ اللّهفَس نِقاش ما تَخاف عادِ؟ أوا تُؤمِنُ بِالْمال مِثْلَ ... أمنَ فَعیسالْح نَ وساَنَّ الْح اللّهِ لَوو
لبالغه، نهج ا(» ... .الَّذِي فَعلت ما کانَت لَهما عِنْدِي هوادةٌ والظَفِرا مِنِّی بِاِرادةٍ حتّی آخُذَ الْحقَّ مِنْهما

  )41نامه 
آیا تو به معاد ایمان نداري؟ از بررسی دقیق و سخت گیري حساب در روز قیامت نمی ترسی؟ به « 

خدا سوگند اگر حسن و حسین این کار را کرده بودند هیچ پشتیبانی و هواخواهی از ناحیه من 
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محاسبه و . »ها بستانمدریافت نمی کردند و در اراده من اثر نمی گذاردند تا آنگاه که حق را از آن
بازبینی آنچه انسان در روز انجام می دهد، او را از غفلت محفوظ می دارد، و مصون ماندن از 
غفلت، در تربیت و تزکیه مؤثر و کارساز است و انسان را به تکامل معنوي و تقویت خودآگاهی 

  .سوق می دهد
  :احتراز از ذخارف دنیوي. 2

أثیرگذاري در دیگران، روشی که مطلوب و مؤثر است براي خودسازي و تهذیب نفس و ت
دل بستن به ذخارف دنیوي نظیر مال و جاه، ) ع(در مکتب اخالقی امام علی.پارسایی است

مثل الدنیا « : مذموم است چنان که می فرماید... آرزوهاي طوالنی، پیروي از هواهاي نفسانی و
( » هوى الیها الغر الجاهل و یحذرها ذو اللب العاقلکمثل الحیه لین مسها، و السم النافع فى جوفها، ی

مثل دنیا همچون مار است، پوست آن نرم و درونش زهر مرگبار “). 114نهج البالغه، حکمت 
از (باشد  و خردمند دانا از آن برحذر مى) گراید به آن مى(ورزد  است، فریفته نادان به آن عشق مى

  ) آن دورى گزیند
دنیاى شما نزد ” )3نهج البالغه، خطبه : ( نیاکم هذه ازهد عندى من عفطه عنز د: ...  و نیز فرموده

  . ”بز ماده) آب بینى(من خوارتر است از عطسه 
نهج البالغه ، : ( واهللا لدنیاکم هذه اهون فى عینى من عراق خنزیر فى ید مجذوم : و نیز فرموده

   )234حکمت 
از استخوان بى گوشت خوکى ) تر و بى ارزش(رتر به خدا سوگند این دنیاى شما در چشم من خوا“

  . ”است که در دست بیمارى جذامى باشد
نهج البالغه ، خطبه ... : ( و ان دنیاکم عندى الهون من ورقه فى فم جواده تغضمها : ...  و نیز فرموده

224(  
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ى باشد که آن تر است از برگى که در دهان ملخ و همانا این دنیاى شما نزد من خوارتر و پست... “ 
  . “... جود  را مى

آیا آزاد مردى نیست ”)454نهج البالغه، حکمت ... : ( االحر یدع هذه اللماظه الهلها :  و نیز فرموده
از آن اجتناب (را براى اهلش واگذارد؟ ) دنیاى پست(که این خرده طعام باقى مانده در میان دندان 

  ).و دورى کند
به دنیا و امورات آن، خرد آدمی را ضایع می کند و او را به اشتباه  به تعبیر آن بزرگوار پیوستن 

واعلَموا اَنَّ االْءملَ یسهِی الْعقْلَ و ینْسِی الذِّکْرَ «: کاري وامی دارد و از یاد خدا دور می سازد
  )86نهج البالغه، خطبه (فَاکْذِبوا االملَ فَاِنَّه غُرُور و صاحِبه مغْرُور؛ 

بدانید آرزوها موجب اشتباه کاري و فراموشی از یاد خدا می گردد، پس آن را دروغ انگارید؛ « 
  »زیرا آرزو فریب دهنده و آرزومند فریب خورده است

 مقْتُهم اَنْفُسهم اِنِ اِنَّ الزّاهِدِیَن فِی الدنْیا تَبکِی قُلُوبهم و اِنْ ضَحِکُوا ویشتَّد حزْنُهم و اِنْ فَرِحوا و یکْثُرُ
  ).113نهج البالغه، خطبه . (اغْتَبطُوا بِما رزِقُوا

همانا زاهدان در دنیا دل هایشان از ترس خدا می گرید، اگر چه به ظاهر خندانند و اندوهشان از « 
عذاب الهی سخت است، اگرچه در نظرها شادمانند و به جهت تقصیر در بندگی، خشم ایشان بر 

ن بسیار است هر چند به سبب آنچه به آنان روزي داده شده است، نیکویی حالشان مورد خویشت
  »غبطه دیگران است 

  :و در جاي دیگر فرمود
نهج البالغه، . (فِی صِفَۀِ الزُّهادِ، کانُوا قَوما مِنْ اَهلِ الدنْیا و لَیسوا مِنْ اَهلِها فَکانُوا فِیها کَمنْ لَیس فِیها

  ).230خطبه 
در دنیا زندگی می کنند . پارسایان گروهی هستند که ظاهرا اهل دنیایند، اما به واقع اهل آن نیستند

مانند کسی که در آن نیست، زیرا به آن دل نبسته اند و سراي عاریتش پنداشته اند آن امام پارسایان 
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نْیاکُم تِبرا والَ ادخَرْت مِنْ فَواللّهِ ما کَنَزْت مِنْ د:در این خصوص در توصیف خود می فرماید
غَنائِمِها وفْرا و الاَعددت لِیبالِی ثَوبی طِمرا و الحزْت مِنْ اَرضِها شِبرا و الاَخَذْت مِنْه اِالّ کَقُوتِ اَتانٍ 

به خدا سوگند از دنیاي « ). 45امه نهج البالغه، ن. (دبرةٍ و لَهِی فِی عینی اَدهی و اَهونُ مِنْ عفْصۀٍ مقَرَةٍ
شما طال و نقره اي نیندوخته ام و از غنائم و ثروت هاي آن، مالِ فراوان ذخیره نکرده ام و براي این 
لباس کهنه، بدلی مهیا نساخته ام و از زمین آن حتی یک وجب در اختیار نگرفته ام و از دنیا بیش از 

ین دنیا در چشم من بی ارزشتر و خوارتر از دانه تلخی خوراك مختصر و ناچیزي برنگرفته ام و ا
  »است که بر شاخه درخت بلوطی بروید 

البته انسان در سایه تفکر و اندیشه، به موقعیتی دست می یابد که در آن از ظواهر دنیا عبور می کند 
در و به معانی بلند و کشف حقایق دست می یابد و در واقع به نوعی بصیرت می رسد که حضرت 

فکر کردن به تو، بینایی و « .تَفَکُّرُك یفِیدك االِْستِبصار و یکْسِبک االِْعتِبار:این رابطه می فرماید
  )357 :1، ج1373غررالحکم،  (».عبرت گرفتن می بخشد

  :انتصاب به اهلیت نیک  .3
  :ده است به آن اشاره ش53خانوادگى از خانواده هاي صالح که در نامه   داشتن اصالت

  )53نهج البالغه ، نامه : (» اهل البیوتات الصالحه «
شوند هرگونه  کمتر تربیت مى اى و نامتعادل هاى اصیل نجیب و باشخصیت فرزندان عقده درخانواده

با توجه به این که شخصیت . بر شخصیت انسان تاثیر دارد کمبود روحى و روانى از درون خانواده
هاى اصیل داراى  کنند، اصوالخانواده امل محیط و وراثت تعیین مىروانى انسانى را دو ع روحى

  .شوند  ها دچار لغزش و انحراف نمى آداب و اخالقى هستند که فرزندان آن
  : و در جائی دیگر فرمود

نهج . (»گرامى ترین حسب و اصالت خانوادگى ، خوش خُلقى است» « اَکْرَم الْحسبِ حسنُ الْخُلْقِ« 
  )1104: 37ح البالغه ، 
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  :محورسیاست: ب
  :مفهوم لغوي و اصطالحی سیاست

تاج )؛78: ، 4، ج 1387مجمع البحرین، (السیاسۀ القیام على الشى بما یصلحه؛ «: معناى سیاست 
سیاست یعنى اقدام . » سوس«، القاموس، ماده »سوس«؛ لسان العرب، ماده »ساس«العروس، ماده 

 -ساس «سیاست در اصل از واژه «. »رى که آن را اصالح کندبراى سامان دادن چیزى به وسیله امو
وسسگرفته شده و به معناى مملکت دارى و اصالح مردم و اداره کردن کارهاى کشورى » ی

برخى سیاست را به معناى حکمرانى، زرنگى، روش صحیح ) 263,2 :1378المنجد، .( »است
گرچه لغت شناسان در تعریف ) 23 : 1380  فراتى،. (اند زندگى و اداره امور مملکت معنا کرده

اند، ولى همگان در این مهم اتفاق دارند که سیاست به معناى  سیاست تعریف جامع ارائه نداده
  .برقرارى نظم در جامعه، اداره مملکت و اصالح جامعه از ضروریات است

  :  اقسام سیاست 
سیاست غیر مشروع، یعنى خدعه، . ودتوان به دو قسم مشروع و غیر مشروع تقسیم نم سیاست را مى

: امام راحل فرمود. شود متأسفانه غالب اوقات از واژه سیاست همین معنا متبادر مى. نیرنگ و فریب
آقا، سیاست عبارت است از : رئیس امنیت آن وقت گفت... وقتى که ما در حبس بودیم«

این را ... ز پدرسوختگىدروغگویى، عبارت است از خدعه، عبارت است از فریب، عبارت است ا
، ص 13، ج 1368صحیفه نور، . (»...این سیاست مال شما است: بگذارید براى ما، من به او گفتم

سیاست مشروع، سیاست اصولى و منطقى است که جهت اصالح جامعه و حفظ نظم .)217 - 216
ت مشروع در تعریف سیاس) ره(امام خمینی ) 28: 1373مطهري، ( شود  مى از آن بهره گرفته

اما سیاست به معناى این که جامعه را ببرد هدایت کند و به آن جایى که صالح جامعه و «: گوید مى
بزرگان دین بین سیاست مشروع و غیر مشروع ) 20: 13، ج1368صحیفه نور، (» افراد است 

م در السال امام على علیه. گرفتند اند و هیچ گاه از سیاست غیر مشروع بهره نمى مرزبندى کرده
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از این رو یکى از مشکالت حضرت، صداقت . دوران حکومت خود از سیاست مشروع بهره گرفت
برخى از اصحاب ) 28: 1373مطهرى، .( تابیدند در سیاست بود، که دشمنان حضرت آن را برنمى

آیا به من دستور «: امام فرمود. به ایشان عرض نمودند که در سیاست این قدر صداقت شرط نیست
کنم ، استمداد  ها حکومت مى ید که براى پیروزى خود از ظلم در حق کسانى که بر آنده مى

زنند چنین کارى  ها در آسمان چشمک مى کند و ستاره تا خورشید طلوع مى! به خدا قسم! جویم؟
السالم از سیاست غیر مشروع بود  گیرى على علیه به خاطر عدم بهره.)75: 1الغارات، ج . (»کنم نمى

السالم در  امام على علیه. السالم سیاست مدارتر است کردند معاویه از على علیه م تصور مىکه مرد
زند و  معاویه از من سیاستمدارتر نیست، ولى او نیرنگ مى! قسم به خدا«: برابر چنین تصورى فرمود

نهج . (»اگر نیرنگ خصلت زشتى نبود، من سیاستمدارترین مردم بودم. شود مرتکب گناه مى
  )200الغه، خطبهالب

  : علوي  حکومت  و مبانی تأسیس انگیزة
  : است ، آمده)ع( امام  و یکمِ  صد و سی در خطبۀ

»ماِنََّ الله  تَعلَم  کُنِ  لَم  اَنَّهۀً  کَانَ ي  الَّذِ  ینافَسفِی  مِنَّا م  لطانٍ، والَ  س  طامِ،   فُضُولِ  مِن  شَیءٍ  التِماسالح 
   عِبادِك، و  مِن  المظلُومونَ فَیأمنَ. الدِك  بِ  فِی الح  ِص  اال  نُظهِرَ  دِینِک، و  مِن  المعالِم نَرُد لِ ولکِن

طَّلَۀُ تُقامع؛  مِن  المودِكد131نهج البالغه، خطبه” ح(  
   میل  براي  نه که) خوردهاها و زدو جنگ (  آگاهی  است  از ما صادر شده  که  آنچه بار خدایا، تو به« 

   براي  است، بلکه  دنیا بوده  از متاع  چیزي  آوردن دست  به  براي  و نه  و خالفت  سلطنت  به و رغبت
 و   و حالل  وارد گشت  بر مردم  و ستم  یافت، ظلم  و فساد در شهرها شیوع  فتنه چون (  بود که این

 تو  بازگردانیم، و در شهرهاي)  بود  تغییر یافته که(تو را   آثار دین)  تغییر نمود، خواستیم حرام
 تو   باشند و احکام  و آسودگی  در امن ات کشیده  ستم  تا بندگان  را برقرار نماییم  و آسایش اصالح

   بیان  چنین  حکومت از تشکیل) ع( امام  نیز هدف33  در خطبۀ» . گردد  جاري  مانده  ضایع که
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بر آن حضرت وارد شد، در حالی که با دست ) ع(اس در دوران خالفت علی عب ابن« : شود می
از ابن عباس پرسید قیمت این کفش چقدر است؟ ابن . زد ي خویش را پینه می کهنه خودش کفش

 ارزش همین کفش کهنه در نظر من از حکومت و امارت بر شما: هیچ، امام فرمود: گفت عباس

 آن عدالتی را اجرا کنم، حقی را به ذي حقی برسانم، یا باطلی ي تر است، مگر آنکه به وسیله بیش
  ».را از میان بردارم

، لزوم تشکیل حکومت اسالمی و ساختار اصلی آن به شرح )ع(همچنین از سخنان حضرت علی 
  :ذیل استنباط می گردد

قَ مفَو اللَّه و قَکفَو کلَیرِ عالِی الْأَمو و مقَهفَو لَّاكفَإِنَّکنْ و.      
  گیردخداوند متعال که در رأس قدرت و اختیار قرار دارد و همه چیز از او نشأت می. 1
  .امام و رهبر که بعداز خداوند سرپرستی تمامی جامعه اسالمی را به عهده دارد. 2
- والیان و فرمانداران که توسط امام انتخاب و به اداره شهري از شهرهاي اسالمی منصوب می.3

  .دندگر
، و آن که بر تو والیت دارد باالتر از تو ]رعیت[چرا که تو از نظر قدرت برتر از آنانى « : ترجمه

نهج البالغه ، نامه . ( »است  باشد که تو را والى مصر نمودهباشد، و خداوند برتر از آن کسى می مى
53(   

   وزیران و کارگزاران،-4
  )ساده ( اجرائیات جزء -5
     »      ؛  أُولَئِک خَاصۀً لِخَلَواتِک و حفَلَاتِکفَاتَّخِذْ... «

جزء چهارم یعنی وزیران و کارگزاران، از عبارات دیگري که در جاهاي مختلف نامه ذکر شده 
شود؛ مانند اینکه حضرت به مالک اشتر، امر می کند که از مردمی که است، به خوبی استفاده می

فَاتَّخِذْ أُولَئِک خَاصۀً ... «: د، براي خود وزیر انتخاب نمایداندر دستگاه ظلم، سهمی نداشته
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مخصوصا در خلوات و مجالست چنین اشخاص ...»«  )53نهج البالغه ، نامه (لِخَلَواتِک و حفَلَاتِک؛ 
  .»را یارگیر

ثِ الْأَشْتَرَ فَاسمعا لَه و أَطِیعا و اجعلَاه و قَد أَمرْت علَیکُما و علَى منْ فِی حیزِکُما مالِک بنَ الْحارِ«
          )     13نهج البالغه نامه ( » دِرعاً و مِجنّاً 

مالک بن حارث اشتر را بر شما دو نفر و کسانى که تحت فرمان شما هستند فرمانروا کردم، « 
 »ار دهیددستورش را بشنوید و از او اطاعت کنید، و او را زره و سپر خویش قر

 از نهج البالغه به وصف آنان پرداخته 53 می باشد که حضرت درمتن نامه طبقه رعیت بعد از آن -
  . است و در فرازهاي دیگر به آن پرداخته می شود
  :عملکرد سیاسی کارگزاران در نهج البالغه

عملکرد سیاسی کارگزاران در آئینه نهج البالغه، داراي خطوطی روشن و مشخص است که 
  :.ویژگی هاي عمده و برجسته آن را، به اختصار شرح می دهیم 
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  تقوي سیاسی: الف
ان تقواي حمت اولیا اهللا محارمه و الزمت قلوبهم مخافته، حتی اسهرت لیالیهم، و اظمات «

  ) 114نهج البالغه، خطبه ( »جرهمهوا
او در دلهایشان جاي داده، همانا تقواي الهی اولیاي خدا را از حرام هاي او بازداشته و ترس از «

  »نگه داشته است) به روزه(و در روزهاي داغ تشنه ) براي عبادت(چندان که آنان در شب ها بیدار 
علماي اخالق تقوا را )المفردات ذیل ماده تقوي(تقوي از ماده وقایه به معنی حفظ کردن می باشد

» رئیس االخالق«آن را ) ع(یحضرت عل. به معناي نگهداري و تحفظ ازگناه و معصیت می دانند
 بن شریح، براي آن بیش از دویست  گفتگو با همام لقب داده و در معرفی صفات مومنان در

  . اند ویژگی فرموده



  

      

141 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

  )191نهج البالغه ، خطبه ( »ایقضوا بها نومکم، و اقطعوا بها یومکم ... وصیکم بتقوي اهللا «
 خواب خود را به بیداري بدل کنید و روز خود را باتقوا... شما را به تقواي الهی سفارش می کنم «

  ».با آن به پایان رسانید
توان در حوزه سیاست، و  فردي و دوري از محرمات شرع نیست، بلکه می تقوا منحصر به امور

ها در جریان است، از تقوا سخن گفت و از تقواي سیاسی  ها و ملت میان دولت هایی که دیگر زمینه
  . نیز یاد کرد

افراد جامعه را اعضاي پیکر مادي و اجزا و  ي سیاسی عبارت از اینکه سیاستمدار همهتقوا
که پویا در جاذبه کمال است تلقی نماید و  استعدادها و نیروهاي درونی براي شخصیت خود

مادي و استعداد و نیروهاي خود داراي  چنانچه شخص سیاستمدار در مدیریت اعضاي پیکر
جامعه که مدیریت آن را برعهده گرفته  است، باید درباره اعضايعدالت، لطف و رحمت محض 
  )14: 1374فاضلی، (» .است با صفات مزبور رفتار کند

به  در فرمان حکومتی به مالک اشتر بالفاصله او را) ع(در اهمیت تقوا براي حاکم، حضرت علی
  :فرماید کند و می تقوا امر می

من فرائضه و سننه، التی ال یسعد احد اال : باع ما امر به فی کتابهامره بتقوي اهللا، و ایثار طاعته، و ات«
  ) 53نهج البالغه، نامه ( »باتباعها، و ال یشقی اال مع جحودها و اضاعتها 

را به تقواي الهی و ) مالک(امر می کند او : در فرمان استانداري مصر به مالک اشتر می فرماید« 
به آن ها ) قرآن کریم(بات و مستحبات او که در کتابش برگزیدگان فرمان خدا و پیروي از واج

  »فرمان داده است و هیچ کس جز با انکار و فروگذاشتن آن ها بدبخت نمی شود
فرمان ـ نه خواهش یا درخواست ـ دهد به تقواي الهی و  او را«یعنی » ...امره بتقوي اهللا و ایثار طاعته«

و اتباع ما امر به فی کتابه من «: دهد الهی ادامه میمراتب تقواي  و در بیان» ...گزینش طاعت او
 و امره ان یکسر نفسه من الشهوات و.... و ان ینصراهللا سبحانه بقلبه و یده و لسانه ... فرائضه و سنته
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و  هایش پیروزي آنچه در کتاب خود فرموده از واجبات و سنت«یعنی » ...یزعها عند الجمعات
را از  او را فرمان دهد تا نفس خود... دست و زبان یاري کند اینکه خداي سبحان را با دل و 

  »...ها باز دارد و هنگام سرکشی به فرمانش آرد خواهش
از همین فرمان نتیجه عمل به تقوا و عدول از آن را مختصر و مفید  در فراز اول) ع( حضرت علی

 ؛ کسی جز با»....حودها و اضاعتهاالتی ال یسعد احد اال باتباعها و ال یشقی االمع ج» :اند بیان کرده

  . بختی را نپوید و جز با انکار و تباه کردن آن بدبخت نشود پیروي آن، راه نیک
  ».هیچ بزرگواري، مثل تقوا نیست«) 113نهج البالغه، حکمت . (ال کرم کالتقوي

ان تقوي اهللا دوا دا قلوبکم، و بصر عمی : حضرت علی تقوي را تنها مونس معرفی می کند
افئدتکم، و شفا مرض اجسادکم، و صالح فساد صدورکم، و طهور دنس انفسکم، و جال عشا 

  ) 198نهج البالغه ، خطبه .( ابصارکم 
همانا تقواي خدا داروي بیماري قلب هاي شماست و بینایی کوري دل هاي شما و شفاي بیماري 

ی جان هاي شما و جسم هایتان و باعث اصالح تباهی سینه هاي شما و پاك کنندهی آلودگ
  .جالدهنده تاریکی چشم هاي شما می باشد

  : تقوا کلید هر در بسته معرفی می شود
نهج البالغه ، .( ان تقوي اهللا مفتاح سداد، و ذخیره معاد، و عتق من کل ملکه، و نجاه من کل هلکه 

  ) 230خطبه 
 بردگی و نجات از هر همانا تقواي الهی، کلید هر در بسته و ذخیره آخرت و سبب آزادي از هر

  .هالکتی است
  :  به چشم می خورد173و بهترین سفارش درخطبه 

نهج البالغه ، .( اوصیکم عباداهللا بتقوي اهللا فانها خیر ما تواصی العباد به، و خیر عواقب االمور عنداهللا 
  ) 173خطبه 
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شی است که بندگان شما را به تقواي خدا سفارش می کنم؛ زیرا این بهترین سفار! اي بندگان خدا
  .به یکدیگر می کنند و در پیشگاه خداوند بهترین پایان امور است

فکم . بتقوي اهللا و کثره حمده علی آالئه الیکم، و نعمائه علیکم، و بالئه لدیکم! اوصیکم، ایها الناس
  ) 188نهج البالغه ، خطبه !. (خصکم بنعمه، و تدارککم برحمه 

احسان ها و نعمت هایی که خدا به شما ارزانی داشته و آزمایشی که من شما را نسبت به ! اي مردم
چه بسیار نعمت هایی که . متوجه تان نموده، به تقوا و حمد بسیار خداوند سفارش می کنم

  .مخصوص شما نبوده و به رحمت خود شما را مورد عنایت قرار داده است
  :حق محوري : ب

الحق احب الیه و ان نقصه و کرثه من الباطل و ان جر الیه ان افضل الناس عند اهللا من کان العمل ب«
  )125نهج البالغه خطبه (» فائدة و زاده 

همانا برترین مردم نزد پروردگار، کسی است که عمل به حق را بیشتر از باطل دوست داشته باشد، 
  .مندش سازد هر چند که حق به او زیان رساند و اندوهگینش کند، و باطل به او سود رساند و بهره 

درستی، حکم مطابق با واقع، ضدباطل و آنچه به عهده کسی ثابت باشد و اداي «حق، که در معانی 
استعمال شده و الزمه رعایت و اداي آن  )738 و 737صص 1338: لغت نامه دهخدا ( » آن واجب 

 که مهم ترین ویژگی اعتقادي و اخالقی است. خداترسی یا داشتن وجدانی پاك و آگاه است
اصوال کسی ) ع( باید دارا باشد و به تعبیر امام علی -  از دیدگاه نهج البالغه -حاکم و رهبر اسالمی 

که مدار اندیشه ها و گفتار و رفتارش، حق باشد و در همه چیز حق را مالك ارزیابی قرار دهد، و 
 باشد، برترین مردم، از باطل بپرهیزد ولو آنکه عمل به حق برایش زیانمند و باطل براي او سودمند

  .نزد خداوند است
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با طلحه و زبیر به هنگامی که از او شکایت ) ع( در اهمیت حق محوري در گفت و شنودي که امام 
می کنند که چرا با ایشان در کارهاي مسلمانان مشورت نمی کند و از آنان کمک نمی طلبد، چنین 

  :می خوانیم
نهج . (» راي جورا فرده و کان عونا بالحق علی صاحبه رحم اهللا رجال راي حقا فاعان علیه او «

  )205البالغه خطبه 
خداي بیامرزد مردي را که چون حقی ببیند، به آن کمک کند، و اگر ستمی را مشاهده می کند « 

  .» از آن جلوگیري نماید و همه قت یاریگر صاحب حق باشد
  :می فرمایدو یا پس از واقعه نهروان و جنگ با خوارج، ضمن خطبه اي 

. »  ضعیف حتی آخذ الحق منه الذلیل عندي عزیز حتی آخذ الحق له و القوي عندي. . . «
  )37البالغه ، خطبه  نهج(

شخص خوار ستم کش، تا آن هنگام که حق او را ستمگر نگرفته ام، نزد من گرامی و ارجمند « 
  .» ز نستانده ام، ناتوان و حقیر استاست و فرد توانمند ستم پیشه، تا زمانی که حق مظلوم را از او با

رهبران سیاسی در تمام موارد اعم از مشورت، انتخاب سایرکارگزاران، داوري ها، اِعمال حق 
وحقوق دیگران باید بر محور حق عمل نمایند که خود از امهات فضائل اخالقی است و تعدي از 

  .آن ستم محسوب می شود
  : دانسته است چنان که حضرت علی ستم را بر سه نوع

فاما الظلم الذي ال یغفر . فظلم ال یغفر، و ظلم ال یترك، و ظلم مغفور ال یطلب: اال و ان الظلم ثالثه
و اما الظلم الذي یغفر فظلم العبد نفسه ). ان اهللا ال یغفر ان یشرك به: (فالشرك باهللا، قال اهللا تعالی

  ) 176نهج البالغه ، خطبه .( باد بعضهم بعضا عند بعض الهنات، و اما الظلم الذي ال یترك فظلم الع
ستمی که هرگز بخشیده نمی شود، ستمی که بدون مجازات : ستم بر سه نوع است! آگاه باشید«

نمی ماند و ستمی که بخشیده می شود و بازخواست ندارد، اما ستمی که بخشیده نمی شود شرك 
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نمی آمرزد اما ستمی که بخشیده می همانا خداوند شرك به خود را : به خداست که می فرماید
به خود روا می دارد و اما ستمی ) و ارتکاب گناهان صغیره(شود، ستمی است که انسان با لغزش ها 

امیرمؤمنان در » .که بدون مجازات نمی ماند، ستمگري بعضی از بندگان بر بعضی دیگر است
فان نیازمند دعوت کرده خطاب به مسئوالن جامعه اسالمی آنان را به رعایت حقوق مستضع

و احفظ هللا . . . ثم اهللا اهللا فی الطبقۀ السفلی من الذین ال حیلۀ لهم من المساکین و المحتاجین «:است
از !  از خداي بترسید- اي رهبران -پس « )53نهج البالغه، نامه (»ما استحفظک من حقه فیهم 

ه اي برایشان در رفع فقر و محرومیت، درباره طبقه تهیدستان و نیازمندان، که چار! خداي بترسید
و براي رضایت خداوند، آنچه را پروردگار از حق خود به شما امر فرموده است، بجاي . . . . نیست 

  »!آرید
  :عدالت خواهی : ج

  :معنایی لغوي و اصطالحی عدالت
ل، حق، داد، انصاف، اعتدا:  عدل، عدالت،  مصدر عربی هستند و در لغت به معانی متعددي چون

و در برخی از متون واژه قسط و عدل به ) دهخدا، ذیل ماده عدالت( آمده اند... میانه روي، وسط و
اما عدالت در اصطالح چنان که عالمه طباطبائی از منظر حضرت . یک معنا به کار برده شده است 

 به حق خود این که هر نیرویی که حقی دارد،« :عبارت است از: فرماید- می ) علیه السالم(علی 
  )271: 1المیزان، ج( »برسد و در جایی که شایسته است قرار گیرد

عدالت هر چیزى را در جاى خود : از امام پرسیدند عدل یا بخشش، کدام یک برتر است، فرمود
عدالت تدبیر عمومى مردم است، . سازد نهد، در حالى که بخشش آن را از جاى خود خارج مى مى

نهج البالغه ، (تر و برتر است  خاصى را شامل است، پس عدالت شریفدر حالى که بخشش گروه 
   )437کلمه 
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داند که دو شعبه از آن به ابعاد نظري و درونی  عدل را بر چهار شعبه می) السالم علیه(حضرت علی 
  : گیرد پردازد و دو شعبۀ دیگر، ابعاد عملی و بیرونی را در بر می انسان می

برفهمی ژرف نگرنده و دانشی پی به حقیقت برنده و نیکو داوري : ستو عدل بر چهار شعبه ا« 
همچنین در سیره ) 31نهج البالغه، کلمات قصار، کلمه (» .فرمودن و در بردباري استوار بودن

باالترین روشنی چشم حاکم، برپا داشتن عدل در ": می فرماید) ع(حکومت داري حضرت علی 
  )53نهج البالغه ، نامه  ("کشور است

هاى مردم  بسیارى از نیازمندى: امام علی عدالت را نیاز اساسی مردم معرفی نموده و فرموده است 
رنجى براى تو نخواهد داشت، که شکایت از ستم دارند یا خواستار عدالتند، یا در خرید و فروش 

اران و هم چنین عدالت را برترین روشنی چشم زمامد ) 53نهج البالغه نامه  (.خواهان انصافند
همانا برترین روشنى چشم زمامداران، : آشکار کننده محبت نسبت به رهبر اعالن نموده است

 53نهج البالغه نامه ( برقرارى عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است
عدالت شرط الزم جهت انتخاب جانشینان می باشد و خطاب به مالک اشتر و در مقایسه با حکام )
تو باید جانشینانى بهتر از آنان داشته باشى که قدرت فکرى امثال آنها را داشته، اما :لی فرمودندقب

کسانى که ستمکارى را بر ستمى یارى نکرده، و گناه . گناهان و کردار زشت آنها را نداشته باشند
مردم می عدالت باعث خشنودي  )53نامه . نهج البالغه( کارى را در گناهى کمک نرسانده باشند

ترین، و در عدل فراگیرترین، و در جلب  ترین چیزها در نزد تو، در حق میانه دوست داشتنى:گردد 
را از ) نزدیکان(ترین باشد، که همانا خشم عمومى مردم، خشنودى خواص  خشنودى مردم گسترده

عدالت در )53 نهج البالغه ، نامه ( .کند أثر مى برد، اما خشم خواص را خشنودى همگان بى بین مى
در  )  224نهج البالغه،  قصار ( روش عادالنه، مخالفان را درهم شکند: هم شکننده مخالفان است 

همه در مقابل قانون برابر بودند وهیچ گونه تفاوت و برتري ) السالم علیه(حکومت حضرت علی
  . میان اشخاص، گروه ها و طبقات اجتماعی وجود نداشت
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  : اطیمشارکت مردم و شبکه ارتب
  :فرماید  ازنهج البالغه می112  در خطبۀ) ع(امام

»لی  اِخوانٌ  اِنَّما اَنتُم وا فَرَّقَ  دینِ  عینَکُم  اهللاِ، مخُبثُ ال  اِ  ب  رائِرِ، والس  وءشما   که  درستی  الضَّمائِرِ؛ به  س 
  ». سرائر و سوء ضمایر است ، خبثشود  شما می  بین  اختالف  باعث  که  هستید و آنچه  دینی برادران

شگفتا شگفتا از این « : در یکی از بلیغ ترین فرازهاي خویش فرمودند ) ع(هم چنین حضرت علی 
واقعیت که قلب انسان را میمیراند و دچار اندوه می کند که دشمنان در باطل خود وحدت دارند و 

دیشه صوابی وجود داشته باشدبا مسیر واقعیت این است که اگر ان. شما در حق خود شاخه شاخه اید
ناصواب محقق نخواهد شد و این شیطان است که در کمین این راه هاي ناصواب منتظر به دام 
انداختن دلهاي مریض است تا تخم نفاق بکارد و میوه دشمنی برچیند و در این مسیر از هیچ اندکی 

   )27البالغه ، خطبه  نهج(.»هم چشم نخواهد پوشید
ن اسالم براي جلب نظر و مشارکت مردم اهمیت ویژه قائل است و آن را الزمه حکومت دین مبی

احکام الهی می داند، ازاینرو کارگزاران سیاسیِ اگر بخواهند خوب کار کنند  اسالمی و اجراي
نباید خودسر باشند،  آنها باید توده مردم را احترام کنند و از قدرت فکري و عملی آنها کمک 

قدر اعالن آمادگی مردم را در انجام هر امري پاس بدارند، آنها باید ارزش گروه هاي بخواهند و 
کاري و ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد را بدانند و پشتوانه دولت را با جلب نظر عمومی مردم همواره 

کارگزاران نظام سیاسی باید درجستجوي افراد شایسته . ژي استوار، محکم نگهدارند همچون د
 انجام کارباشند و بدانند که چگونه به اهداف مورد نیاز نظام ازطریق شبکه ارتباطی مؤثر براي

اگرکارگزاران هوشیاري علمی خود را به کار بندند، از زیرساخت هاي اصلی . دست می یابند
جامعه که شایستگی و توانمندي هاي مردم هست استفاده می کنند و استعدادهاي بالقوه مردم به 

با انتظام چنین وحدتی، راه بر اندیشه و دلهاي . تعداد بالذات شکوفا وهویدا می گرددصورت اس
خصوصاً ( شکوفا سازي قدرت اندیشه و توانایی جسمی ملت . مریض، مسدود خواهد شد
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کشف معدن بی بدیلی است که هرآنچه از آن برداشت شود طالي ) قشرتحصیل کرده و جوان 
که هر لحظه تخم نفاق را براندخته و تمایل به مشارکت بیشتر کیمیایی از آن صادر می گردد 

اعم از تحریم هاي سیاسی، اقتصادي، علمی،  فرهنگی جنگ نرم،  (مردمی براي حضور درصحنه 
به چشم می خورد و درواقع این ملت هستند که همواره درخانه دولت جایگزین واستوار گام ...) و

بناي دولت بر بن مایه ضعیفی نهاده میشود که هم چون خاکستر برمی دارند و اگر غیر از این باشد 
این امر دال بر اهمیت و . زیر آتش با کوچکترین وزش باد وطوفانی به این سو و آنسو می رود

تعالیم عالیه ي اسالم و سیره علمی و عملی . ارزشمند بودن سرمایه هاي انسانی دولت ها می باشد 
به برخورد صحیح و اصولی به نظرها و رکاران حکومت اسالمی را ائمه معصومین، توجه دست اند

 جلب می کند و از آنان می خواهد که تصمیمات مهم را با همفکري و پیشنهادهاي مختلف مردمی
تبادل اندیشه و مشورت با صاحبان نظر اتخاذ نمایند، بنابراین کارگزاران با کفایت، کارآزموده و 

ق می توانند از نقش ابقایی مردم به عنوان مناسبترین بسترتحقق برخوردار از قدرت اندیشه خال
  .آرمان مدیریت مشارکتی وشبکه ارتباطی استفاده نمایند

اگرچنین حسن رابطه اي دیده شود درتمامی زمینه هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، دولت در 
  .میان مردم پایگاه محکمی دراطاعت پذیري نیزدارد

. خورد  می  چشم  به  فراوانی  است، تذکرات البالغه  نهج هاي  خطبه ترین  طوالنی ه قاصعه ک در خطبۀ
  :فرمایند می) ع(حضرت

»یثُ فَانظُرُوا کَیفألُ  َم  اال  کانَتِ  کانُوا ح ۀً، وجتَمِعهوأُ  َ  اال  م ؤتَلِفَۀً، وم  القُلُوب عتَدِلَۀً، وَیدي  اال  م   
تَرادِفَۀً، وم  وفیالس تَناصِرَةً، وصائِرُ  مالب  نافِذَةً، و  زائِمةً؛ پس  العکردند، آن  می  نظر کنید چه  واحِد  

 یکدیگر  ها براي  بود، دست  نزدیک  هم ها به  و اتحاد داشتند، دل  ائتالف  با هم  ملت  همۀ  که هنگام
  ها یگانه  و تصمیم  سو دوخته  یک  به یدگان همدیگر و د  و پناه  پشت کرد، و شمشیرهاشان کار می

  ».بود
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ها در  آیا همان»! العالَمینَ  رِقابِ  علی  ملُوکاً  َرضینَ، و  اال  اَقطارِ  فِی  یکُونُوا اَرباباً اَلَم«:  صورت در آن
   فِی  ما صاروا اِلَیهِ لیفَانظُرُوا اِ« نداشتند؟  قدرت  همه  نبودند و آیا آن  و تکامل  ترقی  در حال  موقع آن

   تَشَعبوا مختَلِفِینَ، و  َفئِدةُ، و اال  و  الکَلِمۀُ اختَلَفَتِ  ُلفَۀُ، و  اال  تَشَتَّتَتِ  الفُرقَۀُ، و  وقَعتِ هِم، حِینَ  اُمورِ آخِرِ
  هِم  اَخبارِ  قَصص  بقِی  نِعمتِهِ، و  غَضارةَ  سلَبهم تِهِ، و کَرام  لِباس  عنهم  اهللاُ  خَلَع تَفَرَّقُوا متَحارِبِینَ، قَد

 پیدا کردند و   و اختالف  افتراق  با هم  که ها هنگامی  ملت  همان ولی». منکم  لِلمعتَبِرِینَ  عِبرَةً فِیکُم
 را   کرامت اوند لباسوجود آمد، خد  آنها به ها میان بندي  شد و جناح  با یکدیگر متفاوت کلماتشان

   باقی  پند و موعظه  عنوان  ما به  براي  و اخبار ایشان ها را از آنها گرفت  کرد و نعمت  سلب از آنان
  .ماند

        
  
  
  
  

 تحقق مدیریت مشاركتي
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  نمودار تحقق مدیریت مشارکتی درنظام اسالمی
 ساخته می رسیم که فن سیاست و مدیریت بر مردم از هر شخصی) ع( اینجا به گفته امام علی 

 رهبري و مسئولیت اداره اجتماع به منزله تن پوشی نیست که هر کسی - در خطبه شقشقیه - . نیست
فاعلم ان افضل عباد اهللا عند اهللا امام عادل هدي و هدي فاقام سنۀ معلومۀ و «.الیق پوشیدن آن باشد 

 و هدایت یافته و بلکه این جامه شایسته برترین بندگان خداست که دادگر» «امات بدعۀ مجهولۀ 
صالح هستند و می توانند مردم را به سوي فضایل و روشنایی هاي دین راهنمایی کنند و برپاي 

 نهج البالغه ، ».و از بین برنده بدعتها و کجرویها باشند ) ص(دارنده سنتهاي سنیه رسول اکرم 
  »163خطبه 
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  :سیماي سیاسی کارگزاران 

  
 اشاره - به اقتضاي حال و مقام -ج البالغه شریف،  به رفتار سیاسی کارگزاران در نه) ع(امام علی 

کرده  و رهنمودهاي حکیمانه اي را براي هر حکومتی که خود را دینی بداند ، نظیر نکته هاي ذیل 
  :بیان نموده است

 توانمندي و دانایی کارگزار در اجراي احکام شریعت  
  )173نهج البالغه، خطبه (» اقواهم علیه و اعلمهم بامر اهللا فیه ) فۀبالخال(ان احق الناس بهذا االمر «

تواناترین مردم در اداره و سیاستگزاري جامعه و ) رهبري(همانا سزاوارترین مردم براي خالفت 
  .داناترین آنان به احکام خداوندي است 
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. » مۀ و امات بدعۀ مجهولۀ فاعلم ان افضل عباد اهللا عند اهللا امام عادل هدي و هدي فاقام سنۀ معلو«
  )162، خطبه نهج البالغه“

بدان که برترین بندگان نزد خداوند، رهبر عادل و درستکاري است که خود به راه حق هدایت 
را برپا دارد و بدعت ) ص(یافته و دیگران را نیز راهنما باشد و سنت و طریقه آشکار زندگی پیامبر 

  .ز نادرستی آن آگاه سازد باطل را از میان ببرد، و مردم را ا
  )87 ، خطبهنهج البالغه(. » . . .فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه قد الزم نفسه العدل . . . «

از جمله معادن دین خدا و از لحاظ استواري در ایمان و معرفت ) رهبر دادگر پرهیزکار(پس او 
را مالزم خود قرار داده است زمین اوست، زیرا چنین رهبري، دادگري ) کوههاي(چونان میخهاي 

.  
   همگرایی علم با عمل به اوامرالهی  

من نصب نفسه للناس اماما فلیبدا بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره و لیکن تادیبه بسیرته قبل تادیبه بلسانه «
  )7016غرر الحکم، ح . ( » و معلم نفسه و مؤدبها احق باالجالل من معلم الناس و مؤدبهم 

را پیشواي مردم کرده است، باید پیش از یاد دادن به دیگران، نخست به تعلیم کسی که خود « 
خویش بپردازد و قبل از ادب کردن مردم به وسیله زبان و گفتار، به شیوه عمل و رفتار خویش آنان 

 از ادب کننده مردم - از لحاظ بزرگداشت و احترام -همانا آموزنده نفس خود، . را ادب کند 
  » .سزاوارتر است

ایها الناس انی و اهللا ما احثکم علی طاعۀ اال و اسبقکم الیها و ال انهاکم عن معصیۀ اال و اتناهی «
  )175نهج البالغه ، خطبه( » قبلکم عنها

اي مردم به خدا سوگند، من هیچگاه شما را به فرمانبري خداوند فرانخوانده ام، مگر آنکه در عمل «
ته ام و شما را از چیزي منع نکرده ام جز آنکه قبل از شما کردن بدان فرمان، بر شما پیشی جس

  ».خودم از آن دوري جسته ام 



  

      

153 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

  مشورت با افراد شایسته:  
نهج » .پشتوانه اي همچون مشورت نیست »« ال ظهیر کالمشاورة«: علی علیه السالم فرمودند

   )54البالغه، حکمت 
  .)161نهج البالغه، حکمت (  عقولهامن استبد برأیه هلک، و من شاور الرّجال شارکها فی

انداخت خود را در خرد  که با مردمان رأي بر هر که خود رأي گردید به هالکت رسید و هر« 
  »آنان شریک ساخت

او باید در . از وظایف مهم رهبر جامعه اسالمی، مشاورت دائمی با فرزانگانی متقی و شجاع است 
  دارد انتخاب چنین مشاورانی دقت کافی مبذول 

با چنین ) ع(و از این روست که امام علی . اطاعت از اینان شرك به ذات الهی می باشد 
هشدارهایی زمامداران اسالمی را به انتخاب مشاوران و ندیمانی مصلح و متخلق به سجایاي کریمه 

  :دعوت می فرماید
 یضعفک عن و ال تدخلن فی مشورتک بخیال یعدل بک عن الفضل و یعدك الفقر و ال جبانا«

االمور و ال حریصا یزین لک الشره بالجور فان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتی یجمعها سوء 
  )53، نامه  نهج البالغه4(. » الظن باهللا 

و اکثر مدارسۀ العلماء و مناقشۀ الحکماء فی تثبیت ما صلح علیه امر بالدك و اقامۀ ما استقام به «
  )53همان، نامه (. » الناس قبلک 

و درباره استوار کردن آنچه آرامش و نظم را در شهرهاي تحت حاکمیت تو برقرار می کند و در 
برپاداشتن آنچه مردم بیش از تو برپا داشته اند یاري می دهد، با فرزانگان مشاورت و با راستگویان 

  .و درست کرداران مذاکره کن 
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   با چه اشخاصى مشورت کنیم؟
ضعفى دارند که  تواند طرف مشورت قرار گیرد، زیرا گاه آنها نقاطمسلم است که هر کس نمى 

  .مشورت با آنها مایه بدبختى و عقب افتادگى است 
ال تدخلن فى مشورتک » :با سه طایفه مشورت نکن« :  مى فرماید53نامه  در) ع(چنان که على 

 را از فضل و با هیچ بخیلی مشورت مکن، که تو« عن الفضل و یعدك الفقر؛ بخیال یعدل بک
االمور؛ و نه با هیچ  و ال جبانا یضعفک عن«، » می دارد و از فقر و نیاز می ترساند بخشش باز

الشره بالجور؛ و نه  و ال حریصا یزین لک» «سازد ترسویی، که تو را از اقدام در امور سست می
 .»آراید با هیچ حریصی، که به ناروا حرص و آز را در نظرت می

 اطرافیان اعراض از تملق   
آفتی که ممکن است مردان دولت را از رضاي حق محروم کند و باعث زوال قدرت آن ها شود 

  .تملق اطرافیان و چاپلوسی سودجویان و فرصت طلبان خواهد بود
الصق باهل الورع و الصدق ثم رضهم علی اال یطروك و ال یبجحوك بباطل لم تفعله فان . . . «

 )52نهج البالغه، نامه (. »  تدنی من العزة کثرة االطراء تحدث الزهو و

و به ایشان بیاموز و وادارشان ! و خود را با پرهیزکاران و راستکاران پیوند ده و با آنان همنشین باش«
کن که ترا بسیار نستایند و در این که کار ناشایسته اي انجام نداده اي تو را با تملق گویی خود شاد 

  »ستایش شخص را خودپسند و سرکش می کند کنند، زیرا زیاده روي در 
  :بار دیگر آن حضرت به رهبران جوامع اسالمی در ارتباط با مشاوران و زمامداران فرموده است

ان للوالی خاصۀ و بطانۀ فیهم استئثار و تطاول و قلۀ انصاف فی معاملۀ فاحسم مادة اولئک بقطع . . . «
شیتک و حامتک قطیعۀ و ال یطمعن منک فی اعتقاد اسباب تلک االحوال و ال تقطعن الحد من حا

عقدة تضر بمن یلیها من الناس فی شرب او عمل مشترك یحملون مئونته علی غیرهم فیکون مهنا 
  )53، نامه نهج البالغه (» ذلک لهم دونک و عیبه علیک فی الدنیا و اآلخرة 
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کشی و تجاوز به مال مردم و یقینا حکمرانان را نزدیکان و خویشانی است که به خودسري و گردن
بی انصافی خو گرفته اند، پس ریشه و پایه شرارت ایشان را با از بین بردن موجبات آن صفات 

و به احدي از آنان که پیرامونت هستند، و به کسی از خاندان خویشاوندانت ! نکوهیده قطع کن
ي که به وسیله آن به مردم زمینی را واگذار مکن و باید هیچکس در تو به گرفتن مزرعه و کشتزار

زیان رساند و یا موجب خسارت همسایه اش در آبشخور یا کار مشترك دیگري گردد، طمع 
نبندد، زیرا در صورت چنین رخدادي، سود گوارایی براي آن آزمندان فراهم خواهد شد، و عیب 

  .و سرزنش آن در دنیا و آخرت بر تو خواهد بود 
 اصحاب خود که با طوالنی کردن تملق همراه به ستایش آن در جواب مردي از) ع(امام علی 

  :حضرت می پردازد، چنین فرموده است
 -ان من حق من عظم جالل اهللا سبحانه فی نفسه و جل موضعه من قلبه ان یصغر عنده لعظم ذلک «

ان من اسخف حاالت الوالة عند صالح الناس ان یظن بهم حب الفخر و یوضع . . . کل ما سواه 
 -هم علی الکبر و قد کرهت ان یکون جال فی ظنکم انی احب االطراء و استماع الثناء و لست امر

  )216 خطبهنهج البالغه((. »  کذلک -بحمد اهللا 
کسی که عظمت خداوند و بلندي قدر پروردگار در نظر و قلبش جاي دارد، شایسته است که 

 که از پست ترین حاالت حکمروایان نزد به درستی. . . عظمت غیرخدا نزد او حقیر و ناچیز باشد 
مردم نیکوکار، این است که گمان دوستداري فخر و خودستایی به آنان برده شود و رفتارشان 

من زشت می پندارم از این که تصور کنید شنیدن مدح و . حمل بر خودخواهی ایشان گردد 
  .ستایش را از شما دوست دارم سپاس خداي را که چنین نیستم
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 - 37در جریان سفر شام به منظور جنگ با معاویه در صفین، که در شوال سال ) ع( امام همچنین
 در مواجهه با آن حضرت، از 1هجري اتفاق می افتد، هنگامی که گروهی از دهقانان شهر انبار

اسبهایشان پیاده می شوند و به قصد بزرگداشت امام در برابرش چاپلوسانه خم می شوند و به 
  : پردازند، با اعتراض می فرمایدستایش او می

ما هذا الذي صنعتموه فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا فقال و اهللا ما ینتفع بهذا امراؤکم و انکم «
  )37نهج البالغه ، حکمت. (» لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم و تشقون به فی آخرتکم 

 که فرمانروایان خود را بدین این خوي و عادت دیرینه ماست: این چه کاري بود کردید؟ گفتند
سوگند به :  فرمود-  در مقام نکوهش فروتنی براي غیرخدا -پس امام . طریق احترام می کنیم 

خداوند که حکمروایان شما، از این عملتان سودي نمی بردند شما نیز خویش را با این گونه اعمال 
   .در دنیا به رنج می افکنید و در آخرت به سختی گرفتار می کنید

و عبارات ذیل که از عهدنامه مالک اشتر نقل می شود، امام خطاب به همه زمامداران اسالمی، آنان 
  :را با این گونه تذکرات حکیمانه، از تکبر و مجالست با افراد چاپلوس فرومایه پرهیز می دهد

 فوقک و و اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهۀ او مخیلۀ فانظر الی عظم ملک اهللا. . . «
نهج البالغه ، (» قدرته منک علی ما ال تقدر علیه من نفسک فان ذلک یطامن الیک من طماحک 

   )53نامه 

                                                             
 انبار یکی از شهرهاي مرزي بین ایران و عراق بوده است که حضرت در مسافرت براي جنگ صفین به آن طرف -1

صفین مکانی که در طرف فرات که سوریه است قرار گرفته شده است و در آن زمان به آن سرزمین، . شام می رفت
  .شام گفته می شد
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هر گاه قدرت فرمانروایی برایت موجب کبر و خودپسندي شود، به عظمت خداوند که فوق 
نه که این گو! توست و به توانمندي ذات مقدس او و چیزهایی که بر آن قدرت نداري، بیندیش

  .تفکر، کبر و سرکشی را در تو فرومی نشاند و سرافرازي را از تو می گیرد 
 به - نهج البالغه - در آئینه -بنابراین، از دیگر ویژگی هاي اخالقی که در سیماي حاکم اسالمی 

چشم می رسد، منزه بودن از تکبر در رفتار و گفتار و پندار است که خودسبب مردم گریزي و دین 
شود و چاپلوسی اطرافیان از جمله اعمالی است که از قدر معنوي رهبر اسالمی می گریزي می 

کاهد و از طرفی تمایل به مادي گرایی و کینه توزي را در دل افراد ضعــــیف نفس ریاســــت 
  . می باشند را تشدید می کند- فی قلوبهم مرض -طلب یا کسانی که 

 سن سابقه کارگزار و اطرافیانح:  
ن حسن سابقه از شرایط مهمی است که امروزه مورد قبول همه مجامع و محافل جهانی    داشت
ان شر «: امیرالمؤمنین علی علیه السالم نیز در نامه خود خطاب به مالک اشتر می فرماید. است

وزرائک من کان لالشرار قبلک وزیرا و من شرکهم فی اآلثام فال یکونن لک بطانۀ فانهم اعوان 
فاتخذ اولئک خاصۀ لخلواتک و حفالتک ثم لیکن آثرهم عندك . . . وان الظلمۀ االثمۀ و اخ

» اقولهم بمر الحق لک و اقلهم مساعدة فیما یکون منک مما کره اهللا الولیائه واقعا ذلک من هواك 
کسانی که بر امور کشور می گماري و از راي آنان کمک می (بدترین وزیران تو « )53همان، نامه (. 

سانی هستند که پیش از تو وزیر و شریک اشرار و بدکرداران بوده اند، و ایشان را در ک) طلبی
پس از میان کسانی که بزهکاران و ستمکاران . . . ارتکاب گناه و کارهاي ناشایست یاري کرده اند 

و ! را مددکار نبوده اند، افراد صالحی را براي وزارت و کارگزاري امور حکومت انتخاب کن
و باید برگزیده ترین آنان نزدت وزیري باشد ! ا در خفا و آشکار، از نزدیکان خود قرار دهایشان ر

که سخن تلخ حق به تو بیشتر گوید و کمتر تو را در گفتار و کرداري که خداي براي دوستانش 
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نمی پسندند، بستاید اگر چه سخن تلخ حق و ستایش کمتر تو در آنچه می خواهی، سبب دلتنگی و 
  » .اطرت شود رنجش خ

ساز  از آفات مهم حکومت، بی تفاوتی به ارزش ها، لیاقت ها و تالش هاست که از طرفی، زمینه  
نیروهاي شایسته  قرار گرفتن افراد ناالیق در مسئولیت ها می شود و از سوي دیگر، موجب انزواي

 تنبیه اشخاص بدکار نیکوکار و امام علی علیه السالم نیز به هنگام خالفت، تشویق افراد.می گردد
از جمله در نامه اي به مالک اشتر . کرد را به فرمانداران بخش ها و مناطق گوناگون سفارش می

و ال یکونن المحسن و المسی ء عندك بمنزلۀ سواء فان فی ذلک تزهیدا الهل «: چنین نوشت
و نباید نیکوکاران و « ) 53نهج البالغه، همان، نامه (» االحسان فی االحسان و تدریبا الهل االساءة 

 نیکان را از نیکی کردن بی - که در این صورت - بدکرداران نزد تو یکسان و در یک مرتبه باشند 
 ».رغبت کند و بدان را به اعمال ناپسند بیشتر وادارد 

 اتصاف به مردم داري:  
عِیتَِ؛   ر  عن  احتِجابَ نَّ تُطَولَ فالَ«: فرماید  اشتر می  مالک  به  خطاب  خصوص در این) ع( علی امام

یۀِ  الرٍّ  عنِ الةِ  الو  احتِجاب فَاِنَّ» « نکن  طوالنی  خود را از رعیت هرگز احتجاب  الضیقِ،   مِنَ  شُعبۀٌ عِ
ور  بِاال  عِلمٍ  قِلَّۀُ واز  اي  گرفتن، نمونه  کناره زیرا از مردم«  ِ)53نهج البالغه ، نامه (»» ُم 

   دست  امور را به  از اخبار و اطالعاتِ  بسیاري  انسان شود که  می  و باعث  است گیري سخت
   قسمتی  شَخصَ، همیشه  فیهِ  لَهم غُ  تُفَرٍّ  قِسماً  مِنَ  الحاجاتِ ي  لِذَوِ  اجعل و...، »نیاورد و کنار بماند

   عاماً، و در مجلسی  مجلِساً  لَهم  تَجلِس  قرار ده، و  با نیازمندانت  مالقات  خود را براي از وقت
 در   مجلس عوانََ، و در آن  اَ  و  جندَ  عنهم  تُقعِد  خَلَقََ، و  الَّذي  لِلهِ  فیهِ  بنشین، فَتَتَواضَع عمومی

   غَیرَ کَلٍّمهم متَ  یکَلٍّمَ حتی... آنجا نباشند،   و یارانت  کن، و دیگر لشکریان  تواضع  خالقت مقابل
  )همان منبع .(  بگوید  سخن  زبان  و لکنت  نگرانی خواهد، بدون  می متَتَعتِعٍ، تا هر کس
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 مردمی بودن و همدردي با خَـلق را 1به عثمان بن حنیف انصاري) ع(   هم چنین از نامه امام 
 :درسیره عملی کارگزاران استنباط می کنیم

 و یقودنی جشعی الی تخیر االطعمۀ و لعل بالحجاز او الیمامۀ من ال هیهات ان یغلبنی هواي. . . «
ا اقنع . . . طمع له فی القرص و ال عهد له بالشبع او ابیت مبطانا و حولی بطون غرثی و اکباد حري 

من نفسی بان یقال هذا امیر المؤمنین و ال اشارکهم فی مکاره الدهر او اکون اسوة لهم فی جشوبۀ 
  ). 45نهج البالغه، نامه  . (». . .العیش 

                                                             
 در بصره، عثمان بن حنیف در یک مجلس میهمانی شرکت کرده : داستان معروفی است که مکرر شنیده اید-1

پس چه بوده؟ گناه عثمان بن حنیف این . فسق و فجوري بوده؟ نه. در آن مجلس میهمانی چه خبر بوده است؟. است
به علی علیه . بوده که در یک مجلس صد درصد اشرافی شرکت کرده، یعنی از فقرا کسی در آن مجلس نبوده است

و ما ظننت «: علی علیه السالم می فرماید. بر می رسد که نماینده و حاکم شما در مجلسی شرکت کرده استالسالم خ
من باور نمی کردم که تو دعوت بر سفره ! انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفو و غنیهم مدعو؛ عثمان بن حنیف

. »وت نکرده باشند و آنها پشت در مانده باشنداي را بپذیري که اغنیا را در آنجا دعوت کرده باشند ولی فقرا را دع
و لو «: بعد علی علیه السالم شروع به گفتن دردهاي خودش می کند تا می رسد به آنجا که راجع به خودش می گوید

شئت الهتدیت الطریق الی مصفی هذا العسل و لباب هذا القمح و نسائج هذا القز؛ من اگر بخواهم می توانم به بهترین 
می گوید اگر من بخواهم، . علی علیه السالم خلیفه است. »ن عسل و مغز گندم و جامه هاي دیبا راه یابمنوع ای

امکانات برایم فراهم است، بهترین خوردنیها و نوشیدنیها و بهترین پوشیدنیها و هرچه که بخواهم براي من فراهم 
؛ ولی بسیار از من دور است که هواي »طعمۀولکن هیهات ان یغلبنی هواي، و یقودنی جشعی الی تخیر اال«. است

هیهات هیهات که من چنین کنم، محال است که . نفسم بر من غلبه کند و حرصم مرا به سوي انتخاب غذاها بکشاند
حال چرا علی علیه السالم اینگونه می گوید؟ مگر خدا این . من مهار خود را به دست حرص و هواي نفسم بدهم

ست؟ علی علیه السالم توضیح می دهد تا کسی خیال نکند لباس خوب پوشیدن حرام است، نعمتها را حرام کرده ا
آیا من شکم سیر بخوابم و . نه، مسئله دیگري است، اینها حرام نیست، حالل است. عسل مصفی خوردن حرام است

  در اطرافم شکمهائی گرسنه و جگرهایی تشنه باشد؟
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چه دور است که خواهش نفسانی بر من چیره شود، و بسیاري حرص مرا به برگزیدن غذاهاي «
! ! رنگارنگ وادارد، در حالی که شاید به حجاز یا یمامه کسی باشد که به قرص نانی نیازمند باشد

نه و جگرهایی گرم از هیهات که من با شکم سیر بخوابم در حالی که پیرامونم شکمهاي گرس
آیا من می توانم تنها به این خرسند باشم که مرا زمامدار مؤمنان خطاب ! . . . تشنگی به سر برند

کنند در صورتی که در سختیهاي روزگار با آنان شریک و همدرد و در بهره وري از تلخکامیها 
  »پیشواي آنان نباشم 

ین ال حیلۀ لهم من المساکین و المحتاجین و اهل البؤسی و ثم اهللا اهللا فی الطبقۀ السفلی من الذ. . . «
الزمنی فان فی هذه الطبقۀ قانعا و معترا و احفظ هللا ما استحفظک من حقه فیهم و اجعل لهم قسما من 

و ال تصعر خدك لهم و تفقد امور من . . . بیت مالک و قسما من غالت صوافی االسالم فی کل؟ ؟ 
حمه العیون و تحقره الرجال ففرغ الولئک ثقتک من اهل الخشیۀ و ال یصل الیک منهم ممن تقت

التواضع فلیرفع الیک امورهم ثم اعمل فیهم باالعذار الی اهللا یوم تلقاه فان هؤالء من بین الرعیۀ 
احوج الی االنصاف من غیرهم و کل فاعذر الی اهللا فی تادیۀ حقه الیه و تعهد اهل الیتم و ذوي الرقۀ 

  )53نهج البالغه، نامه ( » . . .ال حیلۀ له فی السن ممن 
از خداي بترس درباره طبقه پایین جامعه یا افراد درمانده و گفتار رنج و ! پس از خدا بترس. . . «

ناتوانی، زیرا در این گروه هم کسانی هستند که ذلت و ناتوانی خود را اظهار می کنند و هم افرادي 
به واسطه داشتن عزت نفس، نیاز خود را اظهار نمی کنند پس که به عطا و بخشش نیازمندند، ولی 

! به منظور رضاي خداوند آنچه را که از حق خود درباره ایشان به تو امر فرموده است به جاي آور
و بخشی از بیت المال را که در دست توست و قسمتی از غالت را در هر شهري به آنان اختصاص 

و کارهاي کسانی را که به تو دسترسی ! ایشان روي مگردانو از روي گردن کشی از . . . بده 
و امین خود را که خداترس و ! ندارند و مردم، آنان را با دیده خواري می نگرند، رسیدگی کن

آنگاه درباره . فروتن باشد براي بررسی احوال ایشان قرار ده تا وضع حالشان را به تو خبر دهد 
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داي را مالقات خواهی کرد، عذرت پذیرفته شود، زیرا این ایشان چنان رفتار کن که روزي که خ
پس، در اداي حق هر یک از ایشان نزد .  از دیگران نیازمندترند - به دادگري -طبقه در بین رعیت 

خداوند عذر و حجت داشته باش و درباره یتیمان خردسال و پیران سالخورده بیچاره رسیدگی کن 
  »!و کارساز مشکالت آنان باش

سراسر تقویت ایمان، انسان دوستی و هدف غایی از سیاست برقراري ) ع(ق سیاسی امام علی اخال
عدالت به معناي تام آن است ، ایشان مسلمان و غیرمسلمان رابه یک چشم نظاره می کند و مسلمان 

  .می پندارد) نظیر بک فی الخلق( و غیرمسلمان را) اخ لک فی الدین (را 
ام اعصار باید از سرلوحه اخالق سیاسی سیره عملی حکومت داري در کارگزاران دولت ها در تم

درآخرین فراز ازفرمایشات .جامعه اسالمی را بیاموزند تا همواره راه فالح ورستگاري را طی نمایند
  :شیرین ایشان به موردذیل اشاره می شود ، باشد که راهنماي زندگی همگان باشد

، ابراز محبت و لطف نسبت به رعیت و مردم این چنین دستور داري ایشان مسئوالن نظام را به مردم
  : می دهد 

علیهم سبعاً ضاریاً تَغتنم  و اشعر قَلبک الرّحمۀَ للرّعیۀ، و المحبۀ لَهم، و اللُطف بهم، وال تَکوننَّ
م الزّلل، و تَعرِض لهم اِما اخٌ لک فی الدینِ، او نَظیرٌ لک فی الخَلقِ، یفرطُ مِنه: اَکلهم، فانّهم صِنفانِ

و  علی ایدیهم فی العمدِ و الخَطا، فَاعطهِم مِن عفوك و صفحِک مِثلَ الّذي تُحب العِللُ، و یوتی
فَوقُ من  فَانّک فَوقَهم، و وآلی االمرِ علیک فَوقلک، و اهللاُ.تَرضی اَن یعطیک اهللاُ مِن عفوهِ و صفحهِ

لّاكو قَد استَکف! وابتالك م، واَمرَه 53نهج البالغه نامه  ( .بِهم اك(  
اند،  مردم دو دسته مبادا هرگز، چونان حیوان شکاري باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی، زیرا

باشند، اگر گناهی از آنان سر  می اي برادر دینی تو، و دسته دیگر همانند تو در آفرینش دسته
گردند،  خواسته و ناخواسته، اشتباهی مرتکب می شود، یا ارض میهایی بر آنان ع زند، یا علت می
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 گیر، آنگونه که دوست داري خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان آنان را ببخشاي و بر آنان آسان 

  .گیرد
واالتر  آنان برتر، و امام تو از تو برتر، و خدا بر آن کس که تو را فرمانداري مصر داد همانا تو از

  .قرار داده است  ام امور مردم مصر را به تو واگذارده، و آنان را وسیله آزمون تواست، که انج
سرانجام هر امر و دستیابی به سعادت دنیا و آخرت و نیل به بهشت برین و ) ع(و به گفته امام علی 

نجات از آتش براي کسی میسر نمی شود اال فرمان برداري از فرامین حضرت حق ، که به گفته 
  :رنهج البالغه بسنده می کنیمایشان د

انما االئمۀ قوام اهللا علی خلقه و عرفاؤه علی عباده و ال یدخل الجنۀ اال من عرفهم و عرفوه و ال «
  )11(. » یدخل النار اال من انکرهم و انکروه 

همانا پیشوایان راستین، قیام کنندگان و بر پاي دارندگان آئین خداوندند که براي راهنمایی مردم، 
یرو اوامر و نواهی پروردگار هستند و او را به بندگانش می شناسانند و کسی به بهشت داخل نمی پ

شود مگر این که ایشان را بشناسد و آنان نیز او را بشناسند و در آتش وارد نمی شود، مگر کسی 
  .که ایشان را منکر باشد و آنان نیز او را از آن خویش ندانند 

  نتیجه نهائی
قی و مردم داري ، از آموزه هاي اساسی دین اسالم و روش هاي مطلوب تربیتی  خوش خُل-  1

است و از منظر فردي، مایه تعالی روح، کرامت نفس و راه نیل به مقام عالی انسانی است و از نظر 
اجتماعی باعث محبوبیت و بهبود زندگی و از نظرسیاسی مدینه فاضله ي بر پا می سازد که دولت 

  .مردم قوام یافته و از ماندگاري پایداري بر خوردار خواهد شددر بین قاطبه 
 رهبري و زعامت از دیدگاه اسالم و درمنظر نهج البالغه، وظیفه اي است آن چنان خطیر و -2

سنگین است، که جز از بزرگمردانی که بر پایه کتاب خداي فرمان می دهند و وجود خود را به 
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ع ظلم،  وقف خدمتگزاري خدا و خلق نموده اند، ساخته و منظور برقراري عدالت اجتماعی و رف
  .میسر نمی باشد

 رهبر و پیشوایی که هدایتگر مردم به سوي فضایل و پاکی ها است ، باید براساس رأي آحاد -3
 انتخاب شود نه اینکه انتصابها مبتنی بر زد و بندهاي سیاسی باشد ؛ چرا که  بصیرتمردم از روي

و فرمان پذیر، می شوند و دعوتش را می پذیرند که اصالت آموزه هاي مردم به کسی معتقد 
  . وحیانی در پیام و حقیقت اندیشه اش مشهود و در اعمالش نظاره شود

 با توجه به این که حکومت نهادي است اجتماعی و قوام و دوام جامعه، رشد، نظم و تامین رفاه -4
ازسوي زمامدار دارد لذا ...  برپایی عدل واقتصادي و روحی مردم بستگی به دانش و فضیلت و

جامعه به زمامدارانی الیق وشایسته نیازمند است که واجد شرایط تام از لحاظ اخالقی و فکري و 
باشند و الگوگیري از گوهر ناب نهج البالغه و شخصیت عملی سیاستمدار عادل ... سیره سیاسی و

  .ي این مقاله است، تنها راهکار پیشنهاد)ع(تمام اعصار حضرت علی 
  منابع

  ، ضبط نصه و ابتکر فهارسه العلمیه، الدکتور صبحی الصالح، الطبعۀ االولی، بیروت  )1387(نهج البالغه، 
  ، چاپ تهران اسالمیهتحف العقول عن آل الرسول؛ )1369( ابن شعبه، حسن ابن علی، 

  .ربیداراحیاء التراث الع: ، بیروتلسان العرب،  )ق، 1408(ابن منظور، 
  ، چاپ تهران)ع( یا مجموعه کلمات قصار امام علیغررالحکم، )1377(آمدي، عبدالواحد؛

  ، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی، انتشارات وزارت آموزش و پرورش.)1368(باقري، خسرو؛ 
  پیام آزادي : ، اخالق از دیدگاه امام خمینی، تهران) 1365(بهداروند، محمد مهدي، 

  .ققنوس:، الغارات ، تهران ) ق183( محمد، ثقفی؛ ابراهیم بن
  اسراء: ، تهرانحکمت نظري وعملی در نهج البالغه، )1379( جوادي آملی، 

مرکز اطالعات و مدارك تهران، ،  تاج العروس من جواهر القاموس، ) م 1791(، الحسینی الزبیدي؛ محمد مرتضی
  اسالمی

  ان، انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهرحماسه غدیر، )ق.  ه 1396(حکیمی ، محمدرضا 
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  ، جلد اول، چاپ تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،  الحیاة)، ق.  ه 1409(حکیمی، محمدرضا؛
  .موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی:، صحیفه نور،  تهران) 1368(خمینی، روح اهللا، 

  دانشگاه تهران: تهران، شرح غررالحکم ودررالحکم،   )137، (خوانساري، جمال الدین محمد
  ، مؤسسه تحقیقاتی امیرالمؤمنینالمعجم المفهرس أللفاظ نهج البالغه. 1378دشتی، محمد؛، 

انتشارات دانشگاه : ، تهران) زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدي(، لغت نامه دهخدا) 1338(دهخدا، علی اکبر، 
  تهران

  مکتبۀ المرتضویه: تهرانفی غریب القرآن، المفردات ، ) 1379(راغب اصفهانی، حسین بن محمد
 ، انتشارات دارالفکر قم؛ دریچه اي گشوده بر آفتاب).1369(رزمجو، حسین؛ 
  بوستان :ب، قم، المنجدالطال)1378(ریگی، محمد،  

  هچاپ قاهرالجامع الصغیر فی احادیث البشر والنذیر، ؛ .)ق.  ه 1321(السیوطی، جالل الدین عبدالرحمن ابن ابی بکر
  نشر معارف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري: ، تهرانالمیزان، )1379(طباطبائی، سید محمد حسین، 

    بوستان کتاب: قم)محقق(، سیداحمدحسینی مجمع البحرین ، )،  1387( طریحی ، فخرالدین بن محمد ، 
  دریا:، تهرانحکمت سیاسی یاسیاست حکمیت،  )1374؛(فاضلی، قادر

  مرکزاسنادانقالب اسالمی:تهرانرهیافتی برعلم سیاست، ،  )1380(، فراتی، عبدالوهاب
 انصاریان:، تهرانو کارگزاران حکومت اسالمی) ع(امام علی،  ) 1386، (مشایخی، قدرت اهللا 

  فرهنگ:، تهراناخالق اسالمی،  )1379(مشکینی، علی، 
  ین، مدرسه امام امیرالمؤمنسیري در نهج البالغه؛ ) 1375؛(مطهري، مرتضی

  .نشرصدرا: ، تهرانسیري درسیره ائمه اطهار، ، )1373(مطهري، مرتضی، 
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  مبانی و سیماي عدالت در نهج البالغه

  
  ) ایران، دهدشت، واحد دهدشت،دانشگاه آزاد اسالمی(ایران بخشش 

  
  چکیده

 - سانیزیست ان عدالت و برپایی آن مهم ترین و واالترین موضوع) ع(دراندیشه و سیره امام علی
از دین و ایمان، و سالمت و  ایمانی است، به گونه اي که جز در پرتو عدالتی فراگیر نمی توان

ایمانی داشت، و در عرصه جامعه، سیاست،  سعادت به درستی سخن راند و زندگی انسانی و
 آن چه در. اقتصاد، قضاوت و دیگر عرصه ها از سالمت و کمال بهره مند بود حکومت، مدیریت،

گمان تا  کرد به عدالت، اساسی است؛ این است که راه برپایی و تحقق عدالت چیست؟ بیروی
تا مالزمات تحقق عدالت  مفهومی روشن از عدالت ارائه نشود، نمی توان عدالتی را پی گرفت، و

شود، و نیز تا عدالت در همه به اجرا درنیاید، عدالتی محقق نمی  تبیین نگردد و به درستی
  .مورد توجه قرار نگیرد، عدالت فراگیر معنا نمی یابد هاي آن حوزه

عدالت در نهج البالغه بر مبناي حقیقت تعریف شده و مساوات وضع هر شیئی در محل خود را در 
فلسفه و ضرورت حکومت عدالت است و جمال سیاست و ) ع(از دید امام علی. برمی گیرد

حاکمان تابعی است از عدالت ؛ حضرت حکومت و زیبایی برنامه ها و سلوك سیاستمداران و 
عدالت را از خویشتن آغاز کرده و آن را در همۀ عرصه هاي سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ) ع(علی

قضاوت در حکومتش جاري می کند و آنقدر در اجراي عدالت شدت و قاطعیت نشان داد که در 
  .نهایت بخاطر آن به شهادت رسید
شناخت عدالت و  راه گشاي) ع(ن مجموعه آموزه هاي امام علینهج البالغه به عنوان گرانقدرتری

آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع ) ع(آموزگار برپایی عدالت فراگیر است؛ از نظر حضرت علی
را حفظ کند و به پیکر اجتماع سالمت و به روح اجتماع آرامش دهد، عدالت است در این مقاله 
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 امید است مورد خوشنودي ،علوي در نهج البالغه داریمسعی در بررسی سیماي عدالت در کالم 
  .واقع شود) عج(امام زمان

  .عدالت، نهج البالغه، حق، علی، اسالم، قرآن: کلیدي واژه هاي
  

  مقدمه
البته بحث عدالت، قبل از اسالم . عدالت، از اموري است که در اسالم، از آن بسیار سخن رفته است

ی است نه تأسیسی؛ ولی اسالم به آن حیـات و زنـدگی دیگـري      هم مطرح بوده و یک مسأله امضای      
  :داده و آن را جاودانه ساخته و بدان اهمیت و ارزش فراوان داده است

  1. لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
ا آنان، کتاب و ترازو فرود آوردیم به درستی که ما پیامبران خویش را با دالیل روشن فرستادیم و ب         

  .که میان مردم به عدالت قیام کنند
می بینیم که در این آیه، برقراري عدالت، به عنوان هدف بعثت همۀ انبیا ذکر شده است؛ یعنی آنها          
فرستاده نشده اند مگر براي آن که عدالت را برپا کنند و اصوالً فلسفۀ ارسال رسل، اقامـه و اجـراي            

که تجسمی است از قرآن، حساسیت خاصی نسبت به عـدالت دارد و در         ) ع(لذا علی . ستعدالت ا 
  .این باره، فراوان بحث می کند

  تعریف عدالت
ۀُ؛  عـدل، رعایـت حقـوق افـراد و       «: بعضی در تعریف عدل گفته اند     العدلُ إعطاء کلَّ ذي حـقٍّ حقـَّ

  .»اد استدادن حق به حق دار است و ظلم، رعایت نکردن حقوق افر
  2. الظلم عِند أهل اللُّغۀ و کثیرٍ من العلماء، وضع الشیءِ فی غیر موضعه: راغب در مفردات گوید

                                                             
 .24 سورة حدید، آیۀ -1

 .315 مفردات، ص -2
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  1. والعدلَ أن التَتَّهِمه: در جاي دیگري دربارة عدل می فرماید) ع(علی
  .عدل آن است که او را بدانچه در خورِ آن نیست، متّهم نداري

ارائه نموده است، لیکن با تتبع در سخنان و کاوش در سیره ایشان    تعریفی خاص از عدالت     ) ع(علی
العـدل یـضع االمـور    «: می توان به این تعریف دست یافت؛ نهج البالغه در تعریف عدل گفته اسـت      

  »...مواضعها
 و از این تعبیر به دست می آید که عدالت در لغت به 2عدالت، هر چیزي را در جاي خود قرار دادن

، و آنچه داراي راستی، استقامت و حد وسط است می باشد و مفهوم مقابل ظلم است        معناي برابري 
و لذا از این بیان اینگونه برداشت می شود که عدالت را نباید به یکی از ابعاد زندگی محدود کـرد،     
بلکه معنایی عام دارد و در همه گستره زنـدگی فـردي و اجتمـاعی آدمـی بایـد جلـوه کـرده و رخ                 

  .مواجهیم... نگونه که ما در نهج البالغه با عدالت اقتصادي، سیاسی، اجتماعی ونماید، هما
ایـد و سـومین پایـه آن را عـدالت     در نهـج البالغـه، ابتـدا ایمـان را تعریـف مـی نم         ) ع(امیر المؤمنین 

والعدل منهـا علـی اربـع    «:داند و سپس در توصیف عدالت و پایه هاي آن اینگونه بیان می فرماید      می
لی خائص الفهم و غور العلم و زهرة الحکم و رساخۀ الحلم فمن فهم علم غور العلم و مـن   ع: شعب

 و 3»علم غور العلم صدر عن شرائح الحکم و من حلم لم یفرط فی امـره و عـاش فـی النـاس حمیـدا       
فکري ژرف اندیش، دانشی عمیـق و بـه حقیقـت رسـیده، نیکـو            : عدل نیز بر چهار پایه برقرار است      

 و استوار بودن در شکیبایی؛ پس کسی که درست اندیشید، به ژرفاي دانـش رسـید و         داوري کردن 
آن کس که به حقیقت دانش رسید، از چـشمه زالل شـریعت نوشـید و کـسی کـه شـکیبا شـد، در                     

  .کارش زیاده روي نکرده، با نیک نامی در میان مردم زندگی خواهد کرد
                                                             

 .470 نهج البالغه، حکمت - 1

 734ص/437حکمت/ نهج البالغه/  محمد دشتی- 2

 628، ص31 همان، حکمت- 3
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  ارکان عدالت
  :ار چیز می داند که آنها عبارتند ازارکان عدالت را در چه) ع(حضرت علی

  1 صبر و پایداري-4 تدبیر عمومی     -3 علم و دانش کافی     -2 بینش صحیح     -1
  انواع عدالت

  :در سه معنا به کار می رود) عدالت(در علوم انسانی و همچنین در نهج البالغه
  )عدالت خدا( عدل الهی-1
 قبیل قضاوت، امامت جماعت و جمعه، رهبـري جامعـه    عدالت انسان که شرط احراز مناصبی از  -2

  .است... اسالمی، پذیرش شهادت در دادگاه و
 عدالت اجتماعی با معنایی گسترده که همه مسائل اجتماعی از قبیل اقتـصاد، سیاسـت، مـدیریت         -3
 بـر   و در این مقاله ما در پی بررسی معناي سوم هستیم که موضـوع مقالـه مـا      2.را در برمی گیرد   ... و

  .آن استوار است
  ارزش عدالت

براي حفظ حکومت و مبارزه اش با رقیب فرصت طلب و جاه طلب، و حتّی ) ع(تمام هم و غم علی
، فقـط و  )در حفـظ و حراسـت از حکومـت     (برپایی جنگ و واهمه نداشتن از خـونریزي و کـشتار            

حکومت را بـراي  ) ع(فقط، براي اجراي عدالت و احقاق حق و خدمت به اجتماع است؛ یعنی علی          
امامـت و زعامـت بـر مـردم     . اجراي عدالت می خواسته، نه براي حب به ریاست و دنیا پرستی خود         

عبـداهللا بـنِ عبـاس    . ارزشی ندارد، مگـر آن کـه بـه وسـیلۀ آن، عـدالت را اجـرا کنـد          ) ع(براي علی 
. »این نعلـین چنـد اسـت؟   بهاي «: پرسید. نعلین خود را پینه می زد  . رفتم) ع(نزد امیرمؤمنان : گوید می

                                                             
  628، ص31 همان، حکمت-1
 223 جمعی از نویسندگان، آشنایی با نهج البالغه، ص- 2
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به خدا، این را از حکومت شما دوست تر دارم، مگر آن که حقّـی را            «: فرمود. »بهایی ندارد «: گفتم
  1. »برپا سازم یا باطلی را براندازم

در پاسخ به سؤالی، بعـد اجتمـاعی عـدالت را متـذکّر مـی شـود و ارزش و فـضیلت آن را                     ) ع(علی
بـه ذهـن مـی    . »العدل، أو الجود؟؛ عدل و بخشش، کدام یک برترنـد؟  : أیها آفضل «. نمایان می کند  

آید که جود برتر باشد، چون عادل، کار مهمی انجام نمی دهد، بلکه حق را به حقدار مـی دهـد، و         
این انجام دادن وظیفه و حقّ دیگري را نخوردن است؛ اما بخشیدن، حـقّ خـود را بـه دیگـري دادن          

ا علـی  .  ایثار و فداکاري مشکلاست؛ گذشت و ایثار است، و     عـدل را بـه دو دلیـل، از جـود     ) ع(امـ
؛ یعنی عدالت، 2» العدلُ یضَع األُمور مواضِعها، و الجود یخرجها من جهتها«اول آن که . برتر می داند

کارها را بدان جایی می نهد کـه بایـد، و بخـشش، آن را از جـایش بـرون مـی نمایـد؛ زیـرا مفهـوم              
ست که لیاقت هاي حقیقی و مطابق با واقع، در نظـر آینـد و بـه هـر کـس، بـر حـسب        عدالت، این ا 

اما جود، اگرچه براي بخشنده ارزش واالیی به حساب می آید، ولـی      . گنجایش و توانش اعتنا شود    
به عبارتی اگر عدل برپا گردد و عدالت اجرا شود و حکومـت صـالح   . یک جریان غیر طبیعی است   

با اعمال عدالت، نقصی نمی ماند تا نیاز .  جامعه نیازي به جود و بخشش نیست    ایجاد شود، دیگر در   
. به اصالح آن باشد؛ و اگر چنین شد، توجه بخشندگان به تکامل عمومی اجتماع معطوف می گردد

  :و دیگر این که
خاص عارض و الجود ،عام 3. العدلُ سائس  

  .خشش به سود خاصان استعدالت، تدبیر کننده اي است به سود همگان، و ب

                                                             
 .33 همان، خطبه -1

 .437 همان، حکمت - 2

 . همان جا-3
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ا جـود و بخـشش، یـک حالـت             عدالت، قانونی عام و تفکري جامع، و عنایتی است بـر اجتمـاع؛ امـ
اساساً جـود، اگـر   . استثنایی و غیر کلّی است که کمال فرد را در پی دارد و منفعت اختصاصی دارد      

) ع(علـی . اد و سِـتَد اسـت  جنبۀ عمومی و قانونی پیدا کند و کلیت یابد، دیگر جـود نیـست، بلکـه د      
  :آنگاه نتیجه می گیرد

  1. فالعدلُ أشرَفَهما و أفضَلُهما
  .پس عدل شریف تر و با فضیلت تر است

آن اصلی که می ) ع(این نتیجه، بر اساس تفکر اصالت اجتماعیِ آن حضرت است؛ زیرا از نظر علی  
پیکـر اجتمـاع سـالمت، و بـه روح     تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگـه دارد، بـه           

  .اجتماع آرامش بدهد، عدالت است
  ایمان به خدا، زیر بناي عدالت

، اندیشۀ عدالتخواه و عدالتجو، از ایمان به خدا نشئت می گیـرد و ضـمانت اجـراي             )ع(از منظر علی  
  :ستبه عبارتی ایجاد عدالت، و اجرا و ابقاي آن، بر اساس ایمان به خدا. آن را به عهده دارد

  2. فَقَد جعلَ اهللاُ لِی علَیکم حقّاً بِوِالیۀِ اَمرِکُم، ولکُم علَی مِنَ الحقَّ مِثلُ الَّذِي لی علَیکُم
همانا خدا بر شما براي من حقّی قرار داد، چون حکمرانیِ شما را به عهده ام نهاد، و شـما را نیـز بـر            

  .من حقّی است، همانند حقّ من که به گردن شماست
در این بیان، همۀ سخن از خداست و حقّ و عدالت؛ یعنی حقی که من حاکم، بر شما دارم در پرتو        

آن حضرت، در نامه اي بعد از آن که سـفارش بـه   . ایمان به خدا و دستور صریح احکام الهی است       
  : اجراي عدالت می نماید، می فرماید
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قَد یخَفَّفُه اهللاُ علی أقوامٍ طلبوا العاقِبۀَ فَـصبروا أنفُـسهم و   و. و ذلک علَی الوالةِ ثقیلٌ و الحقُّ کُلُّه ثَقیلٌ      
  1. وثقوا بِصِدقِ موعودِه اهللاِ لَهم

بک          د کـه خـدا آن را سـوو این کار بر زمام داران گرانبار است و گزاردن حق، همه جا دشوار، و ب
وا مـی دارنـد، و بـه وعـدة راسـت خـدا       گرداند بر مردمی که عاقبت جویند و خود را بـه شـکیبایی    

  .دربارة خویش، اطمینان دارند
  عدالت، مقدم بر مصلحت

حضرت رسول اکرم در زمان حیات خویش، بیت المال را به طور مساوي بین مسلمانان تقـسیم مـی        
کرد؛ اما پس از وفات آن حضرت، اصل بخشش هاي نابجا و تبعیض ها، جاي اصل تقسیم عادالنه              

به ) ع(زمانی که امام علی. ود و جاري ساختن عدالت در جامعه اسالمی فراموش شده بودرا گرفته ب 
خالفت رسید، همچون پیامبر اکرم، به اجراي عدالت و تقسیم مـساوي بیـت المـال؛ امـا بـسیاري از                   

در ایـن هنگـام، دوسـتان خیرانـدیش بـه حـضور       . سران عرب، برآشفتند و سر به مخالفت برداشـتند  
مردم به دنیا دل بسته اند، و معاویه بـا هـدایا و   : آمدند و به امام عرض کردند که   ) ع(علیامیرمؤمنان  

شما هم از اموال عمومی به اشراف عرب و بزرگان قریش  . پول هاي فراوان، آنها را جذب می کند       
  :دامام در جواب فرمو. ببخش و از تقسیم عادالنۀ بیت المال، دست بردار تا به تو گرایش پیدا کنند

أتَأمرونی أن أطلَب النَّصرَ بِالجورِ فیمن ولیت علیه واهللاِ ما أطُور بِهِ مـا سـمر سـمیرٌ، و مـا أم نجـم فـی         
أال و إنَّ إعطاء المالِ فی غَیرِ ! لو کان المال لِی لََسویت بینَهم فکیف و إنَّما المالُ مال اهللا   ! السماءِ نَجماً 

ه فِـی النّـاسِ و یهینُـه        حقَّۀِ تَبذِیرٌ و إس    کَرِمـفِی اآلخِـرَةِ، و ی هضَعنیا و یفی الد هصاحِب رفَعی وو ه ،راف
  2. عِنداهللاِ
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آیا مرا فرمان می دهید که براي پیروزي خود، از جور و ستم به امت اسـالمی کـه بـر آنهـا والیـت                
؟ به خدا )ي سیادت و سیاست، قربانی کنماز من می خواهید که عدالت را به پا     (دارم، استفاده کنم    

سوگند، تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان، از پیِ هـم طلـوع و غـروب مـی کننـد،              
اگر این اموال از خودم بـود، بـه گونـه اي مـساوي در میـان مـردم            . هرگز چنین کاري نخواهم کرد    

  .تقسیم می کردم، تا چه رسد که جزو اموال خداست
ممکـن اسـت در   . بخشیدن مال به آنها که استحقاق ندارند، زیاده روي و اسراف اسـت    ! شیدآگاه با 

ست خواهـد کـرد              در میـان مـردم ممکـن اسـت     . دنیا مقام بخشندة آن را باال برد؛ اما در آخـرت، پـ
  .گرامی اش بدارند؛ اما در پیشگاه خدا، خوار و ذلیل است

  .نمی تواند باشد» ایمان به خدا «، که منشأ آن، چیزي جز)ع(این است عدالت علی
  عدل و انصاف با مردم

تأکید فراوان دارد و عدم اجراي عـدالت  ) خصوصاً با مردم(، به عدل و انصاف،   )ع(امیرمؤمنان علی 
  :در میان مردم را ظلم و ستم بر خدا می داند، چنان که در نامۀ خود به مالک اشتر می نویسد

ک         أنصِفِ اهللا و أنصِفِ النّاسِ مِ      ن نَفسِکِ و مِن خَاصۀِ أهلک و من لَک فِیهِ هوي مِـن رعِیتِـک، فَاِنـَّ
  1. و من ظَلَم عِباَداهللاِ کانَ اهللاُ خَصمه دونَ عِبادِهِ! إالَّ تَفعل تَظلِم

با خدا و با مردم و با خویشاوندان نزدیک و با افرادي از رعیت خود که آنـان را دوسـت مـی داري      
، به انصاف رفتار کن، کـه اگـر چنـین نکنـی، سـتم روا داشـته اي و کـسی کـه بـه                )واداران خود ه(

  .بندگان خدا ستم روا دارد، خدا به جاي بندگانش دشمن او خواهد بود
در این قسمت از نامه، دقیقاً مشخّص می فرماید که اگر می خواهی که خدا تـو را   ) ع(حضرت علی 

نبایـد  . به عدالت روي آوري و انصاف را همیشه مد نظر قـرار دهـی   دشمن ندارد، باید ستم نکنی و       
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تو به عمل خود نگاه کـن کـه آیـا    . نزدیکی و خویشاوندي و هم حزب بودن فرد، تو را غافل نماید     
  :ایشان در ادامۀ نامه می نویسد. انجام دادن آن، عدل و انصاف است یا ظلم و ستم

ۀِ بالَئِـهِ،     ثُم اعرِف لِکُلَّ امرِئٍ مِنهم ما      ونَ غایـرَنَّ بِـهِ دامرِئٍ اِلی غَیرِهِ، وِال تُقَـص الَءنَ باَبلی، وال تَضَم 
وال یدعونَّک شَرَف امرِئ إلی أن تُعظِم مِن بالئِهِ ما کانَ صغیراً، وال ضَعۀُ امرِئ إلَی أن تَستَـصغِرَ مِـن    

  .بالئِهِ ما کَانَ عظیماً
 یک از آنان را شناسایی کن، و هرگز تالش و رنج کسی را بـه حـساب دیگـري    رنج و زحمات هر  

نگذار و ارزش خـدمت او را نـاچیز مـشمار، و شـرافت و بزرگـی کـسی موجـب نگـردد کـه کـار                      
کوچکش را بزرگ شماري، و گم نامی کسی باعث نشود که کار بـزرگ او را نـاچیز بـه حـساب                  

  .آري
  عدالت در نهج البالغه

آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و به پیکر اجتماع ) ع(علیاز نظر حضرت 
بعد از مرگ عثمان، بر اثر ) ع(حضرت علی. سالمت و به روح اجتماع آرامش دهد، عدالت است

پافشاري مردم، زمام امور را به دست گرفت، از آن حضرت خواستند که عطف به ماسبق نکند و 
، کوشش خود را محدود کند به حوادثی که از آن به بعد، در زمان کاري به گذشته نداشته باشد

 حق کهن به 1.»الحق القدیم ال یبطله شی«: خالفت خودش پیش می آید، اما ایشان جواب داد که 
به خدا قسم اگر با آن اموال براي خود زن گرفته باشند و یا : فرمود. هیچ وجه باطل نمی شود

 آن را به بیت المال برمی گردانم، همانا در عدالت گنجایش خاصی کنیزکان خریده باشند، باز هم
است، عدالت می تواند همه را دربرگیرد و در خود جاي دهد و در عدالت نمی گنجد، باید بداند 

  2.که جایگاه ظلم و جور تنگ تر است
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همه دگی می جوید و آن را در او حقیقت عدل را نه تنها در گفتارهاي زیبا که در عینیت زن
جاري ... هاي حیات آدمی اعم از سیاست، فرهنگ، حقوق فردي و اجتماعی و اعتقادي و عرصه

حکومتش نیز به گونه اي سامان یافت که ضابطه اصلی بنا و بقاي آن عدل بود چنانکه در . می داند
خطبه شقشقیه، پس از آنکه ماجراهاي غم انگیز سیاسی گذشته را شرح می دهد، اینگونه می 

اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من نبود و اگر «: یدفرما
خداوند از عالمان پیمان سخت نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگر و گرسنگی ستم دیده، 
آرام و قرار نگیرند، بی درنگ رشته حکومت را از دست می گذاشتم و پایانش را چون آغازش 

  1.»اشتم و خود را به کناري می کشیدممی انگ
در سراسر حیات همواره مهیاي قربانی شدن در پایبندي به استقرار عدالت بود و به ) ع( امام علی

به عقیده حضرت، مهمترین علت . همین خاطر است که در سراسر تاریخ نام او قرین عدالت است
 امور از مسیر اصلی و واقعی خود چون تمام. عقب ماندگی، تشتت و انحطاط کشورها، ظلم است

امام بدترین نظام سیاسی را نظامی می داند که در آن ظلم وجود دارد و تنها راه . خارج شده اند
  2.حلی که براي جوامع عقب مانده ارایه می دهد، برگشتن به عدالت است

قی رها شده و حقیقتاً عدالت، فرهنگ رایج جامعه علوي بود و از پوسته بایدها و نبایدهاي اخال
جامه عمل به خود پوشانده بود و حالوت آن هنوز برکام موحدان و حق مداران مانده است و این 

در راستاي اجراي عدالت، در نظام اجتماعی و «: معادله مجهولی نیست، چرا که بنا به گفته علیخانی
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زدیکش شروع ابتدا از خودش و بعد از هسته مرکزي حکومت و یاران ن) ع(سیاسی حضرت علی
  1.»کرد و این مهمترین وجه تمایز ایشان از دیگر نخبگان و اندیشمندان سیاسی است

  معناي عدالت در نهج البالغه
در یک بیان حکیمانه از عدالت، آنچنان تعریف منطقی ارائه داده است که جامع تر و مانع ) ع(علی

کدام با فضیلت تر است، :  سوال شدتر از آن به ذهن آدمی نمی آید؛ آنگاه که از امام پارسایان
ابتدا به تعریف پرداخت، بعد آن دو را سنجید و سپس با فضیلت تر ) ع(عدالت یا جود و عطا؟ امام

عدالت، هر چیزي را در جاي خود می نهد، در حالی که بخشش آن را «: امام فرمودند: را شناساند
  2.»از جاي خود خارج می سازد

یکی اینکه؛ عدل جریانها را مجراي طبیعی : ید عدل از جود باالتر استبه دو دلیل می گو) ع(علی
دیگر اینکه؛ عدالت . خود قرار می دهد، اما جود جریانها را از مجراي طبیعی خود خارج می سازد

قانون عام و مدیر و مدبري است کلی و شامل، که همه اجتماع را در برمی گیرد و بزرگ راهی 
اما جود و بخشش یک حالت استثنایی و غیر کلی است که نمی . برونداست که همه باید از آن 
 در بیان ایشان 3.»فالعدل اشرفها و افضلها«: آنگاه نتیجه گرفت) ع(علی. شود رویش حساب کرد

: عدالت در زندگی اجتماعی بشر قویترین پایه و اساس و براي رفاه و آسایش میدانی گسترده است
اي عموم است و کسی که بر او عدالت گران آید، تحمل ستم براي پس همانا در عدل گشایش بر«

  4.»او سخت تر است
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عدالت چهره اي یگانه دارد و ستم «: در بیانی دیگر از آن حضرت نقل شده است که فرمودند
آن دو . داراي چهره هاي گوناگون است، به همین سبب ستمگري آسان و دادگري دشوار است

د که در زدن به هدف تمرین و ریاضت و توجه الزم است ولی در خطا همچون تیراندازي  می مان
 در نهج البالغه در موارد بسیاري عدل همراه با حق ذکر شده 1.»زدن نیازي به تمرین و تعهد نیست

 ابوموسی و –پیش از آن دو تن «: است چنانکه آن حضرت در عملکرد حکمین می فرمایند
می ستمکارانه دهند، شرط ما به آنان این بود که  راي نادرست گویند و حک–عمروعاص 

آن کس را که «:  و در فرازي دیگر می فرمایند 2.»حکمشان به عدالت و کارشان به حقیقت باشد
کار به حق و عدالت کردن ،شنیدن سخن حق گران آید و عرضه داشتن عدالت بر او دشوار نماید

عدالت زیبا و جذاب و هم ) ع(و باور حضرت علی  و باالخره آنکه در بیان 3.»بر او دشوارتر باشد
 براي رسیدن به ،اگر براي آنچه که خدا نهی کرد مانند ستمکاري و دشمنی کیفري نبود«: هست 

  4. »پاداش در ترك آن نیز عذري وجود نداشت 
  اقسام عدالت 

ستره گ. عدالت محوري، جزء اصول محکم و در واقع فرهنگ حاکم بر جامعه آرمانی علوي بود
در ابعاد مختلف، مسأله غیر قابل انکاري است که به تناسب اشاراتی در این ) ع(عدالت علی

  . خصوص خواهد شد
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 .216 همان، خطبه - 3

 .51 همان، نامه - 4
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درباره قضا و داوري عادالنه، فرازهایی زرین بیان ) ع(امیرالمؤمنان علی:  عدالت در قضا-1
 امام 1.رار دارد فرموده که به اعتراف حقوق دانان جهان پیشرفته امروز، در عالی ترین سطح ق

تشخیص داده و به این جهت ) قضایی ( راه نجات و بقاي اسالم را اصالح دستگاه عدالت ) ع(علی
در . در تدوین شرع و قدرت بخشیدن به قضات عادل و تعلیم و تربیت دادرسان همت گماشت
ولی عهد خالفت او عصر جدیدي در تاریخ دادرسی آغاز شد و براي تشکیل محاکم ضوابط و اص

) علم فقه ( در عصر او براي نخستین بار قوانین محاکمات . وضع نمود که قبل از او سابقه نداشت
 امیر المؤمنان شخصاً به محاکم 2.مدون گردید و احکام در همه محاکم یکنواخت اجرا شد

قت دادرسی سر میزد و به کار قضاوت رسیدگی می کرد و کتباً و شفاهاً آنها را ارشاد می کرد و د
نظر حضرت در امر نظارت به حدي بود که ابواالسود دئلی را از مسند قضاوت بر کنار کرد و وقتی 

من دیدم سخن تو از « : امام فرمودند. او که خیانت و جنایت نکرده بود، علت عزل خود را پرسید
 خود  ایشان تخطی از رعایت آداب قضایی را جایز نمی شمارد، چنانکه3.»سخن خصم بلندتر است 

با اینکه در بزرگواري و میهمان نوازي شهره آفاق بود، وقتی متوجه شد فردي که چند روزي در 
   4.خانه اش میهمان است براي محاکمه نزد او آمده است، عذر وي را خواست 

در مقام رهبري جامعه به این مسأله عنایتی ویژه ) ع( حضرت علی: عدالت در عرصه اقتصاد-2
که بیت المال شما را براي شما ... اما حق شما بر من، آن است... «: ورد می فرماینددارند و در این م

  5.»...صرف کنم

                                                             
 .111عدل الهی و عدالت بشري در نهج البالغه،ص : ابراهیم . سیدي علوي :  رك -1

 .227، ص 3ج ) ع(حکومت نامه امام علی :  رك - 2

 53ترجمه نهج البالغه، نامه : محمد .  دشتی -3

 227، ص 6تهذیب االحکام، ج : شیخ طوسی :  رك -4

 .34ترجمه نهج البالغه، نامه: محمد.  دشتی- 5
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در حکومت علوي، حکومت خود را موظف می داند که پاسخگوي نیازهاي اقتصادي جامعه باشد 
ان و اموال عمومی را در اختیار نیازمندان و صاحبات حق، قرار دهد و به رفاه و معیشت مردم سام

دهد و تا حد امکان آن را براي عموم گسترش دهد، در مقابل مردم هم مسئولیت دارند که 
: خطاب به مالک اشتر می فرماید) ع(حضرت علی. مالیاتهایی را که برعهده آنان است، بپردازند

باید کوشش تو در آبادي زمین، بیش از کوشش تو در جمع آوري خراج باشد زیرا خراج جز با «
گفتند که مردم به دنیا دل بسته اند، معاویه با هدایا و ) ع( به امام علی1.» به دست نمی آیدآبادانی

پولهاي فراوان آنها را جذب می کند، شما هم از اموال عمومی به اشراف عرب و بزرگان قریش 
 به آیا:  امام فرمودند2.ببخش و از تقسیم مساوي بیت المال دست بردار تا به تو گرایش پیدا کنند

من دستور می دهید براي پیروزي خود، از جور و ستم درباره امت اسالمی که بر آنها والیت دارم، 
 به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار و ستارگان از پی هم طلوع و غروب 3استفاده کنم؟

وي در میان اگر این اموال از خودم بود به گونه اي مسا! می کنند، هرگز چنین کاري نخواهم کرد
  4.مردم تقسیم می کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست

؛ عدالت رمز بقا و ترقی نظام سیاسی و )ع( از دیدگاه امام علی: عدالت در عرصه سیاست-3
عدالت، نگهبان . ضامن ثبات و امنیت و منافی خشونت بیجا در مقابل حکومت و مردم است

 در دید حضرت، 5.و حافظ موجودیت عدالت استحکومت نیز پاسبان . مشروعیت حکومت است

                                                             
 .53 همان، نامه- 1

 .239 همان، ص- 2

 . طرز تفکر ماکیا ولیسم که می گویند، هدف وسیله را توجیه می کند-3

 .126نهج البالغه، خطبه:  رك-4

، کتاب نقد: جمعی از نویسندگان:  رك155حکومت علوي، کارگزاران، ص: جمعی از نویسندگان:  رك-5
 66-88، ص15و14شماره
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در حکومت علوي نه ستمگران مجوز رهبري دارند و نه . فلسفه حکومت نبوي همان عدالت است
  1.حاکمیتهاي ظالمانه مشروعیت حقوقی

حکومت علوي، حکومتی است که علی رغم کسب مشروعیت از طریق نصب الهی در واقعه غدیر 
به این انحراف، ) ع(مردم با دیگران به تأخیر افتاد، پاسخ امامغم، تحقق آن به دلیل بیعت 

 سال سکوت در تاریخ ثبت شده است، سکوتی که می توان آن را دلیل بر نقش و 25بصورت
کارکرد آراي مردم در حکومت تلقی کرد؛ نوعی واقع نگري که حتی پس از تشکیل و استقرار 

  .حکومت نیز استمرار می یابد
واره در معرض تکالیف دوگانه قرار دارد، از یک سو باید امور حکومتی را به چنین حکومتی هم

مردم شهرها گزارش دهد، حسن ظن آنها را جلب کند و از استبداد پرهیز نماید و از دیگر سو باید 
  2.قاطعانه و به دور از افراط و تفریط اعمال حاکمیت کند

 کدام از این موارد؛ توجه به حاکمیت ، هر53 با توجه به نامه: عدالت در عرصه فرهنگ-4
مطلق الهی دوري از عیب جویان، و چاپلوسان، گفتگو و انس با دانشمندان، توجه به سنت هاي 

 خود را خدمتگزار مردم شمردن، می تواند مصداقی ،پسندیده اجتماعی و دوري از سنت هاي غلط
  .از عدالت فرهنگی باشد

  : عوامل تحقق عدالت
 با بینش اسالمی و الهی خود در تحقق بخشیدن به عدالت نگاهی دو سویه دارد، حضرت امیر همسو

از یک سو تأکید بر این می ورزد که اگر اصالحات در جهت تأمین عدالت اجتماعی از درون 
جان آدمها و از اعماق دل و الیه هاي تودرتوي ضمیر انسان آغاز نشود، اصالحات ساختاري، بی 

اما از سوي دیگر نباید غفلت نمود که هماهنگ با اصالح دل و اعتدال . بودپایه و ناپایا خواهد 
                                                             

 .3ترجمه نهج البالغه، خطبه: محمد. دشتی:  رك-1

 .118ترجمه نهج البالغه، خطبه: آیتی:  رك- 2
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روح، توجه به واقعیات ملموس در محیط زندگی و مبارزه با هرگونه عواملی که توازن محیط 
 اولین گام در تحقق 1.اجتماعی را می زند، نیز با همان اولویت و اهمیت باید مورد لحاظ قرار گیرد

عدالت برترین «: ت می فرماید حضر2.اهماهنگی هاي درون استعدالت رهایی از ن
در «.  بنابراین دومین گام در تحقق عدالت جاري کردن آن دو عمل و کردار است3.»هاست خصلت

این حکومت، برترین چشم روشنی براي حاکمان تحقق عدالت در کشور و دوست داشتنی ترین 
  4.»ل در حقوق استکارها براي آنان تعمیم عدالت و رعایت اعتدا

 و امید و آرزوي تمام دینداران 5.را با اعتدال می داند) ص(سیره و رفتار پیامبر) ع(حضرت علی
احساس . عالم تحقق حکومتی است که یگانه مشخصه آن گسترش عدالت بر تمام هستی است

ها از تعهد و مسئولیت براي تحقق عدالت اجتماعی و دردمندي و حساسیت در برابر بی عدالتی 
عوامل مهم در تحقق عدالت است و البته این عامل نیز یک سویه نیست، اگر در موردي که بی 

سزاوار است مسلمان بمیرد و این بی عدالتی گرفتن زیورآالت زنی «: عدالتی صورت گرفته است
 و اگر طلحه«:  در موردي نیز می فرماید6.»مسلمان و زن دیگري که در پناه اسالم است، را نشنود

 احساس مسئولیت می نمایند و براي - قتل عثمان -زبیر به راستی در برابر خونی که ریخته شده 
وان اول عدلهم للحکم علی «اما » اجراي عدالت قیام کرده اند، این امر بسی زیبا و خواستنی است

                                                             
 .98حکومت علوي، هدفها و مسئولیتها، ص: جمعی از نویسندگان:  رك- 1

 . 86ترجمه نهج البالغه، خطبه: حسین. انصاریان:  رك-2

 .31غه، حکمتترجمه نهج البال: محمد. دشتی:  رك-3

 .53 همان، نامه- 4

 .94همان، خطبه:  رك-5

 .27 همان، خطبه-6
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مجموعه عواملی را که در تحقق عدالت مؤثر است، در سه جمله ) ع( حضرت امیر1.»انفسهم
 نیت خیر 2.»استعن علی العدل بحسن النیه فی الرعیه وقله الطمع و کثره الورع«: الصه فرموده استخ

داشتن و خویش بینی نسبت به مردم تا حد زیادي مانع از حیف و میل حقوق آنان شده و اگر خود 
 کند، بر نیز چشم طمع بر هم نهد، آنگاه با چشم تقوا پیشه خود، از هرگونه افراط و تفریطی پرهیز

هر نوع رعایت حقوق و تعدیل امور زندگی در ) ع(در سیره حضرت علی. صراط عدل راه می یابد
تحقق عدالت مؤثر است، ایشان با اشاره به حقوق متقابل حکومت و مردم، رعایت این حقوق از 

  3.سوي طرفین را موجب عزت حق در جامعه، پایداري دین و نشانه پابرجایی عدالت می داند
ی دیگر از عوامل تحقق عدالت این است که شخص خود عدالت حقیقی را شناخته و ضمن یک

حضرت . جاري کردن آن در خود، مسئولیت هدایت و رهبري دیگران را نیز به عهده بگیرد
، او را عامل هدایت و یا ضاللت مردم معرفی 4نیز با بیان ضرورت وجود رهبر در جامعه) ع(امیر

پس، هرگز اصالح نمی شوند مردم جز با اصالح شدن والیان و «: دکرده است و می فرمای
، الگوي بی نظیري براي زمامداران در طول تاریخ است و در عمل، چنان )ع( علی5.»زمامداران

هر ! آگاه باش«: آن حضرت می فرماید. سبقت می گیرد که کسی توان نزدیکی او را ندارد
امام شما ! بدان. ه او اقتدا کند و از نور دانش اش بهره گیردمأمومی، امام و پیشوایی دارد که باید ب

شما، ! از دنیایش، به همین دو جامه کهنه، و از غذاها به دو قرص نان، اکتفا کرده است، آگاه باش

                                                             
 .137 همان، خطبه-1

 .211، ص2شرح غرر، ج:  الخوانساري-2

 .216ترجمه نهج البالغه، خطبه: محمد. دشتی:  رك-3

 .40همان، خطبه:  رك- 4

 .216 همان، خطبه- 5
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توانایی آن را ندارید که چنین باشید، اما مرا با ورع، تالش، عفت، پاکی و پیمودن راه صحیح یاري 
  1.»دهید

  :اي عدالتموانع اجر
علت همه ظلمها و » استیثار«) ع(خود برتربینی و امتیاز جویی و یا به تعبیر رساي حضرت امیر

 و به 3.»هرگاه به قدرت رسد راه استیثار پیش گیرد«: می فرمایند) ع( حضرت2.عدالت گریزیهاست
د و زیاده روي او به انحصار طلبی و خود کامگی روي آور«: هنگام اشاره به سیره عثمان می فرماید

بپرهیز از اینکه چیزي را به خود «:  و لذا در تذکرات خود به مالک اشتر می نویسد4.»کرد
 در اثر استیثار قویترین و فراگیرترین مانع 5.»اختصاص دهی که بهره مردم در آن یکسان است

ته ها وقتی خواس«:  آن حضرت در تحلیل مفهوم تبعیض می فرماید6.اجراي عدالت شکل می گیرد
 و گاهی 7.» ي والی گوناگون و متفاوت باشد، او را از بسیاري عدالت، باز دارد– عالقه مندیها –

این نگرش باطل نه تنها عدالتخواهی را از میدان عمل انسان دور می کند، بلکه مالکی براي 
 اند می در مورد کسانی که به معاویه پیوسته) ع(حضرت امیر. مرزبندي هاي سیاسی قرار می گیرد

                                                             
 .45ترجمه نهج البالغه، نامه: محمد.  دشتی- 1

 .100ص.... حکومت علوي، هدفها و: جمعی از نویسندگان: ك ر- 2

 .160ترجمه نهج البالغه، حکمت: محمد.  دشتی- 3

 .30 همان، خطبه- 4

 .53 همان، نامه- 5

 .104حکومت علوي، هدفها و مسئولیتها، ص: جمعی از نویسندگان:  رك-6

 .59ترجمه نهج البالغه، نامه: محمد.  دشتی-7



  

      

183 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

آنان عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به گوش سپردند و دانستند که مردم در میزان «: گوید
  1.»عدالت، برابرند، لذا گریختند تا به امتیازهاي ویژه برسند

همواره و در همه . بیماري دیگري که در اثر استیثار، گریبانگیر انسان می شود، سودجویی است
براي آنان ... ارزش و اهمیت حوادث سیاسی و فرهنگی و اقتصادي و. ه و هستندجوامع افرادي بود

 طلحه و زبیر چند روزي پس از 2.متناسب با منافع و درآمدي است که براي آنان حاصل می شود
میدانی که عثمان بر ما سخت گرفته بود و هوایش با «: بیعت با حضرت امیر، نزد او رفتند و گفتند

 حال که خالفت بعد از عثمان به تو رسیده است، ما را به والیت و سرپرستی بعضی بنی امیه بود و
بزرگان اهل کوفه دل با معاویه داشتند و «:  ابوهالل ثقفی نیز آورده است3.»از کارهایت بگمار

هرکس را بیش از حق ) ع(نسبت به علی با فریب و مکر برخورد می کردند، زیرا که حضرت علی
 صورتی که معاویه به حساب شأن و منزلت افراد دو هزار درهم بیش از دیگران خود نمی داد در

در برابر ... و این چنین بود که انقالبیون سابقه داري چون زبیر و سعد و قاص و4.»می بخشید
عبداهللا بن زمعه از شیعیان حضرت، راه طوالنی را طی . از پاي درآمدند و ریزش کردند) ع(علی

این اموال که می بینی «: می آید و حضرت پاسخش می دهد) ع(سودي به نزد علینموده و به امید 
نه مال من و نه از آن توست، غنیمتی گرد آمده از مسلمانان است که با شمشیرهاي خود به دست 
آوردند و اگر تو در جهاد همراهشان بودي، سهمی چونان سهم آنان داشتی، وگرنه دسترنج آنان، 

  5.»هد بودخوراك دیگران نخوا

                                                             
 .70 همان، نامه-1

 .98حکومت علوي، هدفها و مسئولیتها، ص: جمعی از نویسندگان:  رك-2

 .231، ص1شرح نهج البالغه، ج:  ابن ابی الحدید-3

 .29الغارات، ص:  حسینی خطیب، سید عبدالرضا-4

 .232ترجمه نهج البالغه، خطبه: محمد.  دشتی-5
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اگر . از دیگر موانع اجراي عدالت، ضعف نفس و سستی اراده، خودباختگی و دون همتی است
اعضاي هیئت حاکمه و دیگر تصمیم گیران حکومتی، و با تأثیر پذیري از آنان، مردمی که باید 
حامی عدل و عدالت باشند و به پشتیبانی از حق و عدل برخیزند، سستی کنند و در مقابله با 
ستمگران که تالش می کنند نظام متعادل جامعه را به هم زنند و منافع خود را تأمین نمایند، با 
قاطعیت و اتکاي به نفس و اراده قوي برخورد نکنند، اهداف عدالتخواهانه زمینه ظهور و بروز 

همچون دایه «: در فرازي با ناامیدي و حسرتی سوزناك می گوید) ع( حضرت علی1.نخواهد یافت
ي مهربان گام به گام شما را به سوي حق فرا می خوانم و شما چون بزغالگان که از بانگ شیر ا

میمیرند، می گریزید، هیهات که بتوانم با یاري شما شب تاریکی را از چهره عدالت بزدایم و کژي 
  2.را که در مسیر حق افتاده است، راست نمایم

دخواهی و حب نفس دارد، بی تفاوتی به حقوق یکی دیگر از موانع تحقق عدالت که ریشه در خو
در زمینه رعایت حقوق متقابل ) ع(حضرت امیر. دیگران و ترجیح حقوق خود بر دیگران است

اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند و یا زمامدار بر رعیت ستم «: مردم و حکومت می فرمایند
رنگ بازي در دین فراوان ر و نیکند، وحدت کلمه از بین می رود، نشانه هاي ستم آشکا

  3.».گردد می
  :نتیجه گیري

 -زیست انسانی عدالت و برپایی آن مهم ترین و واالترین موضوع) ع(دراندیشه و سیره امام علی
از دین و ایمان، و سالمت و  ایمانی است، به گونه اي که جز در پرتو عدالتی فراگیر نمی توان

ایمانی داشت، و در عرصه جامعه، سیاست،   وسعادت به درستی سخن راند و زندگی انسانی
                                                             

 .106، ص....حکومت علوي، هدفها و مسئولیتها: جمعی از نویسندگان:  رك-1

 .131ترجمه نهج البالغه، خطبه: محمد.  دشتی- 2

 .216ترجمه نهج البالغه، خطبه: محمد. .  دشتی-3
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 آن چه در. اقتصاد، قضاوت و دیگر عرصه ها از سالمت و کمال بهره مند بود حکومت، مدیریت،

گمان تا  رویکرد به عدالت، اساسی است؛ این است که راه برپایی و تحقق عدالت چیست؟ بی
تا مالزمات تحقق عدالت  ی گرفت، ومفهومی روشن از عدالت ارائه نشود، نمی توان عدالتی را پ

شود، و نیز تا عدالت در همه به اجرا درنیاید، عدالتی محقق نمی  تبیین نگردد و به درستی
  .مورد توجه قرار نگیرد، عدالت فراگیر معنا نمی یابد هاي آن حوزه

ا در عدالت در نهج البالغه بر مبناي حقیقت تعریف شده و مساوات وضع هر شیئی در محل خود ر
فلسفه و ضرورت حکومت عدالت است و جمال سیاست و ) ع(از دید امام علی. برمی گیرد

حکومت و زیبایی برنامه ها و سلوك سیاستمداران و حاکمان تابعی است از عدالت ؛ حضرت 
عدالت را از خویشتن آغاز کرده و آن را در همۀ عرصه هاي سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ) ع(علی

ش جاري می کند و آنقدر در اجراي عدالت شدت و قاطعیت نشان داد که در قضاوت در حکومت
  .نهایت بخاطر آن به شهادت رسید

آنچه در این مقاله بدان اشاره شد قطره اي کوچک از دریاي بیکران اندیشه ها و بیانات گهربار 
ا فراهم نمودم بود که حقیر با توجه به وسع ناچیز خویش آن ر) ع(یگانه دهر، حضرت امیرالمؤمنان

و مسلم است که غوطه ور شدن در دریاي بیکران نهج البالغه، کار انسانهاي بی ایمان و ضعیفی 
شناخت مسائل و «:  می فرمایند که189همچون بنده نیست همانطور که خود موال در خطبه

آن را هاي ما کاري است دشوار که جز بنده مؤمنی که خداوند قلبش را با ایمان آزموده  اندیشه
  1.»نپذیرد و احادیث ما جز سینه هاي امانتدار و عقل هاي سالم نمی توانند نگاهبان باشند

  منابع
  ترجمه نهج البالغه، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران: حسین. انصاریان

  24، ج1357ترجمه و تفسیر نهج البالغه، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، چاپ دوم، : محمدتقی. جعفري تبریزي

                                                             
 373، ص186نهج البالغه، خطبه.  محمد دشتی- 1
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  1362، تهران، ناشر هدي، )ع(علی از دیدگاه علی: محمدتقی. جعفري تبریزي
  ق.ه1414المناقب، نشر جامعه مدرسین قم، چاپ دوم، : الموفق بن احمد بن الکبري المللی. الخوارزمی

  2، ج1346شرح غررالحکم و دررالکلم، بی نا، تهران، : جمال الدین ابن الحسین. الخوانساري
  1379ترجمه نهج البالغه، انتشارات مشرقین، قم، چاپ سوم، : محمد. دشتی

  1379عدل الهی و عدالت بشري در نهج البالغه، تهران، بنیاد نهج البالغه، : ابراهیم. سیدي علوي
  16تفسیرالمیزان، ج: محمدحسین. طباطبایی

   1363 ،هران ت، ترجمه سید محمد مهدي جعفري،)ع( امام علی بن ابی طالب،عبدالفتاح عبدالمقصود
، شرکت چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی، تهران، )ع(توسعه سیاسی از دیدگاه امام علی: علی اکبر. علیخانی

  77چاپ اول، تابستان
  3، ج1370علی نقی، ترجمه و شرح نهج البالغه، مرکز نشر آثار فیض االسالم، تهران، مرداد. فیض االسالم

  ق.ه1390یت الطالب، انتشارات حیدریه نجف، دارالحیاء تراث، چاپ دوم، کفا: محمد بن یوسف. الکنجی شافعی
 ، انتشارات دارالحدیث، چاپ اول، ترجمه مهدي مهریزي،)ع( دانشنامه امیرالمومنین ، محمد،محمدي ري شهري

1382   
 1420 ، قم، انتشارات دارالحدیث، چاپ سوم،حمیدرضا شیخی:  ترجمه ، میزان الحکمه، محمد،محمدي ري شهري

  هـ ق
  1358سیري در نهج البالغه، انتشارات صدرا، قم، : مرتضی. مطهري

  4، دارالجواد، بیروت، بی تا، ج)ع(موسوعه االمام علی: محمدجواد. مغنیه
  بحرالمناقب: عالمه حسنی. موصلی

  1382 ، قم، انتشارات الهادي، ترجمه محمد دشتی،نهج البالغه
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 ه در مواجهه با جنگ نرمهاي روشنگر نهج البالغبصیرت

  
عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت معلم (عبداالحد غیبی 

 )آذربایجان
کارشناس ارشد رشته زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم ( رباب پورمحمود

  )آذربایجان
  

  چکیده
ی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی ترین کتاب در ابعاد مختلف، دین    نهج البالغه به عنوان کامل

ها و رهنمودها در رویارویی با جنگ ترین بینشمسلمانان پس از قرآن کریم، دربردارنده صریح
هاي ها و نامهسیاري از خطبهاین مرد بی بدیل میدان سیاست در ب) ع(نرم است؛ امام علی 

 و راهکارهایی را براي مقابله با البالغه، به خطرات ناشی از این نوع حربه دشمنان اشاره نموده نهج
  . آن ارائه می دهد

ها و راهکارهاي سودمند ها و هم چنین بصیرتها، مؤلفه   نگاه نهج البالغه به جنگ نرم، ویژگی
با . آن در مواجهه با این نوع جنگ، یکی از مباحثی است که بسی جاي تفکر و تفحص دارد

در این کتاب ارزشمند، به اهمیت مقابله با ) ع(امیر هاي حضرت ها و نامهبررسی موضوعات خطبه
تر و داراي جنگ نرم پی برده و نیز روشن می گردد که این نوع از جنگ، به مراتب خطرناك

باشد؛ دشمنان با استفاده ي اسالمی میعواقب و پیامدهاي ناگوار بیشتري در سطوح مختلف جامعه
ثیر بر اندیشه، افکارو احساسات مردم، سعی دارند به از جنگ نرم و برنامه ریزي دقیق با هدف تأ

هاي جنگ نرم در نهج البالغه و تبیین این مقاله به برخی از مؤلفه. اهداف شوم خود نایل شوند
  .  پردازدهاي این کتاب بی بدیل، در مواجهه با هرگونه حمله نرم دشمنان میراهکارها و بصیرت

  .، جنگ نرمیرتنهج البالغه، بص:  واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
ترین اثر جاودانه در دایره فرهنگ، علم و اندیشه بشري است، و نمایانگر   نهج البالغه بزرگ

بخشی از عظمت و شخصیت بزرگ مردي است که مرغ دور پرواز تفکر بالنده خویش را در 
را یکی پس از هاي رفیع کماالت فوق بشري فراسوي عالم طبع و طبیعت به پرواز در آورده و قله

این کتاب بیش از ده قرن بر افق فکر و اندیشه و فرهنگ بشر نورافشانی . دیگري فتح نموده است
اي که گویا موال در همین زمان ایراد دهد، به گونهنموده و همچنان زنده و پویا به راه خود ادامه می

  .نموده است
-رف حقه الهی که پس از کالم الهیاین صحیفه گرانبها مجموعه اي است از اصول و امهات معا

-در جوامع انسانی ایفا می...  بیشترین نقش را در تکامل علمی، اخالقی، اجتماعی، سیاسی و-قرآن

دون کالم خالق و فوق کالم « یا » أخ القرآن« با توجه به این فضایل بی مثال،  نهج البالغه را . کند
  )159ص:  تاطاهري، بی.(اندخوانده»  مخلوق

دهد، جنگ اعمال  جنگ، نوعی نزاع است که برخورد میان دو گروه سازمان یافته را نشان می  
رسولی، . (زور با استفاده از نیروي مسلح است که هدف هریک از طرفین، غلبه بر دیگري است

حال ممکن است این اعمال زور به صورت آشکار و همراه با خونریزي و کشت و )4ص:  1389
اي دیگر بدون ن جنگی و به شکل جنگ سخت صورت بگیرد و یا اینکه در عرصهکشتار در میادی

شود که موضوع گونه خونریزي به وقوع بپیوندد که به این نوع از نبرد، جنگ نرم گفته میهیچ
عرصه مبارزه در جنگ نرم تفکرات است و با . پژوهش حاضر را به خود اختصاص داده است

  .گیردصورت میابزارهاي بسیار نرم و ظریفی 
در نهج البالغه در رویارویی با این پدیده ) ع(هاي حضرت علی   در این مقاله به بررسی روشنگري

هاي سیاسی و حکومتی اسالم هایی که در سایه سار آن نظامها و بصیرتخواهیم پرداخت؛ بینش
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اعی و سیاسی هاي مختلف فرهنگی، اجتمتوانند بر بزرگترین تهدیدات نرم دشمن در عرصهمی
  .غلبه نموده و رهنمودهاي بزرگ پرچمدار نظام حکومتی اسالم را چراغ راه خویش قرار دهند

  تبیین مفهومی جنگ نرم
 مورد استفاده Hard Warfare که در مقابل جنگ سخت Soft Warfareمفهوم جنگ نرم 

 تلقی و برداشت واقع می شود داراي تعریفی واحد که مورد پذیرش همگان باشد نیست و تا حدي
جان کالینز، تئوریسین دانشگاه . افراد، جریان ها و دولت هاي گوناگون از جنگ نرم متفاوت است

استفاده طراحی شده از تبلیغات و ابزارهاي مربوط به «ملی جنگ آمریکا، جنگ نرم را عبارت از 
رفت مقاصد آن را براي نفوذ در مختصات فکري دشمن با توسل به شیوه هایی که موجب پیش

جنگ نرم در حقیقت شامل هر ) 25ص: 1389رضایی،  (.می داند. »امنیت ملی مجري می شود
اي است که سطح اندیشه، تفکر و احساسات جامعه هدف یا  گونه اقدامات روانی و تبلیغات رسانه

 گیرد و بدون درگیري نظامی و گشوده شدن آتش، رقیب را به انفعال یا گروه هدف را نشانه می
اي، جنگ  جنگ نرم با اشکال گوناگونی همچون جنگ روانی، جنگ رایانه. دارد شکست وامی
  )همان: رضایی. (گرددهاي رادیوئی و تلویزیونی اجرا می اندازي شبکه اینترنتی و راه

ها و هنجارهاي جامعه    حالت تنش و مخاصمه شدید و هرگونه اقدام خشونت آمیز که ارزش
دهد و سرانجام منجر به تغییر در الگوهاي رفتاري موجود و خلق رار میهدف را مورد هجوم ق
کرمی، .(شود که با الگوهاي رفتاري مورد نظر نظام حاکم تعارض داردالگوهاي جدیدي می

1387 :3(  
ترین مسائل استراتژیک، و مفهومی است که مستقیما ًبه  جنگ نرم از ظریفتر به عبارت ساده

 اما در این میان .آید ط بوده و با آنها درگیر شده و در پی تسخیر آن بر میذهن و قلب انسان مربو
جنگ نرم نوعی جنگ سرد است که سرانجام به استحاله فرهنگی جامعه « برخی نیز معتقدند که 

  )123: 1382ساندرس، (» .گرددمنجر می
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ها، تهاجم به  و عزمهااي  جنگ نرم  را جنگ اراده   مقام معظم رهبري، حضرت آیت اهللا خامنه
مرزهاي ایمانی، عقیدتی و فرهنگی، جنگ براي عوض کردن ذهن امت اسالمی و نا امید ساختن 

ها و ایجاد تردید در دل« جنگ نرم را به معنی 1388از مبارزه، و در نهایت ایشان در آذر سال 
  )9: 1389نائینی، .(تعریف فرمودند» هاي مردمذهن

  پیشینه جنگ نرم
اي بسیار طوالنی دارد؛ چرا که انسانها  تر، جنگ روانی،پیشینهجنگ نرم یا به عبارت دقیقمقوله «

شدند اما اصطالح جنگ  ها و ترفندهایی متوسل می براي تحت تأثیر قرار دادن طرف مقابل به شیوه
  )47، ص1376شیرازي، (» .روانی یا نرم درجنگ جهانی دوم در آمریکا و اروپا رواج یافت

وارد شد و بخشی از عبارت » وبستر«پایان جنگ جهانی دوم این اصطالح به فرهنگ لغت اما در 
در سالهاي پایانی جنگ سرد اولین پروژه . هاي سیاسی و نظامی آن زمان را تشکیل داد پردازي

 1984در جنبش کارگري این کشور در سال » لخ والسا«براندازي نرم در لهستان و با رهبري 
ت و با فروپاشی شوروي و یوگسالوي و چند کشور دیگر اروپاي شرقی، میالدي تحقق یاف

  )487ص: 1370کالینز، .(براندازي نرم به مسئله جدیدي در حوزه قدرت و امنیت تبدیل شد 
این در حالی است که با نگاهی اجمالی به صفحات زرین نهج البالغه و سخنان متین حضرت علی 

هاي آن نه به عنوان یک اصطالح مشخص و مسمی به  و مؤلفهشود که این مقولهدر آن، آشکار می
: 1389شریفی، .( اجتماعی مورد اشاره واقع شده است-نام جنگ نرم، در این اثر عظیم سیاسی

  )11ص
  هاي جنگ نرم ویژگی ها و مؤلفه

 این نوع جنگ آرام، تدریجی و زیر سطحی است و غالباً به صورت نامحسوس به جلو حرکت  
نمادسازي با بهره گیري از نمادهاي تاریخی و گذشته و نمایش . جنگ نرم نمادساز است. کندمی

  ) 86ص: 1378بروجردي، . (تصویري مطلوب از خود صورت می گیرد
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مردم از . هاي این جنگ اینکه؛ در آغاز به صورتی جذاب و زیبا جلوه می نمایداز دیگر ویژگی
هاي جذاب و گمراه کننده براي غبارآلود کردن فضاي از شعار. باطن و درون ناپاك آن غافل اند

خود را دلسوز واقعی جامعه معرفی می کند و چنین وانمود می کند که . جامعه استفاده می شود
هاي ماهوي  جنگ نرم در پی تغییر قالب. خواهان امنیت و آرامش مردم و اصالح امور جامعه اند

شود و تالش ادات اساسی  مردم مورد هجوم واقع میها و اعتقارزش. جامعه و ساختار سیاسی است
دارد تا ذائقه سیاسی، اجتماعی و مذهبی مردم را آن گونه که می خواهد دگرگون سازد، پایدار، 

گوید، تحریک برد، از اصول متعالی انسانی سخن میتردیدآفرین است، از ابزار روز بهره می
 جامعه همراه با تفرقه افکنی، جلب حمایت خارجی، ي افتخارآمیزاحساسات همراه با و نفی گذشته

ایجاد فاصله میان مردم و حکومت، ایجاد سازمان هاي اجتماعی مردم نهاد، جنگ نرم پرتحرك و 
. دار است، بدعت گذاري در دین، خودخواهی و هواپرستی، ریاست طلبی، دنیا طلبی جاذبه

  )113ص: 1389شریفی، (
هاي نهج البالغه معلوم می گردد، تأکید بسیار ها و برخی از نامههآنچه که با تدبر در فضاي خطب

. نرم است بر شناساندن دشمنان بالقوه و بالفعل دین اسالم و مسلمین در جنگ ) ع(حضرت علی
هاي مختلف دشمن، تأکید زیادي بر آگاهی و به تبع آن مقابله با هر حضرت با شناساندن گروه

  .رصه تفکر و باورهاي مسلمانان و جامعه اسالمی و کل بشریت داردگونه حمله نرم احتمالی بر ع
جنگ نرم بدون اختالل در نظام فکري و اخالقی و درونی فرد و جامعه موفقیت آمیز نخواهد بود و 

  .هاي فکري و روحی از الزامات مقابله در جنگ نرم است لذا صیانت از جوهره ایمانی و بنیان
  ابعاد جنگ نرم

اي ابعاد مختلفی است؛ که در این مجال مختصر سعی گردیده است تا به سه بعد  جنگ نرم دار
  :اساسی اشاره شود
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کند و در ترین بعد جنگ نرم است که در قالب تهاجم فرهنگی نمود پیدا میمهم: بعد فرهنگی
ري رود؛ چرا که عامالن جنگ نرم در پی آن هستند تا با بهره گیواقع مقدمه جنگ نرم به شمار می

هایی همچون خدا هاي بنیادین جامعه مقصد، ارزشهاي فرهنگی، بر ارزشاز ساز و کارها و روش
تأثیر گذاشته و آن را دستخوش ....مداري، دشمن ستیزي، یکپارچگی و اتحاد ومحوري، والیت
به دیگر سخن نتیجه جنگ نرم از بعد فرهنگی، استحاله فرهنگی و تغییر هویت . تغییر قرار دهند

  .است
از دیگر ابعاد مهم جنگ نرم بعد سیاسی آن است، به طوري که برخی صاحبنظران : بعد سیاسی

عامالن جنگ نرم در صددند تا نوع . دانندتر از سایر ابعاد آن میبعد سیاسی جنگ نرم را با اهمیت
آن، نگرش، موضع گیري و کنش مردم جامعه مقابل را در برابر نظام حکومتی و نهادهاي سیاسی 

هاي اعتراض آمیز، مانند اعتصاب، تظاهرات دستکاري نمایند و آنان را براي دست یازیدن به کنش
تر، عامالن این نوع از جنگ در پی وادار نمودن به تعبیر روشن. و شورش و جز آن ترغیب کنند

 حتی نوع مردم و شهروندان جامعه مقابل به نافرمانی مدنی هستند تا بر اثر آن، رفتار حکومت، یا
و بدین ترتیب مقبولیت و ) 1382ساندرس،. (حکومت را به تدریج دستخوش تغییر نمایند

  .مشروعیت الگوي سیاسی موجود را مورد تردید قرار دهند
-هاي این بعد از جنگ نرم، کنشاز جمله مؤلفه. باشدسومین بعد جنگ نرم می: بعد اجتماعی

عامالن جنگ نرم در پی آن هستند تا بر . ي جمعی استهاي اجتماعی، روابط و تعامالت و رفتارها
تأثیر ... هویت مردم جامعه، انسجام و یکپارچگی اجتماعی، روحیه ملی گرایی، دلبستگی ملی و

  )1388الیاسی و همکاران، . (بگذارند
  مفهوم بصیرت 

مع آن بینش، بینایی، دانایی، زیرکی، عقل، شاهد و حجت است و ج«  بصیرت در لغت به معناي 
این معنی، . بصیرت به معنی بینایی دل است) ، ذیل ماده بصر1990ابن منظور، (» .باشدبصائر می
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مرادف معرفت و درك بوده و همان است که از الصحاح و اقرب الموارد نقل شد که یکی از 
  ).ذیل ماده بصر: 1361قرشی، .( معانی بصر، علم است

اما . وانیم براي واژه بصیرت بکار بندیم کلمه آگاهی است  بنابراین نزدیکترین مترادفی که می ت
. این آگاهی چند و چونی دارد که بایستی براي پیشبرد مقاصد خود از آن پیچ و خمها با اطالع بود

خلل ایجاد کند، مخصوصاً اینکه فریب دیگر  تواند در اراده آدمی وقتی بصیرت باشد هیچ چیز نمی
دیگر بصیرت همان آگاهی از آینده است و  در کالمی. کند دا نمیدر ذهن و روان انسان جایی پی

هر نوع آینده نگري که انسان را از خطرها دور کند، بصیرت . بینی منطقی درباره آن الجرم پیش
 .است و هر نوع دست افرازي که در روح انسان آرامش ایجاد کند بصیرت است

را به » حق شناسی«ي  دي و لذت جاودانه آري بصیرت روح زندگی و اکسیري است که سعادت اب
به » حق«نشینی و همراهی همیشگی  را در هم کیمیائی است که مس وجود آدمی. بخشد انسان می

قطب نمائی است که در بیابان : چنانچه حضرتش فرمودند. سازد مبدل می» کمال«طالي درخشان 
   )10ص: 1389ي پور، رضو. (نماید ها راه و مقصد را می غبار آلوده فتنه و گمراهی

اگر بصیرت «: فرمودند مقام معظم رهبري. بیشترین کاربرد بصیرت در زمان هجوم فتنه ها است
همانگونه که متأسفانه  نباشد شخص در تشخیص جایگاه خود و موقعیت دشمن اشتباه می کند و

حمله قرار می خودي را مورد  در مسائل سیاسی، دینی و اجتماعی بارها اتفاق افتاده است، جبهه
  )، سخنرانی مقام معظم رهبري15/10/86. (»دهند

  هاي نهج البالغه در مواجهه با جنگ نرمبصیرت
جاي تردید نیست که نقش حکومت در برقراري نظم، حفظ امنیت، احقاق حق و اجراي قوانین    
  .کندعقل و فطرت نیز به این ضرورت حکم می. یک نقش بنیادي است... و

تواند از آسیب  نظامی و یا اقتصادي مقتدر و قوي باشد، نمی- هرچند از نظر سیاسیهیچ حکومتی،
-آسیب.  براي آسیب پذیري وجود داردبنابراین در هر حکومتی زمینه. مصونیت کامل داشته باشد
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و آسیب از ) خارجی(آسیب از ناحیه دشمن: توان مورد بررسی قرار دادهایی که از دو ناحیه می
که پیامدهاي نوع دوم به مراتب سوءتر از نوع اول خواهد بود؛ چرا که دشمن در . هاناحیه خودي

. باشدبطن جامعه حضور داشته و نسبت به نقاط ضعف و قوت و هر گونه تاکتیک داخلی آشنا می
  .دهداینجاست که جنگ نرم به تدریج خود را نشان می

شترین ضربه را از طریق جنگ نرم خورده از آنجا که نظام حکومتی اسالم در طول تاریخ خود بی
ها، منافقان ترین حمالت خود را نیز متوجه مجریان جنگ نرم و در رأس آن سخت  لذااست،

 به آن حد اي که در سرکوبی آنها تالش نموده است، در نابودي هیچ دشمنىساخته و به اندازه
ذى امروز در لباس دوستان نفو دشمنان سرسخت دیروز به صورت عوامل. اهتمام نداشته است

شوند و با پاشیدن بذر نفاق و تردید در سطح تفکر و اعتقادات امت اسالمی اقدام به  گر مى جلوه
  .نمایندنبردي خانمان سوز در عرصه نظام حکومتی اسالم می

 نهج البالغه، مسلمین را متوجه 192همواره در فرازهایی از سخنان خویش، در خطبه ) ع(امام علی
هاي اقتدار سیاسی و دفاع از کیان نظام  این پدیده خطرناك نموده و آنان را به تحکیم پایهجنگ
- خواند و پیروي از اسالم را مهمترین عامل اقتدار و برتري مسلمین بر سایر جوامع معرفی میفرا می

ل و ال مهاجرون ثم ال جبرائیل و ال میکائی. و إنّکم أن لجأتم إلی غیره حاربکم  أهل الکفر...« . کند
  1»...و ال أنصارینصرونکم إلّا المقارعۀ بالسیف حتّی یحکم اهللا بینکم

اما آنچه که شایان توجه است و چنانچه ذکر گردید، اینکه، آسیبهایی که از ناحیه دشمن داخلی 
است گاهی خطرناکتر از آسیب خارجی است؛ چرا که دشمن داخلی به تمام نقاط آسیب پذیر 

                                                             
پشت کنید و به غیر او پناه ببرید، کافران با شما ) که کانون اتحاد و رمز اقتدار شماست ( همانا شما اگر به اسالم  « -1

ند کرد، آنگاه نه جبرئیل، و نه میکائیل و نه مهاجر و انصاري  وجود دارند که شما را یاري نمایند و چاره نبرد خواه
  .»اي جز نبرد با شمشیر نخواهید داشت، تا خداوند میان شما و آنان حکم فرماید
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دشمن داخلی اولین ضربه را بر .  بسا از حمایت بخشی از جامعه نیز برخوردار باشدآشناست و چه
نظام حکومتی موال از طرف دشمنان . پیکر اتحاد جامعه وارد ساخته و تفرقه را به همراه دارد

حضرت در مواجهه با این دشمنان تمام . هاي فراوانی دیدآسیب) ناکثین، قاسطین، مارقین(داخلی، 
. ا مصروف اتحاد و هماهنگی و زدودن زنگارهاي اختالف و دشمنی از جامعه نمودهم خود ر

اي براي سردمداران حکومتی در جوامع روش او در مقابله با این حمالت نرم، الگوي شایسته
  .تواند باشداسالمی می

توانند میدان داري کنند که اهل بصیرت، اهل صبر و در معرکه خطیر جنگ نرم، کسانی می
 در این راستا آن حضرت در فرازهایی از کتاب ارزشمند نهج البالغه .اخت مواضع حق باشندشن

ترین کند که از جمله مهم ها و راهکارهاي مختلفی را ارائه میبراي مقابله با جنگ نرم  بصیرت
  :آنها عبارتند از

  آگاهی و هوشمندي در برابر نفاق و دورویی
بدین معنا که دشمن در لباس منافقین . لفظی بدون ایمان قلبی استهاي دشمن، اظهار ایمان  از نشانه

بر این اساس آگاهی . دهد ي خودي و در صفوف مسلمانان نفوذ کرده و آنان را فریب میدر جبهه
بخشی امت یکی از راهکارهاي حضرت علی در مواجهه با جنگ نرم است تا هم دشمن منافق 

بدین ترتیب . یده نیست و هم مردم این آمادگی را دریابندبداند که اعمالش بر حکومت اسالم پوش
 .  شود و خودي از غیر خودي تشخیص داده می شود سازي ایجاد می از طریق آگاهی دهی مصون

و لکنّی أخاف علیکم ...« :  نهج البالغه، از قول پیامبر نقل می فرمایند27در نامه ) ع( حضرت علی
   1»ان، یقول ما تعرفون، و یفعلُ ماتُنکرونَکلَّ منافقِ الجنانِ، عالم اللس

                                                             
 رفتاري زشت و ناپسند از منافقی می ترسم که زبانی عالمانه و گفتاري دلپسند و) امتم(بر شما ... اي ابو بکر «-1

 .»دارد
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بدین ترتیب خطرناکترین دشمنی که موال به والی مصر محمد بن ابی بکر گوشزد می کند که از 
آنان حذر کند و خود را ایمن سازد، منافقان و دشمنان داخلی هستند که آگاهانه و زیرکانه عمل 

  .کنندمی
را که » ال حکم الّا اهللا« : شد و شعاریله خوارج ترویج میحضرت در قبال تفکر آنارشیسم که به وس

دادند، به ضرورت عنصر حکومت حکم کرده و   بدان اشاره شده است، سر می40در خطبه 
کلمۀ حق یراد بها الباطل، نعم إنّه ال حکم الّا اهللا، و لکن هوالء یقولون ال آمرة الّا اهللا، و «: ...فرمودند

  )40خطبه: نهج البالغه (1»...ن امیر برّ و فاجرإنّه البد للناس م
کند؛ آنجا امام علی در مقابل این عمل منافقانه خوارج از نظام حکومتی با عنوان امانت الهی یاد می

و أنَّ عملَک لیس لک بطعمۀ و لکنّه فی عنقِک « : که خطاب به کارگزار خویش فرمود
  )5نامه:  نهج البالغه(2»...امانۀٌ

اي کامالً قرآنی دارد؛ توان به این نکته دست یازید که این دیدگاه حضرت ریشهتأملی میبا اندك 
إنّ اهللا یأمرُکم أن « : گونه که در قرآن نیز از حکومت به عنوان امانت الهی یاد شده استهمان

  )58آیه : نساء(3»...تودوا االمانت إلی أهلها و إذا حکتم بین الناس أن تحکموا بالعدل
 نهج البالغه با شناساندن سیماي منافقان امت اسالمی را 194حضرت در فرازهایی از خطبه آن 

نسبت به این گروه دشمنان هشدار داده و رهنمودهاي الزم را در جهت شناسایی و دوري از آنان 
ون، یتلونونَ و أحذّرکم أهلَ النفاقِ، فإنّهم الضّالّون المضلّونَ، و الزّالون المزلّ...« : نمایدایراد می

                                                             
-ها میآري درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی این!سخن حقی است که از آن ارداه باطل شد « -1

  » ...که مردم به زمامداري نیک یا بد نیازمندندگویند زمامداري جز براي خدا نیست، در حالی
  »...نبوده، بلکه امانتی در گردن توستهمانا پست فرمانداري براي تو وسیله آب و نان  « -2
کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید و چون حاکم بین مردم شوید، به عدالت داوري خدا به شما امر می « -3

  .»کنید
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و یعمدونمکم بکّلِ عمادٍ و یرصدونکم بکلّ مرصادٍ قلوبهم دویۀ و صِفاحهم . ألواناً، و یفتنّونَ افتناناً
قد أعدوا لکلّ حقٍّ باطالً و لکلّ قائمٍ مائالً و لکلّ حی قاتالً و ... یمشون الخفاء و یدبون الضّراءِ. نقیۀ

وهم لُمۀُ الشیطان و . ..یقولون فیشبهون، و یصفونَ فیموهون...صباحاًلکلّ بابٍ مفتاحاً و لکلّ لیلٍ م
  1»حمۀ النّیران

  بصیرت در برابر فتنه و انحراف
است و در شرایط فراگیري غبار باطل بر چهره حق بروز می کند، به   فتنه نوعی ابتال و امتحان
 امتحان سرفراز باشند که با اینناك بودن، تنها کسانی می توانند در  حدي که به علت شبهه

 بصیر و نافذ در پشت گرد و غبار حاصل از گام هاي پرشتاب فتنه، خورشید واقعی را حس اي دیده

نرم دشمن علیه  گري و انحراف از موازین اسالم به عنوان یکی از اشکال جنگ  فتنه و فتنه. کنند
آن، جهت ایجاد شکاف در اجتماع مسلمین، روشی است که دشمنان اسالم و قرآن به کرّات از 

دچار اشتباه  شرایط فتنه به گونه اي است که انسان در تشخیص حق از باطل. مؤمنین بهره برده اند
خودي هاي  می شود و در شناخت جبهه خودي از جبهه دشمن مشکل پیدا می کند، چون برخی

هاي ا بر باورها و ارزشدیروز در صف غیر خودي هاي امروز قرار گرفته و اسباب حمله دشمن ر

                                                             
 به. اند، خطاکارند و به خطاکاري تشویق کنندترسانم، زیرا آنان گمراه و گمراه کنندهشما را از منافقان می... «-1

کنند، براي شکستن شما از هر پناهگاهی شوند، از ترفندهاي گوناگون استفاده میهاي گوناگون ظاهر میرنگ
هایشان بیمار، و ظاهرشان آراسته است، در پنهانی قلب. نشینندکنند و در هر کمینگاهی به شکار شما میاستفاده می

اي اي، و براي هر زندهر هر حقی باطلی، و برابر هر دلیلی شبههآنان براب....کنندها حرکت میروند و از بیراههراه می
کنند اما اندازند، وصف میبه اشتباه و تردید می...اندقاتلی و براي هر دري کلیدي و براي هر شبی چراغی تهیه کرده

 .»باشندهاي آتش جهنم میها یاوران شیطان و زبانهآن...دهندفریب می
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ها مصون نبوده است؛ خطرات ناشی از حکومت علوي نیز  از این توطئه. سازندراستین فراهم می
پیشواي ظالم را به مراتب بهتر از فتنه ) ع(این نوع دشمنی به حدي بوده است که حضرت علی

، پیشواي ظالم از )103: تایثم، بیابن م( » االمام الجائر خیرٌ من الفتنۀ« : فرمایندقلمداد نموده و می
 در جاي دیگر نیز امیرالمؤمنین بر این اعتقادند که  فتنه، آشوب .هرج و مرج و فتنه بهتر است

خواهد جریان امور را به نفع  یعنی کسی که از نظر فکري دچار آشفتگی شده و می. فکري است
  .استلذا آزمایشی بسیار سخت براي رسیدن به حق . خودش برگرداند

خواهد که امواج فتنه  نهج البالغه با اشاره به این روش دشمن، از مردم می5آن حضرت در خطبه   
در مورد اهل بیت است، درهم ) ص(هاي نجات که اشاره به حدیث معروف پیامبررا با کشتی

ةِ و عرّجوا أیها الناس، شقّوا أمواج الفتنِ بسفن النجا« . شکنند و از اختالف و پراکندگی بپرهیزند
 نهج البالغه در جریان پیروزي بر فتنه 156 همچنین آن حضرت در خطبه 1»...عن طریق المنافرة

فَمن استطاع عند ذلک «  : دهدانگیزان جمگ جمل، مردم بصره را این گونه مورد خطاب قرار می
علی سبیل الجنّۀِ و إن کان فإن أطعتمونی فأنّی حاملک إن شاء اهللاُ . أن یعتقلَ نفسه علی اهللا، فلیفعل

   2»ذا مشقّۀٍ شدیدةٍ و مذاقۀٍ مریرةٍ
 نیز آن حضرت امت مسلمین را از فتنه بنی 10در فرازي دیگر از سخنان موال در نهج البالغه، نامه 

اي ریشه دار و فتنه اي کور که درصدد واژگونی اسالم است، امیه آگاه ساخته و نسبت به دشمنی
راین از جمله راهکارهاي بنیادین در برخورد با فتنه، داشتن هوشیاري کامل و بناب. دهدهشدار می

                                                             
 .»ها را با کشتی هاي نجات در هم بشکنید و از راه اختالف و پراکندگی بپرهیزیده اي مردم امواج فتن-1

تواند خود را به اطاعت از پروردگار عزیز و برتر، مشغول دارد ها، هرکس که میدر پیدایش فتنه! مردم بصره«  2
چند سخت و دشوار و پر از چنان کند؛ اگر از من پیروي کنید، به خواست خدا شما را به راه بهشت خواهم برد، هر

 .»...ها باشدتلخی
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اي که پیش از بروز هرگونه خردورزي توطئه ها و شناسایی شبیخونهاي دشمن است؛ به گونه
اي هوشمندانه آن حضرت به شیوه. رویداد ناگوار به نحوي شایسته به خنثی سازي آنها اقدام گردد

، یکی از مبانی »قرآن«که خونخواهی عثمان بود، با توجه دادن فتنه گران به با فتنه زمان خود 
أو لم ینه بنی أمیۀ علمها بی عن قرفِی؟ أو ما وزع « : فرمایداصولی اتحاد اسالمی، خطاب به آنان می

  )75خطبه: نهج البالغه( 1»الجهاالُ سابقتی عن تُهمتی؟ و علی کتابِ اهللاِ تعرض األمثالُ
أیتها النفوس المختلفۀ، و القلوب المتشتّتۀُ، « :  نهج البالغه می فرمایند131مچنین امام در خطبه ه

الشاهدةُ أبدانهم و الغائبۀ عنهم عقولُهم، أظأرکُم علی الحقِّ و أنتم تنفرون عنه نفور المعزَي من 
: 1401وسبط بن جوزي، ( 2.»جاج الحقِّهیهات أن أطلع بکم سرار العدلِ أو أُ قیم اعو! وعوعۀ االسدِ

  )115ص
با جریان هاي ) ع(برخورد حضرت علی . است خطر نفوذ دشمن مخفی از دشمن آشکار بیشتر

. با مخالفین بود) ص(از برخورد پیامبر  منحرف که همه ادعاي اسالم داشتند به مراتب سخت تر
عالوه بر ) ع(امام علی . ر در سپاه اسالم بودایمان و ایثا با بت پرست ها،) ص(سرمایه مبارزه پیامبر 

خواست، بنابراین کسانی که ضعف در بصیرت داشتند براي یارانش می این ویژگی ها، بصیرت را
  . به گمراهی رفتند

  

                                                             
دارد؟ و آیا سوابق مبارزات آیا شناختی که بنی امیه از روحیات من دارند، آنها را از عیب جویی بر من باز نمی «- 1

  .»شبهات را باید در پرتو کتاب خدا شناخت... نشاند که به من تهمت نزنندمن نادانان را بر سر جاي خود نمی
من ! اي مردم رنگارنگ و دلهاي پریشان و پراکنده که بدنهایشان حاضر و عقلهایشان از آنها غایب و دور است « -  2

که با ! گریزید؛ هیهاتکنند، میهایی که از غرش شیر فرار میکشانم، اما شما چونان بزغالهشما را به سوي حق می
 .»که در حق راه یافته راست نمایمشما بتوانم تاریکی را از چهره عدالت بزدایم و کجیها را 
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  آگاه سازي در برابر تفرقه و جدایی طلبی
 جایگاه و )ع(شود که حضرت علیهاي انسان ساز نهج البالغه این گونه برداشت می از آموزه

اي که آن را منّت و منزلتی بس واال براي وحدت و انسجام جامعه اسالمی قائل بودند؛ به گونه
 که قدردان این نعمت -اند و در نکوهش کوفیانموهبت بی بدیل از جانب خداوند متعال برشمرده

  :اندنبوده اند فرموده
م حِصنَ اهللاِ المضروب علیکم بأحکام أال و إنّکم قد نفضتم أیدیکم مِن حبل الطّاعۀ و ثلمت« 

الجاهلیۀ، فإنب اهللا قد امتنَّ علی جماعۀ هذهِ األمۀ فیما عقَد بینَهم مِن حبلِ هذِهِ األلفۀ التی ینتَقِلونَ 
فی ظلّها، بِنعمۀٍ ال یعرِف أحد من المخلوقینَ لها قیمۀً، ألنبها أرجح من کلّ ثَمنٍ و أجلُّ مِن کلِّ 

  )192خطبه : نهج البالغه ( 1»خطرٍ
آن حضرت در بخشی دیگر از نهج البالغه در ضمن نکوهش شماري از عالمان به سبب اختالف 

ها را به اصول و مبانی اتحاد و انسجام اسالمی توجه داده و با رأي در احکام قطعی اسالم ، آن
مت خویش را به این نکته سوق یادآوري کامل بودن دین الهی و عدم استمداد خداوند از بندگان، ا

دهد که درهنگام اختالف رأي به مبانی و اصول که خداوند و پیامبر و کتاب الهی است، می
) 18خطبه: نهج البالغه.(تمسک بجویند و بدین ترتیب راه را بر هر گونه اختالف و تفرقه بربندند

چرا که . نمایدرفی میتفرقه را عامل شکست دولت و حکومت در برابردشمن مع) ع(حضرت علی 
مهمترین حامی نظام اسالمی ملت است که با از دست دادن اتحاد آن قدرتی براي نظام حاکم در 

أنبِئت بسراً قد اطّلع الیمنَ، و إنّی و اهللاِ ألظُنُّ هوالءِ القوم سیدالون منکم ... «.برابر دشمن نخواهد ماند
                                                             

هاي عصر جاهلیت، دژ محکم الهی را آگاه باشید که شما دست از رشته اطاعت کشیده و با زنده کردن ارزش «-1
اید؛ درحالی که خدواند بر این امت اسالمی بر  وحدت و برادري منت گذارده بود که در سایه آن در هم شکسته

تواند بهاي آن را تعیین نماید؛ زیرا از هر ارزشی برتر و از هر کرامتی واالتر س نمیزندگی کنند؛ نعمتی که هیچ ک
 .»است
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حقّکم و بِمعصیتِکم إمامکم فی الحقِّ و طاعتِهم إمامهم  فی بإجتماعهم علی باطِلِهم و تفرُّقِکم عن 
  1»...الباطِلِ و بأدائهم األمانۀَ إلی صاحِبِهم و خیانَتِکُم

 حضرت، یکی از مبانی مهم انسجام و وحدت و دوري از تفرقه در بین همچنین در دیدگاه آن
که ایشان در قسمتی از خطبه طوريباشد به مردم رعایت حقوق متقابل بین حاکم نظام و مردم می

 نهج البالغه، ضمن اشاره به اصل مهم حقوق متقابل بین رهبري و مردم، آن را عامل پایداري 216
آن حضرت وحدت کلمه را ضامن بقاي جامعه وتنها . نمایدپیوند ملت و مسئولین نظام قلمداد می

  .شماردراه جلوگیري از افزایش نیرنگ در جامعه اسالمی می
عجبا و ! فَیا عجبا...« : فرمایندترین فرازهاي خویش می نیز، حضرت به بیانی دیگر، در یکی از بلیغ

نهج  ( 2»!اهللاِ یمیت القَلب و یجلِب الهم من اجتماعِ هوالءِ القومِ علی باطلِهم و تفرُّقکم عن حقّکُم
  )27خطبه: البالغه

وابی وجود داشته باشد با مسیر ناصواب محقق نخواهد چرا که حقیقت این است که اگر اندیشه ص
شد و این شیطان است که در کمین این راههاي ناصواب منتظر به دام انداختن دلهاي مریض است 

  .تا تخم نفاق بکارد و میوه دشمنی برچیند و در این مسیر از هیچ اندکی چشم نخواهد پوشید
  انه با عوامل فتنه تحذیر از تحرکات تفرقه انگیز و برخورد قاطع

                                                             
دانستم که مردم شام به زودي بر به من خبر رسیده که بسر بن ارطاة بر یمن تسلط یافته، سوگند به خدا می.... « -1

شما امام !  و شما در دفاع از حق متفرقیدها در یاري کردن باطل خود وحدت دارندشما غلبه خواهند کرد، زیرا آن
ها نسبت به رهبر خود امانتدار و شما آن! ها امام خود را در باطل فرمانبردارندخود را در حق نافرمانی کرده و آن

  » ...خیانتکارید؛
طل خود وحدت کند که دشمنان در بااز این واقعیت که قلب انسان را می میراند و دچار اندوه می! شگفتا! شگفتا «-2

 . »ایددارند و شما در حق خود شاخه شاخه
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یکی دیگر از راهکارهاي مفید در مواجهه با تحرکات و حمالت نرم دشمن از دیدگاه نهج البالغه، 
. باشدبرخورد قاطعانه با عوامل جنگ نرم و تحذیر از تحرکات جدایی طلبانه در سطح جامعه می

پارچکی در هاي ماقبل و نقش وحدت و یک  با اشاره به سرنوشت امت192حضرت در خطبه
هایی که دچار تفرقه و پراکندگی و ها و در نهایت عبرت گیري از سرنوشت ملتپیروزي آن

شکست شدند، پس از انذار تفرقه افکنان و جدایی طلبان به برخورد قاطعانه در مقابل سرکشان 
سازنده و اشاره نموده و با اشاره به جنگ با گروه ناکثین و قاسطبن و مارقین، یکی دیگر از بصائر 

حضرت در قسمتی از این . کشدکارساز نهج البالغه را در مواجهه با جنگ نرم دشمن به تصویر می
أال و قَد أمرنی اهللاُ بقِتالِ أهلِ البغی و النّکثِ و الفسادِ فی األرضِ، فأما الناکثونَ « : فرمایندخطبه می

و لئِن .و بقِیت بقیۀٌ مِن أهلِ البغی...لمارِقَۀَ فَقد دوختفَقد قاَتلت و أما القاسطونَ فَقَد جاهدت و أما ا
جا که در  و همچنین آن1.»أذِنَ اهللاُ فی الکرّةِ علیهِم ألُدیلَنَّ مِنهم إلّا ما یتشذَّر فی أطرافِ البالدِ تشذّراً

ی الحقِّ المدبِرَ عنه و و لکنّی أضرب بالمقبِلِ إل...«: فرمایند با قاطعیت تمام می6بخشی از خطبه 
 بدین ترتیب امام تا آخرین نفس در 2.»بالسامِع المطیعِ العاصی المریب أبداً حتّی یأتی علی یومی

مقابل هرگونه حرکت توطئه آمیز و فتنه انگیز و به عبارت دیگر در برابر هر نوع حمله نرم دشمن با 
ایشان . نمایدامل آن در میدان نبرد استقامت میقاطعیت تمام ایستاده و تا ریشه کن سازي کامل عو

                                                             
با . خداوند مرا به جنگ با سرکشان تجاوزکار، پیمان شکنان و فسادکنندگان در زمین فرمان داد! آگاه باشید...« -1

ناکثان پیمان شکن جنگیدم، و با قاسطین تجاوزکار جهاد کردم، و مارقین خارج شده از دین را خوار و زبون 
حال تنها اندکی از سرکشان و ستمگران باقی ماندند، که اگر خداوند مرا باقی گذارد، با حمله دیگر ...ساختم

نابودشان خواهم کرد، و حکومت حق را در سراسر کشور اسالمی پایدار خواهم کرد، جز مناطق پراکنده و 
 .  »....دوردست

کوبم که از حق روي گردان است و با یاري فرمانبردار من همواره با یاري انسان حق طلب، بر سر آن کس می« -2
  »...شکنم تا آن روز که زندگانی من سر آیدمطیع نافرمان اهل تردید را در هم می



  

      

203 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

 نیز ضمن بیان برخی 7همچنین منحرفان و عوامل داخلی فتنه را دستاویز شیطان دانسته و در خطبه 
« : دارندها رهنمودهاي الزم را جهت شناسایی این گروه از عوامل حمله نرم ایراد میصفات آن

م له أشراکاً، فباض و فرّخ فی صدورهم، و دب و درج فی أتخذوا الشیطان ألمرهم مالکاً، و اتخذه
حجورهم، فنظر بأعینهم، و نطق بألسنتهم، فرکب بِهم الزّلل، و زین لهم الخطل، فِعلَ من قد شرکه 

  بنابراین نکوهش جدایی طلبان و شورشیان و 1»!الشیطان فی سلطانه، و نطق بالباطِلِ علی لسانِه
اقدام . ها از فرجام شکاف در سطوح جامعه ها و آگاه کردن آنم آنروشنگري در مورد فرجا

تواند همچون هاي موال در نهج البالغه است که میها یکی دیگر از بصیرتعلنی بر علیه آن
  .منشوري متین فرا روي مسئولین نظام اسالمی در عصور مختلف قرار بگیرد

  ابطال نظریه جدایی دین از سیاست
بر طبق این نگرش، دین و سیاست .  و مدنی استسیاسیز سیاست نوعی نگرش جدایی دین ا   

دین کامل و جریان آن در . بایستی جداي از یکدیگر بوده و در امور یکدیگر دخالت نورزند
گونه که معتقدیم دین همان.  سوي دین ترویج شده باشد ناممکن استجامعه بدون حکومتی که از

راستین با سیاست صحیح با هم پیوندي ناگسستنی دارند و مکمل یکدیگر در پیدایش جامعه ایده 
سیاست منهاي دین، هم چون درخت بی آب است و پیوند دین صحیح با سیاست . آل الهی است

 چرا که دین تنها قوانین فردي نیست، بلکه مجموعه اي از صحیح، همانند پیوند روح و جسم است،
قوانین فردي، اجتماعی و سیاسی است، نتیجه این که؛ آنان که دین و سیاست را از هم جدا کرده 

اند و یا مفهوم سیاست را به نحو احسن درك نکردند و یا هر دو را، اند، یا مفهوم دین را نفهمیده

                                                             
هاي آنان تخم ها را دام خود قرار داد و در دلمنحرفان، شیطان را معیار کار خود گرفتند، و شیطان نیز آن «- 1

-هاي آنان سخن مینگریست و با زبانهاي آنان میبا چشم. دامانشان پرورش دادهاي خود را در گذارد و جوجه

ها بر مرکب گمراهی سوار شد و کردارهاي زشت را در نظرشان زیبا جلوه داد؛ مانند رفتار پس با یاري آن. گفت
 .»گویدداد در حکومت شیطان شریک است و با زبان شیطان سخن باطل میکسی که نشان می
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ریر الوسیله در بحث نماز جمعه س سره در کتاب فقهی تحچنان که حضرت امام خمینی قد
فمن توهم إنّ الدین منفک عن السیاسه، فهو جاهل لم یعرف االسالم و ال السیاسه؛ آن «: نویسد می

کس که خیال کند دین از سیاست جدا است، او ناآگاهی است که نه اسالم را شناخته و نه سیاست 
سیاست ما «ه قول مرد بزرگ سیاست اسالم و ایران، مدرس کبیر، و ب) 211: 1408امام خمینی، (».را

  .و هیچ شکی در این نیست» عین دیانت ماست
ها شده بود، دچار یک سلسله کج روي) ص(نظام حکومتی اسالم پس از وفات پیامبر اکرم 

ک پدیده شوم تفکی. عواملی پشت پرده سعی در جدا نمودن مقوله دین و والیت از سیاست داشتند
از مسموم ترین و خائنانه ترین توطئه هاي دشمنان براي انزوا و  جامعه دینی از جامعه سیاسی که

در نگاه . به شدت مطرود و منفور است) ع(و هست، از دیدگاه امام علی  غربت اسالم عزیز بوده
 و با سیاست چنان ممزوج شده و گره خورده است که به هیچ وجه قابل تفکیک دین) ع(امام علی 

 ایشان در سخنان خویش به کرّات به وظیفه سیاسی خود در کنار وظایف دینی خود  .جدایی نیست
که به اعتقاد ایشان تکلیف و عهد و پیمانی مسلم از سوي پروردگار است، اشاره نموده و بدین 

. پردازند و جدایی دین از سیاست می)Secularism(ترتیب به نفی هر گونه تفکر سکوالریسم
أما و الّذي فَلَقَ الحبۀَ و برَأَ النَسمۀَ، لو ال حضور « : فرمایندان در بخشی از سخنان خویش میایش

الحاضِرِ و قیام الحجۀ بوجودِ الناصرِ و ما أخذَ اهللاُ علی العلماءِ ألّا یقاروا علی کِظَّۀِ الظالِمِ و ال سغَبِ 
 نهج البالغه نیز 205در قسمتی از خطبه ) 3خطبه: نهج البالغه( 1.»...هامظلومٍ، لَألقَیت حبلَهاعلی غارِبِ

« : شوندحضرت حکومت و نظام سیاسی خویش را نظامی منطبق با قرآن دانسته و یاد آور می

                                                             
وگند به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید، اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت را س « -1

کردند، و اگر خداوند از علماء عهد و پیمان نگرفته بود که در برابر شکم بارگی ستمگران و بر من تمام نمی
 » ....کردماخته، رهایش میگرسنگی مظلومان، سکوت نکنند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن اند
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 النبی فَلما أفضَت إلی نَظرت إلی کتابِ اهللاِ و ما وضَع لَنا، و أمرَنا بالحکمِ بهِ فأتبعتُه، و ما استنَّ...
بهذا ... « : فرمایند نهج البالغه می16جا که در فرازهایی از خطبه  و یا آن1.»..فاقتدیتُه ئتو لَقد نب

بدین ترتیب حضرت با بینش نیرومند خویش به رد هر گونه نظریه جدایی دین 2.»المقامِ و هذا الیومِ
به اثبات و رسمیت را ) Theocracy( تئوکراسی- از سیاست پرداخته و حکومت مذهب

  .رسانند می
  ضرورت شناخت شبهات و برخورد آگاهانه

اما هنوز نور هدایت کننده دوستان خدا، . شبهه را براي این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد«
شان اما دشمنان خدا، دعوت کننده. در شبهات یقین است، و راهنماي آنان مسیر هدایت الهی است

  )38خطبه : نهج البالغه( » ...ت، و راهنماي آنان کوري استدر شبهات گمراهی اس
این بیماري . گرددها بدان مبتال میتردید و دو دلی و شبهه یکی از امراضی است که برخی از دل

هاي خطرناك اگر از همان ابتدا پیشگیري و درمان نشود، چه بسا ممکن است به سرعت در ریشه
اي اصیل اسالمی رسوخ کرده و پیامدهاي بس ناگواري را بر جا نظام اسالمی و اعتقادات و باوره

-هاي خداوند، به بیان برخی ویژگیترین آفریده ضمن اشاره به دشمن17حضرت در خطبه. گذارد

مشعوف بِکالمِ بدعۀٍ و دعاءِ ضَاللَۀٍ، فَهو فتنَۀٌ لِمن افتَتَنَ ...«: فرمایندهاي او پرداخته و چنین می
هو مِن لَبسِ الشُّبهاتِ فی مثلِ نَسجِ العنکبوتِ رکّاب عشواتٍ، لَم یعض علی العِلمِ بِضرسٍ فَ...بِهِ

                                                             
روزي که خالفت به من رسید، در قرآن ، کتاب الهی، نظر افکندم، هر دستوري که داده و هر فرمانی که  « -1

  .  »...فرموده پیروي کردم، به راه و رسم پیامبر اقتدا نمودم
 .  »از روز نخست به این مقام خالفت و حکومت و چنین روزي خبر داده شدم  « -2
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 نهج 6  آن حضرت پس از شناساندن یاران شیطان و اشاره به نافرمانی اهل تردید در خطبه 1»...قاطِعٍ
نسبت به سرکوبی و البالغه با قاطعیت تمام موضع خویش را در مقابل ایشان مشخص نموده و 

و لکنّنی أضرب بالمقبل إلی الحقّّ ... « . خیزنددرهم شکستن صفوف اهل شبهه و تردید به پا می
 با 66حضرت در خطبه . 2»المدبر عنه، و بالسامعِ المطیعِ العاصی المریب أبداً، حتّی یأتی علی یومی

و قَد قَدم ...« : فرمایندررسی قرارداده و میبینشی بی نظیر، دشمن را از دیدگاه روان شناختی مورد ب
  با اندکی تأملی 3»لِلوثبۀِ یداً، و أَخّرَ لِلنُّکُوصِ رِجالً، فَصمداً صمداً، حتَی یشنجلی لَکُم عمود الحقِّ

تر است تا به امروز که مصادیق یابیم که کالم حضرت در امتداد تاریخ، هر روز تازه و تازهدر می
م ایشان را در حیطه خیر و شر به وضوح می یابیم و شاهدیم که امروز آمریکا و اسرائیل به کال

وضوح دستی در تبلیغات، براي حمله نرم به باورهاي مردم در پیش و پایی براي فرار با شعار دفاع 
ترین شگردهاي خود را در قالب زیباترین ظواهر از حقوق بشر آماده دارند و شاهدیم که شوم

  .کندعمال میا
  تالش براي بیداري اسالمی و حضور در صحنه

دشمن از این .  نرم است تبلیغات منفی علیه کیان دین و شریعت یکی از ابزارهاي دشمن در جنگ
هایشان را در راه طریق سعی دارد مسلمانان را از انجام تکالیف دینی و سیاسی خود باز داشته و گام

هستیم، که از زمان پیروزي انقالب اسالمی دشمنان اسالم ابا توسل چنانچه شاهد . دین سست نماید

                                                             
ماند که در شبهات عنکبوتی را می...کشانددل او شیفته بدعت است و مردم را گمراه کرده به فتنه انگیزي می...«  -1

جوید، از روي علم و یقین سخن کوري است که در تاریکی گمشده خود را می...هاي تار خود چسبیدهو بافته
  .»...گوید نمی

  . ».شکنم تا آن روز که دوران زندگانی من به سر آیداهل تردید را درهم میو با یاري فرمانبردار مطیع، نافرمان ... «-2
  »  دشمن دستی براي حمله در پیش و پایی براي فرار، آماده دارد، مقاومت کنید تا ستون حق بر شما آشکار گردد «-3
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هاي دینی، سیاسی و علمی درصدد  هاي مختلف از جمله جنگ تحمیلی و ترور شخصیتبه شیوه
در نهج البالغه به این پدیده نیز به ) ع(حضرت علی. تضعیف روحیه امت اسالمی ایران هستند

 نرم دشمن اشاره نموده و راهکارهاي سودمندي را فراروي هاي حملهعنوان یکی دیگر از مؤلفه
 ضمن نکوهش مردم بصره 56ایشان در خطبه . اندمسئولین نظام مقدس اسالم و قرآن قرار داده

نسبت به عدم آمادگی و پایداري و حضور در صحنه در مقابل تحرکات دشمن، با یادآوري 
ت اسالمی را به صبر و جهاد و کوشش برابر استقامت و پایداري سپاه اسالم در جنگ صفین، ام

ما یزیدنا ذلک إلّا ایماناً و ...« : فرمایندحضرت در قسمتی از این خطبه می. خوانددشمن فرا می
دواً فی جهاد العاً علی اللقم، و صبراً علی مضضِ األلَم، و جدا رأي اهللا صدقنا ...تسلیماً و مضیفَلم

  1»..و لعمري لو کنّا نأتی ما أتیتم، ما قام للدین عمود ...أنزل علینا النّصرأنزل بعدونا الکبت، و 
 در مقابل فتنه و توطئه ننگین  جنگ جمل امت اسالم و مسلمین را به 11همچنین امام در خطبه

پایداري و ثبات قدم در راه عقیده و ایمان دعوت سفارش نموده و پیروزي نهایی را در سایه صبر و 
. أعر اهللا جمجمتک. عض علی ناجِذِك! تزول الجبالُ و التَزَل« دهد، با ایشان بشارت میبردباري 

  2».أرمِ بِبصرِك أقصی القَومِ، و غض بصرك، أنَّ النصرَ مِن عِنداللِه. تِد فی األرضِ قدمک

                                                             
ها و جهاد ي و صبر برابر ناگواريافزود، و ما را در جاده وسیع حق و بردباراین مبارزه بر ایمان و تسلیم ما می... »- 1

پس آنگاه که خداوند راستی ما را دید، خواري را بر دشمنان ما نازل و . ساختو کو برابر دشمن ثابت قدم می
اي براي دین استوار اگر در مبارزه مثل شما بودیم، هرگز پایه! به جانم سوگند. پیروزي را به ما عنایت فرمود

 .»ماند نمی

ها را بر هم بفشار، کاسه سرت را به خدا ها از جاي خود کنده شوند، تو ثابت و استوار باش، دنداناگر کوه «-2
 که -بدان-عاریت ده، پاي بر زمین میخکوب کن، به صفوف پایانی دشمن بنگر، از فراوانی دشمن چشم بپوش و 

 .»پیروزي از سوي خداي سبحان است
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 نرم بر این اعتقاد است که پرچم مبارزه با عوامل جنگ) ع(بدین ترتیب حضرت امیرالمؤمنین علی
  .توانند به دست گیرند که صبور و بصیر و عالم به مواضع حق و حقیقت باشندرا تنها کسانی می

  نتیجه گیري
 اجتماعی امت اسالم -هاي سعادت و منشور سیاسینهج البالغه به عنوان یکی از مهمترین کتاب  

 اجتماعی -هاي سیاسیهاي سودمند در تمام حیطهپس از قرآن مبین در بردارنده رهنمودها و بینش
تواند ها و کلمات قصار حضرت امیر میها و برخی از نامهتمسک به خطبه. نظام اسالمی است

هاي آن و بحث در مورد جنگ نرم و مؤلفه. هاي اهل تأمل باشد هاي بینا و اندیشه گر دیده روشن
  .ه استي راهکارهاي اساسی در مواجهه با آن در جاي جاي نهج البالغه آمدارائه

 در طول تاریخ خود بیشترین ضربه را از طریق جنگ  و به ویژه حکومت علوياز آنجا که اسالم  
ترین حمالت خود را نیز متوجه منافقان و مجریان جنگ  سخت بنابراین حضرت،نرم خورده است،

تبع آن و به . را نکوبیده است آنقدر که عوامل آن را کوبیده ،  هیچ دشمنىچه بسا نرم ساخته و 
هاي روشنگري در مواجهه با جنگ نرم ارائه نموده است که در هر برهه از ها و راهکاربصیرت

 . تواند راهنماي مسیر نظام اسالمی و مسئوالن حکومت اسالمی قرار بگیردزمان می

  منابع 
  .قرآن کریم
 .، ترجمه علی دشتی، انتشارات پیام عدالت، چاپ پنجمنهج البالغه

 .، دارالصادر، بیروت الطبعه االولیلسان العرب، )م1990(بوالفضل جمال الدین محمد بن مکرمابن منظور، ا

، پروژه تحقیقاتی بررسی تهدیدات نرم آمریکا علیه جمهوري اسالمی، تهران، معاونت )1388(الیاسی و همکاران
 .فرهنگی اجتماعی بسیج

 . شماره چهل به بعد،ماهنامه کیان، )ش1378(بروجردي، مهرزاد و صدیق زده، علی

 .، انتشارات اسماعیلیان، قم1 ، جتحریر الوسیله، )ق1408(خمینی، روح اهللا 
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، دوره پنجم، فصلنامه مدیریت نظامی، »بررسی و نقد اصول جنگ در نهج البالغه«، )1389. ( رسولی، حبیب اهللا
 .111 - 138، صص37شماره 

 .ش)1389( ،جنگ روانی، تاثیرگذاري بر عقاید، احساسات، تمایالت و رفتارها، علی اکبر ، اییرض

 .، نشر زرینه، تهران، چاپ اول)ش1389( رضوي پور، غفار

، جنگ سرد فرهنگی، ترجمه بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی، تهران، انتشارات )1382(ساندرس، فرانسیس
 .غرب شناسی

 . ، کانون اندیشه جوان، تهران، چاپ اولموج فتنه از جمل تا جنگ نرم، )ش1389(شریفی، احمدحسین

، انتشارات نمایندگی ولی فقیه در سپاه، جنگ روانی و تبلیغات، مفاهیم و کارکردها، )ش1376(شیرازي، محمد
 .تهران

 .157 -190، صص22-32 شمارهبصیرت،، »آسیب شناسی حکومت دینی از دیدگاه نهج البالغه«طاهري، ابوالقاسم، 

 چاپ هشتم: ، دارالکتب االسالمیه، تهران1، جقاموس قرآن، )ش1361(قرشی، سیدعلی اکبر

، انتشارات دفتر مطالعات )اصول و رویه ها(استراتژي بزرگکوروش بایندر، : ، مترجم)ش1370(ام. کالینز، جان
 .سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه، تهران

هاي بسیج و سرمایه اجتماعی، مجموعه مقاالت قدرت نرم، جلد دوم، تهران، بلیت،قا)1387(کرمی، مسعود
 .پژوهشکده مطالعات و تحقیقات بسیج

 .28، در آمدي بر ماهیت شناسی جنگ نرم، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هشتم، شماره )1389(نائینی، علی محمد

                                           . بیروت، مؤسسۀ أهل البیت،تذکرة الخواص، )1401( وسبط بن جوزي، 
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  البالغه اسی در حکومت دینی از دیدگاه نهجنحوه برخورد با مخالفان سی

  
  )دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد(آزیتا رضائی صدرآبادي 

  

  چکیده
لی که براي هر نوع نظام سیاسی مطرح بوده، بحث از دیرباز تا به امروز یکی از مهم ترین مسائ

است چراکه به دلیل تنوع نظرات و سالیق فردي نمی توان انتظار رضایت کامل » مخالفان سیاسی«
. نیز صدق می کند) ع(از هیچ حکومتی را داشت؛ این مسأله حتی در مورد حکومت حضرت علی

 با - به عنوان یک حاکم-)ع(د حضرت علیسؤال اصلی ما در این نوشتار آن است که شیوة برخور
مخالفین حکومتی چگونه بوده است؟ براي پاسخ به این پرسش، برآنیم تا ابتدا یک تقسیم بندي از 
مخالفان سیاسی ارائه دهیم و سپس بر طبق این تقسیم بندي، نحوة برخورد حکومت علوي با این 

دي، این مخالفان به دو نوع اصالحگر و در یک تقسیم بن. مخالفان را بصورت مجزّا بررسی کنیم
حضرت در برخورد با نوع اول مخالفان رفتار متفاوتی در مقایسه با نوع . انقالبی تقسیم می شوند

، حفظ جان نیروهاي انقالبی نیز بر از »حقّ حیات«دوم را در پیش می گیرد؛ هرچند به خاطر اصل 
  .بین بردن این نوع مخالفان مقدم است

  .، مخالفان، اصالحگران، انقالبیون، حق)ع(حضرت علی: کلیديواژه هاي 
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  : مقدمه
یاد می شود زیرا نقدهاي » مؤلفه هاي تقویت کنندة نظام سیاسی«گاهی از مخالفین حکومت با نام 

وارده بر حکومت از سوي مخالفین موجب چاره جویی حاکمان و اصالح اوضاع می شود؛ هرچند 
بی گمان امام علی علیه السالم، همانند . ه با نظامهاي دیکتاتوري صدق نمی کنداین دیدگاه در رابط

با این تفاوت . تمام حاکمان، براي استقرار حاکمیت و اقتدار سیاسی در حکومت خویش کوشید
. که براي نیل به این هدف، هرگز از مسیر عدالت و چارچوب ارزش هاي متعالی خارج نشد

 است که به دیگر اصل هاي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روح و عدالت در مکتب علوي اصلی
بدین ترتیب مخالفت با . جهت می بخشد و سایر امور فردي و اجتماعی بر آن استوار می شود

نظامی که امام علی علیه السالم رهبر آن به شمار می آید، به گونه اي متفاوت رخ نمود و مخالفان 
از یک جهت، می توان ). 10:،ص1384منصوري،( بررسی اند او از جهات گوناگون قابل تقسیم و

  :مخالفان حکومت علی علیه السالم را به دو دسته تقسیم کرد
منتقدان حکومت که در چارچوب نظام با اتکا به شیوه هاي سیاسی، به مبارزة خود علیه نظام . 1

این تقسیم بندي می توان علوي ادامه می دادند و امروزه مخالفان سیاسی خوانده می شوند؛ که در 
این دسته، مخالفت خود را در قالب شیوه هاي اعتراضی اما . از آنان یاد کرد» اصالحگران«با نام 

  .مسالمت آمیز بروز می دهند
معارضان که به شیوه هاي مختلف و از جمله نبرد مسلحانه در پی براندازي یا توطئه در نظام . 2

این دسته از . از آنان یاد کرد» انقالبیون«ي می توان با نام علوي بودند؛ که در این تقسیم بند
مخالفان با استفاده از شیوه هاي رادیکالی در راستاي سقوط نظام بر می آیند و براي رسیدن به 

این مقاله، . هدف خود از بکارگیري ابزارهاي خشونت آمیز و شیوه هاي مسلّحانه ابایی ندارند
و دستۀ فوق، در پی کشف دیدگاههاي امام علی علیه السالم در ضمن بررسی حقوق هر یک از د

 .این گستره است
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طیفی از مخالفین » اصالحگران«همانطور که اشاره شد منظور از : حقوق اصالحگران.الف
حقوق این گروه به . حکومتی هستند که شیوه هاي مبارزاتی نرم علیه نظام حاکم را بکار می گیرند

مهم ترین حقوق اولیه اي که اصالحگران حکومت علوي . یه تقسیم می شوددو دسته اولیه و ثانو
  :از آن برخوردار بودند، عبارت است از

  حقّ حیات .1.الف
بدون این حق، دیگر . اساسی ترین حقّ انسان و مبناي سایر حقوق وي به شمار می آید» زندگی «

انی داشته است و هیچ فرد یا زنده بودن موهبتی است که خدا به بشر ارز. حقوق معنا ندارد
» حقّ زندگی«بر این مبناست که امام علی علیه السالم . حکومتی نمی تواند آن را از افراد سلب کند

را مهم ترین و اساسی ترین حقّ شهروندان می داند و به خطر افکندن آن را، جز در مواردي که 
زرگوار به کارگزارانش چنین سفارش بر همین اساس، آن ب. خداوند اجازه داده، ممنوع می شمارد

از خونریزي ناروا سخت بپرهیزید که آن به خشم خدا نزدیک تر است و بزرگ ترین «: می کرد
کیفر را در پی دارد و زوال نعمت و سرنگونی را زمینه ساز می گردد و خداوند سبحان در روز 

حکم می کند، پس به هیچ  بر خونبهاي به ناحق ریختۀ بندگانش ]بدون دادخواست[قیامت خود 
روي با ریختن خون حرام، پایه هاي فرمانروایی خویش را استوار نکنید که این کار از عوامل 

عالوه بر ). 53نهج البالغه، نامه(» ناتوانی و سستی و حتی نابودي و از دست رفتن فرمانروایی است
توجه داشت که مخاطبان این که از این خطبه حاصل می شود، باید به این نکته » حقّ حیات«اصل 

هستند که طبیعتاً در مقایسه با مردم در موضع قدرت قرار ) ع(خطبه، کارگزاران امیرالمؤمنین علی
 که یکی از نمودهاي ظلم -دارند، از این رو این خطبه نشان می دهد که قدرت مجوز کشتار

  . نِ حکومت باشند نمی باشد حتی اگر کارگزاران قدرتمندتر و مجهزتر از مخالفی-است
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  حقّ کرامت انسانی.2.الف
از . یکی از اصولی که امام علی علیه السالم بدان پایبند بود، حفظ ارزش و کرامت انسانی است

دیدگاه اسالم، حفظ ارزش و کرامت انسان در شمار حقوق ذاتی جاي دارد و رعایت آن دربارة 
. نیز مشمول این اصل استثناناپذیر هستند» مخالفین حکومت«دوست و دشمن الزم است پس طبیعتاً 

امام علی علیه السالم که پایبندي خویش به این اصل مهم اسالمی را در هر حال به اثبات رسانیده 
 دشنام دهنده ]حتی به دشمن[من براي شما نمی پسندم که «: است، یارانش را چنین اندرز می داد

ا بیان کنید، از نظر گفتار بهتر و در مقام عذر مؤثرتر باشید، اگر به جاي دشنام، کردار و حالشان ر
براساس این خطبه، رفتار ضد عرف حتی در برخورد با مخالفین نظام  ).16همان منبع، نامه(» است

نیز توجیهی ندارد و همچنین این گفتار حضرت مؤید این نکته است که همواره مذاکره بر شیوه 
  .هاي خصمانه ارجحیت دارد

پیوسته مؤمنان و به ویژه کارگزارانش را به مهربانی با همۀ مردم سفارش می کرد و از آن حضرت 
هرگز مباد که مردم را درنده اي خون آشام باشید و «: رفتار خشن باز می داشت و می فرمود

یا در دین شما برادران شمایند یا در : خوردنشان را غنیمت شمارید؛ چرا که مردم دو دسته اند
از راه می لغزند، به آفت ها دچار می شوند و دانسته یا ندانسته به کارهایی . منوع شماآفرینش ه

دست می یازند، باید از گذشت و چشم پوشی چندان بهره مندشان کنید که دوست دارید خدا از 
همواره بین حاکم و مردم وجوه ) ع(از منظر علی). 53همان منبع، نامه(»شما چشم پوشد و در گذرد

 وجود دارد که سبب ایجاد برخوردي رئوفانه می شود که این حقیقت حتی دربارة مخالفین تشابهی
  . حکومت نیز صدق می کند

  حقّ تأمین اجتماعی.3.الف
اولویت دادن به کودکان، کهنساالن و نیازمندان در برخورداري از خدمات امدادي حکومت که 

ز سازمانهاي بین المللی امدادي می باشد، در امروزه به عنوان یکی از قواعد مرسوم حقوق بشر و نی
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حضرت هنگام واگذاري فرمانداري . شمار سفارش هاي پیوستۀ امام علی علیه السالم نیز جاي دارد
خدا را، خدا را، دربارة طبقات پایین اجتماع و آنان «: مصر به مالک اشتر به وي چنین توصیه کرد

بخشی از بیت المال و غلّات .... زمندان و از کارافتادگان که چاره اي ندارند؛ همانند مستمندان، نیا
اطالق این فرمان، همۀ شهروندان، اعم ). 53همان منبع، نامه(» ....را در محل، به آنان اختصاص ده 

  . از مخالف و موافق را شامل می شود
: پرسید. بر اساس برخی از روایات، روزي حضرت مردي نابینا و کهنسال را در حال تکدي دید

وقت توانایی او را به کار گرفتید و اینک که پیر «: فرمود. »مسیحی است«: گفتند» این کیست؟«
  ).49:، ص1379حرّعاملی،(» شده، در یاري اش دریغ می ورزید؟ از بیت المال خرجی اش دهید

است که از لحاظ اولویت تأمین، این حقوق در » حقوق ثانویه«بخش دوم حقوق اصالحگران، -
  :جۀ دوم اهمیت قرار دارند؛ در ادامه به این حقوق ثانویه اشاره می کنیمدر

  حقّ آزادي اندیشه، نه عقیده.3.الف
بیش از هر کتاب دیگري در قران » آزادي فکر«.فرق است» آزادي عقیده«با » آزادي فکر«میان 

: وایتی آمده استهمانطور که در ر. سفارش شده و فکر را نه تنها عبادت بلکه جز واجبات می داند
در اسالم آزادي فکر به بشریت تشویق شده اما . »ساعتی تفکر از هفتاد سال عبادت برتر است«

داشتن هرعقیده اي آزاد . عقیده که از عقد می آید به معناي دل بستن انسان به یک چیز است
م ترین حقوق همۀ از مه» آزادي اندیشه«در اسالم . نیست چون خیلی از عقاید پایه ي عقالنی ندارد

گواه روشن این مدعا، آیات روشن قرآن کریم است که همگان را به تفکر فرا . شهروندان است
اصوالً در . بر اصل کلی آزادي اندیشه داللت دارد» ال اکراه فی الدین«آیۀ شریف . می خواند

ر و قدرت در گسترة اعتقادات و افکار انسان ها اجبار ممکن نیست، آنچه ممکن است، اعمال زو
بنابراین اندیشۀ آدمی از گسترة اعمال قدرت حکومت خارج است . افعال و حرکات جسمانی است
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این توانایی را به حکومتها می دهد که » تبلیغات«البته باید به این نکته اشاره کرد که  گاهی عنصر 
 . تربیت کرده و شکل دهند- آنطور که خود می خواهند- بتوانند اندیشه ها را

امام علی علیه السالم دفاع از حقوق مخالفان فکري خویش حتی اقلیت هاي مذهبی ساکن در 
کشور اسالمی و مسلمانان منحرف و داراي عقاید فاسد را بر خود و کارگزارانش واجب می 

از دیدگاه آن امام همام، هرگز شناخت همراه با اندیشه و خرد با دیدن چشم و شناخت . شمرد
ت، چه بسا چشم انسان به او دروغ گوید اما آنکه از طریق اندیشۀ پاك و عقل مشی حسی برابر نیس

  .کند، عقل به او خیانت نمی کند
امام علی علیه السالم که هدایت اندیشه ها را از مهم ترین وظایف خود می داند، اندیشه هاي پاك 

وزه هایی که فهم انسان هاي را از خطر انحراف و تباهی بر حذر داشته، و در مواردي از تفکر در ح
بر همین اساس، امام علیه السالم به صورت . معمولی از درك آن، عاجز است باز داشته است

منصوري، (عمومی یا خصوصی گاه افرادي را از اندیشه در مسائلی خاص بر حذر می داشت 
  ).18:،ص1384

این را بدان که !  و دقیقاي پرسش گر عمیق«: براي مثال حضرت در پاسخ به پرسشی چنین فرمود
ژرف اندیشان در دانش دین، تنها کسانی اند که با شناخت خود و باور غیب به ایمان رسیده اند، و 
از هجوم عبث و نسنجیده به درهاي فروبسته عوالم غیب باز ایستاده اند و ناتوانیشان را اعتراف 

 کردن کاوش بیرون از مسئولیتشان پس خداوند اعتراف به عجزشان را ستوده است و رها. کرده اند
تو نیز به همان که حوزة فهم تو است بسنده کن وگرنه از تباه . را ژرف اندیشی نام نهاده است

بی اعتنایی به انحراف فکري ) ع(در سیرة مولی الموحدین علی). 91نهج البالغه، خطبه (» شدگانی
 ایست که چنانچه اصالح نشود مخالفین جایی ندارد چراکه فکر منحرف به سان بذر آلوده

به همین دلیل الزم . محصولی فاسد به بار می آورد و بخش عظیمی از جامعه را در بر می گیرد
و با در نظر گرفتن اصل  » آزادي اندیشه«است در موقع برخورد با افکار مخالف، ضمن قبول اصل 
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. صالح و تعدیل آنها برآمداین افکار را بررسی کرد و در مقام ا» حفظ سالمت روانی اجتماع«
گوشزد کردند که طلحه و زبیر را ) ع(زمانی که عده اي در مقام صالح اندیشی به حضرت علی

به خدا سوگند، من مانند کفتار نیستم که در «: دنبال نکند و به حال خود واگذارد، ایشان فرمودند
 می زند، در خواب فرو می مدتی که صیاد سنگی یا عصایی را در جلوي النۀ او آهسته به زمین

لیکن من . رود تا کسی که جویاي دستگیري اوست برسد و با خدعه و حیله دست و پایش را ببندد
همواره با یاري روآورندگان به حق، پشت کنندگان به حق را می زنم و با کمک شنوندگان حق و 

 تا آنگاه که روز مرگم فرا فرمانبران از آن، همواره نافرمانان و شک کنندگان در حق را می کوبم،
در زبان عربی سمبل » کفتار«به بیان ابن منظور ). 6همان منبع، خطبه(» ...رسد و از این جهان بروم

است؛ بنابراین می توان این خطبه از نهج البالغه را اینطور تعبیر کرد که بی » نادان ترین حیوان«
کومتی است چراکه این بی اعتنایی تقویت اعتنایی به نظرات مخالفین نشانگر کم عقلی دستگاه ح

کننده و ترویج دهندة آراي مخالف است؛ علت این وضعیت هم کامالً آشکار است زیرا هرگاه 
  . آراي مخالف سدي در مقابل خود نبیند براحتی حرکت می کند و گسترش می یابد

  حقوق و آزادي هاي سیاسی.4.الف
آزادي، زمینۀ . دي سیاسی و اجتماعی در جامعه استاز ویژگی هاي نظام هاي مردمی، وجود آزا

نظام سیاسی اي که به . حضور مردم و همکاري آنان در عرصه هاي گوناگون را فراهم می آورد
بالندگی جامعه می اندیشد، خود را به مردم وابسته می داند و از حضور آنان در تمام عرصه ها نیرو 

یکی از . آزادي سیاسی و اجتماعی افراد، بهره می بردمی گیرد و براي  رسیدن به این هدف، از 
است؛ این مشکل » بحران مشروعیت«تهدیداتی که می تواند براي نظامهاي سیاسی بنیان کَن باشد 

زمانی حل خواهد شد که در وهلۀ نخست حکومت از مردم برخاسته باشد و ثانیاً این حکومت در 
به مردم را به منصۀ ظهور برساند که امروزه در طول حیات خود، راههاي تبلور این وابستگی 

گفته می شود و چیزي که در این شرایط » برگزاري انتخابات مردمی«ادبیات سیاسی به این شیوه 
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البته . باشد» آزادي سیاسی«کامالً واضح و مبرهن است این است که این انتخابات می تواند نمود 
تفاوت باشد به عنوان مثال راه تبلور و یا اعالم وابستگی مظاهر این شیوه در هر دوره اي می تواند م

 . بوده است» بیعت«) ع(مردم به حکومت در دورة حضرت علی

امام علی علیه السالم آزادي، به ویژه در زمینه هاي اجتماعی و سیاسی، را ارزش می شمرد و می 
ه پاسداري از این ارزش فرا بنابراین مردم را ب. کوشید همۀ گروههاي جامعه از آن برخوردار شوند

از هر رفتاري که به پستی نفس می انجامد، بپرهیز، خواهش هاي نفسانی تو را خوار «: می خواند
. هوشیار باش، اگر کرامت خویش را از دست دهی، چیزي همپاي آن نخواهی یافت. نسازد

یکی از ). 31ع،نامههمان منب(» خویشتن را اسیر دیگران مساز که خداي سبحان آزادت آفریده است
است که در ادامه به توضیح آن می » فضاي باز سیاسی«مهم ترین جلوه هاي آزادي سیاسی، ایجاد 

  :پردازیم
  فضاي باز سیاسی.1,4.الف

، با تالش بنیادین و برنامه ریزي شده، چنان آزادي را در جامعه نهادینه کرده بود که )ع(امام علی
این آزادي به . تن اجتماعات و اقدامات سیاسی کامالً آزاد بودندمخالفان در ابراز نظر و برپاساخ

بعد از پایان شورش بصره، امام در مسجد . حدي بود که گاه با  اعتراض همراهان روبرو می شد
برخی از شما از کمک من دست «: کوفه خطبه خواند و متخلّفان را با لطافتی خاص سرزنش کرد

آن ها را ترك کنید و چیزهایی که نمی پسندید، به . نمکشیدند، من آنان را نکوهش می ک
برخی از » .گوششان رسانید تا کسب رضایت کنند و یا آن گونه که امید داریم آن ها را ببینیم

من : مالک بن حبیب یربوعی گفت. یاران، از این برخورد ناخشنود شدند و لب به اعتراض گشودند
. به خدا سوگند، اگر فرمان دهی، آنان را می کشم. ی دانماین مقدار مجازات را براي آنان اندك م

مالک بار . »از حد خداوند تجاوز کردي! حبیب«: هشدارش داد و فرمود» سبحان اهللا«امام با عبارت 
در جلوگیري از حوادث ناگوار، شدت عمل و تجاوز از حد، از مالیمت «: دیگر برخاست و گفت
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امام، با منطق حکیمانه به هدایت وي پرداخت و . » و بهتر استو نرمش در مقابل دشمنان سودمندتر
دیگر ستم و تجاوز . انسان در مقابل انسان کشته می شود. خدا چنین دستوري نداده است«: گفت

هر کس مظلوم کشته شود، به ولی وي توانایی بخشیدیم تا انتقام : چه معنا دارد؟ خداوند می فرماید
» روي نکنید و بی تردید ولی مقتول از حمایت ما برخوردار استگیرد؛ ولی در قصاص زیاده 

مذاکرة امام با مالک سبب شد، متخلّفان فضا را باز بینند و علل تخلّف خود ). 32سوره اسراء، آیه(
امام در همان مجلس، پرسش ها و اعتراض ها و سخنان را به طور منطقی پاسخ گفت، . را بیان کنند

با این اوصاف رفع ). 353:،ص1362مجلسی،(ن به حقانیت وي پی بردند به گونه اي که معترضا
فضاي خفقان و ایجاد محیطی جهت شفّاف سازي دیدگاهها یکی از راههاي ارتقاي نظام سیاسی و 

  .از نمودهاي پویایی سیستم حکومتی است
  آزادي بیان.5.الف

یان واقعیات به اندازه اي است که اهمیت ب. است» آزاد«بر اساس آموزه هاي اسالمی، بیان واقعیات 
در آیین اسالم، کسی که واقعیات و حقایق را می . آگاهان باید در جهت اطالع رسانی گام بردارند

داند و از قدرت بیان نیز برخوردار است، باید از سکوت بپرهیزد و در این موقعیت، خاموشی و 
است دنیوي و اخروي در پی دارد است و بازخو» گناه«محروم ساختن مردم از دریافت حقایق 

به یقین کسانی «: در این رابطه خداوند سبحان در قرآن کریم می فرماید). 25:،ص1384منصوري،(
که دلیل هاي آشکار و هدایت را که فرو فرستادیم، پس از آنکه آن ها را در کتاب روشن 

ان نیز آنان را لعنت می ساختیم، پنهان می سازند، خداوند آنان را لعنت می کند و لعنت کنندگ
  ).151بقره، آیه(» کنند

حضرت علی علیه السالم در دوران فرمانروایی اش چنان فضایی پدید آورد که دشمنان و مخالفان 
آن بزرگوار حتی مردم را به بیان کاستی ها تشویق می کرد و می . نیز آزادانه سخن می گفتند

امام پیوسته و به ویژه هنگام گسیل ). 216، خطبهنهج البالغه(» از سخن حق دریغ نکنید«: فرمود
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از چاپلوسان بپرهیزید و آنان را بر کاري «: کردن کارگزارانش، چنان سفارش اکید می نمود
از ). همان منبع(» ...نگمارید و افراد جسور و منتقد را برگزینید تا سخن تلخ اما حق را بیشتر بگویند

راي حاکم او را از واقع بینی دور می دارد و دروغ را در لباس وجود اطرافیان متملّق ب) ع(منظر علی
در عین حال ایشان . راست به او می نمایند که در این صورت، حکومت دچار رکود می شود

  .معتقدند وجود مخالفین راستگو و خیرخواه می تواند به پویایی حکومت کمک کند
ی، فتنه انگیزي و شمشیر از نیام بر کشیدن در نگاه امام علی علیه السالم، مرز آزادي هاي سیاس

 با آن که به علنی و اختیاري بودن بیعت تأکید -از همان آغاز حکومت و در جریان بعثت. است
 به این نکته اشاره می کرد که شکستن بیعت را روا نمی داند و هر کس بیعت می کند، - می ورزید

مردم «: طئه علیه مدیریت سیاسی جامعه استباید بدان پایبند باشد؛ زیرا شکستن بیعت نوعی تو
پیش از بیعت حقّ انتخاب دارند، اما وقتی بیعت کردند، باید بدان پایبند باشند و حقّ انتخاب 

آنست که بیعت ) ع(علت این مشی سیاسی امیرالمؤمنین علی). 23:،ص1362مجلسی،(» ندارند
این حمایت و وفاداریست، این در نوعی اعالم وفاداري به حاکم است و شکستن آن اعالم رفع 

در برخورد با . حالیست که عدم ثبات رأي در اینجا جامعه را به نوعی هرج و مرج دچار می سازد
چشم «: خوارج نیز وقتی آنان فتنه انگیزي پیشه کردند، در برابرشان ایستاد و چنان که خود فرمود

  ).93نهج البالغه، خطبه(» فتنه را در آورد
 بر لزوم آزادي بیان و تقویت روحیۀ انتقاد اهتمام فراوان داشت و در دشوارترین امام که خود

موقعیت ها، به توضیح حق و رفع شبهه می پرداخت؛ آنگاه که آزادي بیان به معناي آزادي توطئه 
تلقی می گردید، سخت بر می آشفت و لب به نکوهش می گشود و از این رو در ادبیات سیاسی 

  .»آزادي بیان، آزادي توطئه نیست«کتۀ کلیدي تأکید می شود که همواره بر این ن
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  حقوق انقالبیون. ب
آیا وقتی جنگ در میان است و مخالفان تیغ بر می کشند، باز هم می توان از حقوق اصالحگران 

برخی معتقدند صحبت از حقوق جنگ بی فایده است و عمل طرف هاي متخاصم . سخن گفت؟
گروهی دیگر از متفکران، با متخلّف توصیف کردن بشر امروز، به . یردهیچ محدودیتی نمی پذ

مقررات حقوق بشر و از جمله مقررات حاکم بر زمان تخاصم و جنگ نظر خوشبینانه دارند و 
قربان نیا، (معتقدند امروزه می توان تا حد زیادي انسانیت را در جنگ ها نیز وارد کرد 

از جهت نظري صحیح است ولی واقعیات و آنچه در عمل اگر چه نظریه اخیر ). 139:،ص1378
مشاهده می شود، خالف آن را ثابت می کند، اعمال وحشیانه اي مانند بکارگیري سالح هاي 
شیمیایی و نیز کشتار فجیعانه اي که در جنگ هاي رایج امروز شایع است، مهم ترین شاهد بر 

ان حقوق متخاصمان در حال جنگ مشهور از جهت نظري نیز، آنچه به عنو. صحت این مدعاست
است تنها از اواخر قرن هیجدهم یا اوایل قرن نوزدهم میالدي، در توافقات بین المللی ظهور کرد و 

  .جهان حداقل تا قرون وسطی مفهوم جنگ به مفهوم امروزین آن را درك نکرده بود
از منظر حضرت . ی سازدآنچه بیان شد، میزان اهمیت حقوق انقالبیون را به خوبی آشکار م

انقالبیون چه حقوقی دارند و شیوة برخورد با این گروه چگونه است؟ جنگ هاي آن ) ع(علی
حضرت با مخالفان خود زمانی به وقوع پیوسته است، که شرایط زندگی مردم، از غم انگیزترین و 

 است، به نحوي که تاریک ترین شرایط در تاریخ بشر و به ویژه در زمینۀ منازعات مسلحانه بوده
سیران و زنان و کودکان، جزء ویرانگري، وحشیگري، مثله کردن اجساد و آزار و اذیت ا

اکنون، بعد از ذکر این مقدمۀ کوتاه به بعضی از حقوق . ترین اعمال به شمار می رفته است عادي
  :انقالبیون از دیدگاه امام علی علیه السالم اشاره می کنیم
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  اهنمایی انقالبیونحقّ ارشاد و ر.1.ب
از آنجا که پیامبران الهی و کتاب هاي آسمانی به منظور هدایت و نجات انسان ها، از گمراهی ها و 
پلیدي ها فرستاده شده اند، حکومت هاي الهی نیز وظیفه دارند این اصل را در همه زمینه ها رعایت 

دشمن تا آخرین لحظه و به هر وسیلۀ کنند و بر این بنیاد، حتی اگر نبردي پیش آید، باید سربازان 
اساسی ترین فلسفۀ رسالت . ممکن به سوي حق دعوت شوند تا شاید از گمراهی نجات یابند

است پس با این توضیح، طبیعتاً مهمترین کارویژة حکومت علوي هم همین » هدایت بشر«پیامبران 
 .است

لفان خود پرهیز می کرد، وقتی ناگزیر از این رو، امام علی علیه السالم که همواره از جنگ با مخا
بطور . به برخورد نظامی روي می آورد، پیش از آغاز پیکار، در جهت هدایت دشمنان می کوشید

معمول نیز، مخالفین به عنوان طرف شروع کنندة جنگ محسوب می شوند هرچند این قاعده در 
بخشی از تالش هاي . می کندرابطه با جنگهاي ابتدایی که شروع کنندة آن سپاه حق بود صدق ن

حضرت در این مسیر به حدي بود که اگر کسی از قدرت، شجاعت و دالوري هاي او آگاهی 
نداشته باشد، او را چنان ضعیف می پندارد که گویا براي حفظ پایه هاي حکومت خویش قادر به 

  :بخشی از تالش هاي حضرت در این مسیر الهی چنین است. هیچ اقدام نظامی نیست
  مالقات، مکاتبه و فرستادن نماینده براي سران گروهها.1,1.ب

در ذي قار پیش از نبرد با ناکثین به سران آن ها، نامه نوشت و با یادآوري بزرگی ) ع(امام علی
افزون بر این، ابن . گناهانی که در بصره مرتکب شده بودند، از آنان خواست به مسلمانان بپیوندند

در مأموریتی دیگر ابن . »بیعت مرا به آنان یادآوري کن«: رستاد و فرمودعباس را به سوي آنان ف
، 1387مهوري،(عباس را نزد زبیر که نرمش بیشتري نشان می داد فرستاد تا شاید هدایت شود 

در نبرد با خوارج نیز در نشست هاي خصوصی با  رهبران خوارج شرکت جست و ). 436:ص
) ع(این اقدام حضرت علی. ها، آنان را به راه راست باز گرداندکوشید با استدالل و پاسخ به شبهه 
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از این باور نشأت می گیرد که امکان هدایت مردم وجود دارد حتی اگر این مردم براي مقابله با 
  .حکومت علوي دست به شمشیر برده باشند

  استفاده از شخصیت هاي مورد احترام پیامبر و مسلمانان.2,1.ب
ا ناکثین، شخصیت هایی مانند عمار یاسر را که از سوي پیامبر، مالك تشخیص پیش از شروع نبرد ب

حق شمرده شده بود، براي ارشاد آنان فرستاد، عمار میان دو لشکر حضور یافت و لب به اندرز 
  ).572:،ص1362مجلسی،(گشود؛ ولی با تیرهاي ناکثین رو به رو شد 

صوحان را که پیامبر به بهشتی بودنش گواهی داده در نبرد جمل نیز، عبداهللا بن عباس، و زید بن 
بود، نزد عایشه گسیل داشت، تا شاید شخصیت این بزرگان، عایشه را به مسیر درست باز گرداند، 

همان (» من دیگر سخنان علی را پاسخ نمی گویم؛ زیرا در بحث با وي برابر نیستم«: عایشه گفت
 هایی چون ابن عباس، صعصه بن صوحان و حضرت پیش از جنگ با خوارج نیز شخصیت).منبع

این ). 278:ق، ص1378ابن ابی الحدید،(زیاد بن نضر را براي اندرز و گفتگو نزد مخالفان فرستاد 
) ص(شیوة هدایت بر اساس این اعتقاد شکل می گیرد که استفاده از شخصیتهاي مورد احترام پیامبر

 زیرا این افراد باتوجه به شخصیت اجتماعی احتمال اقناع نیروهاي انقالبی را افزایش می دهد
  .برجستۀ خود تأثیرپذیري و قدرت نفوذ بیشتري دارند

  تأخیر در عملیات نظامی.2.ب
نهر فرات را از اصحاب معاویه گرفت و کریمانه اجازه داد ) ع(در نبرد با شامیان، وقتی امام علی

 جنگ -ن او و معاویه رد و بدل شود بی آنکه پیامی میا- دوست و دشمن از آب بهره گیرند، مدتی
چرا فرمان جهاد «: درنگ حضرت به قدري طول کشید که عراقیان با خود گفتند. را متوقف کرد

گویند  اما این که می«: امام فرمود» سد؟نمی دهد، آیا در جنگ تردید دارد یا از کشته شدن می هرا
خدا سوگند، حتی اندکی جنگ را به تأخیر به . در مبارزه با شامیان تردید دارم، هرگز چنین نیست

نیفکندم، مگر آنکه امیدوار بودم، جمعی از آنها هدایت شده و در ال به الي تاریکی ها پرتویی از 
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نهج البالغه، (» ....نور مرا ببینند و به سوي من آیند، این براي من از کشتار در گمراهی بهتر است
به عنوان کارویژة اصلی حکومت علوي است » ایت بشرهد«این خطبه نمونۀ واالي اصل ). 55خطبه

 آن هم از - حتی در بحبوبۀ جنگ هم امید هدایت پذیري مخالفین حکومت) ع(چرا که امام علی
  . را دارد-نوع انقالبیون

  رعایت عدالت. 3.ب
به اگر گروهی در پی براندازي حکومتند و یا قصد ضربه به سران اصلی نظام را دارند و در این راه 

معناي خود را از دست » عدالت«شیوه هاي خشونت آمیز متوسل می شوند، در این شرایط، باز هم 
معناي این امر آن است که . نمی دهد و الزم است در برخورد با این گروه هم عدالت رعایت شود

عدالت ارزشی فرا مکانی و فرا زمانی است و هیچ اتفاقی نمی تواند آن را از چرخۀ اجرا حذف 
: با قاتل خود می بینیم که ایشان فرمودند) ع(مصداق چنین وضعی را در برخورد حضرت علی. کند

البته من شما را چنین نمی یابم که در ریختن خون مسلمانان سخت فرو ! اي پسران عبدالمطلّب«
البته آگاه باشید که . بروید، سپس بگویید امیرالمؤمنین کشته شد و این خونریزي ها به انتقام اوست

درست توجه کنید که چون . و بطور یقین، در مقابل قتل من، جز قاتل من کس دیگري را نکشید
 از جهان رفتم، پس یک ضربه به او بزنید، -  همین ضربتی که اثر آن را می بینید- من از ضربت او

و از قبیل گوش (مثله نشود و اعضاي بدن او ) ابن ملجم(آن مرد. یک ضربت در برابر یک ضربت
به اجراي آن حتی در رابطه ) ع(این اصل که حضرت علی). 48همان منبع، نامه(» بریده نگردد) بینی

  :با قاتل خود بر آن تأکید می کند، آثاري دارد که عبارتند از
هیچ چیز همانند ) ع(پایداري هر حکومتی به عدل است و بدین جهت به فرمودة حضرت علی.1

  .                   و ثبات آن را تضمین نمی کندعدل باعث استحکام دولتها نشده 
  .حمایت مردم جلب می شود.2
  .                        موجب آبادانی سرزمین ها خواهد شد.3
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  .برکت الهی فراهم می کند.4
 .فقر و ناداري از میان مردم ریشه کن شده و مردم بی نیاز می گردند.5

  . حکومت ها خواهد بوداجراي عدالت نوعی ضمانت اجرا براي.6
 .مردم اصالح خواهند شد.7

از این روست که امیرالمؤمنین . اجراي عدالت موجب همدلی میان مردم و وحدت می شود.8
معتقدند خداوند عدالت و دادگري را بر والیان و دولتمردان الزم نموده است تا در میان ) ع(علی

  .مردم همدلی پدید آید
  آخرجنگ به عنوان راه حلّ. 4.ب

 جنگ نه به عنوان گزینه اول و حتی نه به عنوان راه آخر بلکه - )ع( علی-در بیان پیشواي موحدان
به عبارتی دیگر دست زدن به جنگ نیازمند حداقل دو . آخر قلمداد می شود» حلّ«به عنوان راهِ 

 سپاه آغازگر جنگ نیست و) به جز در جنگ ابتدایی(نخست آنکه، سپاه حق : شرط زمینه ایست
را بر آن اطالق » دفاع از خود در برابر این جنگ تحمیلی«اسالم زمانی وارد جنگ می شود که نام 

ثانیاً آنکه حتی اگر .است» جنگ تدافعی«می کند و اینجاست که این جنگ نه جنگ ابتدایی بلکه 
زینه باور مسلمانان آغازگر جنگ باشند، زمانی بدان دست می یازند که به تأثیرگذار بودن این گ

داشته باشند یعنی معتقد باشند که جنگ می تواند مشکلی را حل کند؛ به همین دلیل است که در 
همواره راههاي دیگري بر جنگ ارجحیت دارند؛ راههایی نظیر فرستادن ) ع(کالم حضرت علی

شد، در صورتی که این شیوه ها بی اثر با. گروههایی براي مذاکره و حلّ مسالمت آمیز اختالفات
نمونه این فرایند را در برخورد امیرالمؤمنین . آنگاه جنگ به عنوان یک گزینه مطرح می شود

را نزد معاویه فرستاد و طی با معاویه می بینیم، آن حضرت ابتدا جریر بن عبداهللا بجلی ) ع(علی
دار ساز و او را پس چون نامۀ من به تو برسد، معاویه را بر یکسره کردن وا... «: اي به او فرمود نامه

آنگاه به او در پذیرفتن جنگی آواره کننده یا تسلیمی خواري . بر دادن پاسخ قطعی ناگزیر کن
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و ) به او اعالن جنگ بده(پس اگر جنگ را برگزید، آن را به سوي او بیفکن . آورنده اختیار بده
  ).8همان منبع، نامه(» اگر تسلیم را اختیار کرد از او بیعت بگیر

  جنگ مجوز نقض حقوق انسانی نیست. 1,4.ب
درست است که گاهی جنگ هم به عنوان یک گزینه در برخورد با نیروهاي انقالبی قلمداد می 

به عبارتی دیگر، . شود اما این بدان معنا نیست که جنگ توجیه کنندة نقض حقوق انسانی است
 که شریح بن هانی در زمانی. حتی در بحبوبۀ جنگ نیز رعایت حقوق انسانی حائز اهمیت است

طی نامه اي این اصل را ) ع(مقدمۀ سپاهی براي جنگ با معاویه رهسپار شام شد، امیرالمؤمنین علی
در هر بامداد و شامگاهی از خشم خدا بپرهیز و از دنیاي فریبنده، بر «: اینطور عنوان می کند که

ت را از بسیاري از اموري که بدان اگر نفس. خود بیمناك باش و در هیچ حالی از آن ایمن مباش
دوست داري از بیم آنکه امري ناپسند و رنج آور به تو برسد منع نکنی، تمایالت و هواهاي نفسانی 

بنابراین نفس خویش را از ارتکاب محرّمات بازدار و . تو را به سوي زیانهاي بسیاري می کشاند
). 56همان منبع، نامه(»  بشکنچون به طرف خشم شتاب می گیري، بر خود چیره شود و خشمت را

چون «: البته اوج این اصل را در جایی دیگر از نهج البالغه به وضوح می بینیم که حضرت فرمودند
همان (» به دشمنت دست یافتی، عفو و بخشایش او را شکرانۀ اینکه بر او قدرت یافتی، قرار بده

  ). 10منبع، حکمت
  حقّ رعایت کرامت افراد دشمن.2,4.ب

کرامت ذاتی و کرامت ارزشی؛ کرامت ارزشی : الم انسان ها از دون نوع کرامت برخوردارنددر اس
به رعایت هر چه بیشتر تقوي و پرهیزکاري مشروط است؛ اما غیر پرهیزگاران نیز از کرامت ذاتی 

بر همین اساس امام علی علیه السالم یارانش را به رعایت ). 36:،ص1384منصوري،(برخوردارند 
ذاتی همۀ افراد، از جمله مجرمان، تبهکاران و سربازان دشمن فرا می خواند؛ چنان که در کرامت 

اگر به خواست خدا شکست خوردند و گریختند، افراد در حال فرار را نکشید؛ «: نبرد صفین فرمود
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آن را که دفاع ندارد، آسیب مرسانید؛ جان مجروحان را مستانید و زنان را شکنجه و آزار ندهید؛ 
 ).14همان منبع، نامه(»...ر چند آبروي شما را بریزد، یا امیرتان را دشنام گوید ه

در نبرد صفین، دشمن سپاه اسالم را از آب محروم ساخت؛ وقتی یاران حضرت نهر را از چنگ 
سربازان دشمن پس گرفتند؛ امام پیشنهاد مقابله به مثل و بستن آب بر سربازان دشمن را نپذیرفت و 

رعایت این اصل انسانی که از منظر پیشواي موحدان . جازه داد از آب بهره گیردبه دشمن ا
. و سپاهیانش ندارد) ع(استثناناپذیر است نتیجه اي جز بروز رفتار کریمانه از جانب حضرت علی

» ایمنی بخشی به غیرنظامیان«یکی از اصولی که در زیرمجموعۀ این اصل جاي می گیرد، اصل 
رات کنونی حقوق جنگ، تفکیک بین نظامیان و غیرنظامیان در عملیات جنگی یکی از مقرّ. است
این اصل از نیمۀ دوم قرن هیجدهم میالدي به طور رسمی در اسناد بین المللی وارد شد و . است

امروزه بر اساس قراردادهاي جهانی هر کس رزمنده بودنش . روز به روز بیش تر اهمیت یافت
افزون بر این، یورشی . د عادي جاي دارد و باید از تهاجمات مصون باشداثبات نشود، در شمار افرا

. که با احتمال نابودي غیرنظامیان و ویرانی لوازم زندگی شان همراه باشد، ممنوع شناخته شده است
این در حالی است که در حقوق اسالم، قرن ها پیش از این، احترام به انسانیت، تکریم بشریت و 

  . و تقوي در زمان جنگ و صلح مورد اهتمام بوده استتوجه به فضیلت 
امام علی علیه السالم نیز همواره فرماندهان و سربازانش را به رعایت مسائل انسانی سفارش می کرد 
و از آسیب رساندن به غیرنظامیان به ویژه زنان و کودکان نهی می فرمود؛ حضرت چنین کرداري 

و حتی وقتی دشمن به کارهاي غیرانسانی دست می یازید، را براي خود و سپاهش ننگ می دانست 
 که -این رفتار و منش انسانی حضرت در نامه چهارده. یارانش را از مقابله به مثل باز می داشت

  . نیز به چشم می خورد-اصل حقّ رعایت کرامت افراد دشمن از آن منتج می شد
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  حقّ وفاي به عهد با دشمن.3,4.ب
.  علیه السالم، وفاي به عهد و پایبندي بر پیمان از اهمیت خاص برخوردار استاز دیدگاه امام علی

: امام در فرمان خود به مالک اشتر او را به پایبندي به میثاق با دشمنان سفارش می کند و می فرماید
اگر بین خود و دشمنت پیمان بستی و او را از جانب خویش امان دادي، بر پیمانت استوار باش ... «

آنچه بر ذمه داري ادا کن و خود را چون سپري برابر پیمانت قرار ده؛ زیرا مردم، با همۀ هواهاي و 
گوناگون و آراي مختلف، بر هیچ چیز از واجبات خدا چون وفاي به عهد همداستان نیستند و 

» ...ندمشرکان نیز آن را الزم می شمارند، بدان سبب که زیان و بد فرجامی پیمان شکنی را دریافته ا
 ).27:،ص1366منقري،(

در جنگ صفین، وقتی در اثر فشار سربازانش پیمان آتش بس را پذیرفت، پس از آشکار شدن 
: نتیجۀ رایزنی ابوموسی اشعري و عمروعاص و پافشاري یارانش بر لغو پیمان و ادامۀ نبرد، فرمود 

چون با خدا عهدي «: می فرمایدآیا نه این است که خداوند ! آیا پس از بستن پیمان از آن برگردم؟«
ارزش ). 28:همان منبع،ص(» بستید، بدان وفا کنید و چون سوگند خوردید، بر آن استوار باشید

دیدگاه حضرت علی علیه السالم در خصوص وفاي به عهد وقتی آشکار می شود که سیره و 
پیمان با غیر سفارش هاي وي با احکام مسیحیان و یهودیان در خصوص عدم لزوم پایبندي با 

اولین نتیجه اي که از این اصل حاصل می شود این ). 5:،ص1353رشید،(همکیشان، مقایسه شود 
 منجر به جلب اعتماد آنان - بخصوص عهدي که با انقالبیون بسته می شود-است که وفاي به عهد

  .می شود و این امر بصورت ناخودآگاه به اثبات حقّانیت جبهۀ حق می انجامد
   استیمانحقّ.5.ب

بر . ، پیمانی است که بین یکی از مسلمانان و کافر در حال نبرد با مؤمنان منعقد می شود»امان«
اساس این پیمان، بیگانگانی که در کشور اسالمی زندگی نمی کنند، اجازه می یابند به قلمرو 

 بودند؛ اما ، مسلمان)ع(درست است که بیشتر مخالفان فرمانروایی امام علی. مسلمانان گام نهند
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چون فرض مخالفت کافران نیز وجود دارد و حقّ استیمان از حقوق این دست از مخالفان به شمار 
استیمان با تقاضاي قبلی شخص بیگانه یا بدون . می آید، نگاهی گذرا بدین حق سودمند می نماید

کیفیت انعقاد . تقاضاي قبلی وي و صورت تعهد ابتدایی از سوي یک یا چند مسلمان تحقق می یابد
می تواند در صورتی که ) عاقل و بالغ(این قرارداد بسیار ساده است و هر فرد صالحیتدار مسلمان 

ارادة این کار را داشته باشد و قصدش را در قالب گفتگو، نوشته یا اشاره و ابراز کند، قانون امان را 
 .مسلمان باشداستیمان می تواند جلوه گر رأفت مسلمان در برابر غیر. تحقق بخشد

بر اساس تعالیم اسالمی، هرگاه سپاهی از مسلمانان، دسته اي از مشرکان را محاصره کنند و یکی از 
مشرکان امان بخواهد تا با فرمانده مسلمانان گفت و گو کند، اگر ضعیف ترین فرد مسلمانان به وي 

نهد و آن را محترم امان دهد، بزرگ ترین شخصیت مسلمانان الزم است به تعهد مزبور گردن 
در یکی از جنگ ها، هنگامی که لشکریان امام قلعه اي را محاصره کرده بودند، به حضرت . شمارد

امیر مؤمنان تعهد برده را محترم . خبر رسید بردة مسلمانی به همۀ اهالی آن قلعه امان داده است
) ع(امیرالمؤمنین علیاین رفتار ). 50:،ص1375حرّعاملی،(شمرد و از محاصرة قلعه دست کشید 

می بایستی تجلّی گاه ) ع(نشانگر این نکته است که اوالً اسالم دین رأفت است و طبیعتاً پیروان علی
این خصلت انسانی باشند و ثانیاً آنکه اعطاي این حق به کفّار امکان گفتگو با آنان را ایجاد کرده و 

؛ اینجاست که گفته می شود حتی در میدان می تواند زمینه ساز هدایت و ارشاد آنان را فراهم کند
  .جنگ هم روزنه هایی براي هدایت انقالبیون وجود دارد

  : نتیجه گیري
به . در حکومت علوي، مخالفان حکومت به سبب ابراز مخالفت، از حقوق خود محروم نمی شوند

او در . ار شودعبارتی در این نظام، مخالف حق دارد از حقوق و آزادیهاي دیگر شهروندان برخورد
اندیشه، نقد حکومت و حاکم، تشکیل گروه، حضور در فعالیتهاي اجتماعی و سایر شئون فردي و 

بی . اجتماعی آزاد است و همانند دیگر شهروندان از مزایا و امکانات جامعۀ اسالمی بهره می برد
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عمومی بینجامد، با تردید اگر مخالفت مخالفان در عمل به معارضۀ نظامی، توطئه یا اخالل در نظم 
مخالف را داراي ) ع(واکنش طبیعی حاکمیت روبرو می شود؛ ولی در این موقعیت نیز امام علی

حقّ هدایت و راهنمایی، حقّ رعایت اصول : این حقوق عبارت است از. حقوق خاصی می داند
در اندیشۀ . انجنگ و حمایت از غیرنظامیان، حقّ کرامت انسانی، حقّ پایبندي به پیمان و حقّ استیم

مذاکره و بکارگیري شیوه هاي هدایت و ارشاد بر جنگ ارجحیت دارد، از ) ع(واالي امام علی
سویی دیگر تعریف جنگ در فقه سیاسی اسالم با مفهوم جنگ در دنیاي امروز متفاوت است؛ 
هدف جنگ در دنیا ي امروز تصرف سرزمین وکسب منافع است اما در فقه سیاسی جنگ نوعی 

اما چرا جنگ نمودي از صلح است؟ چون . را براي آن بکار می برند» جهاد« است و واژه صلح
است، و در جنگ تدافعی هم که در آن، سپاه اسالم از ) ع(جهاد ابتدایی فقط در زمان امام معصوم

خود در مقابل حمله دیگران دفاع می کنند، در جنگ آزادي بخش کسی به ما حمله نکرده اما 
 تحت ستم هستند و  اگر شرایطش براي ما مهیا باشد به شرطی که ستمدیدگان از ما چون عده اي

مقرراتی . دعوت کنند؛ می توان به کمک آنها رفت پس هدف جهاد صلح است نه تسخیر سرزمین
عدم تخریب منازل، آلوده نکردن آب، : که براي جنگ اسالمی تدوین شده بسیار سخت است

 حمله، عدم قطع درخت، منع مثله ي اجساد، اطاعت از فرماندهی و مصونیت زنان و کودکان از
پس جنگ در فقه اسالمی یک جهاد مقدس است با شرایط خاص خود . امان دادن به امان خواهان

بدین ترتیب حتی در بحبوبۀ جنگ هم مخالفین . که براي تعالی انسانهاست نه تسخیر سرزمین
  .حکومت از حقوقی ویژه برخوردارند

 بع منا
  ، ترجمه سیدمهدي دادور، قم، انتشارات جهان آرا، چاپ دوم ؛) 1385 (قرآن کریم

   ، نشر بنیاد معارف اسالمی؛11،جلدشرح نهج البالغه، )ق.هـ 1378(ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه اهللا
  دار احیاء التراث العربی؛، بیروت، 4، جلدوسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، )1375(حرّ عاملی، شیخ محمدبن الحسن
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، بیروت، دار احیاء التراث 11، جلدوسائل الشیعه الی تحصیل الشریعه، )1379(حرّ عاملی، شیخ محمدبن الحسن
  العربی؛

  ، ترجمه حمید سیدي، تهران، مرکز مطالعات عالی بین المللی؛اسالم و حقوق بین الملل، )1353(رشید، احمد
  ، تهران، انتشارات سمت، چاپ اول؛ و حقوق بین المللاخالق، )1378(قربان نیا، ناصر

  ، تهران، دارالکتب االسالمیه، چاپ چهارم؛32، جلد بحاراالنوار، )1362(مجلسی، محمدباقر
  ، تهران، انتشارات کانون اندیشه جوان، چاپ سوم؛مخالفان سیاسی، )1384(منصوري، سیدمهدي

  جمه پرویز اتابکی، انتشارات انقالب اسالمی، چاپ اول؛، ترپیکار صفین، )1366(منقري، نصر بن مزاحم
، سال پنجم، مجله حکومت اسالمی، »سیره امیرالمؤمنین در برخورد با مخالفین جنگ طلب«مهوري، محمدحسین، 

 ؛436-437:، صص87شماره سوم،پاییز

حمد آیتی، قم، انتشارات ، ترجمه عبدالمنهج البالغه، )1376)(شریف رضی( الموسوي، ابوالحسن محمد بن الحسین 
  بنیاد نهج البالغه، چاپ اول؛
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  آزادي، تعریف، حدود و انواع آن در حکومت دینی از دیدگاه نهج البالغه

  
  )استادیار علوم سیاسی دانشگاه یزد(دکتر امیر روشن 

  )کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد(آزیتا رضائی صدرآبادي

  
  چکیده

ی از حیاتی ترین حقوقی است که انسان در همۀ عرصه ها به ویژه عرصۀ حیات یک» آزادي«
از مطلوب ترین واژه ها براي نوع بشر » آزادي«اجتماعی در پی آن است و به همین دلیل واژه 

اندیشۀ آزادي افراد در مقابل دیگران همواره ذهن متفکران و اندیشمندان بلکه به عقیدة امام . است
ه جرأت می توان گفت یکی از ۀ مردم را به خود مشغول داشته است و بذهن هم) ع(علی

در این مقاله قصد داریم . است» آزادي«در مورد انسان ) ع(ترین مسائل مورد توجه امام علی کلیدي
در نهج البالغه را بررسی کنیم براي این منظور، بحث را با تعریف آزادي شروع » آزادي«مفهوم 

پرداخته و پس از آن، حدود ) ع(سی انواع آزادي از منظر حضرت علیمی کنیم؛ سپس به برر
آزادي را بررسی می کنیم و نهایتاً به این سؤال پاسخ می دهیم که چگونه می توان مانع از طغیان 
استبداد حاکمان شد و یا به عبارتی چه تضمینی براي حراست از آزادي شهروندان در مقابل 

  .حکومت وجود دارد
  .، نهج البالغه، آزادي، تضمین، قانون)ع( امام علی:کلیديواژه هاي 
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  : مقدمه
افراد و متفکرین معموالً در یافتن مفهوم آزادي دچار سردرگمی شده اند، با وجود این اختالفات 

. آزادي حقیقی و آزادي کاذب: نظري، دو مفهوم، قدر مشترك همۀ متفکرین دربارة آزادي است
حاکمیت انسان «: سی شاید متداول ترین مفهوم اصطالحی آزادي عبارتست ازنزد اندیشمندان سیا

است یعنی خداوند آزادي را در فطرت » الهی«این حاکمیت . »بر اعمال، رفتار و سرنوشت خود
به عنوان حقّ طبیعی یا حقّ فطري انسان » آزادي«به همین دلیل از . الهی انسان به ودیعه نهاده است

نیز آزادي یکی از واالترین ) ع(در اندیشۀ امام علی). 12:، ص1385 بزرگی، جهان(یاد می شود 
حضرت تا حد امکان به طرح و بسط این مسأله پرداخته هرچند او مجال . ارزشهاي انسانی است

نیافت که در نظام نوپاي والیت ائمه، مسائل نظري و مورد نظر خود را به منصۀ ظهور برساند، اما 
اه حکومتش بر جامعۀ اسالمی الگویی در صحنۀ عمل بوجود آورد که در طول در مدت زمان کوت

، 1376جرداق، (تاریخ مورد استناد همۀ موافقان و مخالفان و مسلمانان و غیر مسلمانان بوده است 
  ). 41:ص

   :تعریف آزادي.1
مفاهیم  «وجود دارد که به» آزادي«در دنیاي سیاست بطور معمول برداشتهاي دوگانه اي از واژه 

منظور از مفاهیم دوگانه، مفاهیم مثبت و منفی از آزادي است که گاهی . مشهورند» دوگانه آزادي
از . یاد می شود» آزادي از«و از آزادي منفی به نام » آزادي بر«اوقات از آزادي مثبت به نام 

» آزادي منفی «است؛ منظور برلین از» آیزیا برلین«مشهورترین اندیشمندان سیاسی در این زمینه 
چیستی و کجایی قلمرویی است که اشخاص به طور آزاد و بدون دخالت دیگران آنچه را می 

پاسخ به پرسش از منشأ کنترل یا نظارتی است » آزادي مثبت«خواهند انجام می دهند و منظور از 
ه ؛ ب)237:، ص1368برلین، (که شخص بر اساس آن به انجام دادن یک عمل خاص وادار می شود

عبارتی پرسش از چگونگی توجیه آزادي به منزلۀ صاحب اختیار خود بودن، مقوله اي است که در 
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اما در نگاه رادیکالی، آزادي این گونه تعریف ). 33:، ص1386قادري، (آزادي مثبت می گنجد 
آزادي، رها بودن از هر نوع قید و بندي است که کسانی دیگر یا چیزهاي دیگر براي انسان «: شده

هر چه این عدم محدودیت . این تعریف از آزادي به مثابۀ عدم محدودیت است» .ایجاد می کنند
اگر قرار است موانع یا محدودیتهایی در راه زندگی . گسترده تر باشد، آزادي انسان بیشتر است

انسان قرار بگیرند، باید از جانب خود او پذیرفته شده باشند که در این صورت این قید و بند 
با این پیش زمینه به سراغ مفهوم آزادي . خالف آزادي او نیست زیرا خودش آن را پذیرفته استم

  :در کالم علوي می رویم
  : انواع آزادي.2

 خداوند در خلقت انسان اصل را به جاي اعمال حاکمیت و والیت قهري، بر :آزادي فطري. 2,1
، مختار و مسؤول گردیده که در »آزاد«سان به این ترتیب ان. انسانها قرار داده است» آزادي فطري«

به شرافت و کرامت دست یافته، شایستگی خالفت الهی را پیدا نماید اما » آزادي فطري«پرتو این 
را دارا » ارادة ظاهري«و نوعی » قدرت انطباق با محیط«نباتات و حیوانات نیز در نوع خود اگر چه 
از قبل براي آنها برنامه ریزي شده است و جز از طریق می باشند، اما مانند یک دستگاه ماشینی که 

بنابراین اگر چه . آن برنامه نمی توانند راه دیگري را انتخاب کنند و یا برنامۀ دیگري را اجرا نمایند
نیست و حیوانات تحت حکومت مستبدانه و » مطلق«در ظاهر آزادند، اما در واقع این آزادي عمل 

آزادي «بیان رسایی از رابطۀ آدمی و  ).185:، ص1374طباطبایی،  (بالشرط غرایز خود می باشند
ابتداي داستان . وجود دارد) ع(از بهشت در قرآن و آثار امام علی) ع(در داستان هبوط آدم » فطري

انسان با این انتخاب آزاد، قدم در راه انسانیت می گذارد، گناه، . آغاز می شود» انتخاب«بشر با یک 
 اطاعت را در می یابد و حاکمیتش بر اعمال و رفتارش کامل تر می گردد و خودِ مخالفت، ثواب و

  . خویش را از قوه به فعل در می آورد و براي انجام کارها آزادي مطلق به دست می آورد
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اِعمال قانون الهی در جامعه که براي آزاد زیستن انسان تجویز  :آزادي از نوع سلطۀ بشري.2,2
ین اصل است که جز خداوند هیچ کس بر دیگري سلطه ندارد، چرا که شده، در پی پذیرش ا

قانون الهی به طور عمده متشکل از دستورات خداوند است که الزمۀ . همگی در بندگی مساویند
نخستین امام مکتب . اجراي آن بیشتر تعبد است تا وفاداري و عشق به یک شخص یا ارادة همگانی

ریم که مجموعه اي از قوانین می باشد، دربارة هر موضوعی، هدایت معتقد است که در قرآن ک
اعم از کوچک و بزرگ، از معارف الهی و اخالق فاضله گرفته تا قوانین و احکام فرعی اظهارات 

را که پیمان پذیرش پیامبري او » محمد رسول اهللا«آنگاه خداي سبحان، ... «: آشکاري موجود است
عالمت و ... ي انجام وعدة خویش و اتمام اصل نبوت مبعوث کردر ا از همۀ پیامبران گرفته، برا

نهج البالغه، (» طریق واضحی که پیامبر اکرم در دسترس شما گذاشته، کتاب پروردگار شما است
: این پیام آسمانی، همه مصالح و مفاسد حیات دنیوي و اخروي شما را بیان کرده است). 40خطبه

ا، ناسخ و منسوخ، مباحات و واجبات، خاص و عام، داستان حالل و حرام، فرایض و شایستگی ه«
را توضیح داده، ] همه[ها و اصول عبرت انگیز، امثال و حکم، مطلق و مقید، محکم و متشابه، 

  ).همان منبع(» حقایق ابهام انگیز را تفسیر کرده و مشکالتش را روشن ساخته است
) ع(از این رو امام علی.  انسان سرچشمه بگیردقانونگذاري باید از وضع تکوینی یعنی طرز آفرینش

توحید فطري و (قانونگذاران بشري را مالمت می کنند و معتقدند که قانونگذاران بشري، معنویات 
را از مطالعات حقوقی خود حذف کرده اند و قوانین را بر اساس دیگري ) اخالق فاضلۀ غریزي

» افواه الرجال«ف نظر از روح فضیلت و بر اساس یعنی تحول اجتماع و سیر تکامل مادي انسان، صر
، 1381النیشابوري، (در حالی که مبناي صحیح در قانونگذاري، همان اساس اول است . بنا می کنند

  ).22:ص
یکی قانون انسانی : مانند آکویناس نمی اندیشد که انسان به دو نوع قانون نیازمند است) ع(امام علی

براي تحصیل خیر و برکت در آن (و دیگري قانون یزدانی ) ر این دنیابراي تأمین رفاه و سعادت د(
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؛ چرا که دو سرنوشت مختلف و جدا از هم براي انسان تعیین نشده )522:، ص1362فاستر، ) (دنیا
؛ پس باید در دنیا )267:ق، ص1403االحسائی، (»دنیا مزرعۀ آخرت است«امام معتقدند . است

با این .کم باشد که محصول نیکویی در آخرت در برداشته باشدقانونی بر سرنوشت انسان ها حا
بینش آزادي انسان از سلطۀ دیگران فراهم می شود و حکومت به دست هر کسی نمی افتد، زیرا 

ترین حکومت ها نیز ارادة مردم بخواهد حاکم بشود، در واقع باید ارادة پرشمارترین اگر در مردمی
شوند خود را به  عنی اکثریت یا گروهی که موفق میگرفته شود، ییا فعال ترین بخش مردم در نظر 

عنوان اکثریت بقبوالنند؛ در نتیجه اگر اکثریت بخواهند، می توانند بر بخشی از افراد جامعه ستم 
  .کنند

براي آزادي افراد و حفظ آن در برابر تجاوز عقاید و » عقیده و قانون حق«بنابراین یافتن یک 
ا، براي رسیدن به وضع مطلوب بشر همان قدر ضروري و مهم است که محفوظ قوانین اکثریت نم

: دستور می دهد که) ع(داشتن مردم در برابر استبداد سیاسی حکمرانان؛ قرآن به علی بن ابی طالب 
در میان مردم بنا بر آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم کن و از هواي نفس آنها پیروي نداشته «

کسی که دینش را از افواه «: امام نیز به دیگران هشدار می دهد که). 48ده، آیهسوره مائ(» باش
بگیرد، جماعت او را به نابوي می کشانند و کسی که دینش را از کتاب ) عقل عرفی مردم(عمومی 

» خدا و سنت رسول بگیرد، اگر کوه ها از جا کنده شوند او از جاي خود تکان نخواهد خورد
  ).22: صق،1403االحسائی، (

 منظور از این نوع آزادي، برابري اجتماعی است که بن مایه آزادي فردي :آزادي اجتماعی. 2,3
و شکل گیري استبداد، ایجاد » آزادي«یکی از علل مختلف به بند کشیده شدن . شناخته می شود

مین به ه. امتیازات ویژه براي افراد خاص است که آن ها را در برابر قانون مصونیت می بخشد
خاطر مکتب علوي آن نوع آزادي که اقویا به ناحق به انحصار خویش در آورده و از آن سوء 

در ) ع(امام علی). 57:، ص1385جهان بزرگی، (استفاده می کنند، به همه انسانها تعمیم می دهد 
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مورد چنین طرحی معتقدند اعضاي دستگاه حاکمه باید از مقدم داشتن خود در اموري که همۀ 
کار مردم نزد دستگاه حاکمه در آن چه حق است، باید یکسان .  در آن مساویند، بپرهیزندمردم
به همین جهت در نظام علوي مردمان برابرند و اختالفاتی که از تعلق به طبقات خاص . باشد

سرچشمه می گیرد و باعث ایجاد مرزهاي ویژه میان افراد می گردد، ناپدید می شود و آدمیان می 
مردم یا در دین با تو برادرند یا در ! اي مالک« :ه به یکدیگر به دیدة همنوع بنگرندآموزند ک

زیرا خداوند کسی را آزاد و کسی را برده به دنیا نیاورده است ). 53نهج البالغه، نامه (»انسانیت برابر
  ).69:ق، ص1428الکلینی، (و همۀ مردم آزاد به دنیا آمده اند 

لحه، زبیر و عایشه که از فرصت هاي اقتصادي برابر با سایر مردم ط) ع(   در زمان حضرت علی
ناراضی بودند، حضرت را به سبب تقسیم مساوي امتیازات مورد عتاب قرار دادند، امام ضمن تأکید 

مرا فرمان می دهید تا پیروزي را بجویم به ستم کردن دربارة آن که والی «: بر شیوة خویش فرمود
اگر مال از آنِ . م تا جهان سرآید و ستاره اي در آسمان پی ستاره اي برآیداویم؟ به خدا که نپذیر

. تا چه رسد که مال، مال خداست) که چنین تقسیمی سزاست(من بود، همگان را برابر می داشتم 
نهج البالغه، (» بدانید که بخشیدن مال به کسی که مستحق آن نیست با تبذیر و اسراف یکی است

 قبیله اي، طبقاتی و حتی مقامی را مطرود می -همواره ارزش هاي قومی) ع(یامام عل). 126خطبه
شمرد چراکه از جمله آفت هاي جوامع قدیم و جدید نیز همین امتیاز خواهی هاي بی منطق افراد 

 رد تبعیض و تساوي در برابر قانون از نظر - )ع( مفسر سیرة حضرت امیر-امام خمینی. است
حکومت اسالمی حکومتی است که ولی امرش «: و زیبا توصیف می کنندحضرت را با بیانی جالب 

را که به سلطان یا رئیس جمهور تعبیر کنند، در مقابل قانون با پایین تري فردي که در آن جا 
. سالم به این معنا بوده استتساوي در برابر قانون در صدر ا. زندگی می کند، مساوي هستند

نقل می کند این است که زمانی که حضرت امیر سالم اهللا ) ع(یراي که تاریخ از حضرت ام قضیه
علیه حاکم وقت بودند و حکومتشان از حجاز و مصر تا ایران و جاهاي بسیار بسط داشت و قضات 
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و یک ) ع(هم از طرف ایشان تعیین می شدند، در یک قضیه اي که ادعایی بود بین حضرت امیر
. که آن هم از اتباع همان مملکت بود] یت هاي مذهبی استکه بعدها معلوم شد از اقل[نفر یمنی 

وقتی . را به دادگاه خواست، در صورتی که قاضی منصوبِ خود او بود) ع(قاضی حضرت امیر
] یا اباالحسن: که به ایشان گفت[حضرت امیر بر قاضی وارد شد و قاضی خواست به او احترام کند 

 احترام نمی کنند، بلکه باید هر دو طرف مورد امام فرمود که در هنگام قضاوت به یک طرف
» حکم کرد با روي گشاده قبول کرد) ع(بعد هم که قاضی بر ضد حضرت امیر. خطاب قرار گیرند

مساوات در مکتب علوي به این معنی نیست که خلّاقیت و ). 168:، ص1362موسوي خمینی، (
فیت کارکنان سنجیده شده، به هر در نظام سیاسی علوي باید کی. شایستگی نادیده گرفته شود

اگر کار خارق العاده . شخصی به میزان لیاقت، شایستگی و کارآیی او ارزش و اهمیت داده شود
اي انجام شد، عامل اصلی آن باید مورد تشویق و ترفیع قرار گیرد و اگر کوچک ترین تخلفی در 

مبادا نیکوکار و ! اي حاکم«: هر سطحی صورت پذیرفت، باید عاملین آن تنبیه و مجازات شوند
بدکار در دیده ات برابر آید که آن رغبت نیکوکار را در نیکی کم کند و بدکردار را به بدي وادار 

  ).53نهج البالغه، نامه(» نماید
» شاه کلید« منظور از این نوع آزادي، تقواست که به حق می توان آن را :آزادي معنوي. 2,4

را در کانون اندیشۀ خود در مورد آزادي قرار » آزادي معنوي«) ع(امام علی. آزادي فرد برشمرد
می دهد و به این وسیله شیوة تفکري را احیا می کند که به لحاظ مبانی فلسفۀ اخالق اهمیت ویژه 

همواره براي اخالقیاتِ منفعت طلب مبتنی بر امیال و » تقوا«یا همان » آزادي معنوي«. اي دارد
را نادیده بگیرد، » آزادي اجتماعی«امام می کوشد بدون آن که . ستشهوات مسأله ساز بوده ا

ایشان می . موردي را که بسیاري از مکتب ها در مورد آن غفلت کرده اند، مورد توجه قرار دهد
بدون تقوي انسان اندوخته اي براي . کلید هر راه راست است) آزادي معنوي(تقواي الهی «: فرماید

این تقوا یا آزادي معنوي  ).230همان منبع، خطبه(» بشر آزادي نداردبدون تقوي . آخرت ندارد
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است که بشر را از هر نوع بندگی آزاد می کند زیرا انسان باید از ناحیۀ روح خودش آزاد باشد تا 
این صفت را براي حکام، نسبت به دیگران ضروري می ) ع(امام . بتواند به دیگران آزادي بدهد

ادي معنوي دارد، هنگام حکومت بر مردم دیگر حس قدرت طلبی، منفعت داند زیرا فردي که آز
را از قید » خود«در آزادي معنوي انسان باید  .جویی و رابطۀ حاکم و محکومی را احساس نمی کند

شهوت، : خود آزاد کند چون یک موجود مرکب و داراي چندین قوة نیرومند اعم از» نفس«
ابن بابویه، (ن خواهی و نیز عقل، فطرت و وجدان است غضب، حرص، طمع، جاه طلبی و افزو

  ).114:ق، ص1385
   انسان همانگونه که از نظر اجتماعی آزاد است و زیر بار ذلّت و بردگی نمی رود، بایستی از نظر 
اخالق و معنویت هم آزادي خود را حفظ کند، یعنی وجدان و عقل خود را بر شهوات و امیال 

این آزادي همان . ارت دیگر، عقل و وجدان خود را آزاد نگه داشته باشدخود حاکم کند و به عب
  .معروف است» تقوي«و » تزکیۀ نفس«است که در دین به 

   امام که حاکم بر مردم است، رابطۀ حاکم و محکومی را احساس نمی کند، اما مردم روي سوابق 
ت ترین خوي حاکمان در دیدة زش«: امام می گوید. ذهنی خود می خواهند از او فاصله بگیرند

مردم پارسا این است که می خواهند مردم آنان را دوستدار بزرگ منشی شمارند و کارهایشان را به 
حساب کبر و خودخواهی بگذارند، اما من خوش ندارم که در خاطر شما بگذرد که من دوستدار 

پس با من چنان که با ... سپاس خدا را که بر چنین صفت نزادم. ستودنم و خواهان ستایش شنودن
سرکشان گویند سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند از من کناره مجویید و با ظاهر آرایی 
آمیزش مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید، چه آن کس 

 کار، به حق و عدالت کردن بر او که شنیدن حق بر او گران افتد، نمودنِ عدالت بر او دشوار بود و
. حاکم جامعۀ علوي نباید از شنیدن القاب خوشحال شود). 216نهج البالغه، خطبه(» دشوارتر است

چگونه ستم نمایم براي نفسی که با شتاب به کهنگی و پوسیدگی باز می گردد «: باید با خود بگوید
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و بر این اساس از نفس خود ) 224بههمان منبع، خط(» و بودن در زیر خاك به طول می انجامد؟
اي دنیا از فریب من در گذر و دیگري را بفریب که «: دعا کند) ع(حساب کشد و مانند امام علی

بودن را از بردگی تن زشت » نفس اماره«امام بندة ). 77همان منبع، حکمت(» مرا به تو نیازي نیست
طمع، حرص، شهوت و خشم بندگی تر تصویر می کند و معتقد است که بندگی قوایی همچون 

است زیرا این نوع » بندگی ابدي«یعنی از بردگی تن بدتر و در حقیقت نوعی . همیشگی است
ظهور اولیاي الهی . اسارت، انسان را از درجۀ عالی انسانیت به درجۀ دانی حیوانیت تنزل می دهد

فظ کنند، یعنی نگذارند بشر را ح» آزادي معنوي«در زمان هاي مختلف براي این بوده است که 
جهان بزرگی، (شرافت، انسانیت و عقل و وجدان انسان اسیر شهوت، خشم و منفعت طلبی او بشود 

بنده و «: امام به سان جامعه شناس و انسان شناسی بزرگ با بینشی عمیق می گوید). 85:، ص1385
  ).117:ق، ص1404البحرانی، (» بردة شهوت بودن ذلت بارتر از بندگی بندة زرخرید است

، »آزادي«زود بازده ترین وسیله براي رفع تهدیدهاي احتمالی قدرت سیاسی علیه : آزادي بیان. 2,5
فراخواندن تک تک افراد جامعه به مشارکت در سطوح مختلف تصمیم گیري و مشورت است 

). 53، نامهنهج البالغه(»به هواي خود رفتن و به رأي دیگران ننگریستن ستمگري بود و خیانت«زیرا 
هر فرد با مشارکت در اعمال قدرت، خود را از خطر تحمل اقدامات خودسرانه دور می دارد و با 
اثرگذاشتن بر دستگاه اداري و برگزیدن نمایندگان و یا انتخاب برخی کارمندان، استقالل و 

  .فردي خود را تداوم می بخشد» آزادي«
گفتگو و مشورت را از سر نگذرانده باشند، نمی    در واقع نظام علوي تصمیماتی را که آزمون 

آرا صاحبان رأي را در کنار هم قرار دهید و سپس هر «: توصیۀ امام به دولت ها این است. پذیرد
کدام از آن ها که به حقیقت نزدیک تر و از شک و تردید دورتر است را انتخاب کنید زیرا هر 

راي دیگران بی نیاز بداند خود را به خطر می کس تنها به رأي خود اکتفا کند و خود را از آ
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آثار زیادي دارد اما به حق، مهم ] انتخابات[این ابزار سیاسی ). 429:، ص1375حرّعاملی، (» اندازد
  . است» تبلور آزادي بیان«ترین کارویژة آن 

خورد، در نهج البالغه شاید تعریف جامع و دقیقی از این نوع آزادي به چشم ن: آزادي سیاسی. 2,6
به لزوم وجود کارویژه هایی به منظور حراست از آزادي سیاسی، ) ع(اما اشارات امیرالمؤمنین علی

به این نمود از آزادي توجه کافی را ) ع(شاهدي براي این مدعاست که مولی الموحدین علی
ی شود یاد م» شیوه هاي تبلور آزادي سیاسی«مبذول داشته؛ این کارویژه ها که از آنها به نام 

  : عبارتند از
مفهوم تفکیک .  یکی از مسائل اساسی نظام سیاسی اسالم، تفکیک قوا است:تفکیک قوا. 2,6,1

قوا چه در قدیم و چه اکنون این است که وظایف و قدرت حکومت در سه گروه مجزا از یکدیگر 
نگذار خدا، در نظام سیاسی اسالم، قانو. یعنی قانونگذاري، اجرایی و قضایی دسته بندي شوند

مجري قانون پیامبر، امام و ولی امر و ضامن قانون قاضی صاحب شرایطی است که حکم او بر 
در حقیقت حاکمیت قانون تنها زمانی می تواند کارآیی . اساس موازین شرع مقدس صادر شود

و قوة داشته باشد که قوة مقننه قانونگذاري کند، قوة مجریه اجراي قانون را بر عهده داشته باشد 
در برخورد با قوه قضائیه در ) ع(امام علی. قضائیه اي مستقل، حافظ اجراي صحیح و دقیق آن باشد

، 1385جهان بزرگی، (، عمالً استقالل این قوه را مورد تأیید و تأکید قرار می دهند »زره«واقعۀ 
 و چه از جداسازي این سه قوه چه در نظام سیاسی اسالم و از جانب رهبران بزرگ آن). 65:ص

طرف خردمندان جوامع مختلف، براي جلوگیري از مطلقه شدن حکومت و حفظ آزادي هاي 
: در سفارش به مردم بصره همین است) ع(در واقع یکی از هدف هاي امام علی. اساسی بوده است

مواظب باشید که حاکم گمارده شده بر شما از دستورات خدا عدول نکند و نظرات و دستورات «
که » بدعت گذاري«بر جامعه حاکم نکند و بر اساس ) با نام عقل عرفی( بشري خود را انسانی و
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زمینۀ استبداد را فراهم می کند بر شما حکومت نکند، که اگر چنین کرد بدانید که از حاکمیت بر 
  ).224:، ص1367شیخ مفید، (» شما عزل می گردد

اصل تفکیک قوا را از دوران جمشید می  عالمه نائینی از اندیشمندان اسالمی دوران مشروطیت، 
به ) ع(همچنین نامۀ امیر. اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانسته اند«: داند و می گوید

نائینی، . (»مالک اشتر و تأکید ایشان به مبنی بر واگذاري هر کاري به اهلش، مؤید تفکیک قواست
 ).102:، ص1358

 آزادي سیاسی جزء حقوق طبیعی انسانی است که به : نظام سیاسیبه عنوان بازرسان» مردم«. 2,6,2
همان طور . موجب آن افراد حق دارند در سرنوشت خود دخالت کنند و حقّ حاکمیت داشته باشند

هیچ فرد یا طبقۀ خاصی نمی تواند این حق ) ع(که تاکنون شاهد بوده ایم بر اساس اندیشۀ امام علی
همۀ مردم باید در ادارة کشور سهیم و شریک باشند و در قبال ادارة را به خود اختصاص دهد، بلکه 
یکی از نتایج آزادي سیاسی، آزادي نظارت، انتقاد و نصیحت . جامعه احساس مسؤولیت کنند

امام . چرا که انتقاد صحیح و سازنده به رفع نقایص و تکامل اجتماع کمک فراوانی می کند. است
اطرافیانتان را چنان نپرورید که شما را بستایند و «:  اساسی دارندبه دولتمردان دو توصیۀ) ع(علی

نهج البالغه، (» کسانی را به خود نزدیک گردانید که سخن تلخ حق را به شما بیش تر بگویند
  ).53نامه

اگر در جامعه اي از انتقاد سازنده جلوگیري نمایند، اوالً حکومت به دیکتاتوري کشیده می شود، 
 و نقص ها روي هم انباشته شده سرانجام منجر به انفجاري بزرگ می گردد و جامعه را ثانیاً عیب ها

منع نقد، زمینه را براي استبداد و دیکتاتوري و ذبح آزادي آماده . آمادة شورش و انقالب می نماید
 از. می سازد، بنابراین انتقاد و اعتراض به دولت با وسایل منطقی، به صالح دولت و امت می باشد

حکومت در مقابل اجتماع مسئول است و افراد نیز داراي حق بوده و استیفاي این ) ع(نظر امام علی
حق . بر شما حقی است و شما را بر من حقی! مردم«: حقوق یک وظیفۀ شرعی به حساب می آید
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شما را . شما بر من است که از نصیحت شما دریغ نورزم و حقی که از بیت المال دارید بگذارم
اما حق من بر شما این است که به بیعت وفا کنید . یم دهم تا نادان نمانید و آداب آموزم تا بدانیدتعل

و در نهان و اشکار حق نصیحت را ادا کنید، چون شما را بخوانم بیایید و چون فرمان دهم بپذیرید 
شفافیت ) ع(لیبه هر حال عالوه بر همۀ این ها امام ع). 34همان منبع، خطبه(» و از عهده برآیید

حکومت را یکی از لوازم حکومت مطلوب می دانند زیرا آگاهی مردم از افعال دولتمردان به 
کارآمدي دولت، آشکار شدن حیف و میل ها، جلوگیري از فساد و پی بردن به اشتباهات پیش از 

 اگر ملت به دولت«: این هشداري به همۀ حکومت ها است. وخیم تر شدن اوضاع، کمک می کند
و حکومت گمان ستمگري بردند، دلیل کارها باید براي آن ها روشن شود و سوء ظن ملت نسبت 

اگر چه این کار و عادت . به دولت باید با آشکار شدن مطالب و پاسخگو بودن از دولت دور شود
 ).53همان منبع، نامه(» دادن دولتمردان به سختی است، اما مهربانی به ملت را به نمایش می گذارد

می دانست، » مستی غفلت و غرور را بسیار غافل کننده تر از مستی شراب«) ع(از آنجا که امام علی
بر تمام کارگزاران حکومت خود، از خویش و بیگانه گرفته تا افراد الیق و با تقوي، به افرادي به 

 تا بداند طور مخفی براي نظارت مأموریت می داد و باز بر این ناظرین، ناظرینی دیگر می گماشت
). 25:ق، ص1396مهوري، (اجزاي نظام چگونه کار می کنند و عیب و ضعف کارها از کجا است 

غیر از این حضرت به طور آشکار مردم را ناظر بر آنان معرفی کرده و خطاب به مردم هر منطقه می 
الً امام مث. فرمود اگر حاکم شما مرتکب خالفی شد، او را اطاعت نکرده و مراتب را گزارش دهید

پس از قضیۀ جمل، عبداهللا بن عباس را به حکومت بصره گمارد و پس از ارائۀ رهنمودهاي الزم 
من عبداهللا بن عباس را جانشین خود بر شما قرار دادم، ! اي مردم«: به وي، خطاب به مردم فرمود

ند اطاعت سخن او را بشنوید و فرمان او را تا هنگامی که از فرمان هاي خدا و رسول اطاعت ک
و اگر میان شما بدعتی پدید آورد یا از حق منحرف شد، بدانید او ) بر او نظارت داشته باشید(کنید 

 ).324:، ص1367شیخ مفید، (» را از حکومت بر شما عزل خواهم کرد
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 اصل امر و نهی یک اصل کامالً :به عنوان وظیفه اي همگانی» امربه معروف و نهی از منکر«. 2,6,3
این عمل به انسان ها اجازه می دهد که کارهاي نیک را در جامعه .از سوي اسالم استابتکاري 

. منتشر کنند، از کارهاي زشت جلوگیري نموده، ظلم را براندازند و عدل را جانشین آن کنند
االحسائی، (بزرگترین جهادها کلمۀ حقی است که در مقابل یک دولت ستمگر گفته می شود 

 هرگز نباید در قبال آن چه در جامعه می گذرد، بی تفاوت باشند زیرا مردم). 422:ق، ص1403
اعضاي یک جامعه سرنوشت مشترکی دارند و در اجتماع انسانی هیچ کار نیک و زشتی به نقطۀ 

به شاگرد خود این ) ع(امام علی. خاصی محدود نمی شود، بلکه به افراد دیگر نیز سرایت می کند
. ر در میان مردم همانند کسی است که با جمعی سوار کشتی شودیک فرد تبهکا«: گونه آموخت

وقتی کشتی در وسط دریا قرار گرفت، تبري برداشته و به سوراخ کردن موضعی که در آن نشسته 
من در نقطه اي که : است بپردازد و هر گاه افراد دیگر به کار او اعتراض کنند، در جواب بگوید

ان او را از این عمل خطرناك بازندارند، طولی نمی کشد که اگر دیگر. نشسته ام تصرف می کنم
، 1362سبحانی، (» آب به داخل کشتی نفوذ کرده و همگی یک باره در دریا غرق می شوند

با داشتن چنین تصویري از اجتماع، امر به معروف و نهی از منکر را به ) ع(امام علی). 264:ص
بنابراین . مۀ افراد جامعه مورد توجه قرار داده استعنوان وظیفه اي منطقی و مرتبط با سرنوشت ه

یک نیروي اجتماعی قدرتمند به شمار می » آزادي سیاسی«به عنوان چهرة ملموس » امر و نهی«
امر به معروف و نهی از منکر را وامگذارید که اشرار شما بر شما «: می فرمایند) ع(امام علی. آید

). 423:ق، ص1403االحسائی، (» از شما پذیرفته نگرددحاکم خواهند شد که آنگاه دعا کنید و 
، »امر و نهی«براي تداوم نظام حاکم نیز سودمند است زیرا در نظام » امر و نهی«عالوه بر اینها 

در . اجتماع سالم محصول تجربه اي است که تنها از رویارویی ایده هاي مختلف به دست می آید
یاستی مبتنی بر اصالح را تضمین می کند، هم امکان این چشم انداز، امر و نهی، هم وجود س

با وجود امر و نهی تغییر رویۀ حاکمان جامعه فقط در چارچوب . جانشین سازي را فراهم می آورد
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نهادها و بدون به خطر انداختن روند آرام سیاسی انجام می پذیرد و در واقع با این کار از خشونت 
  ).101:، ص1385ی، جهان بزرگ(غیرقانونی کاسته می شود 

 اگر اتخاذ هر تصمیم سیاسی منوط به نتیجۀ بحث و :انتخابات و رجوع به آراي عمومی. 2,6,4
مشورت باشد و همۀ نهادها و همۀ سلیقه هاي فکري نیز در این بحث و مشورت مشارکت کنند، در 

 روش بدون خوش البته این. واقع اصول موردنظر نظام سیاسی اسالم به بهترین شکل اجرا شده است
بینی نسبت به فضیلت مشورت و راه حل هاي به دست آمده از آن، راه به جایی نمی برد و بنابراین 
می توان ادعا کرد براي جامعه اي که می کوشد به محیطی آزاد، صالح و سالم برسد، تنها نوع 

ل مشورت و اما اگر جامعه اي اص. حکومت مطلوب، حکومت مبتنی بر مشورت و تبادل نظر است
تبادل نظر را پذیرفت، باید در مباحث و گفتگوهاي خود زبانی مشترك را به رسمیت بشناسد و این 

با استفاده از این زبان تصمیمات اولی با برخوردي منطقی و مبتنی بر تجربه و . همان خرد است
و اندیشه هاي هر کس از آرا . استدالل بررسی شده و احیاناً تغییراتی در آن ها صورت می گیرد

، 1375حرّعاملی، (گوناگون استقبال کند، موارد اشتباه فکر و اندیشۀ خود را خواهد شناخت 
بدین سان نظام مشورتی نه تنها به دلیل نیروي خرد جمعی، بلکه به دلیل پذیرش ). 240:ص

) ع(امام علی. حاکمیت مردم به عنوان مالك وحدت و همبستگی اجتماعی نیز عمل می نماید
از گفتن حق در برابر من یا رأي زدن در عدالت باز نایستید که من نه «: طاب به مردم می فرمایندخ

برتر از آنم که خطا نکنم و نه در کار خود از خطا ایمنم که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که 
معه باید به مسلّماً همۀ گرایش هاي فکري جا). 216نهج البالغه، خطبه(» از من برتر و تواناتر است

نهادهاي مشاوره اي دسترسی داشته باشند اما باید در نظر داشت که نظریات و پیشنهادات افرادي 
که با سالیق و گرایش هاي مختلف در شوراها شرکت می کنند، نسبت به تصمیم نهایی، تنها 

ش ارجح و بنابراین هیچ کس نمی تواند توقع داشته باشد که نظریات. فرضیاتی قابل بررسی هستند
داراي مشروعیتی انحصاري شناخته شوند جز مورد احکام الهی که در آن ها نه مشورتی الزم است 
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بر تو است که مرا راهنمایی کنی و وظیفه من نیز «: امام به ابن عباس می فرمایند. و نه گزینشی
همان (» ي کنیگوش فرا دادن و اندیشیدن است و اگر من با تو مخالفت کردم، تو باید از من پیرو

امروزه انتخابات و همه پرسی با مراجعه مستقیم به آراي مردم به عنوان ). 321منبع، حکمت
نهادهاي مشاوره اي دولت ها، براي مشارکت در حکومت ابزاري ارزشمند و کارا به شمار می 

  .روند
  در ادوار سه گانه تاریخ» آزادي«. 3

ان اولیۀ زندگانی انسان به تحقیق پرداخته اند، معتقدندکه تقریباً بیشتر اندیشمندانی که در مورد دور
  :تاکنون سه دوره بر بشر گذشته است

  ).121:، ص1362فاستر، (دوران حکومت .3دوران اختالف؛     .2دوران وحدت؛      .1
   در دوره وحدت، انسان فوق العاده ساده می زیسته و از شئون زندگی و مزایاي حیاتی اندکی 

 بوده و از معلومات تنها علوم بدیهی و پاره اي مطالب نظري و فکري که براي ادامۀ برخوردار
حیات الزم بوده، داشته است؛ در دوران ساده زیستی، انسان ها بر فطرت خدایی خود می زیستند و 

د بنابراین در آن دوران افراد با یکدیگر متحد و متّفق بودن. بود» فطري«قوانین حاکم بر روابط آنها 
و ساده و بی دغدغه زندگی می کردند، نه در امور زندگی با یکدیگر ناسازگاري و جنگی داشته 

 .اند و نه در امور دینی اختالف و تفرقه اي بین ایشان وجود داشته است

   ولی این اجتماع و تعاون قهري، مانع نمی شدکه انسان در صدد غلبه بر دیگران برنیاید، طبعاً در 
ن افراد از حیث نیروي طبیعی و دارا بودن ابزار و سایر جهات، اختالفاتی پدید می این هنگام بی

آمد، دسته اي نیرومندتر و صاحب زور و قدرت می شدند و در میدان زندگی گوي سبقت را 
ربوده و از لحاظ مزایاي حیاتی از دیگران پیش می افتادند و قهراً دستۀ دیگري عقب مانده و 

 .ندزیردست آنان می شد
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   اما دوران دوم اختالف، زمانی بود که مردم پس از ساکن شدن در شهرها از حالت ساده زیستی 
پیشین در آمدند و در زمینه هاي مختلف زندگی مادي پیشرفت هایی کردند و غرایز مختلف 
فطریشان آنها را به سوي اختالفات عمیق سوق داد و مسائل دیگري نیز در میانشان به وجود آمد 

ه کم کم آنها را از مسیر دین فطري اجدادشان منحرف کرد و به بی دینی و بت پرستی کشاند و ک
بنابراین بعد از دورة اختالفات ساده . به واسطۀ همین مسائل، اختالفات عمیقی بین آنها ایجاد شد

که دوران کمال مطلوب هم نبود، یک دوره اختالفات پیچیده به وجود آمد که به قول توماس 
فیلسوف انگلیسی، انسان گرگ انسان شده و جنگ همه علیه همه بوجود می ) 1588-1679(ابز ه

از این رو . در این دوره انسان به یک حیوان نسبتاً مطلق تبدیل می شود). 150:همان منبع، ص(آید 
 . زندگی او بر پایۀ زور شکل می گیرد و آزادي دیگران را مورد تعرّض قرار می دهد

دوران «، از دوران دوم اختالف به عنوان )ع(ترین شاگرد مکتب قرآن، امام علی   برجسته 
نام می برند؛ در این دوران قوانینی به وجود می آید که ضامن رفع اختالف است و در » حکومت

براي روشن تر شدن مطالب، آن دوران را این ) ع(امام علی. سایۀ آن حق و تکلیف ایجاد می شود
خداي سبحان از فرزند آدم، پیامبرانی برگزید و براي رساندن وحی از «: ایندگونه تصویر می نم

آنان پیمان گرفت و بر پایۀ تبلیغ رسالت عهد امانتداري را با آنان محکم کرد و این امر در هنگامی 
بود که بیشتر آفریدگان، پیمانِ با خدا بسته را مبدل ساخته بودند و حق شایستۀ او را ندانستند و 

نندها با او برگرفتند و شیاطین، آنان را از شناخت فطري او بدین سوي و آن سوي گردانیدند و هما
پس در این هنگام خداوند فرستادگانش را در میان آنان برانگیخت و . از پرستش خدا بریدند

ه پیامبرانش را به سوي مردم پیاپی روانه داشت تا اجراي پیمان هاي فطرت را از آنان بخواهند و ب
نعمت فراموش شده اش یادآوریشان کنند و با زبان تبلیغ با آنان احتجاج کنند و عقل هاي دفن 

  ).1نهج البالغه، خطبه(» شده را برانگیزند
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   هنگامی که به جهان اطراف خود می نگریم، پدیده هاي آن را محکوم به یک سلسله قوانین 
ر بسیار پیچیده تر از قانون سایر موجودات است زیرا قانون رفتار بش. ثابت و سنّتهاي الیتغیر می بینیم

از این رو ماهیت انسانی، مستلزم وجود الگوهاي دیگري . آدمیان موجوداتی با شعور و با اراده اند
از آنجایی که انسانها موجوداتی آراسته به . است و آدمیان به تقید و محدودیت دیگري نیازمندند

اما همان . وانند تقید و محدودیت هایی براي رفتارشان برگزینندو شعور هستند، خود می ت» عقل«
انسان موجودي مختار و آزاد است، بنابراین سنت خدا «: نیز متذکر می گردند) ع(طور که امام علی

  ).167همان منبع، خطبه(» بر این قرار گرفته است که انسان بتواند قوانینی براي خود برگزیند
انسان فطرتاً به سوي «: م وضع قوانین اخالقی را اینطور بیان می داردلزو) ع(همچنین حضرت علی

قوانین الهی گرایش دارد، اما به عنوان موجودي ذي شعور و مختار، مستعد جهل و خطا است و به 
عنوان موجودي حساس و تابع شهوات ممکن است هر لحظه پروردگار خود را فراموش کند، 

ین دینی وظیفۀ مخلوق در برابر آفریدگارش را به وي گوشزد می کند بنابراین خداوند از طریق قوان
و چون چنین موجودي ممکن است هر لحظه نیز خود را فراموش کند، خداوند به وسیلۀ قوانین 

: همچنین در جایی دیگر می فرماید). 83همان منبع، خطبه(» اخالقی او را متوجه خود می سازد
زندگی در جامعه آفریده شده پس ممکن است حقوق چون انسان موجودي است که براي «

وظیفۀ او را در این زمینه تعیین » شریعت«همنوعان خود را فراموش کند، بنابراین با ارسال قوانین 
می کند و او را به برپایی یک نظام اجتماعی براي رسیدگی به امور همنوعان خود رهنمون می 

  ).125همان منبع، خطبه(» گردد
در » تساهل و مدارا«:  این مرز را می توان در این عبارت خالصه کرد:اديمحدودة آز.4

اگر چه حذف اعمال غیر اخالقی و غیر ارزشی ) ع(محدودة مسائل شخصی؛ از منظر حضرت علی
از جامعه مطلوب است، اما نمی توان این مسائل را به سرعت از جامعه حذف کرد یا به طور کلی از 

امام ضمن برخوردي معقول همراه با نارضایتی از برخی واقعیت هاي بنابراین . میان برداشت
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موجود، از همه می خواهد که با رفق و مدارا و تسامح و تساهل در امور خصوصی به تندرستی 
  .اجتماع کمک کنند

اگر کسی دست یاري و مدارا را از مردم دریغ دارد، او «:    امام همواره خاطر نشان می کردند که
ا از آن ها بازداشته ولی دست هاي بسیاري را از یاري خود بازداشته و آن که با یک دست ر

در ). 23همان منبع، خطبه(» اطرافیان خود طریق نرمی گزیند، پیوسته از آن ها مودت و دوستی ببیند
یک تحلیل مدارا با آزادي پیوند می خورد، زیرا براي آن که آزادي تحقق یابد، بکارگیري رفق و 

بنابراین از یک سو همه باید از آزادي هاي . ا از سوي دولت، جامعه و افراد ضروري استمدار
اساسی به طور یکسان برخوردار باشند و از سوي دیگر باید در حد امکان حوزة خصوصی آزادي 

آزادي تفکر، آزادي مذهبی، : آزادي هاي اساسی در این حوزه عبارتند از. افراد گسترده باشد
خاب، آزادي بیان، آزادي در حریم خصوصی و خانوادگی، آزادي در حریم اخالقی آزادي انت

  .پنهانی
یاران وي به هر جا قدم می . امام از برجسته ترین حامیان و هواخواهان اصل مداراي مذهبی بود

گذاشتند، ضمن احترام به مذهب مردم بومی، آن ها را در پذیرفتن اسالم و یا ماندن در دین خود و 
 از -درحالیکه لوتر). 463:ق، ص1408الطبري، (مخیر می نمودند » جزیه«اخت مالیاتی به نام پرد

 معتقد بود باید یهودیان را از اروپا اخراج کرد و به فلسطین فرستاد و در - پیشگامان پروتستانتیزم
نع کرد صورت ناممکن بودن این امر باید کنیسه هاي آنان را سوزاند و آن ها را از مذهب یهود م

 ).169:، ص1367آربالستر، (

همگی بر این مسأله اذعان دارند که آزادي تفکر، انتخاب، بیان و مالکیت باید از ) ع(آثار امام علی
اما مالك تعیین این قلمرو از آزادي و عدم مداخله . هر گونه تعرض خودسرانه مصون بماند

خداوند چیزهایی «:  باره می فرمایدمالك است و در این» شریعت«) ع(چیست؟ از لسان امام علی
حدودي را براي شما معین و مشخص کرده . را بر شما واجب کرده است، آن ها را ترك نکنید
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است، از آن ها تجاوز نکنید و از چیزهایی شما را بازداشته، آن ها را سبک و کوچک مشمارید و 
که از روي -چیزي نگفته استحرمتشان را نشکنید و دربارة اشیایی به نفع شما سکوت کرده و 

و با اختیار خود ( پس دربارة آنها خود را به زحمت و مشقت نیندازید - غفلت و فراموشی نبوده
  ).105نهج البالغه، حکمت(» )آزادانه عمل کنید

در اینجا به عناصري اشاره خواهیم کرد که جلوي : اصول تضمین کنندة بقاي آزادي.5
  : می گیرد، این عناصر عبارتند ازرا) فرد یا دولت(طغیان آزادي 

زندگی جمعی در صورتی سامان می یابد که قیودي بر : اصل نظم دهنده به آزادي» اخالق«. 5,1
بنابراین رفتار افراد باید در درجۀ اول از طریق قوانین و در . اعمال اعضاي جامعه وجود داشته باشد

  .الق، تحت ضوابطی قرار گیرنداموري که تابع قوانین نیستند، به وسیلۀ عقیده و اخ
بر این عزیمت » اصاله البرائه«و » اصاله الحلیه«، »اصاله االباحه«: در اصطالح فقها اصولی مانند

داللت می کنند، یعنی فرد انسانی در انجام هر عملی آزاد است مگر آنکه دستوري براي 
: است) ع(فتۀ امام علیمنشأ این اصول مذکور، این گ. محدودیت این آزادي صادر شده باشد

خداوند چیزهایی را بر شما واجب کرده است، آن ها را ترك نکنید، حدودي را براي شما معین «
و مشخص کرده است، از آن ها تجاوز نکنید و از چیزهایی شما را بازداشته، آن ها را سبک و 

ه و چیزي نگفته کوچک مشمارید و حرمتشان را نشکنید و دربارة اشیایی به نفع شما سکوت کرد
 پس دربارة آن ها خود را به زحمت و مشقت نیاندازید - که از روي غفلت و فراموشی نبوده-است 

همان منبع، (» )پس اصل را بر حالل بودن آن ها گذاشته و با اختیار خود آزادانه عمل کنید(
  ).105حکمت

ام سیاسی الهی یا غیرالهی شالوده و اساس هر نظ: ضامن آزادي شهروندان» میثاقهاي دولتی«. 5,2
در عصر  .عهد و پیمان و میثاقی اجتماعی است که در قراردادهایی نوشته و نانوشته متبلور می شود

حاضر حتی بعضی دولت هاي استبدادي نیز در زمینه تشکیل حکومت، قراردادهاي مدونی دارند 
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نخستین . نام نهاد» میثاق اساسی«که در آن ظاهراً به حقوق شهروندان اشاره شده و می توان آن را 
شاهد آن بود و اساس عهدهاي ) ع(میثاق اساسی اي که در تاریخ اسالم به وجود آمد و امام علی

  .بود» پیمان عقبه«دیگر قرار گرفت 
اجراي حکومت والیت و امامت را نتیجه و محصول یک معاهدة دوطرفۀ آزادانه می ) ع(امام علی

م با رضایتی دوجانبه منعقد می شود که در گفتمان سیاسی آن زمان به دانستند که بین رهبر و مرد
آن است که رهبران نظام سیاسی و مردم ) ع(جامعۀ مطلوب از نظر امام علی. معروف بود» بیعت«

براي حفظ نظم و ) ع(امام علی. دقیقاً به تعهدات و وظایف خود آشنا بوده و به آنها عمل نمایند
 حاکم برگزیده - ه تنها در مورد پایبندي به تعهدات متقابل به مالک اشترثبات جامعه و حکومت، ن

 دستور می دهند، بلکه او را به عنوان حاکم از قرار گرفتن در مظانّ اتهام بر حذر می -براي مصر
اگر با دشمنت پیمانی نهادي و در ذمه خود او را امان دادي، به عهد خویش وفا کن و آن «: دارند

ه داري ادا، و خود را چون سپري برابر پیمانت برپا، چه مردم بر هیچ چیز از واجب هاي چه را بر ذم
خدا چون بزرگ شمردن وفاي به عهد سخت همداستان نباشند، با همۀ هواهاي گونه گون که 

مشرکان نیز جدا از مسلمانان وفاي به عهد را . دارند و رأي هاي مخالف یکدیگر که در میان آرند
پس در آن چه به عهده . چه زیان پایان ناگوار پیمان شکنی را بردند. ود الزم می شمردنددر میان خ

مفریب ) که در پیمان تو است(گرفته اي خیانت مکن و پیمانی را که بسته اي مشکن و دشمنت را 
اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را ! اي مالک. که جز نادان بدبخت بر خدا دلیري نکند

را با آنان در میان گذار و با این کار از بدگمانی شان در آر که بدین رفتار نفس خود را به آشکا
فرمان آورده باشی و با رعیت مدارا کرده و حاجت خویش را برآورده و رعیت را به راه راست 

  ).53همان منبع، نامه(» واداشته اي
 بین رهبر یا حکام والیات با مردم بیعت یک تعهد شرعی و قانونی است که) ع(به عقیدة امام علی

مردم و حکام . عمل به آن واجب و شکستن آن حرام، خیانت و خالف قانون است. بسته می شود
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باید قبل از بیعت به تحقیق و تفحص بپردازند، حتی آزادند از بیعت سر باز زنند، ولی چنان چه پس 
ردند و هیچ کوتاهی و عملی بر از تحقیق و تفحص و روشن شدن جوانب امر، آزادانه بیعت ک

خالف تعهد که جواز نقض بیعت باشد، از یکدیگر ندیدند، در صورت بیعت شکنی، طاغی و 
شما با من بیعت ! اي مردم«: امام در این مورد می فرمایند. اخاللگر و ستمکار محسوب می شوند

کسی بیعت نکرده اند اختیار کردید بر آن چه با افراد قبل از من بیعت نمودید و البته تا مردم با 
دارند و آزادند و چون بیعت کردند، دیگر در نقض آن آزاد نیستند و همانا بر زمامدار است که 
استقامت داشته باشد و بر مردم است که از او اطاعت کنند و این بیعتی عمومی است که هر کس از 

سلمانان پیموده است و بیعت شما آن سرباز زند، از دین اسالم سرباز زده است و راه دیگري جز م
خالفت یک بار بیعت کردن . با من، همراه با فکر و اندیشه بوده و ناگهانی و بدون تأمل نبوده است

آن که از بیعت . است و دوباره در آن نتوان نگریست و براي کسی اختیار از سر گرفتن آن نیست
همان منبع، (»  باشد، دورویی استجمع مسلمانان بیرون رود، عیب جویی و آن که در آن دودل

  ).7نامه
   :نتیجه گیري

اگر جامعه اي به حفظ آزادي خویش مایل باشد، باید ) ع(مطابق با سیره عملی حضرت علی
از منظر نهج البالغه، نباید . سیاست هایی در پیش گیرد که در پرتو آن ها، آزادي فرد تضمین شود

د داشته باشد، بلکه قدرت باید مشروط و محدود هیچ قدرت مطلق و نامحدودي در جامعه وجو
همچنین براي مصونیت مردم و دولت از تعرض، باید مرزهایی وجود داشته باشد؛ این مرزها . باشد

طبق توافقی همگانی و بر اساس قواعدي پایدار که با حکم حکومتی نسخ و ابطال نشوند، مشخص 
ا داشته باشد و در ابراز و عمل عقاید خود در البته فرد حق گزینش اعتقادات خود ر. خواهند شد

اما چنانچه فرد یا افرادي خواستار تشکیل گروه هاي همفکر . چارچوب توافقات قانونی آزاد باشد
بنابراین . باشند، در این صورت عالوه بر آزادي هاي فردي، آزادي هاي جمعی نیز مطرح می شوند
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همچنین تصمیم گیري ها نباید خودسرانه . ته شودباید حقوقی براي تشکیل گروه ها در نظر گرف
خود را بی نیاز از مشورت دیگران بدانند، بلکه تصمیم گیري ) حقیقی یا حقوقی(باشند و اشخاص 

ها باید حاصل مباحثه ها و مشورت هاي کافی، به ویژه با افرادي که همواره سخن تلخ، اما حق، بر 
ید فراموش کرد که اصل مساوات بایستی همواره رعایت از سویی دیگر نبا. زبان می رانند، باشد

شود، یعنی آن چه مجاز است، براي همه مجاز شمرده شود و آن چه خالف است، براي همه جرم 
در کنار تمام این توصیه ها اگر دولت مستبدي شکل گرفت چند راهکار ارائه شده . محسوب شود
جدایی قوا از یکدیگر یعنی بخش هاي مختلف حکومت اوالً ابطال استبداد به وسیلۀ : که عبارتند از

ثانیاً آن که حکومت پاسخگویی را . براي نظارت و کنترل به شخصیت هاي جداگانه واگذار شود
یک اصل بداند تا هرگاه یک دستگاه دولتی مورد پرس و جو قرار گرفت، خود را ملزم به 

آزادي : بدین نتیجه رسیدیم کههمچنین در بحث از محدودة آزادي نیز . پاسخگویی بداند
. اجتماعی نباید موجب خدشه دار شدن آزادي فردي که جزء حقوق فطري انسان ها است، گردد

  .کسی که در تضمین این مسأله بیشترین نقش را بر عهده دارد، دولت است
  منابع 
  وم؛، ترجمه سیدمهدي دادور، قم، انتشارات جهان آرا، چاپ دقرآن کریم، )1385(، ----- 

  ، نجف، مکتبه الحیدریه؛علل الشرایع، )ق1385(، )شیخ صدوق( ابن بابویه قمی، محمد بن علی
  ، قم، جماعه المدرسین؛التوحید، )ق1387(، )شیخ صدوق(ابن بابویه قمی، محمد بن علی

  ، قم، انتشارات سیدالشهداء؛عوالی اللئالی، )ق1403(االحسائی، ابن ابی الجمهور
  ، ترجمه عباس مخبر، تهران، نشر مرکز؛ظهور و سقوط لیبرالیسم، )1367(آربالستر، آنتونی
  ، قم، مؤسسه نشر اسالمی؛فرائد االصول، )ق424( انصاري، مرتضی

  ، قم، جماعه المدرسین؛شرح مئه کلمه، )ق1404(البحرانی، میثم بن علی
  ، نشر خوارزمی؛، ترجمه محمدعلی موحد، تهرانچهار مقاله درباره آزادي، )1368(برلین، آیزیا

  ، بیروت، مؤسسه االعلمی؛انساب االشراف، )ق1394(البالدزي، احمد بن یحیی بن جابر 
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  ، ترجمه سیدهادي خسروشاهی، قم، انتشارات خرّم؛امام علی صداي عدالت انسانی، )1376(جرادق، جرج 
  ، بیروت، نشر اسالمیه؛وسائل الشیعه، )1375(حرّ عاملی، محمد بن الحسن

  ، تهران، دفتر نشر کتاب؛المفردات فی غرائب القرآن، )ق1404(فهانی، حسین بن محمدراغب اص
  ، ترجمه ابوالفضل موحد، تهران، دفتر نشر کتاب؛مبانی حکومت اسالمی، )1362(سبحانی، جعفر 

، جلد بیستم، ترجمه محمدتقی مصباح یزدي و محمدباقر موسوي تفسیر المیزان، )1374(طباطبایی، محمدحسین
  همدانی، تهران، نشر رجاء؛

  ، قم، انتشارات صدرا؛اصول فلسفه و روش رئالیسم، )1374(طباطبایی، محمدحسین 
  ، بیروت، دارالکتب العلمیه؛تاریخ الطبري، )ق1408(الطبري، محمد بن جریر

  ، قم، دارالکتب االسالمیه؛تهذیب االحکام، )ق1390(الطوسی، محد بن الحسن 
  ، ترجمه جواد شیخ االسالمی، تهران، نشر امیر کبیر؛خداوندان اندیشه سیاسی ،)1362(ب .فاستر، مایکل
  ، تهران، انتشارت سمت؛اندیشه هاي سیاسی در قرن بیستم، )1386(قادري، حاتم

  ، قم، دارالکتب االسالمیه؛الکافی، )ق1428(الکلینی، محمد بن یعقوب
  لوفاء؛، بیروت، مؤسسه ابحاراالنوار، )ق1403(مجلسی، محمدباقر 

  ، قم، نشر نی؛الجمل، )1367)(شیخ مفید(محمد بن محمد بن نعمان 
  ، بیروت، دارالمتعارف للمطبوعات؛نهج السعاده، )ق1396(محمودي، محمدباقر 

، قم، انتشارات )1376(، ترجمه عبدالمحمد آیتینهج البالغه، )شریف رضی(الموسوي، ابوالحسن محمد بن الحسین 
  پ اول؛بنیاد نهج البالغه، چا

  ، تهران، انتشارات وزارت ارشاد؛صحیفه نور، )1362(موسوي خمینی، روح اهللا 
  ، تهران، شرکت سهامی انتشار؛تنبیه االمه و تنزیه الملّه، )1358(نائینی، محمدحسین 

  ، قم، نشر نی؛روضه الواعظین، )1381(النیشابوري، محمد بن الفتال
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  هرهبري سیاسی از دیدگاه نهج البالغ

 
 )کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه علوم و تحقیقات(محمدرضا کریمائی

 ))پردیس قم(کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه تهران( مهدي اسماعیلی 
 )کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه شاهد( سجاد حبیبیان 

شگاه پیام نور کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دان( معصومه جانعلی زاده 
  )دلیجان

 
  چکیده

حاکمیت و نظام سیاسی گردانندگان و محورهاي اصلی نظام اجتماعی هستند، زیرا نظام سیاسی، 
مدریت جامعه، حفظ نظم، امنیت اجتماعی و سیاست گذاریهاي کالن مملکتی را بر عهده دارد، 

چنین   و هم...  اجتماعی ولذا نظام سیاسی و حاکمیت جامعه در پیشرفت، توسعه سیاسی، اقتصادي،
هاي مختلف زندگی اجتماعی  ماندگی جامعه نقش اساسی دارد، مردم در عرصه در انحطاط و عقب

 نظام سیاسی مانند ریسمان  درباشند، جایگاه رهبر خودشان تحت تأثیر حاکمان و نظام سیاسی می
ها  شته از هم گسست، مهرهدهد، اگر این ر پیوند می محکمی است که مهره را متحد ساخته و به هم

شوند و دیگر جمع آوري نخواهند شد، با توجه به نقش محوري و اساسی نظام سیاسی  پراکنده می
ا استفاده از سیرة عملی امام در توسعه سیاسی و پیشرفت جامعه، ما در این مقاله سعی داریم ب

هاي حکومتی که به والیان و  در زندگی سیاسی خویش و با توجه به فرمانها و دستور العمل) ع(علی
  . اند، به بررسی رهبري سیاسی بپردازیم فرمانداران خویش صادر نموده

  .رهبري، سیاست،  رهبري سیاسی، حکومت : واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
اي هستند که از مدتها قبل توجه  مباحث دین و سیاست، از مسایل بحث بر انگیز و مورد مناقشه

است، برخی به جدایی دین از سیاست اذعان داشته و عقیده   جلب کردهاندیشمندان را به خود
دارند که دین در پی اخالق و کمال انسانی است در حالی که سیاست با نیرنگ و فریب توأم است 

ي سیاسی،  لذا این دو غیر قابل جمع اند، برخی دیگر عقیده دارند که دین مانع رشد و توسعه
باشد بنابراین هر ملت و جامعه که خواهان پیشرفت و ترقی هستند باید  می ...اقتصادي، اجتماعی و

ي اجتماع خارج نموده و آن را فردي نمایند این نظریه با پیشرفت غرب و فردي  دین را از صحنه
 .ي ادیان تعمیم داده شد شدن مذهب در مغرب زمین از آزمون موفق خارج شد و به همه

 فراوانی دارند ولی در برخی از ابعاد دین اسالم با سایر ادیان از اگر چه ادیان الهی وجوه اشتراکی
تفاوت ماهوي دارد، آنچه از  »که در غرب به صورت تحریف شده وجود دارد«جمله مسیحیت 

تواند از اجتماع برکنار باشد بلکه  هاي دینی اسالم قابل استنباط است این است که دین نمی آزموزه
باشند، زیرا اجتماع تکامل یافته،  گر جدا شدنی و قابل تفکیک نمیدین و سیاست هرگز از یکدی

توسعه یافته و سعادتمند در صورتی امکان پذیر است که حدود و قوانین الهی در آن جامعه اجرا و 
عملی گردد، و این امر بدون سیاست و حکومت امکان پذیر نیست، پس در اسالم دین از سیاست 

رهبري را از دید نهج البالغه نمی توان به صورت یک مفهوم ). 1، ص 1388جعفري، (جدا نیست
ي پیچیده و چند بعدي است که از عناصر  رهبري و امامت یک مجموعه. یک بعدي مطرح نمود

امامت از جهاتی با . مختلفی تشکیل شده است که بدون تحقق آن ها در جامعه، عینیت نمی یابد
این ابعاد و عناصر و جهات . ی دیگر با امت مرتبط استاصل مکتب و وحی ارتباط دارد و از جهات

  :مختلف را در چهار بعد می توان خالصه نمود
  .بعد مرکزیت و قطبیت ایدئولوژیکی. 1
  .گزینش الهی بر اساس خصایص برتر. 2
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  .بیعت امت و پذیرش مردم. 3
  .امامت یک مسؤولیت بزرگ نه مقام. 4

ه، امامت عینیت می یابد و طرح امت و امام به اجرا در با تحقق این چهار عنصر و خصلت در جامع
  ).net.rasekhoon.www(می آید

  رهبري
 طی در را ازمطالعات زیادي بسیار تعداد و است سازمانی علوم در کلیدي مفهوم یک رهبري

  ).Kuchinke,1999,p136(شده است  موجب اخیر سال پنجاه

 شکست یا موفقیت کننده تعیین مهم عوامل از سازمان رهبران که دارند عقیده1وکان کتز

 ناموفق هاي سازمان با وجه یک در حداقل موفق هاي دیگرسازمان عبارت به. باشند می سازمان

 سازمانهاي در آن فقدان و موفق درسازمانهاي مطلع و پویا رهبري وجود آن و دارند اختالف

 .)299، ص1379فخیمی، (دباش می ناموفق

 طراحی از حرکت با .اند گذاشته سر پشت را زیادي تغییرات گذشته دهه چند طی در سازمانها

 از که کنند می حرکت تر تخت هاي ساختار طرف به سازمانها از سنتی، بسیاري مراتبی سلسله

 طی در نیز يرهبر ماهیت تحوالت این با زمان هم .کنند می حمایت تیم بر کاري مبتنی محیط

 ).Horner,1997.p270(است کرده تغییر بسیار زمان

 تعریف را رهبري مفهوم اند کرده تالش که اشخاصی تعداد به که است کرده بیان) 1990 (2باس

  :دارند توافق موضوع دو در تعاریف اکثر ولی .دارد وجود تعریف آن کنند، براي
 .است گروهی پدیده یک  رهبري-ا

 ).Washbush,2005.p34(است نفوذ یندفرا یک  رهبري-2

                                                             
1 Daniel Katz and Rbert L.Kahn 
2 Bernard M.Bass 
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 :می شود اشاره رهبري تعاریف از تعدادي به اینک

ریچارد (دارد تنگاتنگ مرجع، رابطه اي قدرت نوع با که است قدرت از خاصی شکل رهبري
 ).227، ص1383اچ هال، 

 تحت گروه همکاري و یکدیگر با گروه افراد تمامی همکاري بر نظارت وسیله یعنی رهبري

آگوایو، رافائل، (تشکیالت اهداف به دستیابی براي هماهنگ طور به تشکیالت با بقیه بريره
 ).268، ص1378

 از حمایت و گیري جهت، تصمیم یک در افراد دادن حرکت عنوان به توان می را رهبري

 ).Lippit ,1999(ندارند را آن انتخاب توانایی معموالً افراد که دانست مسیرهایی

 ).368 ص، 1385افجه، (است دیگران و خود کردن ههنرادار رهبري

 خلیلی( آنها ساختار حفظ و تعامالت و انتظارات به دادن ساختار از است عبارت رهبري

  ).19، ص1376شورینی، 

  از نظر اسالم و نهج البالغه رهبري اهمیت
ان و ذخائر و اصل اول مربوط است به اهمیت انس. اهمیت فوق العاده رهبري بر سه اصل مبتنی است

  در اسالم به مسئله متوجه کردن.  است که معموال خود به آنها توجه ندارد نیروهائی که در او نهفته
  .  توجه شده است انسان به خود، به عظمت و شرافت خود و نیروهاي عظیمی که در او است

ردیم که به این موجود  فرشتگان را امر ک وقتی که انسان را خواستیم بیافرینیم: گوید قرآن مجید می
گوید آنچه در زمین   در تعلیم اسماء الهی پیشی گرفت، می گوید انسان بر فرشتگان می. سجده کنند

 ما  سخر لکم«، »29/و خلق لکم ما فی االرض جمیعا، بقره «":  آفریده شده است است براي انسان
؛ اي بشر در »13/جاثیه. انیدفی السموات و االرض؛ آنچه در آسمانها و زمین است مسخر شما گرد

. خودت را با موجودات دیگر مقایسه نکن.  آب و خاك هستی تو چیزهاست، تو خیال نکن مشتی
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 حیوان است از نظر مجهز  اصل دوم مربوط است به تفاوت انسان و حیوان، انسان با اینکه از جنس
  .  تر از حیوان است یعنی ضعیف: بودن به غرائز با حیوان تفاوت دارد

 به رهبري از خارج ندارند، زیرا غریزه  حیوانات به یک سلسله غرایز مجهز هستند و نیاز چندانی
مورچه به سلسله غرایزي مجهز است که بطور .  بصورت خودکار است کارش راهنمائی و رهبري

  . کند خودکار و اتوماتیک وي را در زندگی رهبري می
هاي نهج البالغه موضوع مجهز بودن مورچه را به  از خطبه  السالم در یکی امیرالمؤمنین علی علیه

انسان با اینکه از نظر . سایر حشرات نیز بدین منوال هستند. کند غرایز زندگی بیان و تشریح می
بایست صد برابر حیوانات  نیروها مجهزترین موجودات است و اگر بنا بود با غریزه رهبري شود می

ال از نظر غرایزي که او را از داخل خود هدایت و رهبري کنند،  ح مجهز به غرایز باشد، در عین
  .  نیاز دارد لهذا به رهبري، مدیریت و هدایت از خارج. ترین موجود است  و ناتوان فقیرترین

و هنگامی که فلسفه بعثت انبیاء را مورد . این همان اصلی است که مبنا و فلسفه بعثت انبیاء است
یعنی بشر موجودي است . ه اصل نیاز بشر به راهنمائی و رهبري هستدهیم متکی ب بحث قرار می

خبر و سرگردان و  مجهز به ذخائر و منابع قدرت بیشمار و در عین حال، در ذات خود فوق العاده بی
داند که چگونه آنها را   دارد و نه می داند که چه خود از ذخائر و منابع وجود خود، نا آگاه، نه می

لهذا نیازمند است که رهبري گردد، راه به او نشان داده . رد بهره برداري قرار دهدرهبري کند و مو
  .  حرکت آورد باید او را آزاد کرد و به. شود و نیروهایش سامان یابد و سازمان پیدا کند

یک سلسله اصول بر رفتار انسان حکومت . اصل سوم مربوط به قوانین خاص زندگی بشر است
بخواهد بر بشر مدیریت داشته باشد و وي را رهبري کند جز از راه شناخت کند که اگر کسی  می

پس بشر موجودي است که به . قوانینی که بر حیات و بر روال زندگی بشر حاکم است، میسر نیست
موجودي .  و به پیشوا و پیشوائی نیازمند است یک سلسله نیروها مجهز است و به هدایت و رهبري

کت در آوردن و بهره برداري از نیروهاي وي تابع یک سلسله قوانین است که رهبري و به حر
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بسیار دقیق و ظریف است که شناخت آن قوانین کلید راه نفوذ در دلها و مسلط شدن بر انسانها 
  . است

خود به تعالی انسانها کمک می کند و با هدایت خود » رهبري «از دیدگاه نهج البالغه مدیر با 
مهمترین وجه تمایز بین رهبري رایج در مکاتب امروزي و رهبري . کشاندمیانسان را به سعادت 

مورد نظر در مدیریت از دیدگاه نهج البالغه رسالت و مسئولیت مدیر در تعالی انسان است 
  ).1377طهماسبی، (

  اهمیت رهبري سیاسی از دیدگاه نهج البالغه 
ه رهبري است، خواه از ملل پیشرفته بدون تردید یکی از ضروري ترین نیازهاي یک ملت نیاز ب

 و نیاز جامعه به رهبري اگر از نیاز فرد به خواب بیشتر ;باشد، یا از ملل عقب مانده و توسعه نیافته
یک انسان اگر به میزان کافی . نباشد، بی شک به همان میزان از اهمیت و ضرورت برخوردار است

 ضرورت نخوابد و یا خواب نبیند، حیات او به طور از مواد غذایی استفاده نکند و یا اگر به مقدار
جدي به خطر خواهد افتاد، یک ملت نیز اگر از مسئله رهبري بهره مند نباشد دیر یا زود حیات 
اجتماعی آن ملت با مخاطره مواجه و هرج و مرج و بی نظمی و تجاوز به حقوق فرد و اجتماع بر 

وال بر زیست دسته جمعی وگروهی، ثانیا بر آزادي آن ملت حاکم خواهد شد، زیرا طبیعت انسان ا
خواهی، و ثالثا بر جلب منافع نامحدود مادي و اقتصادي استوار است؛ و نیز به طور طبیعی هرگز 
مایل نیست در نیل به اهداف و منافعش با کمترین مانع برخورد کند و یا در صورت بروز مانع می 

ز سر راه خود بردارد و طبعا فرد یا افراد دیگري نیز با کوشد تا به هر وسیله ممکن آن مانع را ا
به ، اینجاست که اجتماع. همین ویژگی هاي فطري و طبیعی می خواهند به زندگی خود ادامه دهند

میدان زد و خورد و صحنه جدال و کشمکش بدل می گردد و تداوم حیات اجتماعی ضرورتاّ 
  .واجه خواهد شدغیرممکن و یا با مخاطرات بی شمار اجتماعی م
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گوشت، استخوان و نیازهاي جسمی و مادي ٰ◌از طرف دیگر، بشر به یک سلسله رگ و پی، 
محدود نمی گردد بلکه به یک سلسله نیازهاي روحی، روانی و فکري نیز دارد که کوشش در 
 جهت تامین آن نیازها از اولویت و ضرورت فوق العاده برخوردار است و طبعاّ کمترین بی اعتنایی
به این نوع احتیاجات، بشریت را با مشکالت زیادي روبه رو خواهد ساخت که رهایی از آنها به 
سهولت میسر نیست ولی وجود رهبري در اجتماع، مشکالت فردي و اجتماعی انسان را به میزان 
قابل قبولی تنزل داده و نیازهاي مادي و معنوي و یا جسمی و روحی او را به مقدار زیادي تامین 

  .خواهد کرد
در قسمتی از یک خطابه خود به مشکالت و مسائل فوق الذکر توجه فرموده و خیلی ) ع(امام علی 

  .صریح و قاطع از ضرورت وجود رهبري بحث می کند
ضرورت وجود رهبري در اجتماع را زمانی مطرح می کند که یک اندیشه بسیار خام ) ع(امام علی 

ال حکم «خوارج می گفتند . در جامعه مطرح بود» خوارج «و نامعقول از سوي گروهی موسوم به 
و منظورشان از این جمله، نفی رهبري انسان در اجتماع و تخصیص رهبري اجتماع به » اال هللا 

شخص خداوند بود، در حالی که مفهوم روشن این جمله که در قرآن هم آمده نفی حاکمیت 
  :می فرماید) ع(امام علی . م توسط انسانغیرخدا بر انسان و جهان است، نه نفی رهبري مرد

  .»ال حکم اال هللا کلمۀ حق یراد بها باطل «جمله 
  .سخن حقی است که از آن برداشت باطلی شده است

علی رغم جهلی که به خوارج نسبت داده می شود، اشاره به آگاهی، ) ع(این بیان امیرالمؤمنین 
نکه خوارج در واقع با این بیان خود می خواستند قصد و تعمد آنها نسبت به ادعایشان دارد، چه ای

را نفی کنند، نه رهبري مطلق انسانها را، و نه آنکه بخواهند رهبري را ) ع(رهبري امیرالمؤمنین علی 
مقام رهبري را رها می کرد و آنها ) ع(فقط به خدا تخصیص دهند و شاید اگر حضرت علی 

پس چنین نبود که خوارج . اختیار می گرفتندقدرت می یافتند خودشان رهبري جامعه را در 
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را سر می دادند، و اگر چنین تصوري درباره افراد معمولی » ال حکم اال هللا «براساس جهل، شعار 
خوارج قابل قبول باشد که هست، بی شک این تصور در مورد سران خوارج پذیرفته 

  ).1381موسوي خراسانی، (نیست
صلی نظام اجتماعی هستند، زیرا نظام سیاسی یک جامعه حفظ  حاکمیت و نظام سیاسی محورهاي ا

نظم و امنیت اجتماعی و سیاست گذاري هاي کالن مملکتی را بر عهده دارد، لذا نظام سیاسی و 
چنین در انحطاط و   و هم... حاکمیت جامعه در پیشرفت، توسعه سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و

هاي مختلف زندگی اجتماعی خودشان،   در عرصهماندگی جامعه نقش اساسی دارد، مردم عقب
  :فرمایند باشند، پیامبر اکرم در این زمینه می تحت تأثیر حاکمان و نظام سیاسی می

الفقهاء و : صنفان من امتی اذا صلحا صلحت امتی و اذا فسدا فسدت امتی، قیل و من هما؟ قال«
» عمر«داند، هنگامی که خلیفه دوم  عه مینیز نظام سیاسی را محور اصلی جام) ع(امام علی » االمراء

مشورت خواست ایشان شدیداّ خلیفه را از ) ع(براي شرکت در جنگ با ایرانیان از امام علی 
  :به مشورت خلیفه چنین است) ع(شرکت مستقیم در جنگ منع فرمودند عین پاسخ امام

پیوند  ساخته و به همجایگاه رهبر نظام سیاسی مانند ریسمان محکمی است که مهره را متحد «
شوند و دیگر جمع آوري نخواهند شد،  ها پراکنده می دهد، اگر این رشته از هم گسست، مهره می

اند ولی به نعمت اسالم فراوان و با اتحاد نیرومندند، پس مانند محور  عرب امروز گرچه اندك
  » آسیاب، جامعه را به حرکت درآور و با کمک مردم جنگ را اداره کن

وسیلۀ آن به داند که همۀ امور کشور و جامعه به نظام سیاسی را مانند محور آسیاب می) ع( علیامام
تواند مدار خود را به نحو احسن  آید؛ اگر محور ضعیف و ناتوان باشد هرگز نمی گردش در می

توان گفت که نظام سیاسی در پیشرفت و توسعه  بچرخاند و در نتیجه خواهد شکست، لذا می
  ).1381علیخانی، ( قش اساسی داردسیاسی ن
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  ارائه مدلی از رهبري سیاسی 
  . شکل زیر گوناگونی هاي درونی را که رهبري سیاسی با آن روبه رو است، نشان می دهد

، چهار نقش کلی رهبري را نشان می دهد، نقش هاي اجرایی، تحقیقی، نظم دهندگی و 1ستون 
  ).Stewart,2003(حمایت گري 
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  د مختلف مفهومی در رهبري سیاسیابعا. 1شکل 
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این مدل به دنبال توصیف رسمی از نقش هاي رهبري براي جایگاه سیاست مداران در انگلستان و 
ولز است، اما فعالیت هاي مشترکی با رهبري سیاسی در سطوح دیگر دولت ها و در سایر کشورها 

 نقش هاي که 2در ستون . داردبراي هر کدام از این ها درجه اي از قبول مسئولیت وجود . دارد
اشاره شده که بعضی از آنها ممکن است نقش هاي کلی و بعضی از آنها نقش هاي جزیی رهبري 

ذیري یک نقش ممکن است پ اشاره شده است که از مسئولیت 3در ستون ). 2ستون شماره (باشد 
 وجود می آید  قرار گرفته است، به(KSAs)سندپیک دسته از دانش، مهارت و نگرش که مورد 

این بسیار مهم است که ارزش هایی را که باعث حفظ زندگی در جامعه دموکراتیک ). 3ستون (
ذیرفتن گوناگونی و تمایل به ایجاد عالقه در پبراي مثال . می شود توسط رهبران سیاسی تقسیم شود

ور عمومی را بر عهده چون این افراد اداره ام. تمام افراد و نه فقط افرادي که به سیاست وفادار اند
اکدامن پمی گیرند و تصمیماتی می گیرند که بر سیاست و اجتماع اثر گذار است پس باید، افرادي 

  .و بی نقص باشند
به (در کنار این اشکال کلی ما ابعاد زیادي از این مفاهیم را براي رهبري شان، از مجاري وابسته 

ز مکانی به مکان دیگر تفاوت می کند واین این ا. به صورت لیست در آورده ایم) طور مساوي
 هر کدام از این ابعاد 4در ستون شماره . تفاوت ها بر اجزا، رهبري و اولویت ها تاثیر می گذارد

ما هر یک .  شامل کاربرد هایی است که ممکن است متفاوت باشند5ستون شماره . لیست شده اند
. یشنهاد می کنیمپزه گیري هاي عددي و ترتیبی از ابعادي را که می تواند عملیاتی شود، با اندا

راثر بودن اثربخشی پ رفتارهاي متفاوتی را فرضیه سازي می کند که براي اثبات کم اثر یا 6ستون 
  .در یک زمینه خاص استفاده می شود

این گزارش طرحی را براي مفاهیم سیاسی به کار نمی برد در عوض ابعادي را که این مفاهیم با 
این گزارش محدوده وسیعی از مدل هایی را که . گردش در می آیند را روشن می کندآنها به 

بدون تحرك هستند و به طور منحصر به فرد بر مفاهیم متمرکز هستند و یا آنهایی که در اعتراف 
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 ما ویژگی هایی را که به 1با توضیح شکل . اهمیت عناصر شکست می خورند را ارائه می دهد
و سرتاسر عملیات سیاستمداران وابسته بود با ایجاد شفافیت و جزییات کافی، محدوده هاي درون 

 Hartley)استفاده از ادبیات آکادمیکی و سیاسی در بر خورد با مکان هاي دولتی روشن کردیم 
& Benington, 1998).  

  .در این بحث، یک مدل رهبري سیاسی ارائه می دهیم
ه در شکل، این موضوع یک سري از پیچیدگی هاي با ترکیب کردن فیلتر مفادي توسعه یافت

رهبري سیاسی را در بردارد و شرح می دهد که رهبري، ایالتی ودر حیطه فردي نمی باشد، بلکه 
چهارنقشی که رهبران . چیزي که آن وضع می کند، به وسیله تیرهاي دوطرفه نمایان می گردد

از ) KSAا، مسئولیت ها و ارزشهاي نقش ه(اولین بخش : سیاسی انجام می دهند، عبارتند از
اگر چه این نوع از رهبري سیاسی منطقی در بریتانیا . چارچوب قانونی و نهادي پیروي می کند

. استفاده شده است، پس اشاره می کنیم که جه بسا توسط رهبران سیاسی در مفاد دیگر رایج باشد
سیاسی را نشان می دهد و نیز احتماالت ضمنی مربوط به رهبران ) فیلتر مفادي(دومین بخش 

عملکرد می تواند در روش هاي گوناگون اجرا . تاثیرات آتی فیلتر ضمنی را نمایان می سازد
اما فضاي کافی نداریم تا اینها را با جزئیات شرح دهیم و ارزیابی نتایج عمومی، پیچیده . گردد

  .استخدام، تورم یا مرگ و میرتولید گزینگر، ارزیابی، : است اما ارزیابی تجربی عبارت است از
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     یک مدل از رهبري سیاسی- 2شکل 

  :به بخش هایی که شماره گدازي شده است، توجه شود
  .این از یک امر حقیقی و نیز از یک ادبیات سیاسی برگرفته شده است -1
 . توصیف شده است1رویکرد اقتضایی با توصیفات بیشتر در شکل  -2
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 بنا شده است و در شکل هاي مختلف، روابط آن رهبري به صورت یک موضوع اجتماعی -3
 .(Kevin Morrell and Jean Hartley,2006,p496-497(شکل گرفته است

با توجه به مدل مطرح شده نشان داده شد که نقش هاي رهبري؛ اجرایی، بررسی دقیق،  نظم 
 امام دهندگی، حمایتگري است که طی یک مدل تا حدودي پیچده ارائه شد حال می بینیم که

بینان کرده است که در » قطب الرحا«همه این نقش ها با یک تشبیه بسیار دقیق و ساده ) ع(علی
 . ادامه به آن اشاره می شود

 نگاهی به ابعاد رهبري سیاسی در نهج البالغه
  سیاست تمرکز ایدئولوژیکی -1

ه کمک ب) ع(نخستین بار امامت به مفهوم دقیق مرکزیت ایدئولوژیکی در کالم حضرت علی 
  :ي دقیق قطب تبیین شد واژه

  ). 3نهج البالغه، خطبه ( أما واهللا لقد تقمصها فالن و انه لیعلم أن محلی منها محل القطب من الرحا
هشیارانه بنگرید، سوگند به خدا فالنی خالفت را چون تن پوشی به تن کشید، در حالی که او نیک 

   .مچون قطب درسنگ آسیاب استمی دانست که موقعیت و نقش من نسبت به خالفت ه
محوري است که سنگ آسیاب بر گرد آن می چرخد و بدون آن، گردش سنگ » قطب الرحا«

در این میان، خالفت به معنی جانشینی و . مختل می شود و در اندك زمانی از حرکت باز می ماند
یت تکاملی در قائم مقامی پیامبر و پیشوایی و رهبري ایدئولوژیکی و زمامداري سیاسی و هدا

تمامی جریانات و حرکت هاي جامعه، از چنان مرکزیتی برخوردار است که باید تمام جامعه و 
ي مرکزي و نگهدارنده و نظم دهنده، کنترل  امامت چون هسته. امت بر محور امام به گردش درآید

  .ي از حرکت هاي انحرافی می باشد ي گردش چرخ هاي جامعه و بازدارنده کننده
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ي کلیه مسائل امت و جامعه ایجاب می کند، به طوري   به این معنی، حضور امام را در عرصهامامت
که هیچ حرکتی از خارج از قطب وجود امام نشأت نمی گیرد، و هر نوع حرکت الزم براي تکامل 

  .امت از این مرکز آغاز می شود و جهت می گیرد و کنترل می شود
  :ي مهره ها، تشبیه می کند ي پیوند دهنده  را به رشتهامامت) ع(در موردي دیگر، حضرت علی 

. و مکان القیم باالمر مکان النظام من الخرز یجمعه و یضمه، فان انقطع النظام تفرق الخرز و ذهب
  ).146نهج البالغه، خطبه (

ي محکمی است که  کسی که در میان امت به امر خالفت و امامت قیام می کند، همچون رشته
گرد می آورد، نظم می بخشد و به هم می پیوندد، و هرگاه پاره شود مهره ها از هم جدا مهره ها را 

   .می شوند و هر کدام به سویی می رود و دیگر امکان گردآوري آن ها نخواهد بود
ي نیروهاي بالنده و استعدادهاي قابل شکوفایی است، و امام تمرکز تشکیالت امت و مرکز کلیه

مکتبی و بر اساس پایبندي به اصول غیر قابل تخطی و مطابق با معیارهاي تقوا ي رهبري وي به گونه
امام نه تنها عالم و آگاه به مکتب و فرامین . و فضیلت و علم و روش هاي منطقی و انسانی است

وحی است، بلکه خود در تحقق بخشیدن به مکتب و عمل به فرامین الهی پیشتاز و پیشگام است و 
شین حرکت جامعه به سوي اهللا قرار دارد و به هیچ قیمتی تن به هواي نفس نمی همواره در صف پی

شیوه رهبري امام آنچنان به مکتب پیوند خورده است . ي عدالت خارج نمی گردد دهد و از جاده
). www.rasekhoon.net(که جدا شدن کتاب و امام حتی براي یک بار نیز امکان پذیر نیست 

  :فرمود) ص(چنان که پیامبر اکرم 
انی تارك فیکم الثقلین کتاب اهللا و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا أبدا و انهمد لن یفترقا حتی 

  ).19، ص 18وسائل الشیعه، ج (یردا علی الحوض 
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من در میان شما دو میراث گرانبها می گذارم، کتاب خدا و خاندانم را، مادام که به آن دو چنگ 
ید شد و آن دو هیچ گاه از هم جدا نمی شوند تا آن گاه که در قیامت به زنید، هرگز گمراه نخواه

  .من برسند
وقتی مردم امام خویش را . خواسته ها و تمایالت مردم نمی تواند امام را از خط وحی جدا کند

یعنی بر (برگزیدند، او حرکت پویاي خویش را با خواست مکتب و اراده متجلی شده در وحی 
  :در این مورد می فرماید) ع(حضرت علی . نظیم می کندت) مدار رضاي حق

نهج . (و اعلموا انی إن أجبتکم رکبت بکم ما أعلم و لم أصغ اءلی قول القائل و عتب العاتب
  ).92ي  البالغه، خطبه

اگر دعوت شما را به قبول خالفت پذیرفتم، شما را آن گونه که می دانم راه می برم و ! بدانید مردم
ي کسی و پرخاش  من با خواسته و سلیقه و برداشت شما وفق ندهد دیگر به گفتههر گاه روش 

  .پرخاشگري گوش فرا نخواهم داد
  گزینش بر اساس خصایص برتر -2

قطبیت و رهبري ایدئولوژیک امام و ایفاي نقش قطب در روح و قلب و جان در کالبد امت، بی 
مام باید در حد اعال از آن برخوردار شک مستلزم شرایط و اولویت ها و خصایص برتري است که ا

باشد، ما در این جا از کم و کیف این خصایص برتر بحثی نداریم، ولی می دانیم که تعیین حد و 
مرز این شرایط و خصایص و همچنین شناخت انسانی که به درستی واجد این شرایط برتر است، به 

و انتخاب نبی و این از حدود امکانات همان اندازه دشوار و پیچیده است که تشخیص شرایط نبوت 
اگر تالش بشري در شناخت افراد نسبت به گذشته و حال امکان پذیر باشد، بی . بشري به دور است

آن جا که راه شناخت حس و تجربه و تعقل و علم به بن . شک نسبت به آینده، امکان پذیر نیست
  ).www.rasekhoon.net(بست می رسد
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در امر هدایت انسان، راه دیگري وجود خواهد داشت تا حجت را بر انسان بر اساس بینش توحیدي 
این راه همان راه وحی است که همواره به صورت یک شناخت قطعی تضمین شده، . تمام نماید

ي جهان را ملموس تر از هر حس و  دید انسان را با افق هاي ناشناخته جهان آشنا و حقایق پیچیده
  .تر از هر برهان، مکشوف داشته استتجربه و روشن تر و جزمی 

عنصر دوم تعیین کننده در امامت، همان بیان وحی است که گزینش االهی را در انتخاب امام 
  :روشن می کند

  ).2نهج البالغه، خطبه . (لهم خصائص حق الوالیۀ و فیهم الوصیۀ والوراثۀ
برخورداري از وصیت براي امامان اهل بیت ویژگی هایی است که از آن جمله حق حکومت و 

  .و پیوند با نبوت است) ص(پیامبر 
   پذیرش مردم  -3

اگر امامت را نه به طور یک نظریه، بلکه به عنوان یک واقعیت جامعه اسالمی مطرح نماییم، 
به ویژه . ي آن خواهد بود ي بیعت و پذیرش مردم، خود به خود یکی از عناصر تشکیل دهنده مسأله

 قطبیت ایدئولوژیک، در عینیت جامعه وقتی قابل فرض است که همراه امامت به عنوان مرکزیت و
  .با پذیرش مردم باشد

این به مفهوم آن نیست که امام بدون انتخاب و یا پذیرش مردم، واجد صالحیت امامت نیست، یا 
قبول مردم از شرایط امامت است، بلکه به معنی آن است که بدون پذیرش از طرف مردم، امامت 

  .ي از جانب خدا عینیت پیدا نمی کند جد صالحیت و انتخاب شدهامام وا
در حقیقت بیعت و قبول مردم، شرط تحقق بعد اول امامت است، بدون آنکه در بعد دوم کوچک 

 به جز قطبیت و رهبري و - به همین دلیل است که آثار دیگر امامت . ترین نقشی داشته باشد
 نیازي به - سان باید با مشروعیت مردمی همراه باشد حکومت که بر اساس اصل آزادي انتخاب ان

  )www.rasekhoon.net(تحقق شرط قبول مردم نخواهد داشت 
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ي  ي انعقاد تعبیر می کند، و رابطه در یک مورد، از تحقق عینی، امامت را با کلمه) ع(حضرت علی 
  :امامت و مردم را چنین بیان می نماید
د حتی یحضرها عامۀ الناس فما إلی ذلک سبیل ولکن أهلها و لعمري الن کانت االمامۀ ال تنعق

نهج البالغه، خطبه . (یحکمون علی من غاب عنها ثم لیس للشاهد أن یرجع و الللغائب أن یختار
173.(  

ي مردم حضور یابند و بیعت نمایند،  سوگند به جانم که امامت منعقد نمی شود تا این که همه
عملی وجود ندارد، و لکن آن ها که اهل نظر و تشخیص هستند پیداست که براي چنین کاري راه 

قضاوت و انتخاب می کنند و انتخاب آن ها حکمی درباره غایبان خواهد بود و از آن پس دیگر 
  .آن ها که حاضر بوده اند حق رجوع دارند و نه آن ها که غایب بوده اند

می را نفی نمی کند، بلکه در هر ي به آراء عمو مشروعیت مراجعه» فماالی ذلک سبیل«ي  جمله
و . شرایطی آن را غیر ممکن می شمارد، و تنها راه دست نیافتن به آراء عمومی رامانع می شمارد

مفهوم این کالم آن است که هرگاه امکان عملی براي راهیابی به آراء عمومی وجود داشته باشد، 
به آراء عمومی، انعقاد امامت مانعی وجود نخواهد داشت؛ و در صورت ناممکن بودن دسترسی 

گر چه بیان امام . مشروط به رأي صاحب نظران و خیرخواهان واجد اهلیت و صالحیت خواهد بود
دراین مورد می تواند مبنی بر قاعده الزام و جواب اقناعی به کسانی باشد که امامت را نه از طریق 

می دانند، ولی چنین تصریحی از وحی و وصیت و نص، بلکه از طریق انتخاب و شورا قابل یقین 
  :امام نیز آمده است که

فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماما کان هللا رضی فان خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعۀ ردوه 
  ).6نهج البالغه، نامه . (الی ماخرج منه فان أبی قاتلوه علی اتباعه غیرسبیل المؤمنین

  :در مورد دیگر می فرماید
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. فاسمعوا أیها الناس وعوا.  کمثل السراج فی الظلمۀ یستضیء به من و لجهاانما مثلی بینکم
  )187ي  البالغه، خطبه نهج(

نقش من در جامعه، همانند نقش چراغ فروزانی است که در تاریکی می درخشد و هر کس که در 
  .مردم بشنوید و خوب آگاه باشید. تاریکی فرو می رود از نور آن بهره می گیرد

ی که امت، امام راستین خود را نمی یابد و یا جریان هاي انحرافی میان امت و امام فاصله در شرایط
ي مردم بحران زده و یا ناآگاه به جاي امام منصوص، به دنبال امام منتخب می  ایجاد می کند و توده

ي بس بزرگی رخ می دهد که سنگین ترین مسؤولیت ها را به دوش آگاهان و شخص  روند، فاجعه
  .مام به شرایطی بس دشوار و اضطراري دچار می سازدا

و حفظ جانب اختیار ) 256بقره، (» ال اکراه فی الدین«مراعات حق آزادي و انتخاب مردم به مفاد 
و احترام به اصل عدم تحمیل و ) 76دهر، (» انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا«به مقتضاي 

و ما أنت علیهم بجبار قد فذکر بالقرآن من «ول مردم بر اساس اجتناب از جباریت و حاکمیت نامقب
از یک سو، و هراس از ناتوانی حکومت انتخابی مردم از انجام مسؤولیت ها ) 50ق، . (»یخاف وعید

و ترس از سرخوردگی مردم، و سرانجام، وحشت از انحراف مردم و تحریف دین، مشکالت 
  :می یابیم) ع(از آن را در بیانات امام علی جانکاهی را به وجود می آورد که شمه اي 

فواهللا ما کان یلقی فی روعی و ال یخطر ببالی أن . تنازع المسلمون االمر من بعده) ع(فلما مضی 
 عن أهل بیته و ال انهم منعوه عنی من - صلی اهللا علیه و آله و سلم - العرب تزعج هذا االمر من بعده 

س علی فالن یبایعونه، فأمسکت یدي حتی رأیت راجعۀ الناس قد بعده، فما راعنی اال انثیال النا
 فخشیت ان لم - صلی اهللا علیه و آله و سلم -رجعت عن االسالم، یدعون الی الحق دین محمد 

أنصر االءسالم و أهله أن أري فیه ثلما أو هدما تکون المصیبۀ به علی أعظم من فوت والیتکم التی 
ول منها ما کان کما یزول السراب أو کما ینقشع السحاب؛ فنهضت فی انما هی متاع أیام قالئل، یز

  ).62نهج البالغه، نامه . (تلک االحداث حتی زاح الباطل و زهق و اطمأن الدین و تنهنه
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به خدا . هنگامی که پیامبر خدا چشم از جهان فروبست، در کار خالفت با یکدیگر درگیر شدند
ی گذشت که مردم زمامداري و رهبري را پس از پیامبر از سوگند فکر نمی کردم و به دل من نم

یک باره مرا به هراس انداخت، هنگامی که دیدم مردم . خاندانش بیرون برند و مرا از آن دور کنند
در این هنگام دست خود را کشیدم تا آن گاه که . به سوي فالنی سرازیر شدند تا با وي بیعت کنند

ترسیدم اگر . الم بر می گردند و براي نابودي دین دعوت می کنندبازگشت مردم را دیدم که از اس
اسالم را یاري ندهم و به کمک پیروان اسالم نشتابم، شاهد نابودي و شکاف در اسالم باشم، که 

در صورتی که . مصیبت آن بر من سنگین تر از زمامداري بر شما که از دست می دهم خواهد بود
اندك دنیا است که هر چه باشد می گذرد که آن چنان که سراب ي چند روز  این زمامداري بهره

براي پیشگیري از این پیامدهاي مصیبت بار، به پا خاستم . می گذرد و ابرها از هم متالشی می شوند
 و کوشیدم تا باطل از میان رفت و اسالم آرامش یافت و از انحراف بازماند

)www.rasekhoon.net.(  
   معهي جا رهبري الگو و اسوه -4

معموالً در . امامت یک مسؤولیت بزرگ است، نه یک مقام و منزلت قابل افتخار و بزرگ نمایی
ي مراتب، امتیازات و تبعیض هایی قائل می شوند  نظام هاي سیاسی براي مقامات باال با حفظ سلسله

 بزرگ ترین خطر نظام هاي سیاسی،. که از یک نوع اصالت بخشیدن به مقام سرچشمه می گیرد
هدف شدن مقام و رسیدن به آن امتیازها و تبعیض هاست که قدرت طلبی و استبداد و پایمال 

امامت به ویژه، با توجه به خصلت اصطفاي . نمودن حقوق ملت ها از آثارغیر قابل اجتناب آن است
االهی، هرگز به عنوان یک مقام مطرح نیست، بلکه مسؤولیتی بس بزرگ است که امام را در برابر 

  ).همان منبع. (اإلمام راع و مسؤول عن رعیته: دا نسبت به خلق، مسؤول و متعهد کرده استخ
ي قبول زمامداري، یک جا میثاقی را که خدا از عالمان گرفته انگیزه می  در زمینه) ع(حضرت علی 

و ) 3 نهج البالغه، خطبه. (و ما أخذ اهللا من العلماء أیقاروا علی کظۀ ظالم و السغب مظلوم: شمارد
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در جاي دیگر احیاي نشانه هاي دین و رد ظلم از مظلومان را مسؤولیتی اجتناب ناپذیر معرفی می 
  :کند

اللهم انک تعلم أنه لم یکن الذي کان منا منافسۀ فی سلطان، و ال التماس شیء من فضول الحطام، 
عبادك، و تقام ولکن لنرد المعالم من دینک و نظهر االصالح فی بالدك؛ فیأمن المظلومون من 

  ).131نهج البالغه، خطبه . ( المعطلۀ من حدودك
در مورد دیگر، امام مسؤولیت هایی را که کتاب خدا و سنت پیامبر بر دوش وي نهاده است، انگیزه 

  :قبول زمامداري می داند
نی واهللا ما کانت لی فی الخالفۀ رغبۀ و ال فی الوالیۀ إربۀ، و لکنکم دعوتمونی الیها، و حملتمو

 - علیها، فلما أفضت الی نظرت الی کتاب اهللا و ما وضع لنا، و امرنا بالحکم به فاتبعته و ما استن النبی 
  )205نهج البالغه، خطبه . ( فاقتدیته-صلی اهللا علیه و آله و سلم 

ي انجام وظیفه و  اقتدار و تفوق و حاکمیت در امامت، تنها بدان جهت تن در دادنی است که وسیله
یت است، وگرنه صرف نظر از بعد مسؤولیت، اقتدار و حاکمیت طلبی امري نامطلوب و مسؤول

  :چنان که امام به عبداهللا بن عباس فرمود. نفرت انگیز است
 و اهللا، لهی أحب الی من امرتکم، ال أن - علیه السالم -فقال ! ال قیمۀ له: ما قیمۀ هذا النعل؟ فقلت

  ).33الغه، خطبه نهج الب. (أقیم حقا أو أدفع باطال
حاکمیت اصل مسؤولیت در امامت تا آن جاست که گاه امام را از مدار قدرت خارج می کند و او 

  :را به سلم و حالت انفعالی وادار می نماید
لقد علمتم أنی أحق بها من غیري، واهللا السلمن ماسلمت امور المسلمین و لم یکن فیها جور االعلی 

نهج البالغه، خطبه . (ضله، و زهدا فیما تنافستموه من زخرفه و زبرجهخاصۀ التماسا الجر ذلک و ف
74.(  
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در امامت هیچ جایگاهی براي امتیازطلبی و قدرت جویی و تبعیض خواهی وجود ندارد، و بهره 
امام در پاسخ . ي وسایل قدرت در چارچوب مسؤولیت هاي مقدس امکان پذیر است گیري از کلیه

ي مناسبی براي استقرار حاکمیت و نگهداشتن قدرت می پنداشتند و  کسانی که تبعیض را وسیله
  :امام را به آن توجیه می کردند، فرمود

واهللا ال أطور به ما سمر سمیر، و ما ام نجم فی ! أتامرونی أن أطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه
  )126ج البالغه، خطبه نه. (و لو کان المال لی لسویت فکیف و انما المال مال اهللا! السماء نجما

اگر امام در برابر مدعیان و طالبان قدرت مقاومت می کند و وقت و نیروي خود را به دفع آن ها 
مصروف می دارد، براي آن است که زمام امور امت به دست سوداگران قدرت و دشمنان خلق و 

  :فاسدان و مفسدان نیفتد
رها، فیتخذوا مال اهللا دوال، و عباده خوال، و ولکننی آسی أن یلی أمر هذه االمۀ سفهائها و فجا

فلو ال ذلک ما أکثرت تألیبکم و تأنیبکم، و جمعکم و ... الصالحین حربا، والفاسقین حزبا
  ).62نهج البالغه، نامه . (تحریصکم، و لترکتکم اذ أبیتم و نیتم

ي قدرت  مدن از اریکهدر این سخن، امام تأکید بر آن دارد که از دشمنی ها و مخالفت ها و پایین آ
تنها . واهمه ندارد، و در حق بودن خود و گمراه بودن دشمنانش تردیدي به خود راه نمی دهد

ي حفظ قدرت آن است که امام نگران است که مبادا قدرت و زمام امور مسلمین به دست  انگیزه
، بندگان خدا را ابلهان و بدکاران بیفتد و مال و ثروت خدا را بین خود دست به دست بگردانند

ي خویش کنند و با شایستگان بجنگند و گنهکاران را حزب و وسیله قدرت خویش قرار دهند  برده
   .و بر مردم ستم برانند

اگر چنین خطري در میان نبود، امام هرگز تا این اندازه مردم را مورد تشویق و یا نکوهش قرار نمی 
ارد، و آن ها را به حال خود رها می ساخت، هر داد و بر گرد آوردن و تشکل آن ها همت نمی گم

  ).www.rasekhoon.net(گاه که امتناع و سستی از آن ها مشاهده می نمود
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محور بودن مسؤولیت در امامت، اسوه بودن امام را ایجاب می کند و امام قبل از آنکه از دیگران 
انون االهی و وظایف شرع، از امام نسبت به ق. مسؤولیتی بطلبد، خود پیشاپیش آن را عمل می کند

امام در . ي قوانین مکتب است او تجلی عینی مجموعه. ي افراد امت متعهدتر و عامل تر است همه
  :این زمینه به صراحت می گوید

 و اهللا ما أحثکم علی طاعۀ اال و أسبقکم الیها، و ال أنها کم عن معصیۀ اال و أتناهی -انی ! أیها الناس
  ).175البالغه، خطبه نهج . (قبلکم عنها

مردم به خدا سوگند هرگاه که شما را بر اطاعتی فراخواندم، خود در عمل به آن فرمان از شما 
  .پیشی گرفتم، و شما را از نافرمانی و گناهی بازنداشتم مگر آنکه پیش از آن اجتناب ورزیدم

  نتیجه گیري
امام را بر کرسى حکومت و رهبرى به نهج البالغه مى نگریم، ) رهبري سیاسی(وقتى از این منظر

مى بینیم که آئین کشور دارى را براى استانداران، فرمانداران و تمامى کارگزاران خود شرح مى 
رموز انحطاط و اوج گرفتن آن ها، سرنوشت اقوام ظالم و ستمگر و راه وصول به یک . دهد

قیق ترین اشارت بیان مى کند آرامش اجتماعى و سیاسى را با پخته ترین عبارات و لطیف ترین و د
و عالى ترین درس هاى حکومت دارى و زمامدارى و تدبیر را به همه کسانى که پیروان واقعى او 

 حضرت، فرهنگ سیاست دینى و 53در میان خطبه ها و نامه ها خصوصاً نامه . هستند، مى آموزد
امیر المؤ منین علیه السالم .تمعنوى و دستور العمل حکومتى اسالم را به طور دقیق تبیین کرده اس

یک الگوى کامل براى همه است، جوانى پرشور و پر حماسه، او الگوى جوانان است، حکومت 
سراسر عدل و انصاف او، الگوى دولت مردان است، زندگى سراپا مجاهدت و سرپا مسؤولیت او، 

ن حکمت آمیز و الگوى همه مؤ منان است، آزادگى او، الگوى همه آزادگان جهان است، سخنا
درس هاى ماندگار او، الگوى عالمان و دانشمندان و روشنفکران است و نهج البالغه نیاز جامعه 

دنبال عدالت و صلح بشرى که به. امروز ما و نیاز جهان اسالم و جهان بشرى به رهبري سیاسی است
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ان سیاسی که یک  با ارائه مدلی خالصه از جزئیات رهبر1ما در این مقاله درشکل. جهانى است
 بر اهمیت 2زمینه گسترده درباره رهبري در دوره معاصر فراهم می کرد ارائه با استفاده از شکل 

ادامه به بررسی ابعاد رهبري فاکتورهاي ساختاري جهت درك رهبري سیاسی تأکید داشتیم و در 
  .سیاسی در نهج البالغه پرداختیم

 منابع
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، تئوري هاي رهبري سازمانی و کاربرد آنها در نظام مدیریت ایران، چاپ اول، 1376هراب، خلیلی شورینی، س
  .19تهران، نشر قائم، ص 
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 .256 سوره بقره، آیه 

  .29ه، آیه سوره بقر
 .13سوره جاثیه، آیه 

 .3سوره دهر، آیه 

  .45سوره ق، آیه 
  .، اهداف و اوصاف مدیریت از دیدگاه نهج البالغه، انتشارات فرزانه، اصفهان)1377(طهماسبی، ملوك 
 .نشر امیر کبیر: ؛ توسعه سیاسی از دیدگاه نهج البالغه؛ تهران)1381(علیخانی، علی اکبر

 .299تازه، ص  سازمان ومدیریت، چاپ اول، تهران، نشر هواي،1379فخیمی، فرزاد، 
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در ) ع(آن از دیدگاه حضرت علیقدرت سیاسی و ابزارهاي مهار 
 البالغه نهج

 
  )عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوي(علیرضا لطفی 

  
 چکیده

بررسی ضرورت حکومت و قدرت سیاسی در جامعه بشري و همچنین ابزارهاي کنترلی بیرونی و 
 تمامی اندیشمندان بر این باورند که بشر درونی آن موضوع این مقاله می باشد به لحاظ اینکه

موجودي ذاتاً اجتماعی است و بسوي همزیستی گرایش دارد و از طرفی نیز این زندگی جمعی و 
اجتماعی مستلزم تشکیل نظام حکومتی و پیدایش تشکیالت قدرت سیاسی در جامعه میباشد و 

 مفاسد شکننده اي براي جامعه آنچه تا به حال به اثبات رسیده این است که قدرت کنترل نشده
  .بشري ببار می آورد

که خود بعنوان پیشوا و صاحب نظري که شخصیت دوم آئین اسالم ) ع(بر این اساس حضرت علی
بشمار می آید و دیدگاههاي وي از مشروعیت آسمانی برخوردار است، لذا این مقاله بر آن است تا 

اوالً ناچار بودن جامعه به داشتن حکومت را مورد با بررسی دیدگاههاي خردمندانه آن امام همام 
تأکید قرار داده و ثانیاً براي جهت دهی آن به سمت سعادت و جلوگیري از سوء استفاده ها و 

  .انحرافات اجتماعی حاکمان، ابزارهاي مهار درونی و بیرونی قدرت را معرفی نماید
ها باعث خودکنترلی از سوي صاحبان ابزارهاي درونی کنترل کننده که در صورت پایبندي به آن .1

قدرت خواهد انجامید، ابزارهایی همچون احساس دائمی در محضر خدا، بیادداشتن مرگ 
  ... .ورستاخیز، تقواي الهی و عدالت و 

ابزارهاي بیرونی مثل، نظارت وانتقادات مردمی، امربه معروف و نهی از منکر، نصیحت ائمه  .2
تواند  می) ع(واملی هستند که از نظر علیازجمله ع...  اندیشه و مسلمین و شور و مشورت با صاحبان

  .نقش بسزایی در سامان بخشی، کنترل و کارکرد مثبت حکومت و نظام سیاسی عهده دارشود
 .، ابزار)ع(قدرت سیاسی، مهار، امیرالمؤمنین : واژه هاي کلیدي
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  :مقدمه
ضرورتهاي زندگی اجتماعی، وجود از آنجا که تجربه تاریخی بشر نشان داده است که یکی از 

حکومت و مدیریتی سیاسی است که بتواند نظم و امنیت را بر جامعــه حاکم و از هرج و مرج و بی 
بند و باري جلوگیري نماید لکن از روزگاران قدیم دیدگاههایی ماکیاولیستی وجود داشته است 

داشته اندویا برعکس که اعتقادي بر لزوم حاکمیت یک قدرت سیاسی منسجم در جامعه ن
دیدگاههایی وجود داشته که حکومت را قدرتی مطلق می دانسته اندو هیچ کس و هیچ چیزرا 
درحکمرانی مستبدانه به عنوان عامل کنترل قدرت و ناظر بررفتـــــار حکومت گران به رسمیت 

 .نمی شناخته اند

م و تبیین گر احکام و دستورات دومین شخصیت اسال) ع(در این میان از آنجا که امیرمؤمنان، علی
این دین مبین در عرصه هاي مختلف اعتقادي، سیاسی، اجتماعی و اخالقی بوده و حکومت او 

اي   دیدگاههاي آن بزرگوار راه میانهمطالعه کلی. الگوي کاملی از یک نظام دینی به شمار می رود 
ندگی اجتماعی می دانند و از را نشان می دهد که از یک سـو حکومت و قدرت سیاسی را الزمه ز

این مقاله بر آن است تا با .سوي دیگر عناصري را براي نظارت و کنترل قدرت معرفی می فرمایند
بررسی دیدگاههاي خردمندانه و سخنان گرانمایه آن امام همام در کتاب شریف نهج البالغه و با 

را تبیین » ناصر کنترل کننده آنضرورت قدرت سیاسی و ع«تکیه بر منابع تاریخی و اجتماعی دیگر 
نموده و در حد توان از گذشته براي حال و آینده چراغی افروخته و الگویی شفاف از مدیریت 

  .سیاسی مورد نظر آن حضرت را به جویندگان حق و حقیقت ارائه نماید
بدیهی است حاکمیت نظام مقدس جمهوري اسالمی در ایران و خیزش اسالمی در گوشه و کنار 

یا و خستگی جوامع بسیاري در سراسر گیتی از نظام هاي سیاسی موجود، ضرورت انجام چنین دن
  مقاالتی را دوچندان نموده و اهمیت کار را کامالً آشکار می سازد 
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  :تعریف قدرت
 واژه قدرت، در لغت به معنی توانستن، توانایی داشتن، توانایی نیرو، توانایی انجام دادن کاري یا 

  ).1878، ص 3عمید، فرهنگ عمید، ج(ت ترك آن اس
اما در اصطالح علوم سیاسی هرچند که تعریف هاي مختلفی از آن شده است ولی همه این 

  .و همه آنها یکسري مفاهیم انتزاعی هستند. تعاریف با یکدیگر قابل جمع هستند
بوجود قدرت، هر عاملی است که بتواند کنترل شخصی بر شخص دیگر را «: مورگنتا می گوید
و نیز کلیه روابط اجتماعی از خشونت، تا روابط دقیق و ظریف روانی را دربر . آورد و حفظ کند

جعفري، تحدید قدرت از دیدگاه ( ».می گیرد که توسط آنها فردي، فرد دیگر را کنترل می کند
  . ؛ در تعریف ایشان روي کنترل تأکید شده و قدرت، عامل کنترل معرفی شده است)7شیعه، ص 

راسل قدرت را به معناي پدید آوردن آثار مطلوب تعریف و آنرا مفهومی کمی دانسته است 
  ؛)55برتراند راسل، قدرت، ترجمه ، نجف دریابندري، ص(

به طور کلی، قدرت «ریمون آرون متفکرواندیشمند فرانسوي درتعریف خود از قدرت می گوید
وقتی افراد قدرت خود را در رابطه با ... ت توانمندي براي عمل، عمال ساختن یا نابود کردن اس

ارسطا، قدرت سیاسی در حقوق (» دیگران اعمال کردند مفهوم واقعی سیاسی به این مفهوم می دهد
  ).25اساسی جمهوري اسالمی ایران، ص

به نظر می رسد با توجه به تعاریف گوناگون از اندیشمندان در مورد قدرت، می شود قدرت را 
قدرت عبارت است از قابلیت و استعداد فرد در تأثیرگذاري بوسیله ابزار و : کرداینگونه تعریف 

  .وسایل الزم، جهت برآوردن خواسته هاي خویش یا باز داشتن دیگران از رسیدن به اهداف خود
  :تعریف قدرت سیاسی

هرچند همه این تعریفها تالش . از قدرت سیاسی تعریف هاي گوناگونی صورت گرفته است
ولی در عین حال هر کدام از . د با عناوین و عبارتهاي گوناگون مقصود واحدي را بیان کنندکنن می
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این تعریف ها به نکات معینی اشاره دارند و نباید از نظر دور داشت که جامعه سیاسی و قدرت 
 شهر، دولت –دولت (جامعه تکامل یافته همان جامعه سیاسی «.سیاسی باهم ارتباط تنگاتنگ دارند

قاضی، بایسته هاي (» است و قدرت تکامل یافته و ویژه همان قدرت سیاسی است...) کشور و  –
 ؛)17حقوق اساسی، ص

قدرت سیاسی عبارت است از حق وضع قوانین و «:جان الك در تعریف قدرت سیاسی می گوید
براي اجراي مجازات اعدام و سایر مجازاتها به منظور تنظیم و حفظ اموال و به کار بردن قوه جامعه 

ویلیام الپیر ).667فه سیاسی، صپازارگاد، تاریخ فلس(» آن و به منظور دفاع از تجاوزات خارجی
قدرت سیاسی عبارت است از نوعی قدرت اجتماعی که مخصوص آن مقوله از « :گوید می

  ).59ویلیام الپیر، قدرت سیاسی، ص(» گروههایی است که به نام جوامع مدنی شهرت ندارند
قدرت سیاسی عبارت است از یک : ینکه به تعریف جامعی برسیم بهتر است اینگونه بگوییمبراي ا

قدرت اجتماعی نهادینه شده که تسلط به اوضاع عمومی داخلی یک کشور وضع و اجراي قوانین 
  .را توسط نهادهاي مربوطه براي اعمال اراده حاکمیت و رسیدن به اهداف جمعی به عهده دارد

  :درنهج البالغه)ع(ز دیدگاه علیقدرت و سیاست ا
همان طوریکه اسالم قدرت عمومی را امانت می داند و صاحب قدرت را امانت : قدرت 
إنّا عرَضنَا األَمانَه علَی السماواتِ »: می فرمایند73در این مورد خداوند در سوره احزاب آیه .نگهدار

حمِلنَها وینَ أَن یالجِبالِ فَأَب األَرضِ و والًوهکانَ ظَلّوماً ج ا اإلنسانُ إنَّهلَهمح سوره (»  أَشفَقنَ مِنها و
؛ما امانت را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه داشتیم ولی آنها از حمل امانت ابا )73احزاب، آیه 

  .نمودند و از آن هراس داشتند و انسان آن را برعهده گرفت به راستی که او بسیار ظالم و جاهل بود
) ع(همانطوریکه امام رضا. در تفسیر این آیه بسیاري از مفسران امانت را به والیت تفسیر کرده اند

، 4عالمه حویزي، تفسیر نور التقلین، ج(» االمانه الوالیه من ادعاها بغیر حق کفر«: هم می فرمایند
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اي خود است کسی که از روي ناحق چنین والیتی را بر) حکومت(؛ امانت همان والیت )319ص
  .ادعا کند کافر شده است

االمانه هی االمامه و االمر و النهی و الدلیل و علی ان االمانه هی االمامه قول «:و هم چنین می فرماید
همان، (» ...االمامه... اهللا عزوجل لالئمه صلوات اهللا علیه ان اهللا یأمرکم ان تؤدوا االمانات الی اهلها

دلیل بر این مطلب .است) یا قدرت عمومی(امر و نهی کردن یعنی امانت همان امامت و ).314ص
خداوند به شما امر می کند که امانتها را به اهلش : می فرماید) ع(کالم خداوند است که به ائمه

  . بسپارید یعنی امامت را
حاکمیت و حکومت بر مردم امانت ) ع(بنابراین نباید از نظر دور داشت که از دیدگاه حضرت علی

. و در نتیجه باید از افراد الیق و کارآمد و متعهد و دلسوز استفاده کرد. سوب می شودالهی مح
و امانت دار خوب و . چون یک فرد با مشخصات این چنین می تواند این امانت را به عهده بگیرد

  .امینی باشد
ه اي در نام. در جاهاي دیگر هم به مسئولیت عمــــومی امانت اطالق نموده است) ع(حضرت علی

 هجري 36به عمر بن ابی سلمه مخزومی فرماندار بحرین، پس از نصب نعمان بن عجالن در سال 
و نزعت یدك بال ذم لک، والتثریب علیک فلقد احسنت الوالیه و ادیت االمانه، ... «:می نویسد

  ).42نهج البالغه، نامه(» ...فاقبل غیرظنین، المعلوم و المنهم و ال مؤتوم
سرزنش و نکوهشی براي تو وجود داشته باشد، تو را از فرمانداري آن سامان گرفتم، بی آنکه ... « 

براستی تاکنون زمامداري را به نیکی انجام دادي و امانت را پرداختی پس به سوي ما حرکت کن، 
دشتی، (» ... بی آنکه مورد سوءظن قرار گرفته یا سرزنش شده یا متهم بوده و یا گناهکار باشی

  ).549 البالغه، صترجمه نهج
پس به نظر می رسد اگر قدرت را امانت الهی بدانیم اوالً سعی می کنیم به بهترین وجه این امانت 

  را به سر منزل برسانیم و ثانیاً بر سر آن دیگر نزاعی نداریم و از آن سوء استفاده نمی کنیم 
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... و یتکالبون علی جیفه مریحهیتنافسون فی دنیادنیه ... «: می فرمایند) ع(همانطوریکه حضرت علی
دنیـاي پست را میدان رقابت ها «).151نهج البالغه، خطبه (» یتکادمون فیها تکادم الحمر فی العـانه

... و از هم می ربایند. قرار می دهند و بر سر الشه اي گندیده چونان سگان درهم می آمیزند
حشی در گله شان، به در گروههاي قدرت به جان یکدیگر درافتند و چونان خران و.»

  ).1559معادیخواه، فرهنگ آفتاب، ص (»آویزند
بنابراین حضرت علی گرایش به دنیا را مذمت فرموده و کشمکش براي رسیدن به قدرت آنچنانی 

  .را بی ارزش می دانند و چنین افرادي را به سگان و خران تشبیه می نمایند
درنظر دارد، )ع(قدرتی که امیرالمؤمنین :وان گفتمی ت) ع(بنابراین در تعریف قدرت از منظر علی

عبارت است از آن نیرو و استقامت روحی که پس از آگاهی کامل به هدف عالی حیات، به سود 
نه عامل ایجاد دگرگونی بی هدف، و از بین بردن قدرت . انسانها مورد بهره برداري قرار بگیرد

  ).12المه جعفري، قدرت،  صع(متقابل، که خود یکی از سرمایه هاي بشري است 
از این قدرت آرمانی در نهایت ) ع(شواهد بسیاري وجود دارد که همه شئون زندگی حضرت علی

  .درجه قرار داشت و قدرت را براي انسان سازي، و نه براي انسان کشی به کاربرده است
بر سر قدرت نباید از نظر دور داشت که خود حضرت با فراست تمام به این مسئله یعنی کشمکش 

اللهم انک تعلم انه لم یکن الذي کان منّا منافسه فی سلطان و ال «:و هدف از آن را بیان می فرماید 
التماس شییء من فضول الحطام و لکن لنردو المعالم من دینک و نظهر االصالح فی بالدك فیامن 

خدایا تو می دانی «).131نهج البالغه، خطبه (» المظلومون من عبادك و تقام المعطّله من حدودك
که جنگ و درگیري ما براي به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ثروت نبود، بلکه می 
خواستیم نشانه هاي حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم و در سرزمینهاي تو اصالح را 

راموش شده تو بار ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده در امن و امان زندگی کنند و قوانین و مقررات ف
  ).249دشتی، ترجمه نهج البالغه، ص( » .دیگر اجرا گردد
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چون اگر مجري . قدرت را وسیله اي براي اجراي قوانین الهی می دانند) ع(بنابراین حضرت علی
  .قانون صاحب قدرت نباشد نمی تواند قوانین مورد نظر خود را به مرحله اجرا برساند 

به معناي ریاست است ویا به معنـاي خلق و »السوس«که ریشه آن واژه اي عربی است :» سیاست«
ابن منظور، لسان (السیاسه القیام علی الشیء بما یصلحه : بنا به تعریف اهل لغت. خو می باشد

اگر به حاکم و . سیاست، اقدام و انجام چیزي بر طبق مصلحت آن است«؛ )107، ص6العرب، ج 
 از آن رواست که در امور اجتماعی و عمومی توده مردم به گفته می شود،» سیاستمدار«زمامدار 

  . مصلحت اندیشی، تدبیر و اقدام می پردازند
واژه سیاست در اصطالح علم سیاست، به معانی گوناگونی به کار رفته است برخی ازاین تعاریف 

عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، (»فن کشورداریوکسب قدرت اجتماعی«:عبارت است از
حشمت زاده، مسائل سیاسی علم سیاست، (قدرت وفن کسب، توزیع و حفظ آن«؛ )19ص
موریس دوورژه، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفضل قاضی، (»علم حکومت به کشورها«؛)57ص
  ).همان، همانجا(» فن و عمل حکومت بر جوامع انسانی«؛ )29ص

رفته و در مورد کلماتی نیز که به واژه سیاست در خطبه ها و کلمات حضرت امیر چندان به کار ن
کار رفته است، بیشتر در یکی از دو معنا لغوي سیاست یعنی خلق و خو یا تأدیب و تمرین استعمال 

، 2آمدي، تصنیف غرر الحکم و درر الحکم، ج(» سیاسه النفس افضل سیاسه«مثل . شده است
ها  ولی خطبه ها و نامه.ه است؛ که در اینجا سیاسه به معناي قدرت و حکومت استعمال نشد)238ص

و کلمات فراوانی از آن حضرت وجود دارد که موضوعی اصلی یا فرعی آن مقوله سیاست است 
بنی (اي معاویه شما).10نهج البالغه، نامه(»و متی کنتم یا معاویه ساسه الرّعیه و واله امر األمه«مثل
  .چه وقت سیاستمدار ورهبراین ملت بوده اید )امیه 
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ین هرچندارائه تعریفی جامع ومانع ازسیاست که مستند به کالم حضرت باشد، خالی ازاشکالو بنابرا
می توان به ) ع(ولی با مالحظه مجموعه رهنمـودها و آموزه هاي مولی علی.دشواري، نیست

  .استنباط تعریف سیاست از دیدگاه ایشان پرداخت
و نیز با ) ع(و رهنمودهاي حضرت علیاستاد محمدتقی جعفري با استنباط از مجموعه دیدگاه ها 

مدیریت و توجیه و تنظیم «توجه به سلوك سیاسی آن حضرت سیاست را چنین تعریف کرده است 
  ).147جعفري، حکمت اصول سیاسی اسالم، ص(» زندگی اجتماعی انسانها در مسیر حیات معقول

  فساد ذاتی قدرت
. تفکران به این پرسش پاسخ مثبت داده اندآیا قدرت ذاتاً فساد است؟برخی از اندیشمنــدان و م

موریس دوورژه، اصول علم (» قدرت طبیعتاً ستمگر است«: مثالً موریس دو ورژه می گوید
ایشان معتقد است چون قدرت موجب ارضاء شهوات فرمانروایان نسبت به ).29سیاست، ص

در دست فرمانروایان براي و لذا قدرت را وسیله اي . فرمانبران است قدر مسلم ذاتاً فسادآور است
در جهان آدمی «:می گوید» آلن«وي همچنین از قول . رسیدن به هواهاي نفسانی خویش می داند

» .نیست که قدرت هر کاري را بدون محدودیت داشته باشد و عدالت را خداي شهوات خود نکند
  ).همان، همانجا(

ته اند مثالً لردآکتون دریک نامه اي به همچنین تعداد زیادي از صاحب نظران نیز این نظر را پذیرف
ارسطا، .(قدرت تمایل به فساد دارد و قدرت مطلق فساد می آورد: یکی از دوستان خود می نویسد

مردان بزرگ همیشه و «: ؛یادر جاي دیگر می گوید)39، ص10قدرت سیاسی در حقوق اساسی، ج
اوحتی ...ي خوبی هستندحتی در مواردي که نفوذ و اقتدار را اعمال می کند انسانها

درمیان عواملی که انسان را بی اعتبارو بی منزلت می سازد قدرت ، مداومترینوفعالترین :یکبارگفت
  ).201مطهرنیا، قدرت، انسان، حکومت، وضعیت بشر، ص(».آنها است
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عده اي از صاحب نظران مسلمان هم بر این نظریه معتقد هستند و می گویند قدرت ذاتاً فسادآور 
و در این خصوص به آیه قرآن اشاره . ت و در این راه به آیات و روایات متمسک کرده انداس

؛ یعنی انسان همین )7-6سوره علق، آیات (ان االنسان لیطغی ان رآه استغنی : کردند که می فرماید
 که خود را بی نیاز ببیند ، طغیان می کند و طبعاً کسی خود را بی نیاز می داند که صاحب قدرتی

سیدرضی، (من ملک استأثر : تمسک جسته که می فرماید) ع(و یا به روایتی از حضرت علی. باشد
؛ یعنی هرکه دستش به ملک و حکومت رسید خودش )664نهج البالغه، ترجمه، محمددشتی، ص

  .را به دیگران مقدم می شمرد
ت ذاتاً فسادآور نیست اما در مقابل نظریه ذکر شده، تعداد زیادي از اندیشمندان معتقدند که قدر

) ع(علی. چون وقتی پیامبر بزرگ اسالم نظامی تک قطبی در مدینه تشکیل داد، هرگز فاسد نشد
هم چنین حکومتی داشت، یوسف پیامبر و سلیمان نبی و بسیاري از پیامبران خدا و انسانهـاي 

و لذا . آلوده نشدندقدرتمند بودنـــد که قدرتی فوق العاده داشتند ولی هرگز به فساد و تباهی 
آیات و روایاتی که دال بر مذمت قدرت است منظور افراد طغیانگري است که از قدرت به نفع 

هر چنــد . خود و هواي نفسانی استفاده می کنند و االّ در ذات قدرت، فساد و تباهی وجود ندارد
ت طرفداران هر دو پس می توان اظهار داش. که قدرت وسیله و زمینه ساز فساد می توانـد باشد

نظریه اگر دقت کنند می توانند به یک جمع بندي مطلوب برسند ، به این صورت که کسانی که 
طرفدار نظریه فساد ذاتی قدرت هستند، منظورشان این نیست که خود قدرت فی نفسه فسادآور 

معناست که است بلکه مقصودشان این است که قدرت زمینه ساز فساد و تباهی می باشد این به این 
) ع(و کالم حضرت علی. قدرت ابزاري است که زمینه فساد را براي دارنده خود فراهم می آورد

قدرت به خودي خود نه خوب است نه "من ملک استأثر ، موید این نظر است بنابراین : که فرمودند
  ).13، ص1آلوین تافر، جابه جایی در قدرت، ترجمه شمیمه دخت خوارزمی، ج .("بد
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سانی که طرفدار نظریه فاسد نبــودن ذاتی می باشند و به دوران حکومت پیامبر یا حضرت اما ک
تمسک جستند باید اظهار داشت این نمی تواند دلیل به عدم فساد قدرت باشد به خاطر این ) ع(علی

طا که پیامبر و ائمه، معصوم هستند و چون با وحی الهی در ارتباط هستند لذا از هر گونه اشتباه و خ
  .بدور بودند بنابراین موضوع سوء استفاده از قدرت در آنها منتفی می باشد 

بنابر آنچه گفته شد می توان به این جمع بندي رسید که درست است که قدرت ابزاري براي فساد 
می باشد ولی قدرت به خودي خود فسادآور نیست بلکه این انسان است که می تواند از آن 

  . ر بکنداستفاده بهتر یا بدت
  :درنهج البالغه )ع(ضرورت کنترل ونظارت ازدیدگاه علی 

در عربی به معناي زیرکی و فراست و در فارسی به معناي نظاره و نظر کردن و نگریستن » نظارت« 
این گونه تعریف شده است، »نظارت«در معجم المقابیس اللغه ).2401، ص3عمید، ج(آمده است 

االصفهانی، المفردات فی ..( نظر افکندن و تامل و دقت در امور استبه معناي»نظر« نظارت از ماده 
  ؛)833غریب القرآن، 

« : در اقرب الموارد نیز آمده است».به معناي تأمل در چیزي و معاینه کردن آن نیز معنا می شود«نظر 
تان النظاره کلمه اي است که عجم آن را به کار می برد و منظور از آن پاکیزه نمودن باغ و بس

، بنابراین نظارت همان مراقبت و کنترل یک چیز از ) شهرتونی ، اقرب الموارد، ماده نظر.(است
ابن الحسن احمد بن فارس بن زکریا، المعجم المقابیس اللغه ذیل کلمه (» آفت و بیماري است

سی و در علوم سیا. در جامعه شناسی، مساله نظارت با کنترل ارتباط بسیار تنگاتنگی دارد).نظارت
مثل قانون گرایی و .حقوقی نیز راهکارهاي مختلفی براي مهار و کنترل قدرت پیش بینی شده است

از مهم ترین ابزارها و مکانیزم هاي کنترل ... عمل بر اساس قوانین، احزاب سیاسی، تفکیک قوا و 
  .قدرت به شمار می آیند
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مان مدیریتی است که در مسیر بنابراین نظارت و کنترل به معناي پیگیري امور و وظایف ساز
هاشمی، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، (اهداف باشند و به معناي مچ گیري نمی باشد 

  ).226ص
همه حکومتها وحکومت اسالمی، براي کنترل و نظارت بر قدرت سیاسی و عملکرد آن، تنها به 

دهاي پیش بینی شده در طبق نتایج به دست آمده صرف وجود نها. نهادهاي رسمی چشم نمی دوزد
قوانین کشورها نمی توانند ضامن مطمئنی براي نظارت بر اقتدار سیاسی و مانع شدن از تمامیت 

  .طلبی آنها باشد
در یک جامعه اسالمی نهادهایی نظیر احزاب، مطبوعات و رسانه هاي جمعی را عامل مهمی براي 

گروههاي مختلف اجتماعی با عالیق و این نهادها که برخاسته از . تأمین این اهداف می دانند
سالیق و منافع گوناگونند می توانند افعال و عملکردهاي دولت و دیگر گروههاي ذي نفوذ در 
اجتماع را زیر نظر گرفته و در پرتو عنصر اطالع رسانی و انتقاد، به شفافیت جو سیاسی اجتماعی 

با مراجعه به .اقتدار سیاسی گردندکمک کنند و مانع پنهان کاري و تمامیت طلبی و خودکامگی 
. نصوص دینی درمی یابیم، دین مبین اسالم، جامع ترین و واقع گراترین مکتب در این عرصه است

آیین اسالم، بر کنترل درونی و بیرونی قدرت سیاسی تاکید می ورزد و در هر گستره ساز و 
 -نکه اقتدار نظام سیاسی آسیب ببیند بی آ–کارهایی متنوع ارائه می دهد، در پرتو این ساز و کارها 

 بار 129و مشتقات آن » نظارت«در قرآن کلمه «.زمینه فساد قدرت به کمترین حد ممکن می رسد
درقرآن کریم آمده که انسان مختار آفریده شده است، .تکرار شده که اهمیت موضوع را می رساند

وري، نظارت برقدرت دال.(»ولی از راه هاي تحت نظارت درنظام آفرینش قرارمیگیرد
  ).105، ص19ازدیدگاهقرآن، فصلنامه علوم سیاسی، 
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بنابراین با توجه به آیات و روایات درمی یابیم که از دیدگاه اسالم قدرت کنترل نشده منجر به 
و براي جلوگیري از این مفاسد، کنترل و مهار قدرت سیاسی . ایجاد مفاسد زیادي می گردد

  .ضرورت پیدا می کند
 نظارت و کنترل بر قدرت در حکومت اسالمی که تکلیف و وظیفه محسوب می شود و از و چون

طرفی حق همگانی و متقابل است لذا به عنوان نمونه به مواردي که درنهج البالغه آمده است اشاره 
  : می گردد

  )ع(نظارت حکومت بر حکومت از دیدگاه حضرت علی  -
اعتقاددارد که در مجموعه نظام ) ع(حضرت علی:نظارت مقام برتر بر اعمال کارگزاران)الف

سیاسی باید کیفیت کارکنان سنجیده شده و به هر شخص به میزان لیاقت، شایستگی و کارایی او، 
وال یکونَنَّ (خطاب به مالک در مورد حکومتش می فرماید) ع(امام .ارزش واهمیت داده شود

لک تزهیداً لِاَهل االحسان فی االِحسانِ، وتدریباً المحسنُ والمسی ء عندك بمنزلهٍ سواءٍ، فانَّ فی ذ
مبادا نیکوکار و بدکار در دیده ات «؛ )328، ص53نهج البالغه، نامه)(الهل االِساءهِ علی االِساءهِ

نظارت ) ب» برابر آید که آن، رغبت نیکوکار را در نیکی کم کند و بدکار را به بدي وادار نماید
یکی از خصوصیات مهم دولت ) ع(علی : مسئولیت توسط مسئولینبر کارگزاران بعد از واگذاري

؛ می داند تا کار ناشایست، خالف قانون و خالف »آگاهی و بیداري ولی براي محافظت کارها«را 
  )همان، همانجا. (منافع کشور، در سطح نظام سیاسی انجام نگیرد 

 و الیان خود کردکعب بن مالک را مامورتحقیق درموردچگونگی عملکردو)ع(حضرت علی 
برحوزه خدمت خود کسی را جانشین گذار و با گروهی از کسان خود «: خطاب به وي نوشت

بیرون رو، تا به سرزمین شهرستان سواد بگذریواز کارمندان من تحقیق کنی وروش ایشان را 
گزارش (واز آنچه انجام دادي مرا آگاه ساز...درحکومت بین منطقه ي دجله وعذیب بنگري 

   ).214، ص2احمد بن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، ج) را تقدیم کنکارت
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کنترل با برنامه ریزي مانند دو لبه ي یک قیچی :نظارت منظم و مستمر حاکمان بر کارگزاران) ج
در مدیریت و رهبري هر برنامه اي بدون کنترل، محکوم به انحراف از اهداف و شکست . هستند 

کردن کارکنان بدون داشتن برنامه و هدف موجب نارضایتی و همچنین کنترل . در نتایج است
  .صرف هزینه می باشد

که . و براي آنان ناظرانی بگمار که نسبت به تو وفادار و راستگو باشند«:  می فرماید 53امام در نامه 
، 53شهیدي، همان، نامه(» مراقبت نهایی در کارهایشان آنها را به رعایت امانت وادار می کند

   ) . 333ص
  )ع(چگونگی نظارت مردم بر عملکرد حکومت ازدیدگاه حضرت علی  -

ازآنجائی که زمامداران وکارگزاران دراین دیدگاه وکالي مردم محسوب می شوند آنها این حق 
و آنها .رادارند که بر کار وکالیشان نظارت کنندودرمورد تصمیماتشان از آنها توضیح بخواهند

ند و مردم حق دارند در صورت مشاهده ي رفتار و عملی خالف موظف هستند به مردم پاسخ ده
حضرت .معمول و عرف و شرع نسبت به والی ظنین شوند و والی هم در مقابل باید جوابگو باشد

اگررعیت بر تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با «: در این مورد به مالک اشتر می فرمایند
  ). 326شهیدي، همان، ص(»  بدگمانیشان در آرآنان در میان گذار و با این کار از

و لذا همان طوري که در زمان حضرت، مردم به طرق مختلف بر کارکرد حاکمان خود نظارت 
داشتند در زمان حال هم می شود این نظارت را که حق همگانی هست اجرایی کرد و جامه عمل 

  .پوشاند
  :دان رابطه قدرت سیاسی با حکومت وضرورت آن ازنظراندیشمن

هر چند در یک نگاه واقع گرایانه، قدرت سیاسی عاملی است که حکومتها با برخورداري از آن به 
اعمال و اجراي برنامه هاي خود می پردازند ولی معموال قدرت سیاسی و دولت و حکومت، 

چنانچه یکی از . واژگانی مترادف و هم معنا گرفته شده و امتیازي بین آنها گذاشته نمی شود
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حبنظران معاصر ضمن اعتراف به این نوع برداشت، تأکید می کند که در ذهن ما دولت و صا
قدرت چنان به هم آمیخته است که اگر کسی بخواهد تعریف روشنی از دولت به دست دهد، 

کاتوزیان، (همزبان می شود و آن را به قدرت تعبیر می کند) حکیم حقوقی آلمان(ناچار با ایرلینگ
؛وسید جالل الدین مدنی نیز هنگام تبیین واژه حاکمیت، آن را به )42می، صمبانی حقوق عمو

معناي قدرت عالی وصالحیت براي اتخاذ تصمیم نهایی دانستهویادآور می شود که این قدرت 
مدنی، حقوق (»قدرتی است که دررأس همه قرار گرفتهوهیچ قدرتی فوقآن نیست«عالی

؛به همین دلیل بسیاري از اندیشمندان با اندکی )235اساسیونهادهاي جمهوري اسالمی ایران، ص
مسامحه قدرت سیاسی را به منزله حکومت و حاکمیت گرفته و در مورد اهمیت و ضرورت آن 

  براي جوامع انسانی سخن گفته اند
همه اندیشمندان و صاحبان خرد بر این باورند که انسان موجودي ذاتا اجتماعی است و گرایش به 

به همین سبب .ی و تشکیل جامعه از طبیعت و فطرت او سرچشمه می گیردسوي زندگی جمع
تاریخ بشر نشان می دهد که انسان در اولین فرصتی که زیستن اجتماعی براي او فراهم شده استاز 

حاکمیت چنین .زندگانی فردي دست برداشته و به تشکیل جامعه و ایجاد حکومت دست زده است
 نشان می دهد که وجود حکومت و قدرت سیاسی براي بشر تا روندي بر حیات آدمی به روشنی

  .چه میزان ضروریاست
عه شناسی جدید خواند نیز چنین ابن خلدون، اندیشمند مسلمانی که می توان او را پدر علم جام

هرگاه این اجتماع براي بشر حاصل آید و آبادانی جهان بوسیله آن انجام پذیرد باید « :گوید می
زیرا تجاوز و ستم در .  آنان باشد که از تجاوز دسته اي به دسته دیگر دفاع کندحاکمی در میان

، 1ابن خلدون، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمدپروین گنابادي، ج(» طبایع حیوانی بشر مخمر است
  ).79ص



  

      

293 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

تحصیل حیات با فضیلت، براي افراد بشر، جز به وجود دولت ممکن « :افالطون نیز می گوید
بنابراین وجود دولت از .طبیعت انسان به حیات سیاسی و زندگی اجتماعی متمایل استنیست، زیرا 

  ).13سبحانی، مبانی حکومت اسالمی، ص(» امور طبیعی است که انسان از آن بی نیاز نیست
همانگونه که ازگفته هاي فوق برمی آید لزوم حکومت و وجود قدرت سیاسی براي جامعه بشري 

 نباشد، بدون شک وسیله اي براي تحقق امیال فطریوذاتی انسان بوده اگر امري طبیعی و فطري
؛به همین دلیل جزدر دوره هایی )78صفائی، اسالم و حکومت، ص(وگریزي از آن نمی باشد 

کوتاه ازتاریخ که گروههایی افراطیوبا هدف دستیابی برآزادي مطلق ورهاییازسلطه جویی به نوعی 
یت روآورده و موفقیت چندانی هم نداشته اند، هیچ گاه جوامع بی اعتقـادي به حکـــومت وحاکم

قاضی، حقوق اساسی، (انسانی نتوانسته اند بدون نظام و قدرت سیاسی به حیات خویش ادامه دهند
  ).236، ص1ج

 :ابزاردرونی کنترل قدرت
  باور داشتن به ناظر بودن خداوند بر انسان -

نظارت دائمی او بر اعمال و رفتار آدمی نقش بدیهی است که یاد خدا و باور داشتن حضور و 
بسزایی در کنترل رفتار و کردار او خواهد داشت و از این رو قرآن کریم در جاهاي مختلفی این 

سوره (نکته را به انسان یادآور شده است که خداوند در همه جا حضور دارد و همه چیز را می بیند 
؛ با توجه به همین تعالیم قرآنی )36سوره قیامت، آیه (؛ و انسان بیهوده رها نشده است )7بلد، آیه

نه تنها خود به این مسأله یقین داشته و خویشتن را در محضر خدا می بیند ) ع(است که حضرت امیر
بلکه همواره کارگزاران خود را یادآور می شود که مبادا فراموش کنند در محضر خدا هستند و یا 

  .شان پنهان خواهد مانداعمال و رفتار آنها از پروردگار
ایها الناس غیر المغفول عنهم و التّارکون المأخوذ «:  چنین می فرماید175به طور مثال در خطبه 

اعمال (اي مردمی که تحت نظرهستید«: یعنی» ...منهم مالی اراکم عن اهللا ذاهبین و الی غیره راغبین
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رید، اي مردمی که نیروي جسم اي مردمی که مقررات الهی رانادیده می گی)شماکنترل می شود
نهج (»وروح را ازدست می دهیدچرا می بینم ازخداصرف نظرکرده به غیرخداتوجه نموده اید

؛همچنین در نامه اي که یکی ازفرماندارش را به برخورد انسانی با )181البالغه، ترجمه شهیدي، ص
هرچه بیشتربراو، مسأله مردم و رعایت عدالت در بین آنها سفارش می نماید براي تأثیرگذاري 

؛ و یا در )289، ص27همان، نامه (آخرت و پاسخگوئی در برابر پروردگار به وي یادآور می شود 
همان، حکمت (» غافل مباش که از تو غافل نیستند«:  نهج البالغه چنین می فرماید383حکمت 

383.(  
  تقوا -

حفظ : ر التقوي فی تعاریف الشرعو صا«: به معنی نگهداري است و راغب می فرماید: تقوا در لغت
پس تقوا در ).833اصفهانی، المفردات فی القرآن، ص(» النفس مما یؤثم، و ذلک بترك الحضور

حفظ الشیء مما یوذیه و : الوقایه«به معنی نگهداري یا خویشتن داري است » وقایه«اصل از ماده 
. موده و بر آن ضرر می زندیعنی وقایه محافظت شی از آنچه که او را اذیت ن).همان(» یضره

بنابراین متقی به معناي پرهیزگار، شخصی که خود را از آنچه زیان رساننده است حفظ و از گناه 
  .پرهیز نماید

حفظ و نگهداري خود از هر چیزي که گناه شمرده می شود ، می گویند و : اما در اصطالح شرع
تقوا «: تعریف دیگري هم آمده استدر. ترك کردن هر چیزي که در شرع مقدس ممنوع می باشد

همان احساس مسئولیت و تعهدي است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر وجود انسان حاکم می 
  ).204، ص22جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج (»شود و او را از فجور و گناه باز می دارد

صر واحد نگهداري در هر همانطوریکه مشاهده می شود هم در تعریف لغوي و هم اصطالحی عن
تقوادردین راوسیله اي براي «:دو تعریف به کار می رود وهم چنین در تعریف دیگري آمده است

نگهداري انسان از کارهایی که موجب زوال واز بین بردن یا ضعف و سستی دین می شود، معنی 
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مده ترین و شکی نیست که تقوا از ع).7جهانشاه، متقی کیست، تقوي چیست،  ص(» .کرده اند
کارآمدترین ابزارهاي کنترل درونی به حساب می آید و یگانه راه حل اساس جلوگیري از مفاسـد 

  .و طغیان قدرت همانــــا تأکید به عنصر تقوا و صالحیت هاي اخالق است
  بیاد داشتن مرگ و رستاخیز -

 در کنترل هوا و بدون شک یاد مرگ و باور داشتن گریزناپذیري این پدیده، نقش فوق العاده اي
به همین سبب یکی از عناصري . هوس و نیز قدرت طلبی و ستمگري آدمی بجا خواهد گذاشت

براي هدایت و اثرگذاري بر کارگزاران خویش بارها از آن بهره گرفته است توجه ) ع(که علی
به طور مثال .دادن آنها به حتمی بودن مرگ وواقعیت رستاخیزوپاسخگویی درجهانآخرت است

بخشیازنامه اش خطاب به محمدبن ابی بکرکه درحاالعزام بهمحل فرمانروائیشدرمصربودچنین در
بندگان خدا، ازمرگونزدیکبودنش پرهیزکنید، خودراآماده مرگ سازیدزیرامرگ دستوري «:نوشت

بزرگومشکلی سخت، به همراه دارد، سعادتی همراه داردکه ذره اي بدي دنبالش نیست ویاشري 
راستی آیاچه کسی به بهشت ازشخصی که براي آن .چ خوبی به همراه نداردرامی آوردکه هی

خودراآماده کرده نزدیکتراست وچه کسی ازفردي که براي جهنم آماده شده نزدیکتربه جهنم 
  ).289، ص27نهج البالغه، ترجمه شهیدي، نامه (»خواهدبود ؟

شتـــه است اینگونه می همچنین درنامه دیگري که به یــــارصمیمی خود، حارث همدانی نو
مرگ وپس از :یعنی» واکثر ذکرالموت و مابعد الموت وال تتمنّ الموت اال بشرط وثیق«:فرماید

همان، (»مرگ را فراوان یاد کن و آرزوي مرگ مکن جز که بدانی از تبعات مرگ رستن توانی
ب خویش درادامه همین نامه ماندگاري کـــاربراي آخرت کردن رابه مخاط)ع(امام).353ص

یادآور می شود و روشنگرانه وي را به نیکوکاریوتوشه برداري براي سراي دیگر فرا می 
چه هر نیکی پیش «:یعنی»فانک ماتقدم من خیر یبق لک زخره و ماتؤخره یکن لغیرك خیره«:خواند

  ).همان، همانجا(» پیش بفرستی براي تو اندوخته شود و آنچه واگذاري خیر آن را دیگري برد
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  اساسی عدالت در کنترل جامعهنقش  -
قرآن مجیـد . را تنها شایسته عدالت پیشگان و ستم ستیــــزان است» پیشـــوایی«) ع(حضرت علی

به ستم پیشگان تکیه نکنید «؛ )113هود، آیه (»وال ترکنوا الی الذین ظلموافتمسکم النار«: می فرماید
درپاسخ به مردم کوفه آمده ) ع(هداءویا در نامه حضرت سیدالش».که آتش شما را فرا می گیرد

به دین حق متدین .امام نیست مگر بر اساس کتاب خدا حکم کندوعدل به پا دارد«: است
  ).21ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ص(» باشدونفس خویش را به جهت خداي کنترل کند

تک افراد، هر زیرا عدالت تک . لذا فراگیر شدن عدالت به تنظیم امور اجتماع یاري می رساند
کدام نسبت خود قسمتی از تعادل جامعه را تأمین می کند و از مجموع این تعادل ها کنترل کل 

و العدل ... العدل یصنع االمور مواظعها «: می فرمایند) ع(در این باره علی. جامعه حاصل می شود
ی خود قرار می عدل جریانها را در مجراي طبیع).437نهج البالغه، کلمات قصار، ش(» سائس عام

؛ تا کسی پیدا نشود که )127مطهري، سیري در نهج البالغه، ص. (عدالت قانونی است عام... دهد
  .حقوق دیگران را پایمال نماید

آن اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگه دارد به پیکر ) ع(از نظر علی
  ).128همان، ص(» . عدالت استاجتماع سالمت و به روح اجتماع آرامش بدهد

و درست به همین خاطر بود که حضرت در دستور خود به کارگزاران حکومت به مالک اشتر می 
و لکن احب االمور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضا فی «:فرماید
  ).53نهج البالغه، نامه (»الرّعیه

 حق میانه ترین و در عدل فراگیرترین، و در جلب دوست داشتنی ترین چیزها در نزد تو در«
رئیس سپاه » اسود بن قطبه«و باز به ).569دشتی، همان، ص(».خشنودي مردم گسترده ترین باشد

» فلیکن امر الناس عندك فی الحق سواء فانّه لیس فی الجور عوض من العدل«: حلوان می فرماید
ق همه مردم رایکسان بنگري چراکه جورو ستم رابا پس باید در رابطه با ح).59نهج البالغه، نامه(
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مقصود این است که همانگونه که خود انتظار داري که بر اساس عدالت با تو .عدل عوض ندهد
در این صورت نه تنها نباید به حقوق . رفتار شود، باید تو نیز با مردم بر اساس عدالت رفتار کنی

مطهري، همان، (ا از تجاوز متجاوزین باشی دیگران تجاوز کنی بلکه باید حافظ حقوق آنه
  .تا امور اجتماع سامان یابد و در مجراي طبیعی خود سیر نماید و از فروپاشی در امان باشد).126ص

  ناظر قرار دادن وجدان بر اعمال خویش -
یکی از عناصر درونی کنترل کننده رفتار آدمی وجدان یا نفس لوامه است که چنانچه بر شخصیت 

اکمیت یابد تأثیر بسزایی در کنترل او و جلوگیري از سوء استفاده احتمالی وي از قدرت انسان ح
وجدان در مقابل عدالت و سوء استفاده احتمالی وي از قدرت تاثیري بجا «. بجا خواهد گذاشت

وجدان در مقابل عدالت و انصاف، احساس خرسندي می کند و در مقابل .خواهد گذاشت
دیگر ناراحت می شود و درباره ستمکاري خود به دیگران شکنجه می بیند ستمکاري دیگران با هم

در این مورد سخنان بسیار ارزنده اي ) ع(امام علی) 150جعفري وجدان ، ص .(»و ندامت می کشد
از خود : ؛ یعنی»اجعل من نفسک علی نفسک رقیبا«:دارد که برخی از آنها را در زیر می آوریم

خویشتن را بین خود و «: می فرمایند) ع(مچنین خطاب به امام مجتبیه.مراقبی بر خویشتن بگمار
پس آنچه را که براي خود دوست می داري براي دیگران دوست بدار و هر . دیگري میزان قرار ده

آنچه براي خود ناخوشایند می شماري براي دیگران ناخوشایند بشمار و نیکی کن همانطور که 
 نکن چنانکه دوست نداري به تو ستم شود و از خود زشت دوست داري به تو نیکی شود، ستم

   )31نهج البالغه، نامه شماره.(»... بشمار هر آنچه که از دیگران زشت می شماري
  تفکر در قدرت خداوند و مهار قدرت -

کسانی که مورد عظمت و قدرت مطلق و بی نهایت آفریدگار بیندیشند و سرچشمه همه قدرتهاي 
ند، مسلماً دیگر جنون قدرت آنها را به بیراهی و تباهی و غرور و خودخواهی جهان را خداوند بدان

  .نخواهد کشاند و همیشه در قدرت الیتناهی خداوند سرتعظیم فرو خواهند آورد
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اما افرادي که جایگاه خود را در جهان هستی بدرستی ارزیابی نکنند و از هستی و نیستی بخش 
شند در صورت دست یافتن به قدرت و سلطه، خودمحوري و شناخت کافی و همه جانبه نداشته با
چون این . ؛ سرخواهند داد)25نازعات، آیه(» اناربکم االعلی«فرمانرواي مردم می بینند، لذا نداي 

خصلت انسانهاست که وقتی به جایی رسیدند در صورت عدم کنترل کننده درون سرکش و 
سوره علق، (» ان االنسان لیطغی ان رأه استغنی«: دهمانطوریکه قرآن می فرمای. طغیانگر خواهند شد

  ).7-6آیه 
و اذا احدث لک ما انت فیه من سلطانک ابهه او مخیله فانظر الی عظم «: می فرماید) ع(امیرالمؤمنین

ملک اهللا فوقک و قدرته منک علی ماال تقدر علیه من نفسک، فانّ ذلک یطامن الیک من طماحک 
اگر ).53نهج البالغه، نامه (»  الیک بماعزب عنک من عقلکو یکف عنک من غربک و یفی

شکوه ویژه فرمانروایی و قدرتی که از آن برخورداري، به نخوت و خود بزرگ بینی دچارت 
ساخته، با دقت، در بزرگی ملک خدا و نیرویش بنگر که چگونه با تو، بر تو سلطه و قدرتی دارد 

چنین نگرشی بی تردید سرکشی .  داري بفرمان اوستکه بندبند وجودت بیش آنچه خود در اختیار
و نافرمانیت را رام می کند و بر تیزي و تندرویهایت مهر می زنـد و خودگریخته اي را بسویت باز 

  .می گرداند
  خوف، دیده بانی مطمئن -

خوف نیرو و حالتی است باطنی، که پیوسته به انسان نهیب می زند و او را از انجام ناپسند باز می 
انگیزه آن، گاهی ترس از مجازات دنیوي، بی مقدار شدن در نظر دیگران و پیامدهایی از این . دارد

و گاهی بیم از تنزل مقام معنوي و قریب، شرمندگی در سراي دیگر و در همه حاالت . قبیل است
  .خود را در محضر خدا حاضر دانستن است که او را از هر عمل غیرصواب باز می دارد

لت خوف از آن رو که ناظر و کنترل کننده اي درونی است و پیوسته همراه و همگام داشتن حا
امرء خاف «:می فرماید) ع(در این ارتباط حضرت علی.انسان است کارکرد مطمئنی را دارا می باشد
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امرء الجم نفسه بلجامها، و زمها، فامسکها بلجامها عن . اهللا و هو مصمر الی اجله، و منظور الی عمله
مردي به راستی از خدا می ).237نهج البالغه، خطبه (« عاصی اهللا، و فادها بزمامها الی طاعه اهللام

تا رسیدن اجلش عمري محدود دارد و عملش در این دوران همواره زیر نظر » حالیکه«ترسد که در 
پس، . کسی است که با خداترسی بر نفس سرکش لگام زند و با زمام خداترسی مهارش کند. است

بنابراین ترس .از سوي آن لگام از عصیانش باز می دارد و از دیگر سو به جانب اطاعت می کشاند
از خدا پیامدي دوسویه دارد از سویی مانع و بازدارنده از ارتکاب اعمال نارواست و از سوي دیگر 

  .انگیزش به انجام اعمال نیک را در پی دارد
، 57مجلسی، بحاراالنوار، ج(» به کف ظلمهمن خاف ر«: چنانکه در روایتی وارد شده است

باز . هر کسی از خدا بیمناك و ترســان باشــد از ستم گري خودداري می نمایـــد).309ص
هرکس از ).21کلمات قصار، ش(» و من اشفق من النار اجتنب المحرمات«: حضرت می فرماید

  .دوزخ بیمناك باشد، از آنچه حرام است دوري گزیند
ن خوف از خدا، یکی از مکانیـزم هاي مؤثر کنترل درونی مطمئن است که انسان را می بنــــابرای

  .تواند در خلوت و جلوت پاسبانی نماید و او را از سرکشی و طغیان بیمه نماید
  عبادت و بندگی و نقش آن در مهار قدرت -

ه اش با خداي هر زمامدار مسلمان وظیفه دارد در مقابل پروردگار خویش عالوه بر کارهاي محول
خود خلوت کرده و به نحو شایسته بندگی و عبادت را هم فراموش نکند تا بوسیله این راه هم 

زیرا . درون خود را صفا بدهد و هم اینکه این کار بر عملکرد وي نقش بسزایی خواهد داشت
د و هر کسی که در اوج قدرت خود را بنده خدا بداند و در برابر او احساس تکلیف و وظیفه نمای

عملی را به این عنوان انجام بدهد، به طور قاطع اقدام به کار نسنجیده اي نمی کند چون می داند 
  .که برخی از اعمال ناشایست کارهاي شایسته او را باطل خواهد کرد

  :از این رو حضرت، به زمامداران خود دستور اکید داده تا از یاد و عبادت خداوندي غافل نباشد
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ک فیما بینک و بین اهللا تعالی افضل تلک المواقیت و اجزل تلک االقسام و ان کانت و اجعل لنفس«
براي ارتباط و خلوت با ).53نهج البالغه، نامه (» کلها هللا اذا صلحت فیها النیه و سلمت منها الرّعیه

خدا نیکوترین و بهترین اوقات را اختصاص ده، هرچند همه اوقات و لحظات عمر تو در صورتی 
  . با نیت شایسته سپري می شود و مردم در آن اوقات در آسایش باشندکه

ارتباط با خدا، انسانها را از تکیه صددرصد به خود جلوگیري می کند و او را همواره آماده «
ذکر نیایش قواي مغزي را با آرامش قانونی خود به ... رویاروئی با حوادث محاسبه نشده می سازد 

جعفري، . (»ی که پیش آمده است با آن آرامش قانونی مغز حل می گرددکار می اندازد و مشکل
  ).249حکمت اصول سیاسی اسالم، ص

بنابرآنچه که گفته شد عبادت و بندگی خدا در کنترل و مهار کارکردي دو سویه دارد هم در روح 
  .و روان آدمی تأثیر می گذارد و محدودیتهایی را برایش ایجاد می کند

  :ترل قدرت ابزاربیرونی کن
  نظارت ها و شکایت هاي مردمی -

هر چند که در یک حکومت دینی، مطلوب این است که همه خدا را شاهد و ناظر بر اعمال خود 
بیابند و خود را در مقابل خداوند پاسخگو بدانند و وظایف خویش را به بهترین صورت ممکن 

موثرو عینی نیز براي اداره جامعه اش انجام دهند، ولی هر نظام سیاسی باید داراي روشهاي عملی و 
صراحتاً نظارت مردم را بر عملکرد خود طلب می نماید و ) ع(به همین دلیل حضرت علی . باشد

 که از پوشاندن -بدانید حق شماست بر من که چیزي را از شما نپوشانم جز راز جنگ «: می فرماید
  ).58، ص7امام خمینی، صحیفه نور، ج(» ...  و–آن ناگزیرم 

بنابراین وقتی حق مردم است که امور سیاسی و سیاستگذاري کشور بر آنها پوشیده نباشد، این حق 
بارها به ) ع(عمالً نوعی نظارت را می طلبد که باید ضمانت اجرائی نیز داشته باشد که حضرت امیر 

  . این شیوه عملی پایبندي نشان داده است
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اس را به فرمانداري بصره می فرستاد خطاب به مردم آن به طور مثال وي هنگامی که عبداهللا بن عب
اي مردم من عبداهللا بن عباس را به عنوان جانشین خود بر شما حاکم و والی قرار «: دیار می فرمود

دادم، سخن او را بشنوید و از امر او مادامی که در اطاعت خدا و رسول او است اطاعت کنید و اگر 
ان شد به من اطالع دهید تا او را از حکومت کردن بر شما عزل بدعتی نهاد یا از حق روي گرد

  ).50نهج البالغه، نامه(» کنم
یک سیستم نظارت نیز خود به وجود آورده بود که از ) علیه السالم(در کنار نظارت مردمی، امام 

الیان افرادي امین و مورد اعتماد تشکیل شده بود و وظیفه آنها تحقیق و بازرسی از نحوه عملکرد و
تشکیل چنین ) ع(حضرت علی) .178، ص)ع(محمدي، قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی (بود 

مراقبت دار، و ) عامالن(بر کارهاي آنان «:نیز گوشزد می کند و می فرماید» مالک«سیستمی را به 
ا بر جاسوسی راستگو و وفا پیشه برایشان بگمار که مراقبت نهایی در کارهایشان و وادار کننده آنه

  ).333همان، ص(» رعایت امانت، و مهربانی است به رعیت
  انتقادات مردمی نسبت به عملکرد حاکمان  -

اداره ي جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادي، قضائی، اجتماعی و نظامی امر بسیار دشواري 
 جامعه در است و اگر بهره گرفتن از تجارب دیگران و استعانت از دانشمندان، خردمندان و آگاهان

به مالک اشتر سفارش می ) ع(به همین دلیل حضرت علی . بین نباشد کاري غیر ممکن خواهد بود 
ثم لیکن آثرهم عندك اقولهم بمرّ الحق لک، و اقلّهم مساعده فیما یکون منک مما کره «: فرماید

 تلخ حق را و آن کس را بر دیگران بگزین که سخن»اهللا الولیائه واقعاً ذلک من هواك حیث وقع
 کمتر یاریت –به تو بیشتر گوید و در آنچه کنی یا گویی و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد 

  ).53نهج البالغه، نامه(کند
 را به انتقاد فرا می خواند و  با شفافیت تمام، مردم216در بخشی از خطبه ) ع(همچنین مولی 

نایستید که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه از گفتن حق یا رأي زدن در عدالت باز « :فرماید می
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در کار خویش از خطا ایمنم، مگر اینکه خدا مرا در کار نفس کفایت کند که او از من بر آن 
نافرمانی از دستور نصیحت « : و نیز یادآور می شود که).328، ص53همان، نامه(» تواناتر است

نهج (»ه می گردد و پشیمانی به بـار می آوردکننده مهربان داناي با تجربه موجب حسرت و اندو
  ). 216البالغه، خطبه

  : کنترل و نظارت آشکار حاکمیت بر اجزاي خویش -
نیز براي نظارت برچگونگی عملکرد بخشهاي مختلف حکومت، هم شخصاً ) ع(امیرالمومنین علی

دستیابی به این هدف بر کارگزاران نظارت و کنترل می نمود و هم استفاده از بازرسان ویژه را براي 
 خطاب به مالک اشتر فرمانرواي مصر در یکجا وي را به 53مثالً در نامه .دردستور کار داشت

نظارت بر کارگزارانش و به کارگیري آگاهـــانه و پس از آزمون آنها سفارش می فرماید و در 
ز افراط و تفریط در جاي دیگر تاکید می کند که باید بر کار دبیران و نویسندگانش ناظر باشد و ا

، ترجمه دشتی، 53نهج البالغه، نامه (بدبینی و خوش بینی نسبت به مامورانش بپرهیزد
پس شکایتهایی را که دارید به من برسانید و آنچه از آنان به شما «: وهمچنین می فرماید).407ص

ان گذارید تا من می رسد و جز به وسیله خدا و من توانایی برطرف کردن آن را ندارید با من در می
  ).60شهیدي ترجمه نهج البالغه، ، نامه(» به یاري خدا آنرا تغییر دهم

  نظارت و کنترل پنهان حاکمیت نسبت به اعضاي خویش -
فراوانی براي نظارت و کسب اطالع از ) بازرسان(نه تنها خود ماموران مخفی و عیون ) ع(امام علی 

اي اسالمی می فرستاد بلکه به گواه نهج البالغه، وضعیت کارگزارانش به گوشه و کنار سرزمین ه
مکرراً فرمانداران و والیان خویش را به داشتن مأموران مخفی مورد اطمینان سفارش می فرموده 

و «:مثالً وي خطاب به یاور دیرینه اش مالک اشتر، فرمانرواي سرزمین مصر چنین می نویسد. است
بگمار که خود )کارگزارانت(بازرسانی را بر آنها»...م ابعث العیون من اهل الصدق و الوفاء علیه

؛ همچنین در ادامــه ي همین دستورالعمل یـــادآور )53نهج البالغه، نامه(راستگو و وفادار باشند
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می شود که اگر یکی از کارگزاران حکومت دست به خیانتی زد و ماموران مخفی تو به طور 
  .فا کنی و بدون تاخیر، خیانتکار را کیفر دهی جمعی آن را تأیید کردند باید به آن اکت

  عناصر مردمی کنترل کننده قدرت سیاسی -
اگر دولت ها جامعـه را اداره می . در نظام اسالمی مسئولیت افراد از مسئوولیت دولت جدا نیست

 کنند، مردم نیز عضو ذینفع همان جامعه هستند و نتیجه خوب و به اعمال و رفتار دولتمردان مستقیماً
بنابراین به حکم عقل، این حق و تکلیف براي همه افراد جامعه ایجاد می . متوجه آنان می شود 

شود که برکار دولتمردان خود نظارت نمایند تا از انحرافات آنانازمسیرحق و عدالت و تقوا 
؛لذا عناصر مردمی )335، ص1هاشمی، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، ج(جلوگیري کنند

رازعناصرکنترل کننده قدرت سیاسی است که درسیره ي عملی وگفتاري امیرالمومنین یکی دیگ
  . به رسمیت شناخته شده است)ع(علی 

  امر به معروف و نهی از منکر  -
از جمله راههاي نظارت عمومی که می توان به وسیله آن بر اعمال و کردار مسوولین حکومت 

می توان ادعا کرد این واجب عظیم، محور . باشد نظارت داشت امر به معروف و نهی از منکر می 
تمام ادیان و ملل است که هر کسی به نوعی از آن نام می برند و به آن تمسک می جویند و در 

و جز اسمی از آنها بـاقی . صورت اهمال و اخالل در انجام آن مضمحل شده و از میان می رود 
 است و ترك این وظیفه سازنده اسالمی نمی ماند وجوب و لزوم آن از ضروریات دین اسالم

اجتماعی وسستی در انجام آن یا در اثر ضعف مالی یا جانی است و یکی از علت هاي بعثت همه 
انبیاء به خاطر این امر واجب می باشد و به هر حال ترك آن از رذائل اخالق و محرمات بسی 

عبارت است از این ) ع(ت علیمر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه حضرا.بزرگ شرعی است 
که ، کسی که به حکمی جاهل است ارشاد می شودوکسی که می داند سخنو یا عملش خالف 

اگر حاکم اسالمی مشروعیتش را از دست داد و هم چنان .است مورد امرو نهی قرار می گیرد
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حقانیت، غاصبانه به حکومت ادامه داد، امر و نهی او بر همگان واجب کفایی است؛واگردرعین 
درمواردي، به حکم خداعمل نمی کندومرتکب حرام می شود، اگر جاهل به حکم شرع است باید 

بنابراین همه مردم، مخاطب آیه .اورا ارشاد کردواگر عالم است، نهی او واجب می باشد
هستنددر غیراز مجروح کردن و کشتن، همه باید مستقیماً به این )104آل عمران، آیه(معروف

منتظر قائم، درآمدي بر اندیشه سیاسی .( عمل کنند و نیازمند اجازه حاکم نیستندوظیفه مهم
  ) .312اسالمی، 

اگر خواص مرتکب منکري شوند، این وظیفه عامه مردم است که به ) ع(از دیدگاه امیر مؤمنان 
ار فاذا عملت الخاصه بالمنکر جه« آنان خرده بگیرند، وگرنه، هر دو، دچار عاقبت سوء می شوند 

، ص 16حرعاملی، وسایل الشیعه ، ج (» فلم تفسیر العامه ذلک استوجب الفریقان العقوبه من اهللا 
136 . (  

فال تکفوا « . در جاي دیگر می فرمایند از گفتن حق و حقیقت یا رایزنی در عدالت کوتاهی نکنید 
همه کارهاي نیک ) ع(؛ حضرت علی )216نهج البالغه، خطبه (» عن مقاله بحق او مشوره بعدلٍ 

 نهی از منکر معرفی می کنند جهان را همچون قطره اي در مقابل دریاي امر به معروف و
  .و ترك آن را موجب تسلط اشرار و مستجاب نشدن دعاها می دانند ) 374البالغه، حکمت  نهج(
چگونگی اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر در امور دولت و حکومت از  -

  درنهج البالغه) ع(ت علیدیدگاه حضر
ال تترکوا االمر بالمعروف و النهی عن المنکر فیولّی علیکم « : حضرت در نهج البالغه می فرمایند

؛هرگز از امر به معروف و نهی از ) 47نهج البالغه، نامه (» شرارکم ثّم تدعون فال یستجاب لکم 
حاکمیت خواهند یافت و پس از منکر دست برندارید، که در آن صورت، بدان، ستمگران بر شما 

  . آن هیچ دعایی از شما مستجاب نمی شود 
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و لذا طبق فرمایش حضرت مسلمانان نه تنها موظفند یکدیگر را به کارهاي شایسته فرمان داده و از 
اعمال زشت و نافرمانی بازدارند، بلکه باید به عنوان یک وظیفه سیاسی و اجتماعی عملکرد 

 زیر نظر داشته و سیر کل اجتماع اسالمی را با حساسیت و دقت به دنبال سردمداران خود را نیز
  .نمایند و نسبت با امور کل مسلمانان اهتمام کافی داشته باشند 

چون یکی از آثار وضعی ترك امر به معروف و نهی از منکر داللت نااهالن بر جامعه اسالمی است 
 ها به عناصر نادرست امکان رشد داده و به سلطه بدیهی است که بی تفاوتی جامعه در برابر ارزش. 

  . آنان می انجامد 
در فرهنگ سیاسی مسلمانان از گذشته تا به حال مسئله امر به معروف و نهی از منکر به صورت دو 
ابزار مهم سالمت جامعه اسالمی در تمامی ابعاد به ویژه در تعامالت سیاسی مورد پذیرش بوده 

  . است 
  رسش از کارگزارانحق استیضاح و پ -

از دیگر نمونه هاي مشارکت مردم در امر حکومت که جزء حقوق اساسی آنان نیز می باشد، سؤال 
پاسخگو بودن نسبت به اعمال و پذیرش حق استیضاح . و استیضاح از نخبگان سیاسی جامعه است

ه آن حد از بدون شک آرمان اسالم این است که مردم ب. در واقع از تبعات تقبل مسئوولیت است
لکن پاسخگو بودن . ورع و تقوا برسند که به سبب ترس از خدا و روز جزا مرتکب خالفی نشوند

رهبران و مدیران در مقابل مردم هیچ گونه تعارضی با پاسخگویی آنان در مقابل خداوند تعالی 
مثقال «بدیهی است کسی که براي خداوند که تا . ندارد و این دو در طول هم و مکمل یکدیگرند

؛ حساب می کند و به اسرار غیب آگاه است پاسخ دارد به مراتب آسان تر می تواند » ذره شرّاً یره
بنابراین هیچ دلیلی براي امتناع و سرباز زدن از این امر . درباره عملکرد خود به مردم پاسخ دهد

ال خیانتش در حتمنیز در همین راستا به یکی از عامالن خود که ا) ع(امام علی. وجـــود ندارد
حساب خود را به من باز پس بده و بدان که حساب خدا بزرگتر از «: المال می رفت نوشت بیت
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) ع(این عملکرد حضرت علی).251-249، ص20-21کتاب نقد، شماره(».حساب مردمان است
نشان می دهد در یک حکومت دینی که همه به خداوند و قرآن و روز جزا ایمان دارند، نمی توان 

حساب روز قیامت و . به صرف اعتماد یا حواله کردن خاطیان به روز قیامت جامعه را اداره کرد
خداوند تعالی به جاي خود محفوظ است، ولی کارگزاران حکومتی و نخبگان سیاسی جامعه در 

مجموعه .(مقابل رفتار و عملکرد خود به مردم و مقامات باالتر از خود نیز پاسخگو خواهند بود
  )227ت برگزیده همایش بزرگ نهج البالغه، عبدالحمیدفرزانه، صمقاال

  جایز بودن مخالفت با انحرافات نظام سیاسی -
در مورد ائمه . در فرهنگ سیاسی اسالم هیچ اطاعت بی قید و شرط و چشم بسته اي وجود ندارد

 دانیم و از دل نیز اگر چه ما خود را ملزم به اطاعت مطلق و بی چون و چرا از آنها می) ع(معصومین
و جان به آن افتخار می کنیم، ولی آنان خود همیشه سعی می کرده اند معیارها و مالکهاي عقلی و 
اعتقادي این اطاعت را روشن سازند و با ضابطه مند کردن آن، مبناي اعتقادي و عقالنی آن را 

  .تحکیم بخشند
هم به مردم ) ع(از طرف امام. تاز مردم بیعت می گرف) ع(هنگامی کهعمار یاسر براي حضرت علی

تعهد می داد که بر مبناي دستورات الهی و سنت رسول اهللا عمل خواهند کرد و این حق را براي 
مردم قائل می شوند که اگر حکومت به تعهد خود عمل نکرد مردم هم مجاز به سرپیچی از فرمان 

 اینکه خود به مردم اجازه ي انتقاد وي عالوه بر.حاکم هستند و تعهدات متقابل آنها نیز لغو می شود
و مخالفت با عملکردهاي خالف قانون و شرع را می داد به آنها سفارش می کرد که با رعایت 
اصل امر به معروف و نهی از منکر، آن هم نه در محدوده ي امور فردي بلکه در سطح جامعه، 

. و بی عدالتی نجات دهندکارگزاران حکومت را از خطر سقوط در گرداب دنیاطلبی و ستمگري 
از این رو به خوبی می توان دریافت که آن بزرگوار نه فقط مردم را از اطاعت والیان منحرف و بی 
کفایت که به اعمال خالف شرع دست می زنند باز می دارد بلکه آنان را موظف می کرد تا در 
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 حضرت در این زمینه می .برابر منکرات و ناهنجاریها ایستادگی نموده و مخالفت نیز بنمایند
اي مؤمنان آنکه ببیند ستمی می رانند یا مردم را به منکري خوانند و او را به دل خود آن را «:فرماید

نپسندید سالم ماند و گناه نورزید، آن که آن را به زبان انکار کرد مزد یافت و از آن که به دل 
ت تا کالم خداوند بلند و گفتار ستمگران انکار کرد برتر است، و آن که با شمشیر به انکار برخاس

» .پست گردد او کسی است که راه رستگاري را یافت و بر آن ایستاد و نور یقین در دلش تافت
  ).379نهج البالغه ، سخن شماره (
  النصیحه الئمه المسلمین -

رد عنوان نصیحت ائمه مسلمین یکی از عناوین سیاسی، اجتماعی اسالم است که در فقه سیاسی مو
در مورد رابطه حاکم و مردم حق نصیحت خیرخواهانه است .توجه و بررسی قرار گرفته است

نصیحت به حکومت اسالمی یکی از حقوق سیاسی افراد در فرهنگ سیاسی اسالم محسوب می 
از آنجا که هر نوع نصیحت خیرخواهانه است و افراد نسبت به حکومت اسالمی و زمامداران . شود

ومت دِین است، بنابراین نصیحت خیرخواهانه به عنوان یکی از نمونه هاي روشن و کارگزاران حک
از رابطه دولت و ) ع(حضرت علی. مشارکت جامعه و نظارت بر قدرت حکومت محسوب می شود

و اعظم ما افترض سبحانه من تلک الحقوق حقّ «: می فرمایند. مردم حقوق چندي را استخراج نمود
یعنی بزرگ ترین حقی که ).207نهج البالغه، خطبه(» حق الرّعیه علی الوالیالوالی علی الرّعیه و 

درادامه .خداوند بر بندگان خود فرض کرده است حق والی بر رعیت و حقوق رعیت بر والی است
داران را نسبت به همدیگر بیان همین خطبه حضرت چند نمونه ازمهم ترین حقوق مردم و زمام

اد، نصیحت، حق گویی، مشورت دادن به خیر و اجتناب از تملق به کنند از اموري چون ارش می
عنوان وظایف مردم در قبال دولت یاد می کند و طبعاً همان گونه که به فرموده حضرت هیچ حقی 

سجادي، دولت مطلوب در (بد به جز حق حضرت باري یک سویه و بدون طرف تحقق نمی یا
ولت نیز از حقوق چندي برخوردار بوده که مردم می ؛ د)122، ص1، ج)ره(هاي امام خمینی اندیشه
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بایست آن را رعایت نمایند از مهم ترین حقوق دولت بر مردم و از وظایف سیاسی افراد در جامعه، 
  .نظارت مسئولیت و نصیحت زمامداران حکومت اسالمی است

خطبــــه اي نقل کرده است که آن حضرت درضمن ) ص(، ازپیامبر اکرم)ع(درروایتـــیامام صادق
اخالص العمل هللا و النصیحه الئمه : ثالث ال یغلّ علیهن قلب امريء مسلم«:درمسجد خیف فرمودند

؛ سه چیز است که قلب هیچ )403، ص1کلینی، اصول کافی، ج(» المسلمین و اللزوم لجماعتهم
 خالص کردن اعمال براي خدا و خیرخواهی نسبت به: مسلمانی در موردشان خیانت نمی کند

نقل شده که ) ع(در حدیث دیگري از آن حضرت.رهبران مسلمانان و همراهی با جماعت آنان
هللا و لکتابه و لرسوله والئمه ): ع(نصیحت چه کسی؟قال: دین، نصیحت است پرسیدند: فرمود

و رهبران مسلمین و توده ي ) ص(؛ خیرخواهی براي خدا و قرآن و پیامبر اکرم»المسلمین و عامتهم
 ، الزم به توضیح است که خیرخواهی براي خدا به معناي اعتقاد به یگانگی او خلوص مسلمانان

نیت براي او است و خیرخواهی براي کتاب خدا به معناي تصدیق آن و عمل به آن است و 
به معناي تصدیق به نبوت و رسالت آن حضرت و اطاعت از ) ص(خیرخواهی براي رسول خدا

  ).318، ص4حی، مجمع البحرین، جطری(دستورهاي اینان می باشد 
ایها النّاس انّ لی علیکم حقّاً و کل علی حق فاما حقکم علی «: فرمود) ع(و امیرالمؤمنین علی

اي مردم مرا بر شما حقی و شما را .»... و اما حقّی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه ... فالنصیحه لکم 
واما .د نصیحت کردن و خیرخواهی براي شما استبر من حقی است، اما حقی که شما بر من داری

پس .حق من بر شما این است که به بیعت خود وفادار باشیدودرآشکارونهان خیرخواهی نمائید
بنابراین با توجه به .درنتیجه نصیحت حق طرفین است که هم زمامدار بر مردم دارد و هم مردم براو

  .ش کنترل قدرت است اهمیتش اثرات فراوانی دارد که یکی از آنان نق
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  ونقش کنترلی آن درقدرت)ع(شورا و مشورت از دیدگاه علی -
می بینیم ایشان در موارد گوناگونی از ) ع(با نگرشی کوتاه به سخنان امیرمؤمنان حضرت علی

حکمت هاي مشورت سخن گفته است و از سوي مردم را به مشورت در امور دعوت نموده اند و 
) ع( رأي به بدي یاد می کند ما در اینجا به بخشی از سخنان حضرت علیاز سوي دیگر از استبداد

نهج (» من استبد برأیه هلک و من شاور الرجال شارکها فی عقولها«: می فرمایند. اشاره می کنیم
هرکس استبداد به رأي پیشه کند نابود می شود کسی که با مردان «؛ )161البالغه، کلمات قصار، 
و ال مظاهره اوثق «: در جایی دیگر می فرمایند. » و عقل آنان شریک گرددمشورت کند در اندیشه

و هیچ پشتیبانی اطمینان بخش تر از رایزنی و ).113نهج البالغه، قصار الحکم، ش(» من المشاوره
ایشان مشورت، را عین هدایت می دانند و رایزنی با عاقل و ناصح را مایع . مشورت کردن نیست
االستشار «: ات الهی و سرپیچی از آن را موجب هالکت دانسته و می فرمایندرشد و برکت و توفیق

؛ یعنی مشورت همان هدایت است و از همان بزرگوار )211همان، کلمات قصار، (» عین الهدایه
  . نقل شده که مشورت کنید چرا که پیروزي در مشورت با یکدیگر است

 با چه کسانی نبــاید مشورت کرد می در مورد جایگاه صحیح مشورت و اینکه) ع(حضرت علی
بخیل را در مشورت کردن دخالت نده، که تو را از نیکوکاري بـــاز می دارد و از «:فرمایند

ترسو را در مشورت کردن دخالت نده، که در انجام کارها روحیه ي تـــو را . تنگدستی می ترساند
  .سست می کند

. را با ستمکاري در نظرت زینت می دهدحریص را در مشورت کردن دخالت نده، که حرص 
همانا بخل و ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستند که ریشه ي آنها بدگمانی به خداي بزرگ 

  ).571، ص53دشتی، ترجمه نهج البالغه، همان، نامه (» است
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در موارد گوناگونی بر مشورت و لزوم آن تأکید داشته ) ع(پس خالصه مطلب اینکه حضرت علی
استفاده می شود، خود، عامل کنترل نیرومندي ) ع(مشورت بر زمامدار که از دیدگاه علیو وجوب 

  .بر رفتار و تصمیم هاي گرفته شده از سوي وي خواهد بود
  نتیجه نهایی 

 اول تعاریف مختلفی از قدرت را بیان کردیم که برخی آن را توانائی نفوذ در دیگران، تحمیالز 
انتزاعی حاصل ازروابط اشخاص با یکدیگررا به عنوان تعریف راه خشونت، برخی دیگرمفهوم 

قدرت انتخاب کردندونهایتاً قابلیت واستعداد، فاعل درتأثیرگذاري به وسیله ابزارووسائل الزم 
جهت برآوردن مطلوب خویش یا بازداشتن دیگران از نیل به مقصود را، به عنوان تعریف قدرت 

 .برگزیدیم

 بحث قرار گرفت و ضمن ارائه تعاریف مختلف و تجزیه و تحلیل بعدازآن قدرت سیاسی مورد
آنها این تعریف را پذیرفتیم که، قدرت سیاسی عبارت استاز قدرت اجتماعی نهادینه شده که با 
سیطره براوضاع عمومی داخلی یک کشور وضع و اجراي قوانین را توسط نهادهاي مربوطه براي 

سپس به این پرسش پاسخ دادیم که آیا .جمعی به عهده دارداعمال اراده حاکمیت و نیل به اهداف 
قدرت ذاتاً فسادآور است یا نه که گفتیم خود قدرت ذاتاً فسادآور نیست بلکه ابزارو وسیله اي 

هم معتقدند ) ع(است که می تواند براي فسادآور بودن قدرت وسیله و ابزار باشد و حضرت علی
که می تواند یک نعمت بزرگ الهی باشد، و در جاي مناسب که قدرت تنها ذاتاً فسادآور نیست بل

هم چنین در مورد ضرورت نظارت بر قدرت سیاسی از دیدگاه .از آن بهترین استفاده شده باشد
حضرت بحث شدوبعد از تعریف نظارت، گفته شد حضرت معتقد بودند دولت باید کنترل شود و 

 یادآور شده اندو بعدگفته شد اگر قدرت ایشان نظارت حکومت را توسط مردم و مقام باالتر
و نیز مطرح گردیدمهارقدرت ازدیدگاه حضرت .کنترل نشود مفاسدي را به دنبال خواهد داشت 

مکانیزمدرونی :به وسیله ابزارها و مکانیزم هاي درونی و بیرونی امکان پذیر است که عبارتنداز
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ادداشتنمرگ ورستاخیز، عدالت، وجدان، باورداشتن به ناظربودن خداوندبرانسان، تقوا، بی(مانند
نظارت وانتقادات مردمی، (ومکانیزم بیرونی مانند)تفکر درقدرت خداوند، خوف، عبادت وبندگی

امربه معروف ونهی ازمنکر، حق استیضاح، جایزبودن مخالفت بانظامات سیاسی، نصیحت، 
  )مشورت

  منابع
  .ق. هـ1415 دارالقرآن الکریم، تهران، قرآن کریم، ترجمه مهدي فوالدي، چاپ اول، ، انتشارات

  . م1981ابن اثیر، عزالدینبن ابی الحسن ، الکامل فی التاریخ، داراالحیا الترات العربی، بیروت، 
، انتشارات ترجمه و نشر کتاب، 1ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادي، جلد

 .1359تهران، 

 . ق1408، انتشارات دارالحیاء التراث العربی، بیروت، 6 مکرم، لسان العرب، جلدابن منظور، محمدبن

 .، انتشارات دارصادق، بیروت ، بی تا2احمدبن ابی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، جلد

 .م1911/ق1411احمدبن فارس بن زکریا، ابن حسن، المعجم المقابیس اللغه، انتشارات دارالجید، بیروت، 

، تحقیق، چاپ اول، انتشارات معاونت اندیشه اسالمی، 10 قدرت سیاسی در حقوق اساسی، جارسطا، محمدجواد،
 .1373مرکز تحقیقات استراتژیک معاونت اندیشه اسالمی، قم، 

 .ق1373اصفهانی، الراغب، المفردات فی غریب القرآن، انتشارات المکتبه المرتضویه، تهران، 

  .1366، چاپ اول، ، دانشگاه تهران، تهران، 2الحکم، جلدآمدي، عبدالرحمان، تصنیف غرر الحکم ودرر
 .ش.هـ1371برتراند، راسل، قدرت، ترجمه، نجف دریا بندري، چاپ سوم، انتشارات خوارزمی، تهران، 

 .1359پازارگاد، بهاء الدین، تاریخ فلسفه سیاسی، چاپ دوم، انتشارات زوار، تهران،  

 1369میمه دخت خوارزمی، جلداول ، چدوم، انتشارات امیرکبیر، تهران تافر، آلوین، جابجایی درقدرت، ترجمه، ش

 .1378جعفري، محمدتقی، تحدید قدرت ازدیدگاه شیعه، چاپ اول، دفتر نشرو فرهنگ اسالمی، تهران،  

 .1373جعفري، محمدتقی، حکمت اصول سیاسی اسالم ، چاپ دوم، بنیاد نهج البالغه، تهران،  

 .1375 نشر کرامت، تهران، جعفري، محمدتقی، وجدان،

 1362، دارالکتب االسالمیه، تهران، 22جمعی از نویسندگان، تفسیر نمونه، ج

 .1362جهانشاه، ناصر، متقی کیست، تقوي چیست، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، تهران،  
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 .ق1412، مؤسسه آل البیت، قم، 11حرالعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه، جلد

  .1378شمت زاده، محمدباقر، مسائل اساسی علم سیاست، چاپ دوم، کانون اندیشه جوان، تهران،  ح
 .1370، چاپ چهارم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 4حویزي، تفسیر نور الثقلین، جلد

 .1380، تهران،  )ره(، مؤسسه نشر آثار امام خمینی7، سیدروح اهللا، صحیفه نور، ج)ره(خمینی

 .1381، قم، )ع(ه نهج البالغه، چاپ دوم، ، انتشارات آل علیدشتی، محمد، ترجم

 .1381، تهران، 19دالوري، رضا، نظارت بر قدرت از دیدگاه قرآن، فصل نامه علوم سیاسی، شماره 

 .1370 فرهنگی سیدالشهداء، قم، –سبحانی، جعفر، مبانی حکومت اسالمی، مؤسسه علمی 

 .1380، علوم سیاسی، تهران، )ره(ه هاي امام خمینیسجادي، عبدالقیوم، دولت مطلوب در اندیش

صالح، صبحی، نهج البالغه، ترجمه دکتر سیدجعفر شهیدي، جلد اول، سازمان انتشارات آموزش انقالب اسالمی، 
 .تهران 

 1385صفایی، میکاییل، اسالم وحکومت، موسسه فرهنگی انتشاراتی شاکر، قم، 

 ، 1365به المرتضویه، چاپ دوم، تهران، طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، المکت

 .1364عنایت، حمید، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، چاپ اول، ، دانشگاه تهران، تهران، 

 .1357قاضی، ابوالفضل، بایسته هاي حقوق اساسی، چاپ دوم، انتشارات دادگستر، تهران، 

  .1369 ، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1قاضی، ابوالفضل، حقوق اساسی، ج
 .1365کلینی، محمدبن یعقوب، اصول کافی، االسالمیه، چاپ دوم، ، تهران، 

 .1377کارتوزیان، ناصر، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، تهران 

 .، مؤسسه دانش و اندیشه معاصر، تهران8، وکتاب نقدشماره20- 21کتاب نقد، شماره

 .1375ده، چ دوم، نشر پژوهش فرزان روز، تهران، الیپر، ژان ویلیام، قدرت سیاسی، ترجمه نادر بزرگ زا

 . ه ق1387مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، داراالحیا التراث العربی، چاپ سوم، بیروت، 

مجموعه مقاالت برگزیده همایش بزرگ نهج البالغه، عبدالحمیدفرزانه، انتشارات سخن گسترومعاونت فرهنگی 
 1386شهد، دانشگاه آزاداسالمی مشهد، چاپ اول، م

 .1380، چ اول، دفتر نشر و پخش معارف، قم، )ع(محمدي، حیدر، قدرت سیاسی از دیدگاه امام علی

 .1377مدنی، سیدجالل الدین، حقوق اساسی و نهادهاي جمهوري اسالمی ایران، انتشارات پایدار، تهران، 

 .1368مطهري نیا، قدرت، انسان، حکومت، وضعیت بشر، 
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 .1377در نهج البالغه، انتشارات صدرا، قم مطهري، مرتضی، سیري 

 .1373معادیخواه، عبدالمجید، فرهنگ و خط حکومت اسالمی، چاپ اول، تهران، 

 .1378منتظر قائم، مهدي، درآمدي بر اندیشه سیاسی اسالمی، انتشارات بین الملل هدي، تهران، 

 .1369ارات امیرکبیر، تهران،  ، انتش6موریس دو ورژه، اصول علم سیاست، ترجمه ابوالفصل قاضی، چ

 .1374هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران، جلد اول، دانشگاه شهید بهشتی، تهران 
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   انقالب و اصالح از دیدگاه نهج البالغه نظریه

  
استادیار گروه تاریخ وتمدن ملل اسالمی دانشگاه (سیده لیالتقوي سنگدهی 

  )زنجان
دانشجوي کارشناسی ارشد رشته تاریخ وتمدن ملل (ول خانعلی زاده الهرودي بت

 )اسالمی دانشگاه زنجان
 

  :چکیده
ي سیاسی وحکومت می باشد، دین اسالم یک  ي اندیشه انقالب واصالح از مباحث مهم در حوزه

 در حکومتی است که) ع(دینی انقالبی ومکتب تشیع نیز مکتبی انقالبی است، حکومت امام علی
آن ارزشهاي جاهلی مطرود وارزشهاي الهی جاي آن را گرفته است، لذا براي طرد ارزشهاي 

ي ظلم وستم وباطل ومحو حاکمان ستمگر وآشوبگران مجوز انقالب از  جاهلی وزدودن ریشه
بنیاد هاي نظري . البته از منظر امام علی اصالح بر انقالب ارجحیت دارد. سوي ایشان صادر می شود

ي جنبه هاست که از   متکی بر عقاید اسالمی و توجه به بزرگداشت مقام انسان در همهاصالح
رعایت حقوق مردم، داشتن انصاف وعدالت، پرهیز از فتنه وستم، تالش در جهت : مصادیق اصالح

 –این مقاله تالش دارد با روش توصیفی . برپاداشتن حکومت اسالمی وحق دایجاد صلح می باشد
ن مصادیق انقالب واصالح از دیدگاه امام علی به رح وبسط این موضوع در البه الي تحلیلی با بیا

  .کتاب ارزشمند نهج البالغه بپردازد
  .انقالب، اصالح، نهج البالغه، حکومت: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
یکی از مباحث مهم در حوزه اندیشه سیاسی و حکومت در جهان معاصر به خصوص به خاطر 

هاي استبدادي و ضد مردمی در اکثر کشورهاي اسالمی، امکان تغییر این اوضاع از وجود حکومت
  . طریق انقالب یا اصالح است

نگاهی به میراث اسالمی نشانگر آن است که در جهان اهل سنت اکثر بزرگان شیوه هاي انقالبی را 
ر پایه اطاعت از امام مردود دانستند و بر شیوه هاي اصالحی تأکید داشتند و تمرکز ایشان بیشتر ب
اما میراث تشیع و به . است که البته رابطه امام و مردم یکطرفه و بر پایه اطاعت مطلق می باشد

و در ) ع(خصوص کتاب نهج البالغه که زیباترین نمود بیان و بالغت از زبان گهر بار حضرت علی 
است به موضوع انقالب ... ائی وبردارنده حقایق دینی، سیاسی، معنوي، اعتقادي، اجتماعی، هنر، زیب

چراکه دین اسالم یک دین انقالبی است و کار پیامبر اسالم مانند همه پیامبران نیز .نیز توجه نمودند
را می توان انقالب ) ص(به نوعی انقالب محسوب می شود و مجموعه اقدامات حضرت محمد

به عنوان امام اول شیعیان ) ع(مام علیا. فقرا و بردگان علیه اغنیا و مفاسد اجتماعی و اخالقی دانست
فرهنگ تشیع را می توان یک فرهنگ . به انقالب توجه نمودند) ص(نیز با تأسی از رسول اکرم

انقالبی دانست چراکه امام دوازدهم حضرت مهدي موعود نیز با انقالب علیه مفاسد و ظلم و 
 ذهن متباتر می شود این است که سوالی که به.تبعیض به برقراري صلح و امنیت جهانی می پردازد

از دیدگاه امام علی در چه زمانی انقالب واجب است و آیا انقالب بر اصالح ارجحیت دارد؟ در 
 تحلیلی ضمن پاسخ به این دو سوال با بیان –این مقاله سعی خواهد شد با استفاده از روش توصیفی 

 بسط این موضوع در البه الي این به شرح و) ع(مصادیق انقالب و اصالح از دیدگاه حضرت علی
  . کتاب ارزشمند پرداخته شود
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  ) ع(انقالب از دیدگاه حضرت علی 
بر خالف بسیاري از بزرگان اهل سنت، به بحث قیام و انقالب توجه نمودند البته ) ع(حضرت علی 

از مجموع خطبه ها و نامه ها و حکمتهاي حضرت چنین مستفاد می شود که بحث اصالح بر 
قالب ارجحیت دارد اما ایشان برخالف اکثریت اهل سنت انقالب را مردود و مطرود نمی دانند ان

  .بلکه در شرایطی خاص مردم را دعوت به آن می نمایند و به عبارتی دیگر آن را جایز می شمارند
اما از اهل سنت بیشتر بر اطاعت مردم از امام و رهبر تأکید دارند و البته این اطاعت مطلق می باشد 

دیدگاه امام علی اطاعت مردم از امام بعد از بیعت نمی تواند مطلق باشد بلکه مشروط به اجراي 
  .شروط عقد است

البته تمام خطبه ها ونامه هاي امام علی که با اهداف متفاوت به افراد مختلف ارسال شده و حتی 
مید به صلح و سازش بر اساس کلمات حکمت آمیزشان بیانگر این مطلب بوده اند که تا زمانی که ا

منطق اسالم وجود داشته باشد انقالب مردم بر علیه حاکمان وکارگزاران جایی ندارد مگر اینکه 
هیچ راهی براي سازش وجود نداشته باشد که در آنصورت انقالب علیه حاکمان ستمگر و کسانی 

با صراحت ) ع(رت علیکه حق مردم را پایمال کرده و عدالت را زیر پا گذاشتند، از طرف حض
  .تأکید شده است

البته امام آنجایی که نیاز به قیام و رفع ظلم و باطل است با تمام قدرت و با شور و اشتیاق خودش 
پیشقدم می باشد و یارانش را نیز دعوت به ثبات قدم در این راه می کند، چنانچه در ال به الي نامه 

ویه اعالم فرمودند که از راه حق جدا نخواهد شد و در پاسخ تهدید نظامی معا) ع( امام علی 28
؛ دشتی، ص 291شهیدي، ص(بدون ترس از تهدید معاویه با او به مقابله به مثل خواهد پرداخت 

511 .(  
 ": که بعد از جنگ نهروان ایراد شد، ضمن اشاره به حوادث جنگ می فرمایند37و یا در خطبه 

ام وظیفه برخاستم و هنگامی که هر کس سر در الك زمانی که دیگران سستی کردند من به انج
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انسان ضعیف در چشمم گرامی است تا حق را برایش ... خود فرو برده من آشکارا به میدان آمدم 
پرتوي از نهج البالغه، )(بگیرم و انسان توانمند در دیده ام ضعیف است تا حق را از او بستانم 

  .1)285ش ص.ه1377، 2؛ابن أبی الحدید، ج227ش، ص.ه1374
 تو با یاري ":در جایی دیگر امام خطاب به یکی از فرماندهانش براي دفع عصیانگران می فرماید

کسانی که از تو فرمان می برند، با عصیان گران پیکار کن و با کسی که مطیع توست، از کسی که 
  ).485؛دشتی، ص273شهیدي، ص) (یاریت نمی دهد بی نیازي جو

ان شد امام اصالح امور را بر جنگ و انقالب و قیام ترجیح می دهد چنانچه در البته همانطور که بی
 ایشان با شرح ماهیت جنگ صفین و حوادث قبل از آن پیشنهاد صلح و خاموش کردن 58نامه 

آتش جنگ را به معاویه و سپاهیانش می دهد تا خالفت استوار شود و مسلمانان متحد گردند و 
داده شود و در اینجا انقالب و شورش علیه آنان را زمانی مناسب می حق در جایگاه خودش قرار 

؛ شهیدي، 254شیروانی، ص. (داند که هیچ راهی از طرف دشمن براي صلح وجود نداشته باشد
  ).597- 595؛ دشتی، ص343ص

ضمن بیان ویژگی هاي ) ع( نیز که بنا به روایتی در مدینه ایراد شد، حضرت علی 173ي  در خطبه
 پس اگر آشوبگري در امر ":ي پیامبر و معرفی سزاوارترین فرد به خالفت می فرمایند برجسته

... ) فَإن اَبی قُوتِلَ ... ( حکومت به فتنه برخیزد از او می خواهند که به حق باز گردد و اگر نپذیرفت 
 را به مردم شتاب نکردن در اصالح امور) ع(در پایان این خطبه حضرت علی. "باید اورا بکشند
این خطبه بیانگر آن است که حتی امام نیز در برابر دشمنان و مخالفان داخلی و . پیشنهاد می کند

. فتنه گران ابتدا راه صلح را در پیش می گیرد و در صورت امتناع علیه آنان دست به شمشیر می برد
  ). 329؛ دشتی، ص181شهیدي، ص(

                                                             
  )348- 339شهیدي، ص(64و نیز بنگرید به نامه ي . 1
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چنانچه در . د که گاه جهاد و قیام الزم داردبه طور کلی هدف امام از حکومت بر پاداشتن حق بو
 امام علی که خطاب به مردم مصر است، ایشان به صراحت اعالم می دارند که در میان 62ي  نامه

به قیام بر خاستم تا آنکه باطل ... «آشفتگی که در زمان بعد از رحلت رسول اکرم به وجود آمد 
در پایان اشاره می کند که در خانه ماندن و . »ا گردیدنابود شد و از بین رفت و دین استوار و پابرج

آیتی، (نجنگیدن با دشمنان خدا خواري و زبونی را براي انسان به ارمغان می آورد 
  ). 603؛دشتی، 347؛شهیدي، ص765ص

رَتَکُم، و اَهللا ِ لَهِی أحب إلَی مِن إم (... ":و یا قبل از عزیمت به بصره براي نبرد جمل بیان داشتند که
به خدا قسم این کفش کهنه را بیش از حکومت بر شما دوست ... إلِّا أن اَقیم حقّاًٌ، اَو اَدفَع باطالٌ

، 2؛ مدرس وحید، ج14، ص2عبده، ج.)(دارم، مگر آنکه حقی را به پا دارم و باطلی را بردارم
  ). 72؛ انصاري، ص337ص

البته براي دست زدن به انقالب و پیروزي آن . هستندهمانطور که گفته شد امام به انقالب نیز معتقد 
 که بعد 5چنانچه در خطبه . ي آن شرایط، داشتن نیروي کافی است شرایطی را بیان داشتند، از جمله

از ماجراي سقیفه ایراد فرمودند ضمن فراخواندن مردم به مبارزه و ریشه کن کردن فتنه ها، راه 
کسی به هدف خود می ":  می داند در جایی که می فرمایندرسیدن به هدف را داشتن نیروي کافی

- 51افتخار زاده، ص( قیام کند ) منظور یار ویاور( رسد و کامیاب می شود که با داشتن بال وپر 
  ).9ش، ص.ه1379؛ دشتی، 52

ي این خطبه می فرمایند که چون مردمان وسیله اي براي پرهیز و ریشه کن کردن فتنه ها  ودر ادامه
ه باشند راه صلح و سازش در پیش گیرند و دیگران را واگذارند، بنابراین می توان گفت که نداشت

ایشان مبارزه و قیام علیه فتنه و ظلم را منوط به داشتن نیروي مردمی و نظامی کافی می داند که 
بخشی از (درصورت نبود نیروي کافی مردم را به برقراري صلح و واگذاشتن دشمن فرا می خواند 

  ).32ش، ص.ه1373یبائی هاي نهج البالغه، ز



  

      

319 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

 نیز که در پاسخ تعدادي از یاران امام که خواهان کیفر کسانی بودند که بر عثمان 168خطبه 
اي : شوریدند ایراد شد ایشان به داشتن نیروي کافی براي انقالب اشاره دارد آنجایی که می فرمایند

م، اما با کدام نیرو؟ در حالی که شورشگران هنوز برادران من از آنچه شما می دانید بی خبر نیست
در همین خطبه . »همان شوکت و نیرو را با خود دارند و بر ما چیره اند و ما برآنان تسلطی نداریم

. »باید در مبارزه واقع نگر بود « به یکی دیگر از شروط انقالب اشاره می فرمایند و آن این است که
  ). 323-321؛دشتی، 175 ص؛شهیدي،96- 95ي تاریخ، ص جلوه(

 امید به 146ي  از شروط دیگري که امام براي پیروزي در انقالب بیان می نماید با توجه به خطبه
  ). 267، دشتی، ص141شهیدي، ص(خدا است

عالوه بر موارد گفته شده امام به مورد دیگري نیز اشاره دارد که نشانگر درایت سیاسی باالي ایشان 
ی تواند راه حلی براي جریانات انقالبی سراسر جهان علی الخصوص است و امروزه نیز م

کشورهاي عربی اسالمی که دچار حکومتهاي مستبد و غیر اسالمی هستند، باشد و آن سنجیدن 
چنانچه بعد از واقعه سقیفه بنی . زمان مناسب براي انقالب و نیز سنجش مردم آن زمان می باشد

امام با . به عنوان خلیفه مسلمین و نادیده گرفتن حق امام علی شدساعده که منجر به انتخاب ابوبکر 
 بر سر دو راهی ماندم ":سنجش درست زمان و مردم روزگار خود دست به قیام نزدند و فرمودند

چون .. که دست تنها به مبارزه برخیزم و یا صبر کنم و از جنگ با کوردالن پرهیز نمایم
د و کودکان پیر می گردند و دیندار با پروردگارش در رنج سالخوردگان فرتوت و ناتوان می شدن

دیدم که صبر خردمندانه است، صبر کردنی که خار در چشم و استخوان در گلو ... و مصیبت است
ي شرح  ، ترجمه23؛ شیروانی، ص24؛نواب الهیجی، ص264-251ابن میثم، ص(» داشتم 

  ). 46؛سرخسی؛ص132ش، ص.ه1374؛پرتوي از نهج البالغه، 205، ص1البالغه، ج نهج
عالوه بر شروطی که امام براي موفقیت یک انقالب بیان می داند، بحث مهمتر آن است که بررسی 
شود امام در چه شرایطی مجوز انقالب را می دهد از آنجمله می توان اشاره کرد به انقالب علیه 
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 مردم را به 19ر خطبه ي خود کشانده است چنانچه د کسی که دشمنی و آشوب را به سوي طایفه
؛دشتی، همان، 20ش، ص.ه1378؛ شهیدي، 64همان، ص.(فرا می خواند1قیام علیه اشعث بن قیس

  ). 65ص
) ع(حضرت علی .از جمله شرایط دیگري که انقالب واجب می شود نادیده گرفتن حق می باشد

ا کسی که با حق به  لزوم آمادگی براي جهاد و انقالب را ب24بزرگ مرد تاریخ، در جایی از خطبه 
و لَعمري ما علی مِن قِتالِ من « به طوري که می فرمایند . مخالفت برخیزد به صراحت بیان می کند

به جان خودم سوگند در پیکار با کسی که با حق به مخالفت بر خاسته و در ... ( خالف اَلحقَ
ي تاریخ،  ؛جلوه68، ص1383شیروانی، ( گمراهی گام برداشته، هرگز سازش و سستی نمی کنم 

  ). 24؛ شهیدي، ص155، ص1ش، ج.ه1374
) ع(که سپاه معاویه براي بستن آب فرات در جنگ صفین به روي یاران امام (  نیز51ي  در خطبه

گمراهی معاویه از مسیر حق و ) ع(حضرت علی ) 72ي تاریخ، همان، ص جلوه) (آماده شدند 
؛ 103؛دشتی، ص45شهیدي، ص(به جنگ با او می داندرهبري گمراهان را دلیل فراخواندن مردم 

  2). 74؛ سرخسی، ص67ي تاریخ، ص جلوه
، قیام و انقالب )عج(با بیان ره آورد حکومت حضرت مهدي ) ع( نیزحضرت علی 150در خطبه ي

ایشان را برپایی حق و زدودن ریشه هاي ظلم و باطل می داند و با وصف حکومت حضرت مهدي 
پرتوي از نهج البالغه، (ره شکوفایی حیات علمی و رشد کماالت انسانی می داندزمانه ایشان را دو

  ).296، ص2؛ پیام امام، ج439ص

                                                             
وهچنین 285، ص 2ك شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج.براي اطالع از سوابق وشخصیت اشعث بن قیس ر. 1

  ). 19درضمن شرح خطبه ي (1کتاب شرح نهج البالغه ابن میثم، ج
  ). 539؛دشتی، ص306شهیدي، ص(33نامه : ونیز بنگرید. 2
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از جمله اوضاع و شرایط دیگري که امام انقالب را جایز می شمرد وجود ظلم و ستم است چنانچه 
روانی، ص شی(  هجري 35 پس از پخش شایعاتی در باره قتل عثمان در سال 30ي  در ضمن خطبه

خطبه اي را ایراد فرمودند که ضمن مبرا دانستن ) ع(، حضرت علی )؛ ابن أبی الحدید، همان78
خود از ماجراي قتل عثمان و مستبد و خودرأي خواندن او سرانجام شخصی که از خدا روي 
گردانده و استبداد رأي داشته باشد و نسبت به دیگران ظلم و ستم کند را به خدا محول می 

بر علیه او قیام می کنند، ) به طور طبیعی (یعنی هرکس ظلم و خود کامگی داشته باشد، نه تنها .کند
  . بلکه خدا نیز در باره این ظلم و ستم کوتاهی نخواهد کرد و او را به سزاي عملش خواهد رساند

 ضمن آنرا بعد از بیعت مردم با او ایراد نمودند) ع( نیزکه حضرت علی 136ي  از محتواي خطبه
به خدا ...  و ایم اهللاِ لَأُ نصِفَنَّ المظلوم َ مِن ظالمِه":دعوت مردم به اصالح کار خود می فرمایند

سوگند که داد مظلوم را از ظالم می گیرم و افسار ستمکار را می کشم، تا او را به آبشخور حق در 
، دشتی، 134-132صشهیدي،  (".هر چند آنرا خوش ندارد)و حق را در کامش بریزم ( آورم 

، بنابر این با توجه به فرموده امام علی می توان گفت که ایشان مردم را به برپا داشتن حق )247ص
  . در همه حال فرا می خواند هرچند موانع جدي بر سر راه باشد

 نیز امام برقراري ظلم و ستم را دلیل انقالب دانسته و راه بدست آوردن حق را چنین 29در خطبه 
 انسان خوار و ترسو هرگز ستم را از خود دور نتواند کرد و حق جز با تالش به ":فرموده استبیان 

ي تاریخ،  ؛ سرخسی، همان؛جلوه70؛ شیروانی، ص99، ص1ابن أبی الحدید، ج. ("دست نیاید
  . 1) 74ص

امام علی ضمن بیان شرایطی که سبب انقالب می شود و نیز شرایطی که سبب پیروزي در هر 
هادي و انقالبی می شود به بحث علل شکست قیامها و انقالبها نیز می پردازد که حرکت ج

                                                             
  ).86؛دشتی، ص47-41شهیدي، ص(34ونیز نگ خطبه . 1
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 ( 34و 29سستی در زمان قیام و تاختن در میدان جنگ، مانند خطبه : مهمترین عوامل عبارتند از
، عدم وحدت و یکپارچگی و )86؛دشتی، ص47-41؛شهیدي، ص70، ص34شیروانی، خطبه 

ترس و ) 82؛دشتی، ص27؛شهیدي، ص66ش، ص.ه1373سرخسی، (، 27داشتن تفرقه مانند خطبه 
و نیز پیروي کردن از ) 78- 71؛دشتی، ص25-24شهیدي، ص.(25زبونی، خیانت افراد مانند خطبه 

  ).230؛ ابن میثم، ص66شهیدي، ص(شیطان
  ) ع(اصالح از دیدگاه حضرت علی 

هاي نظري دیدگاه ایشان بنیاد . مربوط به اصالح است) ع(رویکرد دیگري از سخنان حضرت علی
در باره اصالح متکی بر عقاید بنیادین اسالمی و توجه همه جانبه به بزرگداشت مقام انسان در زمینه 

ایشان با بیانات صریح خود در قالب خطبه ها . می باشد... هاي دینی، اعتقادي، روانی، حکومتی و
در همه حال مردم و کارگزاران را در مناسبت هاي مختلف و هچنین نامه ها و حتی کلمات قصار، 

، ایجاد صلح و آرامش و پر هیز از ایجاد ناامنی، رعایت )ص(به پیروي از کتاب خدا و سنت پیامبر 
حقوق یکدیگر، داشتن انصاف و عدالت و همچنین نادیده گرفتن رفتار حاکمان ستمکار به امید 

  . برقراري صلح میان خود و آنان فرا می خواند
  در بخش انقالب نیز اشاره شد امام صلح و اصالح را بر قیام و انقالب ارجح می داندهمانطور که

اي به  از معاویه فرستاده بود، طی نامهچنانچه زمانی که جریر بن عبداهللا بجلی را براي بیعت گرفتن
در او نگاشته بود که معاویه را به نوعی میان جنگ آواره ساز و صلحی ذلت بار مخیر گذاشته است 

جایی از این نامه حضرت به جریرپیشنهاد می کند که اگر معاویه صلح را نپذیرفت به او اعالن 
شهیدي، (»ثُم خَیرَه بینَ حربٍ مجلِیۀٍ، أو سِلمٍ مخزیۀٍ، فَإن إختار ألحربِ فَأنبِذ إلَیهِ «.جنگ کند

  ). ؛ سرخسی، همان275ص
، امام در پاسخ کسانی )در آستانه جنگ صفین بیان شد هجري، 37که در سال (  نیز 55ي  در خطبه

که وي را در صدور فرمان جنگ مردد می دانند، امید به صلح و سازش و پیوستن سپاهیان شام به 
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می توان در یافت که ایشان در همه حال با امید به صلح و . یاران خود را دلیل تأخیر می دانند
. ول قیام و انقالب علیه آنها را پیشنهاد نمی کردندي ا سازش از طرف دشمن هیچوقت در مرحله

  ). 107؛دشتی، ص47شهیدي، ص(
آن را زمانی ایراد ) ع(حضرت علی (  نیز که درباره طلحه بن عبیداهللا است 174ي  در خطبه

امام ). فرمودند که از آماده شدن و حرکت طلحه و زبیر به سوي بصره و جنگ با او خبر دار شدند
کار هایی به طلحه راه درست را به او می نمایاند تا موجب آشوب و فتنه میان مسلمانان با ارائه راه

. یعنی قبل از جنگ امام در برابر عاصیان علیه حکومت خود نیز پیشنهاد صلح می دهد.نشود
  ). 329؛دشتی؛181شهیدي، ص(

ت در نزد ایشان صلح آمده است که بیانگر آن اس) ع( سخنانی از امام علی 43ي  یا در ابتداي خطبه
این خطبه زمانی ایراد گردید که جریر بن عبداهللا بجلی براي بیعت گرفتن از معاویه . ارجح تر است

بهتر است براي : به سوي شام فرستاده شد، در چنین شرایطی یرخی از یاران امام به ایشان گفتند
ستِعدادي لِحربِ أهلِ اَلشّامِ و  إنَّ اِ":فرمودند) ع(اما حضرت علی . جنگ با شامیان آماده شویم

مهیا شدن من براي پیکار با شامیان در حالی که جریر نزد آنان است، ... (جریرُ عِندهم إغالقٌ لِلشّامِ
  ). 108؛ دشتی، ص44شهیدي، ص). (بستن راه صلح بر شامیان است 

 61در خطبه .  دادندحتی امام در برابر کسانی مانند خوارج نیز راه صلح و اصالح را ترجیح می
حضرت علی با گفتار خود مردم را به نوعی با رفتار خوارج آشنا کرده و از آنها می خواهد که به 
خاطر حق جویی خوارج وخطاي آنان در پی جویی حق، آنها را مؤاخذه نکنند، چون این کار 

  ). 173تی، ؛ ش86شهیدي، . (موجب هرج و مرج و نابسامانی در اوضاع حکومت و مردم می شود
در نهج البالغه خطبه ها، . تمام موارد فوق الذکر نشانگر ارجحیت صلح و اصالح در نزد امام است

  .نامه ها و سخنان بسیاري آمده است که بیانگر دیدگاههاي اصالحی امام علی می باشد
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ن امام با براي مثال می توان به خطبه سوم نهج البالغه معروف به خطبه شقشقیه اشاره کرد که در آ
بیانی شیوا با صبوري در برابر حق غصب شده خود در باب خالفت ضرورت اصالح میان مردم را 

، 23؛شیروانی، ص10؛شهیدي، ص24؛نواب الهیجی، ص264-251ابن میثم، ص.(مطرح می نمایند
؛ سرخسی؛ 132ش، ص.ه1374؛پرتوي از نهج البالغه، 205، ص1ي شرح نهج البالغه، ج ترجمه

  ). 46ص
قاضیان را مورد خطاب قرار می دهد و ضمن نکوهش آنان به ) ع( نیز حضرت علی 18ي   خطبهدر

 سوره انعام ایشان را دعوت به پیروي 38خاطر پیروي کردن از رأي شخصی، ضمن اشاره به آیه 
ضمنا آنها را به ایجاد صلح وآرامش و پرهیز از ناامنی . می نماید) ص(کردن از قرآن و سنت پیامبر 

  ). 63؛دشتی، ص21؛ شهیدي، ص60سرخسی، ص. (ا می خواندفر
گاهی اوقات امام علی ضمن اعتقاد به ضرورت انقالب با سنجیدن زمان، قیام کردن را بی فایده می 

 38دانستند و در چنین شرایطی راه اصالح جامعه را قیام نکردن می دانستند چنانچه در سال 
، )71؛ شیروانی، ص1ابن أبی الحدید، ج( ر در مصر هجري، بعد از کشته شدن محمد بن أبی بک

خطبه اي ایراد فرمودند و در طی آن، ضمن بیان ویژگی هاي دوره جاهلی و ) ع(امیر المؤمنین 
مردمان آن و نکوهش اوضاع آن دوران، تنهایی و بی یاوري خودش را دلیلی براي انجام ندادن 

ي اندکی   ندادن و تلف نکردن یارانش که عدهقیام ذکر می کند و راه اصالح جامعه را از دست
  ). شهیدي، همان، دشتی، همان) (26ي  خطبه.( بودند، در قیام نکردن می داند

اشاره می کند ) حکومت امام زمان (در آن به حوادث مهم آینده ) ع( نیز که علی 138ي  در خطبه
ي  ، که ایشان را برپا کنندهدانسته است) عج(اصالح واقعی میان مردم را مربوط به حضرت مهدي 

  ). 296، ص2؛پیام امام، ج136شهیدي، ص(ي باطل می داند حق و از بین برنده
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 حافظ صلح و آرامش زندگی مردم تنها حکومت الهی را) ع( حضرت علی 169ي  در خطبه
  .1)323-321؛دشتی، ص175شهیدي، ص(داند ومردم را به بر پاداشتن آن فرا می خواند  می

ز خطبه ها نیز امام علی با دعوت مردم به دوري از فتنه ها می خواهد راه اصالح جامعه در برخی ا
 با بیان عوامل و ریشه هاي فتنه، مردم را به ثابت ماندن در راه 151همیشه باز باشد چنانچه در خطبه 

گران حق در زمانی که فتنه برقرار است فرا می خواند، به طوري که فتنه را سرمایه و میراث ستم
فتنه از گذرگاهی مخفی و نا پیدا روي می آورد، سختی و « معرفی می نمایند چنانچه می فرمایند 

آغازش همچون آثار بر جاي مانده در سنگهاي سخت . زشتی آن در پایان آشکار می گردد
ستمکاران بر اساس عهدي که با یکدیگر دارند، آن را از هم به ارث می . است) ماندگار و دیرپا(
  ). 277؛دشتی، ص148شهیدي، ص... )(رندب

با بیان ویژگی هاي ) ع(نامیده می شود، حضرت علی » قاصعه« ي   نیز که خطبه192ي  یا در خطبه
مردم را ) به عنوان نخستین کسی که عصبیت و خود خواهی را پیروي کرد ( ابلیس و بیان کبرش 

  ). 211شهیدي، ص(ن بماننددعوت می کند که به راه شیطان نروند و از فتنه ها مصو
امام یکی از راههاي اصالح جامعه را دوري از ستم و یاري حق می داند چنانچه در جایی از خطبه 

205  
 دعاي خیر در حق یاوران حق می کند چراکه ایشان در راه اصالح جامعه قدم بر می دارند و می 

خداوند رحمت کند کسی را که حقی را دید و ( » ...یهِرحِم اَهللا ُرجالً رأي حقّاً فَأَعانَ علَ« : فرماید
به آن یاري رساند، یا ستمی را نگریست و از آن باز داشت و یاور حق بود تا به صاحب آن 

  ). 239شهیدي، ص)(برساند

                                                             
  .130خطبه ي : و نیز بنگرید. 1
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پرهیز از ستم و ستمگري را با بیان مبرا دانستن خود از ) ع( نیز امیر ألمؤمنین 224و یا در خطبه ي
  ). 423شیروانی، ص(در همه حال تأکید می کندظلم و ستم 

در نامه . به بحث اصالح توجه نمودند) ع(عالوه بر خطبه ها، در نامه ها و حکمت ها نیز امام علی
بعد از ضربت خوردن حضرت )علیهما السالم ( نهج البالغه که خطاب به امام حسن و حسین 47

آن دو بزرگوار را به یاري کردن ) بت زدندزمانی که ابن ملجم مرادي ایشان را ضر(می باشد، 
ستمدیده و دشمنی کردن با ستمگر فرا می خواند و آن دو و همه خاندان و افراد دیگر از مسلمانان 

اُصیکُما و جمیعِ ( وصیت می کنند » تقواي الهی، نظم در کارها و اصالح میان مسلمانان « را به
ي شیروانی؛شهیدي،  ترجمه)(رِکُم، و صالحِ ذاتِ بینِکُمبِتَقوي اَهللاِ، و نَظمِ أَم... ولَدي

  ). 559؛دشتی، ص320ص
مأموران جمع آوري مالیات را مورد خطاب قرار داده و آنان را به ) ع(در جایی دیگر امیر ألمؤمنین 

رعایت حقوق مردم و بر قراري عدل و انصاف و عدالت میان مردم فرا می خواند، به طوري که 
ي  نامه( ف و عدالت را دلیل آرامش و قیام نکردن مردم علیه حکومت می داندرعایت انصا

  ). شهیدي، همان)(51
 نهج البالغه که طوالنی ترین نامه و در حقیقت وصیت نامه اي خطاب به مالک اشتر 53ي  نامه

در این نامه، حضرت . بیان می شود) ع(نخعی می باشد به روشنی دیدگاههاي اصالحی علی 
 با بیان راهکارهاي برخورد با اصناف مختلف مردم، مالک را مجددا دعوت به رعایت )ع(علی

انصاف و اداي حقوق مردم می نماید و آن را شرط اصلی تداوم حکومت و جلو گیري کردن از 
  ). 343؛ شهیدي، ص943و933انصاري، ص(شورش مردم و رضایت آنها می داند 
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اشعري را مورد خطاب قرار داده و او را به پذیرفتن ابو موسی ) ع(حضرت علی63ي نیز در نامه
مسئولیت هاي حکومتی تا زمانی که بر منصب امارت کوفه است، براي جلوگیري از بروز آشوب 

  . 1)349شهیدي، ص(و فتنه مردم فرامی خواند
ي  در کلمات حکمت آموز خویش نیز به این مسأله) ع(عالوه بر نامه ها و خطبه ها حضرت علی 

با بیان نمود حکومت و قیام ) ع( حضرت علی147در حکمت :ح توجه کرده اند از جملهاصال
، راه اصالح و قیام در راه خدا و برقراري حکومت حق را به روشنی بیان )عج(حضرت مهدي

 شهیدي، 259؛حکمت 669دشتی، ص(189 و188حکمت . ك.ر). 387شهیدي، ص(نموده اند
  ). 403ص

  :به اصالح سخن می گوید آنجا که می فرمایند) ع(ت علی  نیز از تمایل حضر272حکمت 
 » أألَشیاء رتداحِضِ لَغَیمِن هذهِ الم مايت قَدو فتنه ها( اگر دو پایم در این لغزشگاه ( »لَو قَدِأستَو (

حکمت . نیز نگ). 683؛ دشتی، ص501شیروانی، ص)(استوار بماند چیزهایی را تغییر خواهم داد 
  ). 444صشهیدي،  (467

  :نتیجه گیري
تحلیلی در دو بخش انقالب و اصالح تالش نمود تا بتواند به درك -این مقاله با روش توصیفی

اینک در پایان مقاله نتایجی که حاصل .در این زمینه نائل شود) ع(زوایاي مختلف دیدگاه امام علی 
  .این بررسی و واکاوي بود، به شرح ذیل می آید

سیاري از بزرگان اهل سنت در کنار توجه به بحث اصالح، به بحث انقالب برخالف ب) ع(امام علی
البته از مجموع خطبه ها و نامه ها و حکمتهاي حضرت در کتاب نهج البالغه چنین .نیز توجه کردند

                                                             
شهیدي، (50نامه ). 607-605؛دشتی، ص351-350شهیدي، ص(»66 نامه ي65نامه ي. ك.براي مطالع بیشتر ر. 1

  ).545؛ دشتی، ص308شهیدي، ص(37نامه ي ). 489؛ دشتی، ص277شهیدي، ص(10نامه ). 563؛دشتی، ص323ص
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مستفاد می شود که بحث اصالح در نزد ایشان بر انقالب ارجحیت دارد و تا زمانی که امید به صلح 
  .، انقالب مردم علیه حاکمان و کارگزاران جایی نداردوجود داشته باشد

زمانی که جواز انقالب می دهند آن را منوط به وجود شرایطی می دانند که ) ع(حضرت علی 
سبب وجوب انقالب می گردد از جمله نادیده گرفتن حق، وجود ظلم و ستم، از بین بردن کسی 

علی براي پیروزي در انقالب نیز شرایطی را البته حضرت ... که سبب فتنه در طایفه خود شده و
ذکر می کنند از جمله می توان به داشتن نیروي کافی، امید به خدا داشتن، واقع نگر بودن در 

ضمنا امام به بحث . انقالب، سنجیدن زمان مناسب براي قیام و سنجش مردم روزگار اشاره نمود
ون سستی، تنبلی، ترس و زبونی، خیانت و علل شکست قیامها و انقالبها توجه دارد و عواملی چ

  .تفرقه را جزء علل شکست بیان می نمایند
اما امام به بحث اصالح توجه بیشتري دارند و بر این اساس در همه حال مردم و کارگزاران را به 
رعایت حقوق یکدیگر، داشتن انصاف، رعایت عدالت، پرهیز از ایجاد ناامنی و فتنه، دوري از ستم 

  . حق، تالش در جهت ایجاد حکومت اسالمی و ایجاد صلح و آرامش دعوت می نمایندو یاري
  منابع 
  . امور فرهنگی واجتماعی آستان قدس رضوي: ، بی جاترجمه وشرح نهج البالغهش، .ه1355آملی، 

 .غهدفتر نشر فرهنگ اسالمی، بنیاد نهج البال: ، تهراني نهج البالغه ترجمهش،  .ه1378آیتی، عبدالمحمد، 

 .نشر روزگار:، تهران)فارسی وعربی(نهج البالغهش، .ه1379افتخار زاده، محمودرضا، 

 .نشر یاسر:ش، تهران.ه1357، الدلیل علی موضوعات نهج البالغه

 .2-1ي عمومی آیت اهللا مرعشی نجفی، ج کتابخانه: ، قمشرح نهج البالغهش، .ه1377ابن أبی الحدید، 

 .1دفتر نشر الکتاب، ج:، بی جاغهشرح نهج البال، 1362ابن میثم، 

 .ي نهج البالغه ترجمهانصاري، بی تا، 

 .بنیاد نهج البالغه: ش، تهران.ه1373، بازگشت به نهج البالغه

 .کانون انتشارات محمدي:ش، تهران.ه1373بخشی از زیبائی هاي نهج البالغه، 
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 .ت فرهنگ وارشاد اسالمیسازمان چاپ وانتشارات وزار:ش، تهران.ه1374، پرتوي از نهج البالغه

 .1دارالکتب االسالمیۀ، ج:، تهران1385پیام امام، شرح تازه وجامعی بر نهج البالغه، 

 ).ناشر(عزیزاهللا عطاردي:، تهران1351، )عربی(ي استناد نهج البالغه ترجمه

 .ي انتشارات امیر کبیر مؤسسه: ش، تهران.ه1363، )فارسی(ي استناد نهج البالغه  ترجمه

 .بنیاد پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي:ش، مشهد.ه1375، )ابن میثم(ي شرح نهج البالغه  ترجمه

 .4-1دارالتراث الشیعه، ج:، بی تا، تهرانتوضیح نهج البالغه

 .نشر نی:ش، تهران.ه1374، ي ابن أبی الحدید ي تاریخ در شرح نهج البالغه جلوه

 .2-1هج البالغه، انتشارات عطارد، جبنیاد ن:قمحدائق الحقائق فی شرح نهج البالغه، 

 .2- 1انتشارات اسالمیۀ، ج:ش، تهران.ه1344خورشید هدایت، 

 .قمي نهج البالغه،  ، ترجمه1379دشتی، 

 .قم، )به نقل از عبدالمجید معادیخواه(، خورشید بی غروب نهج البالغهش.ه1374رضی، سید، 

 .1 اسالمی، جدفتر انتشارات: ش، قم.ه1378در پیرامون نهج البالغه، 

انتشارات –سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی :، تهران، اعالم نهج البالغهش.ه1373سرخسی، 
 .1عطارد، ج

 . بنیاد نهج البالغه:ش، تهران.، ه1375، شرح حکم نهج البالغه

 .ش، بی جا.ه1363، )ع(شکوفه هاي خرد یا سخنان علی

 .انتشارات بعثت: تهرانبی تا،شگفتی هاي نهج البالغه، 

 ).شرکت انتشارات علمی وفرهنگی:(، تهراني نهج البالغه ، ترجمهش.ه1378، شهیدي

 .ي انتشارات دارالعلم، نوبت دوم مؤسسه:، قم)ع(ي امیر المؤمنین  نهج البالغه، 1383شیروانی، علی، 

 .  تبلیغات اسالمیي هنري سازمان حوزه:، تهراناز نهج البالغه) ع(سخنان علیش، .ه1375فاضل، 

 .مطبعۀاإلستقامۀ:، بی تا، قاهرهشرح نهج البالغهعبده، 

 .ي دارالهجرة مؤسسه: ، بی تا، قمنهج البالغهصبحی صالح، 

 .بنیاد نهج البالغه:ش، قم.ه1364، )ي سوم مقاالت کنگره(کاوشی در نهج البالغه
 .مطبعۀ میمنۀ: بیروتشرح نهج البالغه، ق، .ه1339قزوینی حائري، 

 .5-1ج:، بیروتشرح نهج البالغهش، .ه1376موسوي، سید عباس، 
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دفتر نشر وپخش :، قمي نهج البالغه نخستین نیم قرن از تاریخ اسالم در آیینهش، .ه1380معادیخواه، عبدالمجید، 
 .معارف

 .اخوان کتابچی:، بی تا، تهرانشرح نهج البالغهنواب الهیجی، 
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  مخـالفانبا ي برخورد و شیوه) ع(امـام علی 
  )خوارج: بررسی موردي(

  
  )دانشیار گروه عربی دانشگاه رازي(علی سلیمی  

  )کارشناسی ارشد گروه عربی دانشگاه رازي(وجیهه سروش  
  

  چکیده
شیوه رفق و مدارا و گذشت، مهمترین روش برخورد امام علی با مخالفان و به ویژه با خوارج بوده 

اند، با گروهی اند اما به خطا افتاده حکیمانه، میان کسانی که در پی حقیقت بودهاو در کالمی. است
خوارج نمونه دسته اول هستند که آن . شوداند، تفکیک قائل میکه از اول به دنبال باطل بوده

حضرت تا زمانی که آنها دست به شمشیر نبردند که به تبع آن، امنیت و مصالح عمومی مردم به 
دراین نوشتار، ابتدا مخالفان سیاسی آن . نمودتاد، از درگیري با آنها خود داري میافخطر می

و . بندي شده، سپس به بحث درمورد خوارج وعقاید انحرافی آنها پرداخته شده استحضرت دسته
سعی شده است به این پرسش پاسخ داده شود که از شیوه برخورد امام با مخالفان به عنوان یک 

توان توان آموخت، و چگونه و تا چه میزان، در زمانهاي مختلف می چه درسهایی میالگوي عملی،
تواند آن شیوه را در برخورد با مخالفان در از آن بهره گرفت، و آیا به جز آن حضرت، کسی می

 پیش بگیرد؟ 

  . امام علی و مداراي با دشمن، خوارج، دشمنان امام علی:واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
در مقایسه با خلفاي پیشین، به جهت رویارویی ایشان با معظالت ) ع( خالفت امام علی دوران

ازجمله مخالفان سیاسی دوره ایشان، ناکثین، .  اي برخوردار استسیاسی فراوان از اهمیت ویژه
قاسطین و مارقین بودند که در این مقاله به بحث در مورد مارقین یا خوارج که به دلیل تفاوت با 

ي امام زیرا به گفته. ده استالفان دیگر از حساسیت بیشتري برخوردار بودند،  پرداخته شمخ
آن که در پی حق باشد و خطا کند، مانند کسی نیست که طالب باطل بوده و آنرا یافته ) ع(علی

  ) 61نهج البالغه، خطبه. (است
گشاي بسیاري از تواند راه میبا مخالفین سیاسی و بویژه با خوارج) ع(شیوه هاي برخورد امام علی 

تا چه ) ع(و اینکه آن حضرت . ها باشدمشکالت و معظالت اجتماعی و سیاسی مردم در همه زمان
گذاشت و در مقابل گروه تندرو و ي آراء و نظرات آنان باز میمیزان عرصه را براي بیان آزادانه

هدف از این مقاله دفاع از مدارا و . نمودخشن خوارج تا چه اندازه به مدارا و مالطفت رفتار می
با خوارج، هر یک در جایگاه خود است و طی این مقاله به این پرسش ) ع(برخورد قاطع امام علی 

در ) خوارج(نحوه برخورد با مخالفان سیاسی ) ع(پاسخ خواهیم گفت که از دیدگاه امام علی 
  .خالفت برخوردار بوده اندشرایط مختلف چگونه بوده و آنها تا چه اندازه از آزادي م

  هاي برخورد امام با جرائم شیوه -1
هاي مختلفی دارد که در اینجا به بررسی آنها در سه زمینه تعدي برخورد با مجرمان و منحرفان شیوه

تر از همه تعدي به حقوق به حقوق الهی، تعدي به حقوق شخصی امامان و پیشوایان دینی و مهم
  . پردازیممردم می
شد و امام کار حکم و کرد و دچار کفر و ارتداد میکه مجرمی به حقوق الهی تعدي میهنگامی 

کرد آنان را متوجه گناه و خطاي خود کند و به توبه قضاوت را بر عهده داشت، غالباً سعی می
  . گذشتمیدعوت نماید و در صورت پذیرش توبه و اقرار به گناه خویش از گناه آنان در
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چنین بوده است که از خطاي مجرمان و منحرفان ) علیهم السالم(و ائمه اطهار ) ص(ي پیامبر سیره
. گذاشتندگذشتند و بنا را بر عفو و گذشت آنها میمیشان بود درکه مربوط به حقوق شخصی

برخورد با خوارج و دیگر مخالفان، آن زمان که به حقوق فردیشان تجاوز در) ع(چنانکه امام علی 
کردند و همواره شد، صبر و بردباري پیشه مییشان در مجامع عمومی توهین میشد و به امی

: فرمودکرد و میهاي دشمنان دعوت میي صدر در مواجهه با کارشکنییارانش را به لزوم سعه
. اش تنگ باشد، براي اداء حق تاب نیاورد کسی که سینه".من ضق صدره لم یصبر علی أداء الحق"

  ) 176نهج البالغه، حکمت. (داندام توانایی و قدرت را ارزشمند میایشان عفو به هنگ
توانند حق را بر پا دارند که براي برپاداشتن حق باید محکم واستوار و قاطع بود و فقط کسانی می

دلشاد تهرانی، . (در راه برپایی آن، سستی نورزند و از استواري دور نشوند و سازشکاري ننمایند
در جرایمی که به حقوق عمومی و اجتماعی مردم تجاوز و حقی از ) ع( علی امام) 278، ص1387

ضمن سعی در پیشگیري از چنین جرایمی به هنگام .  نمی آمدشد، هیچگاه کوتاهآنان پایمال می
  .کردوقوع آها به شدت با مجرمان برخورد می

  با مخالفان سیاسی و عقیدتی) ع( نحوه برخورد امام علی -2
خالفان سیاسی آن دسته از شهروندان هستند که مشروعیت حکومت و شخص حاکم و مقصود از م

تابند و در صدد تغییر وضع موجود هستند و نمیهاي نظري و اجرایی حکومت را برهمچنین شیوه
شود که با عدم بیعت یا شکستن بیعت از اطاعت مخالف سیاسی به شخص یا گروهی اطالق می

. داردهاي مسالمت آمیز یا قهرآمیز سربرتافتن خود را ابراز میبا روشحاکم سیاسی سربرتافته و 
برخورد با مخالف سیاسی، ) ع(بر اساس دیدگاه و سیره امام ) 3، ص1383صالحی نجف آبادي، (

ي عملی و باشد، ولی چنانچه مخالف سیاسی جنبهدر ابراز عقیده مبتنی بر مدارا و گذشت می
ي برخورد مبتنی پیدا نماید، شیوه) مانند شورش و نا امنی(ال مجرمانه آمیز و همراه با اعمخشونت

  )همان. (بر مقابله به مثل خواهد بود
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اال داشته وجایگاه ارزش آن مورد نرمخویی و انعطاف پذیري درفرهنگ اسالمی، ارزشی بس و
 و نه در  اسالمهاي خشونت در تقابل با این فضیلت اخالقی قرار گیرد، نه در اگر واژه. توافق است

  . نزد هیچ خردمندي قابل پذیرش نیست
ي معاشرت اجتماعی با مردم در اسالم نرمخویی، مهربانی، بخشش، گذشت و مدارا، اصول اولیه

ي کلی، سفارش نشده مگر در مواردي که احقاق حق و نشر است و خشونت به عنوان قاعده
، 1379واثقی، . (ضرورت، ممکن نباشدعدالت و هدایت، جز با اعمال خشونت مشروع و در حد 

هاي الهی و دینی با حجت": ي لزوم مدارا با دشمن فرموده است عالمه مجلسی نیز درباره) 34ص
عالمه مجلسی،  (".گرددهاي خداوند ظاهر نمیشود و برهانعصبانیت و خشونت استوار نمی

   )331، ص5ق، ج1403
ي کار مواره مالطفت و مدارا با آنان را سرلوحهنیز در برخورد با مخالفانش ه) ع(حضرت علی 

رأس ". ي سیاستمداري استداد، چرا که از دیدگاه ایشان چنین رفتاري، ریشهخویش قرار می
و همچنین نرمی و بخشندگی انسان ) 413، ص1، ج1335غرر الحکم،  (".السیاسه، إستعمال الرفق

 چنانکه این نرمی و ".سخائه یحببه اِلی أعدایهرفق المرء و ". دارداو را نزد دشمنانش محبوب می
- هزار نفر می12هاي امام باعث شد دست کم دو سوم از خوارج که درآغاز به مدارا و روشنگري

همچنین آن حضرت  )220، ص6، ج1385یوسفیان، . (رسیدند، از صف مخالفان بیرون بیایند
ال ییأس الضعفاء من ...هللا علی ماأهمک وفاستعن با": فرمایندي مدارا و قاطعیت بجا، میدرباره

درآنجا که . خویی را با اندك نرمی، بیامیز پس در مشکالت از خدا یاري جوي و درشت".عدلک
کردن بهتر است، مدارا کن و در جایی که جز با درشتی کار انجام نگیرد، درشتی کن، پر و مدارا

ي چشم و در روتن باش و در نگاه و اشارهروي وفبالت را برابر رعیت بگستران، با مردم گشاده
سالم کردن و اشاره کردن با همگان یکسان باش، تا زورمندان در ستم تو طمع نکنند و ناتوانان از 

  )41نهج البالغه، نامه. (عدالت تو مأیوس نگردند
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ي به نحوي بود که ایشان عالوه بر مدارا با مخالفان، قبل از جنگ و برا) ع(ي امام علی سیره
پیشگیري از فتنه، پس از جنگ نیز هم چنان مالطفت و مدارا را به عنوان مهم ترین الگوي رفتاري 

ایشان یاران را به رعایت اصول اخالقی . ي عمل خویش قرار داده بودبراي برخورد با آنان سرلوحه
) 47لبالغه، نامهنهج ا. (خواستند اجساد دشمن را مثله نکنندکردند و از آنان میو انسانی سفارش می

   )14و60همان، نامه. (هاي مردم نشوند و اموال آنان را چپاول نکنندو وارد خانه
، چنانکه گماشتکرد بلکه به مداواي آنان همت میامام نه تنها با مجروحان دشمن بدرفتاري نمی

اساس روایتی بر. خوردگان را براي مداوا به کوفه انتقال داددر جنگ با خوارج، چهل نفر از زخم
هایشان سپرد تا خود به مداوایشان رسید به خانوادهدیگر، آنان را که تعدادشان به چهارصد نفر می

  ) 424، ص2ق، ج1285ابن أثیر، . (بپردازد
  خوارج -3

صف آرایی کردند، اینان که تا واپسین ) ع(خوارج گروهی بودند که در برابر حکومت امام علی 
لوحی در دام عمر رفتند، بر اثر سادهبه شمار می) ع(ن امیرمومنین روزهاي جنگ صفین از سپاهیا

آیت اهللا ) 15، ص1379یوسفیان، . (بن عاص گرفتار آمدند و امام را به پذیرش صلح وادارساختند
تقواي ظاهري خوارج طوري بود که هر مؤمن نافذ ": گویدمطهري درباره خوارج چنین می

جوي تاریک و مبهم و فضایی پراز اشک و دودلی به وجود آمده . داشتاالیمانی را به تردید وامی
ي زیاد، پیشانی و سر زانوهایشان پینه بسته بود، زاهدانه  هزار نفر بودند که از سجده12بود، آنان 

کردند و زبانشان همواره به ذکر خدا جاري میپوشیدند و زاهدانه زندگیخوردند، زاهدانه میمی
ها رابا فشار بر روي ي کسريشناختند و ثقافت اسالمی نداشتند و همه را نمیبود، اما روح اسالم

نظر، ظاهرپرست، جاهل و جامد بودند و سدي بزرگ در خواستند جبران کنند، تنگسجده می
  ) 112، ص1379مطهري،  (".برابر اسالم
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دند و فقط ظاهر اسالم مند بودند ولی با روح اسالم آشنا نبوآنان گروهی بودند که به اسالم عالقه
ویژگی بارز آنان برخورد از موضع حق مطلق بود و با همین جزمیت در معادالت . شناختندرا می

ي آنان مخالف بود به کفر و ارتداد یافتند، پس هر کس را که با اندیشهفکري و سیاسی حضور می
  :تحمیل کردند) ع(م آنان سه چیز را بر اما. دادندکردند و مورد خشونت قرار میمتهم می

  ).ص(بس و حکمیت قرآن و سنت پیامبر پذیرفتن آتش) 1
  .پذیرفتن ابوموسی اشعري به عنوان داور براي حکمیت) 2
  . حذف عنوان و لقب امیر المومنین از متن پیمان داوري و حکمیت) 3

ا که اعتقاد به کفر ي کسانی ردانستند و همهالقتل میرا کافر و واجب) ع(آنان سر انجام، امام علی 
ي قلبی نیست، بلکه عمل به تنها عقیدهکردند، آنان معتقد بودند که ایمان نه او نداشتند، تکفیر می

اوامر و ترك منهیات جزء ایمان است و هر کسی به محض ارتکاب یک حرام یا ترك یک 
 ستمگر را بدون هیچ شود و نیز امر به معروف و نهی از منکر و شورش والی بر امامواجب کافر می

 "ال حکم اال هللا" معروفشان شعارچنان که از ) ع(دانستند، آنان در برابر علی شرطی واجب می
  . آشکار است، قایل بودند که مردم و اجتماع هیچ احتیاجی به امام و حکومت ندارند

می، نگري، نداشتن تحلیل درست سیاسی و نا آگاهی از حقایق و معارف اسالنادانی، سطحی
این ویژگی باعث گردید که آنان به . بوده است) ع(ترین دالیل مخالفت آنان با امام علی اصلی

آلت دست شیطان ) ع(هاي معاویه و عمروعاص گرفتار آیند و به تعبیر امام علی آسانی در دام حیله
 را به نظري و تحجر خوارج به جایی رسیده بود که با اندك بهانه اي مخالفان خودتنگ. شوند

  ) 229، ص6، ج1385یوسفیان، . (دادندارتداد متهم کرده و به قتل آنان فتوا می
، به لحاظ معنوي نیروي فراوان خواستنبرد با خوارج هرچند توان نظامی و مادي چندانی نمی

رفت، زیرا این گروه غالبا قاریان قرآن به شمار می) ع(هاي امام ترین جنگطلبید و از حساس می
خود ) ع(کرد و امام علی داري آنان میزندهي آنان حکایت از تعبد و شبد و پیشانی پینه بستهبودن
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من فتنه را نشاندم و کسی جز من دلیري این کار را نداشت، از آن پس موج ": فرماید باره میدراین
  ) همان (".تاریکی آن برخاسته بود و گزند آن همه جا را فراگرفته بود

هاي امام و اهانت به ایشان در هم زدن سخنرانیهاي خوارج و ایجاد اخالل و برکنیبا وجود کارش
لهم علینا ": فرمایدداشت، چنانکه حضرت میمجامع عمومی، آن حضرت حقوق آنان را پاس می

أن ال نمنعهم المساجد أن یذکرو اهللا فیها، وأن ال نمنعهم الفیء مادامت أیدیهم مع أیدینا، : ثالث
آنان را از مساجد که نام خدا را در آنها بر :  آنان را بر سه حق است" نقاتلهم حتی یقاتلوناوأن ال

هاي عمومی و غنایم تا زمانی که دستشان در کنیم، و آنان را از درآمدآورند منع نمی میزبان
، 1387نی، دلشاد تهرا. (جنگیمسازیم و تا با ما نجنگند، با آنان نمیجنگ همراه ماست محروم نمی

  )217ص
ها رعیتش، با خوارج در نهایت آزادي و تسامح رفتار کرد، او خلیفه است و آن) ع(حضرت علی 

هر گونه اعمال سیاستی برایش مقدور بود، اما او زندانشان نکرد و شالقشان نزد و حتی سهمیه آنان 
این مطلب در تاریخ زندگی نگریست، المال قطع نکرد، به آنان نیز همچون سایر افراد میرا از بیت

ها در همه جا در اظهار عقیده عجیب نیست، اما چیزي است در دنیا کمتر نمونه دارد، آن) ع(علی 
-شدند و صحبت میي آزاد با آنان روبرو میآزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده

-135، صص2مبرد، ج (.گفتندکردند و استدالل یکدیگر را جواب میکردند، طرفین استدالل می
136(  

خواهی مردمان را از جمله طلبی و عدالتصراحت بیان و آزادي انتقاد و حق) ع(امیر المؤمنین علی 
خواست که گزاران خود نیز میهاي اصلی و اساسی حکومت خود قرار داده بود و از کارپایه

نان خود را با آنان در میان فضایی فراهم کنند که مردمان به راحتی و بدون دغدغه و نگرانی، سخ
زیرا که ) 83-82، صص1387دلشاد تهرانی، . (بگذارند و انتقاد و اعتراض خود را بیان دارند

. یابدي بیان و فرهنگ نصیحت و انتقاد سامان نمیي سالم و سیاست صالح جز در سایهجامعه



      

            

 »نهج البالغه و علوم انسانی«دومین همایش ملّی           

 
338 

 مجامع و مساجد رودرروي فقط در گفتگوهاي خود با امام تندي روا میداشتند بلکه درخوارج نه 
آوردند و امام نیز از سر رحمت و محبت خواستند، به زبان میایستادند و هرچه میآن حضرت می

همان، . (کردورزید و مدارا میها رفق میگفت و نسبت به رفتار ناروا و زشت آنبا آنان سخن می
  ) 359ص

و ضرورت شنیدن سخن حق، از سوي  نهج البالغه در مورد آزادي بیان 216ي ایشان در خطبه
 ".کان العمل بهما أثقل علیه... فال تکلمونی بما تکلم به الجبابرة": فرمایدحاکم اسالمی چنین می

کاریها و گویند، سخن مگویید و آن مالحظهسان که با جباران و ستمگران سخن میبامن آن
د، در برابر من اظهار مدارید و شنیدن داریهاي مصلحتی را که در برابر مستبدان اظهار میموافقت

کسی که شنیدن حق بر او خواهم مرا بزرگ انگارید، زیرا آنحق را بر من سنگین مپندارید و نمی
  .سنگین باشد یا نشان دادن عدالت بر وي دشوار بود، عمل به حق و عدالت بر او دشوارتر است

ابل، قصد توطئه، جنگ و خیانت علیه شریعت اسالمی، تسامح را در صورتی پذیرفته که طرف مق
آمیز به دور از هرگونه تجاوز و اسالم و مسلمین را نداشته باشد، بلکه خواهان زندگی مسالمت

اي نیز کند و دستورات ویژهتعدي باشد که قرآن کریم با بیان محکم خود از این شیوه استقبال می
  ) 153ص، 1379اخوان کاظمی، . (استدر این رابطه صادر کرده

هاي خوارج، اصل را بر مدارا و مالطفت قرار داده بود و در برخورد با کارشکنی) ع(حضرت علی 
ها را در برخوردهایی که با خوارج داشتند و تا موقعی که اقدامی از جانب آنان سرنزده بود و راه

صرفا با ارشاد و امن نکرده بودند و دست به نهب و غارت و لشکرکشی علیه مسلمین نزده بودند، نا
کوشید، اما زمانی که با حکومت اسالمی درافتاده و وارد جنگ شدند، موعظه در هدایت آنان می

تسامح و مدارا دیگربا آنان روا نبود، زیرا که . ها وارد نبرد شدندخون آنان را مباح دانسته و با آن
  .خواستند در جامعه اختالل ایجاد کنندمی
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گریز و تنها مبتنی بر تساهل و تسامح و نفی مطلق خشونت در ی قدرتنظام سیاسی علوي، نظام
روابط متقابل مردم و حکومت نیست بلکه در جهت حفظ وضعیت متعادل و دوام مقبول خود از 

امنی و ثباتی و ناجوید و با عوامل داخلی و خارجی بیقدرت و اقتدار مشروع خویش، سود می
خیزد و در این راستا ي عادله به مبارزه آشکار برمییه جامعهي خشونت و تهدید علعوامل موجده

 192ي در خطبه) ع( امام علی )همان. (حتی از صدور حکم جهاد و قیام ضروري ابایی ندارد
أال و قد أمرنی اهللا بقتال أهل البغی و النکث و ": دارندالبالغه به خوبی این مطلب را بیان می نهج

ا المارقۀ فقد دوخت، و أما شیطان الردهۀ فقد کفیته بصعقۀ سمعت لها و أم... الفساد فی األرض
  . وجبۀ ورجۀ صدره

شکنان و فسادکنندگان در زمین خداوند مرا به جنگ با سرکشان تجاوزکار، پیمان!آگاه باشید(
بانگ ) شیطان ردهه(مارقین خوارج شده از دین را خوار و زبون ساختم و رهبر خوارج . فرمان داد

 14، همچنین در نامه اي قلبش را به تپش آورد و سینه اش را لرزاند و کارش را ساختعقهصا
واِن ثتمن أعراضکم و سببن ...ال تقاتلوهم حتی یبدؤوکم": فرمایدالبالغه در این باب می نهج

 با دشمن جنگ را آغاز نکنید تا آنها شروع کنند، زیرا بحمداهللا حجت با شماست و ".امراءکم
ر جنگ نبودنتان، تا آنکه دشمن به جنگ روي آورد، حجت دیگر بر حقانیت شما خواهد آغازگ

اگر به اذن خدا شکست خوردند و گریختند، آن کس را که پشت کرده، نکشید وآن را که . بود
قدرت دفاع ندارد، آسیب نرسانید ومجروحان را به قتل نرسانید، زنان رابا آزار دادن تحریک نکنید 

   )14نهج البالغه، نامه . (ي شما را بریزند، یا امیران شما را دشنام دهندهرچند آبرو
ال ": فرمایدکند و میایشان در خطبه اي دیگر از وجوب مدارا کردن اصحابش با خوارج یاد می

. کمن طلب الباطل فأدرکه) فأعطی(الخوارج بعدي، فلیس من طلب الحق فأخطاه ) تقتلوا(تقاتلوا 
 بعد از من با خوارج جنگ نکنید، زیرا کسی که در جستجوي حق بوده و ".صحابهیعنی معاویه و ا

به برخورد با ) ع(امام علی . خطا کرد، مانند کسی نیست که طالب باطل بوده و به آن رسیده است
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واِنی من ضاللهم الذي ": فرمایدخوارج به این دلیل که از جمله فرامین الهی است، ایمان دارد و می
 من به گمراهی آنان "....والهدي الذي أنا علیه لعلی بصیرة من نفسی و یقین من ربیهم فیه 

نهج البالغه، .... ( اموهدایت خود که بر آن استوارم، آگاهم و ازطرف پرودگارم به یقین رسیده
  )62نامه 

  نتیجه
هاي دینی با مخالفان و به ویژه خوارج یک الگوي ماندگار براي حکومت) ع(ي برخورد امام شیوه

آنان از نظر آن حضرت، آزادي عقیده و امکان تبلیغ آن را داشتند، . روددر طول تاریخ به شمار می
ي آنان مشروط به عدم توطئه و دوري از درگیري با مسلمانان و عدم اما آزادي اعمال عقیده

ه بود، امام صرفا به خیانت به مسلمانان بود و تا زمانی که اقدامی از این نوع، از جانب آنان سرنزد
کرد، اما آن زمان که خوارج دست به شمشیر بردند و جنگ را آغاز موعظه و ارشاد آنان بسنده می

اما در این . ي آنان را سرکوب کردکردند، آن حضرت به برخوردي قاطع با آنان پرداخت و فتنه
نش را به رعایت اصول اخالقی و داد و یاراي رفتار عالی و انسانی با آنان ادامه حال نیز، به شیوه

شیوه برخورد امام با خوراج در تاریخ اسالم، بی بدیل است، یک . انسانی در باره آنها سفارش نمود
هاي سر در گم در مسائل دینی و الگوي عالی از تدبیر یک امیر دانا و حکیم براي خروج از کالف

  .سیاسی در جامعه اسالمی است
  منابع

، داراحیاء شرح نهج البالغه، بتحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، )ق1378(معتزلی، عزالدین بن هبۀ اهللا، ابن ابی الحدید ال
  2الکتب العربیۀ، مصر، ج

کتاب ، برگرفته از »عدالت و خشونت«، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، مقاله )1379(اخوان کاظمی، بهرام، 
  ، تهراننقد

  2، انتشارات دریا، تهران، چدولت آفتاب، )1387(دلشاد تهرانی، مصطفی، 
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ي ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه)سیاست (6ج، )ع(نامه امام علی دانش) 1385(رشاد، علی اکبر، 
  3اسالمی، تهران، چ

  4محمد دشتی، انتشارات پیام عدالت، تهران، چ: ، مترجمنهج البالغه) 1387( الشریف الرضی، 
، پایگاه در برخورد با مخالفان سیاسی) ع(ي امام علیبررسی سیرهي نامه، پایان)1383(ي، عباس، صالحی نجف آباد

  حوزه
  2، دار بیروت، بیروت، ج، الکامل فی التاریخ)ق1285(، أثیرعزالدین، ابن

 1، دار الحدیث الثقافیۀ، قم، ج)1335(، غررالحکم

  2یروت، ج، مؤسسۀ المعارف، ب، الکامل فی اللغۀ و األدبمبرد
  24، انتشارات صدرا، تهران، چسیري در نهج البالغه، )1379(مطهري، مرتضی، 

  3ي فیض اإلسالم،  مؤسسه انتشارات فقیه، تهران، چ،  ترجمه)1378(، نهج البالغه
، برگرفته از »حسن و قبح خشونت«، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، مقاله )1379(واثقی، محمد حسین، 

  د، تهرانکتاب نق
  ي فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، مؤسسه»و مخالفان) ع(امام علی «، مقاله )1379(یوسفیان، حسن، 
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  عدالت سنگ بناي حکومت علوي

  
  )استادیار دانشگاه پیام نوراستان مرکزي(دکتر مجتبی رفیعی 

 )اهدکارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه ش(سجاد حبیبیان 

  )کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه پیام نور(معصومه جانعلی زاده 
  

  چکیده
تاریخ،  طول در همواره که است انسان فطري و اساسی نیازهاي از یکی آن اجراي و عدالت
 در واقع فسلفه حکومت .است کرده فراهم انسانی جوامع توسعه مناسب جهت بستري آن وجود

موضوع مهم در مفهوم عدالت و جایگاه آن نقشی است که عدالت از دید . تدینی، عدالت اس
با اندك تأملی در کلمات و بیانات امام علی علیه السالم .در حفظ تعادل اجتماعی دارد) ع ( علی 

، جایگاه خاص و اهمیت »حکومتعدالت و «به روشنی این نکته به دست می آید که مسأله 
این دو مقوله به حدي مهم است که اگر تمام تالشها و . ار داشته استاي نزد آن امام بزرگو ویژه

حکومت بدون . مجاهدات علی علیه السالم را در راه تحقق آن بدانیم سخنی به گزاف نگفته ایم
 بنابر اهمیت این .عدالت براي آن حضرت، از آب بینی حیوان یا کفش کهنه، کم بهاتر می نمود

ویژه جهان معاصر، تالش شده است تا در این نوشتار، موضوع مزبور، موضوع در همه دوره ها، به
  .تحلیل و بررسی شود

عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و ( عدالت، ابعاد عدالت، اقسام عدالت:واژه هاي کلیدي
  )عدالت اداري
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  مقدمه
 هستی امنظ در تعادل و تقارن ادراك بر مبتنی شناختی زیبایی مباحث از بسیاري عدالت، محور

 مطرح باال بسیار سطحی ذهنیت، در مرتبه حیث از که است فلسفی موضوعی اینکه ضمن است؛

 در و سازد می فعال خود ماهیت و چیستی ادراك براي تالش در را فلسفی اذهان و می شود

 چالش به را سیاسی فلسفی متنوع هاي سیاسی، آموزه علوم حوزه به فلسفی یافته هاي تسري

 واقع سیاسی گروه هاي و احزاب توجه مورد که است سیاسی مبحثی دیگر سوي از کشد؛ می

 نظرگاه از شود؛ می سبب عدالت و قدرت رابطه پیرامون را دنباله داري منازعات شده است و

 فقرزدایی اقتصادي و ثروت، توسعه توزیع مباحث در که مهم است اي مقوله نیز اقتصادي

 حفظ و فرهنگی انسجام و ثبات آن، الزمه تحقق فرهنگی نمصلحا منظر از یابد؛ می انعکاس

 بعثت قسط، علت واژة بر تأکید آن، با مذهبی، استقرار دیدگاه از و شود؛ می تلقی ملی هویت
 در گردد که می تلقی اجتماعی هاي سیستم کمال تعبیري، حد به و) 25:الحدید سورة(انبیاء 

بشر امروز و دیروز ).1382:22پورعزت، (است شده داده وعده موعود در آینده گوناگون مذاهب
اي که این موضوع به یک آرمان بشري تبدیل شد که  گونهتشنه اجراي عدالت بوده و هست به

شاید دلیل این همه . موانع بسیاري از قبیل جهل و بی خبري وخود کامگی در تحقق آن وجود دارد
هاي مختلف زندگی و خم  الت در صحنهتشنگی و عشق به عدالت ریشه در محرومیت بشر از عد

شاید به همین . هاي ناروایی است که در طول تاریخ تحمل کرده است شدن کمر او زیر بار ستم
ولَقَد کَتَبنَا فِی الزَّبورِ « ند  جهت باشد که ادیان الهی بشارت به اجراي عدالت در آخر الزمان را داده

ضدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرعونَمِن بالِحالص ادِيا عِبرِثُههاي ناب اسالم  در اندیشه). 105:انبیاء(» ی
عدالت به عنوان مقصد نهایی حیات بشر معرفی نشده و گام نخست براي رسیدن به ) ص(محمدي

شود چراکه اسالم اگرچه براي  هاي واالیی چون سعادت و تکامل نهایی انسان محسوب می آرمان
ان اهللا : (اي قائل شده و در قران کریم خداوند بدان امر فرموده است  ویژهعدالت ارزش و اهمیت
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و در جاي دیگر امر کنندگان به عدل و داد را در صراط مستقیم ) 90:نحل)(یأمر بالعدل و االحسان
بر )) ع(پیامبر و ائمه(و رهبران الهی ) 76:همان(حق معرفی نموده و بر برتري آنان حکم کرده است

اند و در آینده نگري اسالم براي  سخت کوشیده ندا و همگان را بدان دعوت نمودهاجراي آن 
جهان، تحقق کامل آن را تحت حکومت واحد جهانی در عصر ظهور منجی کل، براي بشریت 

ترین آرمان اسالم براي بشر معرفی  نوید داده است اما با این همه در فرهنگ اسالمی عدالت نهایی
 خاصی در اصول حاکم بر روابط انسانی اولین  دارا بودن برجستگی   در عیننشده است زیرا عدالت

گام براي رسیدن بشر به تعالی مادي و معنوي معرفی شده است و زمینه ساز اجراي اصول برازندة 
 .است... ،  رافت،  احسان، رحمت و عفو و گذشت، اخوت: دیگري چونان

  تعریف عدالت
 2دولت وجود ضرورت توجیه مبناي و1حاکمیت مشروعیت پایه عدالت، سنگ تحقق واقع در

 داشته ل مشغو خود به را بشر ذهن دیرباز انتزاعی، از بسیار مفهومی مثابه به عدالت.شود می تلقی

 فلسفه ت سؤاال ترین محوري از یکی مثابه عدالت، به چیستی درباره مباحثه که جایی تا است؛

 و4، انصاف3برابري چون عدالت، مفاهیمی مفهوم با طارتبا در.دارد استمرار سیاسی، همچنان

 به آن با متفاوت مفهومی با گاهی و آن با مترادف گاهی که شوند می مطرح نیز 5مساوات

 هم به ربطی هیچ عدالت و برابري کنند که می تصور اي مثال، عده براي اند؛ شده کارگرفته

 فرض ذاتی ارزش فاقد را برابري ولی ددانن می ارزشمند خود ذات در را عدالت آنها .ندارند

 میزان.یکسانند و مفهوم، مترادف دو این که کنند می تصور دیگر برخی که کنند؛ درحالی می

                                                             
1 governance 
2state 
3 equity 
4 fairness 
5 egality 
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شود،  می تشدید سیاسی فلسفی هاي نظریه رویارویی عدالت، درهنگام نظرها درباره اختالف
 بندي طبقه  اساسبر عدالت درباره سیاسی مکاتب آراء اجمالی بررسی ، به)1(درجدول

  ). 117- 1380:83پور عزت،  (.شود می پرداخته 1جیمزاستربا
بندي  طبقه سیاسی، براساس فلسفی عمده آموزه شش هاي ویژگی از برخی ):1(جدول

  استربا.پی.جیمز

  
  :در معناي عدالت فرمود) ره(حضرت امام خمینی

                                                             
1 James P. Sterba 
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 از امهات فضایل اخالقیه بدان که عدالت عبارت است از حد وسط بین افراط و تفریط و آن«
است، بلکه عدالت مطلقه تمام فضایل باطنیه و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفسیه و جسمیه 

  )147: 1382امام خمینی، (».است
عدل بر چهار :در بیان حقیقت عدل آنرا بر چهار پایه استوار می داند و می فرماید)ع(امیر مومنان 

نیکو داورى -3 دانشى عمیق و به حقیقت رسیده، -2یش،  فکرى ژرف اند-1:پایه استوار است
پس کسى که درست اندیشید به ژرفاى دانش رسید و آن .  استوار بودن در شکیبایى- 4کردن 

کس که به حقیقت دانش رسید، از چشمه زالل شریعت نوشید، و کسى که شکیبا شد در کارش 
: 30نهج البالغه، فقیهی، حکمت(د کرد زیاده روى نکرده با نیکنامى در میان مردم زندگى خواه

344-345.(   
  عدالت ابعاد

 1اي رویه عدالت
 زمان برنامه یک درقالب ها رویه.هستند کار انجام نحوه و عملیات شیوه کننده مشخص ها رویه

 شیوه کننده تعیین ها واقع، رویه در. کنند می مشخص را آتی فعالیتهاي انجام شده، نحوه بندي

از  شده درك اي، عدالت رویه عدالت). 1379:212، رضائیان(سازمانند ختلفم سطوح در عمل
 ,W.Gilliiand ,Groth , Lbid ).است گیري تصمیم براي استفاده مورد هاي رویه

2001:155) 
  2 اي مراوده عدالت

 مطرح اي رویه عدالت با مرتبط مباحث دنبال اي، به مراوده عدالت هاي بحث 1990 دهه در

 نحوه بر عدالت از جنبه این که معنا بدین گرفتند بر در را سازمانی اعمال انسانی هجنب و گشتند

                                                             
1 procedural justice 
2 interactional justice 
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 بنابراین .نماید می مردم، تمرکز با منابع و ها پاداش کننده کنترل افراد سایر یا مدیریت رفتار

 و منبع بین احترام و ادب، صداقت قبیل از ارتباطات فرایند از هایی اي، جنبه مراوده عدالت
 .(Cohen-cherash & Spector,2001:281) گیردمی بر در را کننده افتدری

 1توزیعی عدالت
 درمبادالت دریافتی نتایج به و دارد انصاف و اجتماعی مطالعات در ریشه که توزیعی عدالت

 ها ورودي نسبت به دریافتی هاي پاداش ازاینکه ادراك داردبه شود، اشاره می مربوط اجتماعی

 با ها پاداش بودن منصفانه منزله به توزیعی اخیر، عدالت یاخیر؟درمطالعات است بوده منصفانه

 .شود می تعریف) شده، مسئولیت ها پذیرفته هاي ها، نقش تالش(کارمند هاي آورده به توجه
هستند،  اخالقی و مناسب، درست پیامدها که میزانی مورد در جامعه یک افراد که هنگامی

 می قرار داوري مورد را جامعه آن در توزیعی عدالت رعایت میزان واقع کنند، در قضاوت می

  .(Folger & Cropanzano; 1998)دهند
  )ع(ارزش و اهمیت عدالت از دیدگاه امام علی

تحلیل موضوع عدالت از دیدگاه نهج البالغه انسان را به این حقیقت رهنمون می گردد که عدالت 
وه رسول خدا در زندگی سیاسی اجتماعی، از پایه هاي از اصلی ترین آموزه هاي دین، سیره و شی

، سیاست عمومی و قرار دهنده هر چیزي به  )345- 344: 30نهج البالغه، فقیهی، حکمت(ایمان
همان، (، انصاف دادن با خلق خدا)400-399: 440همان، حکمت(جاي خویش و برتر از سخاوت

  .است... ،  )223:3223:36969حکمتحکمتهمان، (،  شکست دهنده دشمنان)370: 231حکمت
اي که امام  اي برخوردار است به گونه  در نظام سیاسی و روابط بین انسانی، عدالت از جایگاه ویژه

برترین بنده خدا را امام عادل و دادگر معرفی نموده و در مقابل بدترین بنده خدا را نیز امام ) ع(علی
در باره برتري اجراي ) ع( مومنان امیر).170: 161همان، خطبه(جائر و ستمگر معرفی فرموده است 

                                                             
1 distributive justice 
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عدالت هرچیزي را در جاي خود : عدالت از جود و بخشش در مراحل مختلفی از زندگی فرمود
کند، عدالت تدبیر عمومی است، ولی  دهد ولی بخشش آنرا از جاي خود خارج می قرار می

 همان،(گیرد، پس عدل از جود اشرف و افضل است بخشش گروهی خاص را در بر می
یک کلمه بر اساس عدل در : و در فراز دیگري از نهج البالغه می فرماید). 400-399: 440حکمت

همان (برتر است) حتّی امر به معروف و نهی از منکر(برابر ستمگران از همۀ احکام الهی
داند حتِّی در روابط  نه تنها در ارتباط بین انسان ها عدالت را مهم می) ع(و امام) 392: 382حکمت

   ).277: 25همان، نامه(نسان با حیوان وطبیعت نیز آنرا داراي اهمیت می داندا
  موانع اجراي عدالت

  جهل و نادانی-1
نادانی مهمترین مانع عدالت واساس ظلم وستم در تمام عرصه ها است و دیگر موانع نیز به آن 

ز افراط یا تفریط خارج نادان هرگز ا": می فرماید)ع(بر این اساس امیر مومنان .بازگشت می نماید
  ") 349: 70همان، حکمت(نمی شود 
 همانطور که ")365: 181 حکمتهمان،(هیچ فایده اي در گفتار جاهالنه نیست": لذا فرمود

ي ژرف و دانش عمیق است  در بیان حقیقت عدالت اشاره فرمود عدالت بر پایه اندیشه )ع(امام
ق ببخشد زیرا یا آنرا نمی شناسد یا اینکه راهکار هاي بنابراین نادان هرگز نمی تواند عدالت را تحق

  .اجرایی آنرا نمی داند یاگرفتار خواهش هاي نفسانی خود می باشد
  پیش داوري-2

لَیس مِنَ « : کند ها را مانعی در برابر اجراي عدالت معرفی می پیش داوري در قضاوت) ع(امام علی
همان، (داورى با گمان بر افراد مورد اطمینان، دور از عدالت است :ظَّنِّالْعدلِ الْقَضَاء علَى الثِّقَۀِ بِال

  .»)369: 219حکمت
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   خود کامگی و خود پسندي-3
امام علی در عهد نامه مالک، حاکمان را از خودکامگی و خودپسندي بر حذر داشت که این هر 

  :روند دو مانع بزرگی بر سر راه اجراي عدالت به شمار می
و به خوبیهاي خود اطمینان کنی و ستایش را دوست داشته !  دچار خودپسندي گردي!مبادا هرگز

باشی که اینها همه از بهترین فرصتهاي شیطان براي هجوم آوردن به توست و کردار نیک، 
  .نیکوکاران را نابود سازد

اي بزرگ  با خدمتهایی که انجام دادي بر مردم منت گذاري، یا آن چه را انجام داده! مبادا هرگز
اي داده، سپس خلف وعده نمایی، منت نهادن، پاداش نیکوکاري را از  بشماري، یا مردم را وعده

برد و کاري را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند و خالف وعده عمل کردن،  بین می
دشمنی بزرگ نزد خدا آنکه بگویید : (انگیزاند که خداي بزرگ فرمود خشم خدا و مردم را برمی

  .) عمل نکنیدو
در آنچه که با مردم مساوي هستی امتیازي خواهی و از اموري که بر همه روشن است، ! مبادا هرگز

غفلت نداشته باش، زیرا به هر حال نسبت به آن در برابر مردم مسئولی و به زودي پرده از کارها 
  ).324: 53همان، نامه(»گیرند یک سو رود و انتقام ستمدیده از تو باز می

   سود جویی-4
یکی از موانع مهم اجراي عدالت حاکم شدن روح سودجویی بر کارها به خصوص در امور مادي 

ه امام در عهد نامه مالک اشتر است ک... از قبیل تجارت، بازرگانی، صنعت و کشاورزي و
 باید خرید و فروش در جامعه اسالمی، به سادگی و با موازین عدالت انجام گیرد، با: فرماید می

  ).320:همان(نرخهایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند 
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   تبعیض -5
هاي ناروایی است که از سوي  اي تبعیض یکی از زشت ترین موانع اجراي عدالت در هر جامعه

ي مالک به کارگزاران  در عهد نامه) ع(امام علی. شود حکام و کارگزاران حکومتی اعمال می
مقدم داشتن نزدیکان پرهیز نمایند که این ظلم وجنگ با خداي از تبعیض و :سفارش می کند

با خدا و با مردم، و با خویشاوندان نزدیک، و با افرادي از رعیت خود که : تبارك و تعالی است
که اگر چنین نکنی ستم روا داشتی، و کسی که به . آنان را دوست داري، انصاف را رعایت کن

ي بندگانش دشمن او خواهد بود، و آن را که خدا دشمن شود، بندگان خدا ستم روا دارد خدا بجا
  )312:همان(»دلیل او را نپذیرد

   زیاده خواهی دنیا پرستان-6
  .  امتیاز خواهی خواص جامعه از مدیران و رهبران مهم ترین مانع اجراي عدالت محسوب می شود

 این امور عادت کرده آنگاه که برخی از مردم سودجو و امتیاز طلب که در حکومت عثمان به
) معاویه(امتیازي براي آنها در نظر گرفته نشده بود، به سوي شام ) ع(بودند و در حکومت علی

روانه شدند و از عدل علی به سوي ستم پسر ابوسفیان شتافتند تا با همکاري یکدیگر مانع تحقق 
انصاري والی مدینه در نامه اي به سهل بن حنیف ) ع(لذا امام . عدالت علوي در جامعه شوند

به من خبر رسیده که گروهی از مردم مدینه به سوي معاویه ! پس از یاد خدا و درود« : نوشت
که این ! گریختند، مبادا براي از دست دادن آنان و قطع شدن کمک و یاریشان افسوس بخوري
ختند و به فرار براي گمراهیشان و نجات تو از رنج آنان کافی است، آنان از حق و هدایت گری

آنان دنیاپرستانی هستند که به آن روي آوردند و شتابان در پی . سوي کوردلی و جهالت شتافتند
آن گرفتند، عدالت را شناختند و دیدند و شنیدند و به خاطر سپردند و دانستند که همه مردم در نزد 

. رین بر آنان باددور باشند از رحمت حق، ونف. ما،  یکسانند، پس به سوي انحصارطلبی گریختند
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آنان از ستم نگریختند و به عدالت نپیوستند، همانا آرزومندیم تا در این جریان، ! سوگند به خدا
  .») 326: 70همان، نامه(»ها را بر ما آسان و مشکالت را هموار فرماید  خدا سختی

   اقسام عدالت
حث و بررسی قرار خواهیم در این جا به بررسی انواع عدالت پرداخته و آنرا در سه بخش مورد ب

عدالت ( عدالت کارگزاران با مردم-)عدالت اجتماعی(عدالت در برخورد مردم با یکدیگر: داد
  ) عدالت اداري( عدالت رهبران با کارگزاران حکومت-)سیاسی

 عدالت اجتماعی: بخش اول
باً کار به محاکم هایی هستیم که غال ها و خصومت در روابط انسانها در جامعه با یکدیگر شاهد نزاع

  .قضایی کشیده شده و همه از عدم برخوردي عادالنه و منصفانه یکدیگر شاکی هستند
البالغه در موارد بسیاري از ارائه راهکارهاي عادالنه در روابط بین فردي مردم سخن گفته  در نهج

 آن موارد عبارتند شد که ما در این نوشتار با اشاره به برخی از آنها به نتایجی دست خواهیم یافت و
  :از
در وصف بندگان شایسته خداوند دوري از هواي نفس را گام ) ع(امام علی:گام اول نفی هوي -1

قَد أَلْزَم نَفْسه الْعدلَ، فَکَانَ أَولَ عدلِهِ نَفْی الْهوي عنْ « : اول وریشه عدالت معرفی فرموده است
همان، (»آغاز عدالت او، دور ساختن هواي نفس از دل بودخود را به عدالت واداشته و : نَفْسِهِ،
  ).85: 85خطبه

آنجا که از حقیقت ایمان سخن به میان آورد آن را بر ) ع( رشد فکري ودانش،  امیر مومنان -2
درباره عدالت که یکی از ارکان ایمان است . صبر، عدالت، یقین و جهاد(چهار پایه استوار دانست 

با بررسی این . )345-344: 30حکمتهمان، (ه فکرژرف اندیش ودانش عمیق عدالت بر پای: فرمود
نامی در میان  هاي ایمان، زندگی پسندیده و همراه با نیک ترین شاخصه یابیم از مهم سخن درمی

  .مردم است که بر پایه عدالت است و آن نیز مشروط به دانش عمیق و رشد فکري می باشد
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ها و تأمین آنها  تباط انسانها با یکدیگر اصل تعامل و تبادل نیازمنديترین راههاي ار  یکی از مهم-3
آنگاه که به مالک اشتر فرمان تنظیم ) ع(امام علی. از طریق تجارت و معامله و خرید و فروش است

سپس سفارش مرا به بازرگانان : فرماید   کند به او می   روابط صحیح اقتصادي در جامعه را صادر می
ایع بپذیر و آنها را به نیکوکاري سفارش کن، بازرگانانی که در شهر ساکنند، یا آنان و صاحبان صن

کنند، چرا که  باشند و بازرگانانی که با نیروي جسمانی کار می که همواره در سیر و کوچ کردن می
آنان منابع اصلی منفعت و پدیدآورندگان وسایل زندگی و آسایش و آورندگان وسایل زندگی از 

باشند، از بیابانها و دریاها، دشتها و کوهستانها، جاهاي سختی که مردم  دوردست و دشوار مینقاط 
  .کنند، یا براي رفتن به آنجاها شجاعت ندارند در آن اجتماع نمی

طلبند که  جویی آنان ترسی وجود نخواهد داشت، مردمی آشتی بازرگانان مردمی آرامند و از ستیزه
بري، یا در شهرهاي  ار آنها بیندیش چه در شهري باشند که تو به سر میانگیزي ندارند، در ک فتنه

دیگر، با توجه به آنچه که تذکر دادم این را هم بدان که در میان بازرگانان، هستند کسانی که 
اندیشند و کاال  اند که تنها با زورگوئی به سود خود می تنگ نظر و بدمعامله و بخیل و احتکارکننده

فروشی براي همه افراد جامعه  فروشند، که این سودجوئی و گران خواهند می تی که میرا به هر قیم
از ) ص(پس از احتکار کاال جلوگیري کن، که رسول خدا . زیانبار و عیب بزرگی بر زمامدار است

کرد، باید خرید و فروش در جامعه اسالمی، به سادگی و با موازین عدالت انجام  آن جلوگیري می
نرخهایی که بر فروشنده و خریدار زیانی نرساند، کسی که پس از منع تو احتکار کند، او گیرد، با 

  ).320-319: 53همان، نامه(» ..را کیفر ده تا عبرت دیگران شود اما در کیفر او اسراف نکن
شود و    نقش عدالت در روابط اقتصادي مردم با یکدیگر روشن می) ع(با دقت در این سخن امام

ها و کارگزاران حکومت اسالمی نسبت به تنظیم روابط صحیح  آن تکلیف دولتعالوه بر 
  .گردد   اقتصادي در جامعه در میان اقشار و افراد مختلف معلوم می
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ترین اصول روابط انسانی  نویسد که در آن مهم    می آنگاه که به فرزند دلبندش نامه) ع( امام علی-4
ات عالوه بر حقوق انسانی که در بحث  کند که برادران دینی   شود، به او گوشزد می   را یادآور می

اجراي عدالت مطرح است حقوق دیگري هم بر تو دارند که توجه تو به آن، حقوق زندگی را هم 
اي از این پندهاي جاودانه توجه  به گوشه. کند   تر می ات شیرین براي تو و هم براي برادران دینی

و جدا گردد، تو پیوند دوستی را برقرار کن، اگر روي برگرداند تو چون برادرت از ت: «:فرمائید
گزیند تو نزدیک شو، و  مهربانی کن، و چون بخل ورزد تو بخشنده باش، هنگامی که دوري می

باشی  گیرد تو آسان گیر، و به هنگام گناهش عذر او بپذیر، چنانکه گویا بنده او می چون سخت می
 مبادا دستورات یادشده را با غیر دوستانت انجام دهی، یا با .باشد و او صاحب نعمت تو می

انسانهایی که سزاوار آن نیستند بجا آوري، دشمن دوست خود را دوست مگیر تا با دوست دشمنی 
تر  اي شیرین نکنی، در پند دادن دوست بکوش، خوب باشد یا بد و خشم را فرو خور که من جرعه

نرم باش که امید . با آن کس که با تو درشتی کرد. از آن ندیدماز آن ننوشیدم و پایانی گواراتر 
است به زودي در برابر تو نرم شود، با دشمن خود با بخشش رفتار کن، زیرا سرانجام شیرین دو 

اگر خواستی از برادرت جدا شوي، جایی براي دوستی ) انتقام گرفتن یا بخشیدن(پیروزي است 
سوي تو باز گردد بتواند، کسی به تو گمان نیک برد او را باقی گذار تا اگر روزي خواست به 

تصدیق کن و هرگز حق برادرت را با اعتماد دوستی که با او داري ضایع نکن، زیرا آن کس که 
ترین مردم نسبت به تو  ات بدبخت کنی با تو برادر نخواهد بود، و افراد خانواده حقش را ضایع می

اي ندارد دل مبند، مبادا برادرت براي قطع پیوند دوستی، دلیلی  نباشند و به کسی که به تو عالقه
تر از نیکی کردن تو  اي قوي تر از برقراري پیوند با تو داشته باشد و یا در بدي کردن، بهانه محکم

ات بزرگ جلوه نکند، چه او به زیان خود و  کند در دیده بیاورد، ستمکاري کسی که بر تو ستم می
: 31همان، نامه(» .کند بدي کردن نیست  سزاي آن کس که تو را شاد میسود تو کوشش دارد و

294-295.(  
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  عدالت سیاسی:بخش دوم
یکی از محوري ترین بحث عدالت، عدالت سیاسی در روابط بین دولت و ملت و یا رهبران و 

رسد    اي که به ذهن می مدیران جامعه با مردم است که غالباً پس از طرح بحث عدالت اولین نکته
بر . همین بحث است و حتّی تحقق عدالت اجتماعی بین افراد یک جامعه ارتباط عمیق با آن دارد

البالغه این موضوع در ابعاد  قرار گرفت و در نهج)ع(این اساس مورد توجه جدي از طرف امام علی
  رداخت دراینجا به موارد مهمی از آنها خواهیم پ .مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

  راهکار هاي تحقّق عدالت سیاسی
   مهر ورزي نسبت به مردم-1

، در میکی از نمادهاي اجراي عدالت و زمینه تحقق آن؛ برخورد بزرگ منشانه و فروتنی با مرد
دستور العمل اجرایی آن را به محمد بن ابی بکر استاندا ر مصر ) ع(مواجهه حضوري است که امام

رو و خندان باش، در  مردم فروتن باش، نرمخو و مهربان باش، گشادهبا : این گونه ترسیم فرمود
نگاه و خیره شدن به مردم به تساوي رفتار کن، تا بزرگان در ستمکاري تو طمع  نگاههایت، و در نیم

نکنند، و ناتوانها در عدالت تو مایوس نگردند، زیرا خداوند از شما بندگان درباره اعمال کوچک و 
کند، اگر کیفر دهد شما استحقاق بیش از آن را دارید، و اگر  نهان پرسش میبزرگ، آشکار و پ

  ).279-278: 27همان، نامه (ببخشد از بزرگواري اوست 
پس بخشی از وقت خود را به کسانی اختصاص ده که به تو نیاز :  و در عهد نامه مالک فرمود

 با آنان بنشین و در برابر خدایی دارند، تا شخصا به امور آنان رسیدگی نمایی و در مجلس عمومی
که تو را آفریده فروتن باش، و سربازان و یاران و نگهبانان خود را از سر راهشان دور کن تا 

بارها ) ص(سخنگوي آنان بدون اضطراب در سخن گفتن با تو گفتگو کند، من از رسول خدا 
اي بازنستاند،  ضطراب و بهانهملتی که حق ناتوانان را از زورمندان، بی ا: (فرمود شنیدم که می

پس درشتی و سخنان ناهموار آنان را بر خود هموار کن و تنگخویی و خود .) رستگار نخواهد شد
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بزرگ بینی را از خود دور ساز تا خدا درهاي رحمت خود را به روي تو بگشاید و تو را پاداش 
داري با  یزي را از کسی باز میبخشی بر تو گوارا باشد و اگر چ اطاعت ببخشاید، آنچه به مردم می

  )321: 53همان، نامه (»مهربانی و پوزش خواهی همراه باشد 
  توزیع عادالنه-2

در گذشته جوامع بشري به نحو بسیار ابتدایی اداره می شد؛ از جمله در توزیع و مصرف بیت المال 
ها بین  آمدها را دولتاین گونه عمل می شد که بخشی از در...) مالیات ها،  انفال، غنایم جنگی و(

. کردند   می... مردم تقسیم نموده و بخشی دیگر را خرج حکومت و مرزداري و حقوق کارمندان و
ها و رهبران آن را به عدالت  شد، منتهی برخی از دولت   اما قسمت عمده درآمدها به مردم داده می

ها در  با تبعیض و گاهی اسرافولی برخی ... )و)ع(و علی ) ص(مانند رسول خدا(کردند    تقسیم می
ها در سطح جامعه با توجه به  ولی امروزه نوع توزیع سرمایه. اختصاص دادن اشخاص به این اموال

  .ها شده است هاي دیگري جایگزین تقسیم مستقیم سرمایه ها تفاوت کرده و مدل پیشرفت
 مطرح شد درباره توزیع المال بین مردم وقتی به حکومت رسید و برنامه تقسیم بیت) ع(امام علی

شد تصمیم گرفت همه مردم را به یک چشم    سرمایه که در آن زمان به صورت ابتدایی اجرا می
المال را به نحو  بیت) ع(وقتی امام. نگاه کند و حقوق آنان را به طور مساوي بین آنان تقسیم نماید

هاي دورة  ان به تبعیضمساوي تقسیم نمود مورد اعتراض دوست و دشمن واقع شد چرا که همگ
  .عثمان عادت کرده بودند ولی آن حضرت با اصرار تمام براجراي عدالت تاکید داشت

آنگاه که برادر نیازمندش عقیل به او مراجعه کرده و مبلغی پول یا مقداري از گندم آن جضرت 
 در توزیع کند بدو پاسخ منفی داده و دیدگاه خود را در باب اجراي عدالت   المال طلب می بیت

  : کند   ها و منابع مالی این گونه بیان می سرمایه
اگر بر روي خارهاي سعدان به سر ببرم، و یا با غل و زنجیر به این سو یا آن سو ! سوگند بخدا

تر دارم تا خدا و پیامبرش را در روز قیامت، در حالی مالقات کنم که به بعضی  کشیده شوم، خوش
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اموال را غصب کرده باشم، چگونه بر کسی ستم کنم براي نفس از بندگان ستم، و چیزي از 
رود، و در خاك، زمان طوالنی اقامت  خویش، که به سوي کهنگی و پوسیده شدن پیش می

شده و از  پرهیز از امتیازخواهی بخدا سوگند، برادرم عقیل را دیدم که به شدت تهیدست. کند می
، کودکانش را دیدم که از )ببخشم(المال را به او  من درخواست داشت تا یک من از گندمهاي بیت

پی در پی مرا . شده بودند شده بود گویا با نیل رنگ گرسنگی داراي موهاي ژولیده، و رنگشان تیره
هاي او را گوش فرادادم پنداشت که دین  کرد، چون گفته دیدار و درخواست خود را تکرار می

دارم،  و رفتار و از راه و رسم عادالنه خود دست برمیکنم، به دلخواه ا خود را به او واگذار می
روزي آهنی را در آتش گداخته به جسمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم، پس چونان بیمار از 

کنندگان بر تو  گریه: به او گفتم، اي عقیل. درد فریاد زد ونزدیک بود از حرارت آن بسوزد
به بازیچه آن را گرم ساخته است؟ اما مرا به آتش نالی که انسانی  بگریند، از حرارت آهنی می

خوانی که خداي جبارش با خشم خود آن را گداخته است، تو از حرارت ناچیز  دوزخی می
  )253: 220همان، خطبه(نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟ می
  اصالح سیتم مالیاتی-3

حقق عدالت است؛دریافت عادالنه همانگونه که توزیع عادالنه ثروت و امکانات از عوامل مهم ت
ي مالک به زمامداران  در عهد نامه) ع(مالیات از مردم نقش مهمی در این مسأله دارد لذا امام علی

اي وارسی کن که صالح مالیات دهندگان باشد، زیرا  گونهالمال را به فرمان می دهد مالیات و بیت
باشد، و تا امور مالیات   دیگر اقشار جامعه میبهبودي مالیات و مالیات دهندگان، عامل اصالح امور

خور مالیات و  زیرا همه مردم نان. دهندگان اصالح نشود کار دیگران نیز سامان نخواهد گرفت
آوري خراج باشد که خراج جز با  مالیات دهندگانند، باید تالش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع

د خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، گردد و آن کس که بخواه آبادانی فراهم نمی
پس اگر مردم . شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود و حکومتش جز اندك مدتی دوام نیاورد



  

      

357 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

ها، یا کمی باران، یا  زدگی، یا خشک شدن آب چشمه شکایت کردند از سنگینی مالیات، یا آفت
الیات به میزانی تخفیف ده تا امورشان خراب شدن زمین در سیالبها، یا خشکسالی، در گرفتن م

اي است که در  زیرا آن، اندوخته. سامان گیرد و هرگز تخفیف دادن در خراج تو را نگران نسازد
ستایند و تو از گسترش  آبادانی شهرهاي تو و آراستن والیتهاي تو نقش دارد و رعیت تو را می

ان تکیه خواهی کرد، بدانچه در نزدشان عدالت میان مردم خشنود خواهی شد و به افزایش قوت آن
اندوختی و به آنان بخشیدي و با گسترش عدالت در بین مردم و مهربانی با رعیت، به آنان اطمینان 

شان بگذاري، با شادمانی خواهند  آنگاه اگر در آینده کاري پیش آید و به عهده. خواهی داشت
همانا ویرانی زمین به جهت . کند اد میپذیرفت، زیرا عمران و آبادي قدرت تحمل مردم را زی

تنگدستی کشاورزان است که به آینده حکومتشان اعتماد ندارند و از تاریخ گذشتگان عبرت 
  )318: 53همان، نامه(» .گیرند نمی

  عدالت قضائی -4
به این ) ع(امام.ترین جایگاه هاي اجراي عدالت و دادگري و داوري بین مردم است یکی از مهم

  :نگاههاي مختلفی نظر دوخته است از جملهمسأله با 
گاهی که اختالف قضات در مورد مسایل و ضعف آنان را در تشخیص حکم و موضوع مشاهده 

برند  دعوایی نسبت به یکی از احکام اجتماعی نزد عالمی می«: کند که   کند این گونه شکوه می   می
برند که او درست   دیگري میکند، پس همان دعوي را نزد که با راي خود حکمی صادر می

دهد، سپس همه قضات نزد رییس خود که آنان را به قضاوت  برخالف راي اولی، حکم می
مبانی وحدت امت اسالمی در !! شمارد گردند، او راي همه را بر حق می منصوب کرد، جمع می

 را به صورتیکه خدایشان یکی، پیغمبرشان یکی و کتابشان یکی است، آیا خداي سبحان، آنها
همان، (»اختالف فرمود که اطاعت کردند؟ یا آنها را از اختالف پرهیز داد و معصیت خدا نمودند؟

   ).18:39خطبه
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و آنگاه که خود به عنوان حاکم اسالمی به فرمانرواي مصر دستور گزینش قضات و نظارت بر 
راي قضاوت انتخاب کن، برترین فرد نزد خود را ب: گوید   کند چنین می   عملکرد آنها را صادر می

کسانی که مراجعه فراوان، آنها را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناك 
نسازد، در اشتباهاتش پافشاري نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی براي او دشوار نباشد، طمع را 

 و در شبهات از همه کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندك رضایت ندهد از دل ریشه
بااحتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل اصرار او از همه بیشتر باشد و در مراجعه پیاپی شاکیان خسته 
نشود در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت در فصل خصومت از همه 

 منحرف نسازد و چنین تر باشد، کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را برنده
پس از انتخاب قاضی، هر چه بیشتر در قضاوتهاي او بیندیش و آنقدر به او !! کسانی بسیار اندکند

ببخش که نیازهاي او برطرف گردد و به مردم نیازمند نباشد و از نظر مقام و منزلت آنقدر او را 
همان، ( آنان در نزد تو درامان باشد گرامی دار که نزدیکان تو به نفوذ در او طمع نکنند، تا از توطئه

  ).317: 53نامه
  ساده زیستی زمامداران-5

و اگر زمامداران توان حلّ همه مشکالت اقتصادي مردم را ندارند، الاقل باید سطح زندگی خود را 
با آنان برابر سازند، تا تحمل فقر و مشکالت بر مردم سخت نیاید چنانکه خود آنحضرت شیوه اش 

و انما هی نفسی اروضها باوإِنَّما هِی نَفْسِی أَروضُها بِالتَّقْوي لِتَأْتِی آمِنَۀً یوم « .چنین بوددر زندگی 
ولَو شِئْت الَهتَدیت الطَّرِیقَ، إِلَی مصفَّی هذَا الْعسلِ، . الْخَوفِ الْأَکْبرِ، وتَثْبت علَی جوانِبِ الْمزْلَقِ

: أَأَقْنَع مِنْ نَفْسِی بِأَنْ یقَالَ.... ا الْقَمحِ، ونَسائِجِ هذَا الْقَزِّ، ولکِنْ هیهات أَنْ یغْلِبنِی هواي، ولُبابِ هذَ
فس خود من ن!: أَمِیرُالْمؤْمِنِینَ، والَ أُشَارِکُهم فِی مکَارِهِ الدهرِ، أَو أَکُونَ أُسوةً لَهم فِی جشُوبۀِ الْعیشِ

پرورانم، تا در روز قیامت که هراسناکترین روزهاست در امان، و در  را با پرهیزکاري می
توانستم از عسل پاك و از مغز گندم و  خواستم، می من اگر می. لغزشگاههاي آن ثابت قدم باشد
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گردد و هاي ابریشم، براي خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هیهات که هواي نفس بر من چیره  بافته
کسی ) یمامه(یا ) حجاز(حرص و طمع مرا وادارد که طعام هاي لذیذ برگزینم، در حالی که در 

باشد که به قرص نانی نرسد و یا هرگز شکمی سیر نخورد، یا من سیر بخوابم و پیرامونم شکمهایی 
:  استکه از گرسنگی به پشت چسبیده و جگرهاي سوخته داشته باشد، یا چنان باشم که شاعر گفته

این درد تو را بس که شب را با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو شکمهایی گرسنه و به پشت 
  . چسبیده باشد

هاي روزگار با مردم شریک  خوانند؟ و در تلخی) ع(آیا به همین رضایت دهم که مرا امیرالمومنین 
  ).305: 45همان، نامه(»هاي زندگی الگوي آنان نگردم؟  نباشم؟ و در سختی

  توجه ویژه به محرومان -6
ساز بروز  یکی از بزرگترین معضالت جوامع بشري وجود افراد فقیر و نیازمند است که گاهی زمینه

تهیدستی را بستري خطرناك میداند و ) ع(امام علی.شود   هاي زیادي نیز می مشکالت و بزهکاري
ر فراز دیگر از نهج ود ) 162:364همان، حکمت(نیازمندي مرگ بزرگتري است : می فرماید

اي پسرم من از فقر تو : البالغه خطاب به پسرش محمد حنفیه خطر فقر را این چنین تعلیل فرمود
همانا تهیدستی موجب شکست دین وسرگردانی عقل ودشمنی .نگرانم از آن به خدا پناه ببر

   ).385: 330همان، حکمت(است
خدا را در نظر : گذاران سفارش مؤکّد می نمایدلذا امیرمومنان توجه به این قشر محروم را به کار

  ). 320: 53همان، نامه(داشته باش در توجه به طبقاتی که از لحاظ ثروت پایین تر از طبقات دیگرند
  رعایت حقوق متقابل زمامداران با مردم-7

یکی از مهمترین عوامل سبب تحقق عدالت در جامعه اسالمی رعایت )ع(از نگاه امیر مومنان 
برخی از ! پس خداي سبحان: لذا در این باره می فرماید. شد    متقابل رهبران و مردم می باحقوق

حقوق خود را براي بعضی از مردم واجب کرد و آن حقوق را در برابر هم گذاشت که برخی از 
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شود مگر همانند آن را انجام دهد  حقوق برخی دیگر را واجب گرداند و حقی بر کسی واجب نمی
ن حقوق الهی بزرگترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق واجبی که و در میا

خداي سبحان، بر هر دو گروه الزم شمرد و آن را عامل پایداري پیوند ملت و رهبر و عزت دین 
شود جز آنکه زمامداران اصالح گردند و زمامداران اصالح  پس مردم اصالح نمی. قرار داد

رستکاري مردم و آنگاه که مردم حق رهبري را ادا کنند و زمامدار حق مردم را شوند جز با د نمی
هاي عدالت برقرار و سنت  هبپردازد، حق در آن جامعه عزت یابد و راههاي دین پایدار و نشان

پایدار گردد، پس روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در ) ص(پیامبر
  ).244-243: 213همان، خطبه(شود آرزوهایش مایوس می

  موانع سیاسی عدالت
رود،  اما اگر مردم بر حکومت چیره شوند، یا زمامدار بر مردم ستم کند، وحدت کلمه از بین می

) ص(گردد و راه گسترده سنت پیامبر  هاي ستم آشکار و نیرنگذبازي در دین فراوان می نشانه
و بیماري هاي دل فراوان گردد، مردم از اینکه حق متروك، هواپرستی فراوان، احکام دین تعطیل 

کنند، پس  یابد، احساس نگرانی نمی شود یا باطل خطرناکی در جامعه رواج می بزرگی فراموش می
شوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد  در آن زمان نیکان خوار و بدان قدرتمند می

درست است که هیچ . ید و نیکو همکاري نماییدپس بر شماست که یکدیگر را نصیحت کن. بود
تواند حق اطاعت خداوندي را چنانکه باید بگذارد، هر چند در به دست آوردن رضاي  کس نمی

خدا حریص باشد و در کار بندگی تالش فراوان نماید، لکن باید به مقدار توان، حقوق الهی را 
ازه توان نصیحت کردن و برپا داشتن حق و رعایت کند که یکی از واجبات الهی، یکدیگر را به اند

هیچ کس هر چند قدر او در حق بزرگ، و ارزش او در دین بیشتر . یاري دادن به یکدیگر است
کس گرچه مردم او را خوار شمارند  نیاز نیست که او را در انجام حق یاري رسانند و هیچ باشد، بی
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کسی را در انجام حق یاري کند یا دیگري ارزش باشد، کوچکتر از آن نیست که  ها بی و در دیده
  ).244: 213همان، خطبه (» .به یاري او برخیزد

نمیتوان فقط کارگزاران و مدیران مسئول اجراي عدالت دانست بلکه ) ع(با توجه به این سخن امام
شود  فرد فرد جامعه براي اجراي این اصل حیاتی داراي مسؤلیت می باشند و این اصل اجرا نمی

ي دیگر  ه تنظیم روابط صحیح بین رهبران جامعه و مردم و رعایت حقوق متقابل و در خطبهمگر ب
  :این گونه فرموده است

شده است، حق شما بر من، آنکه از خیرخواهی  اي مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب
سواد و   دهم تا بیالمال را میان شما عادالنه تقسیم کنم و شما را آموزش شما دریغ نورزم و بیت

نادان نباشید و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید و اما حق من بر شما این است که با 
من وفادار باشید و در آشکار و نهان خیرخواهی کنید، هرگاه شما را فرا خواندم اجابت نمایید و 

  ).54: 34همان، خطبه(». فرمان دادم اطاعت کنید
  لت ادارايعدا: بخش سوم
اجراي عدالت در برخورد با ) ع(هاي اجراي عدالت در سیره امام علی بن ابیطالب یکی از جنبه

در برخورد با مردم و طبقات مختلف رعیت عالوه بر اجراي ) ع(امام. کارگزاران نظام اسالمی است
اران اندرک عدالت، اصل رأفت، رحمت، احسان و عفو و گذشت را سرلوحه کار خود و همه دست

کند، ولی در برخورد با کارگزاران حکومتی، به جنبه هاي دیگر عدالت    حکومت خود بیان می
توجه بیشتري دارد و در برابر مدیران الیه هاي میانی حکومت، دیگر از آن پررنگ بودن رحمت و 

ها، قاطعیت، صالبت و حتی گاهی  رأفت و گذشت خبري نیست بلکه در برخورد با آن
در اینجا .توان براي آن پیدا کرد   هاي بسیاري می دارد که نمونه ضروري را دریغ نمیهاي  خشونت

اش مورد توجه قرار گرفته را یکی پس از  با کارگزاران حکومتی) ع(اصولی که در رابطه امام
  .دیگري بررسی خواهیم کرد
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  ساالري  شایسته-1
به اصل شایسته ساالري در گزینش ترین مراحل اجراي عدالت در عرصۀ سیاسی عمل  یکی از اولی

  .مدیران و کارگزاران حکومتی است
اي که به مالک اشتر نوشت در این باره یادآور شد که در گزینش مدیران و  در نامه) ع(امام علی

کارمندان با اندیشه، آزمایش، مشورت و با در نظر گرفتن معیارهاي الزم آنان را برگزین و به کار 
سپس در امور کارمندانت « .ینش صحیح به تو و آنان و مردم خواهد رسیدبگمارکه خیر این گز

بیندیش و پس از آزمایش به کارشان بگمار و با میل شخصی و بدون مشورت با دیگران آنان را به 
کارگزاران دولتی را از میان . کارهاي مختلف وادار نکن، زیرا نوعی ستمگري و خیانت است

 خاندان هاي پاکیزه و باتقوي، که در مسلمانی سابقه درخشانی داردند مردمی باتجربه و باحیا، از
نگري  ورزیشان کمتر و آینده تر و آبرویشان محفوظتر و طمع انتخاب کن، زیرا اخالق آنان گرامی

  » ).318-317: 53همان، نامه(آنان بیشتر است
 به درستی بیندیش و سپس در امور نویسندگان و منشیان« : و در ادامه همین نامه یادآور شد

هاي محرمانه که دربردارنده سیاستها و اسرار تو است، از  کارهایت را به بهترین آنان واگذار و نامه
تر از دیگران باشد، کسی که گرامی داشتن او را به  میان نویسندگان به کسی اختصاص ده که صالح

 در رساندن نامه کارگزارانت به سرکشی و تجاوز نکشاند تا در حضور دیگران با تو مخالفت کند و
ستاند یا از طرف تو به  تو، یا رساندن پاسخ هاي تو به آنان کوتاهی نکند و در آنچه براي تو می

فراموشکار نباشد و در تنظیم هیچ قراردادي سستی نورزد و در برهم زدن . دهد آنان تحویل می
یش را بشناسد، همانا آنکه از قراردادي که به زیان توست کوتاهی نکند و منزلت و قدر خو

  » ). 319: 53همان، نامه(تر است  شناخت قدر خویش عاجز باشد، در شناخت قدر دیگران جاهل
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کند که علت بیعت عمروعاص با معاویه این بود که بهایی از او    از معاویه و عمروعاص انتقاد می
که اصل شایسته ساالري در ) 45: 26همان، خطبه(و او نیز پذیرفت) حکومت مصر(دریافت کند 

  .هیچ یک از دو طرف رعایت نشد
   مشورت -2

مبادا در گزینش نویسندگان و « : و در ادامه همین نامه درباره مشورت در گزینش مدیران فرمود
باوري خود تکیه نمایی، زیرا افراد زیرك با  منشیان، بر تیزهوشی و اطمینان شخصی و خوش

نمایند که در پس این  مامداران را به خود جلب میظاهرسازي و خوش خدمتی، نظر ز
لکن آنها را با . شود ها، نه خیرخواهی وجود دارد و نه از امانتداري نشانی یافت می ظاهرسازي

اند بیازماي، به کاتبان و نویسندگانی اعتماد  خدماتی که براي زمامداران شایسته و پیشین انجام داده
ري نیکو گذاشته و به امانتداري از همه مشهورترند، که چنین داشته باش که در میان مردم آثا

براي هر یک . دهنده خیرخواهی تو براي خدا و مردمی است که حاکم آنانی انتخاب درستی نشان
از کارهایت سرپرستی برگزین که بزرگی کار بر او چیرگی نیابد و فراوانی کار او را درمانده 

خبر  سندگان و منشیان تو کمبودي وجود داشته باشد که تو بینسازد و بدان که هرگاه در کار نوی
  » ). 53:319همان، نامه(باشی خطرات آن دامنگیر تو خواهد بود

  گرایی  پرهیز از قومیت -3
یکی از بزرگترین مصائب در طول تاریخ اسالم بر امت اسالمی گزینش مدیران ناالیق و چه بسا 

گرایی صورت  اساس فامیلیت، قومیت و جناحستمگر در حکومت اسالمی که عمدتاً بر 
بسیاري از سردمداران حکومت در کشور هاي اسالمی، افراد شایسته را از مصدر امور .پذیرفت   می

کردند چرا که فرد جدید از خویشاوندان و    به زیر کشیده و افراد ناالیقی را به جاي آنان نصب می
  . ه استنوا بود آوا و هم یا با اهداف جناحی او هم
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کند که چرا فامیل و اقوام خود را به دم شمشیر    از اشعث بن قیس به شدت انتقاد می) ع(امام علی
آن کس که خویشان خود را به دم شمشیر سپارد و مرگ و ....اي اي و به آنان خیانت کرده سپرده

یگانگان به او نابودي را به سوي آنها کشاند، سزاوار است که بستگان او بر وي خشم گیرند و ب
 ).40: 19همان، خطبه(اطمینان نداشته باشند

  اندیشی مصلحت -4
اندیشی به نفع مردم و نظام اسالمی در گزینش مدیران  یکی ازعوامل اجراي عدالت، مصلحت

  .است
اندیشی فردي عدالت و تقوا را زیر پا بگذارد  مردي نبود که به خاطر مصلحت) ع(گرچه امام علی

فظ مصالح به جاي استفاده از اشخاص برتر از اشخاص دیگري استفاده کرده ولی گاهی براي ح
ها برخوردار  هاي دولتی و مدیریت است گرچه این افراد هم از معیارهاي الزم براي احراز مقام

اي به نام هاشم بن عتبه بسپارد ولی بعد  در نظر داشت حکومت مصر را به فرد شایسته) ع(امام. بودند
  ).69: 66همان، خطبه(بکر سپرد  برخی از یاران، آن را به محمد بن ابیاز مشورت با 

  تقدیر وسپاس -5
  به کارگزارانش توجه نمایید)ع(اینک به نمونه هاي از قدر دانی وسپاس پیشواي دادگري علی

  : نوشت) فرزند ام سلمه(اي به عمر بن ابی سلمه مخزومی   آنگاه که عازم نبرد صفین شد نامه
همانا من نعمان ابن عجالن زرقی، را به فرمانداري بحرین نصب کردم و ! د خدا و درود پس از یا

بی آنکه سرزنشی و نکوهشی براي تو وجود داشته باشد تو را از فرمانداري آن سامان گرفتم که 
تاکنون زمامداري را به نیکی انجام دادي و امانت را پرداختی، پس به سوي ما حرکت کن، که 

 به سوي ستمگران شام حرکت کنم، دوست دارم در این جنگ با من باشی، زیرا تو از تصمیم دارم
همان، (طلبم دالورانی هستی که در جنگ با دشمن و برپا داشتن ستون دین از آنان یاري می

  ) 303-302: 42نامه
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همان، (بکر تقدیر به عمل آورده است  و همچنین در خطبه اي از زحمات و خدمات محمد بن ابی
اي که به مردم مصر نوشته از مالک اشتر چنان به عظمت یاد نموده که هر  و درنامه) 69: 66خطبه

  ).300: 38همان، نامه(شود   کسی در برابر مقام مالک اشتر ناچار به تواضع می
  زیستی  نظارت بر ساده -6

ان زیستی و همخو یکی از محورهاي اجراي عدالت توسط کارگزاران حکومتی، رعایت ساده
به این مطلب در چند جاي ) ع(امام علی. کردن زندگی خویش با طبقات ضعیف جامعه است

عثمان بن حنیف (اش در بصره  در نامه معروفی که به والی: البالغه اشاره کرده است از جمله نهج
نوشت او را به جهت پذیرش دعوت یکی از جوانان ثروتمند بصره که در آن مهمانی ) انصاري

زیستی همانند خود کرد و   فقرا نبود، به شدت مورد نکوهش قرار داد و او را امر به سادهجایی براي
زیست باشید ولی با ورع و تالش به یاري من بشتابید  توانید ساده گرچه شما مثل من نمی: فرمود

  ).304: 45همان، نامه(
   توجه به کارگزاران -7

گاه به این امر  گیر بود ولی هیچ زاران خود سختدر اجراي عدالت به کارگ) ع(گرچه امیرالمؤمنین
شد که بر مدیران و کارمندان در حکومت او ظلمی یا در حق آنان اجحاف صورت  راضی نمی

  :کند   خطاب به مالک اشتر درباره نظامیان این گونه سفارش می) ع(امام. بپذیرد
اندیشد و مبادا آنچه  زندش میاي بیندیش که پدري مهربان درباره فر سپس در کارهاي آنان بگونه

ات بزرگ جلوه کند و نیکوکاري تو نسبت به آنان هرچند  کند در دیده را که آنان را نیرومند می
اندك باشد را خوار مپندار، زیرا نیکی آنان را به خیرخواهی تو خواند و گمانشان رانسبت به تو 

سیدگی به کارهاي بزرگشان وامگذار، نیکو گرداند و رسیدگی به امور کوچک آنان را به اعتماد ر
هاي بزرگ تو را جایی است  برند و نیکی زیرا نیکی اندك تو را جایگاهی است که از آن سود می

و در جاي دیگري از همین نامه درباره رسیدگی به ) 316: 53همان، نامه(نیاز نیستند  که از آن بی
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بر آنان ارزانی دار، که با گرفتن حقوق سپس روزي فراوان : امور کارگزاران و کارمندان فرمود
زنند و اتمام  المال نمی نیازي، دست به اموال بیت کوشند و با بی کافی در اصالح خود بیشتر می

  ).318: 53همان، نامه(حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند
   برخورد قاطع -8

رخورد قاطع با مدیران و کارمندان است که در عین یکی از مراحل مهم اجراي عدالت ب
داري پا فراتر نهاده  آالیند و از حدود امانت   برخورداري از امتیازات و امکانات دست به خیانت می

سپس رفتار : ي مالک فرمود در این باره در عهد نامه) ع(امام. کنند    دراز می و زیاده خواهی
نی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی کارگزاران را بررسی کن و جاسوسا

پنهانی تو از کار آنان، سبب امانتداري و مهربانی با رعیت خواهد بود و از همکاران نزدیکت 
سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را 

 کرده او را با تازیانه کیفر کن و آنچه از اموال که در تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت
اختیار دارد از او بازپس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمارو طوق بدنامی به گردنش 

  ).318: 53همان، نامه(بیافکن 
  نتیجه گیري

   را آرمان الت عد  و بشر همواره  بوده عدالتی ها، بی  زمان  در همۀ  بشر  درد اجتماع ترین بزرگ
مظهر ) ع( امیر مؤمنان.   است  نشمرده تر از آن  را کامل  فضیلتی ، هیچ  و در فضایل  خود دانسته مطلوب

   نشان  تاریخ  به پدیدارشناسی نگاه .   است  اجتماعی  قلمروهاي  در تمام گستري  و عدالت عدالتخواهی
   آن  و اقتصادي ، حقوقی ، اجتماعی  سیاسی هاي یت واقع  بود که اي  گونه  او به دهد عملکردهاي می

 بود، همواره  ، فردي  حضرت حکومت  که  با این. کرد تر می  را عادالنه تر و حکومت عصر را انسانی
 ببرد و   را از میان  زمانه  ظلم خواست او می. کرد  تکیه می  و دادگري  عدل  براساس  با مردم بر ارتباط

عدل و عدالت را یکی از پایه ها و بنیاین هاي قوام ) ع(امام علی .  برساند  زمانه الت عد  را به جامعه
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آن حضرت عدل را زیبایی و جمال حاکمان و معیار سیاست مطلوب را . هر حکومت می داند
  .رعایت عدالت در جامعه می پندارد

یف نموده است و معتقد تعر) در شرایط برابر(عدالت را تساوي و برابري حق افراد ) ع(امام علی 
است که بنا بر اصل تساوي افراد در خلقت، آزادي و مساوات یک حق بشري و الهی براي همه 

آن حضرت معتقد است که توزیع اموال بیت المال باید به صورت عادالنه بین مردم . مردم است
که (عقیل تقسیم شود و هرگز حاضر نبود براي حمایت اشراف و بزرگان قریش و حتی برادرش 

سهمی بیشتر به آنها اختصاص ) وضعیت مالی خوبی براي تأمین مایحتاج عیال و فرزندانش نداشت
دربارة عدل و عدالت و راهکارهاي برقراري آن، اندیشه اي ) ع(بنابراین دیدگاه هاي امام علی دهد

ان نه تنها جاودانه و ابدي و الگویی منحصر به فرد براي هر حکومت اسالمی است و به مرور زم
مسلمان و غیر ( سست و کم اهمیت نگشته بلکه پس از گذشت قرن ها، مشتاقان و شیفتگان

لذا در نظر گرفتن اصول عدل و عدالت از دیدگاه امام .بسیاري پیدا کرده است) مسلمان
بر زمامداران می تواند الگو و ضابطه مناسبی براي بر پایی هر حکومت اسالمی باشد و)ع(علی

سالمی فرضی است که لحظه لحظه زندگی آن بزرگوار را در عمر کوتاه و پر برکت حکومت ا
زمامداري خویش عمیقا مطالعه و شیوه برخورد او با متجاوزان به بیت المال، ظلم و جور، بی 
عدالتی، حکومت داري، انتخاب کارگزاران شایسته، برخورد با کارگزاران متخلف امور اداري، 

را نصب العین خویش قرار دهند و اجراي عدالت و حقوق ... ون گذاري واجرایی، قضایی، قان
  .مردم را با هیچ مصلحتی عوض نکنند

  منابع
  .1382، چاپ هفتم، )ره(امام خمینی، روح اهللا، شرح حدیث جنود عقل و جهل، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی

 .1380، زمستان55 مدیریت، شماره اجتماعی، دانش عدالت و دولتی اصغر، مدیریت پورعزت، علی

 گل عدل، نشریه ي جامعه تصویرگر در ي بشر اي چالشه سلسله آخر موعود، حلقه اصغر، عدل پورعزت، علی

 .1382نرگس، 
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  در نهج البالغه)ع(رویکرد مدیریت سیاسی علی

  
  )استادیار دانشگاه گیالن(دکتر فرهادرجبی

  )کارشناسی ارشد جغرافیاي سیاسی(فاطمه افتاده
  

  چکیده
عالوه بر تالش براي درنوردیدن مراحل تکامل معنوي انسان، همواره بر آن است تا  )ع(  علی
او خود به عنوان رهبري آگاه می کوشد با استفاده از .ي انسانی را در مسیر رشد هدایت کند جامعه

ویژگی هاي فطري و الهی انسان و با توجه به ظرفیت ها و محدودیت ها، فرصت هاي موجود را 
لذا قبل از هر چیز، قصد آن دارد تا با به وجود آوردن .جهت پیشبرد اهداف متعالی به خدمت گیرد

ینه هاي اجتماعی الزم، بستر مناسب را براي رشد و تعالی فراهم کند و از آن جا که وجود زم
رهبرانی صالح در رأس امور و حکمفرما گشتن برنامه هاي مدیریتی مطلوب در تحقق این اهداف، 
بسیار مهم اند، بی هیچ تردیدي در راه تبیین و تحقق این اهداف، دستورالعمل هاي الزم را در 

این نوشته در صدد است تا با طرح و .   ها، نامه ها و کالم حکمت آمیز خود صادر می کندخطبه
بررسی برخی از محورهاي این فرامین از قبیل تعریف حقوق مردم و حاکمان، شاخصه هاي مدیر 

ي  به شناخت شیوه...توانا، پایبندي به تعهدات، گسترش دادن هنجارهاي درست مدیریتی و
  .ن امام همام نائل آیدمدیریت سیاسی آ

  .، مدیریت سیاسی، جامعه، مردم، حکومت، مدیران)ع( علی:هاي کلیدي واژه
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  :مقدمه
  مدیریت به معناي اداره کردن و کنترل نمودن جریانات و امور، از مباحث قابل بحث در علوم 

  .ن یاد می شوداهمیت این مقوله چنان است که گاهی به عنوان یک هنر نیز از آ.انسانی می باشد
ي آن ها، باید به ایجاد نظم،  ي انسانی به دالیل متعددي نیازمند مدیریت است که از جمله   جامعه

سهولت در انجام کارها، بازدهی مطلوب تر امکانات و شرایط و در نهایت جلوگیري از ضررهاي 
توانایی ها و به عبارتی دیگر، هنگامی که گروهی با اهداف، .اشاره کرد... معنوي و-مادي

ي آن براي نتیجه گیري بهتر، احساس می  عملکردهاي مشخص، شکل می یابد ضرورت اداره
این ضرورت ها همان مدیریت است که در انواع متعدد از جمله مدیریت اقتصادي، مدیریت .شود

به تبلور می یابد و البته تفکیک هر کدام از دیگري گاهی نیز مشکل ... فرهنگی، مدیریت سیاسی و
  .نظر می رسد

  هر آیینی متناسب با باورها و آرمان هاي خود، شیوه اي خاص براي مدیریت جامعه، در پیش می 
ي  ي اداره ي فرامین اسالمی براي رهبران دینی، شیوه بر همین اساس، دین اسالم، بر پایه.گیرد

ی را از بین انواع ي مدیریت سیاس ي حاضر بر آن است تا شیوه جامعه را تبیین می کند و نوشته
  .به بحث و بررسی گذارد)ع(مدیریت در دیدگاه شاگرد خلف مکتب اسالم، علی

ي کتاب ارزشمند نهج البالغه بوده و استفاده از    روش پژوهش در این جستار بر مبناي مطالعه
اساسی ترین سوالی که در پی یافتن .آراي نقدي نویسندگان در اولویت هاي بعدي قرار دارد

مبانی و محورهاي مدیریت سیاسی «ی در خور بر اي آنیم در این مهم خالصه می شود کهپاسخ
  »ي امور جامعه چیست؟ براي اداره)ع(علی

برگرفته از آموزه هاي دینی و بر اساس رستگاري انسان )ع(ي مدیریت سیاسی حضرت امیر   شیوه
ي حکومت از دیدگاه آن   شیوهدر دنیا و عقبی طراحی می شود لذا قبل از هر چیز الزم می نماید

براي این حکومت تبیین ) رهبر(حضرت تعریف و سپس ویژگی ها و ضرورت هاي مدیر
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آن گونه - پس از این، آگاهی از عناصر و خصائص مدیریت سیاسی در دیدگاه آن حضرت.گردد
مت از این رو ابتدا به جایگاه حقوق مردم و حکو. بسیار ضروري است-که در نهج البالغه آمده

پرداخته و تبیین آن را به عنوان یک مشخصه در ساختار مدیریت سیاسی او به بحث گذاشته ایم و 
سپس عناصري چون؛مسوولیت پذیري، پایبندي به تعهدات، گسترش آگاهی، تالش براي برقراري 
عدالت و اهتمام به مدارا کردن و ایجاد فضایی آرام را به عنوان اصلی ترین مشخصه هاي مدیریت 

  .سیاسی اش مورد بررسی قرار می دهیم
  به نظر می رسد هر کدام از این محورها استعداد تبدیل شدن به موضوع مستقل تحقیق در ساختار 

ي  مدیریت سیاسی را دارا می باشند که امید است مورد توجه دانش پژوهان و لب تشنگان چشمه
  . معرفت علوي واقع شود
 : ي حکومت نهج البالغه و مسأله

ي نهج البالغه و ویژگی هاي منحصر به فردش داد سخن داده اند که    بسیاري از بزرگان درباره
از قدیم ترین ) ع(کلمات امیرالمومنین « :ي این گفته ها را این گونه بیان کرد که شاید بتوان چکیده

 فصاحت و بالغت ایام با دو امتیاز همراه بوده است و با این دو امتیاز شناخته می شده است؛ یکی از
) ع( توام شدن این دو با یکدیگر، سخن علی .... و دیگري چند جانبه بودن و چند بعدي بودن آن

او در میدان هاي گوناگون که احیاناً بعضی با بعضی . را قریب به حد اعجاز قرار داده است
ه تنها در یک زمینه، نهج البالغه، شاهکار است اما ن. متضادند، تکاور بیان را به جوالن آورده است

 )157:1386باقري، ( » بلکه در زمینه هاي گوناگون

 البته در کنار چنین دیدگاه هایی برخی از گذشتگان به خاطر نادانی یا سوء نیت و گروهی از 
معاصران، تحت تاثیر دروغ پردازي هاي مستشرقان در صحت انتساب نهج البالغه به حضرت 

اما . گشته اند که البته هدف اینان، ایجاد شبهه درکل اسالم استدچار تردید یا انکار) ع(امیر



      

            

 »نهج البالغه و علوم انسانی«دومین همایش ملّی           

 
372 

واقعیت این است که نهج البالغه همچون قرآن کریم، پیکره اي است که آغاز و فرجام اش 
  )24-23: 1361عاملی، ( یکسان بوده و هیچ قسمتی از آن با دیگر اقسامش متفاوت نیست 

 نیازهاي اجتماعی است و این مهم در مکتب اسالم   نیاز به تشکیل حکومت یکی از اساسی ترین
 سال از بعثت تا وفات، مأمور 23پیامبر گرامی اسالم طی «.از همان آغاز رسالت مطرح بوده است

اجتماعی و -فرهنگی، اقتصادي- ي ابعاد و زمینه هاي فکري ابالغ و اجراي اسالم شدند و در همه
موثقی، (»صیل و جامع اسالم تناسب داشتسیاسی به انقالبی دست زدند که با محتواي ا

در دوره هاي بعد از وفات پیامبر نیز این موضوع با حساسیتی بسیار دنبال می شود چنان )10:1384
ي آن بحث می گردد مسائل  که از جمله مهم ترین مسائلی که در نهج البالغه، فراوان درباره

ج البالغه را مطالعه کند می بیند مربوط به حکومت و عدالت است و هر کسی که یک دوره نه
ي حکومت و عدالت حساسیت خاصی دارد، اهمیت و ارزش فراوانی براي آن ها  درباره) ع(علی 

ي آن ها باید به ارزش و لزوم حکومت اشاره کرد؛آن  از جمله )101: 1374مطهري، .( قائل است
« ن حضرت، شعارشان را مردود می شود و آ) ع(ي مدیریتی علی  جا که سخن خوارج در فلسفه

قلمداد می کند با اقرار به این که  ) 40ي  خطبه( » ي باطل می شود  سخن حقی که از آن اراده
فرمانی جز فرمان خدا نیست در عین حال تصریح می کند که مردم به زمامداري نیک یا بد 

انسانی است و نمی ي  ي حکومت، مسأله اي حیاتی براي جامعه نیازمندند و همین قضیه یعنی مسأله
  :آن را انکار کرد» ال حکم اال هللا « ي  ي شریفه توان با تفسیر نابه جا از آیه

ال إمرَةَ إلّا لِله و إنّه البد للنّاسِ مِن أمیرٍ برٌّ أو فاجرٍ یعملُ فی إمرَتِهِ المومنُ و یستُمتَع : هوالءِ یقُولونَ« 
ا األجلَ و یجمع بِهِ الفَیء و یقاتَلُ بهِ العدو و تأمنُ به السبلُ و یؤخَذُ بهِ فیها الکافِرُ و یبلغُ اهللاُ فیه

   ) 40ي  خطبه( » لِلضَّعیفِ مِنَ القَوي 
این ها می گویند زمامداري جز براي خدا نیست در حالی که مردم به زمامدار نیک یا بد ( 

خود مشغول و کافران هم بهره مند شوند و مردم در ي حکومت به کار  نیازمندند تا مؤمنان در سایه
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ي حکومت بیت المال جمع آوري می گردد و به کمک  به وسیله. استقرار حکومت زندگی کنند
  . )آن با دشمنان می توان مبارزه کرد

ي  ي آن اداره   بدین ترتیب انسان چه مؤمن و چه کافر، نیازمند داشتن حکومتی است تا به وسیله
ي باال ضمن تصریح به لزوم برقراري حکومت و  در خطبه.شتی و اجتماعی اش سامان یابدامور معی

: 1384دشتی، ) ( القیدي و عدم شرکت در مسائل سیاسی  ) ( Apolitism( نفی تفکر آپولیتیسم 
  . به بیان کارکردهاي امنیتی و اقتصادي حکومت نیز اشاره می گردد ) 93

ي عدالت است تا بدین  ي حق و اقامه اعاده) ع(یدگاه علی ي برقراري حکومت، از د   فلسفه
  :ي اصالحات در سرزمین ها ظاهر گشته امنیت براي ستمدیدگان حاصل آید وسیله

اللّهم إنک تَعلم أنَّه لم یکُنِ الّذي کانَ مِنّا منافَسۀً فی سلطان و ال إلتماس شی ءٍ من فُضول الحطامِ « 
المعالم و لکن لِنَرد نَ المظلومونَ مِن عبادِك و تُقامفی بالدك فَیأم من دینک و نُظهِر اإلصالح 

   )131ي  خطبه( » المعطَّلۀُ مِن حدودِك 
خدایا تو می دانی که جنگ و درگیري ها براي به دست آوردن قدرت و حکومت و دنیا و ( 

ویش بازگردانیم و در ثروت نبود بلکه می خواستیم نشانه هاي حق و دین تو را به جایگاه خ
سرزمین هاي تو اصالح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده ات در أمن و أمان زندگی کنند و قوانین 

  )ي تو بار دیگر اجرا گردد  و مقررات فراموش شده
خود حکومت را وسیله اي براي تربیت می داند نه ابزار کسب قدرت و ) ع(  امیر مؤمنان علی 

مت باید وسیله اي باشد تا با فراهم کردن امنیت و رفاه، بستر مناسب در باورش حکو«. مکنت
ي نابسامان، تربیت از مسیر حقیقی خود دور می شود و به کژ راهه  در جامعه. تربیت به وجود آید

او حکومت را در این جهت می خواست که بدان، موانع تربیت مردمان را بزداید و .می رود
   )94: 1379دلشاد، ( » را فراهم نماید تا دین و دینداري رخ نماید مقتضیات نیکوي تربیت آنان 
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  :ویژگی هاي رهبر
  بعد از این که ضرورت حکومت در هر جامعه اي ثابت گشت، روي کارآمدن رهبران و مدیرانی 
الیق و توانا به طور طبیعی الزم می گردد تا بدین ترتیب اهداف حکومت محقق گشته، اطمینان 

  .راي مردم به دنبال داشته باشدخاطري را ب
ي آن حول محور    در نهج البالغه، براي رهبر، ویژگی هایی بر شمرده می شود که مهم ترین مؤلفه

وجود این شاخصه را در کنترل فتنه ها و آشوب گري ها و ) ع(امام .ایمان به خداوند می چرخد
الناس إنَّ أحقَّ النّاس بِهذا األمرِ أقواهم أیها « : مدیریت واقعی جریانات ضروري دانسته می فرماید

   )173ي  خطبه( » فإن شَغَب شاغِب استُعتِب، فإن أبی قُوتِل . علیهِ و أعلَمهم بأمرِ اهللاِ فیه
سزاوارترین اشخاص به خالفت، آن کسی است که در تحقق حکومت نیرومندتر و در ! اي مردم« 

 اگر آشوب گري به فتنه انگیزي برخیزد به حق بازگردانده آگاهی از فرمان خدا، داناتر باشد تا
  »شود و اگر سرباز زد با او مبارزه گردد 

ي اسالمی را در شکل ایده آل چون چراغی درخشنده در دل    لذا بر همین اساس، رهبر جامعه
  :تاریکی، هدایت گر مردمش برشمرده می فرماید

   )187ي  خطبه( »  فی الظُّلمۀِ، یستَضیء بِه من ولَجها إنَّما مثَلی بینَکم کَمثلِ السراجِ« 
همانا من در میان شما چونان چراغ درخشنده در تاریکی هستم که هر کس به آن روي می آورد ( 

  )از نورش بهره مند می گردد 
اي امیر مؤمنان پس چرا تو با : که گفت» عاصم بن زیاد « در جواب ) ع(از دیگر سو حضرت امیر 

من همانند تو نیستم، ! واي بر تو« : فرمود» این لباس خشن و آن غذاي ناگوار به سر می بري؟ 
خداوند بر پیشوایان حق واجب کرده که خود را با مردم ناتوان همسو کنند تا فقر و نداري، 

 و بدین ترتیب، رهبري را صرفاً )209ي  خطبه( » تنگدست را به هیجان نیاورد و به طغیان نکشاند 
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در صدور احکام محدود نکرده بلکه زیستن در ساده ترین شکل ممکن و عمل به احکام را بیش از 
  .دیگران براي او ضروري می دانند

نشان می دهد چنین امري در نگاه آن حضرت پیرامون )ع(  نگرشی عمیق به مدیریت سیاسی علی
ي حاضر بوده این  همحورهایی می چرخد که بحث و بررسی آن محورها، موضوع اصلی نوشت

  :گونه می آید
  :حقوق مردم و حکومت

  در نظام هاي سیاسی امروز که در اصطالح، مردم ساالري را از اولویت هاي خویش قرار می 
این اصل صرف نظر از این که در عمل، . دهند، احترام به حقوق مردم از بدیهی ترین اصول است

  . ر مورد توجه استبه ظهور می رسد یا خیر در دنیاي جدید بسیا
) ع(علی .   تصویر حقوق مردم در نهج البالغه، تصویري روشن و به دور از هر نوع پیچیدگی است

وند و سبب قرب الهی می داند و رعایت حقوق مردم را باعث افزایش مزد حاکم نزد خدا
  :فرماید می

بِاإلمارةِ علیهِم فإنَّهم اإلخوانُ فی الدینُ و و أمره أن الیجبههم و الیضههم و الیرغب عنهم تَفصالًً « 
  » األعوانِ علی إستخراجِ الحقوقِ 

فرمانش می دهم که با مردم تند خو نباشد، به آن ها دروغ نگوید و با تکیه بر امتیاز ناشی از مقام ( 
نیز سیاسی خود مورد بی اعتنایی قرارشان ندهد که آنان برادران دینی و مکتبی اوي اند و 

   )8/4487: 1373معادیخواه، ) ( همکارانش در به دست آوردن حقوق دولت 
جدایی از صفوف مردم با پیوستن به دیگرانی که پایگاه فتنه جویانند در رابطه اي تنگاتنگ   « 

از این روي، رهبران باید رعایت ناتوانترین پیروان را چونان اصلی در سیاست پذیرا باشند . است
معادیخواه، ( »  سخت گیري ها، گروه مردم را به اردوگاه مخالف گسیل داشته اند وگرنه در اثر

  :و در همین راستا است که حضرت امیر می فرماید ) 8/4487: 1373
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  »وصِلوا بِهم صالةَ أضعفِهم و التَکونوا فَتّانین « 
) ( ه ها مباشید در جماعت خود را با کم توان ترین افراد هماهنگ کنید و خود کارگردان فتن(

  )همان
ي حقوق مردم، حقوقی متقابل قابل ذکر است؛از بزرگترین    عالوه بر این در نهج البالغه درباره

این حقوق، حق حکومت بر مردم و حق مردم بر حکومت است که موجب انتظام روابط مردم و 
ادار باشند و ي ملت به حقوق حکومت وف عزت دین آن ها خواهد شد به شکلی که هر گاه توده

.( حکومت حقوق مردم را ادا کند آن وقت است که حق در اجتماع محترم و حاکم خواهد شد
به صراحت این حقوق را برشمرده ) ع( نهج البالغه، علی 216ي  در خطبه )107: 1374مطهري، 

  :تفسیر می کند
یۀِ و حقُّ الرَّعیۀ علی الوالی فریضَۀً و أعظم ما افتَرض سبحانَه مِن تلک الحقوقِ حقُّ الوالی علی الرَّع« 

فلیست تُصلح الرعیۀُ إال بصالحِ . فرضَها اهللاُ سبحانَه لکلّ علی کلٍ فَجعلها نِظاما لِألفتهم و عِزاً لِدینِهم
ا حقَّها الوالةِ و التُصلح الوالةُ إال بإستِقامۀِ الرَّعیۀِ فإذا أدت الرعیۀُ الی الوالی حقَّه و أدي الوالی الیه

عزَّ الحقُّ بینهم و قامت مناهج الدینِ و اعتَدلَت معالِم العدلِ و جرَت علی أذاللِها السننُ فصلح بذلک 
   )216خطبه (» الزَّمانُ و طَمع فی بقاءِ الدولۀِ و یئست مطامِع األعداء 

 بر رهبر است حق واجبی در میان حقوق الهی، بزرگ ترین حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم( 
است که خداي سبحان بر هر دو گروه الزم شمرد و آن را عامل پایداري پیوند ملت و رهبر و 
عزت دین قرار داد پس رعیت اصالح نمی شود جز آن که زمامداران اصالح گردند و زمامداران 

کنند و زمامدار و آن گاه که مردم، حق رهبري را ادا . اصالح نمی شوند جز با درستکاري رعیت
حق مردم را بپردازد حق در آن جامعه عزت یابد و راه هاي دین پدیدار و نشانه هاي عدالت برقرار 
و سنت پیامبر پایدار گردد پس روزگار اصالح شود و مردم در تداوم حکومت امیدوار و دشمن در 

  )آرزوهایش مأیوس می گردد 
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محترم گشتن و حاکم شدن «  و حکومت، ضمن ي مردم   بدین ترتیب با ایجاد وفاق بین توده
اعتماد به نفس و آرامش خاطر براي مردم و قدرتمندي و مشروعیت  )107: 1374مطهري، ( »حق

ي انسانی، سیر رشد و تکامل را در پیش خواهد  براي مدیران سیاسی رقم خواهد خورد و جامعه
  .گرفت

  :مسئولیت پذیري
ي انسانی است و به جرأت می  فیان از مشخصه هاي جامعه  اصل احساس مسوولیت در برابر اطرا

کُلُکُم راعٍ و کلُّکم «ي حکومت اسالمی نیز قلمداد کرد؛آن جا که همه  توان آن را از اصول اولیه
چنین اصلی در ساختار مدیریت سیاسی .را چون امري بدیهی و مسلم پذیرفته اند»مسوولٌ عن رعیتِه

ي  وردار است تا جایی که آن حضرت این احساس را نه تنها دربارهاز اهمیت واالیی برخ)ع(علی
  : ي طبیعت بی جان نیز مورد تأکید قرار می دهد جانداران حتی درباره

   )167خطبه ( » إتَّقوا اهللاَ فی عِبادِهِ و بِالدِهِ فإنَّکم مسوولونَ حتّی عن البقاعِ و البهائِم « 
ي ساختمان ها   و سرزمین هاي او پیشه کنید زیرا شما حتی دربارهي بندگان تقواي الهی را درباره( 

  )و حیوانات مسوول هستید 
بین این مطلب که « ) ع(  از بررسی سخنانی از این دست در نهج البالغه معلوم می شود که علی 

موضع و معیشت آدمی را در جهان، خدا تعیین می کند و آن مطلب که آدمی در مورد خانه ها و 
   )39: 1371سروش، ( » . انات مسوول است هیچ منافاتی نمی دیده استحیو

فقدان این حس، خود عاملی است مهم ) ع(  عالوه بر این در ساختار مدیریت سیاسی حضرت امیر
ي  مصداق چنین ادعایی را در خطبه. در سوق دادن جوامع انسانی به سمت عقب ماندگی و انحطاط

شماتت اهل کوفه به علل عقب ماندگی شان پرداخته می  می بینیم که آن حضرت ضمن 34
سوگند به خدا شکست براي کسانی است که دست از یاري ( » غُلب و اهللاِ المتَخاذِلون « : فرماید

  )یکدیگر می کشند 
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  عدم وفاق اجتماعی در شکل دیگر قضیه، منجر به پراکندگی در پندپذیري از مدیران صالح می 
دانی به بار می آورد و پایان ماجرا، پشیمانی و متحمل شدن زیان هایی گردد؛ حسرت و سرگر

 از کالم حضرت امیر در وصف علل شکست 35ي  ي این ها را در خطبه گران خواهد گشت و همه
کوفیان شاهد هستیم؛آن جا که ضرورت مسوولیت پذیري افراد جامعه را در کمک به ساختار 

  .دهدمدیریت سیاسی مورد تاکید قرار می 
در نامه اي به مالک اشتر، کنترل اطرافیان و نزدیکان و احساس مسئولیت ) ع(  از سویی دیگر علی 

ي مردم را از اساسی ترین ابزارهاي مدیریت بر می شمرد و ضمن تقسیم مردم به  در برابر عامه
ل خواص و عوام و ذکر ویژگی هایی از خواص و نزدیکان که، ممکن است باري سنگین بر وبا

مدیر جامعه باشند او را در برابر عامه مسوول دانسته آن ها را پایه هاي حکومت می داند و می 
  :فرماید

إنَّما عماد الدینِ و جماع المسلمینَ و العدة لألعداءِ، العامۀُ من األُمۀِ، فلیکُن صِغوك لهم و میلُک « 
   )53ي  نامه( » معهم 

ي دفاعی، عموم مردم می  و اجتماعات پر شور مسلمین و نیروهاي ذخیرهستون هاي استوار دین ( 
  )باشند پس به آن ها گرایش داشته و اشتیاق تو با آنان باشد 

  :پایبندي به تعهدات
  انسان به حکم انسان بودن و از آن جا که موجودي اجتماعی و داراي پیوندهاي اجتماعی است در 

او هر چه به مراتب باالتري از انسانیت دست یابد از کمال . اردبند مجموعه اي از تعهدات قرار د
بنیاد زندگی انسانی . عقلی بیش تري بهره مند شود بیش تر عهد و پیمان و تعهدات خود را می پاید

و رفتار دینی نیز بر پایبندي به تعهدات الهی و انسانی و اجتماعی استوار است و تزلزل در این کمال 
مکتب هاي آسمانی عموما و  )293: 1385دلشاد، . ( را متزلزل بلکه ویران می سازدانسانی همه چیز 

اسالم خصوصا پایبندي به عهد و پیمان را مورد تأکید قرار می دهد و آن را به عنوان یک تکلیف 
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و أوفوا بِالعهدِ «:و مسوولیت برمی شمرد، چنان که در قرآن کریم این مهم به صراحت ذکر می شود
آن را به عنوان پایه و اساس دین )ع(در همین راستا علی ) 34اسراء(»عهد کانَ مسسووالًإنَّ ال

او در تبیین مدیریت سیاسی خویش در .برشمرده و در جاهاي مختلف مورد تاکید قرار می دهد
  :ي مالک اشتر بر لزوم پایبندي به تعهدات اشاره کرده می فرماید عهدنامه

 شَی ء أشَد علیه إجتماعاً مع تفرقِ أهوائهِم و تَشتَّت آرائُهم من تَعظیمِ فإنَّه لیس من فرائضِ اهللاِ« 
» الوفاءِ بالعهودِ و قَد لَزِم ذلک المشرکونَ فیما بینَهم دونَ المسلمینَ لما استوبلوا من عواقبِ الغَدر 

   )53نامه (
 مردم جهان ـ با تمام اختالفاتی در میان واجبات الهی هیچ موضوعی همانند وفاي به عهد در میان(

که دارند ـ مورد اتفاق نیست؛ حتی مشرکان زمان جاهلیت ـ عالوه بر مسلمانان ـ آن را مراعات می 
  .)کردند زیرا عواقب پیمان شکنی را آزموده بودند

پایبندي به تعهدات در ساختار مدیریت سیاسی موجب دوام امنیت گشته، ) ع(  در کالم علی 
ي اسالمی به ارمغان می   بدیل را براي برنامه ریزان سیاسی و اجتماعی در جامعهآرامشی بی

  : آن حضرت، عنایت هاي الهی را ضامن چنین امنیتی بر می شمرد.آورد
قد جعلَ اُهللا عهده و ذمتَه أمناً أفضاه بینَ العِباد برحمتِه و حریماً یسکُنونَ الی منعتِه و یستفیضُونَ الی « 

   )53نامه ( » ه؛ فَال أدغالَ و المدالِسۀَ و الخِداع فیهِ جوارِ
ي آسایش بندگان و حریم  خداوند عهد و پیمانی را که با نام او منعقد می شود با رحمت خود مایه(

امنی براي آنان قرار داده تا به آن پناه برند و براي انجام دادن کارهاي خود به جوار او متمسک 
  )ساد، خیانت و فریب در عهده و پیمان راه ندارد بنابراین، ف. شوند

ي  در واالترین مرتبه اش جلوه یافته و آن حضرت شاخصه) ع(  پایبندي به تعهدات در وجود علی 
  :تفاوت سیاست خود را از سیاست معاویه در همین امر معرفی نموده است
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وال کَراهیۀُ الغَدر لکُنت من أدهی النَّاسِ و لکنَّ واهللاِ ما معاویۀُ بِأدهی منّی و لکنَّه یغدِر و یفجرُ و ل« 
   )200حکمت (» کلَّ غدرةٍ فَجرةٌ و کُلُّ فجرةٌ کفِرة 

ي او پیمان شکنی و ارتکاب به گناه است و  به خدا قسم معاویه زیرك تر از من نیست ولی شیوه( 
نی گناه است و هر گناهی اگر عهدشکنی ناپسند نبود، باهوش تر از من کسی نبود اما هر پیمان شک

  )کفر 
اصل وفاي به عهد مردم و رعایت حقوق آن ها را با پایبندي به تعهدات اجتماعی براي ) ع(  علی 

هر رهبري الزم و ضروري می داند و به شدت آن ها را از خالف این مهم باز می دارد و به 
  :صراحت می گوید

 ولَهم ینَزِّه نفسه و دینَه عنها فَقد أحلَّ بِنفسهِ الذُّلَّ و الخِزي و من إستهانَ بِاألمانۀِ و رتَع فی الخیانۀِ« 
   )26نهج البالغه، نامه ( » فی الدنیا و هو فی اآلخِرةِ أذَلُّ و أخزي 

و آن که کار امانت را سبک شمارد و در آن خیانت روا دارد و جان و دین خود را از خیانت (
 خواري و رسوایی را به روي خویش خواهد گشود و به آخرت پاك ننماید در این جهان در

  )خوارتر و رسواتر در آید 
ي  اصالت با نگریستن و تأمل در قرآن کریم و سیره) ع(  در ساختار مدیریت سیاسی حضرت علی 

ي مدیریتش در حکومت نه به رأي  نبوي است چنان خود بارها به صراحت بیان می دارد که شیوه
ي  خطبه( ي نبوي است  ي دل است که بر اساس دستورالعمل هاي قرآن و سیره هخود یا خواست

با توجه به چنین . لذا وقتی احکام مشخص و صریح است دیگر نیازي به شور با دیگران نیست) 205
عمل به احکام را عین پاي بندي به تعهدات الهی برشمرده چون تکلیفی بر ) ع(رویکردي امام 
  :مدیر می فرماید

ي  خطبه( » رحِم اهللاُ رجالً رأي حقَّاً فأعانَ علیهِ أو رأي جوراً فَرده و کانَ عوناً بِالحقِّ علی صاحِبِه « 
205(   
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خدا رحمت کند آن کس را که حقی را بنگرد و یاري کند یا ستمی مشاهده کرده آن را نابود ( 
  .) سازد و حق را یاري داده تا به صاحبش بازگردد

گر به این فراز از خطبه حکایت از جریان یافتن رحمت الهی در مسیري دارد که از میان   نگاهی دی
عالوه بر این، پایبندي به .رتق و فتق امور مردم و احقاق حق و دفاع از ستمدیدگان عبور می کند
بسیار مهم است چنان ) ع(تعهدات حتی آن جا که پیمانی با دشمن منعقد می شود نیز در نگاه علی

ي به مالک اشتر، در راستاي تبیین روش هاي مدیریتی مورد نظر خویش به این اصل  در نامهکه 
  :بسیار تاکید کرده می فرماید

 » ارعِ ذمتَکك بِالوفاءِ وط عهدۀً، فحمنک ذِم ك عقدةً أو ألبستَهو بینَ عدو بینَک إن عقدت
   )53ي  نامه( » نَّه لیس مِن فرائضِ اهللاِ شی ء بِاألمانۀِ و اجعل نفسک جنَّۀً دونَ ما أطیت فإ

اگر پیمانی بین تو و دشمن منعقد گردید یا در پناه خود او را امان دادي به عهد خویش وفادار ( 
باش و برآنچه بر عهده گرفتی امانت دار باش و جان خود را سپر پیمان خود گردان زیرا هیچ یک 

  )د نیست از واجبات الهی همانند وفاي به عه
  از این رو متعهد شدن افراد جامعه و زمامداران به قراردادهاي و پیمان ها دوام جامعه و اطمینان 

ي جامعه توفیقی افزون  ي اداره خاطر افراد را به ارمغان آورده باعث می شود مدیران در عرصه
  .یابند

  :اصل آگاهی
 از آگاهی هاي اجتماعی یا گسترش دادن   از مهم تر ین عناصر براي رهبري هر جامعه اي استفاده

هی در بحث مدیریت، مجموع منظور از شناخت و آگا« میزان شناخت افراد جامعه است 
این )150: 1384واثقی، ( »  جامعه است هاي شناختی، ادراکی و ذهنی موردنیاز رهبر یا مدیر توانایی

در تعریف این دو ) ع(رد وعلی ي مقابل جهالت قرار می گی اصل که همان دانایی است در نقطه
  :ویژگی می فرماید
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 » هعرف قدرهالً ألّا یو کَفی بِالمرءِ ج هرَف قدرن عم 103ي  خطبه( » العالِم(   
  )دانا کسی است که قدر خود را بشناسد و در نادانی انسان این بس که ارزش خویش نداند ( 

ر جامعه موظف است به علم آموزي اهتمام ورزد قبل از هرکس، رهب) ع(  در مدیریت سیاسی امام 
ي قابل تامل این که در دیدگاه آن حضرت بین  و سپس مردم را به چنین کاري فرا خواند و نکته

  :علم آموزي و آگاهی و اجتناب از معاصی و ترك محرمات رابطه اي مستقیم برقرار می شود
 قبلِ أن تُشغَلُوا بِأنفسِکم عن مستشارِ العلمِ مِن عند أهلِهِ فَبادِروا العِلم مِن قبلِ تصویحِ نَبتِهِ و مِن« 

   )105ي  خطبه( » وانهوا عن المنکرِ و تَناهوا عنه، فَإنَّما أُمِرتُم بِالنَّهی بعد التَّناهی 
پس در فراگیري علم و دانش پیش از آن که درختش بخشکد تالش کنید و پیش از آن که به ( 

مردم را از حرام و منکرات باز دارید و .  از معدن علوم، دانش استخراج کنیدخود مشغول گردید
زیرا دستور داده شدید که ابتدا خود محرمات را ترك و سپس مردم را . خود هم مرتکب نشوید

  )باز دارید 
  در جامعه اي که نهج البالغه ترسیم می کند نقش منابع دینی از جمله قرآن و معارف الهی در 

 بخشیدن به افراد، برجسته است و البته نقش مدیریت سیاسی در افزایش این معلومات آگاهی
از همان قدم اول، یعنی بعثت حضرت رسول اکرم « بسیاري را عقیده بر این است که .غیرقابل انکار

( »انَ مالم یعلَم الَّذي علَّم بِالقلمِ، علَّم اإلنس... إقرأ بِاسمِ ربک الّذي خَلقَ«ي  که با نزول آیه) ص(
شروع شد مشخص بود که خداوند متعال، نسبت به علم و دانش چه اهمیت و  ) 5ـ 1علق آیات 

یا این که اهمیت آگاهی در اجتماع اسالمی بدان حد  )50: 1373محمدي، ( » ارزشی قائل است 
: 1384نصر، .( دلحاظ کرده ان» معناي سوم اسالم « است که برخی از اندیشمندان، آن را به عنوان 

بر این باور است که حتی انجام فرائض الهی در صورتی که با آگاهی همراه نباشد فاقد ) ع(علی  )4
   )145نهج البالغه، حکمت .( ارزش خواهد بود
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، بر این مبناست که رهبر جامعه باید توان )ع(ي مدیریت سیاسی نیز، کالم حضرت    در مقوله
 امري مشتبه به آگاهی است به کار گیرد و مصداق چنین گفته خویش را براي زدودن شبهات که

لذا » شبهه را براي این شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد « :  است که می فرماید38ي  اي خطبه
مدیران باید چنان نور هدایت را با استعانت از آگاهی بر فروزند که شبهه ها مجال خودنمایی پیدا 

  .نکنند
ي جنگ صفین ایراد می فرمایند به اصل آگاهی دادن و  به اي که در آستانهدر خط) ع(  علی 

هدایت تاکید می کند از این رو تاخیر در جنگ با شامیان را در آن می داند که شاید، امکان 
  :هدایتی براي مخالفان حاصل آید

تدي بی و تعشو الی ضوئی و فَواهللاِ ما دفعت الحرب یوماً إال و أنا أطمع أن تَلحقَ بی طائفۀٌ فَته« 
   )55ي  خطبه( » ذلک أحب إلی مِن أن أقتُلَها علی ضَاللِها 

به خدا سوگند هر روزي که جنگ را به تاخیر می اندازم براي آن است که آرزو دارم عده اي از ( 
من آن ها به ما ملحق شوند و هدایت گردند و در البالي تاریکی ها نور مرا نگریسته به سوي 

  )بشتابند که براي من از کشتار آنان در راه گمراهی بهتر است 
زمانی اصل هدایت در ) ع(در چنین فضایی، هدایت، ره آورد آگاهی است و در منظر علی 

ي مسلمانان محقق خواهد شد که مردم آگاهانه قدم در راه اهل بیت پیامبر خویش گذارند تا  جامعه
  : تباهی باز مانندراهی صحیح را پیموده از هالکت و

أُنظُروا اهلَ بیتِ نبیکم فَالزِموا سمتَهم و اتَّبعوا أثرَهم فَلن یخرجوکم مِن هدي ولن یعیدوکُم فی « 
( » ردي فَإن لَبدوا فَالبدوا و إن نَهضوا فانهِضوا و التَسبقُوهم فَتَضلُّوا و التَتَاخِّروا عنهم فَتَهلکوا 

   )97ي  خطبه
ها  وید، قدم جاي قدمشان بگذارید، آن بیت پیامبرتان بنگرید، از آن سو گام بر می دارند بربه اهل( 

اگر سکوت . شما را هرگز از راه هدایت بیرون نمی برند و به پستی و هالکت باز نمی گردانند
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از آن ها پیشی نگیرید که گمراه می شوید و از . کردند سکوت کنید و اگر قیام کردند قیام کنید
  )آنان عقب نمانید که نابود می گردید 

  :اصل عدالت
ي مکتب هاي الهی به عنوان یک اصل    انسان ذاتاً موجودي است عدالت خواه و این معنا در همه

اسالم که طرز تفکرها را عوض کرد به این معنی است که .قابل قبول همواره مورد توجه بوده است
ي اعلی قرار  ی را که در حد صفر بود مانند تقوا در درجهارزش ها را باال و پایین آورد ارزش های

داد و بهاي فوق العاده سنگین براي آن ها تعیین کرد و ارزش هاي خیلی باال را از قبیل خون و نژاد 
  .و غیر آن را پایین آورده تا سر حد صفر رساند

ر گرفت و ارزش فوق ي اسالم حیات و زندگی را از س عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله  «
اسالم به عدالت تنها توصیه نکرد و یا تنها به اجراء آن قناعت نکرد بلکه عمده این . العاده یافت

در ) ع(چنان که خود حضرت امیر  ) 110: 1374مطهري، ( »است که ارزش آن را باال برد
  :می فرماید» العدلُ أفضلُ أَم الجود؟ «جواب

ضِعها و الجود یخرجها مِن جهتِها و العدلُ سائس عام و الجود عارض خاص العدلُ یضَع االمور موا«
   )437حکمت ( » فالعدلُ أشرفُهما و أفضلُهما 

عدالت هر چیزي را در جاي خود می نهد در حالی که بخشش آن را از جاي خود خارج می ( 
ی را شامل است پس عدالت تدبیر عمومی مردم است در حالی که بخشش گروه خاص. سازد

  )عدالت شریف تر و برتر است 
عدالت نه تنها اصلی ضروري براي ) ع(  از این رو می بینیم در مدیریت سیاسی حضرت علی 

ي اعتباري بیش تر از سخاوت برخوردار است و الزم است به عنوان  حکومت است بلکه از درجه
  . مورد توجه واقع شودي حکومت، توسط رهبران و مدیران جامعه مهم ترین شاخصه
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عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبري است کلی « :   شهید مطهري در تبیین این کالم می نویسد
ي اجتماع را در بر می گیرد و بزرگراهی است که همه باید از آن بروند اما جود و  و شامل که همه

؛ اساساً جود اگر بخشش یک حالت استثنایی و غیرکلی است که نمی شود رویش حساب کرد
   )112: 1374( » ي قانونی و عمومی پیدا کند و کلیت یابد دیگر جود نیست  جنبه

  ضرورت رعایت عدالت به عنوان مهم ترین اصل مدیریت سیاسی آن گاه بسیار برجسته می شود 
ی آن، اصلی که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راض) ع(از نظر علی « که بدانیم 

عدالت می تواند . نگهدارد به پیکر اجتماع، سالمت و به روح اجتماع آرامش بدهد، عدالت است
همه را در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد اما ظلم و جور، کوره راهی است که حتی فرد 

   )113: همان( » ستمگر را به مقصد نمی رساند 
 آن حضرت با وجود موانعی بسیار، هرگز عدالت ي علوي نشان می دهد   مطالعه اي دقیق در سیره

را فداي مصلحت نمی نماید به ویژه آن جایی که در مقابل خود از طرفی معاویه را با شام زرخیز و 
اندیشه هاي ضد اسالمی اش می بیند و از طرفی دیگر مخالفانی را که خود از یاران و پیشاهنگان 

اصل ) که البته در جاي خود قابل بحث است ( صلحت عصر رسالت بوده اند، لذا هرگز به خاطر م
  :عدالت را فدا نمی کند بلکه در جواب آن هایی که او را به این مسیر سوق می دهند می فرماید

واهللاِ ال أطور بِهِ ما سمر سمیرٌ و ما أم نجم فی ! أَتامرونی أن أطلُب النصرَ بالجورِ فیمن ولِّیت علیه« 
   )126خطبه (» لو کانَ المالُ لی لَسویت بینَهم فَکیف و إنَّما المالُ مالُ اهللا . نجماًالسماءِ 

ي امت اسالمی که بر آن ها  آیا به من دستور می دهید براي پیروزي خود، از جور و ستم درباره( 
ان از پی والیت دارم استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگ

اگر این اموال از خودم بود به گونه . هم طلوع و غروب می کنند هرگز چنین کاري نخواهم کرد
  )اي مساوي در میان مردم تقسیم می کردم تا چه رسد که جزو اموال خداست 
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  یا در راستاي اصالحات ساختار اقتصادي جامعه اسالمی و قرار دادن امور در جاي خود، پایبندي 
  :صل را بسیار مهم می داند و می فرمایدبه این ا

واهللاِ لَو وجدتُه قَد تَزوج بِه النِّساء و ملک به اإلماء لَرددتُه فإنَّ فی العدلِ سعۀً و من ضاقَ علیهِ « 
   )15نهج البالغه، خطبه ( » العدلُ فَالجور علیهِ أضیقُ 

ابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا که بی( 
گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش براي عموم باز است و 

  )آن کس که عدالت بر او گران آید تحمل ستم براي او سخت تر است 
صاد، شاهد شکل ي پدیده عدالت با مفهوم اقت   متناسب با این خطبه، عالوه بر تعامل بال واسطه

گیري رابطه اي بس مهم بین عدالت و مفاهیم اجتماعی و سیاسی هستیم و نقش راهبران و مدیران 
از .سیاسی جامعه در سازمان دهی نیروهاي جامعه براي تامین عدالت ضروري و قابل توجه است

ر گشته و ي عدالت در توزیع ثروت و امکانات باعث شکل گیري جامعه اي بهنجا طرفی دیگر غلبه
ي  بستر الزم را براي ظهور اندیشه هایی نو فراهم می کند؛اندیشه هایی که ممکن است در سایه

  . هیاهوها تحت تأثیر نابرابري هاي و هوچی گري هاي عده اي برخوردار، محو شوند
  :مدارا کردن

توجه .د است  از جمله شگردهاي مدیریتی در نظام هاي حکومتی، اصل مدارا کردن و تعامل با افرا
ي وقوع برسد  به چنین اصلی موجب می شود تا اهداف و برنامه هاي یک مدیر با سهولت به مرحله

ي آن ها را در امور مختلف به همراه  و به دلیل ایجاد رغبت در زیردستان، نوعی حضور مشتاقانه
رت پیامبر از شواهدي که در باب مدارا کردن حاکمان با مردم قابل ذکر است تاکید حض. دارد

چنان که چنین رویه اي از سوي عاملین جامعه باعث . بر خوش رویی عامالن حکومتی است) ص(
   )123: 1384کتانی، . ( خوش حالی وافر آن حضرت می شد
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در اصول مدیریتی خود، همواره بر اصل مدارا کردن با مردم و طبقات مختلف اجتماعی ) ع(  علی 
 صورت لزوم به کارگیري سخت گیري را نیز از ضروریات تاکید می ورزد و در عین حال در

  :او در نامه اي می نویسد.مسائل مدیریتی بر می شمرد
 » کناحۀَ جالّا الشَّدة واخفِض الرَّعی ة حین ال تُغنی عنکو أرِفق ما کانَ الرفقُ أرفَقَ، و اعتَزِم بِالشد

م فی اللَّحظۀِ و النَّظرة و اإلشارةِ و التَّحیۀ، حتّی وابسط لهم وجهک وألِن لَهم جانبک و آسِ بینَه
   )46نامه ( »الیطمع العظماء فی حیفِک و ال ییأس الضعفاء من عدلِک 

در آن جا که مدارا کردن بهتر است مدارا کن و در جایی که جز با درشتی کار انجام نگیرد ( 
ردم گشاده رو و فروتن باش و در نگاه و درشتی کن، پر و بالت را برابر رعیت بگستران، با م

ي چشم در سالم کردن و اشاره کردن با همگان یکسان باش تا زورمندان در ستم تو طمع  اشاره
  .) نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند

گاهی چنان مورد تاکید است که به نظر ) ع(اصل مدارا کردن در مدیریت سیاسی حضرت امیر 
  : ادي، ممکن است از حد خارج شده باشد آن جا که می فرمایدانسان هاي ع

کَم ُأداریکُم به کَما تُداري البکار العمدةُ و الثّیاب المتداعیۀ، کلَّما حِیصت مِن جانِبٍ تَهتَّکت مِن « 
  » آخر 

از تا چند با شما مدارا کنم؟ چنان که با اشتران کوفته کوهان و با جامه هاي ژنده ـ که چون ( 
   )8/4484: 1373معادیخواه، ) ( سویی وصله اش کنند از دیگر سو پاره شود ـ مدارا کنند؟ 

اصل مدارا کردن و رعایت اخالق انسانی در برخورد با مردم بر هر مدیري ) ع(  در دیدگاه علی 
الزم است به عبارتی دیگر آن حضرت، مزین شدن به اخالقی نیکو را از بارزترین شاخصه هاي 

  :ریتی براي رهبران جامعه برشمرده می فرمایدمدی
  »وأشعِر قَلبک الرَّحمۀَ لِلرَّعیۀِ و المحبۀَ لَهم واللُّطف بِهم و التَکونَنَّ علیهِم سبعاً ضاریاً تَغتنم أکلَهم « 
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 مبادا هرگز چونان. مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش( 
  )حیوان شکاري باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی 

چنان که در بررسی سیماي .   چنین نرمشی حتی در برخورد با کارگزاران نیز مفید است
می بینیم آن حضرت رعایت حقوق آن ها را جزء ) ع(کارگزاران در سیستم مدیریت سیاسی علی 

ور معیشتی دستور می دهد تا روزي وظایف الینفک مدیران در سطح کالن بر شمرده حتی در ام
فراوانی بر آن ها مترتب شود که با گرفتن حقوق افزون تر در اصالح خود، اهتمام ویژه اي مبذول 

ي آن حضرت هر  دارند و با بی نیازي، دست به اموال بیت المال نزنند اما در عین حال به عقیده
راستگو و وفا پیشه اي بر آن ) بازرسان ( مدیري باید رفتار کارگزارانش را رصد کرده جاسوسان 

ها گمارد که اگر خیانت آن ها را اثبات کردند دیگر مجالی، براي اصل مدارا کردن وجود نداشته 
  :باشد

فإن أحد مِنهم بسطَ یده إلی خیانۀٍ إجتَمعت بِها علیهِ عندك أخبار عیونِک إکتَفیت بِذلک شاهداً « 
دنِه و أخذته بِما أصاب مِن عملِهِ ثُم نَصبتَه بِمقام المذلَّۀِ و وسمتَه بِالخیانَۀِ و فبسطت علیه العقوبۀَ فی ب

   )53ي  نامه( » قَلَّدتَه عار التُّهمۀ 
اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش جاسوسان تو هم آن خیانت را تایید کرد به همین ( 

کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس مقدار گواهی قناعت کرده او را با تازیانه 
  . )گیر سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن

  از این رو اصل مدارا کردن چون سکه اي می نماید که طرف دیگرش دور اندیشی و سخت 
ي انسانی در پرتو بالندگی  عهگیري هاي خاص مدیریتی است تا با امتزاج آن دو، حرکت جام

ي امور پردازند که خیر و صالح جامعه و افراد تأمین  صورت گیرد و مدیران بتوانند چنان به اداره
  .گردد
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  :دعوت به آرامش
  هیاهوها، هوچی گري ها، ایجاد رعب و وحشت و به کارگیري خشونت هرگز با طبع انسانی 

ي زمانی محدود، نتایجی را هم به بار آورد  ک برههسازگار نبوده است و گرچه ممکن است در ی
اما تجربه نشان می دهد چنین اهرم هایی هرگز به دست آوردهاي مطلوب پایدار نمی 

ي عکس قضیه این که رضایت مندي و آرامش، فضایی ایجاد می کند تا انسان ضمن  نقطه.انجامند
لی نموده تمام انرژي و وقت خویش را عالقه مندي به کار، با تمرکز بیش تر اقدام به انجام عم

  . صرف محقق نمودن برنامه هایش نماید
  در جوامع انسانی همواره مدیرانی توفیق در کار خویش خواهند یافت تا بتوانند شرایط موجود را 

چنین نکته اي در نهج البالغه . به سمت آرامش سوق داده و در فضایی آرام به اداره امور پردازند
  :رد تاکید است آن جا که حضرت می فرمایدبه شدت مو

فَاهدأوا عنّی وانظُروا ماذا . فاصبِروا حتّی یهدأَ النّاس و تقَع القلوب مواقِعها و تُوخذَ الحقوقُ مسمحۀ« 
  » یأتِیکم بِه أمري و التَفعلوا فِعلۀٌ تُضعضِع قوة و تَسقُط منه و تورثُ وهنا و ذِلَّۀ 

نید تا بحران فرو نشیند و مردم آرام گیرند و اضطراب قلب ها ثبات یابد و احقاق اینکه درنگ ک( 
پس در پیرامون من آرامش را حفظ کنید و از هر جوسازي اي . حقوق به سادگی صورت پذیرد

از هر اقدامی که به نیرومان لطمه زند، قدرت . بپرهیزید و بنگرید که چه دستوري صادر می کنم
: 1373معادیخواه، ) ( ار سازد و سستی و زبونی به بار آورد، خودداري کنید امتحان را خدشه د

8/4485(   
خویشتنداري را براي رهبر جامعه الزم بر می شمرد و این مهم را تا آن جا که به ) ع(در ادامه علی 

 آرامش حاکم باعث لرزان شدن اما اگر. کیان جامعه آسیبی نرساند مورد تاکید قرار می دهد
  :هاي حکومت اسالمی شود به طور طبیعی مورد قبول نخواهد بود پایه
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إنَّ هوالءِ قَد تَماال و أعلی سخَطِه إمارتی و سأصبرُ ما لم أخَف علی جماعتِکُم؛ فإنَّهم إن تَمموا «
  »علی خیالِهِ هذا الرأي إنقَطع نِظام المسلمین 

 از زمامداري من به هم پیوسته اند و من شک نیست که این گروهکان اینک بر محور ناخشنودي( 
ي  اما اگر اینان اندیشه. تا آنجا که براي جامعه احساس خطر نکنم شکیبایی پیشه می کنم

   )8/4485معادیخواه، ) ( نادرستشان را به انجام رسانند، نظام مسلمانان خواهد گسست 
تاي ایجاد آرامش جامعه بر نگرشی درست در اقتصاد را از وظایف اصلی مدیر، در راس)ع(  علی

می شمرد؛به شدت با لذت طلبی مادي در رفتارهاي اقتصادي مخالف بوده، بر این عقیده است که 
لذا باید به سودي .کاري که با صداقت همراه باشد، بهتر از، سودِفراوان آمیخته به حرام است

شود و د، بر ایمانش افزوده میاندیشید که پایدارتر است، والبته اگر درك انسان همانند ایشان باش
، 1363حالت، . ( در تولید، می کوشد کاالهاي مورد نیاز جامعه را هرچند با سودکمترتولیدکند

عالوه بر این و با توجه به نقش مصرف که عاملی است بسیار تاثیرگذار دراقتصاد و ). 151ص
« . ران نیز برجسته تر می شوددرآن باید تعادل داشت تا جامعه به سوي پیشرفت سوق یابد نقش مدی

-ي مالکیت بیتواند به بهانهاست که مسلمان نمینگرش امام در رابطه دنیا وآخرت برمصرف، این 

چون و چراي خویش بر اموال و دارایی هایی که در دست دارد، در مصرف آن آزاد باشد و آن را 
کسی که رعایت «) 149: 1380رشاد، ( » . به نحوي در جهت تأمین لذت هاي شخصی به کارگیرد

دست نمی شود، اقتصاد یعنی خرج و صرف مال به اندازه نیاز متعارف اقتصاد و میانه روي کند تهی
و این گونه است که رهبر جامعه با کنترل )539:1374بحرانی، ( » . نیازي استکه این باعث بی

ر و تبعات آن سهمی کردن و هدایت جریان تولید و مصرف با پیش گیري از شکل گیري فق
  سترگ در ایجاد آرامش جامعه خواهد داشت

آن گونه که در تاریخ حکومتش بر می آید حکایت از آن دارد )ع(  نگرش در نظام مدیریتی علی
که آن حضرت همواره بر اصول الهی خویش تأکید می ورزد و تمام تالش خویش را صرف 
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او در این .ي نبوي نیز بر آن قرار گرفته است هتحقیق اهدافی می کند که در قرآن ذکر شده و سیر
راستا از هر ابزاري که یاري اش کند سود می برد و البته یکی از این ابزارها ایجاد فضایی آرام و به 
دور از هر نوع اقدامات بازدارنده است ولی همان گونه که در مبحث گذشته اشاره گردید با توجه 

ز هر نوع مشکل، گاهی عدول از اصل آرامش نیز در نهایت به اصالت اهداف الهی در صورت برو
  .همان اصل را به دنبال خواهد داشت

  :نتیجه
به عنوان رهبري سیاسی، محورهاي مدیریتی خود را بر مبناي آموزه هاي دینی، تعریف )ع(  علی

ی به باور آن حضرت، آموزه هاي دینی این ظرفیت را دارند که در اثر فرآیند مدیریت.می کند
به همین .خود، انسان را به سرمنزل مقصود برسانند و همه جانبه او را به سمت کمال سوق دهند

علت می توان ادعا کرد که عناصر به کار گرفته در ساختار مدیریت سیاسی او خود می تواند 
ي توجه به عقبی هرگز  الگویی باشد از اصلی ترین قرائت حکومت دینی با این خصیصه که به بهانه

لذا از بررسی عناصر یاد شده می توان نیجه گرفت که .غافل از دنیا و زندگی مادي انسان نیست
ي علوي برخوردار بوده  ي اسالمی از جایگاه خاصی در اندیشه ي حکومت و مدیریت جامعه مسأله

ه ي آموزه هاي الهی، حاکمان و مدیرانی بزرگ براي این جامع همواره تالش بر این است تا بر پایه
این گونه نیست که گروهی را مطلقاً )ع(عالوه بر این در ساختار مدیریت سیاسی علی.تربیت شوند

ذي حق و گروهی دیگري را تابع بدانیم بلکه حاکمان را حقی است و وظیفه اي چنان که براي 
  .مردم نیز حقی و وظیفه اي تعریف می شود

می باعث به وجود آمدن آرامشی   مسوولیت پذیري و پایبندي به تعهدات در حکومت اسال
ي عوام و خواص می شود و شکل گیري این حس، ضمن تضمین دوام و بقاي  درخور در طبقه

  .جامعه، موجب نزدیک شدن به درجات متعالی انسانی می شود
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بسیار قابل )ع(  رسالت سنگین مدیران در افزایش میزان آگاهی هاي افراد در دیدگاه مدیریتی علی
 به ویژه حساسیت موضوع آن گاه عیان می شود که آن حضرت بین آگاهی و عدم مالحظه است

  .ارتکاب به معاصی رابطه اي مستقیم قائل است
  از دیگر نتایج به دست آمده از نگرش در مدیریت سیاسی علوي، شناخت دقیق مواضع به 

 است؛چه اگر کارگیري مدارا و خشونت است که در پیشبرد اهداف متعالی جامعه بسیار موثر
ي جامعه شده زمینه هاي سقوط آن را  مدیري بر این هنر دست نیابد باعث فرسوده گشتن بدنه

  .فراهم می آورد
ي امور در راستاي اجراي  آغاز و فرجام همه)ع(  نهایت این که در ساختار مدیریت سیاسی علی

 اجتماع در سراي دنیوي احکام الهی قرار میگیرد و فقط در چنین صورتی است که سعادت انسان و
  . و اخروي تامین می گردد

  منابع
  .انتشارات خادم الرضا:قم.7چ.یکصد وده سوال از استاد مطهري)1386(باقري، مجید

بنیاد : ، مشهد1، چ5، جمحمدرضا عطایی:  مترجمترجمه شرح نهج البالغه) 1374( بحرانی، میثم بن علی بن میثم
  .پژوهشهاي اسالمی آستان قدس رضوي

  .مؤسسه مطبوعاتی علمی:، بی جا2، چ شکوفه هاي خرد یا سخنان علی علیه السالم)1363( حالت، ابوالقاسم
  .دارالقرآن الکریم:، قم7ترجمه نهج البلغه، چ)1384(دشتی، محمد

  .معارف:، قم1چ)کماالت انسانی در نهج البالغه(طایر فرخ پی)1385(دلشاد تهرانی، مصطفی
  .انتشارات دریا:، تهران1تربیت در نهج البالغه، چ:ماه مهرپرور)1379(دلشاد تهرانی، مصطفی

( مرکز نشرآثار پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسالمی: ، تهران1، چ7ج) ع(دانشنامه امام علی، 1380رشاد، علی اکبر، 
  ) مؤسسه فرهنگ دانش واندیشه معاصر

  .صراطموسسه فرهنگی :، تهران2اوصاف پارسایان، چ)1371(سروش، عبدالکریم
  مطبعه الفکر:بیروت.1ط.شروح نهج البالغه)1361(عاملی، حسین جمعه
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پژوهشگاه :، قم1علیرضا ذکاوتی قراگوزلو، چ:نظام اداري مسلمانان در صدر اسالم، ترجمه)1384(کتانی، عبدالحی
  .حوزه و دانشگاه و سمت

  .دانشگاه بین المللی امام خمینی:، قزوین1نقش فرهنگ و تمدن اسالمی در بیداري غرب، چ)1373(محمدي، ذکراهللا
  .انتشارات صدرا:، تهران12سیري در نهج البالغه، چ)1374(مطهري، مرتضی

  .نشر ذره:، تهران1، چ8فرهنگ آفتاب، فرهنگ تفصیلی مفاهیم نهج البالغه، ج)1373(معادیخواه، عبدالمجید
  .سمت:، تهران7جنبشهاي اسالمی معاصر، چ)1384(موثقی، سید احمد

  .علمی و فرهنگی:، تهران2احمد آرام، چ:علم و تمدن در اسالم، ترجمه)1384(یدحسیننصر، س
  .زمزم هدایت:، قم2مدیریت اسالمی، چ)1384(واثقی، علی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



      

            

 »نهج البالغه و علوم انسانی«دومین همایش ملّی           

 
394 

  
  عدالت سیاسی از منظر نهج البالغه

  
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم (دکتر مهین حاجی زاده 

  )آذربایجان
  )دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان( اصغري اسماعیل

  
  چکیده

  عدالت که در لغت به معناي مساوات، ضد جور و دوري از افراط و تفریط و در 
اصطالح، دادن حقوق افراد براساس استحقاق و شایستگی آنهاست، به طوري که 

گردد، از افضل فضائل و ستم مینهد و مانع از تجاوز و ظلم هرچیزي را در جاي خود می
 .باشد که داشتن آن مستلزم جمع صفات کمالیه و بلکه عین آنهاستو اشرف کماالت می

رود و  در دین مبین و خاتم ادیان، اسالم، عدالت از اصول کانونی و محوري به شمار می
ه به عنوان شاکله آنچ. اند اسالم بر محور عدل و عدالت تجسد یافته هاي اجتماعی و سیاسی اندیشه

نگاه اسالمی به مقوله عدالت در . عدالت اسالمی مطرح است، مفاهیمی غیر از مسائل مادي است
 حضرت .یابد که مطمئنا از عقالنیت و اصالت باالتري برخوردار استمفهوم قسط پرورش می

 نه تنها عدالت که به حق آئینه تمام نماي اسالم است نامشان با عدالت عجین شده، و ایشان) ع(علی
کامل را در کتابشان نهج البالغه به تصویر کشیده اند، بلکه در طول عمر امامتشان و دوران کوتاه 

. هایی خورده و در آخر در این راه شهید شده اندخالفتشان به آن عمل نموده و در این راه ضربه
توان در میز آن را ساختار قدرت حکومت آن حضرت بر اساس برپایی عدالت بوده و مصادیقی ا

دعوت به ، حکمرانان عادل و متّقیبیت المال، انتصاب در تقسیم عادالنه ) ع(حکومت علی
ي گردن بند از بیت المال و  مواخذه دخترشان ام کلثوم براي عاریهساده زیستی حاکمان اسالمی و

له که به روش این مقا. برخورد با عقیل که سهم بیشتري از بیت المال را طلب کرد، نام برد
در صدد است با اثبات این امر که عدالت قابل تحقق است و  تحلیلی نگارش یافته است، -توصیفی
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اي از عدالت سیاسی آن حضرت را از ذرهکرد، در غیر این صورت، امام علی آن را پیاده نمی
البالغه   نهجکارهاي اجراي عدالت سیاسی درها و راهخالل نهج البالغه به تصویر کشیده و شاخصه

  .را تبیین نماید
  . ، نهج البالغه، عدالت سیاسی)ع( اسالم، حضرت علی:واژه هاي کلیدي

  
   مقدمه -1

ترین مفاهیم براي بشر بوده و در طول تاریخ، در کانون توجه متفکران قرار داشته عدالت از پرجاذبه
عی آن را نادیده  اجتما-اهمیت عدالت به حدي است که هیچ مکتب و اندیشه سیاسی. است

نگرفته و حتی حکومت هاي خودکامه و حاکمان ظالم که در سیره سیاسی و اجتماعی شان هیچ 
گونه ارزشی براي عدالت، قائل نبوده، از هیچ گونه ستمی فروگذار نمی کردند، از عدالت 

-  همهبنابراین. کردند با این ویژگی در جامعه شناخته شوندگفتند و کوشش میاجتماعی سخن می

 اند و این اصل را به عنوان هدف یا یکی ازي ادیان الهی از عدالت و بسط آن در جامعه سخن گفته

اند اما هیچ کدام همانند دین مبین اسالم جوانب گوناگون   اهداف اصلی نزول خود، در نظر داشته
آن را به نمایش ي اجراي آن را، چه در بیان و چه در عمل، بیان نکرده اند و مصادیق آن و شیوه

به موضوع ) علیهم السالم(آیات فراوانی از قرآن کریم و روایات بسیاري از معصومین . نگذاشته اند
عدالت و عدالت اجتماعی اختصاص یافته که خود نشان از اهمیتی دارد که شریعت مقدس اسالم، 

آیه  290 از  عدالت، بیشٔ◌ آیه درباره29. براي بسط و اجراي عدالت در جامعه قائل است
یک دهم . اند آمده  آیه به طور صریح و مستقیم، در این زمینه350 ظلم و مشتقات آن و ٔ◌درباره

آنچه به عنوان شاکله . مستقیم مربوط به این موضوع است مجموع آیات، به طور مستقیم و غیر
دالت در عدالت اسالمی مطرح است، مفاهیمی غیر از مسائل مادي است نگاه اسالمی به مقوله ع

این عدالت . مفهوم قسط پرورش می یابد که مطمئنا از عقالنیت و اصالت باالتري برخوردار است
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اگر چه مفهوم قسط .در متن آفرینش است و خداوند هستی را بر پایه همین عدالت خلق کرده است
 اما که اصطالحی قرآنی است ممکن است در مواردي با قرارداد اجتماعی همخوانی نداشته باشد،

در عدالت اسالمی بحث از نفی قرارداد نیست، حتی برخی از قوانین حقوقی که پایه فقهی هم 
شود و آن رویکرد اسالم به عدالت در محل دیگري برجسته می. دارند، مبتنی بر قرارداد هستند

در واقع نگاه و هدف اصلی اسالم به عدالت معطوف به .  براي همگان است"شرایط برابر"ایجاد 
شرایط برابر همان حقوق مساوي است از آن جهت که هر انسان فارغ از جنس، . شرایط برابر است

نژاد و ایدئولوژي خاص از حق حیات، کار، تحصیل، مشارکت اجتماعی، بیان و محیط سالم 
اوست که باید سرنوشت خود را رقم بزند . برخوردار باشد، اما نتیجه نهایی آن به عهده فرد است

در واقع شرایط و امکانات برابر زمینه ایست براي . سی مسئول عملکرد ضعیف فرد نیستودیگر ک
این همان منطق قرآنی است . رشد، پیشرفت و تولید بیشتر که همواره مورد تاکید اسالم بوده است

  ."هل یستوي الذین یعلمون والذین ال یعلمون"فرمایدکه می
دل الهی، عدالت فردي و اخالقی و عدالت عدالت با این گستردگی به شاخه هاي مهم ع

-عدالت اجتماعی که عدالت سیاسی و اقتصادي را نیز شامل می . اجتماعی تقسیم می شود

هاي عدالت برشمرده شده و راهکارهاي اسالم در زمینه برپایی شود،  از مهمترین شاخه
وي بیانگر قابل عدالت اجتماعی در جامعه نبوي و علوي و انتظار تحقق آن در جامعه مهد

طلبان و عدالت خواهان، پس از رسول  پیشواي حق) ع( علی.تحقق بودن مفهوم عدالت می باشد
در . دانندتا آنجا که او را شهید راه عدالت می. و برترین نمونه در اجراي عدالت است) ص(خدا

 و کتاب ت، مقصد و هدف حکومت، برپایی حق و عدالت در میان مردمان اس)ع(اندیشه امام علی
  .باشدگرانسنگ ایشان، نهج البالغه،  به حق آئینه تمام نماي عدالت ایشان می

اي از دریاي بیکران عدالت آن رادمرد تاریخ را از خالل  مقاله حاضر در صدد است تا قطره
  :بررسی این کتاب ارزشمند به تصویر بکشد و در این راستا به سواالت زیر پاسخ دهد
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   چیست؟)ع(هاي سیاسی حضرت علی   در اندیشهمفهوم عدالت - 1  
  ؟حوزه عمل سیاسی و حکومتی آن حضرت به جاي گذاشته است عدالت چه بازتابهایی در - 2  
  در نهج البالغه شامل چه مواردي است؟) ع( مصادیق عدالت سیاسی علی- 3  
  هاي اجراي عدالت سیاسی در نهج البالغه کدامند؟ راهکارها و شاخص-4

 تحلیلی سعی کرده ضمن نگاهی همه جانبه به -ده در این مقاله با تکیه بر روش توصیفی  نگارن
عدالت در نهج البالغه، نخست به معناي لغوي و اصطالحی عدالت بپردازد، سپس اهمیت عدالت 

هاي عدالت در نهج البالغه را بیان در اسالم را متذکر شده، انواع آن را ذکر کند و آنگاه ویژگی
  .و در نهایت عدالت سیاسی را از منظر نهج البالغه بررسی نمایدنماید 

   معناي لغوي و اصطالحی عدالت-2
، ضدیت با )155: 1412راغب، (مساوات :    عدل در لغت معانی مختلفی دارد

دهخدا، (عدم افراط وتفریط) 5/1420: 1375؛ طریحی، 2/494: 1374شرتونی، (جور
  .ی عدالت می باشدترین معاناز مهم) 36/121: 1341

دادن حقوق » کل ذي حق حقه اعطاء«   از نظر اصطالحی نیزهرچند بسیاري عدالت را 
تر شدن اما با عمیق) 1/371: 1411طباطبایی، (افراد براساس شایستگیها تعریف کرده اند

توان به این نتیجه رسید که کوتاهترین و کاملترین تعریف از آن  در معناي آن می
العدل یضع االمور فی مواضعها و الجود « :است که می فرمایند) ع(مام علیامیرکالم، ا

» .یخرجها من جهتها و العدل سائس عام و الجود عارض خاص، فالعدل اشرفهما و افضلهما
 عدالت هرچیزي را درجاي خود می نهد، درحالی که ") 437نهج البالغه، حکمت، (

ت تدبیر عمومی مردم است، درحالی که عدال. سازد بخشش آن را از جاي خود خارج می
  . "بخشش گروه خاصی را شامل است، پس عدالت شریف تر و برتر است

     آیا عدالت امري نسبی است یا مطلق؟
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   از موارد مهمی که در تعریف مفهوم عدالت باید مد نظر قرار گیرد، نسبی یا مطلق بودن 
 آن با خاتمیت و ابدیت دین عدالت مفهومی مطلق بوده و نسبی بودن. عدالت است

اسالم عدالت را مطلق می انگارد، زیرا عدالت با خاتمیت و ابدیت دین « :سازگاري ندارد
ارتباط داشته و مطابق اعتقادات دینی از اهداف ابدي انبیاء بوده و اگر عدالت در هر 

  ).317: تا مطهري، بی(» .توان قانون واحدي صادر نمودزمانی مختلف باشد، نمی
   اهمیت عدالت در اسالم-3

   عدالت و انصاف واژه هاي نیکویی هستند، که مردمان نیک اندیش و نیک رفتار آنها را دوست 
همه مردم حتـّی کسانی که خود در کارها عدالت و انصاف را رعایت نمی . دارند، و درپی آنان اند

ت مردم جامعه از باال تا پایین در تمامی طبقا. کنند دوست دارند تا با ایشان به عدالت رفتار شود
و این خواسته خود را در گونه هاي گوناگون . اندالیه هاي مختلف زندگی خودخواهان عدالت

پس این نشان می دهد که انسان فطرتاً . زندگی خود چه در گفتار و چه در کردار بیان می دارند
ن و آئینی هم مقید نباشد به حسب لذا هر انسانی هر چند که به دی«. عدالت جو و ظلم ستیز است

حتی اگر به ظالم نسبت . فطرت خود حسن و خوبی عدل و زشتی و بدي ظلم را درك می کند
وحید (» .و اگر او را عادل بخوانند شاد و مسرور می شود. شودظلم بدهند از این نسبت متنفر می

   )49:1388خراسانی، 
تحکام هر جامعه را برقراري عدل و عدالت می داند و هاي قوام و اس  اسالم یکی از اصول و بنیان

نقطه مقابل عدل را ظلم می پندارد که باعث اضمحالل و فرو پاشی حکومت ها در جوامع می شود 
بنابراین، موضوع برقراري عدل و عدالت در جامعه یکی از ارکان دین مقدس اسالم می باشد، به 

عیان و برخی از فرقه هاي اهل تسنن مانند معتزله می گونه اي عدل الهی یکی از اصول اعتقادي شی
  عدل در اسالم ریشه در قرآن دارد و قرآن است که بذر عدل را در دل جامعه اسالمی«. باشد
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پراکنده است و این مسئله به حدي براي دینِ حق داراي اهمیت است که گاهی خدا از مقام 
  )6: 1376مطهري، (»کند فاعلیت و تدبیر الهی به مقام اقامۀ عدل یاد می

ي عدالت صورت گرفته است؛     از نظر قرآن، عدالت اصل و مبدأ هستی بوده و خلقت بر پایه
» و تمت کلمت ربک صدقا وعدال ال مبدل لکلماته « : یعنی هستی بر اساس آن به وجود آمده است

و تحقق آن در جامعه یعنی واالترین هدف خلقت جهان و بشریت، رسیدن به عدالت  ) 115/ انعام( 
بنابراین، عدالت در نگاه قرآنی، ارزش ذاتی و نفس االمري . و نفوس انسان ها معرفی شده است

داشته و امنیت همه امور بدان وابسته است، از این رو، به صورت پیوسته و مداوم مورد تأکید قرار 
داوند به اجراي عدالت و نیکی قطعا خ ) 90/ نحل( » ان اهللا یأمر بالعدل واالحسان « : گرفته است
  .امر می کند

عدالت را افضل فضائل و اشرف ) 64: 1379(    مال احمدنراقی در کتاب معراج السعادة
کماالت دانسته چرا که داشتن آن مستلزم جمع صفات کمالیه بلکه عین آنهاست، چنانکه 

  .ضد آن یعنی جور مستلزم جمیع رذایل بلکه خود آنهاست
بالعدل ِقامت السموات و «: داریم) ص(ت تا جایی مهم است که در حدیثی از پیامبر   تحقق عدال

ونیز اصلی ) 79:1376مطهري، (» براساس عدالت است که آسمانها و زمین شکل گرفته اند: االرض
ترین فلسفه وجودي قیامت اجراي عدالت است زیرا این دنیا ظرفیت اجراي عدالت را به طور 

همه پیامبران الهی که از طرف خداوند در میان بشر مبعوث شده اند براي دو « نیزو. کامل ندارند
هدف اساسی بوده است، که یکی از آنها برقراري روابط حسنه و صالحه میان افراد بشر، بعضی با 
بعضی دیگر براساس عدالت و صلح و صفا و تعاون و احسان و عاطفه و خدمت به یکدیگر 

  ) 152:1378مطهري، (».است
   پس می بینیم که یکی از اهداف اصلی انبیاء و نیز هدف بعثت آنها برقراري عدالت در میان مردم 

). 25/حدید(» لقد ارسلنا رسلنابالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط«.بوده است
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پایه و اساس دین : عدلان اساس الدین التوحید و ال«آمده است ) ع(در حدیثی از امام جعفر صادق 
: العدلُ مالك«:می فرمایند) ع(نیز حضرت علی ) 51:1388وحید خراسانی، (»توحید و عدل است

آن حضرت در جایی دیگر عدالت را با ) 32:1377آمدي، (»عدالت اساس پایه هر چیزي است 
 ارزش انسانیت و در سخنی دیگر عدالت را) 33:همان(» العدلُ حیاةٌ«داند زندگی انسان برابر می

  )33:همان(»العدلُ فضیله االنسان «فرمایند شمارند و میمی
   الزم به ذکر است همچنان که عدالت باعث شده دین اسالم به عنوان دینی عدالت محور مطرح 
شود، خود این دین نیز باعث شده که این مسأله رشد و گسترش یابد پس خدمات متقابل به هم 

عدالت یکی از مسائلی است که به وسیله اسالم حیات و «: ري می فرمایندشهید مطه. داشته اند
اسالم تنها به عدالت توصیه نکرد و تنها به اجراي . زندگی را از سرگرفت و ارزش فوق العاده یافت

لذا هر چند ). 435:1377مطهري، (»آن قناعت نکرد بلکه عمده این است که ارزش آن را باال برد
 عدالت جو بوده اند و عدالت همزاد انسان بوده است ولی این اسالم است که به که انسانها فطرتاً

یس مذهب شیعه حضرت امام رئ. آن ارزش داده و جایگاه واالیی به آن بخشیده است
عدالت از آب به کام تشنه : العدلُ أحلی مِن الماء ِیصیبه الظمآنُ«: می فرمایند )ع(جعفرصادق

العدلُ احلی مِن الشّهدِ والَینُ مِنَ «: فرمایندو نیز در جایی می) 4/435: 1375کلینی، (» شیرین تراست
عدالت از شکر شیرین تر، از کره نرم تر و از مشک خوش بوتر : الزَّبدِ و اَطیب ریحاً من المِسکِ

  )1/10: 1373ارفع، (» است
ی در خلقت جهان نیز این   ارزش و جایگاه عدالت در نزد خداوند تا به اندازه اي است که حتـّ

جهان موزون و متعادل است اگر موزون و متعادل «.اصل را در نظر گرفته و رعایت کرده است
در بعضی از احادیث و تفاسیر عدالت، مساوي توحید قلمداد ) 79: 1376مطهري، (»نبود، برپا نبود

گوید ابن عباس می. »العدل واالِحساناِنَّ اهللاَ یأمر ُبـِ« از سوره نحل 90شده است مثال ًدر تفسیر آیه 
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 )ع(یا در سخنی از امام باقر )399: 1382بیستونی، (»عدل در این آیه شریفه به مفهوم توحید است«
  )5/388: 1376مجلسی، (»عدل، شهادت توحید و رسالت است«آمده است 

 زیر بناهاي    بنابراین جاي تعجب نیست که عدل بعنوان یکی از اصول دین و مذهب و یکی از
. فکري مسلمانان شناخته شود گرچه عدالتی که جزء اصول دین است یکی از صفات خداوند است

اما . به همین دلیل در مباحث اجتماعی اسالم روي هیچ اصلی به اندازه عدالت تکیه نشده است
و توصیف آنچه باید به آن توجه کامل و بایسته داشت این است که دین ما تنها عدالت را تعریف 

اَعدلوا هو اقرب «کند بلکه به اجراي عدالت و دوري از ظلم و ستم دستور می دهد نمی
  ). 8/مائده(»للتقوي

   گستره عدالت-4
   عدالت معنایی باالتر از آن دارد که تنها در قواعد تشریعی و فقهی اسالمی جاي گیرد 

و از . می جاري استبلکه همانند رودي فراگیر و جاري در تمام زوایاي جامعه اسال
 و بدین مناسبت .اینجاست که اهمیت عدل و پیوند آن با دیگر مفاهیم دینی آشکار می شود

  : عدل را می توان به چند قسمت اصلی تقسیم کرد
  عدل الهی 4-1

و سخن ) 115/انعام ("وتمت کلمت ربک عدال وصدقا« :    تمامی احکام خدابراساس عدالت است
و به همین دلیل برپایی عدالت از اهداف اصلی .  و داد سرانجام گرفته استپروردگارت به راستی

مامورشدم که میان شما عدالت کنم و به انسانها ) 15/شوري(» وامرت العدل بینکم« :پیامبران است
  )90/نحل(» ان اهللا یامر بالعدل واالحسان«: نیز دستوربه عدالت داده شده است

عرصه قیامت وپاداش وکیفر بندگان نیز خود را نمایان می سازد، از   عالوه بر آن عدالت الهی در 
( » ان اهللا ال یظلم مثقال ذره«: کندیک سو خداوند در اختصاص پاداش به بندگان هیچ ظلمی نمی

واز سوي دیگر عاقبت ظالمان را مذموم . در حقیقت خدا هم وزن ذره اي ستم نمی کند) 40/نساء
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کسانی که ستم کرده اند به ) 227/شعراء(» ذین ظلموا اي منقلب ینقلبونوسیعلم ال«: کندمعرفی می
  .زود ي خواهند دانست به کدام بازگشتگاه برخواهند گشت

  عدالت فردي و اخالقی 4-2
   عدالت فردي واخالقی مرحله عالی تقواي فرد مسلمان و به اصطالح، ملکه راسخه در نفس 

چنانکه از . قدس اسالم ورعایت حالل وحرام الهی استاوست که سبب التزام به دستورات شرع م
اذا غض طرفه عن المحارم ولسانه «: در ارتباط با عدالت سوال شد ایشان فرمودند) ع(امام صادق

عدالت یعنی بستن چشم از محارم وزبان از گناهان ودست کشیدن از »عن المآثم وکفه عن المظالم
  )1404:365حرانی، (مظالم 

  ماعی عدالت اجت4-3
   عدالت در این معنا به مفهوم وضع نظامات اجتماعی، حقوقی، سیاسی و اقتصادي عادالنه براي 
تامین بهترین روش زندگی براي بشر است به گونه اي که سعادت وخوشبختی، رفاه و آسایش 
فراگیر، آرامش روحی وروانی با توازن اجتماعی، توسعه و پیشرفت و ترقی علمی و فرهنگی را 

ي جوامع انسانی به ارمغان آورده و آنها را از جهل، عقب ماندگی، فقر، بیماري و رنجها و آالم برا
و این عدالت است که پایه هاي حکومت و سیاست را مستحکم گردانیده و . مختلف نجات بخشد

. کند و اسالم تنها مکتب داعیه دار عدالت حقیقی براي بشریت استاز فروپاشی آن جلوگیري می
م با جامعیت و جهان شمولی خویش در ارائه تصویري صحیح از هستی و انسان و تشریع اسال

نظامات مختلف عبادي، تربیتی، اخالقی، سیاسی و اقتصادي، انسان را موجودي می داند که سر 
  .منزل مقصودش رسیدن به مقام قرب الهی و حرکت در مسیر تکامل معنوي است

 عدالت حتماً باید امام عادلی در راس امور باشد، به فرموده امام    طبیعی است که براي اجراي این
کار حکومت و اجراي حدود و » ال یصلح الحکم وال الحدود وال الجمعه اال بامام عادل«) ع(علی 
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. اقامه نماز جمعه به سامان نمی رسد مگر اینکه پیشوائی عادل در راس امور قرار داشته باشد
  )1/182: 1385تمیمی، (
  هاي عدالت اجتماعی  حوزه- 5 

  : شود شود که ذیال به بخشی از آنها اشاره می هاي مختلف متبلور می  اجتماعی در حوزه   عدالت
اي که طبقات  گونه المال در میان طبقات مختلف جامعه به  در توزیع عادالنه بیت عدالت)  الف

اي میان  هاي جامعه به گونهی ثروتیعن. مند شوند مختلف جامعه به طور مساوي از مزایاي آن بهره
والییأس الضعفاء من «طبقات اجتماعی تقسیم نشود که مستضعفین جامعه حقشان نادیده گرفته شود 

نهج .( با مردم چنان رفتار نکن که محرومان از احقاق حق خود ناامید گردند» عدلک علیهم
   )46 و 27البالغه، نامه 

ه تبعیض، البته مراد از تساوي این نیست که هیچ گونه  در تساوي و نفی هر گونعدالت)   ب
 عدالتزیرا این نوع . استحقاق رعایت نگردد و همه چیز در میان افراد به طوري مساوي تقسیم شود

: 1381مطهري، . ( ها بشود عین ظلم است بلکه مراد این است که رعایت تساوي در زمینه استحقاق
80(  
رود که در میان عناصر  گاه به کار می  به این معنا آنعدالت: ناسب به معناي توازن وتعدالت)   ج

وجود  تشکیل دهنده آن از جهت کمیت و کیفیت توازن و تناسب برقرار باشد تا همه اجزاء به
براي هر یک از «:در نهج البالغه آمده است.آورنده آن از یک نظم و قانون خاص برخوردار باشند

قرار داده و اندازه آن را واجب نموده در کتاب و سنت پیامبر و این موارد خداوند حق و سهم 
  )53نهج البالغه، نامه .(»باشد پیمان و دستوري داده که نزد ما محفوظ می

   این نوع از عدالت درست در نقطه مقابل ظلم قرار دارد، به این معنا که آنچه افراد جامعه مستحق 
ي مقابل تبعیض نیز قرار دارد و آن این که میان  ند و در نقطهآن هستند به آنها ندهند و از آنان بگیر

بعضی از افراد از مواهب مادي . هایی که در شرایط مساوي قرار دارند عدالت برقرار نباشد انسان
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تناسبی  عدالت به معناي تناسب در مقابل بی .داي دیگر از امتیاز محروم باشن برخوردار باشند و عده
از نظر کل و مجموع نظام عالم است ولی عدالت در مقابل ظلم از منظر فرد در هر جزء مجزا از 

مطهري، .(گردد اجزاء دیگر مطرح است، بنابراین در مفهوم دوم حق فردي و اجزاء مطرح می
1381 :1/47(   

  هاي عدالت در نهج البالغه یژگیو -6
است که به خالفت رسیدند و این امکان بر ایشان ) ع(اولین و تنها فردي از ائمه ) ع(   امیرالمومنین

در این راه بکوشد و به تبیین آن . فراهم شد تا عدالت را هر چند به مدت کوتاه به اجرا درآورد
 و بنیادهاي نظري و عملی براي عدالت بنا نهادند در این مدت کوتاه ایشان آن چنان پایه. بپردازد

دست من و «: فرماینددرباره عدالت ایشان می) ص(پیامبر. که در تاریخ نمونه اسوه و الگو است
باوفاترین شما « : باز فرمودند) 1/18: 1373ارفع، (»علی بن ابیطالب در اجراي عدالت یکسان است

  )همان(». ه رعیت و در تقسیم اموال علی استدر تعهدات الهی و عادلترین شما نسبت ب
: ك.ر(جنبه فردي و شخصی نگریست، نه از هاي اجتماعی می به عدل بیشتر از جنبه) ع(امیرمؤمنان
 اي که علی بن مسأله«: گوید در این باره جرج جرداق مسیحی می) 60-1: 1379مطهري، 

جرج جرداق، .( »عدالت اجتماعی بودرا مجبور به پذیرش خالفت نمود، در خطر بودن ) ع(ابیطالب
اش، گسترش و استقرار عدالت در  حضرت در توصیه خود به کارگزاران سیاسی آن) 44: 1376

خواهد که اجراي حق و عدالت و  و از آنان می) 53نهج البالغه، نامه (نماید می جامعه را مطرح
براي این که بفهماند ) ع(ام علیام. ترین امور باشد نزدشان از محبوب جلب رضایت افراد جامعه در

ترین رکن سیاست است و همچنان براي تفهیم اقامه حق و عدل و  ذاتی و مهم عدالت عنصر
باالتر از  موازین عدالت به عنوان یکی از راهبردهاي اساسی جامعه علوي، هیچ مصلحتی را رعایت

یعنی با هیچ کس و به هیچ  ؛»...انصف اهللا و أنصف الناس«حق و عدالت قرار نداد و فرمان داد که 
  )53نهج البالغه، نامه .( وجه بر خالف انصاف و عدالت رفتار مکن
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 یکی از معانی عدل -1: ، عدل و عدالت داراي چندي معنی و مفهوم است)ع( از دیدگاه امام علی 
 می  محق بودن هر فرد نسبت به حقی که به طور مشروع دارد،"، )ع(و عدالت از دیدگاه امام علی

احقاق حقوق مردم را یک رویه اي عادالنه و از وظایف حاکم اسالمی می ) ع(امام علی."باشد
خوارترین افراد نزد من عزیز است تا حق او را باز گردانم و فرد «: داند و در این رابطه می فرماید

رد را سرزنش م) 37نهج البالغه، خطبه (» .قوي در نزد من پست و ناتوان است تا حق او را بازستانم
نکنند که چرا حق اش را با تأخیر می گیرد، بلکه سرزنش در آنجاست که آنچه حق اش نیست 

هیچ عدلی سودمندتر از بازگرداندن مظلمه و اداي دیون نمی ). 166نهج البالغه، حکمت . (بگیرد
 "انصاف"، )ع( معنی و مفهوم دیگر عدل از دیدگاه امام علی - 2). 187/ 1 :1377آمدي، ( (باشد
  ).153: 1381صدري، (انصاف به معنی رفتار درستکارانه و سازگار با اصول عدالت . است

عدل، مراعات انصاف . خداوند به عدل و احسان فرمان می دهد«: در این باره می فرماید) ع(  علی 
) ع(از امام علی ). 231نهج البالغه، حکمت (» است و احسان همان بخشش و تفضل می باشد

عدل و عدالت هر چیزي را در جاي « :دند که عدل برتر است یا بخشش؟ آن حضرت فرمودپرسی
عدالت تدبیر عمومی مردم . خود می نهد در حالیکه بخشش آن را از جاي خود خارج می سازد

نهج (» .پس عدالت شریف و برتر است. است، در حالیکه بخشش گروه خاصی را شامل است
به درستی که عدل و دادگري آن است که به « : فرمایدمی) ع(لی امام ع). 437البالغه، حکمت 

از سخنان و ). 220/ 1: 1377آمدي، (» .هنگام حکم دادن با انصاف باشی و از ظلم دوري نمایی
شود که آن حضرت عدل را به معنی مراعات انصاف چنین استنباط می) ع(کلمات قصار امام علی 

منظور از انصاف یعنی هر امري در جاي خود و متناسب .  دانددر حقوق مختلف افراد در جامعه می
به عبارت دیگر رعایت اعتدال در امور و پرهیز از افراط و تفریط به معنی . با حق خود رعایت شود

نقطه مقابل عدل و عدالت، جور و ستم و ظلم در امور مختلف . رعایت انصاف در امور می باشد
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جب است که نه تنها به دیگران ظلم نکند بلکه در برابر ظالمان باشد و بر هر فرد مسلمان وامی
  .ایستادگی و با آنها مقابله نماید

در عدالت : إِنَّ فی العدلِ سعۀً، ومنْ ضَاقَ علَیهِ العدلُ، فَالجور علَیهِ أَضیقُ« : فرمایند   ایشان می
و گران آید تحمل ستم براي او سخت تر گشایش براي عموم مردم است و آن کس که عدالت بر ا

اجراي عدالت و گسترش عدل در جامعه همیشه موجب خیر و ) 15البالغه، خطبه نهج(» .است
اي و شاید عده. برکت و رفع فشارهاي اجتماعی اقتصادي و موجب رفاه و آسایش همگان می شود

تحت فشار قرار گیرند و موجب بینند هاي خاصی که منافع خود را در بی عدالتی میاندك و گروه
اما براي جامعه موجب آسایش، رفاه و بوجود آورنده . ضرر و زیان آنها شود البته به نظر خودشان

پس به این خاطر است که مسئول جامعه و حاکم جامعه اسالمی باید عموم مردم . امنیت خواهد بود
 رو حق و عدالت باشد نه در نظر و همیشه دنباله. و اجتماع را در نظر بگیرد نه عده خاصی را

هر چند که این عده و گروه خاص از اجراي عدالت بدشان بیاید که . گیرنده منافع گروهی خاص
... و لَا تَظُنُّوا بِی استِثْقَالًا فِی حقٍّ قِیلَ لِی« : حضرت در نهج البالغه می فرماید. حق همیشه تلخ است

قَالَۀٍ بِحنْ ملٍفَلَا تَکُفُّوا عدةٍ بِعشُورم گمان مبرید اگر حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران :  قٍّ أَو
از این رو ) 216البالغه، خطبه نهج(» پس گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداري نکنید... آید

حاکم و کسی که مردم به او بعنوان بزرگ، اسوه و الگو نگاه می کنند باید خود را در معرض حق 
و براي حرف حق و سخنان و پیشنهادات مردم گوشی شنوا و سینه اي فراخ . لت قرار دهدو عدا

کما اینکه . و از اجراي حق و عدالت دلتنگ نشود هر چند به ضرر خودش باشد. داشته باشد
زیرا همه چیز در . از این رو باید در عمل به آن سینه اي گشاده داشت. حضرت همین طور بودند

و عدالت نیز از این امر استثنا . تعریف آسان ولی در مقام عمل مشکل استهنگام توصیف و 
ولی ایشان حتی رعایت عدالت را در . زیرا هر کس منافع خود را بر عدالت ترجیح می دهد. نیست

برخورد با قاتل خود نیز ضروري و واجب می دانند و در وصیت نامه خود به فرزندانش امام 
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: ا بنِی عبدِ الْمطَّلِبِ، الَ أُلْفِینَّکُم ْتَخُوضُونَ دِماء الْمسلِمِینَ خَوضاً، تَقُولُونَی«: می فرمایند) ع(حسین
: بۀٍانْظُرُوا إِذَا أَنَا مِت مِنْ ضَرْبتِهِ هذِهِ، فَاضْرِبوه ضَرْبۀً بِضَرْ. أَالَ الَ تَقْتُلُنَّ بِی إِالَّ قَاتِلِی. قُتِلَ أَمِیرُالْمؤْمِنِینَ

اي فرزندان عبدالمطلب مبادا پس از من دست به خون مسلمین فرو برید و دست به کشتار بزنید و 
بگویید امیرالمومنان کشته شد بدانید جز کشنده من کسی دیگر نباید کشته شود و او را به خاطر 

  ) 47البالغه، نامه نهج(» یک ضربتی که به من زده فقط یک ضربت بزنید
 که حضرت فرزندان را از ایجاد ناامنی و ظلم و بی عدالتی در جامعه به خاطر قتل    می بینیم

پدرشان برحذر می دارند و متذکر می شوند که امنیت مسلمین و اجراي عدالت مهمتر از همه چیز 
  . است ولو اگر قتل ایشان باشد

   عدالت سیاسی در نهج البالغه -7
داوند تعالی عدالت را سبب قوام امور زندگانی مردم قرار داده، ، خ)علیه السالم(   از نظر امام علی 

اهللا سبحانه العدل قوام لالنام و تنزیهاً من المظالم و  جعل . (تا از ظلم، نابسامانی و گناه در امان بمانند
. )العدل حیاه االحکام(و احکام و قوانین به وسیله عدالت احیاء و اجرا شوند ) االثام و تسنیه لالسالم

و ) خیر السیاسات العدل(حضرت بهترین نوع سیاست و حکومت را نوع مبتنی بر عدالت دانسته 
قزوینی، (انتظام امور سیستم سیاسی و مردم را به عدالت منوط نموده است؛ العدل نظام االِمرَة 

باید مردم را حاکمی « : کند امام دورنماي عدالت در یک جامعه را اینگونه بیان می ). 125: 1371
کار، تا در حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد، تا  نیکوکردار یا تبه

در سایه حکومت او مال دیوانی فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند . آنگاه که وعده حق فرا رسد
کار روز به آسودگی به و به نیروي او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکو. ها را ایمن سازند و راه

منظور امام این است که یک ). 40البالغه، خطبه  نهج(» کاران درامان ماند شب رساند و از گزند تبه
ترین  ترین و ضروري جامعه در درجه اول باید داراي یک نظام و سیستم سیاسی باشد، تا ابتدایی

 عدالت، هر یک از اجزاي اما در گام بعدي. امور زندگی مردم به چرخش درآمده و عملی شود
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ها و نهادهاي مختلف  نظام سیاسی از رهبر، والیان و کارگزاران گرفته، تا اصناف، مجموعه
  .اجتماعی باید داراي عدالت خاص خود باشند، چون هر یک کارویژه خود را دارند

بیم که   اگر ما به دوران کوتاه حکومت حضرت نگاه کنیم یا در نهج البالغه بگردیم، در می یا
. ایشان در خطبه ها و توصیه ها و نامه هاي خود به والیان، همیشه رعایت عدالت را متذکر شده اند

: تا جایی در حدیثی می فرمایند. چرا که ایشان رمز بقاي حکومت ها را رعایت عدالت می دانند
اگر در یعنی ) 47: 1377آمدي، (»عدالت موجب ارجمندي پادشاه است: العدل فضیله السلطان«

و حکومتی که پشتوانه مردمی خود را از دست بدهد، . حاکمی عدالت نباشد از چشم مردم می افتد
» الملک یبقی مع الکفر و ال یبقی مع الظلم«: خود حضرت فرموده اند. ماندگار نخواهد بود

می بینیم که اصل و اساس ماندگاري و دوام حکومتها، رعایت عدالت ) 401: 1376مطهري، (
و ما امروز در انقالبهاي خاور این را بعینه می بینیم که چطور حکومت حاکمان ظالم با . است

وجود مجهز بودن به سالحهاي مدرن و داشتن حمایت قدرتها، چون از عدل و عدالت عدول می 
به این خاطر . کنند و به ظلم و نادیده گرفتن حقوق مردم روي می آورند یکی یکی فرو می ریزند

حضرت در نامه اي به والی . یشان همیشه والیان را به رعایت عدالت توصیه می نمودنداست که ا
إِنَّ عملَک لَیس لَک بِطُعمۀٍ ولکِنَّه فِی عنُقِک أَمانۀٌ، وأَنْت مستَوعى لِمنْ « آذربایجان می فرمایند 

 حکومت تو وسیله آب و نان نبوده بلکه امانتی است در همانا: فَوقَک، لَیس لَک أَنْ تَفتَات فِی رعِیۀٍ
باید از فرمانده و امام خود اطاعت کنی تو حق نداري نسبت به رعیت استبداد و ظلم . گردن تو

  ) 5البالغه، نامه نهج(»بورزي
ولیکن احب االمور الیک « نویسداي به مالک اشتر که والی مصر بود می  ایشان همچنین در نامه

سعی کن نیکوترین کارها نزد تو کارهایی باشد که به حق : ا فی الحق واعمها فی العدلاوسطه
البالغه عثمان بن  نهج45یا در نامه ) 53البالغه، نامه نهج(»تر و از نظر عدالت فراگیر باشدنزدیک

ا همه اینه. نمایدحنیف والی بصره را از اینکه ایشان در یک مهمانی مجلل شرکت کرده عتاب می
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گري که موجب غفلت از حال دهد ایشان والیان را از پرداختن به امور دنیایی و اشرافینشان می
همچنین ایشان در نامه خود به . رعیت و ضعیفان و دوري از عدالت می شود برحذر داشته اند

که کارگزاران باید پس از آزمایش و با مشورت دیگران به کار : مالک اشتر توصیه می کنند
و از بین افراد با تجربه و با حیا و با تقوا که در مسلمانی سابقه درخشانی دارند . ده شوندگمار
که اگر غیر از این باشد رعایت عدالت و شایسته ساالري نشده، و کارها از مسیر ) همان.(باشند

زیرا تعریف عدالت قرار گرفتن هر چیزي در جاي خود است و خالف این . خود خارج شده است
هر کس پیشوا و امام قومی شود که در میان «است که ) ص(در حدیثی از پیامبر . ظلم استعین 

وحید (»آنان عالمتر و با فهم تر از او باشد امر آن قوم همیشه به ورطه و فساد خواهد رفت تا قیامت
زیرا این عین عدالت است که همیشه و در همه چیز و در هر کاري حق به ) 1388:185خراسانی، 

ایشان همچنین در نامه خود به مالک اشتر رعایت عدالت را .  دار و به گزینه شایسته خود برسدحق
فان هؤالء من بین الرعیۀ احوج الی االنصاف « : در مورد رعیت و ضعفا می نمایند و تأکید می کنند

 بدان که این ضعفا و فقرا از تمامی اقشار دیگر جامعه به اجراي عدالت محتاج: من غیرهم
معموالً بزرگان و اشراف افراد و حامیان زیادي دارند که حمایتشان ) 53البالغه، نامه نهج(»ترند
ولی ضعفا و رعیت به غیر از خدا کسی را ندارند که حمایتگر آنها باشد پس حاکم همیشه . کنند

 رو باید اقشار ضعیف را حمایت نموده و رعایت حق آنها را بنماید که اگر چنین نباشد حکومت
خواهند و تا ایشان در گفتگویی با ابن عباس حکومت را براي عدالت می. به زوال خواهد رفت

مگر اینکه عدالتی را بر قرار سازند و . دانندتر از بند کفش میجایی که حکومت را کم ارزش
دا سوگند این به خ» واهللا لهی احب الی من امرتکم، اال اقیم حقا او ادفع باطال«. ظلمی را از بین ببرند

تر است از حکومت بر شما مگر آن که حقی را بر پا دارم یا باطلی را دفع کفش نزد من محبوب
  )33نهج البالغه، خطبه .(کنم
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با دخترشان ام کلثوم که گردن بندي را از بیت المال براي سه روز عاریه ) ع(   تحلیل امام علی 
. اي دختر علی ابن ابی طالب از جاده حق بیرون نرو« ایشان فرمودند؛ . گرفته بود حائز اهمیت است

  »آیا همه زنان مهاجر در این روز عیدي می توانند مثل این گردن بند را براي زینت بکار بندند؟
با عقیل که هنگام خالفت حضرت سهم بیشتري از بیت المال را طلب ) ع(   برخورد امیرالمؤمنین 

) ع(عدالت سیاسی در ساختار قدرت حکومت علی کرد نیز معیار عینی دیگر در برقراري 
  )224نهج البالغه، خطبه .(است

تمام مسئوالن جامعه اعم از رهبري و تمام مدیران و کارگزاران نظام ) ع(از نظر عدل امام علی
سیاسی و اجرایی، می بایست مراتبی متناسب با استعداد و ظرفیت و شایستگی و تخصص داشته 

است که حکم می کرد هرکسی با توجیه موقعیت و مقام درونی و ) ع(این عدل علی. باشند
این نحوه گزینش یاران در . تخصص و شایستگی می بایست عهده دار پستی در همان سطح شود

به قدري دقیق بود که امکان خطا و اشتباه کارگزارانش را به صفر ) ع(سیستم حکومتی امام علی
وي همین مسأله نصب مدیران امور اجرایی و قضایی پس اولین نکته در عدالت عل. می رساند

تا این حد نبود که تنها یک گزینش دقیق نسبت به ) ع(ولی عدل علی. حکومت خویش بود
کارگزاران انجام دهد و سپس آنان را به حال خود رها کند، بلکه اقتضاي عدالت علوي در این بود 

له قبل بسیار مهم و جدي است اما به راستی چون این مرحله هم مانند مرح. که پی گیر امور باشد
پاسخ به این . این قدر در انتخاب کارگزاران حکومت دقت و وسواس به خرج می داد) ع(چرا علی

سؤال بسیار واضح و روشن است، چون اگر کم ترین خطایی در این خصوص صورت گیرد که 
 نباشد جامعه از رشد و منجر به کارگماردن اشخاص از روي ضابطه و مبناي مشخص و منطقی
در این جامعه است که . تعالی و توسعه پایدار بازمی ماند و بالطبع، نظام اداره جامعه مختل می شود

افراد الیق و کارآمد که ذاتاً در خدمت به مردم سراز پا نمی شناسند، کنج عزلت را اختیار می 
در چنین جامعه اي است . ی شودکنند و ناگزیر کرسی خدمت به عناصر ناالیق و سودجو سپرده م
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که دیگر عدالت مفهوم اصلی خود را از دست می دهد و به صورت یک حرف زیبا در قاموس 
فرهنگ مردم جامعه بر جاي می ماند که جنبه عملی و کاربردي هم ندارد و مسلماً چنین نظامی به 

از اینرو . اهد رفتجاي رشد و توسعه همه جانبه، به سمت انحطاط و پوسیدگی تدریجی پیش خو
است که این قدر در انتخاب یاران و اصحاب حکومتی خویش دقت و حوصله ) ع(الزمه عدل علی

چون هم او است که معتقد است که کار مردم جز به شایستگی زمامداران سامان نمی . به خرج دهد
 این شرایط طبیعی پس در) 216نهج البالغه، خطبه  ("فلیست تصلح الرعیه اال بصالح الواله ". یابد

است که در صورت عدم انتخاب صحیح مدیران جامعه و ناتوانی کارکنان، مدیریت جامعه در هم 
: لذا حضرت، باز در بیانی می فرماید. ریخته می شود و مانع جدي رشد و تعالی جامعه می گرد

د که تا هنگامیکه و چون به خوبی به این امر واقف بو) 7: 1371قزوینی،  ("العمال.. آفه االعمال"
کارگزاران اصالح نگردند عدل موردنظر وي در جامعه محقق نمی شود، لذا پس از پذیرش 
خالفت، تقریباً تمام استانداران و فرمانداران و نمایندگان عالی رتبه سابق را عزل نمود، هرچند که 

اه به گردید، ولی آن حضرت هیچ گ) ع(این امر موجب دشمن تراشی و تضعیف حکومت علی
خاطر نارضایتی بعضی از گردنکشان و بیدادگران، از اجراي اصل شایسته ساالري خودداري نمی 
. ورزید و براي محوریت این اصل در دستگاه حکومتی خود، تمهیدات گسترده اي را فراهم نمود

درواقع تمام این کارها براي بسترسازي و زمینه سازي اجراي عدالت بود، چون آن حضرت به 
ی واقف بود که شایستگان جامعه قادر به اجراي عدالت هستند، بخش اعظمی از نامه ها خوب

هاي حکومتی ایشان به کارگزاران و نمایندگان سیاسی، ناظر به این مطلب است و ودستورالعمل
این اصل از عدالت نشأت ) ع(از دیدگاه امیر مؤمنان. همه آنان را به رعایت این اصل ملزم می نماید

یرد و چون هدف حکومت اسالمی اقامه عدل است، باید در هر زمینه اي مورد لحاظ می گ
  :حضرت به مالک اشتر، استاندار خود در مصر چنین می نویسد. قرارگیرد
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سپس در کار عامالن خود بیندیش و پس از آزمودن، به کارشان بگمار و به میل خود و بدون «
ه هواي خود رفتن و به رأي دیگران ننگریستن، مشورت، آنان را به کار مخصوص مگمار که ب

هاي آنان را از میان کسانی برگزین که تجربه و حیا دارند؛ از خاندان. ستمگري و خیانت است
تري دارند اخالقشان گرامی تر، آبروشان پارسایی که در مسلمانی، قدمت و دلبستگی بیش

  ).53نهج البالغه، نامه (»شان بیشتر استتر، طمعشان کم تر و عاقبت نگريمحفوظ
  :نمایندچند عامل را به عنوان ابزارهاي اجراي عدالت سیاسی در نهج البالغه مطرح می) ع(علی

   وجود حاکمان و حکمرانان عادل و متّقی7-1
در ارتباط با وجود حاکمان و مسئوالن عادل و با تقوا در جامعه و نظارت بر رفتار ) ع( امام علی 

بدیهی است که در صورتی مسئوالن هر . نان توجه زیادي مبذول داشته استشخصی و اجتماعی آ
جامعه افرادي عادل و عدالتخواه باشند و ابتداً این موضوع را در زندگی شخصی خود و بستگان 
شان اعمال نمایند، اعتماد مردم به آنها جلب شده و به عنوان الگویی مفید مورد پیروي و احترام 

حاکمان مسلمان باید عدالت را براي آحاد مردم در جامعه و بدون . هند بودمردم در جامعه خوا
احقاق حق مظلوم از ظالم نیز از وظایف مهم یک حکمران . تبعیض بین اقشار مختلف اجرا نمایند

در نهج البالغه هدف از ) ع(علی . بوده است) ع(اسالمی است که به شدت مورد تأکید امام علی 
 35در این باره در روز دوم خالفت خود در سال . ق حق مظلومان می داندقبول خالفت را احقا

  :هجري می فرماید
. به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم« 

آن . گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند، زیرا در عدالت گشایش براي عموم است
  ).15نهج البالغه، خطبه (». که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم بر او سخت تر استکس

به خدا سوگند، همین کفش بی ارزش نزد من از حکومت بر شما محبوب تر است، مگر اینکه « 
  ).33نهج البالغه، خطبه (».حقی با آن به پا دارم و یا باطلی را دفع نمایم
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 انصافی و بی عدالتی بر حذر باش، که بی انصافی با مردم آنان را عدالت را به کار گیر و از بی« 
 ).476نهج البالغه، حکمت ( »آواره می کند و بی عدالتی به قیام مسلمانه وا می دارد

مالحظه می شود، وجود حاکمان عادل که هدف اصلی ) ع(   همان طوریکه از سخنان امام علی 
 . اصول برقراري عدالت در جامعه می باشدآن احقاق حق مرد ستمدیده باشد، یکی از

   نظارت بر اعمال و رفتار صاحب منصبان در جامعه7-2
به عنوان امام و رهبر یک نظام سیاسی همواره بر اعمال و رفتار حاکمان منصوب خود ) ع( علی 

نظارت داشت و نسبت به حیف و میل بیت المال و عدم برقراري عدالت در جامعه به شدت از خود 
بنابراین از نظر آن حضرت نظارت بر . کس العمل نشان می داد و حکمرانان را مؤاخذه می کردع

رفتار و عملکرد مسئوالن حکومتی یکی از وظایف رهبران جامعه و از ابزارهاي برقراري عدالت 
ده به حاکمان مرقوم ش) ع(در این باره در نهج البالغه نامه هاي زیادي از جانب امام علی . می باشد

  :است
  :در نامه اي به زیاد ابن ابیه جانشین فرماندار بصره می نویسد) ع( علی 

همانا من به راستی به خدا سوگند می خورم، اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت «
نهج البالغه، نامه (» .کردي، چنان بر تو سخت گیرم که قادر به تامین معاش عیال خود نیز نباشی

20.(  
  :در نامه اي به محمد ابوبکر فرماندار مصر می نویسد) ع(علی  
در نگاه هایت و در نیم نگاه و . نرمخو و مهربان باش، گشاده رو و خندان باش. با مردم فروتن باش«

خیره شدن به مردم، به تساوي رفتار کن تا بزرگان در ستم کاري تو طمع نکنند، و ناتوان ها در 
   ).27نهج البالغه، نامه (» .عدالت تو مأیوس نگردند

مالحظه می شود، وجود حکمرانان عادل و با تقوا یکی از اصول ) ع( چنانکه در نامه هاي امام علی 
برپایی عدل و عدالت در جامعه می باشد و نظارت بر عملکرد آنان در ارتباط با لغزش هاي مادي و 
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یت المال از جمله وظایف رهبر و دنیوي و در صورت لزوم برکناري آنها به علت خیانت به ب
  .پیشواي جامعه اسالمی می باشد

  در جامعه) عدالتخواه( حقوق متقابل مردم و حاکمان 7-3
 احقاق حق مظلومین در جامعه و حمایت مردم از مجریان برقراري عدل و عدالت یکی دیگر از 

ز نظر فکري توان بدیهی است که هرگاه جامعه ا. شرایط برقراري عدالت در جامعه می باشد
پذیرش حق و عدالت را نداشته باشد و رهبران عدالتخواه خود را در مقابل فاسقان پشتیبانی نکند، 

  .اجراي عدالت در جامعه با شکست مواجه می شود
 نهج البالغه که پس از قتل عثمان و هجوم مردم براي بیعت با 92در بخشی از خطبه ) ع(امام علی 

ان نمود، عدم تمایل خود را براي پذیرش خالفت به شرح ذیل مطرح می  هجري بی35وي در سال 
  :نماید

زیرا ما به استقبال حوادث و اموري می رویم که . مرا واگذارید و دیگري را به دست آرید« 
رنگارنگ و فتنه آمیز است و چهره هاي گوناگون دارد و دل ها بر این بیعت ثابت و عقل ها بر این 

  »...ی ماندپیمان استوار نم
ها دولت. رعایت حقوق متقابل مردم و دولت امري واجب است) ع(  بنابراین از دیدگاه امام علی 

وظیفه دارند در قلمرو اختیارات خویش شرایط رشد و تعالی و زمینه تکامل و توازن اجتماعی و 
به تعهدات خود مردم نیز وظیفه دارند . دستیابی عادالنه هر کس به حق و حقوقش را فراهم سازند

در برابر زمامداران وفا کنند، کارهاي جامعه را انجام دهند مسئولیت پذیر باشند و براي استواري 
افراد باید بدانند که رفتار فردي داراي بعد . جامعه از دولت ها و رهبران عدالتخواه حمایت نمایند

ی آورد، سبب به سامان مجموعه تالش هاي فردي حرکتی بزرگ و پیوسته پدید م. اجتماعی است
  .شدن جامعه و احقاق حق همگان خواهد شد
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  زیستی حاکمان اسالمیلزوم ساده 7-4
از اشرافیت و زندگی تجملی بیزار است و در جامعه اسالمی که افرادي فقیر دارد، ) ع( امام علی 

 به حاکمان و در نهج البالغه این موضوع. ساده زیستی را از جمله وظایف حاکمان اسالمی می داند
  :فرمانداران توصیه شده است

 دینار 80که خانه اي به ) قاضی کوفه( نهج البالغه شریح بن الحارث قاضی 3در نامه ) ع(امام علی 
  :در بخشی از نامه می فرماید.خریده بود، در ارتباط با سوء استفاده مالی هشدار می دهد

ده اي و سندي براي آن نوشته اي و گواهانی آن را  دینار خری80به من خبر دادند که خانه اي به ...«
اي شریح اندیشه کن که آن خانه را با مال دیگران و یا پول حرام نخریده باشی که . امضا کرده اند

  .»آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده اي
 یکی از  بنابراین ساده زیستی حاکمان اسالمی و اطالع از زندگی افراد کم درآمد و فقیر نیز

رعایت آن را واجب ) ع(مام علی خصوصیات رهبران و مسئوالن عادل در جامعه می باشد و ا
داند و معتقد است که ساده زیستی حاکمان اسالمی زمینه را براي اجراي عدالت و اقامه آن در  می

  .جامعه اسالمی فراهم می آورد
و هنگامی که سوده . ه آن شهید شدندها بود که در راخالصه به خاطر همین عدالت و عدالتخواهی

دختر عماره پس از شهادت ایشان نزد معاویه آمدند، تا از کارگزار او شکایت کنند، پس از 
  :سرایندمی) ع(گفتگوي زیاد با معاویه این شعر را در مورد حضرت علی 

  فأصبح فیه العدلُ مدفونا    صلی اال اله علی جسمٍ تضمِنها قبرٌ 
  )1/13: 1373ارفع، (

  نتیجه گیري  -8
ها را از افراط و  اسالم دینی است که بنیان آن بر اساس تعادل شکل گرفته به همین جهت انسان  

دارد و در حوزه جامعه محور نظام اجتماعی را در رعایت  در همه شئون زندگی بر حذر میتفریط 
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» العدل اقوي اساس«: د ماندداند زیرا نظامی که مبتنی بر عدالت باشد پایدار خواه حق و عدالت می
ترین بنیان است، چون عنصر تشکیل دهنده جامعه از جهت کمیت و کیفیت بر   محکمعدالت

باشد، آنچه که  توازن و تناسب همه اجزاء آن براي تشکیل یک نظام و قانونمندي آن استوار می
  . باشد  می عدالتکند پیوند همبستگی در جامعه را حفظ می

 و راهکارهاي برقراري آن، در نهج البالغه دربارة عدل و عدالت) ع( علیهاي امامدیدگاه
اي جاودانه و ابدي و الگویی منحصر به فرد براي هر حکومت اسالمی است و به مرور زمان  اندیشه

مسلمان و غیر ( نه تنها سست و کم اهمیت نگشته بلکه پس از گذشت قرن ها، مشتاقان و شیفتگان
) ع(لذا در نظر گرفتن اصول عدل و عدالت از دیدگاه امام علی. ا کرده استبسیاري پید) مسلمان

  . باشدمی تواند الگو و ضابطه مناسبی براي بر پایی هر حکومت اسالمی
با توجه به برقراري عدالت یا جلوه هایی از آن در حکومت علوي می توان به این نتیجه 

و نیز در صورت غیر .ابل تحقق می باشدرسید که عدالت، مفهومی آرمانی نبوده و کامال ق
قابل تحقق بودن، سفارش خداوند به برپایی عدل و قسط و انتظار تحقق آن از جانب 

بنابر این بر حکومت اسالمی که ادامه حکومت نبوي و . مهدي موعود بی معنا می نماید
علوي و زمینه ساز حکومت مهدوي است، سزاست که در جهت تحقق عدالت تالش 

  .دنمای
  منابع 

  . قرآن کریم
  .نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی

 .، ترجمه محمد علی انصاري، انتشارات آرمان، تهرانغرر الحکم و دررالکلم، 1377آمدي تمیمی، عبدالواحد، 

  .، موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی فیض کاشانیاخالق در قرآن،  1373ارفع، سید کاظم، 
 .، موسسه انتشاراتی فراهانیان بر گرفته از مجمع البیانتفسیر بی،  1382بیستونی، محمد، 

 .،  دارالمعارف، مصردعائم االسالم،  1385تمیمی، نعمان بن محمد، 
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  .خرم ، ترجمه هادي خسروشاهی، نشرصداي عدالت انسانی،  1376جرداق، جرج،  
  .، جامعه مدرسین، قمتحف العقول عن آل الرسول، 1404حرانی، ابو محمد بن شعبه، 

  .، انتشارات دانشگاه تهران، تهرانلغت نامه،  1377دهخدا، علی اکبر، 
  .، دارالعلم، دمشقالمفردات، 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 

  .، مطبۀ اسوهاقرب الموارد،  1374شرتونی، سعید الخوري، 
  .اصر، تهران، انتشارات فرهنگ معفرهنگ معاصر فارسی،  1381صدري، افشار، غالمحسین و همکاران، 

 .، مؤسسه اعلمی للمطبوعات، بیروتتفسیرالقرآن المیزان فی، 1411طباطبایی، سیدمحمدحسین، 

  .، کتاب فروشی مرتضوي، تهرانمجمع البحرین،  1375طریحی، فخرالدین، 
  . ، به کوشش رسول جعفریان، کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفیبقاء و زوال دولت،  1371قزوینی، عبد الکریم، 

  .، انتشارات اسوه، تهراناصول کافی،  1375کلینی، محمد بن یعقوب، 
 .، احیاء التراث، بیروتبحاراالنوار،  1376مجلسی، محمد باقر، 

 .، انتشارات صدرا،  تهرانسیري در نهج البالغه،  1377مطهري، مرتضی، 

  .، انتشارات صدرا، تهرانعدل الهی،  1376، .................
 . ، انتشارات صدرا، تهرانعدل کلی، 1378، .................

 :.، انتشارات صدرا، تهراناسالم و مقتضیات زمان، بی تا،  .................

  .، تهران)ع(دانشگاه امام صادق، )اول خالصه آثار شهید مطهري؛ دفتر(صد گفتار ، 1379، ..................
 . انتشارات صدرا، تهران،مجموعه آثار،  1381، ..................

  .، انتشارات هجرت، قممعراج السعادة، 1379نراقی، مال احمد، 
  . ، مدرسه االمام باقر العلوم، قمآشنایی با اصول دین،  1388وحید خراسانی، حسین، 
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  البالغهاز منظر نهج) السالمعلیه( عملی حضرت علی مدیریت تعارض در سیره

  
ارشد مدیریت آموزشی و مدرس بخش علوم تربیتی کارشناس (مهدي نجفیان 

  )دانشگاه شهید باهنر کرمان
  )استاد بخش علوم تربیتی دانشگاه شهید باهنر کرمان(دکترسید حمیدرضا علوي 

  
  چکیده

گیري ازمطالب، اصول و رهنمودهاي با توجه به خالئی که در جوامع اسالمی نسبت به بهره
-زمینه مدیریت تعارض وجود دارد مقاله، به بررسی عوامل زمینهالبالغه، باالخص در مدیریتی نهج

ها و ، در رویارویی با فتنه)السالمعلیه(ي عملی حضرت علیساز و سبک مدیریت تعارض در سیره
تعارضات اجتماعی منفی که . ها و یا بطور کلی تعارضات اجتماعی منفی پرداخته استکارشکنی

کنند که نظم و وحدت جامعه را غالب مسائلی بروز می معموالً در دارندماهیتی مخرب و فرساینده
- ساز بروز اینگونه تعارضات میاز دیدگاه نهج البالغه عوامل مختلفی زمینه. اندازندبه خطر می

. ها باشدگروهی، اجتماعی، مدیریتی ویا تلفیقی از آنتواند ناشی از عوامل فردي، میانکه میباشند
در مقابله با تعارضات منفی اجتماعی داراي سه ) السالمعلیه(ض حضرت علیسبک مدیریت تعار

باشد که شامل مدیریت ذهنی تعارض، مدیریت نرم تعارض و مدیریت سخت ي کلی میشیوه
تعارض است و هرکدام در جایگاه خود و در مقابله با تعارضات یادشده داراي نقشی بسیار موثر، 

  .ندباشقابل اهمیت و ارزشمند می
تعارض، مدیریت تعارض، تعارضات اجتماعی، فتنه و کارشکنی، مدیریت : هاي کلیديواژه
  .نرم تعارض، مدیریت سخت تعارض تعارض، مدیریت ذهنی
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  مقدمه
هایی است که نظم و امنیت جامعه را به ها و کارشکنی در بعد منفی شامل فتنه1تعارضات اجتماعی

 مثبت شامل روند و در بعدکننده وحدت جامعه بشمار میخطر انداخته و از عوامل تهدید
-هایی است که خواسته یا ناخواسته موجبات پیشرفت، ارتقاء و ثبات جامعه را فراهم می فرصت

  .روندگروهی سازنده که در راستاي اهداف اجتماعی پیش میهاي میانآورند، همانند رقابت
نظیري در  بیهايگرانبهاي اسالمی حاوي دستورالعملواول منابع دستالبالغه بعنوان یکی ازنهج

-تواند راهنگري می تدبر و ژرفها باویژه مدیریت است که استخراج آنزمینه علوم مختلف به

گیري از خصوصیات مدیریتی حضرت بهره. ها باشدگشاي بسیاري از مسائل روز جامعه و سازمان
یریت تعارض ایشان در رویارویی با مسائل و مشکالت هاي مدویژه سبکبه) السالمعلیه(علی

این مقاله با لذا در. تواند الگوي مناسبی براي رهبران اجتماعی و مدیران سازمانی باشداجتماعی می
ساز هاي مختلف در باب تعارض و انواع آن و همچنین عوامل زمینهبیان برخی نظرات و دیدگاه

هاي مدیریت تعارض پرداخته شده است ودر نهایت ها وسبکها به شیوهبروز تعارض در سازمان
البالغه شیوه مدیریت تعارض امام ساز تعارض منفی از منظر نهجبا بررسی توصیفی عوامل زمینه

  .ارائه گردیده است) السالمعلیه(علی 
  :ها می باشد عبارتند ازدنبال بررسی و پاسخگویی به آنسؤاالتی که این مقاله به

  چیست؟) علیه السالم(ل زمینه ساز تعارض منفی در جامعه از دیدگاه امام علی  عوام-1
  در رویارویی با مسائل چگونه است؟) السالمعلیه( نحوه مدیریت تعارض امام علی -2

 تعارض چیست؟
هایی که از تعارض ارائه شده غالباً به دو جنبه اساسی پرداخته شده است، جنبه در تعریف

ض که به تضادهاي درونی و جنبه اجتماعی تعارض که به تضادهاي میان افراد روانشناختی تعار
                                                             
1 Social conflicts 
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پژوهشگران و نظریه پردازان علوم رفتاري و مدیریت به اقتضاي مباحث خود، . ها اشاره داردوگروه
ي رفتاري که توسط  تعارض را به منزله1اند، تامپسونهردو بعد را مبناي مطالعات خود قرارداده

گیرد تعریف کرده است که هم به سطح ن در مخالفت با اعضاي دیگر انجام میاعضاي سازما
-ایزدي یزدان( فردي و روانشناختی تعارض تأکید دارد و هم به سطح اجتماعی و گروهی آن

  .)1379آبادي، 
اي است که داراي دو بعد مثبت و منفی است و در هر شرایطی و با در نظر گرفتن تعارض واژه

با این وجود آیا سازمانی که فاقد . شودهاي متفاوتی از آن ارائه می و مکانی تعریفموقعیت زمانی
  گونه تعارض باشد سازمانی سالم و مطلوب است؟هر

وجود تعارض مضر و منفی . دو نگران کننده است وجود و یا عدم وجود تعارض در سازمان هر
وري، بیشتر وقت و پرداختن به بهرهشود و به جاي هاي عمده در سازمان میباعث ایجاد شکاف

همچنین عدم . شودگروهی میگروهی یا درونهاي بینکوشش افراد صرف پرداختن به تعارض
وجود تعارض گاهی نگران کننده است، ممکن است رکود سازمان و یا عدم انگیزه کارکنان دلیلی 

  ).1383وانی و معمارزاده،  به نقل از ال2مورهد و گریفین(براي فقدان تعارض در سازمان باشد
  انواع تعارض

هاي متفاوتی براي تعارض صورت پذیرفته است که در ذیل بنديدر منابع مختلف مدیریتی، تقسیم
  :شودها اشاره میبنديبه چند نمونه از این طبقه

  : تعارض داراي سه جنبه کلی است

                                                             
1 Thompson 
2 Moorhead & Griffin 
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 به تصمیمات سازنده در حل  ایجاد و یا حل و فصل تعارض مثبت یا سازنده منجر:تعارض مثبت
-اندیشی در مورد آنگردد، مسائل مبهم سازمان را آشکار و مدیران را مجبور به چارهمشکالت می

  .کندگذاري وتغییر را تسهیل میها نموده و در نهایت بدعت
زا کند، استرس تعارض منفی یا مخرب علیه امتیازات فردي و یا سازمانی عمل می:تعارض منفی

  .نمایدهاي استبدادي میو مدیران را مجبور به استفاده از شیوهبوده 
 برخی از افراد معتقدند که تعارض گاهی مطلوب و گاهی بسیار مخرب است و :تعارض متعادل

دیدگاه تعارض . را به نحو مطلوب حل نمود و سپس آنچه را که حل نشد مدیریت کردباید آن
رضایت به نتایج مثبت و نتایج منفی شروع و یعنی ازباشد نتایج تعارض حساس میمتعادل به

 ).1383 به نقل از فخیمی، 1بارون و گرینبرگ(رسدشخصی می

 :بندي گردیده استاز منظرروانشناسی نیزتعارض به سه گروه طبقه

که انسان بر سر دوراهی انتخاب یک گزینه از بین دو موردي است  زمانی: خواستن- خواستن 
-آور منجر میاین نوع تعارض به ناکامی نه چندان رنج.  جاذبه یکسانی برخوردارندکه از شرایط و

  .شود
گیرد که باید از بین دو مورد یا راهی که انسان در شرایطی قرار می زمانی: نخواستن- نخواستن 

 .انجامداین تعارض نیز به ناکامی می. باشند یکی را برگزیندکه مطلوب نمی

ین نوع تعارض اشاره دارد به انتخاب از میان دو مورد یا راهی که شخص  ا: نخواستن- خواستن
رسد یا خیر و این داند که به خواسته خود میپسندد ولی تا لحظه آخر نمیها را میفقط یکی از آن

امر در بردارنده نوعی فشار روانی براي فرد خواهد بود و با تحمیل نخواستن بر او عالوه بر فشار 
 ).1378گنجی به نقل ازسرمد، (اس باختن و ناکامی نیز فرد را رنج خواهد دادروانی، احس

                                                             
1 Baron & Greenberg 
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  ساز تعارضعوامل زمینه
. آورنددر فرایند تعارض نخستین مرحله وجود شرایطی است که زمینه ایجاد تعارض را فراهم می

طی است که ها از جمله شرایاین شرایط نباید الزاماً به تعارض منتهی شوند ولی وجود یکی از آن
  : براي بروز تعارض الزم است این شرایط عبارتند از

 اشاره دارد به مشکالت موجود در تعبیر و تفسیر گفتار، مبادله اطالعات نارسا و وجود :ارتباطات
  .روندسر و صدا در کانال ارتباطی که از عوامل بروز پدیده تعارض بشمار می

روه، میزان تخصصی بودن کارهایی که به اعضا محول  اشاره دارد به اندازه یا بزرگی گ:ساختار
ها و وظایف، سازگاري هدف عضو با گروه، شیوه یا سبک رهبري، سیستم می شود، مرز مسئولیت

  .ها به یکدیگرپرداخت حقوق و پاداش و میزان وابستگی گروه
ي ارزش هاعنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد تعارض عبارتند از سیستم به:متغیرهاي شخصی

-شوند که اختالف در سیستمهاي شخصیتی افراد که موجب اختالفات فردي میفردي و ویژگی

-اي را براي بروز تعارض فراهم میهاي بالقوههاي ارزشی از جمله منابع مهمی است که زمینه

  ).1386نقل از پارسائیان واعرابی،  به1رابنیز(آورد
  :کهگروهی رقابت است بطوريمهم درتعارضات میاندر مباحث رفتار سازمانی، یکی از عوامل 

شوند ولی هر گروه، گروه دیگر را دشمن ها بیشتر متحد میدر زمان رقابت، افراد در درون گروه« 
شود قدرت تنها چیزي که تشخیص داده می. شودپندارد و درك واقعیت تحریف میخود می

هرسی و (»یابد دیگر افزایش میخویش است و ضعف گروه دیگر و خصومت نسبت به گروه
  ). 407:1378به نقل ازکبیري، 2بالنچارد

                                                             
1 Robbins 
2 Hersey & Blanchard 
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ها به زا از لحاظ تناسب با وضعیت بومی سازماندر رفتار سازمانی با رویکرد اسالمی عوامل تعارض
شوندکه عوامل فردي تعارض شامل بندي میسه بخش فردي، سازمانی و فراسازمانی تقسیم

ادراك و تفاوت شناختی افراد بوده وعوامل سازمانی شامل شخصیت، اخالق شخصی، نوع 
 -کاري، کمیاب بودن منابع سازمان، ساختار ارزشیابیهاي عملیاتی، وابستگیناسازگاري در هدف

ها، اندازه و پاداشی سازمان وهمچنین عوامل ساختاري مانند حیطه وظایف، حدود مسوؤلیت
چنین عوامل فراسازمانی تعارض عواملی هستندکه از بزرگی گروه، سابقه خدمت و غیره است و هم

دهند یا سیطره خویش قرار می به شدت تحت تأثیر و سازمان راشوند و خارج سازمان تحمیل می
  ).1388شفیعی، خدمتی و پیروز، (باشدبندي سیاسی و تعصبات گروهی میوشامل جناح

  مدیریت تعارض
ترین روش براي گیري از هوشمندانه تعارض را بهرهترین تعریف مدیریتشاید بتوان در ساده

  .مقابله با تعارض و یا تغییر مسیر آن در جهت اثربخشی و اهداف سازمان و یا جامعه تعریف کرد
 روش را در قالب مدلی 5هایی که براي مدیریت تعارض صورت گرفته است، بنديیکی از طبقه

  :کند و عبارتند ازیها کمک مارائه داده که به حل تعارض سازمان
  .نادیده گرفتن یا اجتناب از مواجهه با تعارض -1
  .هاي خودآرامش یا جلب رضایت دیگري به قیمت نادیده گرفتن خواسته -2
 درآن طرفین از مواضع خود سرسختانه دفاع وباختی است روش رقابتی و برد وکه یکتسلط -3

  .کنندمی
هاي خود گرفتن بخشی ازخواستهطرفین با نادیدهسازش یا شیوه بده و بستان که در این روش  -4

  .کنندهاي طرفین تأکید میبه برآوردن برخی دیگر از خواسته
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 برد که مبتنی بر همکاري طرفین در حل مساله و -انسجام یا تشریک مساعی و یا روش برد  -5
  ).1373 به نقل از شیرازي، 1توماس(اعتماد و صداقت متقابل است

ها به دو مؤلفه مهم مدیریت تعارض، یکی قاطعیت یعنی تالش براي بنديطبقهدریکی دیگر از این 
هاي دیگران توجه شده  دیگري همکاري یعنی تالش براي تحقق خواستههاي خود وتحقق خواسته

  :کند شاملاست و آن زمانی است که تعارض در جنبه منفی خود بروز می
ارانه است و داراي سرعت زیادي در حل  این روش یک سبک زورمد):سلطه یا زور(رقابت 

  .کندباشد ولی موجبات ناخشنودي کارکنان را فراهم میتعارض   می
که ریشه در  درخصوص تعارضاتی): تلفیقیحل مسئله یا حل(اعتماد برمبتنیهمکاري 

. داردهاي ارزشی افراد کاربرد نها دارند مناسب است ولی در مورد تعارض در نظامبرداشتسوء
  .این روش با پرداختن به مسائل زیربنایی تعارض اثر ماندگاري دارد

هاي مبهم یا نشینی از موضع یا سرکوب موضوع تعارض است که در وضعیت یعنی عقب:اجتناب
  .گیري مناسب خواهد داشتآشکار، فرد با عقب نشینی مدت زمانی را براي تصمیم

-کند تا طرف مقابل به با ازخودگذشتگی سعی می در این روش یکی از طرفین:نرمش یا سازش

  . پردازدهایش برسد ولی به رفع زیربنایی تعارض نمیخواسته
وسیله طرفین با از دست دادن امتیاز توسط هرکدام، هرچند که در  یعنی حل تعارض به:مصالحه

تی است که به اي نخواهد داشت ولی یک راه حل موقاین روش و در فراگرد مردم ساالرانه بازنده
  ).1382رضائیان، (پردازدحل خالقانه مسأله    نمی

گري در مدیریت تعارض بحث دیگري با عنوان دخالت شخص ثالث براي حل تعارض و میانجی
طرف در موقعیت ایجاد سازش یا فیصله دادن به غائله قرار در این روش فردي بی. مطرح شده است

                                                             
1 Thomas 
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بینند که با حضور وي راد و طرفین تعارض خود را ملزم میگیرد و در این شرایط معموالً افمی
-تر و بیتر، تواناتر، مطمئنمعقول و مسئول به نظر آیند و هرچه شخص ثالث معتبرتر، خوشنام

 هیجانی - تر ظاهر شود اشتیاق بیشتري در افراد جهت ممانعت از بروز رفتارهاي احساسیطرف
افق طرفین و یا از سوي سازمان معرفی گردد و یا خود شخص ثالث ممکن است با تو. آیدپدید می

-گیرد یا بهخود میهایی که وي در موقعیت حل تعارض بهنقش. شخصاً خدماتش را پیشنهاد نماید

عنوان میانجی صورت فعال و بهعنوان ناظر و پیام رسان بین طرفین است یا بهصورت غیرفعال و به
گیري و ورت فعال و تعیین کننده و با داشتن حق تصمیمصگیري است و یا بهبدون حق تصمیم

  .)1379ایزدي یزدان آبادي، (صدور حکم
ها با توجه به آنچه گفته شد، مدیریت تعارض فرآیند تشخیص نقش مناسب تعارض در بین گروه«

مورهد و گریفین، (»باشدو استفاده از فنون برطرف کردن یا تحریک آن براي اثربخشی سازمان می
  .)332: 1383جمه الوانی و معمارزاده، تر

 ):علیه السالم(عوامل زمینه ساز تعارض منفی در جامعه از دیدگاه امام علی 
حالی بود که در دشوارترین شرایط زمانی به خالفت رسیدند و آن در)السالمعلیه(حضرت علی

 سه دسته  زمان مردم در آن.مشکالت سیاسی و اداري فراوانی در حوزه اسالمی پدید آمده بود
اي که حالت کردند و دستهاي که براي با او بودن شرایطی تعیین میاي با او، دستهبودند، دسته

ها و ساز فتنهاما در بین بیعت کنندگان با ایشان کسانی هم بودند که زمینه. انتظار پیش گرفتند
ها چشم به خالفت آن. ه نمودتوان به طلحه و زبیر اشارتعارضات زیادي شدند از آن جمله می

-136در خطبه ) السالمعلیه(امام علی. بردنددوخته بودند و چون بدان نرسیدند انتظار حکمرانی می

ها در بیعت با خود اشاره خور تعهد چنین کاري ندانسته و به نیت اصلی آنالبالغه آنان را درنهج
  .)1379شهیدي، (نموده است
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توان به چهار البالغه را میدر نهج) السالمعلیه(فی از دیدگاه امام علیساز تعارض منعوامل زمینه
  :بندي نموددسته کلی تقسیم

گذاري، حسادت، دنیاپرستی، کبر و خودپسندي زدگی و بدعتشامل شیطان: عوامل فردي -1
  .باشدو عدم هوشیاري و آگاهی الزم می

پذیري و اتحاد و عدم مسئولیتگروهی، عدمهاي میانشامل اختالف: گروهیعوامل میان -2
  .باشدتعهد درقبال گروه و جامعه می

  .ها و نفاق در جامعه استها، دشمنیشامل عواملی چون مسخ ارزش: عوامل اجتماعی -3
-ها و جامعه میاز جمله عواملی که باعث ایجاد فتنه و تعارض در سازمان: عوامل مدیریتی -4

  .شوند خصوصیات منفی مدیران است
 يعوامل فرد 

 عواملی چون هواپرستی، 50در خطبه ) السالمعلیه( امام علی:گذاريپرستی و بدعتشیطان
سازان فتنه در جامعه بیان فرموده و عنوان زمینهگذاري در احکام آسمانی و شیطانزدگی را بهبدعت

-انی بهایمهاي مختلف از این عوامل و عواملی دیگر چون بیها و حکمتها، نامهکرّات در خطبهبه

-خطبه(اندهارا براي جامعه نابود کننده خواندهعنوان ریشه تعارضات منفی در جامعه نام برده و آن

  .)323وحکمت 78، نامه 192، 151، 83، 50، 42، 7هاي
دانند که مؤمنان یکی از ابزار ایجاد فتنه در بین افراد جامعه و نزدیکان را حسادت می امیر:حسادت

 .)23خطبه (زیان و خسران در پی نخواهد داشتاي جز ضرر و نتیجه

تواند وحدت جامعه را تهدید زدگی وفریب زینت و زیبایی دنیا را خوردن نیز می دنیا:پرستیدنیا
 .)113خطبه (نماید
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توان به کبر، خودپسندي،  از دیگر عوامل ایجاد تعارض در جامعه می:تکبر و اخالق جاهلی
ساز ایجاد فتنه در هاي شیطانی و زمینهد که جایگاه رشد وسوسهتکبر و اخالق جاهلی اشاره نمو

 .)168 و 192خطبه (شوند جامعه محسوب می

 هوشیار وآگاه نبودن افراد در مقابل مسائل نیز یکی دیگر از عوامل :عدم هوشیاري و ناآگاهی
 .)283حکمت (دروشمار می و از علل سقوط جامعه از دیدگاه امیرمؤمنان بهایجاد فتنه و تعارض

 عوامل میان گروهی 
گروهی و عدم اتحاد هاي میان اختالف29 و 88ایشان در خطبه : گروهیهاي میان اختالف

ها با گذشت افراد در هدف را از اسباب ایجاد تعارض عنوان فرموده و معتقدند که در این گروه
 . ودشها منتهی میزمان رذایل جاي فضایل را گرفته و به هالکت انسان

 عدم احساس مسئولیت و تعهد در قبال گروه و :پذیري و تعهد در قبال گروهعدم مسؤلیت
 به روشنی به آن اشاره شده است از 29جامعه و همچنین سست عنصر بودن افراد که در خطبه 

 .ساز تعارض استدیگر عوامل زمینه

 عوامل اجتماعی 
-ها میجامعه و ایجاد فتنه را مسخ ارزش ایشان یکی دیگر از مبادي تعارض در :هامسخ ارزش

خردان جامعه توسط بیهاي واالي حاکم بردانند وآن زمانی است که کلیه اصول، قوانین و ارزش
خطبه (شودپردازي و جهل و فساد و گناه جایگزین آن میو سودجویان تحریف شده و دروغ

108 .( 

مدت هم در دراز شود ولیمدت فرديتاهکوهايامر شاید باعث کسب هدفاین :دشمنیونفاق
-113خطبهجامعه است که دردراز مبادي ایجاد فتنه  هم جامعه متضرر خواهند شد و وافراد 

  .البالغه بیان شده است نهج
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 عوامل مدیریتی 
  :ها و خصوصیات عبارتند از این ویژگی:خصوصیات منفی مدیران

 که انجام داده واسطه خدماتیگذاري بر زیردستان بهتهاي خود و مناعتنایی مدیر به وعدهبی
  .)53نامه (است
 که ناتوانی آشکار مدیر به سستی در انجام امور محوله و : ناتوانی آشکار و اندیشه ویرانگر مدیر

  .)61نامه (اندیشه ویرانگر، به پرداختن مدیر به اموري خارج از مسئولیت خود اشاره دارد
 که موجب تنگ خویی و کم : از حد رهبران از زیردستان و مردمپنهان بودن و دوري بیش

  .)53نامه (شوداطالعی از امور جامعه می
 که این : واسطه از دست رفتن قدرت، اعتبار و جایگاه مدیرتسلط وچیرگی افراد بر حکومت به

ر امور و از ها را دامر ناشی ازظلم و ستم مدیر بر دیگر افراد است که با این کار اجازه دخالت آن
  .)216خطبه (بین رفتن وحدت کلمه صادر کرده است

 این افراد : نمایندوابستگی زیاد به نزدیکان و افرادي که در اداره امور با وي همکاري می
ها دهند و وابستگی مدیر به آنکسانی هستند که منافع فردي را برمنافع و مصالح جامعه ترجیح می

  .)53نامه (شودساز بروز تعارض میخود زمینه
  45نامه (عدم ساده زیستی مدیران(. 

  :هاي وحدت اجتماعی و تعارضات جوامع دینی چنین بیان گردیده است کهدرخصوص آسیب
هاي الهی و وحیانی شکل و گريجامعه دینی که بر مبانی و اصول اعتقادي و رهنمودها و هدایت«

یابی آن، عوامل ی نیست، یعنی هم در نظامیابد، از قانون کلی تعامل یا تعارض مستثننظام می
جمالی زاده، (»رسانندکنند و آسیب میوحدت بخش تأثیر دارند و هم عواملی آن را تهدید می

لحاظ فرهنگی، هایی که متوجه مبانی اعتقادي و خردورزي بوده و بهبرخی ازآسیب). 126:1387
-معرض تهدید و شکسته شدن قرار میي اسالمی را در اخالقی، روحی و اجتماعی، وحدت جامعه
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آورند و پیامدهاي فرساینده و نابودکننده دنبال میجویی را بهدهند و تفرقه و اختالف و ستیزه
گذاري زدگی، هواپرستی و بدعتشیطان: البالغه عبارتندازفردي و اجتماعی دارند، ازمنظر نهج

، سست  اخالقیهاي، آسیبابهام آلود هاي جناحی، فضايهاي قومی یا وابستگیاحکام، تعصبدر
 ).1387جمالی زاده، (تفاهم و در نهایت خردگریزي و ضعف ایمان، جهالت و سوءایمانی

  البالغهاز منظر نهج) علیه السالم(ي عملی امام علی  مدیریت تعارض در سیره
رخورد و مدیریت البالغه درخصوص بهاي موجود در نهجها و حکمتها، خطبهآنچه که از نامه

-شود، حاکی از سبک مدیریت تعارض بیها و تعارضات اجتماعی منفی استخراج میامام با فتنه

اندیشی در باشد که با ژرفمینظیر آن حضرت در مقابله با مسائل و مشکالت جامعه اسالمی 
  : نمودبنديتوان فرایند مدیریت تعارض ایشان را به چند مرحله کلی طبقهالبالغه، می نهج

نگري و تجزیه و تحلیل است که شامل توکل، تعقل و تفکر، مشاوره، تدبر و ژرف:مرحله اول
  .گذاري نمودنام 1مدیریت ذهنی تعارضرا با عنوان مرحله توان آنمی

 2مدیریت نرم تعارضشامل تفویض اختیار و مذاکره است که با عنوان مرحله :مرحله دوم
  .گرددمعرفی می

  . نامید3مدیریت سخت تعارضرا توان آنمل افشاگري و مقابله است که میشا:مرحله سوم
 مرحله مدیریت ذهنی تعارض:   

عنوان عنوان مهمترین مرحله مدیریت وحل تعارض معرفی نمود زیرا بهاین مرحله را شاید بتوان به
خورد با گام مؤثري در اخذ تصمیم مناسب در مورد نحوه بربناي مراحل بعد، بااجراي آنزیر

مرحله مدیریت . آوردشود و بستر مناسب اجراي مراحل بعدي را فراهم می برداشته میتعارض

                                                             
1 Mental conflict management 
2 Soft conflict management 
3 Hard conflict management 
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ها تعریف و توضیح داده هایی است که با توجه به اهمیت و اولویت آنذهنی تعارض شامل روش
  :شوندمی

ل مسائل و  حفظ ایمان و تقواي الهی در برخورد با مشکالت و استقامت و بردباري در ح:توکل
البالغه به کرّات به نپذیرفتن شکست در رویارویی با تعارضات از مهمترین اصولی است که درنهج

ها  است که بر ضرورت ستایش پروردگار در دشواري35آن اشاره شده است و از آن جمله خطبه 
ن را باید توجه داشت که توکل عزم انسا. نمایدو حوادث روزگار و توکل بر خدا تأکید می

توان به رویارویی با کند و با پشتوانه تقوا بهتر و قدرتمندتر میتر میاستوارتر و اراده او را قوي
  ).272، 213، 206، 176و حکمت 45، نامه 134، 171، 35خطبه(مشکالت رفت
گیري نگري، هوشیاري و داشتن آمادگی الزم در مواجهه با تعارضات، با بهره واقع:تعقل و تفکر

نگري و درك صحیح شرایط و ربیات گذشته و درنظر داشتن واقعیات از یک سوي و آیندهاز تج
، 48، 43خطبه(نماید با مسائل و حل تعارضات را فراهم میها ازسوي دیگر زمینه مقابله بهترموقعیت

 ).297و حکمت 78، نامه 168، 54

 :توان به دو جنبه اساسی اشاره کرد در این خصوص می:مشاوره

گیري از مشاورانی صالح و صادق و مذاکره و مشورت با متخصصان و کارشناسان بهره: فال
  .مسائل

دوري از افراد متظاهر و دورو در مشورت و عدم توجه به سخن چینان و تحریف کنندگان : ب
  .وقایع

 زیرا عدم. توجه به هر دو جنبه در مشورت به منظور اتخاذ تصمیم درست بسیار مهم و حیاتی است
شناخت کافی از کسانی که در امور توجه به تخصص، صدق و یا تظاهر و دورویی مشاوران و عدم

نامه . گیرند در تعیین مسیر درست یا نادرست حل تعارض نقش مهمی داردمورد مشورت قرار می
صراحت به باشد بهمی)السالمعلیه(علیترین بیانات امامالبالغه که بی شک از مدیریتی نهج53
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- گیرند اشاره میهاي افرادي که مورد مشورت قرار میایگاه صحیح مشورت در امور و ویژگیج

  ).173، 161، 54 و حکمت53نامه (نماید
شتابزدگی در امور ازجمله اصولی است که مدیران و رهبران سازمانی و  عدم:نگريتدبر و ژرف

- باید لحاظ نمایند، گاهی اصولاجتماعی در برخورد با مسائل و مشکالت و تعارضات ایجاد شده

جاي برخورد فوري زمینه تجدید نظر در مسائل و حل مشکل گرایی و دادن فرصت الزم به افراد به
باید در نظر داشت که تعجیل در حل تعارض بدون ارزیابی . آوردها را فراهم میتوسط خود آن

ساز کند بلکه خود زمینهیدقیق جوانب و کسب آگاهی الزم نه تنها به رفع مشکالت کمکی نم
تر خواهد بود لذا الزم است گاهی با دادن فرصت به افراد براي مسائلی بزرگتر و تعارضاتی وسیع

اندیشیدن و ارزیابی مسائل هم زمینه حل تعارض را توسط خودشان فراهم نمود و هم زمانی را 
 و خطبه 54نامه (جود آوردتر وکسب آگاهی بیشتر از مسائل بوبراي خود در جهت ارزیابی دقیق

10 ،22 ،54 ،153.(  
آوري اطالعات و اخبار دقیق، ارزیابی دقیق همه جوانب، داشتن  شامل جمع:تجزیه و تحلیل

ها بین افراد، روانشناسی ها و تهدیدات موجود و جایگاه آنآگاهی الزم از امور، شناخت فرصت
 این روش در .باشدسی دقیق رهبرانشان میها و روانشنامتعارضین و شناخت روحیات و اهداف آن

زیرا در . اي برخوردار استهاي مرحله مدیریت ذهنی تعارض از اهمیت ویژهبین دیگر روش
سازان تعارض، مدیر یا صورت اخذ اطالعات و اخبار نادرست و ناکافی و عدم شناخت دقیق زمینه

گیرد که ممکن است به اشتباه قرار میطور کلی از مسیر حل تعارض خارج شده و در مسیر رهبر به
و 33، نامه 148، 22، 10، 6خطبه (نابودي ویا شکست خود، جامعه و یا سازمان بیانجامد

  ).31حکمت
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ساز تعارض است ها و عوامل اصلی زمینهبازده و نتیجه مرحله مدیریت ذهنی تعارض شناخت ریشه
یت است و راه را براي حل تعارض در نگري مدیرکه حاصل ایمان، خردورزي، عقالنیت و آینده

 .نمایدمراحل بعدي هموار می

 مرحله مدیریت نرم تعارض:   
هایی است که مسائل و مشکالت ایجاد شده این مرحله درپی مدیریت تعارض با استفاده از روش

را با نرمش، مذاکره و مصالحه و با استفاده از اخبار و اطالعاتی که در مرحله مدیریت ذهنی 
  : شود عبارتند ازهایی که در این مرحله استفاده میآوري شده است حل نماید، روشرض جمعتعا

 براي حل تعارض در مواقعی الزم است جهت رفع مسائل و از دست نرفتن رشته :اختیارتفویض
امور اصلی، مدیریت دست به تفویض اختیار بزند تا خود با نظارت کامل و دقیق بر کلیه امور با 

هاي الزم و آشنا به امور  اختیار به موقع، حل تعارض را به فردي دیگر که داراي شایستگیتفویض
البته این امر براي مذاکره و صحبت غیرمستقیم با متعارضین در نظر گرفته شده . است واگذار نماید

خود را با ها نکند و قدرت و اقتدار االمکان مدیر خود را مستقیماً درگیر مذاکره با آناست تا حتی
انجام دیگر وظایف اصلی خود حل تعارض از  در راستاي نظارت برکار بخوبی حفظ کرده واین

  ).134 و31خطبه(نیز باز نماند
ها از علل پیدایش مسائل و کردن آن تشریح مسائل و عواقب امور براي افراد و آگاه:مذاکره

مذاکره رودررو و . نمایدت کمک شایانی میها، به کاهش و حل تعارضانتایج بد دامن زدن به فتنه
ها و دیگران در پی خواهد داشت باعث آگاه کردن افراد از نتیجه امور و مشکالتی که براي آن

ها، جامعه و سازمان شود افراد به این واقعیت پی ببرندکه مدیر یا رهبر دلسوز و خیرخواه آنمی
مذاکره معموالً همراه با نرمش . رض با وي بنمایندهاي الزم را در حل تعابوده در نتیجه، همکاري

یابد ولی در مواردي امکان دارد با نتیجه نگرفتن و لحنی آرام از سوي مدیر شروع شده و ادامه می
اي همراه با لحنی تند و یا ترساندن افراد از عاقبت از مذاکره نرم و بی توجهی افراد به او از مذاکره
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گري شخصاً به قرارگاه و پس از پافشاري خوارج بر شورش122در خطبه امام . امور استفاده شود
ها را به هاي ایجاد شده آنها و فتنهها رفته و با مذاکره مستقیم با متعارضین پیرامون توطئهآن

  ).122 و83، 36، 5خطبه (وحدت دعوت نمودند
از اطالعات کسب شده گیري بازده و نتیجه مرحله مدیریت نرم تعارض حل تعارض است با بهره

هاي نرم و ادامه تعارض، در مرحله مدیریت ذهنی تعارض که در صورت نتیجه نگرفتن از روش
مدیریت با استفاده از هر آنچه که در مراحل قبل کسب نموده است وارد مرحله مدیریت سخت 

 .  شودتعارض می

 مرحله مدیریت سخت تعارض: 
دنبال مقابله جدي و مقتدرانه با فتن از آن مدیر به پس از مدیریت نرم تعارض و نتیجه نگر

متعارضین و حل تعارض است و این درحالی است که ادامه تعارض و عدم برخورد مقتدرانه با آن 
این مرحله که به عنوان . کندناپذیري برحیات و ثبات سازمان یا جامعه وارد میهاي جبرانزیان

  : دو روش افشاگري و مقابله استشود دارايمدیریت سخت تعارض معرفی می
آوري نموده در زمینه روانشناسی سران  در این روش مدیر با استفاده از اطالعات جمع:افشاگري

، اهداف گري و بیان خصوصیاتبرند درصدد افشامتعارضین و کسانی که از ایجاد تعارض سود می
ها از عاقبت کردن و ترساندن آناهآمده و با آگها بصورت شفاهی و یا کتبی برشوم و رذایل آن

شاید این تصور در ذهن ایجاد شود که . پردازدکار به برخورد جدي جهت مقابله با تعارض می
هاي یک مدیر فاصله دارد افشاگري و بیان رذایل سران و رهبران تعارض از شخصیت و ویژگی

ا باید درنظر داشت وقتی که پوشی تأکید بسیار شده است امهم در جامعه اسالمی که به عیبآن
رسد که مدیریت نرم تعارض نیز بر آن کارساز نبوده و وحدت اي میفتنه و تعارض به مرحله

اندازد، براي جلوگیري از مقابله مستقیم و را به خطر میجامعه را تهدید کرده و ثبات و دوام آن
فراد بوده و رهبران تعارض سرکوب متعارضین، افشاگري روشی است که داراي تأثیري سریع بر ا
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اند را آگاه ساخته و آگاهی به دسته متعارضین ملحق شدهو یا کسانی را که از روي نادانی و نا
لذا افشاگري نه تنها یک . یابددهد و تعارض خاتمه میمسیرشان را در جهت مطلوب تغییر می

ه به منظور کاهش و یا حل روش بلکه سیاستی است که پس از مدیریت نرم تعارض و قبل از مقابل
  . توان اجرا نمودتعارض می

البالغه کتباً سران تعارض رابا افشاگري نیات،  نهج37 و 10هايدر نامه) السالمعلیه(حضرت علی
ها و تعارضات، به خاتمه دادن غائله دعوت و از ادامه کار ها در ایجاد فتنهرذایل و اهداف آن

-پرداختند تا حتیهاي خود شفاهاً به این امر می برخی از خطابهبرحذر داشتند همچنین ایشان در

-ونامه200، 174، 137، 51، 22خطبه(االمکان از مقابله و برخورد مستقیم و جدي جلوگیري نمایند

  ).37و10
که افشاگري نیز تأثیرگذار نبوده و یا تأثیر اندکی درحل تعارض داشته باشد مقابله یا  زمانی:مقابله

 جدي و قاطع با متعارضین و  نمود و شامل برخوردتوان اجرااي است که میخرین شیوهسرکوب آ
 و 66خطبه(باشد می جامعه و سازمانوحدتشکستن سد تعارض به منظور ایجاد آرامش و حفظ 

 ).36نامه

 .بازده و نتیجه مرحله مدیریت سخت تعارض، حل تعارض است

شود بلکه هاي فوق ختم نمیبه روش) السالمعلیه( علیکه مدیریت تعارض امامشایان ذکر است
ایشان در همه حال با روشنگري، اطالع رسانی و آگاهی بخشیدن به افراد جامعه درصدد جلوگیري 

آن جمله خطبه نمودند ازطلبان سخت میرا براي فرصتنگري شرایطها بوده و با آیندهاز بروز فتنه
-حضرت بههاي آنآورترین خطبهمشهور است و از شگفت) غرّا(البالغه است که به خطبه نهج83

نامند و شامل می)کنندهقاصعه یعنی تحقیر( که آنرا خطبه192رود و همچنین خطبه شمار می
باشد ها و اطالعات گرانبهایی پیرامون مسایل اساسی فردي، دینی و اجتماعی میهشدارها، نکوهش
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البالغه نیز  نهج178 و 151توان به خطبه ین خصوص میي آن حضرت در اهاو از دیگر خطبه
 .اشاره نمود

دادند با یاران هایی که در جهت دفع تعارض انجام میامام حتی پس از پایان مبارزه و سرکوب
هاي الزم در خصوص گران به صحبت و مذاکره برخاسته و به روشنگريخود و بازماندگان فتنه

تنها پرداختند تا نهآن و دیگر مسائل مرتبط میات انجام شده قبل ازعلل مقابله، اقدامات و مذاکر
هاي اسالمی و ذهن افراد در زمینه حقیقت و حقانیت دفاع از ارزشکوچکترین شبهه و سؤالی در

جمله ي آتی آگاه و هوشیار نماید که از آنهااجتماعی باقی نماند بلکه آنان را نسبت به توطئه
  . البالغه است نهج200 و93، 50هايخطبه

هاي یک مدیر یا رهبر موفق و توانا کسی است که بتواند پس از مدیریت ذهنی تعارض، با شیوه
مدیریت نرم تعارض به حل مسائل پرداخته و تا حد امکان کار را به مدیریت سخت تعارض 

 براي افراد به نکشاند زیرا افشاگري و مبارزه ممکن است مسائل و مشکالت روحی و روانی زیادي
نیز در ) السالمعلیه(حضرت علی. ها و تعارضات دیگري شودساز فتنهدنبال داشته باشد و خود زمینه

هاي نمودند و سعی در حل مسائل با شیوهها و مشکالت همواره از مبارزه دوري میبرخورد با فتنه
البالغه به صراحت علت ج نه55نرمی همچون مذاکره داشتند مانند جنگ صفین که امام در خطبه 

دانند بلکه به تعویق انداختن جنگ و برخورد با فتنه را نه در ترس از مرگ و نه تردید در جنگ می
  .فرمایندروند عنوان میها از راهی که مینیت اصلی خود را هدایت متعارضین و برگشتن آن

یافت که ایشان بنا به موقعیت و توان درمی) علیه السالم(با توجه به سبک مدیریت تعارض امام علی
نمودند، شایان ذکر است که ایشان حتی ها اقدام میشرایط تعارضات ایجاد شده، نسبت به حل آن

-ها و منافع بحق خود و حکومت اسالمی کوتاه نیامده و یا بهدر مدیریت نرم تعارض نیز از خواسته

دنبال حل مسائل اند، بلکه بهها نبودهه با آندنبال در نظر گرفتن تسهیالت براي متعارضین و یا معامل
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ها با تشریح اوضاع، آگاه کردن افراد و یا مذاکره مستقیم در جهت حفظ وحدت جامعه و فتنه
  .اندبوده

ها جویی و رقابت یا سلطه و زور در سازمانهایی چون تسلط یا سلطههرچند امروزه از روش
ها را با مراحل مدیریت سخت تعارض در برخورد با مسائل شود و شاید بتوان این روشاستفاده می

ها بستگی به شرایط زمانی، که بکارگیري هریک از این روشمنطبق نمود ولی باید توجه داشت
مکانی و نوع تعارض ایجاد شده و خصوصیات متعارضین و طی مراحل ذهنی و نرم مدیریت 

  .ها داردتعارض و نتیجه نگرفتن از آن
گیري از مراحل به عنوان مدیر و رهبر یک جامعه دینی و اسالمی بهره) السالملیهع(حضرت علی

االمکان درحل مسائل و ها عنوان نموده و حتیمدیریت سخت تعارض را به عنوان آخرین روش
هرچند که در . نمودندهاي نرم، چون تفویض اختیار و مذاکره استفاده میمشکالت از روش

شود اما باید در گري یا دخالت شخص ثالث مطرح میا عنوان  میانجیمباحث مدیریتی روشی ب
-گري توسط شخص ثالث معموالً براي تعارضات میان افراد یا میاننظر داشت که روش میانجی

شود که مدیر خود شخصاً درگیر آن نیست و ممکن است تفویض اختیاري گروهی استفاده می
گر انتخاب نمایند و یا از طرف  شخصی را به عنوان میانجیدراین زمینه صورت نپذیرد و افراد خود

ولی اینکه مدیر به عنوان یکی . سازمان معرفی شود و یا خود شخصاً در حل تعارض دخالت نماید
به فردترین ها و راهکارهاي حل تعارض از تفویض اختیار استفاده کند یکی از منحصراز سیاست

است که اجراي آن نیاز به وجود مدیري ) السالمیهعل(هاي مدیریت تعارض حضرت علیروش
گرفته خوبی بهرهها و شرایط بهموقعیت شناس، تیزهوش، آگاه به مسائل و توانا دارد که از موقعیت

موقع به فرد اصلح و نماید و با تفویض اختیار بهو خود را مستقیماً درگیر برخورد با متعارضین نمی
 کننده به حل تعارض کنترلگرفته و بعنوان ناظر ودست خوددررشته امور اصلی را توانا، 

  .پردازد می
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خورد توجه ویژه به چشم میبه) السالمعلیه(که در مدیریت تعارض حضرت علینکته بارز دیگري
مرحله مدیریت ذهنی تعارض است که زمینه شناخت مسیر و روش درست برخورد با تعارض را 

ارویی با مسایل تأکید بسیار بر توکل و حفظ تقواي الهی داشته و به دررویایشان . کندمشخص می
جایگاه توکل برخدا در برابر نقش باورها و اعتقادات دینی و مذهبی در عملکرد مدیران و 

هایی چون دادند، ایشان عالوه بر جوانب دینی و روانشناسی به جنبهمشکالت اهمیت خاصی می
آوري اطالعات و اخبار دقیق و درست نیز زدگی در امور و جمعگرایی، عدم شتابمشاوره، اصول

  . نمودندتوجه خاصی می
ها و تهدیدات و نگري، ارزیابی دقیق، شناخت فرصتاگرچه در مدیریت به نقش عقالنیت، آینده

گیري تأکید فراوان گردیده و مدیریت تعارض نیز ریزي و تصمیمغیره درکارکردهایی چون برنامه
هاي  غالباً در مراحل و سبکرود ولیشمار میگیري در شرایط خاص به تصمیمخود نوعی

ي برخورد با تعارض و یا حل موقتی مسائل اشاره شده و توجهی به مدیریت تعارض تنها به نحوه
جایگاه مدیریت ذهنی تعارض، خصوصاً حفظ ایمان و توکل به خدا، خردورزي و عقالنیت پیش 

دست اي که از مرحله مدیریت ذهنی تعارض بهلذا نتیجه. تعارض نشده استاز هر اقدامی براي حل
ساز ها و عوامل زمینهآید و نقش مهم و مؤثري در حل مسائل و مشکالت دارد شناخت ریشهمی

نگري در بعد مدیریتی آن و حفظ تعارض است که این امر ناشی از عقالنیت، خردورزي و آینده
ها و مدیریت تعارض عد دینی آن است که در شیوه برخورد با کارشکنیایمان و توکل به خدا در ب

  .کامالً مشهود است) السالمعلیه(امام علی
-را با توجه به مراحل ذکر شده نشان می) السالمعلیه(ي مدیریت تعارض امام علی مدل زیر شیوه

  :دهد
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            بلی                                              

                                                                         
                                                                                            خیر                                                                                                  

  
  
  
  
  
  
  

  مؤلف: البالغه  منبعاز منظر نهج) السالمعلیه(ي عملی امام علیمدل مدیریت تعارض در سیره1 -1شکل 

شناخت 
 ها ریشه

و عوامل 
ساز زمینه

  تعارض

 

  

  حل تعارض

 

وجود 
  تعارض

 ت نرم تعارضمدیری

  

  

  

   بلی

  

 تفویض اختیار

کمک به 
 حل تعارض

 مذاکره

 مدیریت ذهنی تعارض

 تعقل و تفکر

 توکل

 مشاوره

 نگريتدبر و ژرف

 تجزیه و تحلیل

کمک به 
 حل تعارض

 مدیریت سخت تعارض

            

               خیر

  

  

 

  

  افشاگري

 

  

  مقابله
کمک به حل 

 تعارض
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  :گیرينتیجه
امروزه تعارض جزئی جداناپذیر از زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی افراد است که مدیریت 

ها مفید باشد لذا م براي جامعه و هم براي سازمانتواند هم براي شخص، هموقع آن میصحیح و به
ساز آن، نه هاي صحیح مدیریت تعارض و همچنین شناخت عوامل زمینهآگاهی از اصول و روش

هایی که امروزه مدیران و سرپرستان انجامد بلکه از وقت و هزینهتنها به حل و کاهش تعارضات می
  .کاهددهند میبراي این امر اختصاص می

البالغه به این نتیجه دست یافت که هاي گهربار نهجها و حکمتها، خطبه مقاله با بررسی نامهاین
ها یا همان تعارضات اجتماعی ساز بروز فتنهعوامل بسیاري را زمینه) السالمعلیه(حضرت علی

-نمایند که در چهار دسته عوامل فردي، میان گروهی، اجتماعی و مدیریتی قابل طبقهمعرفی می

گردد این است که ریشه آنچه که از تعمق در هر یک از عوامل یادشده حاصل می. باشندبندي می
پرستی، شیطان. گرددهاي واالي اسالمی و انسانی خالصه میاکثر این عوامل در دوري از ارزش

گروهی، هاي میاندشمنی، ناآگاهی، اختالفوها، عدم اتحاد، نفاقگذاري، مسخ ارزشبدعت
پرستی و خصوصیات منفی مدیران عواملی هستند که دین مبین اسالم، افراد را ر، حسادت، دنیاتکب

البالغه و دیگر کتب دینی و ها منع کرده و در قرآن مجید، نهجبه شدت از آلوده شدن به آن
هاي مذکور بگذارند مورد مذمت اسالمی به کرّات کسانی را که پاي در مسیر هریک از کجروي

اند و این به دلیل عواقب و نتایج فرساینده و نابودکننده این عوامل براي جامعه و افراد ادهقرار د
ترین نیروي محرك عنوان اصلیها هم که با افراد انسانی بهاین امر در خصوص سازمان. است

  .نمایدسروکار دارند صدق می
را ، مسیر صحیح مدیریت آنساز تعارضبنابراین در قدم نخست آگاهی و شناخت از عوامل زمینه

و روانشناسی نیز پیش از بیان پردازان رفتاري هرچند در عصر حاضر نظریه. کندمشخص می
هاي مدیریت تعارض، بنابه دیدگاه و تحقیقات خود به بیان بستر و عوامل ایجادکننده تعارض  روش
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- را در این خصوص برمیپردازند و عواملی چون فردي، سازمانی، گروهی و غیرهها میدر سازمان

شمارند ولی شایان ذکر است که در تمام این عوامل نیز نیروي انسانی است که با اندیشه، عقاید، 
باشد و این همان مطلبی است که ساز بروز تعارض در سازمان مینگرش و باورهاي خود، زمینه

تر را در مقیاسی بسیار وسیعنها از برخی مسائل، آبا تأکید بر دوري انسان) السالمعلیه(حضرت علی
  .و با ادلّه دینی مطرح نموده است

مدیریت تعارض فرآیندي است که نیاز به در نظرگرفتن شرایط افراد، سازمان و جامعه از یک 
انگیز سوي و شناخت صحیح عوامل ایجادکننده آن از سوي دیگر دارد که یکی از نکات شگفت

هاي ایجاد شده در جامعه، توجه به ها و کارشکنیرخورد با فتنهدر ب) السالمعلیه(مدیریت امام علی
بنابراین مدیریت . ها و حتی روانشناسی سران متعارضین استتمام جوانب امر، شناخت کامل ریشه

توان به سه مرحله کلی تفکیک کرد که از مدیریت ذهنی تعارض آغاز و به تعارض ایشان را می
در مدیریت ذهنی پس از توکل به خداوند و حفظ . انجامدمدیریت نرم و یا سخت تعارض می

نیاز مدیریت تعارض ترین پیشترین شرایط و توصیه آن به دیگران،  اصلیایمان حتی در سخت
-یعنی شناخت علل، عوامل و بستر ایجاد تعارض مورد توجه قرار گرفته و برهوشیاري، تعقل، عدم

گردد تا آوري اطالعات دقیق تأکید میوانب و جمعشتابزدگی، مشاوره صحیح، ارزیابی تمام ج
 گیري از شناخت و آگاهیشرایط حل تعارض به بهترین وجه فراهم آید و در مدیریت نرم، با بهره

هایی چون تفویض اختیار و مذاکره کسب شده در مرحله قبل به حل تعارض با استفاده از روش
 و یا مقابله براي فرونشاندن متعارضین و پرداخته و در مدیریت سخت تعارض، از افشاگري

نمایند زیرا هر چه تعارض به حال خود رها شود، جو جامعه و برقراري نظم و وحدت استفاده می
  .تر شده و آثار مخرب و فرساینده بیشتري در برخواهد داشتسازمان براي نیل به اهداف ناامن

ها به حل و مدیریت تعارض اختصاص زمانیکی از دالیلی که امروزه بیشتر وقت مدیران در سا
یافته است، کثرت و یا افزایش روز افزون تعارض نیست بلکه عدم مدیریت صحیح تعارض و 
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ساز آن در سازمان است که خود موجب تشدید و یا بروز ناآگاهی از شرایط و عوامل زمینه
اب، نرمش، مصالحه و هایی چون رقابت، همکاري، اجتنهرچند روش. گرددمشکالت جدیدتر می

انجامد ولی پردازان به حل و یا کاهش کیفی تعارض میهاي ارائه شده از سوي نظریهدیگر سبک
باید توجه داشت که انتخاب هرکدام بنا به شرایط و عوامل مربوطه، در ابتدا نیاز به مدیریت ذهنی 

ترین روش تا هم به سبگیري از خردورزي و عقالنیت، سپس انتخاب مناتعارض دارد یعنی بهره
  .حل تعارض منجر گردد و هم به کاهش کمی آن در سازمان

ساز آن و هاي موجود در خصوص تعارض، انواع و عوامل زمینهدر این مقاله ابتدا برخی دیدگاه
ي همچنین مدیریت تعارض مطرح و سپس عوامل ایجادکننده تعارض و مدیریت تعارض در سیره

البالغه به عنوان یکی از منابع گرانبهاي اسالمی از منظر نهج) السالمعلیه(عملی حضرت علی 
  .بررسی و بیان گردید

 منابع 
  .نهج البالغه

  ).ع(دانشگاه امام حسین: مدیریت تعارض، تهران). 1379(ایزدي یزدان آبادي، احمد
  .کرمانباهنرشهیدگاهدانش: ي علوي، کرمانسیرهگرایی درمبانی رفتارتحلیل). 1387(زاده، احمدجمالی

  .پژوهشکده حوزه ودانشگاه: مدیریت علوي، قم). 1382(آقا؛ شفیعی، عباسخدمتی، ابوطالب؛ پیروز، علی
دفتر  پژوهشهاي : مبانی رفتار سازمانی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران). 1386(پی.رابینز، استیفن
  ).1943تاریخ انتشار به زبان اصلی .(فرهنگی

  .انتشارات دانشگاه تهران: مدیریت رفتار سازمانی، تهران). 1380(رضائیان، علی
- هاانسانی دانشگاه علوم کتب و تدوینمطالعه سازمان :مذاکره، تهران و تعارضمدیریت ). 1382( ــــــــــــــــ 

  ).سمت(
انسانی  علوم  مطالعه و تدوین کتبسازمان: ی، تهرانهاي آموزشروابط انسانی در سازمان). 1378(سرمد، غالمعلی

  ).سمت(هادانشگاه
  .دوران: روش تهیه پژوهشنامه درروانشناسی وعلوم تربیتی، تهران). 1387(سیف، علی اکبر
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: ،  قم)سطح گروه(رفتارسازمانی بارویکرد اسالمی). 1388(آقاشفیعی، عباس؛ خدمتی، ابوطالب؛ پیروز، علی
  .ه ودانشگاهپژوهشکده حوز

  .صدرا: ، تهران)ع(علی اززبان علی یا زندگانی امیرمؤمنان علی ). 1379(شهیدي، سیدجعفر
  .انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد: مدیریت آموزشی، مشهد). 1373(شیرازي، علی
  .هستان: مدیریت رفتار سازمانی، تهران). 1383(فخیمی، فرزاد

: ، ترجمه سیدمهدي الوانی و غالمرضا معمارزاده،   تهران)رایش جدیدوی(رفتارسازمانی، ). 1383(مورهد وگریفین
  .مروارید

  .جهاد دانشگاهی:  کبیري، تهرانقاسمترجمه  سازمانی،  رفتارمدیریت). 1378( ایچ.بالنچارد، کنت؛ پاولهرسی، 
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  )ع(بررسی جایگاه و اهمیت صلح در سیاست خارجی امام علی 

  
کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه یزد، پژوهشگر و مدرس (ن شفیعی محس

  )دانشگاه
  

  چکیده
هاي ملی و  اي است که بر بنیان یک سري اصول و ارزش ها، متغیر وابسته سیاست خارجی دولت

مذهبی، مطابق با انگاره ها و اندیشه هاي -از همین رو، رهبران سیاسی. ایدئولوژیکی استوار است
 جهت رویارویی با دیگر دولتها در عرصه بین الملل، مباحثی را مطرح نموده اند که مذهبی خود

در نوشتار حاضر تالش بر آن است تا ماهیت روابط . طرح و واکاوي آن بسیار عبرت آموز است
از همین زاویه، نگارنگان سعی بر آن دارد تا . به بحث گذاشته شود) ع(خارجی از دیدگاه امام علی

خصلت جنگ محوري دارد ) ع(االت اساسی پاسخ دهد که آیا سیاست خارجی امام علیبه این سؤ
  گذارد یا جنگ؟ گیري حضرت عمدتا اصل را بر صلح می طلبی؟ آیا جهت یا صلح

  .، سیاست خارجی، جنگ، صلح، حاکمان اسالمی)ع(امام علی: واژه هاي کلیدي
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  :مقدمه
ري و ورود به مرحله سوم از موج جهانی شدن، به روشنی امروزه با گسترده شدن اطالعات و فناو

با این . قابل مشاهده است که کانون سیاست خارجی بسیاري از دولتها مبتنی برمنافع ملی می باشد
اما . بنابراین هرکشوري منافع خاصی دارد. کندوجود، منافع ملی هرکشوري با کشور دیگر فرق می

) ع(و ائمه) ص(تاب و سنت یعنی رفتارهاي عملی پیامبر اکرمدر اسالم سیاست خارجی مبتنی بر ک
در این میان، سیرة پیامبر و ائمه بخصوص امام علی تعیین کنندة روابط خارجی دولت هاي . است

اسالمی را تشکیل می دهد؛ چه این که اسالم ضمن به رسمیت شناختن مرز هاي جغرافیایی، به 
در اسالم دستور هایی وجود دارد که همه . د می ورزد نیز تأکی"مرزعقیده"مرزدیگري به نام 

پیروان آن باید از آن فرامین پیروي نمایند چه در کشور اسالمی زندگی کنند وچه در کشور غیر 
اسالم براي برقراري روابط خارجی یک دولت اسالمی با دولت هاي غیر اسالمی دستور . اسالمی

زم است کشور اسالمی در روابط خارجی خود این از این رو ال. هاي ویژه اي صادر کرده است
و این ) ع(به همین دلیل است که بحث از سیاست خارجی امام علی. دستور ها را مد نظر قرار دهد

که این سیاست برچه اصولی استوار بود، و پیامبر در روابط خارجی خود از کدام شیوه استفاده می 
را مورد بازشناسی ) ع( تا سیاست خارجی امام علیاین نوشتار سعی دارد. نمایدکرد، ضروري می

این نوشتار از . قرار دهد تا در پرتو آن دولت هاي اسالمی روابط خارجی خود را تنظیم نمایند
نایل ) ع(روش تحلیل توصیفی پیروي نموده می کوشد به درك درست سیاست خارجی امام علی

  .آید
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  و روابط بین المللسیاست خارجی، سیاست بین الملل : بخش اول
  سیاست خارجی: الف

ریزي شده توسط   عبارتست از یک استراتژي یا یک رشته اعمال از پیش طرح1سیاست خارجی
گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در  تصمیم

ی شامل تعیین و اجراي توان گفت که سیاست خارجطور خالصه می به. محیط بین المللی است
. ها انجام می پذیردالمللی از سوي دولتیک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه بین

سیاست خارجی می تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت ها 
جهتی :  کهطور تعریف کرد و در تعریفی دیگر می توان این). 131- 132صص: 1358مقتدر، (باشد

ي نگرش دولت را دهد و نیز شیوهرا که یک دولت بر می گزیند و در آن از خود تحرك نشان می
  ).140- 1375:148خوشوقت، (گویند لمللی، سیاست خارجی میي بین انسبت به جامعه

  خاستگاه سیاست خارجی            : ب
. ث روابط بین الملل برگردیمبراي روشن شدن خاستگاه و ادبیات سیاست خارجی باید به مبح

 3 و نظریه هاي کنش2هاي اندرکنشالملل از یک لحاظ به دو بخش نظریهنظریه هاي روابط بین
المللی سر و کار دارند، نظریه هاي اندرکنش با روابط بازیگران در عرصه بین. تقسیم می شوند

الملل  روابط بین. سر و کار دارندلمللی که نظریه هاي کنش صرفا با بازیگر درون نظام بین ا درحالی
عبارت از مطالعه اندرکنش بازیگران عرصه بین المللی است، و سیاست خارجی مطالعه کنش این 

) سیاست، اقتصاد و فرهنگ(بدین ترتیب، نظریه اندرکنش عرصه بررسی روابط . بازیگران است
  .تکه نظریه کنش عرصه بررسی سیاست خارجی اس بین الملل است، درحالی

                                                             
1 -Foreign Policy 
2 - Interaction 
3 - Action 
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عنوان یک  اما تحلیل سیاست خارجی، به.  ملت ها می باشد–روابط بین الملل به قدمت خود دولت 
  .وجود آمد رشته متمایز تئوریک عمدتا بعد از جنگ جهانی دوم به

مقاله جیمز : آغاز کار رشته سیاست خارجی به معناي مدرن را معموال سه منبع عمده می دانند
 کتاب ریچارد اسنایدر و همکارانش "ه ها و نظریه هاي سیاست خارجی،پیش نظری"روزنا با عنوان 

با عنوان تصمیم گیري به مثابه رویکردي در مطالعه سیاست بین الملل، و کتاب هارولد و مارگارت 
طور   به".الملل  محیط درون عرصه سیاست بین-فرضیه هاي مناسبات انسان "اسپراوت با عنوان 

آثار داراي تاثیر تئوریک قابل توجهی در رشته سیاست خارجی بودند خالصه می توان گفت این 
سیاست خارجی "و موجب شکل گیري سه شاخه در مطالعات سیاست خارجی با عناوین 

  1".محیط و زمینه سیاست خارجی گردیدند" و "، تصمیم گیري سیاست خارجی،"اي مقایسه
 تا یا وضع بین المللی موجود را به نفع اهداف را، تصمیم گیرندگان رسمی دولت انتخاب می کنند

 حاصل تحلیل 2اهداف سیاست خارجی. منافع ملی خود تغییر دهند و یا در حفظ آن بکوشند
گرچه اهداف روشن و واقعی سیاست خارجی، از .  نیل به اهداف می باشد4 و وسایل3مقاصد

  :اشندبکشوري به کشور دیگر متفاوت است، همه کشورها داراي اهداف زیر می
منافع و ارزش هاي حیاتی از جمله این اهداف به شمار می :  و حیاتی5هاي کوتاه مدت هدف-1

زیرا آشکار است که . آیند و غالبا با حفظ موجودیت یک واحد سیاسی بیشترین ارتباط را دارند

                                                             
- 2001(ك، حاجی یوسفی، امیر محمد؛ سیاست خارجی جمهوري اسالمی ایران در پرتو تحوالت منطقه اي. ر-1

، 1387ه، تهران، وزارت امورخارجه، مرکز چاپ و انتشارات، ، دفتر سیاسی و بین المللی وزارت امور خارج)1991
 .45-55صص 

2  -  Foreign Policy Objectives 
3 - Ends 
4 - Means 
5 - Short -range objectives 
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 تعیین دقیق. واحدهاي سیاسی بدون حفظ موجودیت خود نمی توانند به دیگر هدف ها دست یابند
. ارزش یا منافع حیاتی در کشوري خاص، بستگی به ایستارهاي سیاستگذاران آن کشور دارد

پارچگی سرزمین، رفاه  استقالل، امنیت ملی، یک: توان به موارد زیر اشاره کردعنوان مثال می به
ي هاي فوري هستند و تعدادشان از بقیهاین هدف. ي زندگیاقتصادي و حفظ و تقویت شیوه

  .یشتر استاهداف ب
این هدف ها زمان بر هستند و بعد از اهداف کوتاه مدت داراي اولویت :  هدف هاي میان مدت-2

سلطه منطقه اي، ترویج ارزش ها در خارج، تضعیف مخالف و توسعه فرصت هاي : همانند. اند
  .اقتصادي در خارج

وط به سازمان سیاسی یا که عبارتند از طرح ها و رویاها و پندارهاي مرب:  هدف هاي بلند مدت-3
ایدئولوژیک غایی نظام بین المللی، قواعد حاکم بر روابط درون نظام مزبور و نقش دولت هاي 

تفاوت بین هدف هاي میان مدت و بلند مدت، تنها به تفاوت در عامل زمان که . خاص در این نظام
. حیث دامنه وجود داردذاتی آنهاست، مربوط نمی شود؛ بلکه همچنین میان آنها تفاوت مهمی از 

دولت ها به هنگام پافشاري بر هدف هاي میان مدت، درخواست هایی خاص از دولت هایی خاص 
  .1دارند؛ اما در تعقیب هدف هاي بلند مدت، درخواست هاي دولت ها معموال جهانی است

  )ع(حکومت و سیاست خارجی از نگاه امام علی: بخش سوم
  امام علی و حکومت: الف

شنایی با سیاست خارجی و تفاوت هاي آن با روابط و سیاست بین الملل و قبل از ورود به پس از آ
مورد ) ع(بحث نوع سیاست خارجی از نگاه امام علی، ابتدا الزم است تا حکومت را از دیدگاه امام

  . بررسی قرار دهیم تا متوجه تفاوت هاي آشکار مکتب اسالم با دیگر مکاتب مادي شویم
                                                             

ي سیاست خارجی ایران، تهران، انتشارات هاي مفهومی و پژوهشی براي مطالعه سجادپور، محمدکاظم؛ چارچوب-1
 .56-60، چاپ دوم، صص 1383وزارت امورخارجه، 
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اریف و حد و مرزهاي اصطالحات بخش چهارچوب نظري، امیرالمؤمنین علی علیه بر خالف تع
امامی که دنیا را سه . نیازي نگرشی عارفانه، الهی و از سر بی: السالم نگاه معنوي به حکومت دارد

و ) 47همان، نامه (و به حداقل خط دنیوي اکتفا نموده ) 77نهج البالغه، حکمت (طالقه کرده 
اهان بر سر حکومت و دنیا را به سگهاي گرسنه بر سر تصاحب مردار تشبیه رقابت دنیا خو

و ) 3همان، خطبه (تر است ارزش دنیا برایش از آب بینی گوسفندي بی). 151همان، خطبه (کند می
و به ) 232همان، خطبه (اي تحمیل کند به قیمت زمینها و آسمانها حاضر نیست ظلمی بر مورچه

گردد  اي که در شب تاریک به دنبال آب می گردد، چون تشنه ك میدنبال رهایی از عالم خا
). 123همان، خطبه (و هزار ضربه شمشیر بر او گواراتر از مرگ در بستر است) 23همان، نامه (

چنین فردي اهل دنیا و حکومت و مسند قدرت به سبک متداول و مرسوم نیست؛ ز این رو نگاهش 
جویانه و از زاویه تنگ منافع فردي و هوسرانی نیست، بلکه به حکومت نگاهی قدرت مدارانه، سود

از دید یک انسان الهی که انسانیت را شناخته و با وظایف و رسالت الهی انسان آشناست به مسند 
حکومت را ابزار . مند، هدفدار و منعطف به آرمانهاي عالی الهی نگرد، نگاهی فلسفه قدرت می

: داند و بس؛ از این رو فرمود  موانع بر سر راه هدایت میگسترش دین، بسط معارف الهی و رفع
» اَالْوصیاء تالیکم ما اَد تیواد ممِهظَ االنبیاء بها اُمعلکم المواعظ التّی و ثْتثَب ایها الناس اِنّی قَد

  ).182همان، خطبه (» .الی من بعد هم
  :لمؤمنین مشهود استبه طور کلی درباره حکومت، چند نکته در سخنان امیرا
اي براي شخصی چون او نیست، اما مردم  اوالً، اینکه گرچه در دید آن حضرت حکومت لحظه

» فاجر«نبود، از پذیرش حکومت » بر«حتی اگر حاکم وارسته و . یکپارچه به آن نیازمندند
یري در شهید مطهري، س(؛ زیرا بی حکومتی مساوي با هرج و مرج است)40همان، خطبه (ناگزیرند

  ).76ـ77نهج البالغه، ص 
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السالم مانند هر مرد الهی و رجل ربانّی دیگر، حکومت و زعامت را به عنوان  ثانیا، امام علی علیه
آل زندگی  یک پست و مقام دنیوي که اشباع کننده جاه طلبی بشر است و به عنوان هدف و ایده

ه آن را مانند سایر مظاهر مادي دنیا کند و براي آن پشیزي ارزش قائل نیست، بلک سخت تحقیر می
اما همین . شمارد از استخوان خوکی که در دست انسانی مبتال به جدام باشد بی مقدارتر می

اي براي اجراي عدالت و  حکومت و زعامت را در مسیر اصلی و واقعیش یعنی به عنوان وسیله
دست یافتن حریف و رقیب شمارد و مانع  العاده مقدس می احقاق حق و خدمت به اجتماع فوق

گردد و از شیژ زدن براي حفظ و نگهداریش از دستبرد چپاولگران  جو می فرصت طلب و استفاده
از این رو حکومت در دست آن حضرت به وسیله و راهی ) 3نهج البالغه، خطبه (ورزد دریغ نمی

  .کند شود؛ ارزشی که چیزي با آن برابري نمی مقدس و ارزشمند تبدیل می
داند که به وي سپرده  اي می ا، حکومت، بلکه امامت جامعه را میراث رسالت، امانت و ودیعهثالث

، و این کار چندان به )16همان، خطبه (»اَري تُراثی مهبا«: اند شده است، اما دیگران را غارت کرده
خطبه همان، (»درازا کشید که اوضاع جامعه اسالمی مانند پیش از بعثت به سمت جاهلیت برگشت

اگر «: پذیرفت و فرمود ابتدا نمی. و هنگامی که مردم با اصرار خواستار زمامداري وي شدند) 91
دانم رفتار خواهم کرد و به سخن گوینده و سرزنش  دعوت شما را اجابت کنم، طبق آنچه خود می

ردن هر چند حوادث بعدي نشان داد که کار ک) 33نهج البالغه، خطبه (دهم گران گوش نمی تویبخ
السالم در پی تحقق  در آن اوضاع و شرایط چقدر دشوار است، اما پس از قبول خالفت امام علیه

  .اهدافی بود که به خاطر آنها بیعت مردم را پذیرفته بود
را به مقوله حکومت می توان در شاکله جدولی به شکل زیر ) ع(در یک جمع بندي نگاه امام علی 

  .نشان داد
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  )1(جدول شماره
 )ع(مت از دیدگاه امام علیحکو

 .حکومت الزم است و حکومت فاجر از بی حکومتی بهتر است لزوم حکومت

ارزش 
 حکومت

 .حکومت در عین حقارتش نزد اما علی، از لوازم ارزشمند تحقق عدالت است

بودن امانت
 حکومت

 .حکومت امانت الهی است و صاحبان اصلی آن باید این امنت را رهبر نمایند

این حکومت . نگاه امام به مقوله حکومت فرا مادي و عرفانی اسالمی است  بنديجمع
اسباب برچیدن ظلم و شرایط تحقق عدالت، صلح، آزادي  و وارستگی را فراهم 

 .کندمی

  
  امام و سیاست خارجی: ب

 نیز مانند قرآن و متن اسالم بر پایه صلح خواهی است و با آنچه که) ع(سیاست خارجی امام علی
اگر معاویه در شرایط خاصی دم از صلح . کنند، تفاوت جدي دارد دیگر سیاستمداران تظاهر می

دهد نه بدان دلیل است که به صلح ایمان دارد، زیرا صلح و  زند و به حکمیت قرآن تن در می می
استقرار ثبات در حکومت امام علی او را به شدت متضرر خواهد ساخت؛ اما صلح خواهی امام از 

 رو اهمیت دارد که نه به عنوان یک تاکتیک بلکه در قالب یک استراتژي کالن تدوین آن
در چنین وضعیتی استراتژي کالن امام علی در حوزه سیاست خارجی با مراوده و . گردد می

اي از  یک سیاست راهبردي و استراتژیکی مبتنی بر مجموعه. یابد آمیز هویت می همزیستی مسالمت
تواند با مالحظات  اي ذهنی است که به سادگی قابل چشم پوشی نیست و نمیه باورها و ارزش

طلبی امام علی نه از روي ظاهر سازي است و نه از سر  صلح. سطحی و غیر مهم جایگزین کرد
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اي از این سیاست انسانی را در واقعه  نمونه. درماندگی، بلکه به دلیل باور عمیق امام بدان است
  :خوانیم صفین چنین می

از لشکریان معاویه اظهار برائت ) دو تن از یاران حضرت(حجر بن عدي و عمرو بن الحمق 
گویید الیق به شأن شما دو  آنچه می: السالم سر رسید و فرمود امام علیه. گفتند کردند و ناسزا می می

آنها بر باطل آیا : عرض کردند. بلی: پرسیدند یا امیرالمؤمنین آیا ما بر حق نیستیم؟ فرمود. نفر نیست
که  از این: داري؟ فرمود پس چرا ما را از دشنام دادن به آنها باز می: پرسیدند. بلی: نیستند؟ فرمود

آنها را لعن کنید و دشنام دهید بیزارم و اگر آنها را با کردار و رفتارشان وصف کنید بهتر است، 
 آنها را حفظ کن و میان ما و آنان هاي ما و ولی اگر به جاي برائت از آنها دعا کنید که خدایا خون

صلح برقرار کن و آنها را از گمراهی به هدایت و از جهل به شناخت حق رهنمون شو، براي من 
  ).279-280، ص4م، ج1421محمدي ري شهري، (تر و براي شما خیر خواهد بود دوست داشتنی

امام در شرایطی این نیت کند، زیرا  این داستان به خوبی سیاست صلح جویانه امام را بازگو می
کند و از خداوند طلب صلح و حفظ دماي طرفین را  خیرخواهانه را در مقابل دشمنانش اظهار می

نمایند، که نه با شکستی رو به رو گشته تا حمل بر درماندگی گردد و نه غیر از دو تن از یارانش  می
جاي دیگر امام به یکی از در . کسی حضور دارد تا حالت تبلیغاتی و ظاهرسازي داشته باشد

دهد که پیشنهاد صلح از سوي دشمن را بپذیرد هر چند این  کارگزاران و فرماندهانش دستور می
  .پیشنهاد از سر درماندگی دشمن و تجهیز مجدد او باشد

هرگز دعوت دشمن را به صلح در حالی که رضاي خدا در آن است رد مکن، زیرا در هنگام صلح 
شوي و امنیت   لشکریانت حاصل آید و از غصه و تشویش خاطر آسوده میاست که راحتی براي

هاي او پس از صلح، شدیدا بر  با این حال از دشمن و حیله گري. آید براي جامعه توجه وجود می
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کند تا او را غافلگیر سازد؛ پس همواره بر  حذر باش، چه بسا دشمن خود را به انسان نزدیک می
  .1 در این مورد را متهم بسازحذر باش و خودش گمانی
السالم بیانگر آن است که صلح در همه حال مطلوب است حتی اگر از  این کالم و توصیه امام علیه

سوي دشمن و بااهداف فریبکارانه پیشنهاد شود، منتها انسان مؤمن و هوشمند در عین قبول صلح بر 
حضرت در این جا . کند ا مسدود میهاي فریبکاري او ر رفتار و حرکات دشمن نظارت دارد و راه

فرمایند که اگر دشمن پیشنهاد صلح داد، زمانی که در موضع برتر بودي قبول نکن، یا اگر  نمی
فرماید پیشنهاد صلح با هر عنوان و  قبول کردي با در نظر داشت فالن منافع قبول کن، بلکه می

این .  حزم و احتیاط را از دست دهیهدفی که باشد قبول کن و به نفع تو است، منتها نباید جانب
صلح بدون در . »)128آیه ) 4(نساء(و الصلح خیر «دقیقا بیانگر همان نگرش وحیانی است که فرمود 

  .2نظر داشت پیامد آن خوب است و جنگ بد است هر چند پیامد آن خوب باشد
  
  
  

                                                             
 و التدفعن صلحا دعاك إلیه عدوك و للّه فیه رضا فإنّ فی الصلح رعۀ لجنودك و راحۀ من همومک و أمنا -1

لبالدك ولکن الحذر کل الحذر من عدوك بعد صلحه فإنّ العدو ربما قارب لیتغفّل فخذ بالحزم و اتّهم فی ذلک 
  .»)نامه به مالک اشترعهد (53البالغه، نامه  نهج«. حسن الظن

چه سود آن خیري را که از راه شر آید و چه ارزش غنا و «: السالم در این زمینه جمله زیبایی دارد  امام علی علیه-2
البته ممکن است به ذهن خواننده محترم برسد که بنابراین فلسفه جهاد . »گشایشی را که از فقر و سختی حاصل آید

یا خیر حاصل از آن، به دلیل ماهیت قتل و کشتاري که در جهاد وجود دارد، از در اسالم چه توجیهی دارد، آ
مصادیق این فرمایش امام نیست؟ جواب این سؤال این است که اساسا تشریع جهاد در اسالم براي آن نیست که با 

یات طیبه است نه از پاي شود که جهاد براي اصالح و ایجاد ح قتل و کشتار همراه باشد، زیرا از منابع دینی استفاده می
  .»)انتشارات صدرا، بی تا(مرتضی مطهري، جهاد : ك.براي نمونه ر«. درآوردن مردم
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  )ع(صلح خواهی امام علی.1ب
. در سیاست او به شمار می آید) ع(حضرت امیر از مؤلفه هاي مهم شیوه حکومتی "صلح مداري"

جعفري (اهمیت این مؤلفه آن گاه بارزتر گردید که دریافتیم اساس اسالم بر صلح بنا شده است
به صلح محوري اسالم باور دارد و جهاد را ) ع(در این راستا امام علی). 522ص: 1373تبریزي،

از این رو در میان جنگ . شتن بی دلیلبراي اصالح و ایجاد حیات طیبه معرفی می کند، نه ک
، همچنان که در )305، ص206نهج البالغه، خطبه (صفین، برقراري صلح را از خداوند می طلبد

 اصالح - هدنه–خطبه صد و بیست و پنجم، براي داوري مدتی فاصله می نهد تا با متارکه جنگ 
  ).169، ص125نهج البالغه، خطبه (طرفین از ناحیه خداوند رقم خورد

از مهم ترین دالیل صلح محوري موالي متقیان، کوشش هدفمند وي در حکومت براي اصالح 
از این رو به کارگزاران خود ).175، ص131نهج البالغه، خطبه ( بالد و برقراري امنیت می باشد

توصیه می کند که در کارهاي منجر به تثبیت صلح و امنیت، پیوسته با دانشمندان و عاقالن و 
به عالوه یکی دیگر از نمودهاي این ). 407، ص53نهج البالغه، نامه (ان کشور مشاوره نمایندحکمی

در این بیان، . ، زمانی جلوه می کند که وي در حال بیان اقشار جامعه است)ع(مؤلفه در باور امام
ح  و تساهل می نامد تا نشان دهد که صل-صلح–قشر کارگزاران حکومتی را عمال انصاف و مدارا 

از این رو، ). 406، ص53نهج البالغه، نامه (و مدارا وظیفه اصلی هیأت حاکمه به شمار می آید
حضرت به زمامداران توصیه می نماید تا صلحی را که از سوي دشمن پیشنهاد شده رد نکنند 
چراکه رضایت خداوند با آن همراه است و آسایش ارتش و امنیت مملکت را به دنبال خواهد 

  ).417، ص53البالغه، نامه نهج (داشت
صلح بی حساب نمی نمود؛ یعنی در کنار خصیصه صلح جوي خود از ) ع(از دیگر سو، امام علی

نیرنگ و حیله دشمنان غافل نمی گردید و با شم سیاسی باال، اصول اخالقی را به اجرا می 
خوش گمان به همین خاطر از زمامداران می خواهد که آن قدر ). 4، ص1389الهام، (گذاشت
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، 53نهج البالغه، نامه (نباشند که به مجرّد برقراري صلح، از پلیدي و نابکاري دشمن غفلت ورزند
زمامدار اسالمی نباید فریب نمایش صلح را از دشمن بخورد «: در این باره می فرماید که).418ص

جعفري تبریزي، (» .و زمینه را براي جنگ پیروزمندانه دشمن فریب کار و نیرنگ باز آماده سازد
  ).523، ص1373

گذشته از اینها، نمایش صلح، اکنون از مهم ترین دغدغه هاي حاکمان اسالمی در برابر غربیان 
است که تحت عنوان حقوق بشردوستانه یا دخالت هاي بشردوستانه از سوي نظام جهانی بر نظام 

بایی را براي حکومت اسالمی اسالمی بار می شود؛ بنابراین، توجه به این گفتار حضرت، الگوي زی
به نظر می اید که رهبران اسالمی در ضمن سرلوحه قرار . در قرن بیست و یک به تصویر می کشد

دادن صلح مداري، نباید از فریب نمایش صلح دشمن غافل گردند؛ زیرا چنین راهکاري امروزه 
 متقیان در حکومت علوي به هر روي، صلح مداري موالي. بسیار واقعی و مؤثر می تواند پیش برود

گامی به سوي اخالقی کردن سیاست بود و یکی از سرمشق هاي اساسی اخالق سیاسی به حضرت 
  . به شمار می آمد

به عنوان مبناي حیات جمعی انسان در اندیشه دینی » صلح«آید که  از آنچه گذشت به دست می
گیرد؛ بنابراین چه در حوزه داخلی  یامام علی، از نگاه او به ماهیت انسان و حقیقت سیاست نشأت م

شود و امام از رو آوردن به سیاست تخاصم  و چه خارجی اصل صلح به عنوان یک هدف دنبال می
این امر را در فرمانش به مالک اشتر به خوبی بازگو کند، . کند و جنگ به شدت اعالم انزجار می

اي سامان بخشد که کمتر به جنگ و  ونهاش را به گ دهد تا سیاست نظامی جا که به او دستور می آن
و از سپاهیان کسی را به کار بگمار که آزار و شکنجه مردم و جنگ را «: بیشتر به صلح بیندیشد

گیري صلح جویانه امام،  جهت تبیین و توضیح بهتر جهت).. 53البالغه، نامه  نهج(»دارد دوست نمی
  :کنیم یاندیشه صلح خواهی امام را در محورهاي زیر دنبال م
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السالم بیش از آن که در صدد  با وجود فضاي تنش زاي صدر اسالم، گفتار پیشوایان معصوم علیهم
تدوین استراتژي جنگی برآید، بیشتر به اشاعه اندیشه صلح خواهی و تبیین راهکارهاي عملی تحقق 

اصحاب، یاران هاي مکرر امام علی به  توصیه. دهد و ایجاد صلح در جامعه اسالمی اهتمام نشان می
کند که سیاست صلح خواهی امام نه یک سیاست  و فرماندهانش به خوبی این نکته را بازگو می

گونه که اشارت  مقطعی و گذرا و نه یک تاکتیک سیاسی براي غلبه یافتن بر رقیب، بلکه همان
گیري بنیادین و یک سیاست استراتژیکی در خط مشی سیاسی امام  رفت، این سیاست یک جهت

توان آن را نادیده گرفت؛ بنابراین مشرب سیاسی امام علی بر  است که جز در مواقع ضرورت، نمی
کند و از جنگ بیزار است و از آن  دارد و به آن امر می امام صلح را دوست می«صلح استوار بوده و 

بانی و آورد مگر آن که جنگ به سراغ او آید و اصرار بورزد و مهر کند و به آن روي نمی نهی می
السالم آن چنان به برقراري  امام علیه). 262، 2جرداق، ج(»نیکی در جلوگیري از آن کارگر نشود

دهد که حتی در بدترین حالت و زمانی که برقراري صلح ممکن است با  صلح اهتمام نشان می
  .1کند پیامدهاي زیانبار و ناگواري همراه باشد، بر پذیرش صلح و استقرار آن توصیه می

اند که با توجه به وضع قانون جهاد، اسالم   خالف آنچه که برخی از خاورشناسان اظهار کردهبر
مکتبی است جنگ محور، حوادث و رخدادهاي تاریخی صدر اسالم هیچ کدام از آغاز جنگ از 

السالم دالیل منطقی کافی  با این که در مواردي امام علی علیه. کند سوي رهبران دینی حکایت نمی
در موارد مختلف به اصحاب . جنگیدن با دشمن دارد؛ اما هیچ گاه آغازگر جنگ نبوده استبراي 

دهد تا اولین تهاجم از سوي دشمن صورت گیرد، تا در آن حالت  و یاران خود دستور صبر می
امام همواره قبل ). 370، ص2طبري، ج(وارد جنگ شدن از پشتوانه منطقی بیشتري برخوردار گردد

                                                             
ها و پیامدهاي منفی زیادي نیز همراه است، صلحی است که از سوي   بدترین حالت که در واقع با احتمال زیان-1

البالغه،  نهج«. دهد که نباید این صلح را رد کرد السالم حتی در این حالت دستور می امام علیه. شود دشمن مطرح می
  .»53نامه 
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پرداخت تا شاید آتش جنگ به صلح و امنیت   به نصیحت و خیرخواهی دشمنان میاز آغاز جنگ
همین سیره عملی را براي فرماندهان و لشکریان خود نیز توصیه کرده و از آنان . تبدیل گردد

خواهد که قبل از وارد شدن در جنگ، دشمن را نصیحت کند و با آنان حجت نماید، تا شاید  می
ت و گو به پایان رسد و اگر پس از آن جنگ تحقق یافت، حجتی بر غایله جنگ از طریق گف

  .1افزوده شود) اصحاب(هاي آنان  حجت
انداخت و در مواردي هم مورد اعتراض  هاي مختلف شروع جنگ را به تأخیر می گاه امام به بهانه

 در جنگ کردند که تأخیر امام اي از اطرافیان امام، تصور می شد؛ گاه عده اصحاب خود واقع می
امام . کنند ناشی از تردید قلبی او براي این کار است و یا احیانا امام به دلیل ترس این چنین رفتار می

  :کند خود فلسفه تأخیر را چنین بازگو می
بگذارید حتی یک نفر هم که شده، با گذشت زمان هر چند یک روز یا یک ساعت هم که باشد، 

شتابزده نباشید، خونریزي کار آسانی نیست، . دالنه ما هدایت شودبه خود بیاید و با مشاهده رفتار عا
شتابزده نباشید، زیرا پیامبراکرم ! یاران من. من از ریختن خون ناحق همواره گریزانم

اگر خدا به وسیله تو یک انسان را هدایت کند بهتر از هر چیزي : آله به من فرمود و علیه اهللا صلی
  .2کند غروب میاست که آفتاب بر آن طلوع و 

کنند،  بنابراین در حالی که سیاست جنگی دشمنان امام زمانی که جنگ را به نفع شان ارزیابی می
ور ساختن آتش جنگ بهره  اي براي شعله کمترین درنگی در آغاز آن ندارند و از هر وسیله

گ جویند، صلح دوستی امام علی و پیوند وي با عوامل آن، حتی چند لحظه پیش از جن می

                                                             
.  تقاتلوهم حتی یبدؤوکم، فإنّکم بحمداهللا علی حجۀ و ترککم إیاهم حتی یبدؤوکم حجۀ أخري لکم علیهم-1
  .»14البالغه، نامه  نهج«
  .176-174، ص 10ه، ج البالغ محمد تقی جعفري، ترجمه و تفسیر نهج: ك. براي توضیح بیشتر در این زمینه ر- 2
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سیره و روش وي مملو از . موضوعی است که هیچ یک از دوست و دشمن در آن اختالف ندارند
مظاهر این صلح دوستی و نفرت از جنگ است و در همین جاست ماجرایی که در واقعه جمل 
اتفاق افتاد که به یاران خود دستور داد که تیراندازي نکنند، شمشیر و نیزه نزنند تا مسؤولیت به 

  .ان نباشدعهده آن
عالوه بر موارد باال، برخالف سیاستمدار غیر دینی که منافع را معیار جنگ و صلح می داند، امام 

جنگ و صلح امام دقیقاً با . علی جز یک معیار براي آن نمی شناسد و آن رضایت خداوند است
 صلح چنین نگرشی صورت می گیرد؛ از این رو امام در هر شرایطی که این شرط براي جنگ یا

امام علی علیه . محقق بداند، هر چند به لحاظ شخصی براي او زیانبار باشد، از آن استقبال می کند
 از کشتار و جنگ و نفرت دارد و از صلح  السالم در همه حال، حتی در شرایط برتري نظامی خود،

 پاي در میدان و مذاکره استقبال می نمایند و چه بسا، با ابزارآالت جنگی بدون سالح و سر برهنه
حتی در . می گذارد تا بدین ترتیب نیت خیرخواهانه و صلح جویانه اش را براي دشمن اثبات کند

صورت شعله ور شدن جنگ، رفتار امام و یاران او با دشمنان به گونه اي نبود که زمینه هاي صلح و 
  .گفت و گوي بعدي را از میان بردارد 
طریق مذاکره و نصیحت قابل حل باشد، امام هیچ دلیلی براي بدین ترتیب تا زمانی که مشکالت از 

جنگیدن نمی بیند و در نتیجه اصل در سیاست امام مذاکره و گفت وگوست و تنها زمانی امام به 
این . سیاست جنگی روي می آورد که سیاست مذاکره و دیپلماسی با بن بست مواجه می گردد

 مشاهده می -  به عنوان دشمنان داخلی- خوارج نهرواننکته را به وضوح در مورد برخورد امام با
امام در برخورد با این گروه، سیاست نصیحت و مذاکره را بر می گزیند و پس از آن که . کنیم

خیرخواهی امام در دل تاریک آنان هیچ روزنه امیدي براي اصالح به وجود نمی آورد، تصمیم به 
زمینه آنقدر تعلل و درنگ می کند که از سوي در موردي دیگر امام در این . جنگ می گیرد

آنقدر ) حکمیت(در این امر : برخی از یاران مورد اعتراض واقع می شود و امام در پاسخ می فرماید
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درنگ کردم تا شخص نادان اطالع و آگاهی یابد و دانا در کار خود اندیشه کند، شاید که خداوند 
  ).125نهج البالغه، خطبه . (الح فرمایددر مدت این متارکه جنگ امر این امت را اص

از دیگر نمودهاي سیاست صلح خواهانه امام تالش پیگیر براي قطع ریشه ها و از میان برداشتن 
شاید قابل انکار نباشد که ترس از نابودي، برخورد انتقام جویانه . ریشه هاي جنگ و دشمنی است

.  زمینه هاي جنگ را فراهم می سازد عواملی است که و تحقیر مردم شکست خورده و مغلوب،
عوامل یاد شده شروط الزم جنگ ها و خصومت هاست که با همراه شدن شرط کافی، که همانا 
فراهم شدن شرایط مساعد و توانمندي براي آغاز جنگ است، آتش ویرانگر جنگ را مشتعل 

  .خواهد ساخت
ح گرایی خویش را تنها در بعد امام علی با درایت و درك عمیق از انسان و جامعه، سیاست صل

نصایح و وعظ هاي سیاسی محدود نساخت، بلکه همواره براي قطع ریشه ها و از میان برداشتن 
امام براي زدودن ترس از دشمن و جلب اعتماد . عوامل جنگ زا و نزاع برانگیز همت می گمارد

ن، اطفال و سالخوردگان را به آنان عالوه بر اعالم امان دادن به دشمنان، کشتار غیر نظامیان، زنا
در مواردي امام ماهیت سیاست غیر جنگی خویش را بازگو کرده و از قتل . شدت محکوم می کند

شخصی از امام سؤال می کند که قوم ما در بصره «در این زمینه . و کشتار اظهارات نفرت می کند
کشند و زنان را به کنیزي می بر این باورند که اگر سپاه شما بر آنان مسلط شود، مردان را می 

همچنین در . »امام در پاسخ چنین برخوردي را نفی کرد و به او اطمینان خاطر می بخشد. گیرند
جریان جنگ جمل امام علی براي این که تلقی انتقام جویانه را از ذهن دشمن محو سازد به آنان 

  .امان می دهند
نهی از . کند، کامالً ناظر به همین نکته استبرخی از آنچه امام به عنوان آداب جنگ بیان می 

مبارزه طلبی، پرهیز از انتقام گیري و منع از ناسزاگویی، عالوه بر این که بیانگر خصایص انسانی 
در جامعه اي که سطح فکري و بینش . سپاه امام است، با پیامدها و تبعات عینی نیز همراه می باشد
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هاي فرهنگ جاهلی دیده می شود مبارزه طلبی و دعوت به سیاسی باالیی وجود ندارد و هنوز رگه 
در چنین جامعه اي سیاست . جنگ می تواند تحریک برانگیز باشد و آتش جنگ را شعله ور سازد

انتقام جویی با تحریک دشمن به جنگ می انجامد؛ از این رو امام شدیداً یاران خود را از این امور 
  .باز می دارد

  :نتیجه گیري
بیش از آنکه که در صدد تدوین استراتژي ) ع( امام علی فضاي تنش زاي صدر اسالم،با وجود 

جنگی برآید، بیشتر به اشاعه اندیشه صلح خواهی و تبیین راهکارهاي عملی تحقق و ایجاد صلح در 
توصیه هاي مکرر امام علی به اصحاب، یاران و فرماندهانش به . جامعه اسالمی اهتمام نشان می دهد

ین نکته را بازگو می کند که سیاست صلح خواهی امام نه یک سیاست مقطعی و گذرا و نه خوبی ا
یک تاکتیک سیاسی براي غلبه یافتن بر رقیب، بلکه این سیاست یک جهت گیري بنیادین و یک 
سیاست استراتژیکی در خط مشی سیاسی امام است که جز در مواقع ضرورت، نمی توان آن را 

امام صلح را دوست می «این مشرب سیاسی امام علی بر صلح استوار بوده و نادیده گرفت؛ بنابر
آورد مگر  دارد و به آن امر می کند و از جنگ بیزار است و از آن نهی می کند و به آن روي نمی

. »آن که جنگ به سراغ او آید و اصرار بورزد و مهربانی و نیکی در جلوگیري از آن کارگر نشود
آن چنان به برقراري صلح اهتمام نشان می دهد که حتی در بدترین حالت و زمانی امام علیه السالم 

که برقراري صلح ممکن است با پیامدهاي زیانبار و ناگواري همراه باشد، بر پذیرش صلح و 
  . استقرار آن توصیه می کند

  منابع
  .1378،  دار الثقلین:  م  ق، رضی  ال ریف ش ، ال ه الغ ب  ال ج ه ، ن) ع( ب طال ی  اب ن ب امام علی، 

 .1-2جرج جرداق، امام علی صداي عدالت انسانی، ترجمه سید هادي خسروشاهی، ج 

 .1373بنیاد نهج البالغه، : جعفري تبریزي، محمدتقی؛ حکمت اصول سیاسی، اسالم، تهران
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، چاپ 1375جه ،گیري در سیاست خارجی، تهران، وزارت امورخارخوشوقت، محمدحسین؛ تجزیه و تحلیل تصمیم
  . اول

بوستان کتاب، :  رفتاري امامان شیعه، قم- عبدوس، محمدتقی و محمدي اشتهاردي، محمد؛ آموزه هاي اخالقی
1383. 

  .2؛ ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 10، ص 5محمد بن جریر طبري، تاریخ طبري، ج 
 .4ج ) 1421دارالحدیث، (محمد محمدي ري شهري، موسوعۀ االمام علی، 

الملل و سیاست خارجی، تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و مقتدر، هوشنگ؛ مباحثی پیرامون سیاست بین
 .1358اجتماعی، 

هالستی، کی جی؛ مبانی تحلیل سیاست بین الملل، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم سري، تهران، وزارت امور 
 .م، چاپ پنج1373خارجه، موسسه چاپ و انتشارات، 

 .1389،)39 (8، مکتب اسالم، ش »علی ترسیم گر سیاست واقعی اسالم«الهامی، داوود؛ 
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  آزادي، تعریف، حدود و انواع آن در حکومت دینی از دیدگاه نهج البالغه

  
دانشجوي دوره دکتري مدرسی معارف اسالمی با گرایش قرآن (قاسم جعفري 

  ومنابع اسالمی
ه آزاداسالمی واحد ابهر و مدرس مرکز تربیت معلم عضو هیئت علمی دانشگا

  )شهیدبهشتی زنجان
   

  چکیده
در ) ع(علی .ي فطرت بشري مورد اهتمام قرار گرفته است ي دین اسالم بر پایه آزادي در محدوده

دوران خالفت خویش آزادي مشروع را براي مسلمین فراهم ساخت و آزادي را در کنار عدالت 
جه این امام همام آزاد ساختن مسلمین از رق بندگی غیر خدا و هواي نفس و مهمترین تو.معنا کرد

  .وسوسه هاي شیطانی است
با معرفی ) ع(این نوشتار تالشی در جهت تعریف آزادي از دیدگاه اندیشمندان جهان و امام علی 

 ي ایمان وآزادي، عقل وآزادي، در این پژوهش، رابطه.حدود واقسام آن در حکومت علوي است
و در .ي آزادي با نظریه قضا وقدر وجبر واختیار، مورد کاوش قرارگرفته است قلمرو آزادي و رابطه

نهایت، آزادي تکوینی والهی که زیربناي آزادي هاي فطري بشري است، همواره مورد اهتمام 
 بوده است که از این آزادي به عنوان آزادي مسئوالنه در الگوي علوي) ع(جديِ علی بن ابیطالب

امام معتقد است که انسان باید در مقام فکر واراده وعمل، آزادي واستقالل داشته باشد .یاد می شود
  .وآزادي فردي را تا زمانی که به مصلحت اجتماع آسیب نرساند، مورد تأکید قرار می دادند

  .آزادي، ایمان، عقل، جبر واختیار، الگوي علوي: واژه هاي کلیدي
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  مقدمه 
به آزادي، نگاهی توحیدي و الهی است، نگاهی که با نگاه دنیا مدارانه ) ع(ؤمنین نگاه امیرالم

مسأله مساوات و حرّیت دو اصل اساسی آن حضرت را . ومستبدانه تفاوت جوهري و ماهوي دارد
! با آن روح بلندش وقتی دید که یا باید او کشته شود یا عدالت و آزادي) ع(علی .تشکیل می داد
  .خود فداي عدالت و آزادي شود، نه عدالت و آزادي را فداي خود کندترجیح داد تا 

پرچم آزادي و حریت » التکن عبد غیرِك و قد جعلک اهللا حرّاً «آن امام همام با فرمایش گهربار 
همه مردم آزاد آفریده شده اند مگر کسانی «را در بلندترین قله هستی به اهتزاز درآورد و فرمود 

همین سخنان پر مغز بود که از صدر اسالم .  بردگی را براي خود پذیرفته اندکه از روي اختیار
بحث آزادي بخاطر .تاکنون صدها کتاب و ده ها شرح بر این کالم نورانی به نگارش درآمده است

. جایگاه و اهمیت فوق العاده آن در زندگی بشري مورد اهتمام متقدمان و متأخران بوده است
و علی » صوت العداله االنسانیه) ع(االمام علی « جرداق مسیحی در کتاب دانشمندانی نظیر جرج

زندگانی «ی در کتاب و سیدهاشم رسولی محالت» )ع(دانشنامه امام علی «اکبر رشاد در 
و زین » پیام امام « و ناصر مکارم شیرازي در شرح نهج البالغه خود با عنوان» )ع(امیرالمؤمنین

و مهدي مهریزي و هادي ربانی در »حقوق از دیدگاه نهج البالغه«العابدین قربانی در کتاب 
و شهید مرتضی مطهري در مجموعه آثار » از نگاه دانشوران) ع(امام علی «مجموعه مقاالت 

و حسن صدر در مجموعه آثار خود و » فرهنگ آفتاب«خویش و عبدالمجید معادیخواه در 
به این موضوع پرداخته اند و مقاالت همچنین عالمه محمد تقی جعفري در مجموعه آثارش 

متعددي نیز در همین زمینه به نگارش درآمده است که از جمله آنها می توان به مقاله سید محمد 
آزادي در نگاه «و رحیم براتیان با عنوان » )ع(آزادي از دیدگاه امام علی «علی داعی نژاد با عنوان 

و » ي سیاسی و اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج البالغهآزاد«و امیر رحمانی با عنوان » )ع(امام علی 
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مأخذ «و شریف لک زایی با عنوان » آزادي و مسئولیت از منظر نهج البالغه «ظهیر احمدي با عنوان 
  .اشاره نمود» شناسی آزادي

با توجه به چالشهاي فراوانی که موضوع آزادي در غرب و اندیشه سکوالریستی و پلورالیستی در 
رق و غرب دارد ضرورت پرداختن به این امر از منظر حضرات معصومین و کالم وحی و جوامع ش

نگارنده در این مقاله سعی .مخصوصاً از دیدگاه امیر مؤمنان علی بن ابی طالب واضح و روشن است
نموده است با واکاوي محققانه موضوع، ضمن پرداختن به تعریف لغوي و اصطالحی آزادي در 

 مختلف، نگاه دین نورانی اسالم را با بهره گیري از اندیشه، کالم و کردار فرهنگ هاي جوامع
مولی الموحدین علی بن ابی طالب، در مورد آزادي و مراتب آن و محدودیتها و حدود آن تحقیق 

ایفاء ) ع(امید است توانسته باشیم سهمی اندك در معرفی عظمت شخصیت آن امام همام . کند
  . نماییم

  »آزادي «معنا و مفهوم
برخی مفاهیم، هر چند بدیهی می نماید، اما چندان روشن و دقیق نیستند و اندیشمندان تعریف 

  . است» آزادي«از جمله این موارد مفهوم .یکسانی از آن ارائه نداده اند
بدانند و » اسارت«می شمارند، عده اي دیگر عین » آزادي«چه بسا مواردي را که برخی از مصادیق 

  . نام نهند» آزادي«می پندارند، برخی دیگر » محدودیت«واردي را که برخی به عکس، م
شناخت مفهوم، اولین گام در مسیر داوري است و موضوع تحقیق و نقد را روشن می نماید و انسان 

  .را از گرفتاري در دام مغالطات نجات می بخشد
. آزادي نیز یکی از آن هاست. بسیاري از واژه ها به تدریج، تحوالت معنایی زیادي یافته اند

کرنستون، (» آزادي از گستره وسیع معانی ممکن برخوردار است«: موریس کرنستون گفته است
  )13، ص 1387
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قبسات، .(تاکنون بیش از دویست تعریف براي آزادي ذکر شده است: آیزایا برلین می گوید
  )76، ص 6و5، ش1376

دیدگاه حضرت علی علیه اسالم و تمایز آن از در » آزادي«بنابراین، براي مشخص شدن معناي 
آزادي در عرف جوامع غربی و تفکر غرب ابتدا باید به تبیین مفهوم آزادي در تفکر غرب و سپس 

  .نگرش امام علی علیه السالم در تفسیر و معناي آزادي پرداخت
  در غرب » آزادي«مفهوم 

  :الباً به دو نوع تقسیم می کنندرا غ» آزادي«نظریه پردازان سیاسی، : رابرتسون می گوید
   ـ آزادي مثبت 2 ـ آزادي منفی         1

آزادي منفی بر فارغ بودن از موانع و محدودیت هاي خارجی یا بیرونی داللت دارد و شعار آزادي 
رایج در کشورهاي مردم ساالر معاصر غربی و آزادي خواهی لیبرالیسم اصیل و بی پیرایه همین 

  )1، ص 1375 رابرتسون،. (است
آزادي یعنی فقدان منع و این برداشت : فرانتس نویمان نیز در تعریف این قسم از آزادي می گوید

تعریف » آزادي حقوقی«یا » آزادي منفی«این را می توان . پایه نظریه لیبرال درباره آزادي است
نویمان، . ( باشددر اینجا منظور از منفی، صفت بدي نیست، بلکه به معنی ناکافی بودن می. کرد

  )69 ـ 68، ص 1373
قلمروي از کنش فردي که : را چنین معنا کرده اند» آزادي سلبی «برخی دیگر از متفکران غربی، 

در آن، صاحبان قدرت حق ندارند فرد را ازکار دلخواهش بازدارند تا به کاري که نمی خواهد 
  )29، ص1376بوبیو، . (وادارند

آزادي «فقدان منع و جلوگیري که : در تفکر غرب عبارت است از» آزادي«به هر حال، یک معناي 
نامیده می شود و پایه لیبرالیسم است که فیلسوفان انگلیسی آن را طراحی » آزادي سلبی«یا » منفی

  )10، ص 1375رابرتسون، . (کرده اند
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زادي آ«و » آزادي از چه؟«دو ضعف اساسی مفهوم سلبی آزادي آن است که روشن نمی سازد که 
و همین ابهام زمینه بهره برداري نادرست و سوء استفاده فرصت طلبان و دین گریزان را » براي چه؟

  .فراهم نموده است
اما معناي مثبت آزادي در تفکر غرب در رابطه با عقل شکل می گیرد، برخی آزادي را چنین معنا 

  :می کنند
  )اسپینوزا. (ی کند ـ انسان آزاد کسی است که تنها به موجب عقل زندگی م1
  )الیب نیتس. ( ـ آزادي، خود انگیختگی عقل است2
 ـ آزادي عبارت است از استقالل از هر چیز سواي قانون اخالقی که توسط وجدان یا عقل عملی 3

  )کانت. (درك می شود
  )30- 31، ص 1387کرنستون، ) (پاولزن. ( ـ آزادي براي انسان، حکومت روح است4

زیرا تمایز اساسی انسان و حیوان . پیوند مستحکمی با انسانیت دارد» زاديآ«چنین معنایی از 
براساس این تعریف، اگر کسی از حاکمیت عقل بر وجودش . دربرخورداري او از عقل است

سودي نخواهد بود، بلکه این نوع از » رهایی و رفع موانع«محروم باشد، نه تنها از آزادي به معناي 
. براي تمنیات حیوانی او خواهد شد و در نهایت به زیان او خواهد انجامیدآزادي وسیله اي مناسب 

  . بنابراین، تنها انسان هاي عاقل آزادند و آزادي تنها در پرتو عقل دست یافتنی است
  از منظر امام علی علیه السالم» آزادي«مفهوم 

حقوق انسان به شمار آورده امیرالمؤمنین علی علیه السالم آزادي را الزمه وجودي انسان و از جمله 
  )31نهج البالغه، نامه (» التکن عبد غیرك و قد جعلک اهللا حرّاً«: و می فرمایند

  .بنده دیگري مباش و حال آن که خداوند تو را آزاد آفریده است
تمامی انسان ها به طور یکسان، آزاد به دنیا آمده اند و کسی را بر دیگري امتیازي نیست و لذا 

سخن اینست که اول اینکه آزادي یکی از حقوق انسانی است و دوم، این حق را حاصل این 
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ریشه در خلقت انسان دارد و الزمه » آزادي«خداوند به انسان اعطا کرده است و سوم اینکه، حق 
یعنی بنابر روایت اول، انسان باید تالش کند تا آزادي اخالقی و معنوي را به . وجودي انسان است

د و خود را در بند هوا و هوس هاي نفسانی گرفتار نسازد و بنده نفسانیات نگردد و بنا به دست بیاور
روایت دوم، یکی از حقوق انسان ها، آزادي اجتماعی و سیاسی است و همه انسان ها به طور 
یکسان داراي حق تعیین سرنوشت خود هستند و هیچ فردي حق ندارد دیگري را به بندگی و 

  .رداسارت خود درآو
چهارم، در حالی که خداوند انسان را آزاد آفریده است، شایسته نیست که یک فرد آزاد، خود را 

  .در اسارت دیگري در آورد
  رابطه ایمان و آزادي در دیدگاه امام علی علیه السالم 

فانّ «: هدف از بعثت انبیاء علیهم السالم و کار کرد دین را آزادي دانسته و فرموده اند) ع(امام علی 
اهللا تبارك و تعالی بعث محمداً صلّی اهللا علیه و آله بالحقِّ لیخرِج عباده من عبادةِ عبادهِ الی عبادتِهِ و 

نهج البالغه، خطبه (» من عهود الی عهود و مِن طاعۀِ عبادهِ الی طاعتِهِ و مِنْ والیۀِ عبادهِ الی والیته 
را به حق فرستاد تا بندگانش را از بندگی خداوند ـ تبارك و تعالی ـ محمد صلی اهللا ) 154

  .تعهدات، طاعت و والیت بندگانش به سوي عبادت، عهد، طاعت و والیت خود آزاد سازد
اما باید بیان کرد که اگر رابطه ! برخی اشکال می گیرند که بندگی خدا خودمایه اسارت است

بطه خود و غیر نیست بلکه انسان و خدا درست شود، روشن می گردد که رابطه انسان و خدا را
  .رابطه خود و خود است و الهی بودن خود کمال انسانیت است

خداوند از : امام علی علیه السالم در خطبه اي در زمینه منزلت دین و نسبت انسان و خدا می فرماید
ذات او . همه کس به انسان نزدیکتر است، روزي ده وبنده نواز است، گره گشا و چاره ساز است

او شایسته ترین راهنماست، از او کمک می جویم، چون تواناست و بر او . غاز هستی استسرآ
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. تکیه می کنم، چون مددکاري داناست، پیامبر اکرم را فرستاد تا نیک و بد را به همه بیاگاهاند
  )78، ص 1384فارسی، (

  رابطه آزادي وعقل در دیدگاه امام علی علیه اسالم 
ربی، که به ناسازگاري عقل ودین معتقد است، در دیدگاه علی علیه  برخالف فرهنگ و تفکر غ

السالم، نه تنها این ها در برابر هم نیستند، بلکه هر یک دلیل مکملی براي دیگري به شمار می آید 
  .و هر یک به دیگري نیازمند است

ري (» تیجۀ العقلالدین و األدب ن«: در منزلت عقل نزد امیر مؤمنان علیه السالم همین بس که فرمود
  .دین داري و ادب محصول خرد است) 406، ص 6، ج 1386شهري، 

شان مؤمن در پرتو عقل، این را از نظر ای: با توجه به کلمات امام علی علیه السالم باید گفت
پذیرد و به شناخت دین نایل می شود و سپس به تفسیر دین اقدام می کند و از نظر ایشان دین  می

ه تأیید عقل و رشد و پرورش آن یاري می رساند و این رابطه دو سویه را می توان در هم متقابالً ب
  :بطوري که می فرماید. کلمات امام علی علیه السالم مشاهده کرد

  ) 379همان، ص . (مثال عقل در قلب، مانند وجود چراغ در میان خانه است
  .یه روشنی دل استیعنی همان گونه که چراغ، خانه را روشن می کند عقل نیز ما

  )394همان، ص. (عقل مایه هدایت و رستگاري انسان است: و درجاي دیگر می فرماید
صبحی . (خداوند پیامبران علیهم السالم را فرستاد تا گنجینه هاي عقول را آشکار سازند: و فرمودند

اه خرد ـ خدا بیامرزد کسی را که نخست بیندیشد، سپس عبرت گیرد، آن گ) 43، ص 1371صالح، 
  )109، ص 1384فارسی، (و بینش به کار برد و حقیقت را بپذیرد 

آزادي بدین معناست که وقتی انسان در مقابل دو راهِ عقل و شهوت قرار می گیرد می تواند یکی 
را برگزیند براي مثال، میل به غذا انسان را به خوردن غذاي حرام دعوت می کند و عقل نیز به 

به بیانی دیگر، آدمی به غذاي حالل و حرام میل دارد و در این میان عقل .نخوردن فرمان می دهد
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حالتی را که در آن انسان می تواند بدون اجبار یکی از دو . خوردن غذاي حالل را توصیه می کند
می نامیم و کمالی را که با کمک آن انسان می تواند آزادانه یک راه را » آزادي«راه را برگزیند 

علم، میل و : بنابراین آزادي مسبوق به سه چیز است. نام می نهیم» وانایی و قدرتت«انتخاب کند 
   )79، ص1390 خدایاري، -برنجکار. (قدرت

آزادي را در نهج البالغه بعد از معرفی حق اهللا و حقوق انسانها و رابطه این دو با ) ع(حضرت امیر 
  .یکدیگر معرفی می نمایند

طبیعی فطري است که هر انسانی در هر نقطه اي از جهان آن حقوق بشر که یک سلسله حق هاي 
را جزء حقوق مسلّم خود می داند و پدید آورندگان اعالمیه جهانی حقوق بشر براي حفظ آن، 
مواد این اعالمیه را تنظیم کرده و به تصویب اعضاي مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسانده اند و 

 که عضو این سازمان هستند مواد آن را قبول دارند، در هم اکنون اکثریت قاطع کشورهاي جهان
قرار داشته و به مناسبتهایی از این حقوق به ) ع(کتاب شریف نهج البالغه مورد توجه خاص امام 

حق «به آن اهتمام ویژه اي قائل شده اند ) ع(یکی از این حقوق که امام علی .بیان آورده است
نبودن مانع بر سر راه اندیشه درست و اعمال «زادي همان است و مقصود ایشان از این آ» آزادي

  ».شایسته است
و این آزادي طبیعی ترین حق آدمی است با آنکه این حق همواره با بی رحمانه ترین وجه مورد 

  .تجاوز صاحبان زور و زر و تزویر قرار داشته است
ي فکري، آزادي مدنی، این حق داراي مصادیق فراوانی است و از جمله آن آزادي شخصی، آزاد

قرار ) ع(آزادي سیاسی، آزادي مذهبی و مانند آن است که مورد حمایت همه جانبه امام علی 
  . گرفته است

از آن دفاع می کند به معنی این است که آدمی مالک اراده و اختیار و ) ع(آزادي شخصی که امام 
در ) ع(امام .ده او را تملّک کندسرنوشت خود باشد و کسی حق نداشته باشد که جان و مال و ارا
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) 31نهج البالغه، نامه (»والتکُنْ عبد غیرِك و قَد جعلک اهللاُ حرّاً: تأیید این حق تصریح می کند
  یعنی خود را برده دیگران مساز که خدا تو را آزاد آفریده است 

وسائل الشیعه، (»ی نفسِه بالعبودتِهالناس کلُّهم أحرار إلّا منْ اَقَرَّ عل« :ودر جاي دیگر فرموده است
تمام مردم آزاد آفریده شده اند مگر کسانی که از روي اختیار، بردگی را ) 243، ص 3، ج 1387

  . براي خود پذیرفته اند
به این حقیقت تصریح می کند که بردگی فردي و اجتماعی افراد و ذلّت آنان ) ع(در واقع امام 

ن مردمی بی عرضه و بی لیاقت نبودند، وظایف فردي و اجتماعی اگر آنا. مربوط به خود آنهاست
شان را خوب انجام می دادند و از حقوقشان دفاع می کردند، هیچ گاه دیگران نمی توانستند آنان 

  )27قربانی، بی تا، ص. (را به بردگی بکشند و جان و مال و وطنشان را استثمار کند
یکی از مصائب دشوار دوران .ارند، آزادي اندیشه استبر آن تاکید د) ع(دومین آزادي که امام 

بعد از رحلت نبی مکرّم اسالم که توسط صاحبان زور و زر و تزویر بر دوش مردم سنگینی می کرد 
این بود که سعی داشتند مردم را در جهالت و ناآگاهی نگاه دارند و افکار وعقاید انحرافی 

براي تحکیم این نوع آزادي ) ع(بوي کنند که امام راجایگزین اندیشه هاي ناب اسالمی و سنت ن
نهج البالغه، (» فانّما البصیرُ منْ سمِع فتفکِّر«: مردم را دعوت به تفکر آزاد می کند و می فرماید

  )154خطبه 
و معتقد است تا آراء و عقاید گوناگون در برابر آدمی قرار نگیرد و او به طور آزاد آنها را سبک و 

 نخواهد توانست نظرات درست را از نادرست بازشناسد و یک روشنگر واقعی باشد سنگین نکند،
هرکس ازهمه آراء و نظریات استقبال کند، » منْ استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء«: و فرمود

  )458، ص 2، ج 1387جرج جرداق، . (جایگاه هاي لغزش را باز می شناسد
) ص(اش بر انجام کاري بر مبناي دستورات قرآن و سنت پیامبر همواره عزم و اراده ) ع(امام علی 

در تحقق آن سعی وافر می نمود، آزادي سیاسی بود که ) ع(بود و از دیگر موارد آزادي که امام 
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بر آزادي سیاسی را می توان در نامه پر محتواي آن حضرت به مالک ) ع(بخشی از تاکیدات امام 
موع فرمایشات آن حضرت می توان چنین برداشت نمود که هر اشتر نخعی مالحظه نمود و از مج

فردي از افراد ملّت حق دارد هر منصبی از مناصب اداري مملکت را که شایستگی تصدي آن را 
داراست بپذیرد و همچنان هر فردي از افراد مملکت حق دارد نظرات اصالحی و انتقادي خود را به 

از نماید و این حق شامل آزادي بیان و قلم و تشکیل احزاب طور آزاد و بدون هیچ گونه هراسی ابر
در استخدام «: به کارگزار خود می فرماید) ع(بطوري که امام . و اجتماعات و انجمن ها خواهد بود

کارمندان و فرمانروایان، شفاعت و وساطت کسی را نپذیر مگر شفاعت شایستگی و امانت داري 
  )301 ص ،1990شمس الدین، (» .خود آنها را

در امور «: در فرمان تاریخی خویش به مالک اشتر نامزد استانداري مصر آورده است که) ع(امام 
مربوط به کارمندان و حکّام خویش بیندیش تا ایشان را پس از آزمایش و توجه به سوابقشان 

نی زیرا این دو صفت، معجو. انتخاب کنی نه به علّت تمایل شخصی و آیین استبدادي و خودسري
افسران سپاه تو باید از کسانی باشند که دیر به خشم می آیند و زود . از اقسام جور و خیانت است

عذر افراد را می پذیرند ونسبت به زیردستان، مهربان ودر برابر زورمندان سختگیر هستند و قضات 
 لجاج، رأي تو باید از کسانی باشند که کارها بر ایشان سخت نیاید و نزاع کنندگان در ستیزه و

   )53نهج البالغه، نامه . (خود را بر او تحمیل نکنند
بر آن تأکید دارد، آزادي بیان و قلم است و مردم را تمرین می ) ع(پایه دوم آزادي سیاسی که امام 

دهد که با والی راحت باشند و نظرات اصالحی خودرا به هر طریقی که ممکن است از طریق بیان، 
معیت ها ونظایر آن ارائه نمایند و از دعوت به حق و مبارزه با فساد دریغ قلم، تشکیل احزاب، ج

  .نکنند
با من آن طور که با جباران سخن گفته می شود، سخن گویید «: خطاب به مردم می فرماید) ع(امام 

و چنانچه در برابر مردم بی باك و متکبر، از گفتن حق خودداري می شود، خودداري نکنید و با 
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ظاهرسازي رفتار ننمایید و درباره ام این چنین گمان مبرید که گفتن حق بر من سنگین من با 
نهج البالغه، (» .خواهد بود، بنابراین از سخن حق یا مشورت به عدل به هیچ وجه خودداري نکنید

  )207خطبه 
 آزادي هاي مدنی است که از جمله آن ها آزادي انتخاب) ع(سوي دیگر آزادي مورد نظر امام 

مسکن است یعنی این که هر فردي حق دارد در داخل کشور، هر کجا که دلش خواست، سکونت 
ي او یا بدون اجازه قانون حق ندارد وارد منزل ویژه او شود و یا او را  و هیچ کس بدون اجازه. کند

  :فرمودند) ص(به نقل از رسول گرامی اسالم ) ع(از محلّ سکونتش تبعید کند چرا که امام 
 سرزمینها متعلّق به خداست و مردم نیز بندگان خدایند و هر جا که موجب خیر و سعادت همه«

  )223نهج الفصاحه، ص (» آنهاست می توانند بدون هیچ مانعی و رادعی اقامت کنند
در مور مصونیت افراد در منزل خویش در بحث جمع آوري زکات به عامل خود چنین ) ع(امام 

مانی را مترسان، چنانکه کسی مایل نباشد، بر او گذر مکن و بیشتر از البته مسل«: دستور می دهد
و اگر به قبیله اي رسیدي، بر لب آب آن قبیله فرود آي . حقّی که خدا در مالش دارد از او مگیر

اي : بدون آنکه به منزلشان وارد شوي، و در درود و تحیت بر آنان دریغ منما آنگاه به آن ها بگو
ي خدا مرا به سوي شما فرستاده است که هر گاه حق خدا در مال  ست و خلیفهبندگان خدا، دو

آیا در اموال شما خداوند را حقّی هست که به ولی او بپردازید؟ . هاي شما باشد، از شما بستانم
  )25نهج ابالغه، نامه (

س که از داخل خانه هاي دیگران نشوید مگر از درهاي آنها، و هرک«: و در جاي دیگر می فرماید
  )150نهج البالغه، خطبه (» .غیر درها وارد شود دزد نامیده می شود

نتیجه گرفته می شود که هر فردي در محیط و خانه خود مصونیت دارد و ) ع(از این دو بیان امام 
  .نمی شود این حق قانونی را از او سلب کرد
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بیگاري و کار اجباري نسبت به از جمله تأکیدات آن حضرت مربوط به آزادي کار و اشتغال بود و 
مردم را نمی پذیرفت اگر چه از سوي رعیت باشد چرا که در مقابل درخواست مردم منطقه اي از 
تحت فرمان والی اش بنام قرطبه بن کعب در مورد باز سازي نهر آب، در نامه اي خطاب به ایشان 

شان را نهري است که متروك گروهی از حوزه مأموریت تو نزد من آمدند و گفتند که ای«: نوشت
شده و اگر آن را حفر و استخراج کنند سرزمینشان آباد خواهد شد و آنان آماده اند با کار اجباري 

تو از مردم .از سوي تو به بازسازي آن اقدام کنند ولی من این عمل را با این شیوه صحیح نمی دانم
 باشند، به کار بگمار و نهر ساخته و بخواه هرکدام که با طیب خاطر عالقه مند به کار باسازي

  )208، ص 1جرج جرداق، ج . (پرداخته نیز متعلّق به همانان خواهد بود
بیگاري و تحمیل کار اجباري را نادرست اعالم می کند و از طرف دیگر ) ع(یعنی از طرفی امام 

  .درآمد و منفعت کار را به طبقه زحمتکش و مولّد ثروت اختصاص می دهد
نه تنها مردم را در انجام کارهاي مشروع آزاد می گذارد بلکه حکومت اسالمی را موظف ) ع(علی 

  . می نماید که در پیشرفت امور کارگران وبهبود شرایط کار و پیشه اقدامات الزم را به عمل آورد
در بحث آزادي مربوط به حق آزادي در داشتن مال و ثروت ) ع(از جمله موارد مورد تأکید امام 

به هر انسانی اجازه می دهد از راه مشروع تحصیل مال و ثروت کند و به احدي هم ) ع( امام .است
  :اجازه نمی دهد به مال او دست تعدي دراز نماید و می فرماید

البته . به مال هیچ کس دست درازي نکنید) 51نهج البالغه، نامه (»والتَمسنَّ مالَ اَحدٍ من الناس «
می ایجاب کند به حکومت اسالمی اختیار می دهد از اموال مردم که در آنجایی که مصالح عمو

حقیقت مال خداست و مردم مستمند با آنان شریک اند، تا مرز مصلحت بهره برداري کند و 
  .آزادي شان را محدود نماید
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می باشد، چرا که در طول تاریخ، پیروان ) ع(حق آزادي مذهبی مورد توجه جدي امام علی 
اسالم و حقوق ( نیل به این حق انسانی شکنجه ها، زندانها، اعدامها و محرومیتها دیده اند مذاهب در

  ) 202، ص 1372 ؛ اسالم و صلح جهانی، 317 ـ 315، ص 1372بشر، 
به مالک اشتر استاندار خویش در مصر که جمع کثیري از آنها مسیحی و غیر مسلمان ) ع(امام 

ال تکونَنَّ علیهم سبعاً ضاریاً تَغتنم أکلَهم فَإنّهم صنفان، اما اخٌ و«: بودند، چنین تصریح می کند که
فأعطِهِم مِنْ عفوك و صفحک مثل الّذي تُحِب أن ... لَک فی الدینِ و اما نظیرٌ لک فی الخلقِ

  )53نهج البالغه، نامه (» یعطیک اهللاُ مِنْ عفوهِ و صفْحِهِ 
همچون درنده اي خونخوار مباش که خوردن ایشان را غنیمت نسبت به مردم قلمرو حکومت خود 

بنابراین از عفو و . شماري زیرا آنان دو دسته اند یا برادر دینی تو اند و یا در آفرینش همانند تو
گذشت خود آنچنان بهره مندشان ساز که دوست داري خدا از عفو و اغماض خود به تو ارزانی 

  )43قربانی، بی تا، ص. (دارد
در آنجا که می دید یا باید او کشته شود یا عدالت ) ع(علی :  از نویسندگان معاصر می نویسدیکی

ترجیح داد تا خود فداي عدالت و آزادي شود، نه عدالت و ) ع(در این صورت آن امام ! و آزادي
. و او کشته شود بهتر از آن است که آزادي و عدالت کشته شود! آزادي را فداي خود کند

   )371، ص1374محالتی، رسولی (
ایمان اصیل و عمیق به آزادي، پایه و اساس برنامه هاي علی در حکومت و سیاست و مدیریت 

علی با الهام گرفتن از آزادي، امر و نهی، جنگ و صلح، عزل و نصب، آمیزش با مردم، . است
  .رفتار با فرزندان خود و پرستش خداي خویش را انجام داده است

 اینکه به آزادي در سیطره حکومت و خالفت خویش براي رعیت و مردم تحقق قبل از) ع(علی 
عینی ببخشد، خود را از آلودگی هاي حاکمان زمان خود، از قبیل زنجیرهاي افتخار به حسب و 

او خود را از هر گونه عرف و عادتی که در چارچوب عقل سلیم و نیاز . نسب آزاد ساخت
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او هم چنان از برتري دادن خویشان .  دور می کند، آزاد نموداجتماعی و شور و شوق نیک انسانی
و دوستداران خود در اموال عمومی و از کینه ورزي نسبت به دشمنانش و یا انتقام گرفتن از 

او وجدان خود را از دعوت به هر کاري که از صالح بودن آن . بدخواهانش، خود را آزاد ساخت
 نمی پسندید، آزاد نمود و بدین ترتیب او وجدان بزرگ و اطمینان نداشت و یا گفتاري که آن را

آن گاه جسم و تن خود را از شهوت خوردنی و نوشیدنی و پوشیدنی و ) ع(علی . روح عظمت بود
  . مسکن آزاد کرد و از آنها به مقداري اکتفا کرد که از ضروریات بدیهی و حتمی زندگی بود

آزادي ) ع(امام .نفسانی را ترك گوید، آزاد گرددهر کس که شهوات : می فرماید) ع(امام علی 
کار را براي کارگر در اولویت برنامه هاي خود می داند و به خاطر بزرگ داشت مقام آزادي و 
کارآزاد مقرر می دارد هیچ کارگري را به کاري مجبور نسازند، زیرا کاري که توأم با رضایت و 

من صحیح نمی دانم «می گوید .  خودِ کار استمیل عمیق درونی نباشد، توهین به آزادي و به
  ».کسی را به کاري وادارم که آن را دوست ندارد

را در آن دوره ارزیابی کند، مدلول و مفهوم وسیع و عمومی آن را، جز » آزادي«اگر انسان کلمه 
ل و همه مشتقات آن در عصر امام مدلو» آزادي«کلمه . نخواهد یافت) ع(در راه و روش امام علی 

و مفهومی جز در معارضه با برده و برده داري نداشت، پس آزادي ضد بردگی است و آزاد، ضد 
  .برده یا بنده است

با سخنی فراگیر، زیباترین معنا را در مورد آزادي انسان از تمام قیود بندگی غیر، ترسیم ) ع(علی 
با این سخن به » . داده استبنده دیگري مباش که خداوند تو را آزاد قرار«:می نماید و می فرماید

انسان اعتماد به نفس می بخشد، یعنی طبیعت جهان هستی، او را آزاد قرار داده و سرکشی و 
اطاعت و کار و گفتار او نیز باید بر اساس این حق طبیعی باشد و بدین وسیله در دل او تخم انقالب 

  . را از او سلب کندرا می پاشد، انقالب بر ضد هر چیزي که می تواند حق آزاد بودن
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توده مردم را متوجه آزادي می کند و به آنان آگاهی می دهد که همه شان آزادند و ) ع(امام علی 
آزادي موهبتی است که در دست اراده خود انسان قرار دارد و انسان ها واقعاً و قانوناً آزاد هستند و 

 آنان سلب کند و یا آن را به اصطالح کسی در این امر حقی ندارد و نمی تواند که این آزادي را از
  )261، ص 1387جرج جرداق، ! (به آنان ببخشد وعطا بفرماید

جبر و (آزادي را در نهج البالغه چنان ترسیم می کند که مغایرتی با نظریه قضا و قدر ) ع(امام علی 
 انسان در نداشته باشد بلکه در طول هم و در جهت اثبات حق آزادي و اختیار و انتخاب) اختیار

فرقه هاي متعددي در مسیحیت و اسالم و ادیان دیگر به وجود . محدوده موهبت خدادادي باشد
آمده اند که مسبب اصلی حوادث خصوصی و عمومی به قضا و قدر نسبت می دهند و اختیار و 

  .آزادي را از اراده آدمی سلب می کنند
، آزاد فکر می نماید، آزادانه سخن آزاد درك می کند.انسان در اساس و اصول خود آزاد است

  .می گوید و آزاد کار می کند و مجبور ساختن آن در غیر این حدود، روا و صحیح نیست
موج دریا، گل بیابان، پرنده آسمان و هر چه در جهان هستی وجود دارد همه با تمام تار و پود 

یرند و گرنه از کار باز می مانند وجود خود آزادند و این آزادي را به مثابه یک اصل و قانون می پذ
این آزادي را علی بن ابی طالب با تمام ژرفاي وجودش دریافت و آنچه را که . و نابود می شوند

درك کرده بود بر زبان آورد و با الهام از آن ادراك، عمل کرده آنچه گفت و کاري که انجام 
کوچکترین . جامعه هماهنگ بودداد، در واقع با قوانین طبیعت، هدف نهایی انسان و مصلحت 

و او آخرین حد آزادي . مسأله اساسی مربوط به آزادي انسان اجتماعی از نظر او دور نشده است
افراد را در چارچوبی از آزادي جامعه و مصلحت توده و غایت وجودي آن مراعات می کند در 

تا متفکران اروپا در صورتی که در میان مکاتب مختلف بشري از متفکران گذشته یونان گرفته 
قرون وسطی و حتی اندیشمندان و به اصطالح دگراندیشان دوره معاصر در بحث آزادي فردي و 
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گاهی آزادي جمعی را بر فرد ترجیح داده اند و زمانی بر عکس . اجتماعی راهی به بیراهه رفته اند
  )303همان، ص. (اندبا اهتمام به آزادي فردي و منافع شخصی، آزادي جمعی را زیر پا گذاشته 

نه فرد را . به آزادي فرد و مصلحت جامعه توأمان با نظر جامع وکاملی می نگرد) ع(امام علی 
محروم می سازد و نه به جامعه صدمه می زند بلکه بین این دو چنان پیوندي بوجود می آورد که 

  . تفاده کندفرد می تواند از آزادي خود بهره مند شود و جامعه می تواند از اجتماع اس
بدین ترتیب آزادي افراد از نظر وي آزادي بی بند و بار احمقانه نیست، بلکه این آزادي همیشه با 

  )273همان، ص . (احساس مسئوولیت همراه است
  آزادي عقیده 

علی بن ابی طالب نمی خواهد در خصوص دین و مذهب، عقیده معینی را با زور به مردم تحمیل 
ر هر چیزي که پیوندي دور یا نزدیک با وجدان خالص و زندگی داخلی و نماید و میل ندارد د

با اینکه جانشین پیامبر و نگهبان اسالم و امیر مسلمانان ) ع(امام . خصوصی انسان دارد دخالت کند
بود، از این که عقیده دینی مسلمانان را بر احدي از مردم تحمیل نماید به شدت بیزار بود و از آن 

کرد، زیرا مردم به هر صورتی که بخواهند به خدا ایمان بیاورند، آزادند و هرکس جلوگیري می 
مختار است که هر طریقه اي را که در ایمان و عقیده می پسندد، انتخاب کند ولی به شرط آن که 

دین « و » مردم همه از خاندان خداوندند «آن عقیده و ایمان به ضرر جامعه تمام نشود و فرمود 
صفت انسان کافی است تا او را محترم، دوست ) ع(از نظر امام علی . »رفتاري استهمان خوش 

  .داشتنی، در خور مهر و محبت، مصون از تعرض به حقوقش و دور از تعرض بدارد
هیچ یک از بندگان خدا را هرگز کوچک مشمار، زیرا ممکن «: امام در سخنی حکیمانه می فرماید
  )313همان، ص (» .باشد و تو نمی دانیاست که او دوست و ولی خداوند 
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براي دیگران همان را بخواه که براي خود می خواهی، و چیزي را که به خود نمی پسندي، «:فرمود
بر دیگري مپسند و همان رفتاري با مردم در پیش بگیر که میل داري مردم با تو آن چنان رفتار 

  ».کنند
مردم است و همان طور که خود آزادي تجزیه از نظر امام علی، آزادي عقیده، حقی از حقوق 

در مورد اهتمام .ر محدود باشدناپذیر است، انسان هم نباید از یک جهت آزاد و از جهت دیگ
  .به آزادي عقیده در نهج البالغه شواهد گوناگونی وجود دارد) ع(علی

 اصول آزادي که و لذا تعصب دینی در منطق علی ناپسند بوده و تقبیح می شود زیرا با ساده ترین
در وسیع ترین حدود به آن ایمان دارد و با بزرگ ترین پیمانه ها آنها را می سنجد، ) ع(علی 

  .مغایرت دارد
را با مخالفان آن حضرت که با او هم عقیده نیستند مقایسه ) ع(اینجاست که وقتی این روش امام 

ن وسطی به ویژه کسانی که محاکم اروپائیان در قرو» دینی«می کنیم و آن را با روش به اصطالح 
تفتیش و دستگاه انگیزیسیون را اداره می کردند در کنار هم قرار می دهیم و سپس بین گذشت بی 
دریغ و بزرگواري وي و سخت گیري و فشار کشنده آنان، مقابله اي به عمل می آوریم می بینیم 

  . و سقوط می کننداوج می گیرد و بزرگ می شود و آنان پست می گردند) ع(که علی 
و این جاست که هواداران تعصب هاي نژادي یا مذاهب و مکتب هاي سیاسی، دانسته یا ندانسته در 

  ) 319همان، ص . (غرق می شوند» دگماتیسم«گرداب 
) ع(در حکومت علی . آزادي دادن به مردم است) ع(یکی از امتیازات اساسی در حکومت علی 

یچ مانعی پیش نمی آمد وحضرت احیه حکومت براي آن ها همردم چنان آزاد بودند که از ن
براي تحکیم آزادي و احتراز از استبداد همواره حقوق متقابل والی و مردم را یادآوري می ) ع(امیر

برخالف حکومت هاي دیگر که اگر ابتدا تفکر استبدادي نداشته باشند وقتی به حکومت .کردند
  .ادي مردم را به نفع خودشان محدود می کنندمی رسند غرور آن ها را می گیرد و آز
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  :همواره بر سه نوع آزادي اهتمام ویژه داشت) ع(امیرالمؤمنین 
  ي شرکت در جنگ   ـ آزادي در مسأله1
   ـ آزادي در بحث و گفتمان2
   ـ آزادي در نصیحت و موعظه والی و حاکم 3

صدد افزایش آگاهی مردم نسبت به در ) ع(این سه نوع آزادي دلیل بر این است که امیر المؤمنین 
احکام اسالم است تا آنان با رسیدن به آگاهی مورد نظر بدون زور و اجبار و با آزادي کامل در 
مسیر اطاعت پذیري گام بردارند بطوري که آن حضرت همه سپاهیانی که با خودش به جنگ می 

ه فریب یا دادن امتیاز و آورده از روي آگاهی و رضایت کامل بوده و هیچ وقت این عمل همرا
نیز همواره به همراهان خود از ) ع(بطوري که فرزندش امام حسین . وعده دروغین نبوده است

  .مدینه تا کربال می فرمود حقیقت این است که در این سفر که در پیش داریم کشته می شویم
آزادي اقدام به این اصرار داشت که شرکت کنندگان در جنگ با آگاهی و ) ع(و لذا امیرالمؤمنین 

این . »وقُعوده اغنی من نهوضهِ«: امر کنند و اگر کسی با اکراه در جنگ حاضر می شد می فرمودند
فیض .( شخص اگر در خانه بنشیند ما را بیشتر بی نیاز می کند تا این که برخیزد و به جنگ بیاید

  )6، ص 2، ج 1421 ؛ عبده، 829االسالم، بی تا، ص 
 آزادي بیان را مرز حکومت دینی و غیر دینی می دانند و تاکید داشتند که مردم )ع(حضرت امیر 

  .بایستی آزادانه و بدون لکنت زبان در پیش حاکم به مطالبه حق خویش بپردازند
فَال تکلمونیِ با تکلَّم به الجبابره و ال تتحفّظُوا منّی بما یتحفظُ به عند اهلِ البادره و ال «: و فرمودند

نهج (» ....ونی بالمصانعۀ و التظنُّوا بی استثقاالً فی حقٍ قیلَ لی و ال التماس اعظام لنفسیتُخالطُ
  )369البالغه، حکمت 

بدان سان که رسم سخن گفتن با جباران تاریخ است، با من سخن مگویید و آن چنان که از 
میزید و چنین مپندارید که زورمندان دژ خوي پروا می کنند، از من فاصله مگیرید، با تصنّع با من نیا
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اگر با من سخن حقی گفته شود مرا گران می آید، و نیز گمان مبرید که من بزرگداشت نفس 
خویش را خواهانم، زیرا آن که از شنیدن حق و پیشنهاد عدالت احساس سنگینی کند، عمل به آن 

ریغ نورزید، که من پس، از گفتن سخن حق و نظر دادن به عدل د. دو برایش سنگین تر خواهد بود
در نزد خود برتر از آن نیستم که خطایی کنم و از خطا در کردار خویش نیز احساس امنیتی ندارم، 
مگر آن که خداوند در برابر خویشتن خویشم کفایت کند، که او پیش از خود من نیز قلمروِ هستی 

  .ام را مالک است
لن تقدس امۀَ ال « :ومت می دانستند و می فرمودآزادي بیان را راز سالمت نظام و حک) ع(و لذا امام 

  )262، ص1366شرقی، (»یوخذُ للضعیف فیها حقه من القوي غیر متتعتعٍ
امتی که در آن حق ناتوان از زورمند با صراحت و بدون لکنت بازگرفته نشود، پاکسازي نخواهد 

شان در سخن گفتن را تاب بکوش که ناآگاهیها و برخوردهاي تند و ناتوانی«: شد و لذا می فرمود
آوري و از هر سخت گیري و خشونتی نسبت به آنها، مانع شو تا در برابر آن، خداوند آغوش 

آن چه عطا می کنی با روي باز، . رحمت به رویت بگشاید و مستوجب ثواب طاعت خویش سازد
  .و از آن چه دریغ می ورزي با نیک خویی و پوزش خواهی باشد

ي را قرین عزت می شمارد و میان آن دو رابطه اي تنگاتنگ قائل است و آزاد) ع(حضرت امیر 
ولَقَد أحسنت جوارکم و أحطت بجهدي من ورائکم و أعتَقتکم من ربق الذلّ و حلق «: می فرماید

  )281نهج البالغه، حکمت(» الضّیم
یوغ زبونی آزادتان در کنارتان به نیکی زیستم و تمامی تالشم را در حمایت شما به کاربردم، تا از 

  .سازم و سلسله هاي ستم را از دست و پاهاتان بردارم
انّ «:قله تسخیر ناپذیر آزادگی در عبادت شاکرانه از خداي متعال می دانست و می فرمود) ع(امام 

دوا قوماً عبدوا اهللا رغبۀ فتلک عبادة التجار و انّ قوماً عبدوا اهللا رهبۀ فتلک عبادة العبید و انّ قوماً عب
  )342نهج البالغه، حکمت(» اهللا شکراً فتلک عبادة األحرار
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بی گمان گروهی خداي را به سوداي ثواب بندگی می کنند که نیایشی سوداگرانه است و گروهی 
در این میان تنها گروهی خداي . دیگر از ترس، تن به بندگی می دهند، که بندگی برندگان است

  .د که این عبادت آزادگان استي سپاس بندگی می کنن را به انگیزه
نهج (» عتق من کل ملکۀ.... فانَّ تقوي اهللا«و در همین رابطه راز آزادگی را در تقواي الهی می داند 

، ص 1، ج 1372معادیخواه، . (بی گمان تقوي آزادگی از هر بردگی است) 386البالغه، حکمت
   )61 ـ 64

 شکر و سپاسگزاري است ولی انگیزه عبادت علی عبادت انسانهاي آزاد از بیم و امید به انگیزگی
. که سر دسته آزادگان بشري است، احساس شایستگی خداوند براي عبادت است) ع(بن ابی طالب 

  )49، ص1379جعفري، (
تا زمانی که انسان به . ایمان به خدا ضامن آزادي آدمی از غیر خداست) ع(از منظر امام علی 

خدا نبندد، در بندگی غیر خدا به سر می برد و طعم آزادي حقیقت هستی روي نکند و دل به 
انسان، آزاد از غیر خدا آفریده شده و شایسته نیست جز در برابر خدا سر خم .حقیقی را نمی چشد

تالش پیام آوران الهی این بوده است که . کند و گوهر آزادي و آزادگی خود را ارزان بفروشد
 جز خدا نجات دهند و به بندگی حق، یعنی آزادي مطلق آدمی را از دام بت ها و هر معبودي

  .برسانند
فبعثَ اهللا محمداً صلّی اهللا علیه و آله بالحقّ لِیخرِج عباده مِن عبادةِ األوثانِ الی عبادتِه و من طاعۀ «

  )147نهج البالغه، خطبه (» الشیطان الی طاعتِه
را از پرستش بتان بیرون آرد و به عبادت او را به حق برانگیخت، تا بندگانش ) ص(پس خدا محمد 

  .وادارد، و از پیروي شیطان برهاند، و به اطاعت خدا کشاند
، 1388دلشاد تهرانی، . (بنده دیگري مباش که خداوند تو را آزاد آفریده است: و بعد فرمود

  )64ص
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ز زنجیرهاي اسارت طبیعی است که یکی از مهمترین هدفهاي انسانی پیامبران، آزاد ساختن انسانها ا
در سطحی )157: اعراف(» ویضَع عنهم اِصرَهم و الْأغالل الّتی کانت علیهم«است که به مقتضاي 

در نهج ابالغه این برنامه اساسی پیامبران به عالی ترین وجه تعقیب . وسیع و گسترده انجام می گیرد
آزادي از . یق قرار گرفته استشده و آزادي انسانها از اسارت در ابعاد مختلف آن مورد توجه دق

زنجیر هوي و هوس، حرص و آز، شهوت و کبر، غرور و نخوت و سایر رذایل اخالقی که بدتر از 
  .شناخته شده است» جهاد اکبر«هر زنجیر اسارت دیگري است و مبارزه در راه آن در منطق اسالم 

اد بانفس آنچنان تاکید شده مخصوصاً در خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار همه جا روي مسأله جه
  )264، ص9، ج1389مکارم شیرازي، . (که در کمتر موضوعی اینچنین تأکید شده است

امام معتقد بود که انسان باید آزاد و آزاده باشد، یعنی در مقام فکر و اراده و عمل، آزادي و 
  .استقالل داشته باشد

رم و ملحوظ بود که در لحظات حساس و تا آنجا محت) ع(آزادي و آزادگی در نظر امیرالمؤمنین 
خطیر، رعایت این اصل مقدس را فراموش نمی فرمود، در تمام محاربات مردم را در اینکه به لشکر 
او بپیوندند یا منزوي شوند آزاد می گذاشت و هیچکس را مجبور نکرد در رکاب او به جنگ 

  . معاویه برود
کسانی را که به :  عمر اظهار نگرانی نکرد و فرموداز بیعت نکردن سعدبن ابی وقاص و عبداهللا بن

  .من و رهبري من احساس احتیاج نمی کنند رها کنید
همه . آزادي فردي را تا آنجا تحمل می کرد که به مصلحت اجتماع آسیب نرساند) ع(امام علی 

 آزاد می مخالفان خود را تا آنجا که علناً شمشیر بر علیه مسلمین از غالف بیرون نیاورده بودند
  )126، ص1361صدر، . (گذاشت و حتی حقوق آنان را از بین المال پرداخت می نمود

، فلسفه زهد را آزادي و آزادگی می دانست، آري دلبستگی نداشتن شرط الزم )ع(حضرت امیر 
عادت به حداقل برداشت از نعمتها و پرهیز از عادت به . آزادگی است اما شرط کافی نیست
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گاندي با روش زاهدانه خویش امپراتوري انگلستان را به . ط دیگر آزادگی استبرداشت زیاد شر
یعقوب لیث صفار با اکتفا به نان و پیاز، خلیفه را به وحشت انداخت و لذا حضرت . زانو درآورد

  . طمع، بردگی جاودانه است) 180نهج البالغه، حکمت (» الطمع رقُ مؤبد«: فرمود) ع(امیر 
زادي است و شورشی است علیه زبونی در برابر لذتها، طغیانی است علیه عجز در زهد علی همان آ

  )238مطهري، بی تا، ص. (برابر حاکمیت امیال
  خالصه و نتیجه گیري 

انسان ها باید آزادي تکوینی و الهی خود را پاس دارند و قید بندگی دیگران ) ع(از نظر امام علی 
اما این آزادي تکوینی که به » غیرك فقد جعلک اهللا حرّاًالتکن عبد «. را برگردن خویش ننهند

مقید به رعایت موازین عدل و حق است و در  اراده و تکوین الهی براي انسان ها فراهم شده، 
  .عملکرد خویش، جایگاهی مسئووالنه در برابر پروردگار دارد

ز سویی بر رعایت چه در دوران خلفاي سه گانه و چه در دوران حکومت خود ا) ع(امام علی 
آزادي تکوینی و الهی انسان ها پاي می فشرد و از سوي دیگر، بهره برداري از این آزادي را براي 
هدایت جامعه به سوي موازین عدالت وحق، ضروري می دانست و انحراف آزادي انسانها را به 

آزادي «علوي در نتیجه، آزادي مسئووالنه در الگوي . سوي حرکت در مسیر باطل بر نمی تافت
است یعنی الزم است انسان ها با بهره گیري از آزادي تکوینی خود، ظرفیت خویش را » مرحله اي

براي حرکت به سوي موازین عدل و حق نشان دهند و مادامی که در این مسیر حرکت می کنند، 
 بویژه حضرت امیر در طول حیات خویش و.بهره برداري از آزادي تکوینی آنان باید افزایش یابد

 ساله خویش تمامی هم خویش را بکاربرد تا هدف اصلی همه انبیاء 5در دوران حکومت قریب به 
و نبی مکرم اسالم را که آزادي انسان از عبادت غیر خدا بود محقق سازد و جامعه اي بر مبناي 

ت و آزادي از اسارت درون و برون بنا سازد و همه مخاطبان خویش را از بندگی، تعهدات، طاع
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والیت شیطان وبندگان به سوي عبادت، اطاعت و والیت اهللا درآورد و در این امر ضمن وصول به 
  .مراتبی از معنویات دین نورانی اسالم، یادگاري جاویدان براي نسل آتی بجاگذاشت
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، بنیاد نهج البالغه، و نهج البالغه) ع(خدا وجهان و انسان از دیدگاه علی بن ابی طالب ، 1379جعفري، محمدتقی، 
  تهران، چاپ اول

  .، ترجمه عزیز کیاوند، نشر البرز، تهرانفرهنگ سیاسی معاصر، 1375رابرتسون، دیوید، 
  .، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، چاپ چهارم)ع(زندگانی امیرالمؤمنین ، 1374رسولی محلّاتی، سید هاشم، 

، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، تهران، چاپ )ع(دانشنامه امام علی ، 1386رشاد، علی اکبر، 
  .چهارم

زین العابدین قربانی، دفتر نشر فرهنگ -  خسروشاهی، ترجمه سیدهادياسالم وصلح جهانی، 1372سید قطب، 
  .اسالمی، تهران
  .، نشر مهر، قم، چاپ اولترجمه نهج البالغه، 1366شرقی، محمدعلی، 

  .، دارالثقافه، بیروت، چاپ دومنظام الحکم واالراده فی االسالم، 1990شمس الدین، محمدمهدي، 
  .، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، تهران، چاپ دومیه السالممرد نامتناهی علی بن ابیطالب عل، 1361صدر، حسن، 
  ، انتشارات نهج البالغه، تهران، چاپ اول )ع(سیاست امیرالمؤمنین علی ، 1379صدر، حسن، 

  .، نشر سپهر، تهران، چاپ پنجمترجمه نهج البالغه، 1384فارسی، محسن، 
  .نگ اسالمی، تهران، دفتر نشر فرهاسالم وحقوق بشر، 1372قربانی، زین العابدین، 
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  ، انتشارات نهج البالغه، تهران، چاپ اولحقوق از دیدگاه نهج البالغهقربانی، زین العابدین، 
  .، ترجمه امیرجالل الدین اعلم، نشر امیرکبیر، تهرانتحلیلی نوین از آزادي، 1387کرنستون، موریس ویلیام، 

  .یر کبیر، تهران، انتشارات اممیزان الحکمه، 1386محمدي ري شهري، محمد، 
  .، انتشارات صدرا، قمسیري در نهج البالغهمطهري، مرتضی، بی تا، 
  ، نشر ذره، تهران، چاپ اول)فرهنگ تفضیلی مفاهیم نهج البالغه(فرهنگ آفتاب ، 1372معادیخواه، عبدالمجید، 

ن چاپ و انتشارات وزارت ، جلد دوم، سازمااز نگاه دانشوران) ع(امام علی ، 1380مهریزي، مهدي ـ ربانی، هادي، 
  .فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران، چاپ اول

  .91تا64، صص6و5، ش76، قبسات، پاییز وزمستان»آزادي در خاك«، 1376نصري، عبداهللا، 
  .، ترجمه عزت اهللا فوالدوند، نشر خوارزمی، تهرانآزادي وقدرت وقانون، 1373نویمان، فرانتس لئوپولد، 
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رساله مختصر " و" دیدگاه نهج البالغه"بیقی آزادي ازبررسی تط

   نوشته جان استوارت میل"آزادي
  

  )استادیار تاریخ و تمدن دانشگاه زنجان(بهرام بهرامی 
  )استادیار تاریخ و تمدن دانشگاه زنجان(بهرام امانی چاکلی

  ) دانشجوي کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن دانشگاه زنجان(آمنه نشاط 
  

  چکیده
 گرفته شده که در "آزاتیه" ویا واژه پهلوي "آزاته"ژه آزادي طبق نظر برخی از واژه اوستایی وا

آزادي اصطالح نسبی است که در . آمده است...زبان فارسی در معانی مختلفی ازجمله رها بودن و
در .طول دوران هاي مختلف با توجه به شرایط واوضاع زمانه تعاریف مختلفی به خود گرفته است

جمله نگرش انسان به جهان هستی وبرداشتهاي او ازعریف آزادي مسائل بسیار زیادي دخیل هستندت
در قرآن نیز بر اساس آیات مختلف اصلی ترین وابتدایی ترین معناي آزادي داشتن اختیار . از آن

اند  نیز در نهج البالغه تالش کرده)ع(حضرت علی. قرار دارد) مجبور شدن(است که در مقابل جبر 
در این مقال سعی شده است . تا ذیل هر موضوعی مفهوم آزادي را براي مردم جامعه تشریح کنند

تا بابیان نظرات جان استوارت میل در زیرگفته هاي آن حضرت طی بیان ارتباط آزادي با انسان، 
 در اظهارات موال ي متقیان. سیاست، ایمان وعدالت جامعیت کالم ایشان هر چه بیشتر آشکار شود

زمینه انواع آزادي بسیار فراتر از جان استوارت است لذا در این گذار ضمن بررسی موضوعات 
  .مشترك به جنبه هاي خاصی از منظر امام همچون آزادي معنوي نیزاشاره شده است

  .، جان استوارت میل)ع(نهج البالغه، آزادي، امام علی: واژه هاي کلیدي
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  : مقدمه
داراي ابعاد وشامل موضوعات مختلف ) علیه السالم(فکار ونظریات امام علی نهج البالغه انعکاس ا

یکی از هدایاي زیباي .وعمیقی است که از شاخه هاي درایت ودانش امام در آن آزادي می باشد
علیه (امام علی .خدا به بشریت، شهد شیرین آزادي است که در سفره سرشت انسان نهاده شده است

کند وانسان را از اینکه وجودش ازآزادي حمایت میاص برجسته اي است کهاز نمونه اشخ) السالم
آزاد رابرده دیگري مباش که خدا تو": فرمایدحضرت می. کنددر فرمان دیگري دربیاید، نهی می

که در نگاه آن حضرت متجلی است اینکه یکی از مسائل مهمی) 372، ص1382دشتی، (".آفرید
عالش آزاد است وبایداز این آزادي در جهت رهایی روح وصالح انسان در انجام اعمال واف

به طور کلی آزادي در دنیا در گروعدم تعلق به زیورهاي زیباي دنیا . سرنوشتش بهره بگیرد
اما اگر کسی به این مقام بلندآزادي رسید، یعنی توانست که .وگسستن از وابستگی هاي دنیاست

) علیه السالم(امام علی .دي دیگران، تالش وجهاد کندهدایتگر خود باشد، موظف است براي آزا
ایها الناس ان آدم لم یلد سیدا و ال امۀ و  «":در مورد مجاهدت خود در راه آزادي مردم می فرماید

در مغرب نیز بحث از آزادي مقوله اي است که همیشه ). 372همان، ص(»  ان الناس کلهم احرار
یکی از نظریه پردازان در این زمینه جان . ان ناپذیر بوده استبازار داغی داشته وبحث برسر آن پای

در این مقاله سعی برآن است که بعد از تعریف معناي لغوي واصطالحی  .استوارت میل است
آزادي وبیان تفاوت عصر امام علی علی السالم و جان استوارت میل به طور مختصر، اقسام آزادي 

 عناوین آزادي و انسان، آزادي وسیاست، آزادي را از دیدآن حضرت واستوارت میل تحت
وایمان، آزادي وعدالت، آزادي معنوي بررسی شود البته الزم به ذکر است بحث آخر فقط از منظر 

چراکه جان استوارت د ر این زمینه چندان بحث نکرده . مورد ارزیابی واقع شده است)ع(امام علی
  . است
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  :معناي لغوي آزادي
گرفته شده و در » آزاتیه «و یا واژه پهلوي » آزاته «طبق نظر برخی، از واژه اوستایی » آزادي «  واژه 

رها بودن، یله بودن، منقطع بودن، خالص : از جمله. زبان فارسی در معانی مختلفی بکار رفته است
بودن، آزادمردي، خالصی، شادي، خرمی، قدرت انجام و ترك عمل، قدرت انتخاب، حریت، 

ي آزادي در زبان  معادل واژه). 1/44. 1371فرهنگ معین، ...( خشنودي واختیار، عتق،
بوده واین واژه در زبان عربی به صورت ) به تشدید راء( »حر«مصدر )حریات :جمع "حریۀ"(عربی

اختیار، عتق، رهایی از تعلقات دنیوي و خالص نمودن خویش در : استعاري در معانی مختلفی چون
بکار ... داوند، اراده، برگزیده هر چیز، اشراف، شرافت، مرد معقول ورضاي خراهجهت خدمت در

  »herحیر «زبان سریانی درو» horحور «در زبان عبري » حر«رفته است و معادل دقیق واژه عربی 
، "fredo"و در زبان انگلیسی واژه » librteهزبان فرانسه واژودر»libertasزبان التین واژه ودر

  ). ذیل ماده حر1377ه دهخدا، لغتنام.(می باشد
  :معناي اصطاحی آزادي

  آزادي اصطالحی نسبی است که در طول دوران هاي مختلف با توجه به شرایط و اوضاع زمانه 
هایى است که اندیشمندان و نظریه  این واژه از جمله واژه. تعاریف مختلفی به خود گرفته است

ولی تا کنون به یک تعریف مشترك و اندارائه دادهآنازپردازان تعابیر و برداشت هاى مختلفى
آزادي از گستره وسیع معانی ممکن برخوردار «: استموریس کرنستون گفته. اندجامع نرسیده

در تعریف از آزادي مسائل بسیاري دخیل هستند ازجمله نوع ). 13ص ,1359کرنستون، (»است 
جهان داراي : ال جهان بینی الهی می گویدنگرش انسان به جهان هستی و برداشتهاي او از آن مث

نگرش حضرت . مبدا و معاد است وانسان با مرگ نابود نمی شود بلکه به جهان دیگر راه می یابد
جهان : در مقابل این بینش، جهان بینی مادي است که می گوید.علی بر آزادي از همین نوع است

نجامی ندارد و زندگی انسان نیز میان هستی چیزي جز همین جهان محسوس مادي نیست و آغاز و ا
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در قرآن نیز براساس آیات مختلف . تولد و مرگ خالصه می شود و پس از مرگ، نابود می گردد
-قرار)بودنمجبور(جبرترین معناي آزادي، داشتن اختیار است که در مقابل ترین و ابتدایی اصلی

   ).3انسان، 29، کهف35بقره.(دارد
اختصار به انواع آزادي از دیدگاه نهج البالغه این بحث بهبحث آزادي، درمگستردگیبا توجه به

 .ي جان استوارت میل را درباره آزادي به طور خالصه بررسی می کنیم می پردازیم وسپس دیدگاه
ي دیدگاه ها و شرایط حضرت علی  البته قبل از پرداختن به موضوع اصلی باید چند نکته را درباره

  .جان استوارت میل بیان کردعلیه السالم و 
  :دیدگاه ها و شرایط عصرحضرت علی علیه السالم و جان استوارت میل

ي آزادي می پردازد و وقتی  حضرت علی علیه السالم در مقام یک حاکم جامعه به سخن درباره-1
را امام ) ع(خصوصا براي شیعیان که علی (اوسخن میگوید صحبت هاي او حجت تلقی می شود 

لذا او باید جامع ومانع به سخن گویی بپردازد درحالی که جان استوارت میل به ). دانندخود می
  . عنوان یک اندیشمند ومتفکر سیاسی ونهایتا یک فیلسوف دم از آزادي می زند

انواع آزادي را در ذیل موضوعات گوناگون توضیح داده، راه هاي رسیدن به آن ) ع( علی علی-2
گزارد تابا تفکر به آزادي صحیح برسند وهرگز درصدد القاي نظر مختار میرا بیان کرده ومردم را 

ولی طی بررسی نظرات میل به این نتیجه میرسیم که اکثر صحبت هاي او حول .خود بر مردم نیست
آزادي سیاسی می چرخد واکثر مباحثات او براي این است که نظر خودرابراي مردم را توضیح 

  .ترین استه نظر او درستداده وآنها را قانع کند ک
 البته شرا یط اجتماعی و اتفاقات رخ داده در هر زمان نیز باید مورد توجه واقع شود امام علی -3

کند که مردم قدرت بیشتر را معادل آزادي می دانندآنها توانایی درك زمانی صحبت آزاي می
آزادي میگوید که انقالب عظیم اما جان استوار میل زمانی سخن از . آزادي معنادار را نمی فهمند

در زمان او بحث جدال آمیزي بین آزادي . صنعتی رخ داده ودر تمام زمینه ها تاثیر گذاشته
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خواهانی که اصالت را به فرد می دادند با آزادي خواهانی که اصالت را به جامعه می دانند بوده 
  . است

کاتی باشد که مفهوم آزادي از منظر  نکته دیگري که بسار حائز اهمیت است وشاید از جمله ن-4
به خدا و ) ع(و جان استوارت میل را متفاوت می کند اعتقاد داشتن حضرت علی ) ع(امام علی 

داند  ات و اندیشه هایش مالك را خدا میحضرت علی در تمام مباحث. اعتقاد نداشتن میل به اواست
در حالی که . کند او تفسرو تشریح میحتی آزادي فردي را نیز در نگاه با خداوند ورابطه فرد با

بزرگترین احترام به خداوند این  «:مشهورترین گفته جان استوارت میل در مورد خدا این است
  ».است که بگوییم چیزي نمیدانیم

  "رساله مختصر آزادي" و" دیدگاه نهج البالغه "آزادي از
به مسائلی همچون مختار بودن حضرت علی به عنوان حاکم زمانه خود تالش می کرده تا باتوجه 

ي آن را براي مردم  موضوع آزادي ومحدوده... ي تعقل وتفکر انسانها و انسان، آمدن پیامبران، قوه
البته حضرت زمانی براي مردم آزادي را توضیح می دهد که مردم . تحت حاکمیت خود بیان کند

قدرت یکی می دانستند وبابسیاري از تازه با اسالم آشنا شده اند، کسانی که تادیروز آزادي را با 
ایشان در گفتار .بیگانه بودند... مفاهیم آن ازجمله آزادي اجتماعی، آزادي بیان، آزادي وعدالت و

حریت را به مردم آموخته و اختیار انسان را در سخن و کردار یا آزادمنشی و و رفتار خود، 
ال اختیاري و آزادانه انسان ارزیابی کرده دآورشده و پاداش وجزا در آخرت را نیز در راستاي افع

آیا رفتن ما به : به عنوان مثال حضرت در پاسخ به یکی از سپاهیان در سفر شام که می پرسد.است
را نفی ) آزاديعدم اختیار و(شام به قضا و قدر الهی است؟ قائل شدن به جبر و قضا و قدر حتمی 

 ما از روي جبر و قضاي حتمی باشد و ما آزاد و می کنند و می فرمایند که اگر افعال و حرکات
ووعده و وعید به ثواب و عقاب هم بی مورد مختار نباشیم دراین صورت، پاداش و کیفر دادن باطل

نهی الهی و طاعت یا معصیت است، اما خداوند متعال بندگانش را آزاد و مختار آفریده واساساً امرو
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انسانهاست از همین روست که خداوند متعال رسوالن و خداوند همه برمبناي اختیار و آزادي 
ویحک لعلک ظننت قضاء الزماً و قدراً «.کنندهدایتراانسانهاتافرستادآسمانیباکتبراپیامبرانی

حاتماً، و لوکان کذلک لبطل الثواب و العقاب و سقط الوعد و الوعید، إن اهللا سبحانه امر عباده 
 و لم یعص مغلوباً و لم یطع مکرهاً و لم یرسل االنبیاء لعباً و لم ینزل …تخییراً و نهاهم تحذیراً 

 متفکر انگلیسی سده نوزدهم، نماینده جان استوارت). 454ص, 1382,دشتی(»…الکتب للعباد عبثاً 
مکتب لیبرالی و میانجی مکتب هاي سیاسی لیبرالیسم و سوسیالیسم و به اعتباري برجسته ترین 

وي فرزند دوران انقالب صنعتی است در این دوران تحول . است”سیال لیبرالیسمسو“نماینده فکري 
این حرکت حتی در اندیشه ها و افکار افراد . نه تنها در صنعت بلکه در تمامی امور صورت گرفت

ها بر چند ستون  ساختار این اندیشهاو افکار واندیشه هاي متعددي داشت که . هم تاثیر گذاشته است
هاي  این ستون. ر بود که هر یک نمایشگر تأثیري بود که او از پیشینیان پذیرفته بودعمده استوا

هاي الك و هیوم و نیز بنتام پرورده  که ازطریق سنت اندیشهگرایی تجربه: اصلی عبارت بودند از
هاي هاچیسن، بکاریا، هیوم و  آیین سودخواهی یا اصالت فایده که بذر آن با اندیشه. بود شده

وس پاشیده شد، در نظام فکري بنتام به بار نشست و به همت استورات میل رنگ و رویی هلوسی
ي پرورش  را الزمه تر به خودگرفت و آزادي خواهی و دموکراسی که استورات میل آن انسانی

استوارت میل معتقد بودکه پیشرفت . دانست ي اصلی پیشرفت فردي واجتماعی می فردیت و مایه
این بهتر شدن زمانی .تنها در نتیجه بهتر شدن افراد ممکن است صورت گیردسیاسی و اجتماعی 

امکان پذیر است که آزادي وجود داشته باشدو افراد تحت تاثیر آن بتوانند استعدادهاي خود را 
کند که جدال ي آزادي بحث می جان استوارت زمانی درباره. پرورش داده و به کمال برسند

کوشیدند فرد را محکوم قدرت اجتماع سازند  فردي با کسانی که میفکري بین طرفداران آزادي
  . ي سیاسی روز بوده است بزرگترین مسئله
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  آزادي و انسان-1
لذا آزادي جزء حقوق اولیه او محسوب میشود از . کند  حیات انسان با مفهوم آزادي معنا پیدا می

 را به "ي مختصر آزادي  رساله" و"البالغه منظر نهج "ي انواع آزادي از این رو اولین بحث در باره
امیرالمؤمنین علی . بررسی آزادي به عنوان یکی از ارزش ها وحقوق انسانها اختصاص می دهیم

علیه السالم در منزلت و جایگاه آزادي، آن را الزمه وجودي انسان و از جمله حقوق انسان به شمار 
, همان( آن خداوند تو را آزاد آفریده است بنده دیگري مباش و حال: می آورند و می فرمایند

یعنی، هر فرد انسانی که بدنیا می آید اصالتاً آزاد است و هیچ کس تحت هیچ شرایطی )372ص
حق ندارد این حق طبیعی را از او سلب کند مگر اینکه خود فرد به دالیل مختلف به بردگی 

ند هم نیست بلکه با توجه به اصل مسئول دهد، البته این به معناي آزادي بی قید و بدیگران تن در
بودن انسان در قبال تمام افعال اختیاري خود، آزادي او توأم با مسئولیت و محدود به تعرض نکردن 

اي مردم، هیچ : و در ادامه همان جمله می فرمایند.و نرساندن ضرر و زیان به آزادي دیگران است
 اند، بلکه تمامی انسان ها به طور یکسان، آزاد به دنیا آدمیان آقا یا برده دیگري آفریده نشدهیک از

با ). 372، ص1382؛دشتی، 112، ص 1390شعبانی،  (.آمده اند و کسی را بر دیگري امتیازي نیست
توجه به این جمله امام به نظر می رسد که منشأ همه آزادي ها این است که انسان آزادي شخصی 

ن آزادي را برگزیند که او را از تمام قید و بندهاي ذلّت بار آخود را با تمام اقسام آن بشناسد و
 ریشه در خلقت انسان دارد و الزمه وجودي "آزادي"حق . آزاد کرده و به سعادت ابدي برساند

یعنی بنابر این دو گفته موال انسان باید تالش کند آزادي اخالقی و معنوي را به دست . انسان است
و عنان اختیار وآزادي خود را بدون ا و هوس هاي نفسانی گرفتار نسازدبیاورد و خود را در بند هو

  .ي خداوند باشند انسانها فقط باید بنده. ي آنها نشودهیچ دلیلی دست دیگران ندهد تابنده
اواصالت و .   بحث آزادي از نظر جان استوارت میل به طور کلی حول آزادي فردي می گردد

منظور او از . فردیت برمی خیزد ارت میل با نیروي تمام به دفاع ازآزادي را به فرد می دهد استو
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در نتیجه تجلی . فردیت تحقق یافتن و به کمال رسیدن استعداد هاوذوقها و سلیقه هاي فردي است
بروز این استعدادها و ذوقهاي فردي تنوع و رنگارنگی در اجتماع پیدا می شود و فرهنگ و تمدن 

 سود بشري تازمانی که عقل انسانی به سر حد کامل نرسیده در این ": تغنی می شود او معتقد اس
است که اختالف عقیده میان مردم باشد ومیدان فعالیت آزاد در اختیارتمام کسانی که سرشت ها و 
خصلت هاي گوناگون دارند گذاشته شود به شرطی که آزادي عملشان لطمه به دیگران 

  )148، ص1385استوارت میل، (".نزند
 : آزادي وسیاست-2

 دراین قسمت به را بطه آزادي وسیاست از نگاه دو کتا ب می پر دازیم چرا که به نظر میرسد این 
البته دیدگاهی هر کدام با دیگري متفاوت است که د ادامه بیان . موضوع بحث مشترك آنها باشد

  . ان مطرح می شوددراین قسمت مطالب تحت دو عنوان آزادي در انتخابات وآزادي بی. می کنیم
  :الف ـ آزادي انتخابات

مردم از هر سوي روي به من ] بعد از قتل عثمان[ بیان می دارد که 137  حضرت علی در خطبه 
نهادند و مانند یال کفتار پشت سرهم ایستادند بطوري که براثراز ازدحام و انبوهی جمعیت حاضر 

همانند ".مانندگوسفند فراگرفتندمرارافشدواطآزردهودوپهلویمگشتفشرده براي بیعت حسنان
ماده شتري که روي به بچه هایش می آورد با اشتیاق و ولع روي به من آوردید در حالی که می 

، دست خودم را بستم ولی شما آنرا گشودید، دست خودم را از دستانتان بیرون !بیعت! بیعت: گفتید
این مسئله اشاره به روي آوردن ).180ص,1382, دشتی("کشیدم، شما آنرا به سوي خود کشیدید

در . براي زمامداري جامعه است) ع(آزاد و مصرانه با امام علی مشتاقانه و عمومی مردم و بیعت
ومن به دنبال مردم نرفتم بلکه آنها روي به من آوردند، من با آنان بیعت نکردم "ادامه می فرمایند 

اقبال مشتاقانه و عمومی . )420ص,همان.(کردندبیعتمنباوخواستنداصراربابلکه این مردم بودندکه
آزاد مردم را براي انتخاب و بیعت با ایشان براي امر زمامداري و خالفت باعث شد که امام در آن 
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) مردم( بیعت شما در ادامه می فرمایند. اوضاع شلوغ حاکمیت جامعه مضطرب را به عهده بگیرند
بلکه بیعتتان در کمال اختیار و آزادي و با اشتیاق و بدون . شه نبودبا من شتابزده و بدون فکر و اندی

- بودهمنهیچ گونه ترس و واهمه اي بلکه بدون هیچ گونه تطمیع و وعده و وعید از طرف

مردم با من بیعت کردند، نه به دلیل تسلط و قدرت حکومتی که آنها را ").180ص,همان(است
 پاداشی که براي بیعت کنندگان در نظر گرفته شده مجبور کرده باشد و نه به دلیل مزد و

همه مردم با من بیعت کردند البته نه با اجبار و نه با اکراه، بلکه بیعت کردند با "و )420,همان("باشد
  )342ص ,همان ("اشتیاق و رغبت و مختار و آزاد

ردم در براساس آنچه گفته شد در سیره عملی و سیاست امام علی، آزادي مشارکت عمومی م
انتخاب زمامدار جامعه به نحو احسن و اکمل وجود داشت و امام هیچ کس را براین کار مجبور 

که امروزه همه به دنبال دست یابی به نکرده اند که ابن انتخابات نمونه بارز از آزادي انتخاباتی است
  .آن هستند

ز تاریخ ملل جهان که  در بخشی ا": جان استوارت میل می نویسد" مختصر آزادي"  در رساله
 کشمکش بین -آشنایی ما با آن قدیمی تر است مخصوصاً تاریخ ملل یونان و روم و انگلستان 

در زمانهاي قدیم . ترین فصول سرگذشت ملی این اقوام را تشکیل میدهدآزادي و قدرت بر جسته
و حکومتشان ) تباعیا طبقه اي از همان ا(این کشمکش عبارت از مبارزه اي بود که اتباع یک کشور

معناي آزادي در آن تاریخ بطور خالصه عبارت از حفاظت افراد در مقابل . صورت میگرفت
در نظر مردمان آن دوره زمامدارانی که بر آنها حکومت میکردند . اجحاف زمامداران سیاسی بود

دم تثبیت شده بر مر چیرگی و برتري زمامداران. لزوماً میبایست با طبقه مردم دشمنی داشته باشند
بود وتوده مردم یا جرات نمیکردند یا اینکه مایل نبودند براي درهم شکستن آنها نبرد کنند قدرت 
در دست اینان مانند حربه اي بود که میتوانستند آنرا همچنانکه بر ضد دشمنان خارجی به کار 

ناتوان جامعه طعمه از این رو براي اینکه اعضاي . میبردند بر ضد اتباع خویش نیز به کار برند
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الشخورهاي بی شمار سیاسی نشوند مردم احتیاج به الشخوري داشتند که زور و قدرتش از تمام 
ولی چون الشخور . الشخورهاي دیگر بیشتر باشد و نگذارد که آنها معترض افراد ناتوان بشوند
 جز اینکه همیشه در کبیر نیز پیوسته در فکر تعرض به جان و مال مردم بود اینان چاره اي نداشتند
منظور میهن پرستان . یک وضع دفاعی زندگی کنند و مواظب چنگال و منقار الشخور حاکم باشند

در آن ایام این بود که قدرتی را که زمامدار بر جامعه اعمال میکرد محدود کنند و معناي آزادي 
یان دراز دچار چالش ها ابن اندیشه در طی سال. در نظر آنها همین محدود کردن قدرت زمامدار بود

و تطورات گونگون شد تا که این سیر کاروان به مرحله اي رسید که مردم این فکر فرتوت را که 
زمامداران آنها لزوما باید براي خود قدرت مستقلی باشند و منافعی ضد منافع خلق داشته باشند به 

ید که سران سیاسی کشور بهتر در مرحله نوین، این فکر به نظر آنها صحیح تر رس. دور انداختند
است بمنزله خدمتگزاران خلق یا نمایندگان آنها باشند که مردم به میل و اراده خود بتوانند آنها را 

در آن تاریخ مردم عقیده . هرچند سالی یک بار عوض کنند) اگر از طرز کارشان خشنود نبودند(
 که اقتدارات حکومت هرگز به زیان داشتند که فقط بدین وسیله میتوان تضمین کامل بدست آورد

استوارت میل، (البته این اندیشه ازسوي خود جان مورد نقد واقع شده است. آنها بکار نخواهد رفت
او معتقد بود که منبع ظلم تنها سیاستمداران نیستند بلکه جامعه نیز می تواند ). 29-26، صص1385

ام خود را اجرا می کند و اگر این احکام جامعه احک. بعنوان عامل ظلم بر روي افراد عمل کند
اشتباه باشند و یا در حوزه هایی پیاده شوند که اساسا ربطی به جامعه ندارند، ظلمی که ایجاد می 
نمایند سخت تر از هر نوع سرکوب سیاسی است، چون راه هاي کمتري براي گریز از آن وجود 

ندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد و روح دارد و به نحو عمیقتر و با ابعاد وسیعتري جزئیات ز
  )33همان، ص. (فرد را به بردگی می کشد

توان اذعان کرد که دنیاي افکار و گفته هاي جان استوارت میل می) ع(   باتوجه به بیانات امام علی
 امام علی علیه اسالم اظهار می. جان بسیار حقیرتر از آن است که بشود با آن حضرت مقایسه کرد
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ولی جان باوجودگذشت تقریبا هزار . دارد که هنگام بیعت بامن مردم آزاد بودند هیچ اجباري نبود
سال از آن دوران هنوز تازه بحث می کند که چگونه می شود از ستم رهایی پیدا کرده وبراي 

  .انخاب رهبرآزادي داشت
  آزادي بیان - ب

باشد بلکه بعد از آن نیز مردم باید نتخابات نمی  ازدیدگاه نهج البالغه آزادي فقط محدود به زمان ا
. بتوانند نظرات وانتقادات خود را به راحتی وبدون هیچ ترسی به گوش مسوالن زمانشان برسانند

امام علی علیه السالم به عنوان حاکم نمونه در این باره اصرار می ورزد که مردم آزادانه نظرات 
راي دست یابی به یک حکومت حکیمانه باید همه مردم در خود را بیان کرده و معتقد هستند که ب

ا من چنانکه با گردنکشان، سخن ب": آن شرکت فعال داشته باشند لذا در این باره می فرمایند
) از روي ترس(، سخن مگویید و چونانکه از تندخویان )با ترس و واهمه و لکنت زبان(گویند  می

نشوید و خودتان را پنهان نکنید و با تکلف و دوري و کناره جویی می کنند، از من دور 
ظاهرآرایی با من اختالط نکنید و شنیدن سخن حق را بر من سنگین مپندارید و نمی خواهم که مرا 

کنیدواز گفتن سخن حق و یا مشورت درباره عدالت با من از من تعظیممنبرايوبزرگ انگارید
بندگان و مملوك پروردگاري هستیم که ) ما مردممن زمامدار و ش(خودداري نکنیدچرا که همه ما 

حال که همه ما از نظر خلقت و داشتن یک پروردگار ). 316ص, همان("جز او پروردگاري نیست
مثل هم هستیم چرا شما از زمامدار بترسید وازاو واهمه داشته باشید بلکه او را هم مثل خودتان 

یان کنید، چرا که زمامدار شما از شنیدن حرف بدانید و به وي مشورت بدهید و سخن حق تان را ب
  . حق، إبا نمی کند

به مالک اشتر می دهد این است که ) ع(در عهد نامۀ مالک اشتر، یکی از دستوراتی که امام علی 
در میان مردم، طوري رفتار کند که مردم او را از خود بدانند و با مردم، مهربان و متواضع باشد 
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-او بیاندربرابر  خودراسخنانبتوانند  وآشکار واضحبطور وه آزادانبطوري که، مردم

  ).414ص,همان(کنند
گردد آنها به   یکی از نمونه هاي بارز در زمینه آزادي بیان در زمان حضرت علی به خوارج بر می

معه کردند تا آنجا که بیانات آنها به بروز اختالفات در جاصورت آزادانه عقاید خود را ابراز می
 از مصادیق آزادي بیان که در یکی. منجر شد و علی علیه السالم مجبور به برخورد با آنها شد

-اینگونهبهرافرضیهاینالبالغه نیز با آن اشاره شده امر به معروف ونهی از منکر است امام نهج

اد، زمامداري و امر به معروف و نهی از منکر را ترك نکنید تا بدترین فرد از افر. کندمییاداوري
  )398ص,همان. (حکومت شما را بدست نگیرد

معتقد است چون همه آدمیان خطا او . استوارت میل به مبحث آزادي اندیشه توجه ویژه دارد
پذیرند هیچ کس حق ندارد عقیده مخالف را خاموش کند زیرا عقیده تازه اي که مخالف عقیده 

اگر عقیده اي که . اي دارد یا خالف حقیقت استمرسوم است یا حقیقت است یا از حقیقت بهره 
آن را خاموش می کنیم عین حقیقت باشد نه تنها با خاموش کردن آن نسبت به صاحب عقیده 
جنایت کرده ایم بلکه نسبت به سایر افراد آدمی و نیز نسبت به نسلهاي آینده نیز جنایت کرده ایم 

. دن آن از آدمیان رهاننده آنان را گرفته ایمزیرا حقیقت نجات دهنده آدمی است و با خاموش کر
اگر نیمی از حقیقت باشد باز حکم همان است و اما به فرض اینکه ما خطا پذیر نباشیم و بدانیم که 

است باز خاموش کردن آن گناه است زیرا وجود آن الزم است تا  این عقیده خالف حقیقت
 همچنین ) 57، ص1385استوارت میل، (دا کندحقیقت در برخورد با آن جلوه و تابناکی بیشتري پی

هیچ بحثی نمی ". او عقیده دارد در حیطه آزادي اندیشه و بیان آن باید آزادي مطلق حاکم باشد
تواند توجیه بخش محدود نمودن عرضه عقاید به مردم باشد و نمیتوان براي مردم تصمیم گرفت 

ض کنیم حکومت کامال با مردم است و اصال فر":  او بیان می کند".که چه چیز را مجازند بشنوند
ولی مردم حق ندارند . در فکر اعمال قدرت و فشار به مردم نیست مگر آنکه خواست مردم باشد
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قدرت خود . چه راساً و چه از طریق حکومت بر افراد جامعه اعمال فشار و محدودیت نمایند
ی با هم ندارند و اعمال محدودیت در این زمینه بهترین و بدترین حکومت ها فرق. نامشروع است

اگر تمام ابناء بشر جز یک نفر عقیده واحدي . با خواست عمومی به همان اندازه آزار دهنده است
داشته باشند، تمام مردم همانقدر حق دارند آن یک نفر را ساکت نمایند که آن یک نفر اگر قدرت 

  )56همان، ص (".داشت حق داشت بقیه را ساکت کند
  : وایمانآزادي- 3

در ادامه بحث هاي قبلی این بحث مطرح می شود که آیا ایمان آوردن به خدا باعث سلب آزادي 
ازآزادي معرفی از انسان نمی شود؟دراین زمینه حضرت علی نه تنها الزمه توحید را دست برداشتن

ت انبیاعلیهم نکرده اند و نه تنها دین وایمان را منافی آزادي ندیده اند، بلکه اصال هدف از بعث
 محمدصلی - تبارك و تعالی -خداوند : السالم و کارکرد دین را آزادي انسان دانسته و فرموده اند

اهللا علیه وآله را به حق فرستاد تا بندگانش را از بندگی تعهدات، طاعت و والیت بندگانش به سوي 
 پاسخ گویی به و براي)202، ص1382دشتی، . (عبادت، عهد، طاعت و والیت خود آزاد سازد

سوال مطرح شده تاکید می کند که پرستش بندگان سودي براي خدا ندارد، بلکه مایه کمال خود 
  . آن هاست

ي آزادي و  آقاي حداد عادل معتقد است که در طول تاریخ آراي متفاوت حتی متضادي درباره
ینند و آزادى را یک دسته کسانی که خدا را برمى گز. رابطه آن با دین وایمان مطرح شده است

نمایندگان این دسته مى توان در عالم اسالم به متکلمان اشعري اشاره  رها مى کنند از میان
مختار باشد، با فرض خدایى که قادر و عالم  اشاعره معتقد بودندکه فرض وجود انسانى که.کرد

تاثیر در ایجاد و افعال  االّ اهللا المؤئثر فى الوجود قاعده آنان با تمسک به. منافات دارد, مطلق باشد
کردند و به طریق اولى آزادى و اختیار او را منکر انسان سلب می را از هر موجود دیگرى از جمله

  . مى شدند
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خدا را کنار می ,   دسته دوم کسانی هستند که در مقابل این نظریه ایستاده و جانب آزادى را گرفته
 انسان است و گرفتن جانب آزادى، در واقع انتخابآزادى رکن اصلى ذات , از نظر اینان. گذارند

در نظر او کمال مطلوب انسان .   است از نمایندگان این دسته نیچه. انسان و نفى اعتقاد به خداست
داند و ازخدا را با میل به رهایى و آزادى مغایر مى او اطاعت. است که خود ارزش گذار باشد آن

وى معتقد است، . میراندور و شوق و نشاط را در انسان مىش هامعتقد است به ویژه خداى مسیحی
استقالل انسان و دلبستگى به آینده خدا نا باورى مى طلبد، ایمان نشانه نیرومندى و آزادى عقلى و

  ).3ص ,1387, عادل (.ناتوانى، ترس، تباهى و نگره نفى کننده زندگى است
دیگر اگر آدمی تمام اصالت را به خدا بدهدکهشود پاسخ گفت   در نقد این دونظریه این گونه می

سازگاري ي آزادي و این که بخواهد به بحث دربارهبرسد بهبراي انسان هویتی قائل نیست چه
جواب دسته دوم نیز که قائل به ناسازگارى خداپرستى در .وناسازگاري آن را با خدا وایمان بپردازد

اطاعت از غیر است می توان گفت , اطاعت از خداکهودهو تصورشان این ب اندو آزادى انسان بوده
مستبداً بر انسان حکومت دارد  کهاینان تصویري که از خدا داشته اند تصور یک حاکم مقتدر

درست مثل این که انسان در جامعه اى زندگى کند که با حکومت استبدادي روبرو باشد و رفتار او 
 "معناي رهایى از غیر و باتعریف آزادى بهتصویرى از خدابا چنین .حکومت به اجبار تعیین کند را

همیشه تبعیت از غیر به معناى اجبار واکراه نیست ما در  ولکن.شوندالجمع مى مانعه"آزادى و خدا 
که انسان از دیگرى تبعیت مى کند و این به معناى مجبور بودن و  عالم شاهد موارد بسیارى هستیم

عاشق ازمعشوق اطاعت و تبعیت . است صداق این نوع تبعیت، عشقبهترین م.نیست آزاد نبودن
  کندخودش را نفى و انکار مى کند ودر اصل وجودمى

، طاعت وبندگی براي انسان، کمال است، نه سودمند به حال )ع(دیدگاه امام علی اساس، در  براین
این چنین و.  می باشدو خداوند هستی بخش و مقوم ومهربان و چاره ساز و راهنماي انسان. خدا

است که از دیدگاه حضرت علیه السالم ایمان نه تنها منافاتی با آزادي ندارد، بلکه عین آزادي و 
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نمونه اي از این تاثیر را می توان در نقش ایمان و دین در زندگی اجتماعی . تکامل بخش آن است
  .مالحظه کرد که دین مایه مهار قدرت در جامعه می باشد

اعتقاد دارندکه ایمان وبه طور کلی دین ومذهب با عث )ع(توارت بر خالف حضرت علی   جان اس
. سلب آزادي از انسان شده ومانع از این می شوند که شخص آزادانه بتواند نظرات خود را بیان کند

در ابتداي .  تقریبا در تمامی مکاتب اخالقی و ادیان چنین فرایندي تجربه شده استي او به گفته
یش پر از معنی و سرزندگی بوده اند و تا زمانی که سعی نموده اند حقانیت خود را بر عقاید پیدا

دیگر اثبات نمایند این سرزندگی و شادابی ادامه داشته است تا اینکه عقیده چیره شده و عقیده 
وقتی عقیده اي به شکل . عمومی را تشکیل داده است در این حالت پیشرفت آن متوقف شده است

وثی در آمد که بصورت غیرفعال پذیرفته شده و ذهن نیازي به داللت براي آن ندارد این تمایل مور
وجود دارد که تمامی عقاید به جزعقاید رسمی فراموش شوندو آن عقاید رسمی با پذیرشی سست 

این فرآیند متحجر شدن و نگرش قشري را می توان در اکثریت مذاهب . وبی حال روبرو شوند
پردازد که چگونه ایمان ومذهب آزادي او در بخش دوم تماماًبه توضیح این مسله می. ودمشاهده نم

  . را ازبین می برد
.   با توجه به گفته هاي باالبه نظر می رسدکه میل هیچ گونه اطالعی از آزدي در حین بندگی ندارد

دارد شاید او هیچگاه اوشاید نمی داند که انسان باایمان چگونه جراتی در برابر طاغوت زمان خود 
شاید او قدرت ایمان ومذهب ر انمی داند که چگونه انسان را وا . داستان حجربن عدي را نشنیده

می دارد تا در برابر هزاران نفر بایستدو بیان کند که جنگ من براي دست یابی به آزادي حقیقی 
  .وبراي دست یابی به آن با تمام وجود تالش می کنم

  : آزادي و عدالت-4
ي عدل است که در کتب لغت به معانی دادگري، استوا، برابري وغیره استعمال    عدالت از ریشه

) 33/119، 1330ابن منظور، لسان العرب، ذیل ماده عدل؛ لغتنامه دهخدا،  (70.شده است
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» العدل یضع االمور مواضعها و الجور مخرجها من جهتها«: فرمودند) ع(امیرالمؤمنین علی 
دردیدگاه امام علی علیه السالم هم آزادي مهم است و هم عدالت و باید ). 526ص, 1382,دشتی(

آزادي در دیدگاه ایشان، در پرتو . اما عدالت حافظ و مبناي آزادي است. به هر دو اهمیت داد
: بدین روي، ایشان درمنزلت عدالت ونقش آن در جامعه می فرمایند. عدالت به دست می آید

 را مایه برپایی انسان ها و ستون زندگی آن ها و سبب پاکی از ستم کاري ها خداي سبحان عدالت«
-و گناهان و روشنی چراغ اسالم قرار داده است هیچ چیز همچون عدالت سرزمین ها را آباد نمی

بنابراین، از نظر امام علیه السالم، ). 68ص,1379دلشاد، ( »کند سازد، عدالت مردمان را اصالح می
همان، ص (»پیشواي عادل از باران پیوسته بهتر «و )69ص, همان(»از واجبات است دولت عادل «

یعنی اداي حقوق و اگر در جامعه اي » عدالت «و این همه اهمیت عدالت از آن روست که )77
عدالت باشد، آزادي نیز، که از جمله حقوق است، خواهد بود، البته آن آزادي که به دین و دنیاي 

از این روست که عدالت هم تحقق بخش آزادي است و هم حافظ و . ان نرساندخود و دیگران زی
  . جهت دهنده آن

است و سرگرم  اي به جاي خود نشسته   از دیدگاه آیه اهللا جوادي آملی در نظام آفرینش، هر پدیده
این سازگاري، هماهنگی و تناسب کامل بیانگر عدل . اي متناسب با وضع خود است انجام وظیفه

کند لذا در اجتماع نیز اگر هر  ینش است و انسان هم همین حالت را از امور تکوینی انتزاع میآفر
گردد وآزادي نیز همراه آن کس به وظیفه خاص خود به طور مناسب عمل کند، عدالت حاکم می

توان گفت ازدیدگاه علی وبه طور کلی می).198-187صص, 1380جوادي آملی، ( آیدبوجود می
م عدالت به معناي عمل بر مبناي معیار شریعت و انجام تکالیف خاص شرعی در جهت علیه السال

وصول به سعادت الهی است و آزادي هم بدین معنا است که در مسیر این عمل، مانعی وجود 
هاي نفسانی و طاغوتی رها باشد تا بتواند با کنارزدن بندگی  باشد و فرد از موانع و محدودیت نداشته
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ود را خالصی بخشیده و با امتثال شریعت، به آزادي واقعی، که همان سعادت اخروي غیر خدا، خ
  .است، برسد

  میل بر این نظر است که انسان داراي احساسات اخالقی است که اگر چه طبیعی هستند ولی 
میل عدالت را نیز در زمره چنین . همزاد انسان نیستند و باید آنها را از طریق تربیت پرورش داد

جان استوارت . ارزیابی می کند» احساس وحدت با همنوعان«حساساتی می داند و آن را مبتنی بر ا
باید به هر “میل سپس به موضوع عدالت قضایی می پردازد و تصریح می کند که این اصل که 

او . یعنی خوبی را با خوبی و بدي را با بدي تالفی کرد” کس آن چه را که سزاوار اوست داد
عدالت توزیعی “ عدالت در جامع را عدالت توزیعی می انند ودر این اندیشه معتقد به باالترین

جامعه می بایست با همه افرادي که در مقیاسی برابر به جامعه : است به این معنی که” ارسطویی
خدمت کرده اند، بطور یکسان خوب رفتار کند، و این باالترین اصل عمومی عدالت اجتماعی و 

 همه نهادهاي اجتماعی و تالش هاي همه شهروندان در باالترین مقیاس ممکن .توزیعی است
  .می داندسعادت  باالتري را عدالت ابنبه و رسیدن . بایست مبتنی بر چنین اصلی باشند

 : معنويآزادي-6
اع این نوع از آزادي در مقایسه با انو.  یکی از مصادیق آزادي در نهج البالغه آزادي معنوي است

آزادي هاي دیگر ي که در نهج البالغه ذکر شده است بیشتر در ارتباط با خود شخص است 
البته ناگفته نماند که شخصی که آزادي معنوي ندارد . برعکس موارد باال که مربوط به جامعه است

اگر چه به ظاهر شاید آزاد دیده شود اما اسیرتر ودربندتر وبه گفته علی علیه السالم به سبب 
وابستگی انسان به هوا ) ع(امام ). 512همان، ص(استازهمهگرفتارترگوناگونابستگی هايو

 "ها و تبعیت از آنها را یکی بندهاي اسارت می داند که مانعی می شود براي درك حقیقت وهوس
پیروي کردن از خواهش نفس و آرزوهاي دراز : همانا بر شما از دو چیز بیشتر می ترسم! اي مردم

ر پروراندن، چرا که پیروي هوي نفس، انسان را از راه یافتن به حقیقت باز می دارد و نیز در س



      

            

 »نهج البالغه و علوم انسانی«دومین همایش ملّی           

 
502 

 "معتقدند که وابستگی به دنیا باعث می شود که بنده واسیر دنیا شده و از خداوند غافل شوند
 …هر کس عاشق و شیفتۀ چیزي شود، دیده اش راکور سازد و دلش را رنجور "). 66همان، ص(

جسمانی پردة خرد و اندیشه اش را دریده، دوستی دنیا دلش را میرانده، جان او شیفتۀ خواهشهاي 
رت در اشاره اي به شناخت دنیا حض همچنین). 144همان، ص("دنیاست و او بندة آن است

گروهی : مردم در این دنیا دو دسته اند. دنیا محل گذر است، نه جاي ماندن براي همیشه«: فرماید می
-ه دنیا می فروشند و برده دنیا می شوند و گروهی خودشان را می خرند و آزاد میخودشان را ب

حضرت عالوه بر این ها راهکارهایی را نیز براي نایل شدن به آزادي ). 468همان، ص("کنند
همانگونه که گفتیم از منظر نهج البالغه، تبعیت از هواها و خواهش هاي . معنوي بیان می دارد

 به دنیا و مادیات آن، بندگی دنیا و هواي نفسانی است؛ براي رهایی از این نفسانی و دلبستگی
، امام 111در خطبۀ ). 522ص ,همان("با عقل و خرد خویش هوایت را بمیران": بندگی می فرماید

 خوشی هاي آن را انتخاب کردند علیه السالم بعد از وصف دنیا و وصف کسانی که دنیا و
و در ) 108ص,همان(" پرستیدند و بندة آن شدند و آنرا چگونه برگزیدنددنیا را چسان": فرماید می

ایشان کلید نجات از هرگونه ). 148ص,همان(داردآن، میبهنتیجه مردم را بر حذر ازدنیاوتعلق
و در جایی دیگر ) 332همان، ص. (دانندمیکردارودرستیتقوا رابندگی و رسیدن به آزادي معنوي

.  را براي کسی به کار میبرد که پستی هاي دنیا را براي اهلش رها کند"حر"حضرت خود کلمه 
آیا آزاده اي نیست که این خُرده طعام مانده در کام ـ دنیا ـ را بیفکند و براي آنان که درخورش "

همان،  ("هستند، نهد؟ جان هاي شما را بهایی نیست جز بهشت جاودان، پس مفروشیدش جز بدان
به گفته .  گفته ها دلیل بر این نیست که حضرت از دنیا دست کشیده استالبته این). 528ص 

علی علیه السالم مکرر به این مطلب اشاره می کند که دنیا «مطهري در کتاب سیري بر نهج البالغه 
-منزلگاهوگذرگاه نیست، دایمی خوب جایی است؛ اما براي کسی که بدانداینجا قرارگاه 

و نیز شهید مطهري، ریشه آزادي اجتماعی، آزادي معنوي ) 173ص ,1361مطهري،  ("....اوست
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هاي درونیش به  ها و توانمندي دانسته ومعتقد است انسان تا زمانی که در جسم و روح و قابلیت
آزادي معنوي، عدالت را در . تواند عدالت جوئی و عدالت اجتماعی را ادعا کند تعادل نرسد، نمی

آورد و  سازد که جز در برابر خداوند، سرفرود نمی د واز او انسانی میکن جان آدمی، نهادینه می
به طور کلی می توان ). 41-13صص, 1378مطهري، (پذیرد انقیاد و بندگی کسی یاچیزي را نمی

. گفت هدف اصلى آزادى معنوى، رشد و تکامل اخالقى و معنوى انسان و رسیدن به عدالت است
ارت خود، و بند هاي حیوانی او را به کمال انسانى نزدیک ساخته، آزادى انسان از قید و بند و اس

ودر نهایت می توان گفت زیر بناي تمام . به انسان آزاده که نمونه انسان کامل است، تبدیل مى کند
  .آزادي ها، آزادي معنوي است

  : نتیجه
یه السالم به عنوان حضرت علی عل.   در دین اسالم آزادي متناسب با جهان بینی الهی معنا می یابد

کنند که نه تنها فقط متناسب با شرایط ي آزادي بیان می یکی از بزرگان اسالم مباحثی را درباره
ایشان آزادي را یکی از . زمان خودش بوده بلکه تابه امروز نیز جزء بهترین نظرها محسوب می شود

د خلق کرده است پس لزومی دانند و معتقدند که خداوند انسانها را آزاحقوق اساسی انسان می
ي خدا بودن را مجاز دانسته وبا تعبیرات  حضرت فقط بنده. ي دیگري شوند ندارد که بنده وبرده

حضرت علی عقل و عدالت را .بسیار زیبا بندگی خداوندرا کمال انسان وعین آزادي دانسته اند
معه اي عدالت برقرار شود ایشان معتقدند اگر درجا.میزانی براي تعادل بخشی به آزادي می دانند

مردم به حقوق خود ازجمله آزادي نیز دست می یابند وعدالت را مبناي آزادي معرفی می 
ایشان در خطبه هاي . ي آزادي حول مسائل سیاسی است مهترین مبحث حضرت علی درباره.کنند

ب رهبر  صریحا بیان میکند که مردم در در انتخا137گوناگون به صورت غیر صریح ودر خطبه 
باید آزاد باشند و بعد از انتخابات نیز باید به راحتی وبدون هیچ ترسی وبه صورت آزادانه بتوانند 

ي مسئله آزادي در  جان استوارت یکی از صاحب نظران درباره. نظرات و انتقادات خودرا بیان کنند
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رد بحث ما بود، به او در رساله مختصر آزادي که مو. انگلستان است که اصالت را به فرد می دهد
ي آزدي سیاسی که آزادي بیان هم در ذیل آن قرار می گرفت صحبت کرده  طور کلی درباره

ازالبه باي صحبت . بودوبراي دریافت سایر موضوعات مربط با آزادي او چندان صحبت نمی کند
 توانست هاي او شاید به رابطه عدالت و اقتصاد و مذهب با آزادي پی برد ولی شماهرگز نخواهید

جان استوارت میل در واقع از طریق آمیزش . در البه الي اندیشه هاي او به آزادي معنوي پی ببرید
هاي لیبرالی آزادیخواهانه با عدالت اجتماعی که از نیازهاي سوزان جامعه وقت انگلستان و  اندیشه

تاه نظرات امام علی مقایسه کو. همه اروپا بود، موفق به پایه گذاري مکتب سوسیال لیبرالیسم شد
ي  علیه السالم و جان استوارت میل به صورت صریح بیانگر جامع ومانع بودن افکار حضرت درباره

انسان کاملی است و اوج همه ارزش ها را یکجا در خود گرد آورده ) ع(علیچرا که . آزادي است
در موضوع ) ع(بدون شک علی. او الگوي تام و تمام آزادي خواهی و آزادي بخشی است. است

 . تا انتهاي تاریخ، حرف آخر را خواهد زد"آزادي"

  منابع
 .، ترجمه الهه قمشه ايقرآن کریم
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دار :، ادبی، قماخالقی، عقائدي، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي: میزان الحکمه، 1374محمدي ري شهري، محمد، 
  .الحدیث

  .صدرا، چاپ سی یک:، تهرانآزادي معنوي،  1378مطهري، مرتضی، 
  .صدرا، چاپ هفدهم: سیري در نهج البالغه، تهران، ----------- 

  . امیر کبیر: ، تهرانفرهنگ فارسی، 1371معین، محمد، 
شرکت انتشارات علمی :ترجمه جواد شیخ االسالمی، تهرانرساله مختصر آزادیی، ، 1385میل، جان استوارت، 

  وفرهنگی، چاپ پنجم
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اسی در حکومت دینی از دیدگاه نحوة برخورد با مخالفان سی
  البالغه جنه

  
  )استادیار دانشگاه آزاد اسالمی گچساران(علی آبانگاه 

  
  چکیده

و نحوه رفتار ) ع(در این مقاله سعی شده است میزان اهمیت وحدت امت اسالمی در نظر امام علی 
هاى  خالفت کوتاه مدت پیشواي متقیان، آموختنى. آن حضرت با مخالفان سیاسی اش تبیین شود

برخورد متقابل امام و . گذارد  زیبا از سیاستمدارى دینى را به نمایش مىبسیار دارد و تصویرى
مخالفان سیاسى، نمایانگر رویارویى فضایل واالى انسانى و امیال و رذایل نفسانى است و نشان 

سوزانند و همواره در  دهد که چگونه مردان الهى براى مخالفان خود بیش از خود آنان دل مى مى
ارید حیاته و یرید «: درباره قاتل خود فرمود) ع (برند؛ چنان که امام ن به سر مىاندیشه هدایت آنا

آن حضرت با کسانی که از بیعت با ایشان امتناع . خواهم و او مرگ مرا من زندگى او را مى» قتلى
با ) همچون خلفاي پیشین(ورزیدند، علی رغم پیشنهاد برخی از یارانش که خواستار برخورد شدید 

آنها را رها «: عالوه برآنکه متعارض آنها نشد بلکه در جواب یارانش فرمود) ع(دند، اما امام آنان ش
، حتی به مخالفان حکومت خود اجازه می داد از شهري به شهري »کنید؛ من خود کفیل آنها هستم

هرگونه بروند و به جمع نیرو بپردازند؛ و تا زمانی که به مبارزه نظامی دست نزده بودند، از ایجاد 
محدودیت و ممنوعیت سیاسی و اقتصادي براي ایشان خودداري می کرد و رشته مذاکره با آنها را 

  . قطع نمی کرد
، حکومت اسالمی، اقلیت هاي سیاسی، حقوق بشر، وحدت )ع(علی : واژه هاي کلیدي

  .اسالمی
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  مقدمه
پژوهشگران بسیاري در پی در طول تاریخ اسالم، . سخن به فراوانی گفته شده است) ع(درباره علی

. شناختن و شناساندن شخصیت آن حضرت برآمدند و از زوایه اي به تماشا و معرفی او نشستند
اى از سرسپردگى او در برابر فرمان  ، پرتوى از سیر و سلوك دینى و جلوه امیرمؤمنانرفتار سیاسى

دهد و چه  گیرى بیست و پنج ساله تن مى چه هنگامى که به سکوت و کناره) ع (  امام.الهى است
 هاى دین  گیرد، در پى آن است که نشانه زمانی که رهبرى سیاسى جامعه اسالمى را بر عهده مى

ش، 1375ولهوزن، (هویدا و آن را در جاى خود بنشاند و حدود الهى را از پایمال شدن برهاند 
هر  توان یافت؛ ردپایى از رفتار صرفاً سیاسى نمى) ع(از این رو، در سیره امام علی ).141ـ 138ص

هاى دینى را  اندیشند و انگیزه تر مخالفان و برخى از هواداران، به چیزى جز سکوت نمى چند بیش
بر اساس همین شیوه رفتار بود که شماري او . دهند هاى سیاسى خود راه نمى گیرى در قلمرو جهت

و ) علی اللهییون(ا سرحد خدایی باال بردند و پرستش و عبادت وي را برخود واجب دانستند را ت
اما به ). خوارج و شامیان(شماري از سر نادانی و جموداندیشی او را تا حد کفر پایین کشیدند 

  برابر کدامیک از آن دو نگاه است؟ ) ع(راستی علی
او، که از یک سو، در راه اعتالي حق، . نیستآسان ) ع(بی گمان، درك ژرفاي وجود امام علی

گردن مشرکان را می شکست و از دیگر سوي، با شنیدن شیون زن و یا گریه کودکی، زار می 
گریست، هرگز در ترازوي فهم بشر عادي نمی گنجد و انسانهاي تک بعدي است، نمی توانند در 

  . را تصویر کنند) ع(آینه درون خود موجودي چند بعدي در حد و اندازه علی 
هاى اصیلى چون زهد و ساده  امیر مؤمنان هنگامى زمام حکومت را به دست گرفت که ارزش

هاى هنگفت و زندگى  زیستى، از جامعه اسالمى رخت بربسته و جاى خود را به انباشت سرمایه 
 برخى از آنان نیز از این آسیب در امان نمانده بودند و) ص(صحابه پرآوازه پیامبر. اشرافى داده بود

  . با همین انگیزه از حکومت علوى کناره گرفته، یا برآن حضرت شوریده بودند
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، به این پرسش پاسخ داده )ع(در این نوشتار، برآنیم ضمن اشاره به جریان شناسی دشمنی با علی
و شیوه هاي برخوردآن حضرت در مقابله با ) ع(شودکه انگیزه هاي ناسازگاري و دشمنی با علی

  لفان سیاسی چگونه بوده است؟مخا
  )ع(مروري کلی از دوران حیات امام علی 

هاى بنیادینى که دنیاى اسالم را تحت تأثیر جدى قرار داد و جریان رهبرى را از  یکى از آسیب
سقیفه اتفاق  آنچه در.امامت به خالفت و سلطنت خارج ساخت، نشأت گرفته از نشست سقیفه بود

، »افضل«بر » مفضول«رگ و تاریخى به مسلمانان بود، زیرا با تقدم افتاد زیربناى خیانتى بز
 سال 25تقوا، خانه نشین نمودند و  را با آن همه سوابقِ درخشانِ جهاد، دانش و) ع(امیرالمؤمنین

تمام، نه تنها حقِّ مسلّمِ او زیرپاى زر و زور و تزویر نهاده شد، بلکه مهمتر آن که حقِّ تمامى ملّتى 
 سرانجام همین شیوة خالفت .گردید زمامدارى عادل و آگاه بر آنها حکومت کند پایمالکه باید 

بنى عباس را فراهم ساخت، و الجرم  بود که زمینه سلطه و حاکمیت موروثی بنى امیه و سپس
را » حقیقت«اى به دست بهانه جویان داد تا  همین سنّت سیِّـئَه تقدمِ مفضول برافضل بود که بهانه

  .نفسانى خویش کنند» مصلحت«اى فد
با وجودي که پس از قتل عثمان، آن حضرت را بین مرگ و زندگی براي پذیرش خالفت مخیر 

، عواملى دست به دست هم )ع(کرده بودند، اما در دوران حکومت چهار سال و نه ماه امیرالمؤمنین
صرف ) ع( امیرالمؤمنین در این مدت، تمام وقتِ .داد و مانع اصالحات مورد نظر آن حضرت شد

خنثى کردن توطئه ها و مبارزه با پیمان شکنانى چون طلحه و زبیر و ستمگران و زورگویانى چون 
 .شوندگان از اطاعت چون خوارج نهروان، بود معاویه و پیروانش و خارج

 ال«اخالص، روى حساب  آن بزرگوار در تمام عمر، در حد اعالى پاکى و تقوا، درستى، ایمان و
زندگى کرد و جز خدا هدفی نداشت و به خاطر خداآن همه شیفته » تَأخُذُه فِى اللّهِ لَومۀَالئِم

 او تمام عمرش را با طهارت و تقوا سپرى کرد و طیب و طاهر و آراسته به تقوا. بود) ص(پیامبراکرم
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و رب  فُزْت«: ايخدا را مالقات نمود، در خانه خدا به دنیا آمد و در خانه خدا هم با نداي رس
واقعیت جز این نیست که انگیزه اصلی کسانی که به نحوي از انحاء . ؛ به دیدار حق شتافت»الْکَعبۀِ

با آن حضرت دشمنی می ورزیدند دنیا دوستی ناشی از حسدورزي بودکه خداوند پیشوایی را به او 
د جریانها را به عقب نلذا دشمنان او با چنین انگیزه اي مصمم شد. ارجاع کرده است

 ). 168، خطبه 1372البالغه،  نهج(برانند

 طلحه و - دشمنی کردند، اینان ) ع(درآغاز خالفت آن حضرت گروهی به قصد کسب مقام با علی
 بودند که اول بیعت کردند ولی چون به خواسته شان نرسیدند، پیمان -زبیر و جمعی از بنی امیه

 -هرکدام«: زبیر در شورش بصره با شناختی روانشناسانه می فرمایددرباره طلحه و ) ع(امام. شکستند
، امیدوار است که حکومت را به دست آورد، و دیده به آن دوخته و رفیق خود را به -طلحه و زبیر
اي به خدا روي آوردند،  اي الهی را چنگ زدند و نه با وسیله آورد، آن دو، نه رشته حساب نمی

نون کینه دیگري است، و در آینده نه چندان دور، نقاب از چهره بر چنین است که دل هریک، کا
گیرد وآن، این  خواهند برسند، این جان آن را می به خدا سوگند، اگر به آنچه می. خواهند گرفت

در این گفتار به نکته اي بس ) ع(امام). 148، خطبه 1372نهج البالغه، (» آورد  را از پاي درمی
لحه و زبیر که دو دوست همیشگی بودند و با همدستی یکدیگر به ط. ظریف اشاره می کند

برخاستند، در نگاه آن حضرت، خود، علیه یکدیگرند که در ) ع(هماوردي و برتري جویی با امام 
این سخن درباره دیگر افراد حاضر . صورت رسیدن به مقام، دمار از روزگار هم بر خواهند آورد

  . در صحنه جدال نیز صادق است
  گیرى از خالفت  الیل امام براى کنارهد

گیرى را پیشه  پس از آن که از دستیابى به حق شرعى خود باز ماند، سکوت و کناره) ع( امام على
هاى صدر اسالم  شجاعت و دالورى امیرمؤمنان که در جنگ. خود ساخت و از قیام مسلحانه تن زد

ذارد که دلیل این سکوت تلخ را باید در گ به اثبات رسیده است، تردیدى در این نکته باقى نمى
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اگر : فرماید عواملى غیر از ترس از مرگ جستجو کرد؛ چنان که خود آن حضرت در این باره مى
بگویم، گویند خالفت را آزمندانه خواهان است، و اگر خاموش باشم، گویند از مرگ هراسان 

 به مرگ بیش از دلبستگى کودك به خدا سوگند، انس پسر ابوطالب... چه دورند از حقیقت. است
ولی اسراري در دل نهفته دارم، که اگر آشکار کنم، لرزه بر اندامتان . به پستان مادر خویش است

هان؛ به خدا سوگند :  فرماید امام در خطبه شقشقیه مى ).48 و 13، صص5نهج البالغه، خطبه ( افتد
 جز مرا نشاید، پس میان خود و خالفت دانست خالفت  جامه خالفت را پوشید و مى- ابابکر-فالن 

پرده اي آویختم و ازآن چشم پوشیدم و ژرف بیندیشیدم که چه باید، و ازاین دو، کدام شاید، با 
تر دیدم و به  دست شکسته بتازم، یا صبر پیش گیرم، چون نیک سنجیدم، شکیبایى را خردمندانه

  : حاصل این سخنان دو دلیل اساسى است ).3البالغه، خطبه نهج(صبرگراییدم 
  براى ستاندن حق خویش متوسل به شمشیر مى) ع( اگرعلی: حفظ وحدت جامعه نوپاى اسالمى. 1

کردند و  مىاى از سرعقده، از وى جانبدارى  گمان، گروهى از روى ایمان و عقیده و پاره شد، بى
ساختندکه هزینه آن بسیار سنگین بود، و چه بسا دشمنان نهفته در  ور مى آتش جنگى را شعله

بارها بر این نکته تأکید ) ع(از این رو، امام. آمدند کمین، در پى خشکاندن ریشه اسالم بر مى
هاى  تد و خوناش براى آن است که مبادا میان مسلمانان اختالف اف نشینى کرد که سکوت و خانه مى

حکومت را نه به ) ع(امیرمؤمنان). 91ق، ص1382مزاحم، وقعۀ صفین،  ابن(بسیار بر زمین ریزد
خواست؛ از این  هاى نفسانى، که براى بر پا داشتن حدود الهى مى  طلبى و خواهش انگیزه ریاست

تیابى راحتى حق شخصى خویش را فداى مصلحت جامعه اسالمى کرد و حکومتى را که دس رو، به
: ایشان می فرماید. دانست ارزش مى به آن به قیمت فرو پاشى نظام اسالمى فراهم گردد، پوچ و بى

نهم،  دانید که من به خالفت از دیگران سزاوارترم، به خدا سوگند بدانچه کردیدگردن مى نیک مى«
 پذیرم و  مىچندانکه مرزهاى مسلمانان ایمن بود، و کسى را جز من ستمى نرسد، من این ستم را 
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 دارم، و به زر و زیورى که درآن بریکدیگر پیشى  اجر این گذشت و فضیلتش را چشم مى
   ).73البالغه، خطبه  نهج(گمارم  گیرید، دیده نمى مى

از خالفت، جلوگیرى از ) ع(پوشى امام ز دالیل چشم یکى دیگر ا: جلوگیرى از تزلزل عقیدتى. 2
 ق، ص 1410سید مرتضى، (هاى جاهلى است  ایمانان به آیین تزلزل عقیدتى و بازگشت سست 

زیستند و  بسیارى از قبایلى که به دور از مدینه مى ).113، ص 11 ق، ج 1385الحدید،  ؛ ابن ابى244
هاى نبوى،   براى ارتداد و پشت کردن به آموزهگذشت، از مسلمانى آنان چند صباحى بیش نمى

آمادگى فراوانى داشتند و اندك تزلزلى در حکومت مرکزى، کافى بود تا آنان را به دین جدید 
، مدعیان )ص(افزون بر این، پس از رحلت رسول خدا . هاى پیشین باز گرداند بدبین کند و به آیین

دیدند و مسیحیان و یهودیان نیز از هیچ  تر مى دهدروغین پیامبرى عرصه را براى تاخت و تازآما
این نکته را نیز باید  ).316، ص4تا، ج  ابن هشام، بى(کردند  کوششى براى تضعیف اسالم دریغ نمى

گره زده ) ص( افزود که بسیارى از مسلمانان، ایمان و اعتقاد خود را به حیات شخص رسول اکرم
این حقایق موجب گردید که . لغزیدند د حوادث سخت مى بودند و با رحلت ایشان در برابر تندبا

) ع( ابوبکر در آغازخالفتش با بحران ارتداد رو به رو گردد و براى سرکوبى مرتدان از امام على
این مسأله   ).500 و462، صص2ق، ج1358؛ طبرى، 46 ـ 9ش، صص1372اعثم،  ابن(یارى جوید

در واقع، یکى از عواملى که بر بیعت امام .  نداشتپرستى، معناى دیگرى جز بازگشت به کفر و بت 
ورزیدند  با خلیفه اول تأثیر فراوان نهاد، این بود که کارگزاران خلیفه بر این نکته تأکید مى) ع( على

سازد و به جنگ آنان  که اگر امام بیعت نکند، هیچ کس خود را براى نبرد با مرتدان آماده نمى
با اشاره به این رویداد و یادآورى ) ع( امیر مؤمنان ).270، ص2ق، ج1417البالذرى، (رود  نمى

گذشت و به خاطرم  به خدا در دلم نمى«: نقشى که براى حفظ اسالم بر عهده داشت، فرمود
دار  از خاندان او برباید؛ یا مرا پس از وى از عهده) ص(رسید که عرب خالفت را پس از پیامبر نمى

. گفتم نیاورد، جز شتافتن مردم بر فالن از هر سو و بیعت کردن با اوو چیزى به ش. شدن آن باز دارد
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پس دست خود باز کشیدم، تا آن که دیدم گروهى در دین خود نماندند، و از اسالم روى بر تافتند 
پس ترسیدم که اگر اسالم و مسلمانان را یارى . خواندند) ص(و مردم را به نابود ساختن دین محمد

تر از محروم ماندن از خالفت  آن ببینم یا ویرانیى که مصیبت آن بر من سختاى در  نکنم، رخنه
پس در میان آن آشوب و غوغا برخاستم، تا جمع باطل بپراکنید و محور نابود گردید، و دین . است

   ).1372البالغه،  ؛ نهج154ـ152، ص17ق، ج 1385الحدید،  ابن ابى(استوار شد و بر جاى بیارمید
  روز مخالفت با خلفا روش امام در ب

بدان معنا نبودکه آن حضرت لب از سخن فرو بندد و در برابر عملکرد ) ع( نشینى امیرمؤمنان خانه 
هاى گوناگون، مخالفت خود را  با شیوه) ع(خلفا جز تسلیم و سرسپارى، راهى دیگرنرود؛ بلکه امام

اره معترض سیاسى شناخته اى برسد، همو داشتند و بدون آنکه به وحدت جامعه خدشه اعالم مى
  : به شرح ذیل است) ع(برخى از شگردهاى ابراز مخالفت امام . شدند مى

  مقاومت در بیعت با خلفا : الف
شناختند، وفادارى  براساس عرف سیاسى زمان خلفا، تمامى کسانى که حکومت را به رسمیت مى

ویژه از سوى افراد سرشناس و  هدادند و خوددارى از این کار، ب خود را با انجام بیعت، نشان مى
با هیچ کدام از خلفا جز بر اثر تهدید و ) ع( امیرمؤمنان. آمد آور، گناهى نابخشودنى به شمار مى نام

تر اندیشمندان سنى مذهب بر این باورند که بیعت امام، پس از  بیش. شمشیر، دست بیعت نداد
بى آن را شش ماه پس از آغاز بوده است و برخى نیز تاریخ تقری) س(شهادت حضرت فاطمه

اى از معاویه، به  در پاسخ به نامه) ع(امیرمؤمنان ).80 ق، ص1411الواقدى، (اند  خالفت دانسته
به . مهار در بینى کشیدند تا بیعت کنم گفتى مرا چون شتر، «: چگونگى این بیعت اشاره کرده است

. ، خود را رسوا نمودىخداسوگند، خواستى نکوهش کنى، ستودى، و خواستی رسوا سازى
گمان؛ یقینش استوار و از دودلى برکنار  مسلمان را چه نقصان که مظلوم باشد و در دین خود بى

به تعبیر . بیعت امام با دو خلیفه دیگر نیز، پس از تهدید و اکراه بود ).651، ص28البالغه، نامه  نهج(
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بن عوف   انتخاب عثمان، عبدالرحمندقیق تر، اساساً بیعت وفادارى نبوده است؛ چنان که پس از
شمشیر از نیام بیرون کشید و همراه با چند تن دیگر امام را ـ که با حالتى خشمگین نشست شورا را 

ـ که همچون گذشته ) ع( امام . گفت ـ از نیمه راه بازگرداند و به بیعت با عثمان فراخواند ترك مى
این، اولین «: ودى خود با این سخن تأکید ورزیددید ـ بر ناخشن راهى جز بیعت پیش روى خود نمى

  . )265، ص12ق، ج1385الحدید،  ابن ابى(» شوید بار نیست که علیه ما بسیج مى
  انتقاد سازنده از عملکرد خلفا : ب

نشینى، در نقد عملکرد خلفا کوتاهى نکرد و تکلیف  در دوره بیست و پنج ساله خانه) ع( امام على
چنانکه وقتى خلیفه دوم اموال برخى از کارگزاران متخلف . اره ادا می نمودشرعى خود را در این ب

شان باقى  هاى پیشین را مصادره کرد و سپس با بازگرداندن نیمى از اموال به آنان، در مسئولیت
اند،  رو شدکه اگرآنان با خالفکارى به این ثروت دست یافته گذاشت، با این اعتراض امام رو به 

  . گردند گیرند و به کار پیشین خود باز مى  نیمى از آن را در اختیار مىچگونه همچنان
روى را از حد گذرانده و زمینه آشوب عمومى را فراهم  این انتقادها در زمان عثمان ـ که کج

صداى ) ع (بارها امام على. نمود هاى گوناگونى رخ مى ساخته بود ـ به اوج خود رسید و در قالب
السیوطى، (طلبید  رسانید و عزل والیان خطاکار را از وى مى ه گوش عثمان مىاعتراض مردم را ب

، و در این راستا خشم خود را از عملکرد خلیفه این چنین آشکار )186ق، ص1408جالل الدین، 
تو کسى هستى که از سخن راست به . حق سنگین و تلخ است و باطل سبک و دلپسند«: ساخت مى

از خدا بترس و از اعمالى که مردم را به ستوه ... شوى غ خشنود مىآیى و از سخن درو خشم مى
امیه را از ناموس مسلمانان واموال آنان کوتاه  چرا دست سفیهان بنى .آورده است، توبه نما

گردانى؟ به خدا قسم، اگر در اقصی عالم یکى از کارگزاران تو ستمى نماید، تو نیز در گناه او  نمى
حساب بیت المال، خوددارى از  ؛ بذل و بخشش بى)15، ص9ق، ج1385ید، الحد ابن ابى(» سهیمى

بن حکم براى مشاورت و  اجراى حدود الهى، گرایش به خویشاوند ساالرى و انتخاب مروان 
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 ق، 1405ابن سعد، (هاى عثمان بود که اعتراض شدید امام را برانگیخت  رایزنى از دیگر کجروى
و دو ) ص (مروان کسى بود که در زمان پیامبراکرم ). 377، ص3ق، ج1358الطبرى،  ؛ 17، ص5ج

؛ اما همو )164، ص2تا، ج الیعقوبى، بى تاریخ(برد  خلیفه نخست به همراه پدرش در تبعید به سر مى
، جز به تباه ساختن عقل و دین خلیفه )ع(در دربار خلیفه سوم چنان منزلتى یافت که به فرموده امام

  گرددکه دین و عقلت را برباید و همچون شتر کجاوه اه از تو راضى مىمروان آن گ«: خرسند نبود
به خدا قسم، مروان دین واندیشه درستى ندارد و در نیمه راه تنهایت . کش هرجا که خواهد بکشاند

   ).163نهج البالغه، خطبه(گذارد  مى
  )ع(هاى کهنه نسبت به علی  کینه : ج

هاى درونى آنان بود؛  ، کینه)ع( ها با امام على اد و گروهترین عوامل مخالفت برخى از افر از جدى
یعنى همان عاملى که در سقیفه موجب کنار گذاشتن امام شد و بیست و پنج سال پس ازآن نیز نه 

به خدا قریش «: فرماید ، خود، در این باره مى)ع(امیرمؤمنان. تر شده بود تنها از میان نرفت که عمیق
» بدان سبب که خدا ما را برآنان گزید و ماآنان را در زمره خود درآوردیماز ما کینه نکشید، مگر 

هایى دارد که از زمان  نیز ریشه در کینه) ع( و علت دشمنى عایشه با امام على) 33البالغه، خطبه نهج(
هاى درونى  کینه ).643 ـ 636، صص1م، ، ج1988شبلى، (پرورانید  خود مىدردل ) ص(پیامبر

افروزى  ها و جنگ  نیز زبانزد همگان است و یکى از دالیل اصلى دشمنى) ع( امیه نسبت به امام بنى
صراحت،  بن حکم، سعیدبن عاص و ولیدبن عقبه به  هاى آنان؛ چنان که کسانى همچون مروان  

دلیل ناخشنودى خود از آن حضرت ) ع( یشاوندانشان را به دست امام علىکشته شدن پدران و خو
بلکه اصل اسالم را آماج ) ع (ومعاویه نه تنها امام  ).178، ص2تا، ج الیعقوبى، بى (قلمداد کردند 

، )ع(بر این اساس، امیر مؤمنان. بود) ص ( هاى خود قرار داد و در پى محو نام پیامبراکرم ورزى کینه 
  .هاى زمان جاهلیت خوانده است هاى بدر و احد و دشمنى ین را مولود کینهجنگ صف
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  منادى صلح و وحدت ) ع(امام : د
حفظ وحدت و ) ع( چنان که یادآور شدیم، یکى از دالیل اصلى سکوت بیست و پنج ساله امام 

 نبود که در تر از کسانى توانایى امام براى ایجاد آشوب و بلوا کم. یکپارچگى جامعه اسالمى بود
هاى جبران  عه اسالمى را با زیاندوران حکومت پنج ساله آن حضرت دست به شورش زدند و جام

اندیشیدند؛ در حالى که  اما آنان به چیزى جز اهداف شخصى خود نمى. رو ساختند ناپذیر رو به  
ر گفتارى درباره ، د)ع (امیر مؤمنان. داشت مصلحت جامعه اسالمى را بر همه چیز مقدم مى) ع( امام 

طلحه و زبیر، بر این تفاوت انگشت نهاده، پس از اشاره به سکوت طوالنى خویش، یادآور مى 
شود که آن دو، بدون آن که شایسته خالفت باشند، حتى یک ماه تاب نیاوردند و باب تفرقه را در  

مى علیه شورش عمو ).249، ص1ق، ج1413الشیخ المفید، االرشاد، (حکومت اسالمى گشودند 
توانست مورد بهره بردارى مخالفان سیاسى حضرت  خلیفه سوم، از آن دسته رویدادهایى بود که مى

ـ که منادى صلح و وحدت ) ع( قرار گیرد و راه رسیدن به مقصودشان را هموار سازد؛ امام علی
آن به کار است ـ به جاى آن که به آتش این فتنه دامن زند، تمام تالش خود را براى فرو نشاندن 

خواست که خشم خود را  از یک سو از مردم مى). 433ـ376، صص3ق، ج1358الطبرى،  (گرفت 
فرو نشانند و به خلیفه فرصت دهند تا آب رفته را به جوى بازگرداند و عدل و دادگرى را پیشه 

، دادکه مبادا با پافشارى براعمال ناشایست خود خود سازد، واز سوى دیگر، خلیفه را بیم مى
به خدا سوگندت «: پیشواى مقتول این امت باشد و باب جنگ و خونریزى را به روى مردم بگشاید

: که)ص( از رسول اهللا - شد دهم، چنان مکن که پیشواي مقتول این امت گردى؛ زیرا گفته مى مى
دراین امت پیشوایى کشته می شود و درِکشت وکشتار تا روز قیامت به روي امت گشوده می شود «

پس بذر فتنه ها پراکنده گردد و مردم حق از باطل نشناسند و در . کارها را برآنان مشتبه می کندو 
در این سال هاي پیري و سراشیب عمر براى مروان چون . کشاکش آن فتنه ها با یکدیگر بستیزند

   ).385، ص163، خطبه1372البالغه،  نهج(» مرکبی مباش که به هر سو که خواهد، تو را براند
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  رهنمود کردن خلفا در برخی امور سیاسى 
خلفا نه تنها در امور فقهى و قضایى، بلکه در مسائل سیاسى و نظامى نیز از دانش گسترده امام 

در ) ع( براى نمونه، امام.  آن نمى دانستندنیاز از بردند و خود را بى  هاى فراوان مى بهره) ع (على
پاسخ به رایزنى ابوبکر براى نبرد با رومیان، راهنمایی الزم را به وى کرد و به او بشارت پیروزى داد 

گویى  این بشارت، افزون بر پیش). 55ش، ص1372؛ ابن اعثم، 133، ص2الیعقوبى، بی تا، ج (
هاى گوناگون سرفراز بیرون آمده  مى او بارها از آزمونغیبى، بیانگر دیدگاه کسى بود که بینش نظا

ها و فتوحات اسالمى  تر جنگ خلیفه دوم ـ که بیش. و عزت را براى مسلمانان به ارمغان آورده بود
هاى امام، پیشتاز دیگر خلفا بود، و افزون بر  گیرى از دانش و بینش در زمان او روى داد ـ در بهره

  . یدارى آن حضرت در برابر تهدید دشمنان، فراوان دلگرمى یافته استآن، از ایمان استوار و پا
  در دوران خالفت ) ع(تصویرکلى مخالفان سیاسى امام علی

در دوران کوتاه خالفت، با چهارگروه مخالف که هریک از سویى بر اصالحات ) ع( امام على
  .داشتند، رو به رو بود باز مىهاى حکومتى خود  تاختند و امام را از پرداختن به برنامه علوى مى 

، شمار اندکى از مهاجران و انصار بودند که از )ع( نخستین گروه مخالف امام علىقاعدین؛ ) الف
؛ 243، ص1ق، ج1413الشیخ المفید، (خوددارى کردند» بیعت«و تن دادن به » جماعت«پیوستن به 

خذلوا الحق و لم «: ره آنها فرموددربا) ع (اند که امام على ، اینان کسانى)3ق، ج1358الطبرى،  
برخى ). 18، حکمت 1372البالغه،  نهج(حق را خوار کردند و باطل را نیز یار نشدند » ینصرواالباطل

کس از آن تخلف نکرد و همه  ، بیعتى عمومى بود که هیچ)ع(نیز براین باورندکه بیعت با امام
ابن (ها خوددارى کردند   با وى در جنگحکومت او را به رسمیت شناختند، اما عده اي از همراهى

به هر حال، این افراد هر چند خطرى جدى براى حکومت ). 10ـ9، ص4ج ق، 1385الحدید،  ابى
گیرى آنان ـ که از صحابه مشهور و با نفوذ پیامبر بودند ـ  آمدند، اماکناره علوى به حساب نمى

 خالف خلفاى پیشین، کسى را وادار به بر) ع( امام على. گردید دستاویزى براى دیگر مخالفان مى
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امام نسبت به مخالفت . بیعت نکرد ولی با برخى از این افراد، درباره دالیل قعودشان گفتگو نمود
بن سالم ازآغاز اعتنایى نکرد و درپاسخ کسانى که از او مى   بن ثابت و عبداهللا  کسانى چون حسان

؛ ما به کسى »الحاجۀ لنا فیمن الحاجۀ له فینا«: ند، فرمودخواستند تا آنان را به بیعت با خود فرا خوا 
  ).451، ص3ق،  ج1358الطبرى،  ((که نیازى به ما ندارد، احتیاجى نداریم 

، کسانى بودند که به رهبرى طلحه، زبیر و عایشه، )ع (دسته دوم از مخالفان امام على: ناکثین) ب
اینان که اصحاب جمل خوانده . راه انداختندنخستین جنگ داخلى علیه حکومت نوپاى امام را به 

هاى  شوند، نخست خالفت امام را پذیرفتند و بیعت کردند؛ اما پس از مدت کوتاهى به انگیزه مى
گوناگون، پیمان خویش گسستند وآشکارا دست به قیامى مسلحانه علیه حکومت اسالمى زدند 

جنگ جمل هر ). 112ـ 108صصق، 1405؛ خلیفۀ بن خیاط، 154ـ144ق، صص1409الدینورى، (
  . هاى مادى و معنوى فراوانى بر جاى گذاشت چند بیش از یک روز به طول نینجامید، اما زیان

) ستمگران(، معاویه و یاران او بودند که قاسطین)ع (سومین گروه مخالف امام على: قاسطین) ج
شناختند و جنگ پرحادثه و را به رسمیت ن) ع(اینان ازآغاز، حکومت امیرمؤمنان. اند نام گرفته

این جنگ حدود چهار ماه پس از واقعه جمل آغاز گردید و به . طوالنى صفین را پدید آوردند
این نبرد ). 386، ص2المسعودى، بی تا، ج(کشته شدن شمار فراوانى از سپاهیان دو طرف انجامید 

 شدن چهل و پنج هزار تن و کشته) ع (طوالنى، شهادت بیست و پنج هزار نفر از سپاهیان امام على
، 4ق، ج1409؛ ابن عبدربه، 98، ص3، ج1417البالذرى، (از لشکریان معاویه را در پى داشت 

در جنگ باقى نمانده بود، با )ع (و در حالى که ساعاتى چند به پیروزى نهایى سپاه امام )319ص
، به سود معاویه )ع (لوحى و خیانت برخى از لشکریان امام على گرى عمروبن عاص و ساده حیله

  . اى دیگر گشت پایان یافت و با پدید آوردن ماجراى حکمیت، خود، سرآغاز فتنه
صف ) ع (مارقین یا خوارج، چهارمین گروهى بودند که در برابر حکومت امام على: مارقین) د

 به شمار مى) ع(اینان که تا واپسین روزهاى جنگ صفین از سپاهیان امیرمؤمنان. آرایى کردند 
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لوحى در دام عمروبن عاص گرفتار آمدند و امام را به پذیرش صلح وادار  آمدند، بر اثر ساده  
گیرى از حوادث گذشته  این گروه، پس از آن که به اشتباه خود پى بردند، به جاى عبرت. ساختند

ه قیام و هاى خود افزودند و سرانجام را ، پیوسته بر لغزش)ع(و اعتماد به علم و دانش بیکران امام 
گناه،  خروج علیه حکومت اسالمى را در پیش گرفتند و با ایجاد رعب و وحشت و کشتن مردم بى

ها و  رسید؛ اما روشنگرى شمار خوارج درآغاز به دوازده هزار نفر مى. امنیت جامعه را مختل کردند
اقیمانده، جز کم دو سوم آنان را از صف مخالفان بیرون کشید وگروه ب ، دست)ع (نصایح امام على

، 4ق، ج1358الطبرى، (شمارى اندك در ساعات آغازین جنگ نهروان به هالکت رسیدند 
نبرد با خوارج، هر چند توان نظامى و مادى چندانى . 193، ص2الیعقوبى، بی تا، ج ؛ 64ص
به ) ع( هاى امام على ترین جنگ طلبید و از حساس خواست، به لحاظ معنوى نیروى فراوانى مى نمى
رفت؛ زیرا این گروه غالباً از قاریان قرآن بودند و پیشانى پینه بسته آنان، حکایت از تعبد و  ار مىشم

اي مردم، من چشمان فتنه «: فرماید ، خود، در این باره مى)ع (امام على. کرد دارى آنان مى شب زنده
آن، جهان را تیره و را برکندم و جز من کسی را دل این کار نبود؛ و این در زمانی بود که آشوبِ 

   ).205، ص92، خطبه 1372البالغه،  نهج(» تار کرده و گزند آن همه را رسیده 
  )ع ( انگیزه هاي مخالفت با حکومت امام على

وامل مربوط به آن را بررسی کرد و این، کارى یابى حوادث اجتماعى، باید همه ع در تحلیل و ریشه
تر هنگامى  هاى گذشته باشد، و سخت  ویژه اگر مربوط به قرن  است بسیار حساس و دشوار؛ به 

با توجه به این نکته، در . گر، آن را به شوائب بسیارآلوده نموده باشند هاى تحریف است که دست 
  . شود ، اشاره مى)ع( اسى حکومت امام علىهاى مخالفان سی ترین انگیزه  اینجا به مهم 
در یک تحلیل کلى، انگیزه مشترك مخالفان خود را دنیاطلبى دانسته، ) ع(  امام علىدنیاطلبى؛

چون به کار برخاستم گروهى پیمان بسته شکستند، و گروهى از جمع دینداران بیرون «: فرماید مى
ا هرگز کالم پروردگار را نشنیدندـ یا گوی. جسته و گروهى دیگر با ستمکارى دلم را خستند
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تِلْک الدار الْآخِرَةُ نَجعلُها لِلَّذِینَ لَا یرِیدونَ علُوا فِی الْأَرضِ « : فرماید شنیدند و به کار نبستندـ، که مى
  رترى نمى؛ سراى آن جهان ازآن کسانى است که ب )83القصص، (»ولَا فَسادا والْعاقِبۀُ لِلْمتَّقِینَ

آرى به خدا دانستند، لیکن . پویند، و پایان کار، ویژه پرهیزگاران است جویند و راه تبهکارى نمى
-47 ص، 3ه خطبالبالغه،  نهج(» هایشان خوش نما دنیا در دیده آنان زیبا بود، و زیورآن در چشم

48.(  
هاى نفسانى را در بر  دنیاطلبى، هر چند عنوان عام و کلى است که جاه و مقام و دیگر انگیزه 

  . تر مورد تأکید است، گرایش به ثروت و زراندوزى است گیرد؛ اما آنچه در اینجا بیش مى
برشمردند؛ ، دالیل گوناگونى را براى مخالفت خود )ع( قاعدین؛ نخستین گروه مخالف امام على

کم درباره برخى از آنان  اما نقش دنیاطلبى را، دست) 103 ـ80، صص4ق، ج 1412الریشهرى، 
بن مالک  توان نادیده گرفت؛ چنان که برخى از مورخان، علت خوددارى زیدبن ثابت و کعب  نمى

اى باشد که  دازهراستى کسى که سرمایه او به ان به. اند  را همین مسأله دانسته)ع( از بیعت با امام على
تواند با حکومت عدل علوى کنارآید؟  اش را با تبر پاره کنند چگونه مى هاى طال و نقره شمش

  ). 342، بی تا، ص2؛ المسعودى، ج452ق، ص1358، 3الطبرى، ج تاریخ(
دهد که دنیاطلبى و اشرافى گرى   خوبى نشان مى نگاهى به کارنامه اقتصادى سران فتنه جمل به

ها و  طلحۀبن عبیداهللا در سایه بخشش. ى در برافروختن آتش این جنگ داشته استا نقش عمده
داران آن روزگار به  ترین سرمایه عنایات خلفا به چنان ثروتى دست یافته بود که یکى از بزرگ 

؛ 35، ص9ق، ج1385الحدید،  ؛ ابن ابى1021ـ 1020، صص3ق، ج1410ابن شبه، (آمد  شمار مى
زبیربن عوام نه تنها در مدینه داراى زندگى تجملى بود، در ). 283، ص8ق، ج 1410االمینى، 

ق، 1405ابن سعد، (هایى داشت  ها و خانه شهرهایی مانند مصر، اسکندریه، کوفه و بصره، نیز زمین
آنچه عثمان «: صراحت اعالم داشت از همان آغاز خالفت خویش به ) ع( امام على). 110، ص3ج

ابن (» المال باز خواهد گرداند لى که به ناحق بخشیده است، به بیتتیول برخى کرده و اموا
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کسانى چون طلحه و زبیر آن گاه به جدى بودن این هشدار پى  ).269، ص1ق، ج1385الحدید،  ابى
گذارد و همگان را به یکسان در  میان آنان و دیگران فرقى نمى) ع (بردند که در عمل دیدند امام

اى  اى دیگر خوگرفته و به امتیازهاى ویژه  اینان که در زمان خلفا با شیوه.کند بیت المال سهیم مى
المال این گونه  عمر در تقسیم بیت«: گفتند کردند و مى دست یافته بودند، به سیره عمر استناد مى

آیا باید سنت «: فرمود) ص(در پاسخ، با یادآورى سنت رسول خدا ) ع (امام على. »کرد عمل نمى
، 1ق، ج1376ابن شهرآشوب، (؟ »را واگذاریم و سیره عمر را در پیش گیریم) ص(رسول خدا 

، عمرو )ع( در ابتداى حکومت امام على. نیاز از بیان است دنیاطلبى گروه قاسطین نیز بى ).378ص
توانى انجام ده؛ زیرا فرزند ابوطالب، چنان که  هر کار که مى«: اى به معاویه نوشت بن عاص در نامه

ابن ابى (» اى که دارى، جدا خواهد کرد کنند، تو را از هر مال و سرمایه وست مىچوب را پ
خود عمروبن عاص نیز در پاسخ به دعوت معاویه براى همکارى ). 270، ص1ق، ج1385الحدید،  

در این ) ع(فروشد؛ چنان که امام  با وى اعالم داشت که دین خود را جز به بهاى دنیایى آباد نمى
عمرو با معاویه بیعت نکرد، مگر بدان شرط که او را پاداشى رساند و در مقابل «: یدفرما باره مى

یاران آگاه و با بصیرت  ).167، ص83البالغه، خطبه،  نهج(» اى بدو خوراند ترك دین خویش لقمه
هاى دنیوى معاویه و لشکریانش آگاهى داشتند؛ چنان که یکى  ز به خوبى از انگیزهنی) ع(امام على

خواستند، یا براى  اى امیرمؤمنان، این مردم اگر خدا را مى: گوید از آنان در جنگ صفین مى
ورزیدند؛ ولى اینان براى فرار از برابرى و از سر  کردند، با ما مخالفت نمى  خشنودى اوکار مى

 انحصارطلبى، و به دلیل ناخشنودى از جدا شدن از دنیایى که در دست دارند، با ما خودخواهى و
. درباره خوارج نهروان نیز این مسأله صادق است ).102ق، ص 1382ابن مزاحم، ( جنگند  مى

اى گروه «: مالک اشتر چه زیبا به این نکته اشاره کرده و پرده از ریاکارى خوارج برداشته است
رغبتى به دنیا و شوق به لقاءاهللا است؛ درحالى که  کردیم نماز شما از سرِ بى   گمان مىسیاه، پیشانى

خوارج نهروان را  ).491همان، ص(» بینیم از مرگ گریزان و به سوى دنیا شتابانید اکنون مى
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با اعمال آخرت، دنیا «: درباره آنان فرمود) ع(توان از آن دسته مردمانى شمرد که امیرمؤمنان  مى
دهند،  خود را کوچک و متواضع جلوه مى. طلبند، و با اعمال دنیا در پى کسب آخرت نیستند ىم

ها را ریاکارانه کوتاه بر مى دارند، دامن خود را جمع کرده، خود را همانند مؤمنان واقعى  گام
  ). 32البالغه، خطبه نهج(» سازند آرایند، و پوشش الهى را وسیله نفاق و دورویى و دنیاطلبى مى مى

پس از آن که مراسم بیعت به پایان رسید، طلحه و زبیر نزد امام آمده، خواستار مشارکت در امر 
الیعقوبى،  ((حکومت شدند و چنین ادعا کردند که بیعت آنان از آغاز به همین انگیزه بوده است 

دشمنى با هر چند طلحه و زبیر در ). 51، ص1ق، ج1382 ابن قتیبۀ،  ؛)180ـ 179، بی تا، صص 2ج
تابیدند و  اى بود که یکدیگر را نیز بر نمى طلبى آنان به اندازه داستان بودند، ریاست هم) ع (امام على

تر چنان که پیش ؛)148البالغه، خطبه نهج(شدند  حتى بر سر امامت جماعت نیز با یکدیگر درگیر مى
  . رفتار آن دو را با یکدیگر بیان کردیم) ع(از زبان امیرمؤمنان

نیز نقش حب ریاست نمودى به مراتب ) ع(  سرپیچى معاویه از پذیرش خالفت امام علىدر
هاى حکومت خود را در شام استوار کرده  معاویه که در طى دو دهه، پایه. تر از آفتاب دارد روشن

گیرى از حکومت شام نخواهد  ، معنایى جز کناره)ع(دانست که بیعت با امیرمؤمنان بود، نیک مى
براى خالفت، مسأله حکومت را فراتر از ) ع(  این رو، با اعتراف به شایستگى امام علىاز. داشت

هاى نفسانى خود را آشکار ساخته بود،  او که بارها انگیزه. شمرد مدارانه مى هاى ارزش چنین داورى
اى رسماً اعالم کرد که جنگ وى با علویان نه براى روزه و نماز و حج و  ها بعد در خطابه سال

  ).147ـ 146، صص3ق، ج1414الذهبى، (زکات، که به طمع حکومت و ریاست بوده است 
  )ع(هاى کهنه نسبت به علی  کینه 

هاى  ها و کینه ، بغض)ع( ها با امام على ترین عوامل مخالفت برخى از افراد و گروه یکى از جدى
بیست و پنج سال .  شددرونى آنان بود؛ یعنى همان عاملى که در سقیفه موجب کنار گذاشتن امام

، خود، در این باره )ع(امیرمؤمنان. تر شده بود پس از آن نیز نه تنها از میان نرفت که عمیق
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آنان را ـ . به خدا قریش از ما کینه نکشید، جز براى آن که خدا ما را بر آنان برگزید«: فرماید مى
) ع( ، و علت دشمنى عایشه با امام على)33البالغه، خطبه نهج(» پروردیم ـ و در زمره خود درآوردیم

، 2عبدالمقصود، ج(پرورانید  دردل خود مى) ص(هایى دارد که از زمان پیامبر نیز ریشه در کینه
   ).643 ـ 636م، صص1988، 1؛ شبلى، ج406ـ 403ش، صص1371
ها و جنگ  نیز زبانزد همگان است و یکى از دالیل اصلى دشمنى) ع( امیه نسبت به امام ى بنىها کینه

 صراحت، کشته شدن پدران و خویشاوندا نشان را  هاى آنان به حساب می آید؛ چنانکه به افروزى 
) ع (دلیل ناخشنودى خود از آن حضرت قلمداد کردند و معاویه نه تنها امام) ع( به دست امام على

بر . بود) ص( هاى خود قرار داد و در پى محو نام پیامبراکرم ورزى بلکه اصل اسالم را آماج کینه 
هاى زمان جاهلیت  هاى بدر و احد و دشمنى ، جنگ صفین را مولود کینه)ع(این اساس، امیرمؤمنان

   ).39ـ 38ق، ص1385، 7الحدید، ج ابن ابى(خوانده است 
  د با مخالفان در برخور) ع ( رفتار امام على

) ع (امیر مؤمنان. دگى آن بزرگوار استاز فرازهاى تاریخ سیاسى زن) ع (این بخش از سیره امام على
 رو بود که هیچگاه آداب  در دوران کوتاه حکومت خویش با سه نبرد ویرانگر داخلى رو به

الیعقوبى،  ( کرداخالقى را فرو نگذاشت و همه احکام فقهى مربوط به جنگ با اهل قبله را عمل می
  : در برخورد با مخالفان خویش سه راهبرد اساسى داشت) ع (امام على). 383، بی تا، ص2ج

، پاسخگویى به شبهات )ع (تالش اولیه امیرمؤمنان.  برخورد قاطع:ج مدارا :ب گفتگو؛ :الف
اگر از این . بدآمیز به نزاع و دشمنى بیا بخشیدن مسالمت کوشید راهى براى پایان  مخالفان بود و مى

آمد، با مخالفان خود، تا جایى که به وحدت جامعه اسالمى آسیبى  راه نتیجه دلخواه به دست نمى
زدند  سرانجام اگر مخالفان دست به قیام مسلحانه مى. کرد  رسید، مدارا، و از خشونت پرهیز مى نمى

در ) ع ( البته امام. رسید طعانه مىانداختند، نوبت به برخورد قا ها را به خطر مى و امنیت شهرها و راه
) ص (کرد و به این سخن پیامبراکرم این مرحله نیز هیچ گاه از ارشاد و راهنمایى دشمنان غفلت نمى



  

      

523 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

اگر » إلن یهدى اهللا رجال واحدا خیر لک مما طلعت علیه الشمس«: که خطاب به ایشان فرمود
تابد،  زى است که خورشید بر آن مىخداوند یک تن را به دست تو هدایت کند، بهتر از هر چی

  ). 14، ص1385، 4الحدید، ج ابن ابى(عمل می کرد 
نشست و با بردبارى و  وگو مى هاى مخالف خود به گفت با همه گروه) ع (امیرمؤمنان: گفتگو)الف

در روزهاى آغاز خالفت، با برخى ازکسانى که از بیعت با وى . شنید فروتنى دالیل آنان را مى
چنین پاسخ  اما آنان منطق روشن امام را با سخنانى این. کردند، جداگانه گفتگو کرد مىخوددارى 

ترسم مؤمنى را بکشم و به  به من شمشیرى بده تاکافر را از مؤمن باز شناسد، زیرا مى«: گفتند مى
« : که چرا بیعت نمی کنی، گفت) ع(یا سعدبن ابی وقاص در پاسخ امام علی » آتش دوزخ بسوزم

ابن (» بوالحسن، هنگامی که جز من کسی براي بیعت باقی نماند، با تو بیعت خواهم کرداي ا
با طلحه و زبیر بارها ) ع (امام). 935ق، ص1417، 3؛ البالذري، ج)552 ـ 551ق، ص1382مزاحم، 

اى که حتى به آنان  به گفتگو نشست و براى هدایت آنان از هیچ کوششى دریغ نورزید؛ به گونه
خواهى و تصرف در  رد بخشى از دارایى شخصى امام را از آن حضرت بگیرند و از زیادهپیشنهاد ک

ترى را از  فشردند و سهم بیش اما آنان همچنان برخواسته خود پاى مى. اموال عمومى درگذرند
طلحه و زبیر عدالت امام را تاب نیاوردند و ). 178ق، ص1414الخوارزمى، (خواستند  المال مى بیت

همچون گذشته به روشنگرى ) ع (یم براى مبارزه با آن حضرت آراستند؛ اما امیرمؤمنانسپاهى عظ
ها و سفیران خود، ازآنان خواست که دست از هواهاى نفسانى  خویش ادامه داد و با فرستادن نامه

) ع (درگیر و دار جنگ جمل نیزامام على .خود بردارند و به عهد و پیمان نخستین خویش باز گردند
رى حدیثى از رسول رشاد و راهنمایى دشمنان خویش دست نکشید و سرانجام با یادآواز ا
) ع ( امام ).372 ـ 371، بی تا، صص2المسعودى، ج(زبیر را از ادامه جنگ منصرف کرد ) ص(خدا

در برخورد با معاویه نیز همین شیوه را در پیش گرفت و در چندین نامه، فضایل خویش را برشمرد 
به تقواى الهى و پرهیز از دنیاطلبى فرا خواند و از دنبال کردن چیزى که شایستگى آن و معاویه را 
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معاویه در برابر منطق روشن  ).110 ـ 108ق، صص1382ابن مزاحم، نصر، (را ندارد، بر حذر داشت 
. و استوار امام به رجزخوانى پرداخت و براى تحقیر جایگاه امام از هیچ تالشى خوددارى نکرد

کند کاش کار امام  ها به جایى رسیده بود که ابن ابى الحدید، آرزو مى  معاویه در این نامهگستاخى
اى را  هاى وقیحانه کشید که معاویه خود را همسان او بپندارد و چنین نامه بدانجا نمى) ع (على

ند ، که جز به خشنودى خداو)ع (اما امیرمؤمنان ).136ق، ص1385، 16الحدید، ج ابن ابى(بنویسد 
گوید و حتى تا اندکى پیش از  هاى حکیمانه پاسخ مى گویى معاویه را با موعظه اندیشد، یاوه نمى

ـ 187 و 151 ـ 149، صص1382ابن مزاحم، (آغاز نبرد نیز از ارشاد و هدایت معاویه نا امید نشد 
ن آنان به کار با خوارج نیز بارها گفتگو کرد و همه همت خود را براى به راه آورد) ع ( امام ).188

فرستاد و گاه خود  بن عباس و براءبن عازب را به سوى آنان مى گاه کسانى همچون عبداهللا. گرفت
: فرمود) 57األنعام، (» الحکم اال هللا«گفت؛ چنان که در باره شعار اصلى خوارج  با آنان سخن مى

گویند  کن اینان مىآرى حکم جز از آن خدا نیست، لی.سخنى است حق که بدان باطلى را خواهند«
کار، تا در  فرمانروایى را جز خدا روا نیست؛ حالى که مردم را حاکمى باید نیکوکردار یا تبه

تا آن گاه که وعده حق سر رسد . حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند، و کافر بهره خود برد
د ضمن تشریح ماجراى در سخنان خو) ع (امام على ).40البالغه، خطبه نهج(» و مدت هر دو در رسد

آن «حکمیت و خطاى خوارج در این مسأله، از آنان خواست که از تفرقه و جدایى بپرهیزند؛ زیرا 
که از جمع مسلمانان به یک سو شود، بهره شیطان است؛ چنان که گوسفند چون از گله دور ماند، 

ثر کرد و آنان را ، این سخنان درگروهى از خوارج ا)127همان، خطبه(» نصیب گرگ بیابان است
   ).64ق، ص1358، 4الطبرى، ج تاریخ(گیرى از جماعت نهروانیان واداشت  به کناره

نخست مخالفان سیاسى خود را از راه مذاکره، نصیحت ) ع ( چنان که گذشت، امام على:  مدارا)ب
ز یاران امام گرفت برخى ا افتاد، راه مدارا و بردبارى را پیشه مى کرد و اگر این شیوه کارگر نمى مى

کم  اند، با خشونت رفتار کند و دست خواستند تا با کسانى که از بیعت با او امتناع کرده از وى مى
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صراحت  پسندید و به  ؛ اما امام این نظر را نمى)143ق، ص1409الدینورى، (آنان را زندانى کند 
 اسالمى بر نخیزد، در داشت که هر کس تا زمانى که به رویارویى مسلحانه علیه حکومت اعالم مى

 با آنکه از انگیزه طلحه و زبیر براى رفتن به مکه آگاه بود و مى  )ع (امام على. امان خواهد بود
عباس   افروزى مقصود دیگرى ندارند، با آنان مدارا کرد و در پاسخ به پیشنهاد ابن دانست جز جنگ 

آیا از من «: مکه باز دارد، فرمودخواست تا آن دو را زندانى کند و از رفتن به  که از وى مى
و براساس ظن و گمان به مجازات افراد بپردازم و پیش از انجام ... خواهى که آغازگر ستم باشم مى

که خدا مرا بدان امر فرموده، روى ...کار، مؤاخذه نمایم؟ هرگز؛ به خدا قسم از رفتار عادالنه
 شکنى و سر  گاه که خبر پیمان آن).166ق، ص1413، 1الشیخ المفید، الجمل، ج(» گردانم نمى

تا زمانى که براى جامعه خطرساز نباشند، صبر خواهم کرد و «: کشى اصحاب جمل را شنید، فرمود
 ).466ق، ص1358، 3الطبرى، ج تاریخ(» گذرم اگر از دشمنى دست بردارند، ازآنان مى

.  و بردبارى را به نهایت رسانددر برخورد با خوارج نیز به مدارا رفتار کرد و حلم) ع (امیرمؤمنان
به حکمیت تن دادى و پستى را « : آمیزى از این دست که بارها هنگام ایراد خطبه با سخنان اعتراض

؛ اما پاسخ )406، بی تا، ص2المسعودى، ج(گشت  رو مى رو به» پذیرفتى، حکم جز خدا را نیست
المالتان را قطع  اریم و سهمیه بیتد وى این بود که شما را از نماز گزاردن در مساجد باز نمى

ق، 1408، 2ابن االثیر، ج(جنگیم  اید، با شما نمى کنیم و تا زمانى که دست به شمشیر نبرده نمى
: خواند مشغول نماز بود، یکى از خوارج، این آیه از قرآن را مى) ع ( گاه در حالى که امام  ).398ص

ورزى، اعمالت تباه خواهد شد و از  م که اگر شرك به تو و به پیامبران پیش از تو وحى فرستادی« 
به دلیل پذیرش حکمیت کافر ) ع ( ، مقصود این بود که على )65زمر، آیه(» زیانکاران خواهى بود

خرید و تا  امیر مؤمنان همه این آزارها را به جان مى. برد اى نمى گردیده و از خواندن نماز بهره
روزى یکى از خوارج . کشید دید، شمشیر از نیام بیرون نمى وقتى که کیان اسالم را در خطر نمى

خدا این « : اى را از امام شنید و در حضور آن حضرت و یارانش گستاخانه گفت سخن حکیمانه
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: اصحاب قصد جان او کردند، اما امام فرمود. »کافر را بکشد، چه دانش گسترده و عمیقى دارد
   ).420البالغه، حکمت  نهج(» یا بخشودن گناه شایدآرام باشید، دشنام را دشنامى باید و «

آمیز به سوء  هنگامى که مذاکره با مخالفان به جایى نرسید و برخورد مسالمت:  شدت و قاطعیت)ج
دست به شمشیر برد و با همان قاطعیتى که در نبردهاى صدر اسالم ) ع (استفاده آن انجامید، امام 

گفتى «: در پاسخ به معاویه نوشت) ع (امیرمؤمنان.  پرداختافروزان داشت، به رویارویى با جنگ 
کى . که من و یارانم را پاسخى جز شمشیر نیست؛ راستى که خنداندى پس ازآنکه گریانیدى

به زودي آنکه او . پسران عبدالمطلب را دیده اى که از پیش دشمنان پس روند یا از شمشیر بترسند
من با لشکرى از مهاجران و انصار .  دور است به تو راه پویدجویى تو را جوید، و آنچه از تو را مى

آیم؛ لشکرى بسیار که غبارشان فضا  و تابعین آنان که راهشان را به نیکویى پیمودند، به سوى تو مى
همراهشان فرزندان . ترین دیدار برایشان دیدار پروردگار همه جامه مرگ برتن، و خوش. را پرکند

هاشم و تو از شیوه جنگیدن آنان آگاه هستی، آنگاه که با برادر و دایى و اهل بدر وشمشیرهاى بنی 
   ).29همان، نامه ( از ستمکاران نخواهد بود  جد و خاندان تو چه کرد وآن

  رعایت اصول اخالقى و اسالمی در نبرد با مخالفان 
آداب اخالقى درآن هنگام که جز نبرد، راه دیگرى پیش روى خود ندید، از رعایت ) ع (امام على

  : هایى چند ذکر می شود نمونه. دست نکشید و فتوت و جوانمردى را فرو نگذاشت
در هیچ میدانى آغاز گر جنگ نبود و به سپاهیان خود ) ع (امام على:  پرهیز از شروع جنگ)الف

و . با آنان مجنگید، مگر به جنگ دست یازند؛ سپاس خدا را، که حجت با شما است«: فرمود مى
» اگذارید تا آنان جنگ را آغاز کنند، این هم حجتى دیگر است به سود شما و زیان ایشاناگر و

هاى باطل  خوددارى امام از آغاز نبرد، گاه گروهى از ناآگاهان را به گمان ).14البالغه، نامه نهج(
فل از غا پنداشتند؛ اى که دلیل این درنگ را ترس از مرگ یا تردید در جنگ مى گونه کشاند؛ به  مى

در این واپسین لحظات نیز از هدایت دشمن ناامید نگشته و به بازگشت آنان چشم ) ع ( آن که امام 
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اما گفته شما که این همه درنگ به خاطر «: دوخته بود؛ چنان که خود در جنگ صفین فرمود
 ناخوش داشتن مرگ است، به خدا پروا ندارم که من به آستانه مرگ درآیم یا مرگ به سر وقت

ام، به خدا که یک روز جنگ را واپس  اما گفته شما که در جنگ با شامیان دو دل مانده. من آید
ام، جز آن که امید داشتم گروهى به سوى من آیند، و به راه حق گرایند، و به نور هدایت  نیفکنده

ن گیرنده تر است تا شامیان را بکشم و گمراه باشند، هرچند خود گرد این مرا خوش. من ره پیمایند
هرچند صف آرایى در برابر امام و خلیفه مسلمین، خود؛  ).54البالغه، خطبه  نهج(» گناه باشند

در میدان نبرد نیز ) ع (امیرمؤمنان . کرد حجت را بر جنگ افروزان تمام، و نبرد با آنان را موجه مى
  . کرد صادر نمىساخت، فرمان مبارزه  از روشنگرى دست نکشید و تا دشمن، خونى را جارى نمى

ع قرآنى را به دست  (براى نمونه، جنگ جمل پس از آن آغازید که یکى از لشکریان امام على
هایى  شکنان را به کتاب خدا فرا خواند و پاسخ دشمن به این سخنان، رها کردن نیزه گرفته، بیعت 

در  ).186 صق،1414الخوارزمى، (بود که از هر سو بر بدنش فرود آمد و به خونش در غلتاند
جنگ نهروان نیز چندین بار یاران امام با یادآورى شروع تیر اندازى از سوى دشمن، از آن 

ورزید تا  حضرت خواستند که فرمان نبرد را صادر کند؛ اما امام همچنان از این کار خوددارى مى
   ).416، بی تا، ص2المسعودى، ج(آن گاه که یکى از یاران خویش را در خون خود غرقه دید 

خواست تا به فرستاده هاي دشمن  ع از لشکریان خود مى (امام على:  مصونیت رسوالن دشمن)ب
خواند و در این ادعا صادق  رسان مى آسیبى نرسانند و هرگاه بر کسى دست یافتند که خود را پیام

یفۀ المغربى، ابوحن(نمود، او را به خود واگذارند تا پیغامش را برساند و به نزد یارانش بازگردد  مى
   ).376، بی تا، ص1ج 
، رفتار با دشمن در چارچوبى از )ع (در مکتب امیرمؤمنان : رفتارى با ضعفا و ناتوانان  خوش)ج

  هاى درونى، کشته توان براى فرونشاندن کینه اى که نمى گیرد؛ به گونه مسائل اخالقى قرار مى
). 95الشیخ المفید، الجمل، ص(از پا درآورد خوردگان را  شدگان را مثله کرد و یا فراریان و زخم 
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هر گاه به اذن خدا، روي به هزیمت نهادند، کسی را که پشت کرده و می «: ایشان می فرماید
 مزنید و زنان را  گریزد، مکشید وآن را که از پاي افتاده است آسیب مرسانید، و مجروح را زخم

» شما را بریزند یا امیرانتان را دشنام گویندمیازارید و آنان را به خشم میاورید، هرچندآبروى 
کرد، بلکه به مداواى آنان  نه تنها با مجروحان دشمن بدرفتارى نمى) ع ( امام  ).14البالغه، نامه  نهج(

خوردگان را براى مداوا به کوفه  گماشت؛ چنان که در جنگ با خوارج، چهل نفر از زخم همت مى
هاى  رسید ـ به خانواده  آنان را ـ که تعدادشان به چهارصد نفر مىانتقال داد و براساس روایتى دیگر،

  ). 66ق، ص1358، 4الطبرى، ج (شان بپردازند  شان سپرد تا پرستارى کنند و به مداواى 
دانست و جز  اى را روا نمى براى برخورد با دشمنان، هرشیوه) ع ( امیرمؤمنان:  فتوت و جوانمردى)د

در جنگ صفین، ابتدا لشکریان معاویه به نهر آب دست یافتند و . داد ىبه نبرد جوانمردانه تن نم
اى پرشور، لشکریان خود را به عقب   با خطابه )ع (امام على. یاران امام را از نوشیدن آن باز داشتند

معاویه که از مقابله به مثل امام . راندن دشمن فرا خواند و ساعاتى بعد به این مقصود دست یافت
به گمانم على «: وى در پاسخ گفت. ، از عمروبن عاص در این باره نظرخواهى کردنگران بود

حقیقت نیز  ).168ق، ص1409؛ الدینورى، 51البالغه، خطبه نهج(»زند دست به چنین کارى نمى
از ایشان خواستند تا آب را بر دشمن ببندد و با سالح تشنگى، ) ع (برخى از یاران امام . همین بود

راه . کنم من در این کار مقابله به مثل نمى«: ع در پاسخ فرمود (الکت اندازد؛ اما امام آنان را به ه
الحدید،  ابن ابى(» برندگى شمشیر براى نبرد با آنان کافى است. ورودى را براى آنان باز گذارید

  ). 162ق، ص1382؛ ابن مزاحم، 24ق، ص1385، 1ج
  نتیجه گیري

 سال و اندي با مشکالت عدیده اي مواجه بود که براي انجام در دوران حکومت چهار) ع(امام علی
اصالحات مورد نظر خود با موانع جدي مواجه گردید و تمام وقتِ خود را صرف خنثى کردن 

  .توطئه هاي پیمان شکنان، ستمگران و خارج شدگان از دین نموده بود
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هاى  ، آموختنىاسی اشاهمیت وحدت امت اسالمی و شیوه رفتاري آن بزرگوار با مخالفان سی
  بسیار دارد و الگویی مناسب و زیبا از سیاستمدارى دینى را در معرض دید جهانیان به نمایش مى

و مخالفان سیاسى اش، عرصه اي از رویارویى فضایل واالى انسانى ) ع(برخورد متقابل امام. گذارد
ى براى مخالفان خود بیش از و امیال و رذایل نفسانى است و نشانه اي است که چگونه مردان اله

 .برند سوزانند و همواره در اندیشه هدایت آنان به سر مى خود آنان دل مى

 ساله آن حضرت تنها براى آن بوده است که مبادا میان مسلمانان اختالف 25  نشینى سکوت و خانه
  .هاى بسیاربناحق بر زمین ریخته شود افتد و خون

دادند اما همیشه از  د را با انجام بیعت با خلفا نشان مىآن بزرگوار ضمن آنکه وفادارى خو
نقدکردن سازنده خود درعملکرد نادرست خلفا کوتاهى ننمودند و تکلیف شرعى خود را در این 

  .باره ادا می کردند
هاى کهنه و درونى آنان؛ یعنى همان  ، کینه)ع( ترین عوامل مخالفت مخالفان امام على گرچه جدى

در دوران خالفت نشان داد که ) ع(یفه موجب کنار گذاشتن امام شد، اما امامعاملى که در سق
با دشمنان و مخالفان سه گانه ) ع(بر خورد امام . جزسعادت و آنها چیز دیگري را دنبال نمی کند

دوران خالفتش، نمونه اي از کسی که دل سزي اش از خودش بیشتر است و چنانچه ناگزیر به 
می می شد، بیشترین دریغ و افسوس را نه براي آنکه دشمنانش کشته می برخورد و درگیري نظا

شوند؛ بلکه براي آنکه در حالی خدایشان را مالقات می کنند که با امام شان در حال پیکاربودند و 
  .  این بدترین نتیجه که آتش جهنم است را در پی خواهد داشت

 منابع 
  فارسى) الف

  .قرآن کریم
  .، ترجمه محمد مستوفى، انتشارات آموزش انقالب اسالمى، تهرانالفتوحش، 1372ابن اعثم کوفى، 
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ترجمه سید محمود طالقانى، شرکت سهامى . علیه السالم طالب بن ابى امام علىش،  1371عبدالمقصود، عبدالفتاح، 
  . انتشار، تهران، چاپ پنجم

  ش، ترجمه سیدجعفرشهیدى، انتشارات آموزش انقالب اسالمى، تهران، چاپ چهارم1372، البالغه جنه
، ترجمه محمود رضا افتخار زاده، دفتر نشر )شیعه و خوارج(تاریخ سیاسى صدر اسالمش، 1375ولهوزن، یولیوس، 

  .                   معارف اسالمى، قم
  عربى ) ب

ق، تحقیق محمدابوالفضل ابراهیم، داراحیاء التراث العربى، بیروت، 1405،  نهج البالغۀشرحق، 1385ابن ابى الحدید، 
  .الطبعه الثانیۀ

  .، داراحیاء التراث العربى، بیروتالکامل فى التاریخق، 1408ابن األثیر، عزالدین، 
  .، دار بیروت، بیروتالطبقات الکبرىابن سعد، بی تا، 
  .، المطبعۀ الحیدریۀ، النجفطالب ىمناقب آل ابق،  1376ابن شهرآشوب، 

  ، تحقیق على شیرى، داراحیاء التراث العربى، بیروتالعقد الفریدق، 1409ابن عبد ربه، 
  .، تحقیق مصطفى عبدالواحد، دارالرائد العربى، بیروت، الطبعۀالثالثۀالسیرة النبویۀق، 1407ابن کثیر، اسماعیل، 

، تحقیق عبدالسالم محمدهارون، المؤسسۀ العربیۀ الحدیثۀ، القاهرة، ینوقعۀ صفق، 1382ابن مزاحم المنقرى، نصر، 
  .الطبعۀ الثانیۀ

  . ، داراحیاء التراث العربى، بیروتالسیرة النبویۀتا،  ابن هشام، بى
  . ، دارالکتب االسالمیۀ، تهرانالغدیرق، 1410األمینى، عبدالحسین، 

  .رالفکر، بیروت، داانساب االشرافق، 1417البالذرى، احمدبن یحیى، 
بن على اصغر فیظى، دارالمعارف،  ، تحقیق آصفدعائم االسالمتا،  بن محمد، بى التمیمى المغربى، ابوحنیفۀ النعمان

  .القاهرة، المطبعۀالثالثۀ
  .،  دارالکتب العلمیۀ، بیروتتاریخ خلیفۀبن خیاطق، 1415خلیفۀبن خیاط، 

  .حقیق مالک المحمودى، الثانیۀ، مؤسسۀ النشر االسالمى، قم، تالمناقبق، 1414بن احمد،  الخوارزمى، الموفق
  .، الشریف الرضى، قماالخبارالطوالق، 1409الدینورى، احمدبن داود، 

  .، مؤسسۀالرسالۀ، بیروت، الطبعۀ العاشرةسیراعالم النبالءق، 1414الذهبى، شمس الدین محمد، 
  .، دارالحدیث، قم)ع (طالب بن ابى ، موسوعۀ االمام علىق1412الریشهرى، محمد، 
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  .، النهضۀالمصریۀ، القاهرة، الطبعه الثالثۀ عشرموسوعۀ التاریخ االسالمىم، 1988 سلبى، احمد، 
  .، تحقیق محى الدین، دارالجیل، بیروتتاریخ الخلفاءق، 1408السیوطى، جالل الدین، 

  . ، المؤتمرالعالمى اللفیۀ الشیخ المفید، قمالجملق، 1413الشیخ المفید، 
  .، مطبعۀ االستقامۀ، القاهرةتاریخ االمم والملوكق، 1358الطبرى، محمدبن جریر، 

، تحقیق محمدمحى الدین عبدالحمید، دارالمعرفۀ، مروج الذهب ومعادن الجوهرتا،  بن الحسین، بى المسعودى، على
  .بیروت

  . ، دارالفکر، قمتاریخ المدینۀ المنورةق، 1410النمیرى، ابن شبه، 
  . ، تحقیق محمودعبداهللا ابوالخیر، دارالفرقان، االردنالردةق، 1411حمدبن عمر، الواقدى، م

  ، دار صادر، بیروت تاریخ یعقوبىتا،  یعقوبى، احمدبن ابى یعقوب، بى
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بررسی تطبیقی حکمرانی مطلوب در اندیشه غرب و دیدگاه اسالم با 

  تأکید بر نهج البالغه
  

  )نشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریزاستادیار دا(کمال کوهی 
  )استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز(محمدباقر علیزاده اقدم 

  
  چکیده

   هدف اصلی حکمرانی مطلوب فراهم کردن زمینه توسعه همه جانبه جامعه و برداشتن موانع 
این مقاله با .  نامطلوب تلقی می شودتوسعه نظیر فساد اداري، خویشاوندبازي و خط مشی هاي

هدف معرفی حکمرانی مطلوب و شاخص هاي آن در میان اندیشمندان غربی و از دیدگاه اسالم با 
در یافته ها نشان می دهد که . تأکید بر نهج البالغه به روش کتابخانه اي و اسنادي تنظیم شده است

ه بر دارا بودن شاخص هاي مدل غربی، اسالم و نهج البالغه شاخص هاي حکمرانی مطلوب عالو
شاخصهاي دینی و اسالمی مبتنی بر ارج نهادن به ارزشهاي انسانی و اخالقی و الهی را نیز در بر می 

بسیاري از اندیشمندان غربی این نوع مدیریت را مدیریت به سبک جدید می نامند که منشاء . گیرد
، در حالی که این سبک مدیریت و حکمرانی در آن در نظامهاي مدیریتی و جوامع غربی قرار دارد

الگوي . هزاران سال قبل توسط پیشوایان اسالم در مدیریت بر جوامع اسالمی استفاده می شد
حکمرانی مطلوب اسالمی مستخرج از قرآن، نهج البالغه و روایات و احادیث پیامبران و امامان 

عه و تعالی انسان در هر دو بعد مادي و کامل ترین الگوي حکمرانی بوده و استفاده از آن توس
 زمینه در سیاسی تمام نظامهاي براي امیرالمومنین بنابراین، حکومت. معنوي را تضمین می کند

 به جامعه معنوي و تربیت اخالقی، فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، آزادي عدالت، توسعه تحقق

  .است الگو بهترین عنوان
هج البالغه، غرب، عدالت و انصاف، ایمان و تقوا،  حکمرانی خوب، ن:هاي کلیديواژه

  .مدیریت مدنی
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   مقدمه -1
هایی مواجه است که ناشی از دگرگونیهاي حاصل از پیشرفت علم و صنعت  جهان امروز با چالش

هاي فراروي بخش  ترین آن، چالش یکی از مهم. و طرح نیازهاي جدید سازمانی و اجتماعی است
آوري  هاي پدید آمده در زمینه علم و فندگرگونی. دمات عمومی استعمومی در تولید کاال و خ

هاي جدیدي را نیز براي  هاي نوینی را فراروي خدمات گوناگون گشوده، مسئولیت ضمن آنکه افق
هاي  این دگرگونیها به یک مفهوم به معناي پدید آمدن نقش. بخش عمومی ایجاد نموده است

  . شود بطور خاص براي دولت تلقی میجدید و متفاوت براي بخش عمومی و 
ها به  در جهان متحول امروز، نقش دولت نیز متحول و مسئولیت آن متفاوت خواهد بود، دولت

هاي خود از  آنان بایستی با افزایش قابلیت. تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهاي جدید نخواهند بود
. اسخگویی به نیازهاي جدید را افزایش دهندطریق بازدمیدن نیروي تازه در نهادهاي عمومی توان پ

هاي دولتی،  هاي جامعه در بخش این مهم نیازمند الگوهاي جدیدي است که بتوان از همه ظرفیت
شهرها براي . خصوصی و مدنی استفاده نمود، تا تولید و ارائه خدمات عمومی را حداکثر ساخت

اند و در این راه به شکل  دموکراسی نیافتهمدیریت و اداره خود راهی بجز زمینه سازي براي توسعه
اند، که برخی آن را در حد اختراع و ابداع جدید بشري در ایجاد اي از حاکمیت دست یافتهتازه

 Good(این شکل جدید به نام جنبش حاکمیت شایسته. اندنظام اجتماعی نوین دانسته

Government Movement (شود نامیده می) ،؛ به نقل از 4: 1386جستارهاي شهرسازي
  ). 1388صانعی، 

برخی از سازمانهاي جهانی و . حکمرانی خوب با رویکردها و اهداف گوناگون تعریف شده است
» بانک جهانی«براي مثال . اندهاي علمی به قصد توسعۀ اقتصادي به حکمرانی نگریستهپژوهش

، بر )2002(» ستراتژي رشد در ویتنامبرنامه جامع کاهش فقر و ا«و ) 2002(» اتحادیه اروپا«، )1992(
هاي اقتصادي و مدیریتی حکمرانی از قبیل تخصیص کارآمد منابع، رفع فقر، رشد اقتصادي، جنبه
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برخی دیگر آن را با هدف . اندکنی فساد تاکید نمودهایجاد ادارة امور دولتی کارا و اثربخش، ریشه
هاي متنوع دموکراسی مانند انتخابات، سیستم هاز نگاه آنها جنب. اندتوسعه سیاسی تعریف نموده

هاي گیري، عدم تمرکز سیاسی، آزاديگرایی، مشارکت شهروندان در تصمیمنمایندگی، کثرت
از سویی دیگر، . اي برخوردار استمدنی، مشروعیت دولت، ارتقاء سطح جامعۀ مدنیاز اهمیت ویژه

دو هدف توسعه اقتصادي و توسعه سیاسی برنامه توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی خوب را با 
هایی نظیر شفافیت، این دسته از نهادها، حکمرانی خوب را در حضور ویژگی. اندتبیین کرده

پذیري، اجماع، وجود دیدگاه حاکمیت قانون، مشروعیت، شایستگی، پاسخگویی، مسئولیت
  ).89:1388جاسبی، (داننداستراتژیک در میان رهبران و مدیران می

هاي کهنی است که درون یک قالب مدرن بازسازي مرانی خوب در حقیقت، به منزلۀ ارزشحک
در گذشته، منظور از اصطالح حکمرانی خوب، دولتی بود که با جامعۀ خدماتی ارتباط . شده است

داشته و به آن اهمیت و اولویت دهد، ولی امروزه اصطالح حکمرانی خوب، به مواردي همچون 
هاي یک شود که در رفتار و ویژگیگیري اطالق میی و مشارکت در تصمیمشفافیت، پاسخگوئ

-، به»امروزین«ادبیات موجود نشان از این دارد که حکمرانیِ خوبِ . یابدرتبه نمود میدولت عالی

در » هاي پیشینشیوه«بوده و تالشی است براي تقریر » سابق«سادگی بازسازي حکمرانی خوب 
  ). mardiasmo,2007:4(چارچوب جامعۀ نوین 

حکمرانی خوب از پنج جزء اصلی تشکیل یافته است که به لحاظ مفهومی به دو حوزة مربوط به 
رفرم عملی و حکومت قانون، بویژه حاوي یک مبناي . ساختار و ایدئولوژي: شودهم تقسیم می

ه مثابه پیشنهادات تواند باي نزدیک با دولت است و میساختاري است؛ به این معنا که داراي رابطه
لذا توجه به حقوق بشر در . سیاسی سنت مشروط در قالب مدیریت نوین عمومی درك شود

گنجد و فراخوان بانک جهانی دربارة مدیریت بهبودیافته بخش چارچوب حاکمیت قانون می
از سوي دیگر، گفتمان و ساخت ظرفیت . ریزدعمومی در قالب رفرم اجرایی و عملی فرومی
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اي گیري ایدئولوژیک است و مقصود ار آن ساخت گونهز ارزش بوده و به لحاظ جهتمشحون ا
این . فضاي حکمرانی است که شفافیت زیاد، بازبودگی، پاسخگویی و مشارکت را به بار آورد

موارد، مفاهیم نه چندان روشنی از مشروعیت و کارآمدي است که در عنوان ساخت ظرفیت 
  ).kimmet,2004:9(باشدمندرج می

فرهنگی -دنیاي امروز به واسطه رشد و توسعه شهرها، افزایش جمعیت، پیچیدگی روابط اجتماعی
تر از آن راهبري حل مسایل و مشکالت شهري و مهم. شودتر میتر و پر مسالهروز به روز پیچیده

براي ریزي شهر به نحوي که محیطی سالم براي زندگی شهروندان امروز را فراهم آورد و برنامه
ارتقاي هر چه بیشتر کیفیت زندگی در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و بهداشتی و 

توان در نتیجه می. روانی مسالۀ بسیار مهم در حیات شهري و زندگی شهروندان بدل شده است
تر حکمرانی مطلوب شهري به واسطۀ ارتباط با تمامی گفت که مدیریت شهري و به بیانی دقیق

هاي فردي و جمعی زندگی شهروندان مسالۀ شماره یک انسان امروز است و بررسی ابعاد و بهجن
 ).1388صالحی، (راهکارهاي مدیریت مطلوب شهري ضرورتی انکارناپذیر به شمار می آید

یعنی برقراري کنش مستمر و تعامل دائمی با (موضوع حکمرانی خوب و مطلوب در عمل، 
پذیرد و گونه که شایسته است انجام نمی، آن)ها و اهدافا در برنامهشهروندان و شرکت دادن آنه

. شودمشارکت و همکاري الزم میان موسسات دولتی، شهروندان و بخش خصوصی حاصل نمی
گیرد؛ به تعبیر ها و نیازهاي شهروندان بسیار کمتر مورد توجه قرار میبنابراین، اهداف، خواسته

بیش از آنکه جلب رضایت مردم و همکاري آنان را اقتضا کند، دیگر، ساختار موسسات دولتی 
  . باشدمقتضاي عکس آن می

کم چهار دلیل وجود دارد که چرا مؤسسات دولتی معموالً حساسیتی به نیازهاي مردم نشان دست
  :کنندنداده و به ندرت با مردم به صورت شهروند یا مشتري رفتار می
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دولتی  مؤسسات. نیست وابسته مشتري-شهروند رضایت انمیز به دولتی مؤسسات بودجه) الف
-می داريخزانه و مجلس از بلکه کنندنمی دریافت مردم از مستقیماً را خود نیاز مورد منابع

  .گیرند
 رقابتی گونه هیچ با مؤسسات این .کنندمی ارائه انحصاري خدمات عمدتًا دولتی مؤسسات )ب

 فعالیت بیشتري نوآوري و کارآیی، اثربخشی با دساز مجبور را آن ها تا مواجه نیستند

 ).72:1388گو، پرمهري(کنند

 انتخابات طریق از فقط را )ساالر هستند مردم که هاییآن حداقل(محلی  و ملی هاي دولت )ج

 علت این به .است ثابت انتخابات بندي زمان و ریاست دوره معموالً .توان برکنار کرد می

 تغییر )العادهفوق موارد در مگر( انتخابات دو بین در فاصله تواننمی رامنتخب دولتی    مقامات

   .داد
 فرهنگ و اندکرده عادت دولتی مؤسسات ضعیف عملکرد به مردم اکثر تاریخی بعد از) د

 ادارات اکثر در رجوع ارباب طوالنی صفوف .است نیافته گسترش بهتر خدمات شکایت براي

 از دولت، بخشی کارکنان اکثر تکبر و لیاقتیبی. شود می رفتهپذی اعتراضی بدون هیچ دولتی

 باید که واقعیتی عنوان به ریخته هم به محیط و پست خدماتِ به و گرددتلقی می کار فرایند

 کنند دریافت تريسریع و بهتر خدمات که این براي اندهکرد قبول مردم.شودمی نگاه پذیرفت

  ).6-5: 1383خیرخواهان، (بپردازند نبه کارکنا ویژه مبالغی است الزم
   حکمرانی خوب در اندیشه غرب-2

هاي مطلوب در خصوص چگونگی عملکرد اي از ویژگیطور عام به پارهحکمرانی خوب، به
گردد هاي مثبتی بازمیدر واقع، عمومیت و محبوبیت این مفهوم، عمدتاً به انگاره. دولت اشاره دارد

هاي زیبا و جذاب حکمرانی خوب از نگاه به عنوان مثال، ویژگی. بدیاکه به همراه آن تجسم می
بانک جهانی، پاسخگویی، شفافیت، کارآمدي در امور خدمات عمومی، حاکمیت قانون، و 
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که عالقۀ مضاعفی ) UNDP(برنامۀ توسعۀ ملل متحد . تعامالت منظم در عرصۀ سیاست بوده است
هایی نظیر مشارکت، شفافیت، د، ویژگیدهبه رشد و ارتقاي حکمرانی خوب نشان می

هیدن، . هاي آن عنوان ساخته استپاسخگویی، کارآمدي و برابري را به عنوان مهمترین شاخص
 مشارکت، منصفانه، شایستگی، کارآمدي، پاسخگویی و –کورت و میس به ابعاد حکمرانی خوب 

 Grindle(عان نظر قرار گیرند اند که باید به طور مساوي مورد توجه و ام اشاره داشته-شفافیت
,2008:2.(  

هاي حکمرانی نظیر کاهش حکمرانی خوب، برخی اوقات به وظایف هنجارین در خصوص بایسته
 شودسازي خدمات اساسی نیز اطالق میفقر و یا حفظ ثبات اقتصاد کالن و فراهم

)Grindle,2008:2 .(  
من بررسی و تحلیل معنا و اشکال ، ضگراهاي توسعهدولت، در کتاب خود آدریان لفت ویچ

سطح : کندبندي میاي، حکمرانی خوب را در سه سطح ردهحکمرانی خوب در فرایندهاي توسعه
  ).193-1385:188ویچ، (مدیریتی- ، سطح سیاسی، و سطح اداري)یا رژیم(نظاممند یا سیستماتیک 

یتی قرار داده است و مدیر-، تحقیق حاضر سطح بررسی خود را سطح اداريویچبندي طبق تقسیم
  .باشدمدیریتی می-هاي حکمرانی خوب در این سطح اداريخواهان سنجش ابعاد و شاخص

اشتراك اغلب معانی و کاربردهاي عمومی اصطالح ترین، محدودترین و وجهاین سطح ساده
انداز محدودتر اداري و مدیریتی، حکومت در درون این چشم. دهدرا نشان می» حکمرانی خوب«

کننده خدمات عمومی به طور کلی واجد معناي یک عامل کارآمد، مستقل، پاسخگو و ارائه
این موضع بانک جهانی . همگانی، عاري از فساد و متعهد به تأمین کاالهاي عمومی شده است

که در آنها حکومت » حکومت و توسعه«اش دربارة هاي قاطعاست که به طور کامل در بیانیه
تجربه :حکومت«کند، و نیز در تلقی می» مري مترادف با مدیریت معقول توسعها«خوب را بعنوان 

کنندة سیاست بانک، در کل بر چهار زمینۀ عمده اداره این اسناد مشخص. مطرح شد» بانک جهانی
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اي شوند، چهار زمینهامور عمومی به طور کلی و مدیریت بخش عمومی به طور خاصی متمرکز می
  :کندنونی آنها را با تصمیماتش مؤثر تلقی میکه بانک به لحاظ قا

  .ها در برابر اعمالشان است، که در اصل به معناي تقبل مسئولیت رسمی حکومتپاسخگویی )١
که به معناي ساختاري از قوانین و مقررات است که وضوح، چارچوبی قانونی براي توسعه  )٢

طرفانه و انینی که به طور بیکند، قوپذیري و ثبات را براي بخش خصوصی فراهم میبینیپیش
شوند و مقرراتی که مبنایی براي حل منازعات از خالل یک نظام منصفانه در مورد همگان اجرا می

 . بینندقضایی مستقل تدارك می

ها، هاي پیرامون شرایط اقتصادي، بودجهکه منظور از آن این است که دادهاطالعات،  )٣
 اعتماد و دسترس همگان باشد، چیزي که براي محاسبات تصمیمات مربوط به بازار و دولت، قابل

 .بخش خصوصی امري حیاتی است

براي داشتن حکومت آزاد، براي افزایش پاسخگویی حکومت، » شفافیت«تأکید بر سرانجام،  )۴
محدود کردن فساد، و برانگیختن فرایندهاي مشورتی میان حکومت و منافع خصوصی در طی 

 ).193- 1385:188ویچ، (وت داردگذاري براي توسعه ضررسیاست

 :وظایف هر یک از نهادهاي جامعه در راستاي تحقق حکمرانی خوب عبارت خواهند بود از

 توسعه -3 تنظیم استانداردهاي اقتصادي و اجتماعی -2 برقراري حاکمیت قانون -1: وظایف دولت
  اعی برقراري عدالت و تأمین و حمایت اجتم-4هاي اجتماعی و فیزیکی  زیرساخت

ها براي مشارکت در   بسیج گروه-2 سازماندهی و آموزش جوامع محلی -1: وظایف جامعه مدنی
 پشتیبانی از اقدامات - 4 تسهیل تعامالت سیاسی و اجتماعی-3زندگی اجتماعی و اقتصادي

  بخش و کارکردهاي نظارتی وحدت
 منابع انسانی و ارائه  توسعه-  تولید و تجارت-2 ایجاد اشتغال و درآمد -1: وظایف بخش خصوصی

  ).1390موسسه همشهري، ( تعیین و ارتقاي دائمی استانداردها و هنجارهاي شرکتی-4خدمات 
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، 1پایداري: ها عبارتند ازهایی است این ویژگیرویکرد حکمرانی خوب داراي شرایط و ویژگی
، 8اري، شهروندمد7، مشارکت مدنی6، پاسخگویی5، شفافیت4، کارایی3، عدالت2عدم تمرکز

  )24:1389؛ به نقل از نوبري، vanstant,2001:6-8 (9امنیت
برداشتن موانع توسعه که آن را عمدتاً در فساد، :  هدف نخستین حاکمیت خوب عبارت است از

هاي به هر صورت بعدها نظریه در سطح. دیدندهاي نامطلوب میمشیخویشاوندبازي و خط
مشی دولتی اي آن را از نظر اداره امور عمومی و خطهعد. متفاوت و از زوایاي مختلف بررسی شد

هاي حکومت رسانی و کارایی و اثربخشی فعالیتها در خدمتبررسی و به اصالحات حکومت
اي دیگر به آن از نظر فراهم آوردن قالبی قانونی براي توسعه بازارهاي رقابتی و عده. توجه کردند

-اي هم به پاسخگویی و حسابدهی مؤسسهپاره. ندحفاظت از حقوق خصوصی افراد دقت نظر کرد

اي هم بر انتشار سرانجام عده. هاي دولتی در برابر بازرسان، حسابرسان و نمایندگان مردم پرداختند
 ).69:1388شاد، قاسمی(ها تأکید کردنداطالعات مالی از جمله در عملکرد بودجه ساالنه حکومت

، با 21مرانی خوب این است که دولتها در آغاز قرن به طور کلی دالیل و ضرورت توجه به حک
 : از جمله. اندهاي جدیدي مواجه شدهچالش

هاي مثبت اقتصادي و واکنشهاي اي به فرصتشدن، دولتها باید واکنش فعاالنهدر عصر جهانی - ١
  .تدافعی به فشارهاي منفی اقتصادي از خود نشان دهند

                                                             
1 -sustainability 
2 -desentralization 
3 -equity 
4 -efficiency 
5 -trancparancy 
6 -accountability 
7 -civil society 
8 -citizenship 
9 -security 
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کنندة خدمات ر دولتها به عنوان کارفرما و فراهمبروز تغییرات جمعیتی در اکثر کشورها، ب - ٢
اند و این جمعیت مسن، خواهان خدمات تر شدهجمعیت اکثر کشورها، مسن. تاثیر گذاشته است

همچنین، سازمانهاي دولتی باید براي استخدام افراد ماهر و باانگیزه با . اجتماعی بیشتري است
خصوصاً اینکه سطح دستمزدها در . قابت کندسازمانهاي غیرانتفاعی و کارفرمایان خصوصی ر

پس، سازمانهاي دولتی باید مشوقهاي . تر استبخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پایین
غیرپولی دیگري براي استخدام و حفظ کارکنان باال شناسایی کنند و این چالشی بزرگ براي آنها 

 .خواهد بود

بدین معنی که . ه روبرو خواهد بودبخش دولتی با انتظارات جدید شهروندان تحصیل کرد - ٣
هایی بنابراین، دولتها باید قابلیت. شهروندان، انتظار دریافت با کیفیت باالتري را خواهند داشت

تري نفعان فراهم آورند تا آنها بتوانند در موضوعات عمومی مشارکت فعالبراي شهروندان و ذي
 .داشته باشند

 است و پاسخگویی به این انتظارات، شرایط جدیدي را انتظارات پرسنل سازمانها تغییر کرده - ۴
ها نیازمند برخورداري از حکمرانی صحیح در سطح کالن پاسخگویی به این چالش. طلبدمی

 . جامعه است

اند از عهدة یک کشور ظهور مسائل جهانی؛ حل مسایل کالن که در عصر حاضر پدید آمده - ۵
امروزه یک . هاي مناسب استحل براي یافتن راهخارج بوده و نیازمند مشارکت فعاالنه جهانی

براي مثال تمامی جوامع به شکلی منفی تحت تاثیر . مشکل، دیگر یک مسئلۀ صرفاً ملی نیست
-این بحرانها، هزینه. هاي مختلف هستندآلودگی هوا، آب و زمین، بارانهاي اسیدي و انقراض گونه

 .مراه داردهاي مستقیم و غیرمستقیم زیادي براي مردم به ه

تغییرات تکنولوژیکی و امکاناتی نظیر کامپیوتر، اینترنت و پدید آمدن عصر اطالعات نیز نقش  - ۶
این تغییرات، در . مهمی در پیدایش روندهاي نوین اداره و مدیریت دولتها به وجود آورده است
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یدگاههاي هایی براي شهروندان شده تا بتوانند نظریات و دسطوح جهانی باعث پدید آمدن فرصت
 .خود را بیان دارند و نقش خود را در فرایندهاي اداره کشور گسترش دهند

 هاي آیندهمحدودیت منابع و ضرورت استفاده از منابع با توجه به نسل - ٧

- 16: 1388آرایی، (جانبههاي جهان طبیعی، تعالی بشر و توسعه همهاستفاده مناسب از ظرفیت - ٨
19.( 

صلی قدرت در کشورها هستند، در این رویکرد، به جاي تقویت با این فرض که مردم، صاحبان ا
صرف هر یک از این اجزاء سه گانه، به نوع رابطه مردم و حکومت پرداخته می شود زیرا دالیل 

 . جستجو می کند"رابطه نادرست شهروندان و حاکمان"عدم توسعه کشورها را در 

گیري تحقق غه هاي جوامع، مدعی پیاز این رو، حکمرانی خوب، در پاسخ به تهدیدها و دغد
  :اهداف زیر می باشد

هاي مردمی،  تأمین آزادي- 3 کاهش فقر، -2 تأمین رشد اقتصادي باال و نرخ اشتغال مطلوب، -1
 مداخله هدفمند در آموزش، بهداشت و -5 تقویت تشکل هاي مردم نهاد براي مقابله با فساد، -4

  ).3:1389عابدي جعفري، (خدمات عمومی 
با این توضیحات، تا حدودي باید روشن شده باشد که ایدة حکمرانی خوب بویژه در کشورهاي 
در حال توسعه، براي اجرایی شدن محتاج دقت، تالش، توجه و مراقبت بیشتري است؛ چرا که در 

کینت در این باره . فرهنگی متعددي بر سر راه آن وجود دارد-تاریخی-این جوامع، موانع ساختی
در کشورهاي پیشرفتۀ اقتصادي، حکمرانی خوب گویاي راهبردهاي مدیریت «: گویدیچنین م

هاي حکمرانی  معیارها و رویه1»ترینعملی«مشارکتی و عمومی است که از لحاظ اخالقی خواهان 
ولی، در اقتصادهاي در حال توسعه، امکان این وجود دارد که حکمرانی خوب بر . جهانی است

در کشورهاي  دهد کهاین قضیه نشان می. معنا استوار گرددت و غالباً مفاهیم بیمبانی کامالً متفاو
                                                             
1 -best practice 
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که عملکرد مستقلِ اصیل و رفرم سیاسی باشد به مثابه در حال توسعه، حکمرانی خوب بیش از آن
  ).kimmet,2004:2(» ابزاري سیاسی مطرح است

  پیشینۀ تاریخی حکمرانی خوب - 2-1
هاي پس از جنگ جهانی دوم، سیاستگذاري توسعه  وسعه در سالاز هنگام ظهور علم اقتصاد ت

 دوره متمایز قابل تفکیک است؛ دوره نخست از پایان جنگ جهانی دوم شروع 3اقتصادي به 
پردازان و سیاستگذاران اعتقاد به دولت  در این دوره اکثر نظریه. یابد ادامه می شود و تا اواخر دهه می

تصور » قهرمانان ملی«هاي دولتی به مثابه  را در دست بگیرد و شرکتبزرگی داشتند که زمام امور 
هاي دولتی در عمل نشان دادند که کارایی  اما شرکت. ادامه یافت این دوره تا اواخر دهه. شدند می

و انعطاف پذیري الزم را نداشته، در معرض فشارهاي سیاسی و تورم نیروي کار قرار دارند و 
 . ستندده ه اکثریت آنها زیان

که ) ها مکتب شیکاگو یا نئولیبرال(در چنین شرایطی دیدگاه طرفداران اقتصاد بازار 
را یک غایت و کمال مطلوب دانسته و خواهان کاهش سهم دولت در تولید  سازي خصوصی

هاي بازار  ناخالص داخلی بودند و باور به قدرت بازارها، انتخاب مردم، کارآمدي رقابت و قیمت
طبق این دیدگاه، بازارها بهترین نتایج را به بار . گرفت ولتی منابع را داشتند، جاي تخصیص د

هر گونه دخالت دولتی براي تغییر در . دهنده منابع هستند ها بهترین تخصیص آورند و قیمت می
ترین  ، به جدي»عامل توسعه«نگاه به دولت از . تولیدي است آورند ضد وجود می آنچه بازارها به

  .تغییر یافت» سعهمانع تو«
پایان یافت و از آن پس موجی تازه از  آغاز شده بود در اواخر دهه    این دوره که از اواخر دهه
دولت «و دوره دوم را » دولت، موتور توسعه«اگر شعار دوره اول را . نظریات و رویکردها آغاز شد

اعمال «ی خوب منظور از حکمران. است» حکمرانی خوب«بدانیم، شعار دوره سوم » کوچک
حکمرانی خوب . است» قدرت اقتصادي، سیاسی و اداري براساس قانون، پاسخگویی و اثر بخشی
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در نظریه نهادگرایان، عوامل نهادي و . شود گرفته از نظریه نهادگرایی محسوب می بیشتر نشأت
 مذکور تحوالت. طور سیستماتیک بر رشد اقتصادي تأثیر بگذارند توانند به هاي دولت می سیاست

المللی سیاستگذاري اقتصادي، حکمرانی خوب را کلید معماي توسعه و  محافل بین باعث شد از دهه
  ).1390موسسه همشهري، (شرط الزم ثبات اقتصادي و انسجام اجتماعی مطرح کنند

  :توان در محورهاي ذیل خالصه کرد  دوره را می3ترین اصول دوره سوم و تفاوت این  عمده
هاي تخصیص  ي اول و دوم برخالف دوره سوم، اعتقاد به برتري بازار بر سایر شیوهها  در دوره-1

در این . وجود دست هدایتگر دولت است اما در دوره سوم، این برتري بازار مشروط به. منابع است
اقتصاد (شود اما برخالف دوره دوم، تحقق این مطلوب  عنوان یک آرمان پذیرفته می دوره، بازار به

آیند بلکه وظیفه  وجود نمی صورت خودجوش به اي از نهادها است که به  منوط به مجموعه)بازار
  . وجود آورند حکومت و مجموعه روابط اجتماعی است که آنها را به 

شد واگذاري امور به نهاد بازار نتایج مطلوب را به بار   در دوره نخست هر گاه احساس می-2
در دوره دوم هر جا که واگذاري امور به دولت به . زار شودبایست جانشین با آورد دولت می نمی

اما در دوره سوم از . شد شد حکم به جایگزینی بازار به جاي دولت داده می نتایج دلخواه منجر نمی
) دولت به جاي بازار یا بازار به جاي دولت(صدور حکم جایگزینی این نهاد به جاي آن نهاد 

اي  ص باید ضعف بازار با ضعف دولت مقایسه شده و مجموعهدر هر مورد خا. شود خودداري می
  .هاي بازار و دولت طراحی شود ها براي جبران ضعف از سیاست

در دوره . شود  در دوره نخست دولت، عامل توسعه و در دوره دوم مانع توسعه محسوب می-3
ی به توسعه و پیشرفت مسئله اصلی براي دستیاب. سوم دولت ذاتاً نه مانع توسعه و نه عامل آن است

ها بسیار  دهد رفتار و ماهیت دولت تاریخ توسعه نشان می. اقتصادي، تحقق حکمرانی خوب است
اي است که به حکمرانی خوب  گونه متفاوت بوده است و کلید توسعه اقتصادي تغییر رفتار دولت به

  .منتهی شود
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ر رقابتی باشد یا دولت قدرت مفید است که یا بازا سازي  در دوره سوم در شرایطی خصوصی-4
در شرایط انحصاري، مالکیت خصوصی بر مالکیت . گري و نظارت بر امور را داشته باشد تنظیم

  .دولت ترجیح ندارد
. شود دولت پیشنهاد می سازي ها براي توانمند اي از سیاست  در دوره سوم مجموعه- 5

دولت است اما  سازي دهاي توانمن دولت در برخی موارد یکی از شیوه سازي  کوچک
هاي دولت براي انجام وظایف اصلی منجر  ها و توانمندي همیشه به افزایش ظرفیت سازي کوچک

زدایی، همکاري و نظارت نهادهاي  ، شایسته ساالري، تمرکز سازي عالوه بر کوچک. شود نمی
دولت  سازي توانمندترین راهکارهاي  اي مهم هاي آماري، پولی و بودجه نظام سازي مدنی و استاندارد

  .هستند
توسعه پایدار در صورتی تحقق .  در دوره سوم هدف تنها دستیابی به رشد اقتصادي نیست-6

این سه هدف، . زیست توأمان دنبال شوند ساالري، برابري و حفظ محیط یابد که اهداف مردم می
وري، تشدید توان با تحمیل دیکتات چند در کوتاه مدت می هر. مکمل رشد اقتصادي هستند

زیست، رشد کمی اقتصادي را تسریع کرد اما کیفیت رشد، قطعاً تنزل  ها و تخریب محیط نابرابري
  ).همان(طوري که در بلندمدت چنین رشدي تداوم نخواهد یافت یابد به می

.  در قالب دستورالعمل توسعه باز کرد1980موضوع حکمرانی، جاي خود را به مرور در اواخر دهۀ 
ان، بانک جهانی این مقوله را براي تبیین ناتوانی اقتصادي در مدیریت عمومی کشورهاي در آن زم

 به سمت بعد سیاسی مسئله 1990این سازمان، در دهۀ ). 1989بانک جهانی، (فقیر عنوان کرد
شکست دیوار برلین و پایان یافتن رقابت ایدئولوژیک بعد از جنگ جهانی دوم، به . حرکت کرد

  ).Diarra,2010:3(ندارد کردن مفهوم حکمرانی لیبرال کمک کردتالش جهت استا
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اجماع «توان گفت حکمرانی خوب در فضايِ رو به رشدِ از منظر اجتماعی و تاریخی می
هاي تعدیل ساختاري و مسائل ، که مشخصاً، به بازنگري اهمیت تأثیر اجتماعی برنامه»1پساواشینگتن

  )kimmet,2004:2(فت پردازد، تولد یاگستردة حقوق بشر می
رساند، می) راهبري یا هدایت کردن (kubernanریشه یابی واژه حکمرانی ما را به واژه یونانی 

این واژه . را براي چگونگی هدایت یک نظام حکومتی به کار برده استاي که افالطون آنواژه
مروایی کردن یا  تبدیل شده است که بر راندن، حکGubernaneیونانی در قرون وسطی به واژه 

 است "عمل یا شیوه حکومت کردن یا کارکرد حکومت"در اینجا حکمرانی . راهبري داللت دارد
  ).3: 1386کایر، (

حکمرانی را بدین صورت ) UN-HABITAT(مرکز سکونتگاههاي انسانی سازمان ملل متحد 
صی براي حکمرانی مجموعه اي از اقدامات فردي و نهادي، عمومی و خصو«: کندتعریف می

برنامه ریزي و اداره مشترك امور است و فرایند مستمري از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و 
متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می کند و شامل نهادهاي رسمی و 

  ). UN-habitat,2002:50(»ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است
نخست اینکه، . ه حکمرانی را بکار می بریم باید به دو نکته توجه داشته باشیمهنگامی که واژ

سازد که قدرت در داخل و حکمرانی بعنوان یک مفهوم، مشخص می. حکمرانی، حکومت نیست
غالباً، حکمرانی سه گروه اصلی از . خارج از اقتدار رسمی و نهادهاي حکومت وجود دارد

دوم اینکه، حکمرانی بر . مت، بخش خصوصی و جامعه مدنیحکو: بازیگران را شامل می شود
تأکید دارد و مشخص می سازد که تصمیمات با توجه به روابط پیچیده بین تعدادي از » فرایند«

 اولویتها و سالیق میانحکمرانی، توافقی را . شوندبازیگران با اولویتها و سالیق متفاوت گرفته می

                                                             
1 -post-washington 
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-UN(ین، اساس و شالوده مفهوم حکمرانی استکند و ارقیب و متضاد برقرار می

habitat,2002:50.(  
   مدل هاي حکمرانی در اندیشه غرب- 2-2

  :کندحکمرانی را در قالب پنج مدل بررسی می) 1998(مینزبرگ 
شود که از طریق قوانین و در این مدل حکمرانی مانند ماشین تلقی می :حکمرانی به مثابه ماشین

اینم مدل با با مدل سنتی بوروکراسی سازگار بوده و هستۀ . شودداره میمقررات و استاندارها ا
پذیري و فقدان مراتبی بوده و انعطافروابط در آن سلسله. دهدتشکیل می» کنترل«اصلی آن را 

  باشد؛هاي آن میپاسخگویی از ویژگی
ل جاي کنترل پذیري و آزادي عمدر این شیوه انعطاف :هاي ارتباطیحکمرانه به مثابه شبکه

-اي از روابط در نظر گرفته میمراتبی را گرفته و حکومت به مانند شبکه پیچیدهجانبه و سلسلههمه

  پردازند؛هاي ارتباطی به حل مسائل میشود که از طریق برقراري شبکه
گیري هاي عملکرد و اندازهکه تاکید بر تعریف شاخص :حکمرانی مبتنی بر کنترل عملکرد

 رد؛دقیق آن دا

در این مدل اعتقاد بر حداقل دخال دولت در : حکمرانی مبتنی بر حداقلی کردن بخش دولتی 
 سازي افراطی تاکید دارند؛طرفداران این مدل به خصوصی. دولتی استامور و به عبارتی دیگر بی

پور، راهیماب(ها، باورها و عقاید دارداین شیوه ریشه در ارزش :حکمرانی مبتنی بر کنترل قانونی
5:1387.( 

   اجماع پسا واشنگتنی و حکمرانی خوب- 2-3
ساالري طلبانه، توسعۀ پایدار و توسعۀ مردمدر اجماع پساواشنگتنی هدف دستیابی به توسعۀ مساوات

چنین در اجماع پساواشنگتنی دولت مکمل بازار است و دولت و بخش خصوصی عمیقاً هم. است
وال به این صورت مطرح شود که آیا دولت باید دخیل باشد یا نه، نباید س. انددر هم تنیده شده
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بنابریان مسئلۀ اصلی توسعه چگونگی دخالت دولت . بلکه چگونگی دخالت مهم است
  ).29:1388کمیجانی، (است

در اجماع پسا واشنگتنی، یک معیار جدید براي ارزیابی دولت، تحت عنوان حکمرانی خوب 
مرانی خوب که به لحاظ تبارشناسی باید آن را ذیل مکتب در نظریۀ حک. گرددمطرح می

بندي کرد، تکیه اصلی بر نوع رابطۀ میان حکومت و مردم است به همین نهادگرایی جدید طبقه
شود که براي توضیح اختالف سطح رشد اقتصادي در جوامع مختلف، باید قبل از دلیل گفته می

وري عوامل تولید و مانند آن به د نیروي کار، بهرهتوجه به متغیرهایی همچون حجم سرمایه، تعدا
تري مانند ماهیت حکومت، نهادها و فرایندهاي موجود در جامعه، ثبات سیاسی، مفاهیم اساسی

ومیر یا تغییر رهبران و هاي جاري در صورت مرگمیزان ثبات رژیم حاکم و احتمال تداوم سیاست
د در دستگاه اداري و موضوعاتی از این قبیل که دولتمردان، حدود حاکمیت نظم و قانون، فسا

  ).30:1388کمیجانی، (باشند، توجه کردهاي حکمرانی خوب میدهندة شاخصنشان
تواند به مثابه یک مفهوم اي گفتمانی است که میالزم به ذکر است که حکمرانی خوب پدیده

که از لحاظ اقتصادي این مفهوم در ساختاري . پیچیده با عناصر ساختی و ذهنی مشخص شود
-گیرد و با عقاید و اصول برگرفته از تنظیمتکنیکی و به لحاظ اجتماعی هنجارمند است، قرار می

هاي جدا از زمینۀ اي از سازهو محیط نهادین همپوشانی دارد و لذا نباید به صورت مجموعه1گري
هاي عقل امون نگرشمفهوم حکمرانی خوب مبتنی بر مفروضاتی پیر. کاربرد آن، نگریسته شود

ناپذیر و اغلب بینیحکمرانی خوب درون یک محیط پیش. سلیم و اهداف خوب مشترك است
گیري از این گفتمان جدید را به رود که عامالن قدرت در آن، بهرهمتخاصم سیاسی بکار می

ی، سادگحکمرانی خوب به. گیرندشان فرامیمنظور جلب رضایت افراد نسبت به اقدامات سیاسی
  ).kimmet,2004:2(باشد هاي خاص خود میکنندة سیاستتقویت

                                                             
1 -regulation 



      

            

 »نهج البالغه و علوم انسانی«دومین همایش ملّی           

 
548 

هاي ها و اندیشهنوعی دستورالعمل گفتمانی موثري است که ایده» حکمرانی خوب«به این ترتیب، 
این گفتمان، بویژه رفتارهاي مدیریتی را . سازدهاي عمومی مطرح میجدیدي را در مورد سیاست

عموم محققان باالتفاق بر . بخشد جدید عملی و اجرایی را ارتقاء مینماید و راهبردهايهدفدار می
در » مدیریت عمومی جدید«دموکراسی را با رویکرد این نظرند که حکمرانی خوب، اصول لیبرال

  ).Ibid(نمایدسیاستگذاري اقتصادي ترکیب می
تورالعملی شود اظهار داشت که حکمرانی خوب دسگیري کلی از مباحث فوق میدر یک نتیجه

است و متکی بر مفروضات » نئولیبرال«هاي ها و اندیشهدهندة طیف خاصی از ایدهاست که انعکاس
عمدتاً مجزایی دربارة شمولیت عملکردهاي جدید اجرایی است که از سوي تغییرات هنجارین 

 که در اي استاین گفتمان به منظور تخصیص امتیازات به منافع ویژه. شودرفتاري پشتیبانی می
. اي که ناشی از فرماسیون کالن اجتماعی است، پدید آمده استچارچوب الزامات نارواي بالقوه

هاي گوناگون، از حرکت زند که حکمرانی خوب به شیوهاین مدعا حول این کشف علمی دور می
 نماید؛ چرا که از لحاظهاي دموکراتیک حداقلی جلوگیري میسوي رویههاي باز به فراسیاست

سادگی قابل انتقال به کشورهاي در حال اي از اصول حکمرانی است که بهتئوریک متکی بر گونه
  ).Ibid(توسعه با تجربیات سیاسی، فرهنگی و تاریخی مختلف و متعدد نیست 

این دو یکی مکتب . دو مبنا در زمینۀ حکمرانی به عنوان مبانی غالب همواره مورد توجه بوده است
داري مکتب لیبرالیستی یا سرمایه. داري و دیگري مکتب کمونیستی استرمایهلیبرالیستی یا س

بر عکس مکتب . کندمنادي دولت کوچک بوده و بخش خصوصی را عامل توسعه قلمداد می
این دو شیوة حکمرانی طیفی را . سازي افراطی تاکید داردکمونیستی در گذر تاریخ، به دولتی

بخش دولتی تا کمترین نقش براي دولت در نوسان دهند که از نقش مطلق تشکیل می
 ).5:1387پور، ابراهیم(است
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دانشمندان . اندبرخی از دانشمندان علوم اجتماعی به کردوکارهاي حکمرانی خوب اشاره داشته
هاي سیاسی و علوم سیاسی، این موضوع را با تحلیل روابط حاکمان و محکومان، کارآمدي رژیم

-اقتصاددانان بر برابري در تخصیص منابع، و بهترین شیوة فراهم. نمایندی میشیوة کار نهادها بررس

هاي سیاسی و اقتصادي در سنت لیبرال، ارزش. مندي در اقتصاد تاکید دارندساختن بیشترین فایده
که حداکثر آزادي فردي در بازار به عنوان نهاد شود، طوريدر وضعیتی هنجارمند باهم ترکیب می

  ).Diarra,2010:3( منابع در اقتصاد فراهم آیداصلی تخصیص
اي است که همواره ذهن جایگاه دولت و بازار و نیز ارتباط میان این دو نهاد کلیدي، مقوله

این ارتباط از قرن گذشته تاکنون با . مدارن را به خود معطوف ساخته استاقتصاددانان و سیاست
چه در سه ربع آغازین قرن بیستم، به دنبال مشاهده اگر. هاي متعددي روبرو بوده استفراز و نشیب

داري در تأمین رفاه اجتماعی، الگوي مصادیق شکست بازار و همچنین ناتوانی اقتصاد سرمایه
مشی اصلی اکثر اقتصادهاي جهان حاکم گردیده و توسعۀ مبتنی بر دولت به عنوان خط

هاي هاي کمونیستی گرفته تا دولت نظاممدار به انحاي مختلف ازهاي دولتها و نظامایدئولوژي
اما آشکار شدن مصادیق شکست دولت ربع . کردندهاي لیبرال، خودنمایی میرفاه در دموکراسی

پایانی این قرن را جوالنگاه رویکرد نئولیبرالیسمی ساخت که میدان مبارزه را از رقیب سوسیالیست 
فی بود که در این برهه از زمان از طریق توسعۀ بازارمحور هد. دیدخورده خویش تهی میشکست
اي سیاسی بود که توسط نهادهاي تعدیل ساختاري بسته. شدهاي تعدیل ساختاري دنبال میسیاست

المللی و با هدف حرکت به سوي وضع طبیعی از طریق رهاسازي دست و پاي اقتصاد از هر چه بین
گردید که البته در بسیاري از این  میغیر نظام بازار است، به کشورهاي در حال توسعه توصیه

ها را بتون در شاید مهمترین دلیل عدم موفقیت این سیاست. کشورها با تجربۀ ناموفقی همراه بود
اي به ویژگی منحصر به فرد رویکرد نئوکالسیک در دانش اقتصاد دانست که نگاه مدلی و ذره
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خ، فرهنگ ملل و شرایط اقلیمی با فلسفه عامالن اقتصادي داشته و به رابطۀ متقابل جامعه، تاری
  ).361:1388برادران شرکاء، (توجه استاقتصاد بی

 و پس از آزمون و شکست هر یک 90دولت موافق بازار رویکرد جدیدي است که در اواسط دهه 
این اندیشه نوین ضمن . محور و توسعه بازارمحور، طرح گردیده استاز دو رویکرد توسعه دولت

دیدگاههاي پیشین، نه تنها جایگاه دولت و بازار را در مقابل یکدیگر ندیده بلکه براي آن انتقاد از 
کند که قادر است با دو نقش مکملی قائل است و دولت را نهادي اجتماعی و نهادساز معرفی می

-اي کمایجاد نهادهاي کارآمد و توانمند، محیطی مناسب براي تنظیم روابط اقتصادي افرادبه گونه

زینه، ساده و به دور از اتالف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاري دهنده بازار ه
  ).361:1388برادران شرکاء، (موجبات رشد اقتصادي را فراهم نماید

 نارضایتی نسبت به رویکرد دولت حداقل شکل گرفت و از پایان آن دهه، 1990از اواسط دهۀ 
المللی مروج دولت همان محافل بین. قبال گسترده قرار گرفترویکرد حکمرانی خوب مورد است

پردازان اصلی آن اقتصاددانان حداقل، به تدوین و ترویج حکمرانی خوب پرداختند اما نظریه
دیگري از جمله داگالس نورث، رونالد کوز و بیش از هم، ژوزف استگلیتز بودند که کم و بیش 

بانک جهانی، . گی برندة جایزة نوبل اقتصاد شدندگیرند و همدر مکتب نهادگرایی جاي می
برنامۀ عمران . هاي مختلف به این نظریه پرداختندالمللی پول و سازمان ملل از دریچهصندوق بین

المللی پول سیاستی به نام حکمرانی خوب را به عنوان کلید سازمان ملل و تا حدودي صندوق بین
یف برنامۀ عمران سازمان ملل، حکمرانی خوب عبارت بر اساس تعر. معماي توسعه مطرح نمودند

است از مدیریت امور عمومی بر اساس حاکمیت قانون، دستگاه قضایی کارآمد و عادالنه و 
تر به عبارت دیگر هر اندازه حاکمیت قانون بیش. داريمشارکت گسترده مردم در فرایند حکومت

تر باشد، حکمرانی شارکت در یک کشور بیشتر و میزان مو دستگاه قضایی کارآمدتر و عادالنه
  ).264:1385میدري، (در آن کشور بهتر است
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تا قبل از پذیرش نظریه حکمرانی خوب، اقتصاددانان دنیا را در قالب مفهوم عرضه و تقاضا جاي 
براي هر کاالیی عرضه و تقاضایی فرض و شرایط تخصیص بهینۀ منابع، در این چارچوب . دادندمی

نظریۀ حکمرانی خوب که . گردیدهاي سیاستی استخراج میشد و از دل آن توصیهبررسی می
نهد، بر این اعتقاد است که همه رفتارهاي کارگزار بنا می-شالودة نظري خود را بر نظریۀ کارفرما

بسیاري از روابط اقتصادي و . توان در چارچوب مفهوم عرضه و تقاضا جاي داداقتصادي را نمی
ها و واحدهاي تولیدي رابطۀ صاحب حقی است که اختیارات خود را به یان انسانغیراقتصادي م

بهبود وضعیت . شودکند، فرد نخست کارفرما و فرد دوم کاگزار خوانده میفرد دیگر واگذار می
پذیر اقتصادي در نظریه حکمرانی خوب تنها از طریق سامان دادن به روابط عرضه و تقاضا امکان

ساماندهی به روابط عرضه و تقاضا باید به این مسئله فکر کرد که در چه شرایطی نیست، در کنار 
پردازان حکمرانی خوب معتقدند کارکرد نظریه. شوداحتمال خیانت کارگزار به کافرما کمتر می

ارتباط . ها استکارگزار در همه عرصه- دهی روابط کارفرمانظام بازار به طور کلی مستلزم سامان
دهی روابط ها و روابط درون بنگاه، همگی نیازمند سامانو مدیر، ارتباط میان بنگاهمیان مالک 

هر جا پاي قرارداد و انتقال اختیارات در میان است باید دولت شرایط الزم . کارگزار است-کارفرما
؛ به نقل Meidari,2005:23-34(براي انعقاد و اجراي صحیح و کامل قراردادها را تضمین کند

    ).1387: 92وي عادلی، از مهد
گفتنی است که در زمینۀ حکمرانی خوب، تنها دولت مسئول نیست، بلکه تعامل حکومت، جامعۀ 
مدنی، بخش خصوصی و شهروندان با یکدیگر براي تحقق حکمرانی خوب ضرورت دارد، زیرا 

تعامل بی. ستنفوذپذیر و متقاطع و در تعامل با یکدیگر ا) نظام سیاسی و اجتماعی(مرزهاي جامعه 
درست شهروندان و جامعه مدنی و انجمنهاي اجتماعی و سیاسی با جکومت، حکمرانی خوب 

راهبري و مدیریت : توان چنین تعریف کردبر سر هم، حکمرانی خوب را می. یابدتحقق نمی
گیري منطقی و جامعه به گونۀ سنجیده، درست و کارآمد و در چارچوب حاکمیت قانون، تصمیم
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پذیري، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست که در ه همراه با پاسخگویی و مسئولیتعادالن
سردارنیا، (اجتماعی جامعۀ مدنی با دولت است- گرو تعامل درست شهروندان و نیروهاي سیاسی

135:1389.(  
کننده قدرت بین دولت با این توضیح، روشن است که حکمرانی با توجه به تعریف، الگوي تعادل

کنندة روابط طرفین، کننده رفتار دولت و شهروندان، شفافو دو بخش خصوصی و مدنی، نظارت
. هاي موجود جامعه و مشروعیت دهندة قدرت موجود در هر بخش استکنندة فعالیتتسهیل

  .گذاردنمودار زیر تعامالت طرفینی یاد شده را به نمایش می

  
به نقل از : 1990جانسون و مینس، :منبع(در الگوي حکمرانی خوبتعامالت دولت، بخش خصوصی و بازار : 2شکل 

  )113:1384پور، قلی
سازي دولت به هاي بانک جهانی از رویکرد کوچکحکمرانی خوب در نتیجۀ تغییر سیاست

هاي هاي ناموفق سیاسترویکرد توانمندسازي دولت، مطرح شده است، که خود نیز زاییدة تجربه
به .  بوده است90 و اوایل ذهۀ 80ي به ویژه بلوك شرق در اواخر دهۀ بانک جهانی در کشورها

سازي دولت، هاي خود تجدیدنظر نموده و به جاي کوچکموجب آن بانک جهانی در توصیه
هر چند بانک جهانی همچنان به . هاي خود قرار داده استحکمرانی خوب را در سیاست
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سازي و آزادسازي را د، اما موفقیت خصوصیکنتر دولت توصیه میسازي و مداخلۀ کمخصوصی
سازد و بیش از هر سیاستی بر دولتی تاکید منوط به تحقق شرایطی همچون شفافیت و نظام مالی می

  ).113:1384پور، قلی(گر نظام بازار باشدساز رقابت اقتصادي و تسهیلدارد که زمینه
  هاي حکمرانی خوبشاخص - 2-4

کند که در هایی براي حکمرانی خوب معرفی می و شاخصبرنامه توسعه ملل متحد، خصوصیات
محوري، کارایی و اثربخشی، عدالت و برابري، آن بر پاسخگویی، اجماع محوري، مشارکت، قانون

  .پردازدهاي فوق مینمودار ذیل به تبیین شاخص. پذیري و شفافیت تاکید شده استمسئولیت

  
  ).101:1382 زاده،شریف(هاي حکمرانی خوبشاخص: نمودار

گیران بخش دولتی، خصوصی و مدنی بایستی نسبت به مسائل عمومی همانند  تصمیم:پاسخگویی
بنابراین نه فقط بخش دولتی بلکه بخشهاي . منافع سازمانی و سهامداران خود پاسخگو باشند

  .خصوصی و مدنی نیز بایستی به مسائل عمومی و سازمان خویش پاسخگو باشند
ي آزاد گذاشتن جریان اطالعات و قابل دسترس بودن آن براي همه کسانی که در به معنا: شفافیت

  .ارتباط با تصمیمات هستند
 یک حکومت خوب نیازمند چهارچوبهاي قانونی قوي است تا :حاکمیت قانون و پیروي از قانون

 نیز و. همچنین بایستی از حقوق افراد کامالً محافظت کند. بتوانند منصفانه و درست عمل کند
  .بایستی از دستگاه قضایی و امنیتی قوي برخوردار باشد، تا بتواند قوانین را اعمال نماید
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به عبارت دیگر همه . ها لحاظ شودگیريباید در تصمیم) زن و مرد( نظرات همه افراد :مشارکت
قق چنین البته براي تح. گیریها مشارکت نمایندافراد بطور مستقیم یا غیرمستقیم بایستی در تصمیم

هدفی، ابتدا شهروندان باید مشارکت را تمرین کرده و به تدریج یک جامعۀ مدنی سازماندهی 
  .هاي اساسی نظیر آزادي بیان و اجتماعات تضمین شودشده، شکل گرفته و در کنار آن آزادي

نفعان در یک  حکومت خوب نیازمند آن است که نهادها و فرایندها به همه ذي:پذیريمسئولیت
پذیر است که نهادهاي مذکور نسبت به این امر زمانی امکان. رصت مقتضی خدمات ارائه دهدف

  .ها، انتظارات و نیازهاي افراد و گروهها حساس و مسئول باشنددرخواست
گري بین دیدگاهها و منافع مختلف موجود در  حکمرانی خوب مستلزم میانجی:محورياجماع

 اجتماع گسترده در خصوص ارزشهاي سیاسی، بهترین خیر و سطح جامعه به منظور نیل به نوعی
ها را چنین حکومتی بایستی فرصت. مصلحت براي کل جامعه و نیز چگونگی دستیابی به آن است

  .در اختیار همه افراد و گروههاي جامعه قرار دهد
تامین  حکمرانی خوب مستلزم وجود فرایندها و نهادهایی است که حاصل آن :کارائی و اثربخشی

مفهوم کارایی و اثربخشی در . باشدنیازهاي جامعه، توأم با بهترین استفاده از منابع در دسترس می
  .چارچوب حکمرانی خوب در برگیرندة استفاده پایدار از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست است

 آنها مند شوند و همهها بهره در حکمرانی خوب همه افراد بایستی از فرصت:انصاف و عدالت
  ).101:1382زاده، شریف(بایستی از فرصت رشد و توسعه برخوردار باشند 1پذیربویژه قشر آسیب

   حکمرانی خوب در اسالم با تأکید بر نهج البالغه-3
 حکومت براي را نظم، اهداف متفاوتی برقراري و امنیت تأمین بر افزون مختلف سیاسی نظامهاي

 دولت و توسعه اقتصادي بعضی و سیاسی برخی توسعهاقتصادي،  عدالت بعضی.می کنند بیان

 تأمین در وظیفه حاکمیت کردن محدود ها نظام این مهم مشخصه.می دهند را پیشنهاد حداقلی
                                                             
1 -Vulnerable 
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 اما است؛ شهروندان مادي حقوق و تأمین مسکن، غذا، بهداشت نظیر انسان اولیه نیازهاي

 مهمترین .کرده اند ذکر حکومت فاهدا از خارج را دینی و اخالقی، معنوي امور به رسیدگی

 اجتماعی، توسعه اجتماعی، آزادي عدالت یعنی نهج البالغه از منظر اسالمی حکومت اهداف

در  اهداف، جامعه این تحقق صورت در که بوده معنوي و اخالقی، فرهنگی تربیت و اقتصادي
 طور به .دکر حرکت خواهد است انسانی تکامل و الهی قرب که اصلی هدف به رسیدن جهت

 مختلف، غایات هاي حوزه در توسعه عدالت و برقراري و دنیوي اهداف بر افزون خالصه

 هاي آرمان حوزه در مادي نیازهاي بسان معنوي تأمین نیازهاي و ابدي سعادت و اُخروي

 تحقق زمینه در سیاسی تمام نظامهاي براي نیز امیرالمومنین  حکومت.دارد قرار حکومت اسالمی

 عنوان به جامعه معنوي و تربیت اخالقی، فرهنگی و اجتماعی اقتصادي، آزادي توسعهعدالت، 

  .)1389کربالیی پازوکی و لطفی، (است الگو بهترین
  علی حضرت دیدگاه از شهروندي حقوق- 3-2

 الهی حقوق میان حق در بزرگترین را رهبر بر مردم حق و مردم بر رهبر شیعیان، حق امام  اولین

 اند؛ دانسته دو هر به اصالح وابسته را جامعه اصالح  و216) ، خ1378شتی، د(فرموده ذکر

 پاس را مقابل طرف حقوق و عمل نمایند خویش وظایف به دو مردم، هر و رهبر اگر که چنان

 هاي نشانه و پدیدار دین هاي راه .گردد می و پایدار یابد می عزت جامعه آن در دارند، حق

 دشمن و شوند می امیدوار حکومت تداوم بر مردم صورت این ر درپیامب سنت و برقرار عدالت

 .گردد می آرزویش مأیوس از

 مساوي حقوق از که همه طوري به .است قانون مقابل در شهروندان، برابري سیاسی حقوق

 که آید می بدست بسیار موارد این در .نماید می حمایت یکسان همه از قانون و برخوردارند

 جمله از .فرمودند می تبعیض عدم و عدالت به علی امر حضرت بیانات اللخ از مطلب ایشان

 العدل جهتها، و من یخرجها الجود مواضعها، و األمور یضع العدل« که است ایشان هاي فرمایش
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 جاي در را چیزي هر عدالت» أفضلهما و أشرفهما العدل و خاص عارض و الجود عام سائس

 مردم عمومی تدبیر عدالت.سازد می خارج خود جاي از را آن بخشش حالی نهد، در می خود

برتر  و تر شریف عدالت پس .شود می شامل را خاصی گروه بخشش که حالی است، در
  .)1385ابن تراب، (است

 و دیدگاه فرمانروایان در. است ایشان با انسانی و درست شهروندان، رفتار حقوق از یکی دیگر
رسانند،  انجام به را مردم امور علی درستی مؤمنان امیر به چههستند، چنان مردم حاکمان، خادمان

 وظیفه حاکمان عالوه به ندارند شهروندان بر گونه منتی اند، هیچ نموده عمل خویش وظیفه به

 در .بکوشد آنها حوایج رفع در پیوسته و باشند خو نرم ایشان کرده با مدارا شهروندان با دارند
قوق اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، امنیتی و دیگر حقوق کل امیر مومنان علی رعایت ح

  .مردم را از وظایف حاکمان می دانستند
  مدیریت مدنی یا حکمرانی مطلوب- 3-3

به  شده تنظیم برنامه تا رسید )ع( ابیطالب علی بن امام به جامعه که سرپرستی) ص(   بعد از پیامبر
قدرت  و سودجو نخبگان از برخی مصالح و منافع لیو درآورد اجرا به را و پیامبر قرآن وسیله
 .گرفتند قرار برنامه این اجراي راه سر بر موانعی مثابه به عمومی افکار و عامه نبود بلوغ و طلب

 براي همه جانبه و دقیق برنامه، منشوري این اجراي براي فرد شایسته ترین گزینش با امیرالمؤمنین

 می کند و سفارش مطرح عقیدتی اصول بر تأکید با را منشور نای امام .کرد تنظیم مدنی مدیریت

 پیروي و فرمان دیگر هر بر خدا فرمان دادن خدا، ترجیح پرواي گرفتن پیش در با مالک که

 و مصر از تاریخ شناختی سپس کند؛ آغاز را خود کار خدا کتاب سنتهاي فرایض و از کردن
 به که او می خواهد از گیرد، امام پیش ت، دراس شایسته که رفتاري شیوه و سرزمین آن مردم

 از و رفتار به دادگري مردم با و بنگرد چشم یک مسلمان، به غیر و مسلمان از مردم، اعم آن همه

 و بردارد دست ستم تا از می جنگد او با پیوسته و است ستمگر دشمن خدا زیرا کند؛ پرهیز ستم
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 فراهم را شهروندان خشنودي عموم و واستعدل، خ و حق به کردن عمل با که میکند سفارش

  .بپرهیزد راضی خود از و پرتوقع نخبگان، اشراف از و کند
 گزینش: می کند فهرست ذیل شرح به را مدنی و یا حکمرانی مطلوب مدیریت اصول امام آنگاه

سنت  به کردن شهروندان، عمل به بودن خوش سابقه، خوش گمان و شایسته و همکاران رایزنان
که  می کند یادآوري همچنین ایشان .فرزانگان و دانشمندان با رایزنی و خود از پیش انصالح

و  نیست بی نیاز دیگر گروه از گروهی هیچ و می باشند وابسته یکدیگر به اجتماعی گروههاي
گروههاي  این از یکی .است کرده ایجاد را دسته بندي این اجتماع در کار تقسیم ضرورت
کسان  بهترین میان از را آنان فرماندهان باید که می باشند کشور مدافعان و نظامیان اجتماعی

 و بی طمع صدر دانش، بردباري، بینش، سعه داراي باید که می باشند قضات دیگر گروه.برگزید

مالک می  از همچنین .برگزید شخصی شایستگی و آزمون پایه بر باید را گروه این .باشند
و  داشته باشد دیده بانی و نظارت آنان کار بر رست، هموارهد گزینش بر عالوه تا خواهد

 ایشان درامد.برساند کیفر به را خیانتکار و دهد پاداش خدمت گزار به بگمارد؛ آنان بر بازرسانی

 مالک می خواهد برشمرده، از کار نیروي و درامد منابع به رسیدگی و آبادانی بر فرع را کشور

جعفري، (مردم باشد براي امکانات کردن فراهم و آبادانی اندیشه درامد، در به توجه از پیش که
1385(.  

   وحدت گرایی اصل اساسی حکمرانی در سیره مدیریت علوي- 3-4
 یکی از اصول - 1  آنچه از بررسی وحدت گرایی در سیره علوي بدست می آید این است که؛ 

امیر . اجتماعی استاصل وحدت و همگرایی ) ع(حاکم بر سیره نظري و عملی حضرت علی 
مومنان در اندیشه و گفتار و رفتار و کردار به اصل وحدت می ندیشید و سخن می گفت و بدان 

 وحدت گرایی در اندیشه علوي بر مبانی اعتقادي، عقالنی و اخالقی -2. پایبند بود و عمل می کرد
 و میانه روي چون ایمان و حق مداري، خردورزي و موقعیت شناسی، صبر و شکیبایی، اعتدال
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هر چه این مبانی در اندیشه و جان آدمی استوار و ریشه دارتر باشد، وحدت گرایی، . استوار است
 وحدت گرایی در فرایند تحقق امت اسالمی، عنصر کلیدي و -3.علمی تر و ماندگارتر خواهد بود

وحدت . تیکیعاملی بنیادین است و هدفی آرمانی به شمار می آید، نه شیوه مقطعی و روشی تاک
وحدت از هر ارزشی « : در توصیف آن فرمود) ع(بدان پایه از اهمیت قرار دارد که حضرت علی 

در ) ع( با توجه به جایگاه ممتاز حضرت علی - 4.»گرانقدرتر و از هر بزرگی و کرامتی واالتر است
ه و واکاوي میان مسلمانان به ویژه شیعیان، سیره علوي در وحدت گرایی در صورتی که مورد توج

  ).1386جمالی زاده، (قرار گیرد، الگوي شایسته در اتحاد و انسجام اسالمی به شمار می آید
   شاخص هاي حکمرانی خوب در اسالم با تأکید بر نهج البالغه- 3-5
  اسالم صدر در پاسخگویی و نظر اظهار  حق1- 3-5

 که پیامبر اکرم بوده کامل نظارت و رهبري تحت عمومی سیاست اسالم، اداره صدر زمان در

 صحابه بزرگان با با مشورت و حضرت سوي از ها ریزي برنامه و ها گیري ها، تصمیم مشی خط

 بزرگان از تن چهارده تعداد مدینه در )ص(اکرم پیامبر).1388ابوعبید، ( گرفت می صورت

 ياعضا از حضرت .بود کرده متشکل اي کمیته در را انصار و از مهاجرین اعم خود صحابه
 می بهره مسلمانان جاري مسائل و حکومت امور در مذاکراه و مشورت گفته جهت پیش کمیته

 مسائل و اوضاع از آنها وسیله به که داشتند اختیار در را ي افراد اعضا از هر یک.گرفت

 حضرت هاي مشورت پیامبر در به کمک ضمن وسیله این به و شدند می دیگر خبردار مسلمانان

پاسخ گویی . کردند می اقدام مسلمانان بین دعواها و فصل حل و ها مخاصمه عرف آنان، در با
 : حاکمان از جمله فرهنگهاي نهادینه شده حکومت علوي است

از نگاه امام علی علیه السالم زندگی جمعی :تعامل افراد جامعه براساس حقوق متقابل. 1
د شدن حیات اجتماعی چاره اي جز مردم بر پایه حقوق متقابل و رعایت آنهاست و براي نظام من

ثُم جعلَ سبحانَه مِنْ حقُوقِهِ، حقُوقا «: آن حضرت می فرماید. رعایت حقوق همدیگر وجود ندارد
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 بجتَوسال یضا وعضُها بعب وجِبی وهِها وجلَها تَتَکافَأُ فی وعضٍ فَجعلی بضِ النّاسِ ععافْتَرَضَها لِب
ا اِالّ بِبعضٍ؛خداوند پاك از حقوق خود، حقوقی را براي بعضی مردم بر برخی دیگر واجب بعضُه

کرد و آن حقوق را در برابر هم گذاشت که برخی از حقوق، برخی دیگر را واجب گرداند و 
  ».واجب نمی شود، مگر در مقابل برخی دیگر] بر کسی[حقی 

امام علی علیه السالم در کنار :م و مردمباالترین جلوه حقوق متقابل در ارتباط حاک. 2
اثبات حقوق اجتماعی مردم نسبت به یکدیگر که برخاسته از حق الهی است، واالترین جلوه آن را 

و اَعظَم ما افْتَرَض سبحانَه مِنْ تِلْک الْحقُوقِ حقُّ «: در ارتباط حاکم و مردم، چنین بیان می کند
لَی الرَّعِیلَها نِظاما الْوالی ععلی کُلٍّ فَجلِکُلٍّ ع حانَهبا اللّه ُ سلَی الْوالی فَریضَۀٌ فَرَضَهۀِ عقُّ الرَّعِیح ۀِ و

ألُِلْفَتِهِم و عِزّا لِدینِهِم؛ باالترین چیزي که خداوند از آن حقوق واجب کرد، حق حاکم بر مردم و 
 براي هر یک بر دیگري واجب کرده و آن را حق مردم بر والی است؛ فریضه اي که خداي سبحان

  ».موجب پایداري پیوند آنها و عزّت دین آنان قرار داده است
نکته مهمی که در بینش امام علی علیه السالم نسبت به :خدمت گزاري به صاحبان حق. 3

 تعامل حاکمان و مردم و حقوق آنها وجود دارد، این است که امام علی علیه السالم معتقد است
از این روي، . اگر حاکم وظیفه اي در مقابل مردم دارد، این وظیفه را خدا بر دوش او گذاشته است

واجب الهی است و خداوند از حاکم خواسته است به امور ) برآوردن حقوق مردم(انجام وظیفه 
با این دیدگاه، . مردم رسیدگی کند؛ نه اینکه وظائف حاکم، امري قراردادي بین مردم و اوست

پس . حاکمان امانت دارانی الهی اند که باید پاسدار امانتی باشند که خدا به آنان سپرده است
و «حکومت نه تنها لقمه اي چرب براي بلعیدن نخواهد بود، بلکه امانتی گران بر گردن آنان است؛ 

یله اي براي خدمت به مردم و و حکومت وس» اِنَّ عملَک لَیس لَک بِطُعمۀٍ ولکِنَّه فی عنُقِک أَمانَۀٌ
انجام امور مردم را ] خداوند[» و قَدِ استَکْفاك اَمرَهم و ابتَالك بِهِم«: رتق و فتق امور آنان است که

  ).1383عابدي، (»به تو واگذار کرده و آنان را وسیله آزمون تو قرار داده است
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سخ گویی می فرماید کارهایی است که در نامه خود به مالک اشتر در خصوص پا) ع(امام علی 
باید خودت به آنها اقدام کنی، از جمله پاسخ دادن به کارگزارانت، در مواردي که دبیران تو 
نتوانند پاسخگویشان باشند و نیز برآوردن نیازهایی از مردم که بر تو عرضه شده و دستیارانت از 

  ...انجام آن دلهره دارند
  سالما صدر در کنترل فساد-2- 3-5

 یابد، بدون می شیوع جامعه سطح در و دارد اقتصادي جنبه که منکرات برخی از جلوگیري

 هاي احتکار، رباخواري، معامله با مثال، مقابله طور به نیست؛ ممکن قانونی قدرت از استفاده

 تک افراد تک توان و نظایران، از خوك شراب، گوشت خریدوفروش: حرام، مانند و باطل

 هاي روند فعالیت بر که دارد ناظرهایی به نیاز اسالمی کشور اقتصاد این بنابر است؛ بیرون جامعه

 بر ناظر و خود عنوان عامل به را اکرم فردي پیامبر علت ین هم به .باشند داشته نظارت اقتصادي

 آن براي پیامبر که هدفی ترین اینکه، اصلی به توجه با همچنین. کردند تعیین مکه بازار

 با بنابراین .است الهی قرب جوار وي به رسانیدن و انسان هدایت و شده، تربیت هبرانگیخت

 از دارند دولت طرف از اجرایی که وظیفه افرادي کنترل با و افراد معنوي هاي ارزش تقویت

 .می شود جلوگیري فساد

  اسالم صدر در سیاسی  ثبات-3- 3-5
. ممکن نیست بازدارندگی درتق و نظامی آمادگی سیاسی، بدون و اجتماعی امنیت حفظ

 انجام به اسالم دعوت براي اسالم صدر در که ابتدایی صورت به چه جهاد که نیست تردیدي

 دولت افتاده، نیازمند دخالت اتفاق ها زمان تمام در که دفاعی جهاد صورت به چه و شد می

 تقسیم. داد می همیتا راه اسالم در مجاهدان تقویت دگري، به امر هر از اکرم بیش پیامبر. است

 مصرف .بود مجاهدان و تقویت تشویق جهاد، مایه در کنندگان شرکت بین غنایم پنجم چهار

 و سالح خرید نضیر، براي اموال بنی بود، مانند حضرت اختیار در که هایی مالیات از بخشی



  

      

561 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

دند، بو تنگدستی دچار مسلمانان از برخی که هنگامی همان ها، در جنگ در نیاز مورد مرکب
 ).1382مالک، ( بود جهاد اهمیت نشانه

 جنگ یکد یگر به ثروت و منابع آوردن دست به منظور به اسالم، اعراب صدر در دیگر سوي از

 تمام نفی با اسالم.بود شایع اعراب میان در نژادي و اي قبیله اختالف و پرداختند خونریزي می و

 در را افراد تفاوت دانسته و یکدیگر برادر ار ، مسلمانان...و نژادي، قومی، زبانی هاي تبعیض

 این با مبارزه حکومت اسالمی، به برقراري اکرم با پیامبر رو این  از.داند می آنها تقواي میزان

  .ساخت برقرار را سیاسی ثبات و پرداخت اختالفها
  اسالم در قانون  حاکمیت-4- 3-5

امنیت،  مفهوم.است جامعه سطح در اقتصادي امنیت اسالمی، تأمین دولت وظایف از دیگر یکی
 که است آن به معناي افراد درباره و است رضایت بدون اجباري تصرف و تعرض از مصونیت

 کنار در اکرم پیامبر. باشند نداشته خود مشروع هاي آزادي و حقوق درباره بیمی و هراس

 همچنین .ی کردم آنها قضاوت میان و پرداخته مردم دعواهاي و اختالف رفع خود، به وظایف

 مؤمنان امیر نیز و فرستاد به یمن مردم بین قضاوت جهت را افرادي مکه فتح سال در حضرت

 .کرد اعزام اقوامی به سوي الهی اقامه حدود جهت را مسلمه بن محمد و) ع(علی

در نامه به زیاد ابن ابیه جانشین عبداهللا بن عباس در خصوص لزوم اطاعت از ) ع( حضرت علی 
طعمه تو نیست، بلکه امانتی بر ) حکمرانی(در بصره کاري که بر عهده توست) قانون گرایی(مافوق

گردنت است و از تو خواسته شده تا فرمانبردار مافوق خود باشی، تو حق نداري که در امور رعیت 
به دلخواه خویش عمل نمایی و یا به کار خطیر اقدام کنی، مگر با استناد به فرمانی که به تو می 

  1.رسد

                                                             
  436عامل آذربایجان ص، نامه به اشعث پسر قیس، 5 نامه-1



      

            

 »نهج البالغه و علوم انسانی«دومین همایش ملّی           

 
562 

  اسالم صدر در بوروکراسی کیفیت-5- 3-5
 :شد می استفاده راهکار دو از منظور این براي اسالم صدر در

و  خریدار ها، در شرط از اي مجموعه کردن لحاظ معناي به :بازار کارکرد تصحیح -1
 یدهعیب، غبن، ناد اثر در که خیاراتی احکام رعایت نیز و هم با شده مبادله کاالي فروشنده، دو

 بازار مسلمانان در ها مبادله روند تصحیح اکرم براي پیامبر .آمد می پدید نظایر آن و خریدن

 )1386غفاري، (»خریدوفروش دین، آنگاه احکام یادگیري اول«: فرمود

ها،  فعالیت واسطه و مصنوعی محدودیتهاي نداشت خوش اکرم پیامبر :بازار سازوکار تسهیل-2
 ).1382مالک، ( شود مسلمانان افتادن رنج رد و ها قیمت افزایش باعث

  اسالم صدر در دولت  اثربخشی-6- 3-5
 مداخله اقتصادي در ها دولت هدف به بتوان که بود خواهد کارا اقتصادي زمینه در دولت زمانی

 می اقتصادي دخالت روابط در اجتماعی و اقتصادي عدالت برقراري هدف با ها دولت .برد پی

 :شد استفاده راهکار چند اسالم صدر در اقتصادي عدالت به دستیابی براي.کنند

 تجارت؛ و تولید در مردم همه براي برابر هاي فرصت ساختن  فراهم-1

 حرام؛ هاي ثروت آمدن گرد در جلوگیري -2

 ).1388مبارك و آذرپیوند، (بینوایان به آن پرداخت و ثروتمندان از مالیات  گرفتن-3

  سئولین نظارت بر عملکرد م-7- 3-5
 بویژه امر این .ضروري است و الزم امور دارند، از مسؤولیتی که افرادي همه عملکرد بر نظارت

 مبذول ویژه توجه امر این متقیان به موالي.است برخوردار بیشتري اهمیت از سپاهیان مورد در

 می عبور وا شهر از لشکر که فرماندارانی از یکی را به اي نامه نمونه عنوان به .اند داشته می

 قد و شاءاهللا إن ماره بکم هی جنوداً سیرت قد فانّی:  حضرت می فرمایند.نماییم می کرد، ذکر

  )60نامه (صرف الشَّذي و کف األذَي من علیهم هللا یجب بِما أوصیتهم
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 واجب برآنان خدا آنچه گذشت، و خواهند شما خدا بر خواست به که فرستادم سپاهیانی من

 تأکید شرارت گونه هر از پرهیز و دیگران به نرساندن آزار بر ام و کرده رشسفا ایشان کرده، به

 افراد کنید، دست کیفر زند ستمکاري به دست که را کسی فرمایند می ایشان سپس .ام کرده

 سپاه پشت سر من .دارید باز آنها دادن زحمت و لشکریان به رساندن زیان از را خود سبک مغز

 و اند شده چیره بر شما لشکریان که اموري رسانید، در من به را خود هاي شکایت حرکتم در
 آن خداوند کمک با مراجعهکنید، که من ندارید، به من و خدا کمک با جز را آن دفع قدرت

 در و داشتند نظر زیر را نظامی فرماندهان حضرت عملکرد آن). 14نامه ( کرد خواهم برطرف را

 و از یاران فرد آن اگر حتی دادند؛ می قرار بازخواست مورد را آنها، ایشان موارد سهل انگاري
 با مقابله ترك در را نوشتند، او نخعی زیاد بن کمیل به اي نامه جمله از .امام بود نزدیکان

نظارت بر عملکرد ). 61؛نامه 1378دشتی، ( دادند قرار نکوهش مورد شام مهاجم لشکریان
سی در نظر آن حضرت در حکومت داري محسوب می کارگزاران اقتصادي نیز یکی از اصول اسا

 .شد

 در و هرگز است، لکن افراد برائت و پاکی بر اصل ساالر مردم مدنی نظام نظارت در و بازرسی

 که است آمده یوسف سوره 53 آیه در.کرد غفلت نمی توان از نفس سرکش بشري حالی هیچ

 نفس زیرا نمی دانم؛ پاك را خود نمی گوید م نیز پاکدامن و امین و صدیق یوسف خدا پیامبر

شامل  نفس فرمان نپذیرفتن براي پروردگارم رحمت اینکه است، مگر بدي به دهنده فرمان بسیار
  .شود حالم

 پیوسته و نظارت بازرسی شیوه هم مردمی و شایسته ساالر نظامهاي پیشرفته ترین در روي این از

 آشکار واپسگرا، بازرسان به طور قبیلگی هاينظام در که تفاوت این با .می شود گرفته کار به

 آنان از هدایاي گرانبها و می روند آنها مهمانی به و می کنند عرضه کارگزاران به را خود
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 گزارش را خدمت مردم به خیانتهایشان و دهند جلوه زیبا را آنها زشتیهاي تا می کنند دریافت

 از پنهان را خود کار اندیدهبان و ساالر، بازرسان مردم نظام در لکن کنند؛

خدمتگزاري  نیت با و خدا به ایمان و تعهد و پروا پیشگی با و مردم میان کارگزاران، در چشم
پی  و بازرسی کارهایشان از آنگاه «:می فرماید باره این در امیرالمؤمنین .می دهند انجام مردم به

 رسیدگی زیرا بفرست؛ انسرش بر وفاداري باشند و راستی اهل که دیده بانانی و کن جویی

 با آنان مداراي و نرم رفتار و امانتداري به کردن آنان تشویق گونه اي به کارهایشان به تو پنهانی

 »است شهروندان

 دیگران گردد تشویق باعث و بیند پاداش امانتدار خدمتگزار که است آن بازرسی هدف و فلسفه

 را خود یاران« :می فرماید دنباله در امام الذ شود؛ دیگران عبرت و برسد کیفر به خیانتکار و

 او درباره تو دیده بانان گزارشهاي و بود گشوده خیانت به را دستش آنان از یکی اگر بپاي؛

 او از برداشته خود از کارگزاري را آنچه و ده کیفر را او گزارشها آن گواهی گردید، به یکسان

 اتهام ننگین گردنبند و کن را نشاندار او رزیدنو خیانت بنشان، به خواري جایگاه در و بگیر پس

 ).1385جعفري، (»بیاویز گردنش بر را

از نگاه امام علی علیه السالم این نظارت چنان ضروري است که در نامه اش به مالک اشتر می 
و . در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمایش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستى با آنها: نویسد

 مشورت دیگران به کارشان مگمار، زیرا به راى خود کار کردن و از دیگران مشورتبى 

اهل  کارگزاران شایسته را در میان گروهى بجوى که. نخواستن، گونه اى از ستم و خیانت است
اینان به . دارند تجربت و حیا هستند و از خاندانهاى صالح، آنها که در اسالم سابقه اى دیرین

رویگردان اند و در عواقب  ترند و آبرویشان محفوظتر است و از طمع کارى بیشتراخالق شایسته 
فراوانى ارزاق، آنان را بر اصالح خود نیرو دهد و  در ارزاقشان بیفزاى، زیرا. کارها بیشتر مى نگرند

و نیز براى آنها حجت است، اگر . دارند، باز مى دارد از دست اندازى به مالى که در تصرف
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پس در کارهایشان تفقد کن و کاوش . امانتت خللى پدید آورند ا مخالفت کنند یا درفرمانت ر
زیرا مراقبت نهانى تو در . راستگوى و وفادار به خود بر آنان بگمار نماى و جاسوسانى از مردم

به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وامى دارد و بنگر تا یاران کارگزارانت  کارهایشان آنان را
به  خیانت نیاالیند هر گاه یکى از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو  بهتو را

خیانتى که  باید به سبب. خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهى دادند، همین خبرها تو را بس بود
یلش سپس، خوار و ذل. کرده تنش را به تنبیه بیازارى و از کارى که کرده است، بازخواست نمایى

  .سازى و مهر خیانت بر او زنى و ننک تهمت را بر گردنش آویزى
  در نهج البالغه) ع( خصوصیان حکمران خوب در نامه هاي علی- 3-6

با مردم : هجري حکومت مصر داد37 عهدنامه اي با محمدبن ابی بکر وقتی او را در سال 27در نامه 
 یکسان بنگر تا بزرگان بر تو طمع ستم فروتن، نرمخوي و گشاده روي باش، همه را به یک چشم و

بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالت نومید نگردند، زیرا اي بندگان خدا، خداي متعال از کوچک 
  .و بزرگ کارهایتان و آشکار و نهانتان بازرسی خواهد کرد

او را فرمان .. .عهدنامه با مخنف بن سلیم هنگامی که او را براي گردآوري زکات به اصفهان فرستاد
می دهم که مردم را نرنجاند، آنان را دروغگو نداند، و به خاطر اینکه امیر آنان است روي از ایشان 

  .نگرداند، زیرا آنان براداران دینی و یاران او در گرفتن حقوق خداوند هستند
ف به مهربانی و محبت ورزیدن و لط:... در نامه اي به مالک اشتر می فرماید) ع(حضرت علی 

رعیت را پوشش دل خود قرار ده، و با آنان چونان حیوان درنده مباش که خودشان را غنیمت 
شماري، زیرا رعیت دو دسته اند، یا برادر ایمانی تو هستند و یا نظیر تو در آفرینش، لغزش ها از 

وند، پس آنان سر می زند و خطاها بر آنان روي می آورد و گناهانی به عمد یا اشتباه مرتکب می ش
همانگونه که دوست داري خداوند بخشش و چشم پوشی اش را ارزانیت کند تو نیز بر مردم 

زیرا تو باالتر از آنان هستی و آن که تو را حاکم مصر کرده باال . ببخش و خطاهایش را نادیده گیر
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امور خداوند کفایت . تر از توست و خداوند باالتر از کسی است که تو را حاکم مصر کرده است
  ...رعایت را از تو خواسته و به وسیله آنان تو را در عرصه آزمایش نهاده

مالک میان خدا و مردم از یک سو و خود و خویشان نزدیکت و هر کس از رعیت که دوستش 
داري از سوي دیگر انصاف را رعایت نماي، که اگر انصاف نورزي ستم کرده اي و هر که به 

اي بندگانش دشمن اوست و هر که خداوند دشمن او باشدعذرش بندگان خدا ستم کندخدا به ج
چنین کسی به جنگ با خدا برخاسته مگر آن که از ستم دست بردارد و یا توجه . را باطل نماید

  .نماید
هرگز با بخیل مشورت مکن، که تو را از بخشش باز دارد و وعده فقر به تو دهد و نیز با ترسو که 

ز با طمعکار که آزمندي در ستم را در نظرت زیبا سازد، بخل، ترس و تو را به سستی کشاند و نی
  .حرص غرایض گوناگونی هستند که بدگمانی به خدا آنها را در آدمی فراهم می آورد

باید دورترین رعیت از حریم تو و مبغوض ترینشان در نزد تو کسی باشد که بیش از دیگران عیب 
.  است که حاکم در پوشاندن آنها از همه سزاوارتر استزیرا مردم را عیب هایی. جوي مردم است

پس آنچه را که بر تو پوشیده است آشکار مساز، زیرا وظیفه تو فقط پاك کردن عیوبی است که 
پس تا می . بر تو ظاهر گشته و خداوند نسبت به آنچه از تو پنهان مانده است داوري خواهد کرد

... نچه را تو دوست داري بر مردم پوشیده باشد، بپوشاندتوانی عیوب مردم را بپوشان تا خداوند آ
در تصدیق سخن چین شتاب مکن زیرا سخن چین خائن است هر چند خود را به خیرخواهان شبیه 

  .سازد
باید محبوبترین کارها نزد تو کاري باشد که به حق نزدیک تر و در عدالت فراگیرتر و خشنودي 

توده هاي مردم خشنودي خواص را از بین می برد و خشم مردم را شامل تر باشد، ، زیرا خشم 
خواص کسانی هستند که در دوران . خواص درصورت خشنود بودن توده هاي مردم اهمیتی ندارد

  ...رفاه از همه پرخرج ترند و هنگام سختی کمتر از همه یاري دهند و بیش از همه از انصاف بیزارند
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جامعه و آنان که بیچاره اند، در میان اینان برخی اظهار نیاز خدا را در نظر بگیر در حق طبقه پایین 
کنند و برخی دست نیاز به سوي دیگران نگشایند، حقوقی را که خداوند از تو خواسته درباره 
ایشان نگاهداري، حفظ نما، براي آنان سهمی از بیت المال و سهمی از غالت اراضی خالصانه 

و سرخوشی تو را از توجه به آنان باز ندارد، زیرا پرداختن به نشاط . اسالم در هر شهر را قرار ده
کارهاي مهم و بزرگ تو را از ضایع کردن امور کوچک آنان معذور نمی سازد و هر گز به امور 
آنان بی اهتمام نباش و روي از آنان مگردان، به کارهاي ضعیفانی که دستشان به تو نمی رسد 

  ... ارند و مردم تحقیرشان می کنند ورسیدگی کن، همان که در چشم ها خو
به خداوند سوگند می خورم، سوگندي راست که اگر به من خبر رسد که در غنایم مسلمانان به 
اندك یا بسیار، خیانت کرده اي چنان بر تو سخت گیرم که تهیدست شوي و هزینه زندگی بر 

  !دوشت سنگینی کند و حقیر و خوار گردي
  ها نتیجه گیري و پیشنهاد-4

 چهار توان در می را در راستاي حکمرانی مطلوب شایسته مدیران انتصاب و انتخاب معیارهاي

 که معیارهایی :ایدئولوژیکی  معیارهاي-1):1388موسی زاده و عدلی، (نمود طبقه بندي حیطه

غربی  مدیریت از اسالمی مدیریت تمایز وجه بارزترین و دارند اسالمی بینی در جهان ریشه
در مدیریت اسالمی هدف صرف تولید نیست و غایت، تعالی انسان می . تقوا، ایمان: هستندمثل

همان تفاوت هایی که بین مدیریت اسالمی و مدیریت علمی وجود دارد یه تفاوت هاي در . باشد
لذا در اسالم معیارهاي ارزشی و مکتبی اهمیت و . معیارهاي انتخاب و انتصاب افراد منجر می شود

. »است اخالق پیشواي تقوا« )ع(علی دیدگاه از).1385آقا جانی، (وانی پیدا می کندگستردگی فرا
 اسالمی معیار مدیریت باالترین می باشد که اسالم دیدگاه از شایسته مدیر براي شرط اولین تقوا

 انسان کرامت موجب را خداوند تقوا که چنان .است تقوا اسالم در انسان برتري عامل زیرا است

 اکرمکم ان«می نماید  امر این بر حجرات داللت سوره 13 آیه و است دانسته خود هپیشگا در
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 و ایمان نیز از جمله معیارهاي ایدئولوژیکی شایسته ساالري است زیرا ایمان. »اتقیکم اهللا عند

 آنها انجام با راهنمایی می کند، که شایسته کردارهاي به را آدمی که است نورانی چراغ همانند

 بنده از آنها صدور و است ثمره ایمان و نتیجه صالحه اعمال میبرد، یعنی ایمان جودو به پی

 تمایز وجوه بارزترین از معیارهاي ایدئولوژیک. می باشد او قلب در ایمان وجود بر دلیل مؤمن

 مدیر انتخاب در معیار باالترین اسالم در مکتب یعنی .است غربی مدیریت با اسالمی مدیریت

 را مدیریت مسند مدیراسالمی که شده باعث این امر که باشد می وي ایمان و واشایسته، تق

 باطل دفع و ستم حق، زدودن خلق، احقاق به خدمت وسیله اي براي را آن و بداند الهی امانتی

 و ارزشی معیارهاي  زمینه-پیش عنوان به که سنجشی عوامل :ساز زمینه معیارهاي -2 .بداند
 معیارهاي -3 حسن سابقه، پاکی و صالحیت خانوادگی ند، مثلمی رو به شمار تخصصی
 و به تجربه اشاره بیشتر که آنهاست نیازمند مدیریت امر در مدیر که فنونی و دانش:تخصصی

این . تجربه کاري، عبرت از پیشینیان، تحصیالت و سابقه کاري :مثل می نماید فرد فنی دانش
ز شغل الزم بوده و معموال بین مدییت اسالمی و مدیریت دسته از معیارها براي انجام موفقیت امی

 رفتارهایی از مجموعه اي شامل که معیارهایی: اخالقی - معیارهاي ارزشی- 4.غربی مشترك است

 می شوند شناخته نیز جهانی ارزشهاي نام به و پذیرش است مورد انسانی جوامع در که است

  . گشاده رویی و نظایر آنامانتداري، صداقت، رعایت حقوق دیگران،  :مثل
 در نهایت بررسی تطبیقی حکمرانی خوب در اندیشه دانشمندان غربی و از دیدگاه اسالم با تأکید 

در اندیشه دانشمندان غربی شاخص هاي ) 1: ویژه بر نهج البالغه نشان دهنده چند مورد است
 مادي غلبه داشته حکمرانی خوب در محدوده مدیریت علمی علل خصوص مدیریت مبتنی بر امور

در اسالم و نهج البالغه ) 2. و مولفه هاي دینی در تحکیم حکمرانی خوب نادیده انگاشته شده است
شاخص هاي حکمرانی مطلوب عالوه بر دارا بودن شاخص هاي مدل غربی، شاخصهاي دینی و 

بسیاري از ) 3. گیرداسالمی مبتنی بر ارج نهادن به ارزشهاي انسانی و اخالقی و الهی را نیز در بر می
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اندیشمندان غربی این نوع مدیریت را مدیریت به سبک جدید می نامند که منشاء آن در نظامهاي 
مدیریتی و جوامع غربی قرار دارد، در حالی که این سبک مدیریت و حکمرانی در هزاران سال 

ه مطرح شده نسخ) 4.قبل توسط پیشوایان اسالم در مدیریت بر جوامع اسالمی استفاده می شد
حکمرانی مطلوب در اندیشه غربی حالت تحریف شده نسخه حکمرانی مطلوب در اسالم به شمار 

نسخه غربی از حکمرانی نمی تواند بسیاري از مسایل و مشکالت جوامع را حل و فصل ) 5.می رود
) مادي و معنوي(انسان موجودي است دوبعدي. کند، زیرا این نسخه از حکمرانی تک بعدي است

پس تا زمانی . و مسایل و مشکالت پیرامون زندگی اجتماعی انسان نیز چند بعدي و پیچیده است
که حکمرانی مطلوب هر دو بعد زندگی اجتماعی انسانها را در برنگیرد نمی توان انتظار توسعه و 

و الگوي حکمرانی مطلوب اسالمی مستخرج از قرآن، نهج البالغه ) 6.تعالی جوامع انسانی را داشت
رویات و احادیث پیامبران و امامان کامل ترین الگوي حکمرانی بوده و استفاده از آن توسعه و 

  . تعالی انسان در هر دو بعد مادي و معنوي را تضمین می کند
  منابع 
، نشریۀ بررسی جایگاه رسانه ملی در الگوي حکمرانی پایداري در ایران): 1387(پور، حبیب و دیگرانابراهیم

  1، شماره 1دولتی، دورة مدیریت 
  .42 و 41 شماره 1385نداي صادق حقوق شهروندي از دیدگاه حضرت علی، ):1385(ابن تراب مریم

یزي و مدیریت منابع، مرکز ر، معاونت برنامهحکمرانی خوب به مثابه آرمان نظارت و ارزیابی): 1388(آرایی، وحید
  ریزي، معاونت پژوهشیپژوهش و برنامه

در نهج البالغه، فصلنامه اندیشه ) ع(تبیین ویژگی هاي مدیریان از دیدگاه حضرت علی): 1385(آقاجانی، آرش
 . 24صادق، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق، شماره

، فصلنامه علوم مدیریت ایران، هاي بازنظریۀ سیستمطراحی الگوي حکمرانی خوب بر پایۀ ): 1388(جاسبی، جواد
  16سال چهارم، شماره 

؛مدیریت قبیلگی و مدیریت مدنی در نهج البالغه، فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره )1385(جعفري، سید مهدي
  .1، شماره10
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وهش هاي اسالمی وحدت گرایی در اندیشه علوي به روایت نهج البالغه، مجله پژ): 1386(جمالی زاده، احمد
  .دانشکده ادبیان و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شماره اول

طرح پژوهشی : راهکاري براي بهبود عملکرد موسسات دولتی): 1383(زادهخیرخواهان، جعفر و سعید عیسی
  ، دفتر بررسی هاي اقتصادي، معاونت پژوهشیحکمرانی خوب

 المؤمنین امیر تحقیقاتی فرهنگی البالغه، قم، مؤسسه نهج ترجمه ):1387(دشتی، محمد
مطالعۀ موردي؛ : تأثیر حکمرانی خوب و سرمایۀ اجتماعی بر اعتماد سیاسی):1389(اهللا و دیگران سردارنیا، خلیل

  ، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره اولشهرهاي مشهد و سبزوار
 ، فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره چهارمنی خوب و نقش دولتحکمرا): 1382(شریف زاده، فتاح و دیگران

  انجمن شهرسازان ایران، سایت سرمایه اجتماعی حلقه مفقوده مدیریت شهري مطلوب): 1388(صالحی، ارکان
 .59 مبلغان، شمارهپاسخ گویی و الگوي علوي، ماهنامه): 1383(عابدي، محمد
 .نور پیام دانشگاه اسالم، تهران، انتشارات صدر اقتصادي نظام ):1386(غفاري، هادي

 6، نشریه کارآفرین ناب، سال اول، شماره حکمرانی خوب): 1388(قاسمی شاد، حسن

م، شماره ، فرهنگ مدیریت، سال سوتحلیل رابطۀ الگوي حکمرانی خوب و فساد اداري): 1384(پور، رحمت الهقلی
  دهم

موسسه عالی آموزش : ترجمه ابراهیم گلشن و علی آدوسی، تهران، )مفاهیم کلیدي(حاکمیت): 1386(کایر، آنه مته
  و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي

اهداف حکومت اسالمی از منظر نهج البالغه، رهیافت انقالب ): 1389(کربالیی پازوکی، علی و مهر علی لطفی
  .12شمارهاسالمی، سال چهارم، 
بررسی تأثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادي در ایران و کشورهاي منتخب ): 1388(کمیجانی، اکبر و دیگران

  20فصلنامه مدیریت، سال هفتم، شماره ، )ترکیه و پاکستان(همسایه 
 اقتصاد پژوهشی اقتصاد، فصلنامه علمی در اسالمی دولت هاي مسؤولیت و وظایف): 1382(مالک محمدرضا

 .12اسالمی، شماره  اندیشه و فرهنگ اسالمی، تهران، پژوهشگاه
نگاهی به شاخص هاي حکمرانی خوب از منظر اسالم و تأثیر آن بر رشد ): 1388(مبارك، اصغر و زیبا آذرپیوند

اسالمی، سال نهم،  اندیشه و فرهنگ اسالمی، تهران، پژوهشگاه اقتصاد پژوهشی اقتصادي، فصلنامه علمی
  .36شماره
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  http://www.hamshahrionline.ir، حکمرانی خوب نظریه): 1390(وسسه همشهريم
معیارهاي انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد شایسته گزینی در نهج البالغه، اندیشه ): 1388(موسی زاده، زهره

  .مدیریت، سال سوم، شماره اول
گذاري مستقیم خارجی در تأثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه): 1387(محمدحسین و دیگرانمهدوي عادلی، 

  24، مجله دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره کشورهاي با درآمد متوسط
  6، نشریه حقوق و اقتصاد، شماره حکمرانی خوب و جامعۀ رانتیر): 1388(مهري پرگو، وجیهه

، سال ششم، شماره  نظریۀ حکمرانی خوب، فصلنامۀ علمی پژوهشی رفاه اجتماعیاي برمقدمه): 1385(میدري، احمد
22  

-، مکز مطالعات و برنامهحکمرانی خوب شهري یک ضرورت تردیدناپذیر): 1389(نوبري، نازك و محمد رحیمی

 11شهر، شماره ریزي شهر تهران، دانش

: ، ترجمۀ جواد افشارکهن، مشهدسیاست در توسعهپیرامون اهمیت : گراهاي توسعهدولت): 1385(ویچ، آدریان لفت
 نگار  مرندیز، نی
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  مفهوم امنیت در  نهج البالغه و نظریات غربیمبانی مطالعه تطبیقی 

  
 )دانشجوي دکتري روابط بین الملل دانشگاه تهران(محمود بابایی 

  
   چکیده

به نحوي که شاید . از بدو تأسیس مفهوم امنیت، تحوالت وسیعی در معنا و کاربرد آن شاهد هستیم
بازشدن چتر امنیت .  با ادبیات کنونی تفاوت فاحشی داشته باشدمفهوم امنیت در ادبیات دو قرن قبل

برفراز برخی حوزه هاي مطالعاتی دیگر و افزوده شدن ساحت هـاي گـسترده جدیـد ذیـل مفهـوم                
نیـز در همـین راسـتا قابـل تجزیـه      ) که اغلب به علت اختراعات و اکتشافات رخ داده است     (امنیت  

دیشه نیز شـاهد آن هـستیم کـه مفـاهیم تـازه اي بـه حـوزه         عالوه بر این در حوزه ان     . وتحلیل است 
در مجموع نظریه پردازن امنیت بر این نکته اتفاق نظر دارند که اکنون . مطالعاتی امنیت راه یافته اند

بلکه عالوه بـر آن برخـی مفـاهیم    . امنیت دیگر یک مفهوم سلبی تک بعدي و یا چند بعدي نیست      
 طرف دیگر پیش فرضهایی که این نظریات بر اساس آن قوام یافتـه  از. ایجابی را نیز دربر می گیرد    

و مطرح شده اند در سالهاي اخیر مورد تردید قرار گرفته است و دیگر بـه عنـوان پـیش فرضـهایی            
  .مسلم و قطعی انگاشته نمی شوند

در ایـن نوشــتار بـرآنیم تــا ضــمن واکـاوي دقیــق ایــن مفـاهیم نــشان دهــیم کـه اگرچــه در کــالم      
که بخش اعظم آن در نهج البالغه گردآوري شده اسـت نیـز بـه ابعـاد گونـاگون            ) ع(مومنینامیرال

امنیت توجه شده است اما مبانی بحث با مسائلی که در نظریـات غربـی ذکـر خواهـد شـد تفـاوت                   
بنیان نظریات غربی اغلب سکوالریستی، اومانیستی است درحالیکه مفهوم امنیت نیـز           . بنیادین دارد 
  .غه مانند سایر مفاهیم دیگر مفهومی کمالگرا، غایتگرا و مبتنی بر عقیده به معاد استدر نهج البال

  .، نهج البالغه)ع(امنیت، مبانی مفهومی، مطالعه تطبیقی، امام علی : واژه هاي کلیدي
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   مقدمه
هاي بشر بـوده و انـسان در طـول تـاریخ امنیـت را بـه         همواره یکی از نخستین خواسته    » زندگی امن «
الملـل نیـز    در مباحـث روابـط بـین   . دانـسته اسـت   ثابه اولویتی انکارناپذیر بر سایر نیازهاي خود مـی       م

اي  ؛ به گونـه ) 18، ص1383جکسون، (امنیت محور تمامی مباحث حوزه روابط بین الملل می باشد   
 و هـا  الملل را تالش واحدهاي سیاسی بـراي افـزایش توانمنـدي      که برخی از کارشناسان، روابط بین     

، 1382افتخـاري، .(کننـد  امکانات براي رسیدن به وضعیت امن در مقابل سایر بـازیگران تعریـف مـی     
در این مقاله ضمن بررسی مختصر تحول مفهـوم امنیـت، مفـاهیم قـدیم و جدیـد امنیتـی را          ) 22ص  

  . واکاوي خواهیم نمود
ه با مبانی اسـالمی تفـاوت   اما از آنجا که مبانی و پیش فرضهاي مفاهیم و نظریات غربی در این رابط   

لـذا در ادامـه بـا بیـان     . زیادي دارد الزم است که به این موضوع از دید دیگري نیز نگاهی بیاندازیم         
نیز آمده است؛ اما ) ع(مصادیقی از نهج البالغه نشان می دهیم که این مفاهیم در کالم امیرالمومنین       

ه بـا مبنـاي بحـث در نظریـات غربـی کـامال       نکته قابل توجه آن است که مبناي بحث در نهج البالغ       
اگر در مبانی نظریه پردازي غربی عمیق شویم به وضوح درمی یابیم که هدف غـایی  . متفاوت است 

درحالیکـه در اندیــشه  . مـسائل مطــرح شـده تــامین مادیـات و سیاســت امـور زنــدگی دنیـوي اســت     
 و لذا در کـالم ایـشان مفهـومی     عالم دیگري غیر از دنیاي مادي نیز مفروض است        ) ع(امیرالمومنین  

به نام امنیت معنوي راه میابد که هدف از آن ایجاد زمینه براي تکامل مادي و معنوي بشر و رسـیدن       
  .به سعادت و آسایش پایدار است

  مبناي مفهوم امنیت در نظریات غربی
اسـت امـا   اگرچه حس امنیت خواهی و امنیت طلبی از بدو خلقت انسان همواره همراه انـسان بـوده        

کاربرد این مفهوم و شکل گیري مبناي این واژه در معنی کنونی برمبناي هستی شـناختی و معرفـت             
  . شناختی خاص جوامعی بوده که این مفهوم در آن شکل گرفته است
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پس از گذشت قرون وسطی و با توجه به بیزاري ایجاد شده نسبت به دین و مبانی دینـی کـه بیـشتر               
 در جهان غـرب  1لیسا در این دوره بود شاهد رشد اندیشه هاي انسان محور   ناشی از عملکرد غلط ک    

زیــن پــس تنهــا اندیــشه هــایی در غــرب مطــرح مــی شــد کــه نگــاهی مــادي داشــت و از   . هــستیم
این مکتـب انـسان را یگانـه حقیقـت آفـرینش      . ماوراءالطبیعه و مسائل غیر مشهود در آن خبري نبود 

بنـابراین در تـضاد بـا خـدامحوري اسـت و در شـکل       . شاندفرض کرده و آن را به جاي خدا مـی نـ          
بـا فـرض بـشر بـه عنـوان      . افراطی اش هرگونه اندیشه متافیزیکی مانند وحی الهی را انکار مـی کنـد      

. مالک و فرمانرواي عالم بت جدیدي به نام انسان اختراع کـرده و پرسـتش آن را تـرویج مـی کنـد          
ن است نه انسان دوستی یا تکریم انسان کـه مـورد تاکیـد    انسان محور در واقع به معناي پرستش انسا  

  )historyguide.org: November 2008. (اسالم و سایر ادیان توحیدي است
یکی از نتایج ترویج اندیـشه انـسان محـور روآوردن اندیـشمندان غربـی بـه هـستی شناسـی و روش          

ریق مـشاهده و شـهود بـه شـکل     اثبات گرایی، معیار صدق را اثبات از ط   .  بود 2شناسی اثبات گرایی  
بنابراین گزاره هاي مابعدالطبیعی، ارزشی و دینی از تعریف و شمول اثبـات گرایـی        .  می داند  3عینی

 .خارج می شوند

اگرچه اثبات گرایی ابتدا در علوم طبیعی شکل گرفت و در این علم کاربرد زیادي داشت اما پـس          
ایـن طـرز تفکـر در    . این اندیشه به شدت رشد نمود  از آن حتی در علوم انسانی نیز شاهد بودیم که           

تمامی زیربناهاي فکري غرب نفوذ کرد و خود را به همه اندیشه هاي آن حوزه قبوالنـد بـه نحـوي              
که علی رغم مطرح شدن اندیشه هاي فراپوزیتویـستی و پـست مـدرن همچنـان تـاکنون سـیطره آن             

  )Ashley: 2002, p 13. (دیده می شود

                                                             
1- Humanism 
2- Positivist 
3- objective 
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 در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل نیز از این قاعده مستثنی نبودند؛ لـذا در    مسائل مطرح شده  
بـه عبـارت   . این زمینه سیطره هستی شناسی انسان محور و روش شناسی اثبات گرایانه وجود داشت        

بـا تحـول روش شناسـی در    . دیگر در نگاه غرب به مقوله امنیت محوریت انسان زمینی مـشهود بـود   
امنه این تحول به علوم سیاسی و روابط بین الملل نیز کشیده شد امـا ایـن مطلـب کـه        اندیشه غرب د  

  .نگاه به مقوالت مادي باشد و همچنان در این اندیشه ها نیز محوریت داشت
  بررسی مفهوم امنیت 

ا غیرشـفاف، و تـوهم    از دیرهنگام تاکنون مفهوم امنیت به      زا  عنوان مفهومی قابل حس و مطلوب، امـ
 گرفته شده است که در زبـان  Secure از واژه Securityیخ بشر حضور داشته است؛ واژه      در تار 

بـراي آن آورده  ... فارسی معادلهایی چون امن، محفوظ، مطمئن، محفوظ داشـتن، تـامین کـردن و               
 )Britannica: 2012. (شود می

اســــت  در فرهنــــگ لغتهــــاي مختلــــف تعریــــف امنیــــت بــــه طــــرق مختلفــــی بیــــان شــــده 
)OxfordDictionary :2006(  

  شدن، در معرض خطر نبودن یا از خطر محافظت
  رهایی از تردید،

  آزادي از اضطراب و بیمناکی،
  . داشتن اعتماد و اطمینان موجه و مستند

تعـاریف انتخـاب شـده در    . اما الزم است که به چند تعریف ارائه شـده از امنیـت نگـاهی بیانـدازیم      
  .خاب شده اند و سعی شده که از میان اندیشمندان مطرح باشندجدول زیر از نظر مفهومی متنوع انت
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  جدول شماره یک
 تعریف ارائه شده از امینت نام متفکر

 . استامنیت، آزادي نسبی از تهدیدهاي خطرناك 1جان،مروز

 2نامار رابرت،مک

نا امنی نوعی فقدان و نارسایی است کـه منجـر بـه شـورش، اغتـشاش داخلـی، خـشونت و         
امنیـت نـه زور   .  اما نـه توسـعه نظـامی   ;یعنی توسعه  امنیت. گردد افراط گرایی، می  گسترش  

 )defenselink  :18/1/2012. ( بلکه امنیت توسعه است;نظامی است و نه فعالیت

 3آرنولد،ولفرز

معیار امنیت از لحـاظ عینـی فقـدان تهدیـد در قبـال ارزشـهاي اکتـسابی اسـت و از لحـاظ              
، 1383بیلـیس،  .(نکه این ارزشها مورد هجوم قرار خواهـد گرفـت   نبود ترس از ای     تجریدي  

 )572ص 

 4بوث و ویلر

امنیت پایدار وقتی به وسیله مردم و گروهها قابل دستیابی است کـه آنهـا دیگـران را از آن          
رسیدن به این هدف در صورتی میسر است که امنیت به معنی فرآیند رهایی    . محروم نکنند 

 .تلقی شود

 5الددون هاگ،مک
 از  مطلوب خود عقب نشینی   اما در نهایت;او براي مواجهه با مفهوم مهم امنیت تالش نمود

 )uni-trier : November 2007 .(کنند یافت کرد، زیرا امنیت را مفهوم نارسا و گمراه 

 6رابرت،جرویس
ستم، سیـ  هاي امنیتی را معرفی نمود که توجه را از دولت، به سطح تحلیـل  ایده جذاب رژیم 

 منتقل نمود

 باري،بوزان

وقتی این بحث در عرصه نظـام   . در مسئله امنیت بحث اصلی درباره رهایی از تهدیدهاست        
شود، امنیت به معنی توانایی کشورها و جوامع براي حفظ هویت مستقل  الملل مطرح می بین

 .و استحکام عملکردي خود است

                                                             
1 JohnE.Mroz 
2 Robert Mcnamara 
3 Arnold WolFers 
4 Booth And Wheeler 
5 Hugh Macdonald 
6 Robert jervis, op. cit , pp. 168-171 
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اي وجـود دارد کـه ناشـی از نگـاه      هـاي ریـشه   وتاگرچه بین تعاریف ارائه شده در جدول بـاال تفـا    
هـاي مـشترك بـین     توان یکسري مؤلفه هاي امنیت است، اما می ها، مراجع و خاستگاه     متفکر به ریشه  
اي که تقریبا در تمام تعاریف امنیت و از آن جمله تعاریف فوق مشاهده    عنصر اصلی . آنها پیدا کرد  

  .دهاستخطرات یا تهدی, ها توجه به ارزش, میگردد
اما اینک این سوال مطرح می گردد که تهدید در چه حوزه اي؟ در این رابطـه الزم اسـت بـه سـیر               

  .تکوین ابعاد مختلف امنیت مروري داشته باشیم
  سیر تکوین ابعاد مختلف امنیت

  .در مجموع، ادبیات مربوط به ماهیت امنیت در بستر دو گفتمان اصلی بحث شده است
  . ـ گفتمان امنیت سلبی1
  . ـ گفتمان امنیت ایجابی2

  .در ادامه به اختصار به تبیین این دو گفتمان می پردازیم
   ١ گفتمان امنیت سلبی

یـاد مـی   » تهدیـد «در این گفتمان امنیت جنبه سلبی دارد و با نبود عامل دیگري که از آن به عنـوان            
کـاهش یـا دفـع تهدیـد      بر اساس این گفتمان بـازیگران همـواره بـه دنبـال             . شود، تعریف می گردد   

این گفتمان، از پیشینه تاریخی طوالنی برخوردار اسـت؛ و دو مـوج        ) 15، ص 1383خلیلی،  . (هستند
  :مطالعاتی را شامل می شود

  مطالعات سنتی
وجه هویتی این دسته از . موج اول در برگیرنده نحله تفکر سنتی در حوزه مطالعات امنیتی است

بعد نظامی در مقام تحلیل وضعیت امنیتی است؛ که در وجه گران بر  مطالعات، تأکید تحلیل
عملیاتی تالش در باال بردن توان نظامی براي مقابله و سرکوب دشمنان، راهبردي است که در آثار 
                                                             
1 Negative Security Discourse 
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جنگ ادامه سیاست البته با ابزار و «در این دیدگاه . موج اول از مطالعات امنیتی فراوان است
به زمامداران توصیه می شود تا براي افزایش ضریب امنیتی به شمار می رود و » وسایلی دیگر

) Craft, 1995 ,p9 .(قلمروشان، در تجهیز و تقویت ساز و برگ و توانِ جنگی شان کوشا باشند
سنت گرایان به واسطه رویکرد دوگانه روش شناختی در حوزه گفتمان امنیت سلبی خود به دو 

  :نحله تقسیم می شوند
بـه محـیط مـی نگرنـد و امنیـت را در نبـود       » امنیـت طبیعـی  « که بنابر اصل 1سنت گرایان ارتدوکس 

یـاد مـی   » جنـگ گـرا  « که از آنها با عنوان 2تهدید نظامی تعریف می کنند و سنت گراهاي میانه رو      
شود؛ میانه روها معتقدند بر واقعی بودن وضعیت جنگ و اهمیت این پدیده در حیات بشر دالیـل و    

  .  فراوانی داللت داردمستندات روان شناختی
  مطالعات فراسنتی

این مـوج در پـی   . موج دوم، مطالعات فراسنتی است که در حوزه گفتمان امنیت سلبی مطرح است           
منتقدان بر این نکته تأکید داشـتند کـه بعـد نظـامی بـراي        . نقد جدي بر آثار سنت گرایان ایجاد شد       

ایـن دسـته منتقـدان دیـدگاه هـاي      . کارآیی اسـت تحلیل همه جانبه مسائل امنیتی جهان معاصر فاقد       
  )Buzan,1997,p175.(سنتی را شدیداً نقد کرده و رویکرد نظامی محور را به چالش کشیدند

چـرا کـه بـوزان و    .  رئالیست سنتی و متفکران مکتب کپنهاك بوداین همان نقطه افتراق اندیشمندان 
جـه بـیش از حـد بـه بعـد نظـامی امنیـت           همفکرانش عقیده داشتند ندیـدن ابعـاد دیگـر امنیـت و تو            

. دارد حال امنیت پژوهان را از رسیدن به هدف خود بـاز مـی     اکنون غیر قابل قبول است و درعین        هم
بـه ایـن   . زیـستی   نظامی، سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و محـیط   .لذا پنج بعد امنیت را مطرح می کنند       

                                                             
1 Orthodox Tradtionalist 
2 Moderate Traditionalisists 
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به این . پژوهی کردند را وارد مباحث امنیت هاي جدید و بسیار وسیعی        ترتیب این اندیشمندان حوزه   
  .شود امنیت موسع در برابر امنیت مضیق یاد میعنوان  تغییر دیدگاه نسبت به مفهوم امنیت، به

   ١گفتمان امنیت ایجابی
  : دو انتقاد عمده به طرفداران مفهوم سلبی امنیت وجود داشت که عبارتند از

  » دست دومی«به مثابه یک مفهوم » امنیت«ـ نگاه به 1
  ـ بی توجهی به محتواي فلسفی امنیت 2

نبـود  «با گفتمان پیش از آن، در این اسـت کـه دیگـر امنیـت بـه        » گفتمان امنیت ایجابی  «وجه تمییز   
وجود شرایط مطلوب براي تحقـق اهـداف و   » نبود تهدید «محدود نمی شود؛ بلکه افزون بر       » تهدید

قایـل  » تأسیسی« طیف از نویسندگان، براي امنیت ماهیتی   این. خواست هاي ملّی نیز مدنظر می باشد      
هستند؛ و بر این باورند که امنیت تنها در وضعیتی وجود دارد که آن جامعه به سطح قابـل قبـولی از     

در مجمـوع گفتمـان ایجـابی    . اطمینان براي تحصیل و پاسداري از منافع ملی اش دست یافتـه باشـد             
ها، در درون یک  ها و داشته  وجود نسبت متعادلی بین خواستهمعتقد است که امنیت عبارت است از

به عبارت دیگر، امنیت براي یک واحد سیاسی، بـه معنـاي تـوان آن بـراي مقابلـه بـا               . واحد سیاسی 
ها در درون واحد سیاسـی رقـم زده    این توان نیز بر اثر برخی مؤلفه. تهدیدات است و نه نبود تهدید     

  .شود می
 هج البالغه بر مبناي تقسیم بندي غربی واکاوي امنیت در ن

در این مجال فرصت آن نیست تا نقاط ضعف مبنایی مفاهیم غربی را به طور کلی کـه بـر گرفتـه از          
اما در حد . هستی شناسی انسان محور و روش شناسی اثبات گرایانه است به طور کامل تبیین نماییم       

نی مفهوم امنیت در این زمینه از دید آموزه هـاي  امکان با توجه به بررسی موردي حاضر به تبیین مبا    
در این زمینه به نظر می آید بهتر باشـد تـا ابتـدا تقـسیم         . خواهیم پرداخت ) ع(اسالمی حضرت علی    

                                                             
1 Positive Security Discourse 
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بررسی نماییم و سپس در مقایسه تطبیقی به ایـن موضـوع   ) ع(بندیهاي غربی را از نگاه امیرالمومنین       
  .اشاره خواهیم کرد

الــب فـوق بــر مــی آیــد ایـن مباحــث بــا مــسائلی کـه در نهــج البالغــه از کــالم    همـانطور کــه از مط 
مطرح شده است تفاوت مبنایی دارد؛ اگرچه در این زمینه در ظـاهر شـاهد برخـی            ) ع(امیرالمومنین  

در ادامه به برخی از این مشابهت ها اشاره می نماییم و سپس مباحث جهان بینی         . مشابهت ها هستیم  
  .در نهج البالغه را مورد اشاره قرار می دهیم) ع (و مبنایی امام علی

اگر گفتمانهاي امنیتی غربـی را مـسلم فـرض کنـیم و بخـواهیم بـه نهـج البالغـه از ایـن منظـر نگـاه                 
بیاندازیم خواهیم دید که در نهج البالغه نه تنها به دیدگاه چند بعدي امنیت سلبی اکتفا نـشده بلکـه     

در ادامه به عنوان مثال به چنـد مـورد در ایـن زمینـه     . ار گرفته است  معنی ایجابی امنیت نیز مدنظر قر     
  :اشاره می نماییم 
  امنیت سیاسی 

در . یکی از ملزومات برقراري امنیت سیاسی تعریف رابطه سالم دولت با مـردم محـسوب مـی شـود     
  :ند ضمن اهمیت دادن بسیار به این رابطه آن را به خوبی خط کشی می نمای) ع(این رابطه امام 

 شـما   مرا بر شما و شما را بر من حقى است اما حق شما بر مـن آن اسـت کـه از خیرخـواهى           ! مردم«
و نـادانى   دریغ نورزم و بیت المال شما را در راه شما صرف کنم،و شـما را تعلـیم دهـم تـا از جهـل         

  . نجات یابید و تربیتتان کنم، تا فرا گیرید
 خـویش بـا مـن وفـادار باشـید و در آشـکارا و نهـان         تو اما حق من بر شـما ایـن اسـت کـه در بیعـ      

اطاعـت   شما را بخوانم اجابت نمائید و هر گـاه فرمـان دادم    هر وقت . خیرخواهى را از دست ندهید     
  )34، خطبه )ع(امام علی (» .کنید

ایشان فاصله افتادن بین حاکم و مردم را تهدید کننده امنیت سیاسـی مـی داننـد و در ایـن رابطـه در           
  :فرماندار مکه اینگونه می نویسد »  قثم ابن عباس« وصیه نامه اي به ت
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ات نباشـد،   اى جـز چهـره   باید واسطه و سفیرى جـز زبانـت و حاجـب و پـرده          در بین تو و مردم      ... «
ات برانند  اگر آنها را در ابتداء از درخانه ! که با تو کار دارند از مالقات با خود محروم مساز           افرادى  

  )67، نامه )ع(امام علی (» ...شان بعدا جبران آنرا نخواهد کردحل مشکل
مدارا در سیاست علوى، اصلى بـود    . کرد  با مخالفان سیاسى نیز هرگز با خشونت رفتار نمى         )ع (امام

 بـر ایـن بـاور بـود     )ع ( علىامام . رفت آفرینى مخالفان، پیش مى این مدارا تا مرز توطئه . ناپذیر خدشه
آفرینـى و جوسـازى را از آنـان     هـاى صـحنه   کاهـد و زمینـه   الفان، از تنـدى آنـان مـى   که مدارا با مخ  

بر این اساس بود که تا خوارج به قتل دست نیازیدند و امنیت جامعـه را بـه جـد بـه خطـر              . ستاند مى
ل کرد و حتى حقوق آنان را از بیت المـال،  هاى آنان را تحم ورد نکرد، دشنامنیفکندند، با آنان برخ 

گران علیه امنیت داخلى، بـه تناسـب حـد و حـدود توطئـه آنـان و          برخورد امام، با توطئه   . کردقطع ن 
افکنـد و در   کـرد و دیگـر گـاه، بـه زنـدان مـى       گاه آنان را تبعید مى . نقشى بود که در توطئه داشتند     

ري ( .کرد اى کارساز نبود، با برخورد نظامى، مشکل را حل مى     اندیشى گونه چاره  نهایت، چون هیچ  
  )4، ج 1382شهري ، 

  امنیت اقتصادي
در رابطه با کارگزاران جمع آوري کننده مالیات نصیحتهاي قابل تـوجهی مـی نمودنـد     )ع(حضرت  

  : که بدون شک زمینه هاي برقراري امنیت اقتصادي محسوب می شوند 
  : رى خراجو جمع آو امیرمؤمنان بکارگزاران بیت المال ) ع(اى است از بنده خدا على  این نامه«

هـاى   کـس را از خواسـته   هـیچ .  خود خشم نگیریـد  بر هیچکس بخاطر نیازمندیش بخاطر موقعیت   ... 
مشروعش بازمدارید و بخاطر گرفتن خراج از بدهکار، لباس تابستانى یا زمستانى و مرکبى را که بـا        

، کسى را تازیانه  را بفروش نرسانید و نیز بخاطر گرفتن در همى    اش آن بکارهایش میرسد و نیز برده     
 حق جمع آورى بیت المال بمال احدى چه مسلمان و چه غیـر مـسلمانى کـه در          نزنید همچنین براى  

مـسلمانها بکـار    اى باشد که بـراى تجـاوز بـه     پناه اسالم است دست نزنید، مگر اینکه اسب یا اسلحه        
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رعایـا و   ن و کمـک بـه  از نصیحت و اندرز بخویـشتن و از خوشـرفتارى بـا سـپاهیا          ... شود   گرفته مى 
  )51، نامه )ع(امام علی (»... تقویت دین خداوند خوددارى مکنید

سـپس  «ایشان در توصیه به مالک اشتر که تازه فرماندار مصر شده است به ایـشان توصـیه مـی کنـد               
کنـد و از خیانـت در    مـى  حقوق کافى بآنها بده زیـرا ایـن کـار آنهـا را در اصـالح خـویش تقویـت               

  ) 53، نامه )ع(امام علی (» .نیاز میسازد بى  دست آنها است اموالیکه زیر
  .در این نامه به خوبی به راههاي جلوگیري از تضییع بیت المال اشاره شده است

  :و در ادامه همین نامه مالک اشتر را به مبارزه با فساد اقتصادي دعوت می نماید و می فرمایند
شـوند و بیچـارگى و    شاورزان و صاحبان زمین فقیـر مـى  اما ویرانى زمین تنها باین علت است که ک     «

بـه بقـاى حکومتـشان     فقر آنها بخاطر آن است که زمامداران به جمـع امـوال مـى پردازنـد و نـسبت           
  )، پیشین)ع(امام علی (» .عبرت نمی گیرند بدگمانند و از تاریخ زمامداران گذشته 

بارزه با رانت خواري دارند که پرداختن بـه آن  ایشان همچنین در این نامه توصیه هایی در رابطه با م     
  .در این مجال نمی گنجد

  امنیت اجتماعی
 نهج البالغه ضمن ترویج فرهنـگ خودسـازي و تبیـین اهمیـت آن،           176در خطبه   ) ع(امیرالمومنین  

  .آن را ریشه رابطه مناسب و مطلوب در اجتماع می دانند
ن نامه خود یعنی نامـه بـه مالـک اشـتر احتـرام بـه        ایشان همچنین دواي درد جامعه را در سیاسی تری        

آداب و رسوم مردم و همچنین ترویج فضاي مهربانی در جامعه می داند و ضمن توصیه به این مهـم   
  )، پیشین)ع(امام علی . (از مالک می خواهد تا به این وسیله رنج مشکالت جامعه را کاهش دهد

ــى  ــام عل ــت ) ع ( ام ــر متخلّ  در حکوم ــود، در براب ــب   خ ــه رع ــز ب ــان، هرگ ــان و مخالف ــى و  ف آفرین
آن بزرگوار، حتى در برخورد با عوامل ضدامنیتى نیز از سیاسـت      . جست گسترى توسل نمى   وحشت

امام، هرگز بر اساس گمان و تخمین و    . گرفت هاى غیر قانونى بهره نمى     رعب و وحشت و خشونت    
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م، متهمـان و مظنونـان بـه اقـدامات     کرد و هرگـز پـیش از وقـوع جـر      احتمال با مردمان برخورد نمى    
این از آن رو بود تا جـو جامعـه هیچگـاه      ) 4، ج   1382ري شهري ،    . (کرد ضدامنیتى را عقوبت نمى   

  .جو خفقان نشود
  امنیت نظامی

در نامه خود به مالک اشتر بر نحوه رفتار با دشمن به طور مفصل اشاره می نماید و    ) ع(امیرالمومنین  
، )ع(امـام علـی   . (راي برقـراري امنیـت نظـامی در مرزهـا مطـرح مـی نمایـد              تاکتیکهاي مختلف را ب   

  )پیشین
  :در همین نامه ایشان به شکل مبسوطی سیماي نظامیان را به تصویر می کشند 

زمامـداران، عـزت و شـوکت دیـن و      با اذن پروردگار حافظان و پناهگاه رعیت، زینت»  سپاهیان«اما  
فرمانده سپاهت را کسى قـرار ده کـه در       ... یله اینان ممکن نیست     قوام رعیت جزبوس  .راههاى امنیتند 
تر باشد از کسانى کـه   تر و عاقل تر از همه و پاك دل بخدا و پیامبر و امام تو خیرخواه پیش تو نسبت   

و مهربان و در مقابل زورمندان قوى و پر  به ضعفا رئوف  گیرند و عذر پذیرترند، نسبت  دیر خشم مى  
همه آنها تنها بیک چیز بیندیشند و آن جهاد ... اندهان لشکر تو باید کسانى باشند که        فرم... قدرت،  

  )، پیشین)ع(امام علی (» .با دشمن است
به نیروهاي مسلح تا حدي بود که در نامه خود خطـاب بـه مالـک اشـتر از وي          ) ع(اهتمام امام علی    

اشـد کـه یـک پـدر در رتـق و فتـق       می خواهد تا در رتق و فتق کارهاي سپاه خود به نحوي جدي ب 
  )، پیشین)ع(امام علی . (کارهاي فرزند خود جدیت دارد

  امنیت زیست محیطی
 نهج البالغه زمین را به عنوان نماد طبیعـت، خلقـت خداونـد و محیطـی بـراي            91در خطبه   ) ع(امام  

  . زندگی انسان بر می شمارند
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، )ع(امام علـی  . ( و توجه به آن امر می نمایند  ایشان همچنین مالک اشتر را به لزوم آبادانی در زمین         
  )پیشین

  امنیت ایجابی 
در نهج البالغه بر اینکه وظیفـه حکـام فراتـر از رفـع تهدیـد در جامعـه اسـت و           ) ع(تاکید امام علی    

بایستی عالوه بر آن در اندیشه برقراري رفاه و آسایش مردم نیز باشد بـر ایـن نکتـه تاکیـد دارد کـه           
ا صرفا در نبود تهدید نمی بینند و فراتر از آن امنیت را در وجود رفاه اجتماعی مطرح   ایشان امنیت ر  

  .می نمایند که به برخی از موارد آن اشاره می نماییم
ایشان در خطبه همام در بیان صفات مومن، نه تنها وظیفه حاکم که وظیفه همه مـومنین را برقـراري              

  : آسایش براي دیگران می دانند 
گیرى  دهد کناره اندازد و مردم را در راحتى قرار مى     به زحمت مى   خود را بخاطر آخرت     .. .مومن  « 

کند از روى زهد و به خاطر پاك ماندن است و معاشـرتش بـا آنـان کـه          مى  او از کسانى که دورى    
  )193، خطبه )ع(امام علی (»...نزدیکى دارد توام بامهربانى و نرمش است 

  : فرمایندهمچنین در جایی دیگر می 
به ضـعفا رئـوف    گیرند و عذر پذیرترند، نسبت دیر خشم مى... فرمانده سپاهت را کسى قرار ده که      «
بـرد   و مهربان و در مقابل زورمندان قوى و پر قدرت،از کسانیکه مشکالت آنها را از جاى بدر نمـى      

شخـصیت و اصـیل و   آورد سپس روابط خودرا بـا افـراد بـا         و ضعف همراهان، آنها را بزانو در نمى       
  )53، نامه)ع(امام علی (» !خاندانهاى صالح و خوش سابقه بر قرار ساز

بر اینکه یک فرمانده نظامی تنهـا نبایـد انـسانی جنگجـو باشـد اشـاره بـه              ) ع(در این نامه تاکید امام      
  .می باشد) ع(وجود برخی خصلتها مانند مهربانی و محبت شاهدي دیگر بر نگاه ایجابی امام 
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بر لزوم باالبردن سطح آگاهی هاي مردم نیز به طور غیرمستقیم مویـدي بـر        ) ع(ین اهتمام امام    همچن
همانطور که در وظایف متقابل مردم بر رهبـر ذکـر شـد     . نگاه ایجابی ایشان در موضوع امنیت است      

  )34، خطبه )ع(امام علی . (بحث آموزش از حقوق رهبر بر مردم شمرده شده است
   فرضها بررسی تطبیقی پیش

واضح و مبرهن است که تفاوت در جهان بینی الجرم تفـاوت در عملکـرد و اجـرا را نیـز بـه دنبـال          
لذا الزم است تا به منظور بررسی تطبیقی مباحث مذکور به ایـن نکتـه توجـه داشـته                . خواهد داشت 

  .باشیم که جهان بینی اي که این نظرات از آن برخاسته اند بر چه اصولی استوار شده است
است، مطابقت دیدگاهی بـا الیـه هـاي مختلـف جهـان بینـی الهـی               هاي علوم انسانی، الزم     در روش 

وجود داشته باشد، به عنوان مثال در علمی نظیر جامعه شناسی کـه روش هـاي متـداول آن را روش      
نظیـر آن معرفـی   ... هایی از قبیل روش توصیف استنباطی، روش تاریخی، روش تطبیقی تـاریخی و       

د، ضرورت دارد خاستگاههاي طراحی این روش ها بازبینی شود تا این روش ها در مراحـل         می شو 
بدو و کمال خود منافاتی با زیرساخت ها، محتوا و راهبردهاي کارآمدتر روشـهاي جامعـه شناسـی               

لذا در ادامه به بررسی زیرساختها، پیش فرضها و مبـانی نظریـات غربـی و نظریـه        . دینی نداشته باشد  
  : مطرح شده در نهج البالغه خواهیم پرداخت اسالمی

 مسأله اصلی اي که نه تنها در نظریات غربی امنیت بلکه در سایر نظریات غربی نیز با آن مواجـه           -1
به عبـارت دیگـر از   . هستیم این است که دین به عنوان نقشه راه زندگی بشر در آن جایگاهی ندارد        

ایـن بـدون شـک نتیجـه حاکمیـت      . ي جـسته نـشده اسـت     پتانسیل دین در تبیین این نظریات بهـره ا        
به عقیده اسالم گرایـان بـا حـذف دیـن از پـیش فرضـهاي       . سکوالریسم در اندیشه هاي غربی است 

نظري در نظریات غربی به نوعی امنیت پژوهان غربی خود را از منبع علمـی و عمیـق قابـل تـوجهی            
نـد دیـن تبیـین کننـده روش زنـدگی اسـت از       چراکه اسالم گرایان بر این عقیده ا. محروم کرده اند 

از طرف دیگر خداوند به عنوان خـالق هـستی بـه    . سوي خالق هستی و براي هدایت بشر آمده است     
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جنبه هاي وجودي انسان اشراف بیشتري دارد لذا دین نه تنها مانعی براي علمی زیستن نیـست بلکـه           
  .راهنماي مناسبی جهت کشف حقایق محسوب می شود

 نظریات غربی همگی انسان محور می باشند اما در اندیشه غربـی نگـاه بـه انـسان نگـاهی        اگرچه -2
بلکـه ابـزاري   . ابزاري است به عبارت دیگر انسان موجودي داراي هدف و غایت دانسته نمـی شـود     

بسیاري از اندیشمندان این اهـداف را نـه اهـداف جامعـه کـه             . براي اهداف خاص انگاشته می شود     
این درحالیست که در اندیشه اسـالمی و بـه طـور اخـص در کـالم      . قلیت می داننداهداف گروهی ا 

همه موجودات دیگـر توسـط خـالق    . انسان اشرف مخلوقات و هدف خلقت است    ) ع(امیرالمومنین  
  )13سوره جاثیه آیه .(مسخر اراده انسان گشته اند تا انسان از آنها بهره بگیرد و به کمال برسد

. مالگرایانه اسالم به انسان و هر چیزي است که به نحوي به او مربوط می شود نکته دیگر نگاه ک -3
اسالم براي انسان غایت و هدفی مشخص ترسـیم کـرده اسـت کـه بـر اسـاس آن انـسان بایـستی بـه            

اى واى بر غافلى که عمرش دلیلى بر ضد او اسـت و       «:می فرمایند   ) ع(امیرالمومنین  . کماالت برسد 
در صورتیکه در نظریـات  ). 64، خطبه )ع(امام علی  (» .دبختى وشقاوت بکشاند  روزگارش او را به ب    

غربی شاید در مواردي معدود به این نکتـه توجـه شـده باشـد امـا ایـن مـسأله پایـه و اسـاس تمـامی                 
  .نظریات اسالمی محسوب می شود

و بـاالخص مـسائل   به معاد تاثیر بسزایی در تحلیلهاي ایشان از مسائل      ) ع( نگاه اسالمی امام علی      -4
بدون شک کسی که به معاد اعتقادي ندارند و تنها زندگی مـادي را مبنـاي تحلیلهـاي     . سیاسی دارد 

خود قرار می دهد با کسیکه دنیا را به عنوان کاروانسرایی می داند که انسان براي مدت کوتاهی در     
، )ع(امـام علـی   (» .هد دادهنوز بارانداز نکرده کاروانساالر بانگ کـوچ سـرخوا      «آن استقرار دارد و     

  .در تحلیل نیز تفاوتهاي اساسی اي خواهد داشت) 415حکمت 
 براي حاکم اسالمی بر می شمرد مباحث معنوي 34در اغلب وظایفی که در خطبه ) ع(لذا امام علی 

مبنی براینکه دنیـا بـراي رسـیدن بـه     ) ع(همچنین از کالم امیرالمومنین     . و فرامادي را نیز مدنظر دارد     
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ابزارانگاشتن دنیا ) 463، حکمت )ع(امام علی (» آخرت آفریده شده است و نه براي رسیدن به خود
  .و ما فیها به وضوح برداشت می شود

نکتـه  . اسـت ) ع( توجه به معنویت در موضوع امنیت یکی دیگر از ویژگیهاي کالم امیرالمومنین   -5
ترس از خـدا را  ) ع(این مقوله است که امام اي که شاید در هیچ نظریه غربی اي نتوان دید توجه به  

به عنوان دارویی براي احساس امنیت کردن و یا به عبارتی دیگر نبود ترس و تهدید از غیر می داند         
تقوا و ترس از خدا، داروى بیماریهاى قلوب، بینائى دلها، شـفاى آالم     «: و در این رابطه می فرمایند       

 پـاکیزه کننـده آلـودگى ارواح، جـالى نابینـائى چـشمها،        جسمانى، صالح و مرهم زخمهاى جانها،     
) 198، خطبـه  )ع(امام علی . (ها و روشنائى تیرگیهاى شما است امنیت در برابر نا آرامیها و اضطراب      

ایشان در تجویز برقراري امنیت روحی و روانی براي افراد جامعه توصیه هـاي دیـن مبـین اسـالم را                  
  .مدنظر قرار می دهند

ر که از نام نظریات غربی بر می آید این نظریات برخاسته از فرهنگ، جغرافیا، تـاریخ و              همانطو -6
مـسائلی کـه تـاثیرات    . بسیاري از موارد دیگري است که شاید مخصوص مردم سـاکن غـرب باشـد     

لذا به همین سبب است که موضوع بـومی سـازي در رابطـه    . عمیقی در نظریه پردازي به همراه دارد 
اسالم به عنوان دینی جهانـشمول بـه علـت اینکـه مبنـاي           . وم انسانی مطرح می شود    با موضوعات عل  

لـذا  . نظریات خود را بر اساس فطرت آدمی گذاشته است برطرف کننـده نیـاز نـوع بـشر مـی باشـد            
نظریات اسالمی بسیار بهتر از نظریات غربی می توانـد درمـان کننـده دردهـاي سیاسـی، اجتمـاعی،              

  .ما باشد. ..اقتصادي، فرهنگی و 
  نتیجه گیري 

در سالهاي اخیر به کرات در مورد تولیـد علـم و بـه طـور خـاص لـزوم             ) مدظله(مقام معظم رهبري    
ایشان در این رابطـه بـه مطالـب بـسیار مهـم و      . بازنگري در علوم انسانی سخنانی را مطرح نموده اند     

ن بیشتر غور شود و مورد توجـه  اما یکی از نکاتی که الزم است در آ     . قابل توجهی اشاره نموده اند    
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ایشان به درستی اشاره فرمودند  . بیشتر قرار گیرد توجه مبانی و پیش فرضها علوم انسانی غربی است           
حـضرت آیـت اهللا   ( داردجهان بینی مادي و متعارض با مبانی قرآنی و دینی که علوم انسانی کنونی     

  )28/7/88، ) مدظله(العظمی خامنه اي 
مفاهیم نهج البالغه دیـده مـی شـود کـه مباحـث عمیـق و علمـی بـا مـسائل دیـن           بر همین اساس در  

جهـان بینـی مـا کـه بـر      . ممزوج می باشند و به عبارت دیگر بین این دو نمی توان تفکیکی قائل شد    
لـذا  . پایه آموزه هاي اسالمی است الجرم در نظریات و دیدگاههاي ما تاثیر مستقیم خواهـد داشـت      

 اساس پیشفرض هاي مطرح شده راهکـار احـساس امنیـت در جامعـه را تـرویج             بر) ع(امیرالمومنین  
لـذا مـسیر راه را اینگونـه ترسـیم     . معنویت و باالبردن میزان گرایش به تقوا در سطح جامعه می داند          

تـرس از  «: می نمایند که ترس حقیقی ترس از خداست و در مـذمت رفتـار گمراهـان مـی فرماینـد               
  )160خطبه ) ع(امام علی (» !اى دور از عمل  و خوف از خدا را وعدهشمرند مى»نقد«بندگان را
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  البالغههاي سیاست متین در حکومت دینی از منظر نهجانگاره

  
الملل از پردیس دانشگاه کارشناسی ارشد روابط بین (لیرضا زادفالح فرشمیع

  )گیالن
                      

  چکیده
شهر غیر واقعی ي سیاست متین موافق باشند و یا آن را در یک آرمانشاید اندك افرادي با واژه

تواند غیر  ادعا نمیمتصور شوند اما در اندیشه اسالمی که دین و سیاست در هم اجین هستند این
در اندك زمان زمامداري خود، بر وقوع ) ع(امیرالمومنین علی. قابل دسترس و غیر واقع تلقی گردد

ي پندارهاي یک سیاست ارزشی که هیچ نوع عدولی از مبانی دینی نداشت، صحه نهاد و در عرصه
ها یستند بلکه تجمیع آنعمل نشان داد که این دو بال، نه تنها در تعارض و در عرض با یکدیگر ن

کدام عقل سلیم ظرفیت پذیرش این مطلب که، . در طول هم بوده و نیل به تعالی خواهند داشت
در حالی که هم شواهد . ي خود باشد را خواهد داشتسیاست به جاي خود و دین هم در محدوده

ي دین مدارانههاي ارزشدهد که تمسک سیاست به مولفهتاریخی و هم تفاسیر عقالیی نشان می
- هاي دینی را میبا این وجود، چه نوع ارزش. موجب تضمین و استمرار حکومت گردیده است

هاي سیاسی وارد شوند، توان در سیاست وارد نمود؟ و اگر پندارهاي ارزشی دینی در رهیافت
 از سريشاهد یک حکومت مستبدانه و جمودانه خواهیم بود و یا حکومتی عادالنه و اخالقی؟ یک

ها از اسالم این مطلب که تمامی ارزش. هاي انسانی ایجابی و مواردي دیگر اکتسابی هستندارزش
هاي باشد، چرا که برخی از ارزشنمی) ع(نشأت گرفته است مورد پذیرش کالم امیرالمومنین علی

ي  ریشههاي اسالمی کامل واما این که تمامی ارزش. مورد قبول مردمان، در نظر اسالم قبیح است
رو، استخراج و هدف از تحقیق پیش. باشدمی) ع(ي امیرالمومنین علیالهی دارد منطبق با سیره

هاي سیاسی در اندیشه سیاسی امیرالمومنین هاي اخالقی مورد منطبق با رویهچینش کارویژه
. ستها نیز مورد بررسی و بازبینی قرار گرفته اپذیري آنباشد که چارچوب ممزوجمی) ع(علی
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 دینی منبعث از پایبندي و اجراي اصول -ضرورت، مشروعیت و ارزش یک حکومت سیاسی
رنگ باشد که در صورت هر چه کماخالقی در کالبد حکومت و به تبع آن در بدنه جامعه می

آل، پر صالبت و متین در بین نمودن شکاف بین این دو رویکرد، پذیرش تام یک حکومت ایده
  .ابل انکار خواهد بودآحاد جامعه، غیر ق

  .هاي مسلطاسالم، سیاست متین، حکومت دینی، ارزش: واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه
هاي فراوانی دخیل هستند که در گفتمان ي بررسی ماهیت وعملکرد حکومت، مولفهدر حوزه

تر و بیش از عرف معمول نسبت به اندیشه و کالم مدارانهاسالمی به ضرس قاطع بسیار اخالق
اي قبل از بررسی ماهیت و عملکرد حکومت در این دیدگاه، مرحله. فه غیر اسالمی استفالس

ها است که بنیان یک حکومت دینی را شکل وجود دارد که در صورت تمسک و تحصن به آن
هاي الزم االجراي سیاسی بنابراین پیش از برقراري یک حکومت دینی، بایستی رهیافت. گیردمی

ظهوریابد تا عزت و بینش توحیدي حکومت ) ع( کالم گهربار امیرالمومنین علیاز نگاه اسالم و در
با توجه به بایدهاي اشاره شده، اگر مردمان در یک جامعه و همچنین . براي همگان علنی گردد

زمامداران در کردار و گفتار خود الزاماتی نظیر؛ والیت فقیه، سیاست مستقل، امر به معروف و نهی 
ي هاي ناب اجتماعی را مشاهده ننمایند، در اندیشهستیزي، ارزششناسی و ظلماز منکر، دشمن

ي گانهبا این وجود، اصول پنج. یک حکومت دینی تلقی نخواهد شد)ع(امیرالمومنین علی
ن در یک حکومت دینی، زمانی ي آشیل سیاست متیبه عنوان پاشنه) ع(امیرالمومنین علی

هاي اساسی حکومت قراوالن ایجاد سایر مولفهول به عنوان پیشپذیر خواهد بودکه این اص امکان
منطبق با مبانی و احکام (هاي سیاست متین اسالمی قرار گیرند تا ضامن استقرار، بقاء و ترسیم رویه

جا اساسی و الزم االجرا هستند که اگر بنا باشد براي یک به واقع این اصول تا آن. گردند) اسالمی
کننده و ها به عنوان تکمیلیت قائل شد، این امر محال است و هر کدام از آنها اولوبه یک آن
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جا که پس از آن. باشندالزم و ملزوم یکدیگر، جهت نیل به تعالی حکومت و سعادت مردمان می
به عنوان حاکم، زمام حکومت را در اختیار داشت، تا ) ع(از حکومت اسالمی که امیرالمومنین علی

ي حضرت را به طور کامل عملی  حاکمان اسالمی نتوانستند که آرمان و ایدهکنون هیچ یک از
ها را منطبق بر برخی از اصول مندرج توان برخی از حکومتنمایند بلکه تنها در شرایط قیاس، می

و یا منطبق بر تمامی آن ) اي، نه در فهم و باور کامل اسالمیآن هم به طور نسبی و حتی سلیقه(
بنابراین اصولی که امکان برقراري و عملیاتی . تر و ناکارآمدتر دانست نسبتی ضعیفاصول، اما با

ي کارآمد و تئوري توان به عنوان یک توصیهشدن را از جانب حاکمان اسالمی پیدا ننمودند را می
هاي ي حکومتها دربدنههاي سیاسی توصیف نمود تا میزان خالء و فقدان آنبرتر در قالب انگاره

  .ور بیش از پیش احساس گرددمذب
  والیت فقیه) الف

باشد که داراي ي دین اسالم مورد قبول تمامی شیعیان میگانهوالیت به عنوان یکی از اصول پنج
حکومت و «که والیت مطلق از آن خداوند عزوجل است اول آن. سه مرحله و جایگاه است

جز خدا، سرپرست و یاوري براي «و ) 189عمران، آل(» ها و زمین، از آن خداستمالکیت آسمان
ها از این آیات شریفه اشاره به لزوم اطاعت بی چون و چراي انسان) 107بقره، (» شما نیست

اما این والیت از چه طریق و . خداوند عزوجل دارد که بر تمامی عالم گیتی استیالء مطلق دارد
عزوجل این والیت و سرپرستی را بر گردد؟ خداوند ي گیتی عملیاتی میتوسط چه افرادي درپهنه

اي در طول اما عده) 55مائده، . (نهاده است)) ع(اهل بیت(و مومنان واقعی ) ص(دوش رسول اکرم
تاریخ بر این باور بودند که انسان شایستگی و علم والیت را ندارد و تنها خداوند عزوجل است که 

این طرز تفکر ! شته و بدون واسطه فرمان دهدبایستی به طور مستقیم بر روي زمین و بر ما والیت دا
را نیز زیر سوال و ) ص(الخصوص رسول اکرمو علی) ع(شبه اسالمی، به واقع بعثت پیامبران الهی 

بایست والیت مستقیم خود را ارائه که خداوند عزوجل میابهام خواهد برد چرا که بر فرض این
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این ) ع(امیرالمومنین علی!  انسان خواهد داشتدهد پس دیگر چه نیازي به راهنما آن هم از جنس
ي رسول نماید و با توجه به نص مصحف مقدس، سیرهنظرانه را به شدت رد میي تنگنظریه
ي اسالم ضروري و و مصالح امت اسالمی، امامت را براي هدایت امت چند پارچه) ص(اکرم

  .داندواجب می
ترین ، از ساده)ص(ت و خاتمیت رسول اکرمپذیرد که پیغمبري به عظمهیچ عقل سلیمی نمی

در مثالی ساده اگر کاروانی . حاالت حکومتی که تعیین روش و زیست امت است غافل مانده باشد
بلد و ریش سفید نداشته باشد قطعاً گمراه خواهد شد حال چه برسد به امت بزرگ اسالم یک راه

جاست که خداوند شته است و در اینامان قرار داهاي بیها و دشمنیکه در تب و تاب تنش
از طرفی ) 105أنبیاء، (» ام وارث حکومت بر زمین خواهند شدبندگان شایسته«فرماید؛ عزوجل می

آیا به ! انداز این امر غفلت نموده) ص(بنا را بر این بگذاریم که رسول اکرم) بر فرض محال(اگر 
اي باالتر این غفلت را به خداوند عزوجل ایم؟ و یا درمرتبهعصمت آن حضرت خدشه وارد نساخته

پس با درنظر گرفتن تمامی ! یم؟ که از صفات مطلق الیزال الهی کامالً به دور استنیز نسبت نداده
و همچنین والیت مطلقه ) ص(شواهد و قرائن تاریخی و کالمی و با توجه به عصمت رسول اکرم

نست بدون تعیین امامت و جانشینی به حال توایابیم که امت اسالمی نمیخداوند عزوجل، درمی
ي خداوند عزوجل بر روي زمین است اي از والیت مطلقهخود رها شده باشد و این امامت، مرتبه

شود و اطاعت از آنان، اطاعت اطالق می) ع(که به عنوان نماینده بر معصومین عصمت و طهارت
  .باشدازخداوند عزوجل می

ي ولی فقیه جامع الشرایط نهاده والیت بر مسلمین بر عهده) ع(معصوماي دیگر و در غیاب درمرتبه
ي والیت پس از رسول بنابراین مساله. باشدشود که داراي شرایط عقلی و شرعی نیز میمی

، به جهت هدایت و پر بار نمودن هرچه بیشتر بصیرت و )عج(تا قیام حضرت بقیه االعظم) ص(اکرم
والیت ) ع(در کالم امیرالمومنین علی. سالمی ادامه خواهدداشت اعتقادي امت ا-آگاهی سیاسی
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همتا برخوردار است و هر اي بیفقیه به عنوان پرچم اصالت حکومت اسالمی از فراز و مرتبه
بهره باشد، از خواند اگر از نعمت والیت و این پرچم روشنگر بیحکومتی که خود را اسالمی می

آورد ره) ع(امیرالمومنین علی. بنا شده است) عوام فریبی(وژیسم مایه بر دروغ، تزویر و دماگبن
البالغه، نهج(شمارد هاي تاریک برمیها و روشن شدن چراغ راهاطاعت از رهبري را در نابودي فتنه

این یعنی وجود والیت فقیه، مردم و حکومت را از گمراهی وظلمت نجات داده و ) 187خطبه 
ي احکام در فلسفه) ع(امیرالمومنین علی. نمایدارآلود جوامع تزریق میبصیرت را بر جو حاکم و غب

و ) 252البالغه، حکمت نهج(داند الهی، والیت را براي سازمان یافتن امور امت، واجب الوجود می
) 332البالغه، حکمت نهج(شمارد حاکم اسالمی را پاسبان خداوند عزوجل بر روي زمین برمی

گیرد را نوعی اگوئیسم  نوع حکومت، که یک نفر در راس هرم قرار میبرخی از منتقدان این
والیت . داننددانسته و آن را خارج از طراحی یک حکومت ناب می) خودکامگی و خودمحوري(

فقیه در دکترین حکومت اسالمی به عنوان یک چراغ هدایت جهت گمراه نشدن آحاد جامعه 
از جانب (و همچنین به عنوان ناظر کیفی ) لبد جوامعي حکومت و یا در کاچه در بدنه(اسالمی 

نسبت به ) هاي اسالمیخداوند عزوجل و براي ممانعت و جلوگیري عدول از اصول و ارزش
عملکرد فرمانداران و مسئوالن حکومتی و همچنین مردم، مورد پذیرش حضرت قرار گرفته است 

هاي کالن و راهبردهاي گیريیم دینی حکومت در تصم-ترین رکن سیاسیکه به عنوان عالی
به عنوان خاتمه و . باشداساسی، واالترین مرتبه در صیانت و پاسداري از نظام اسالمی را دارا می

امامان دین، از طرف خدا، تدبیرکنندگان امور «فرماید؛ می) ع(جامعیت کالم، امیرالمومنین علی
که آنان را شناخته و آنان او را د جز آنرومردم و کارگزاران آگاه بندگانند، کسی به بهشت نمی

که منکر آنان باشد و امامان دین هم وي را بشناسند، و کسی درجهنم سرنگون نگردد جز آن
  )152البالغه، خطبه نهج(» .نپذیرند
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  )عدم وابستگی(سیاست مستقل ) ب
شور زمانی یک ک. هاي استمرار نظام سیاسی، استقالل حاکمیت استشرطترین پیشیکی از مهم
نظام (و حکومت ) مردم(، جمعیت )تعلق جغرافیایی(ي سرزمین کند که سه مشخصهمعنا پیدا می

هاي یاد شده، داراي ظرفیت و خلوص مشروع اگر یکی از مشخصه. را همزمان داشته باشد) سیاسی
تواند واکنش به وابستگی یک حکومت می. و مقبول نباشد، دیگر یک کشور تلقی نخواهد شد

داري، فساد اخالقی و اقتصادي دستگاه حاکمیت، عدم مسائل متعددي همچون؛ ضعف حکومت
هاي مسلط اجتماعی، شکاف گریزي، مسخ ارزشوجود یک ایدئولوژي راهبردي و مدون، قانون

شوندگان، ضعف ساختار سیاسی و اقتصادي، عدم حضور کنندگان و حکومتعمیق بین حکومت
الملل، القیدي و دنیامداري در طبقات اجتماعی،  مضمحل در عرصه بینپویا و دارا بودن پرستیژ

طورکه اشاره همان. باشدداري و قص علی هذه میعدم استفاده از نخبگان در امورحکومت
بایست ضلع مردم را نیز در اختیار گردید، یک کشور براي عرض اندام در مفهوم و ماهیت می

کنندگان موجودیت گان حضور نداشته باشند دیگر حکومتشوندداشته باشد چرا که اگر حکومت
کنندگان جایی که منظور از مردم یعنی تمامی افراد جامعه، پس حکومتنخواهند داشت و از آن

بنابراین رئوس حکومت از همین افراد تشکیل شده است . آیندنیز جزئی از این مردم به حساب می
  .یی برخوردار خواهد بودجاست که خودسازي از منزلت واالو در این

اگر هرفرد خود را مقید به نیازمندي محض نسبت به خداوند عزوجل بداند و از غیر او تبري 
ي حکومت نیز از این امر مستثنی نیست و مساله. نیاز خواهد شدبجوید، به تمامی عالم و عالمیان بی

جا منظور در این(ر حکومتی یابد، بدین صورت که اگتر معنا میتر و گرامیدر ابعادي وسیع
هایی که چشم طمع به منافع نیازي به غیر و عدم وابستگی به قدرتاین بی) حکومت اسالمی است

ي ملی و گرانبهاي دیگر کشورها دارند را در دستور کار تمامی افعال خود قرار دهد، روحیه
طور نجومی افزایش خواهد خودکفایی، پاالیش و پرورش نیروهاي نخبه، متعهد و دلسوز در آن به 
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اي به در نامه) ع(امیرالمومنین علی. یافت که تعالی و رستگاري حکومت در این راهکار نهفته است
هرگز چیزي «فرماید؛ دانسته و می» شَیء أَبداً«شاخص را در ) فرمانده لشکر حلوان(أسود بن قطبه 

تواند انسان را از با این وجود، هیچ چیز نمی) 59 البالغه، نامهنهج(» .گرداندنیاز نمیتو را از حق بی
گرداند و نیاز میوابستگی محض به ذات الیزال الهی باز دارد و این شاخص، انسان را از غیر او بی

  )165البالغه، حکمت نهج(» .هیچ اطاعتی از مخلوق، در نافرمانی پروردگار روا نیست«
جا مقصود همان وابستگی سیاسی، اقتصادي، در این(عدم وابستگی به غیر خداوند عزوجل 

به عنوان سدي مستحکم در برابر مطامع استعمارگران و ) اعتقادي، نظامی، علمی و فرهنگی است
ي هدف به عنوان ضد فرهنگ و که در جامعه(هاي آنان شکنی در برابر نفوذ فرهنگهمچنین موج

در . گرددي هدف میخود در جامعههاي مورد قبول و القاء ارزش) گرددضد ارزش تلقی می
صورتی که اهداف استعمارگرایانه در کشور هدف برقرار گردد، شاهد یک بحران هویت شدید، 

هاي مختلف خواهیم بود که بسیار هاي واالي جامعه و وابستگی حاد درحوزهزدوده شدن ارزش
ات نظام سیاسی باشد و موجب تفوق وجه غالب نیروي متهاجم خارجی بر کلیهم مذموم می

البالغه، خطبه نهج.(کندچرا که وابستگی و زیر سلطه رفتن، حق را ناملموس می. خواهدگردید
تواند وحدت را در جامعه از بین ببرد و اگر در واقع وابستگی به طور بسیار قدرتمندي می) 550

) ع(لیامیرالمومنین ع. وحدت از بین رفت دیگر عزت و استقالل موجودیت نخواهند داشت
، عزت و استقالل سیاسی را ارمغان وحدت دانسته و تمکین یا دوري از آن را »قاصعه«ي درخطبه

  )192البالغه، خطبه نهج. (ها بر شمرده استعلل پیروزي و شکست ملت
نفسه سیاستی اخالقی حکومتی که داراي بینش توحیدي باشد فی) ع(ي امیرالمومنین علیدر اندیشه

در ) ع(امیرالمومنین علی) 31البالغه، نامه نهج. ( رمز برقراري استقالل خواهد بودداشته و این امر
-درآمدي بر دیگر وابستگیاشاره به این موضوع دارد که وابستگی به دنیا، پیش» الزّهرا«ي خطبه

نگاه (ي حقیقی زندگی هاي غیر خدایی است و درصورتی که وابستگی به دنیا و عدم درك فلسفه
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هاي ها و فعالیتگیريدر زمامداران حکومتی بوجود آید دیگر هیچ یک از تصمیم) یستیماتریال
آن (در این صورت منافع شخصی و گروهی . آنان متین و براي رضاي خداوند عزوجل نخواهد بود

ي دنیا خواهد شد و اولویت یافته و انسان زین پس بنده) هم در نگاه منقبض و محدود دنیامداري
این نوع وابستگی،  وابستگی به شیطان را به همراه خواهد داشت که . بیندوجل را نمیخداوند عز

  )109البالغه، خطبه نهج. (باشدترین آن و نهایت انحراف میخطرناك
  امر به معروف و نهی ازمنکر) پ

ییز ترین نیاز و وجه تمامنیت را اساسی) گرایان و غیر اسالمیاسالم(غالب اندیشمندان ومتفکران 
» امنیت«ي هاي تطبیقی بین دو واژهدر بررسی. شمارندي انسانی با جوامع حیوانی بر مییک جامعه

» امنیت«آیند، همواره ترین رویکردها درعلوم انسانی به حساب میکه به عنوان مقبول» آزادي«و 
نیل .  شدگوي سبقت را ربوده است و در واقع با وجود امنیت، مسائلی چون آزادي محقق خواهد

هاي غبارآلود و هاي روشن اشاعه و راهکه راهبه امنیتی مطمئن و پایدار محال است مگر این
شناسی که منبعث از روش) ع(در نظام سیاسی مورد قبول امیرالمومنین علی. منحرف گوشزد شوند

لبد ي حکومت و چه درکامندي اسالمی است، امر به معروف و نهی از منکر چه در بدنهو روش
ي معرفی اصول حق و هر نوع تالش و فعالیت در زمینه. اي برخوردار استجوامع از اهمیت ویژه

هاي ارزشمدارانه به عنوان امر به معروف و هر نوع جلوگیري از تمسک و اهتمام افراد به رهیافت
و واجب جهاي حقیقتاین فرضیه برتمامی انسان. گریزانه و ضد ارزشی را نهی از منکر گویندحق

است و یک تکلیف فردي و به تبع آن اجتماعی است که بر همگان و در هر شرایطی یک تکلیف 
  .آیدشرعی به حساب می

مردم را از حرام و منکرات بازدارید، و خود هم مرتکب نشوید، «فرماید؛ می) ع(امیرالمومنین علی
البالغه، نهج(» .را بازداریدزیرا دستور داده شدید که ابتدا خود محرمات را ترك و سپس مردم 

اي صورت هر کجا که یک عدول از اصول ثابت اسالمی در هر موقعیت و مرتبه) 105خطبه 
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ي شرعی هر انسان مکلفی است که بر تکلیف خود پایبند باشد که البته در مبانی پذیرد، وظیفه
تی طبق آن مراحل ي امر به معروف و نهی از منکر داراي مراحلی است که بایساسالمی فریضه

خداوند هیچ کس را، جز به «هرچند امر به معروف و نهی از منکر الزم است اما . انجام پذیرد
چه در توان دارد را انجام داده یعنی انسان هر آن) 286بقره، (» کندي تواناییش، تکلیف نمیاندازه

خوانی و کنکاش ننماید که ي عمل خود را بازاما نتیجه. ي شرعی خود نیز عمل نمایدو به وظیفه
  .در این صورت افراط و خشونت جمعی را در بر خواهد داشت

ي اجتماع برقرار سازد و از یک نظام سیاسی زمانی موفق و مقبول است که تعامل را با پیکره
ي پیشنهادهاي سازنده در هر زمانی استقبال نماید، البته این بدان معنا نیست که هر نقدپذیري و ارائه

بایست مکانیزمی تهیه و رد بتواند نظام سیاسی را متهم نماید و یا آن را به امري اجبار کند، بلکه میف
هاي خود را جهت تعامل ها و نامقبولتدوین گردد که طی آن مردم دلسوز و متعهد بتوانند مقبول

روحه، با نظام سیاسی، در میان بگذارند که در صورت مصلحت و اهم و مهم نمودن موضوع مط
حکومت دینی تحت شرایطی توانایی اجراي حدود و اوامر الهی را خواهد داشت، . عملیاتی گردند

خویی و عدم ترسیم مداري، نرمي؛ حقتحقق این شرایط را در سه مولفه) ع(امیرالمومنین علی
انحراف چرا که ) 110البالغه، حکمت نهج. (کندپردازانه و بلندپروازانه معرفی میآرزوهاي خیال

هاي رویی، موجب فراوانی نعمتخویی و گشادهو نرم) 31البالغه، حکمت نهج(از حق، همان کفر 
گرایی را به دنبال و فاصله گرفتن از اوهام و آرزوها، یقین وعمل) 113البالغه، حکمت نهج(الهی 

  )274البالغه، حکمت نهج. (خواهد داشت
اگر . گرایی عامل آن است نهی از منکر، عدم عملروي امر به معروف وهاي پیشیکی از آفت

 اعتقادي خود را در جامعه ترسیم و نهادینه نماید اما در اکناف -قرمزهاي سیاسیحکومتی خط
شکنان اقدام ننماید، از اعتبار و مقبولیت همگانی خارج خواهد حکومتی، به رفع و یا اصالح خط

گونه این) ع(امیرالمومنین علی. گرددننده میهاي اصالت و متانت آن ضعیف و شکشد و ستون
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نمایند، کنند و خود ترك مینفرین بر آنان که امر به معروف می«فرماید؛ ها نفرین کرده و میرویه
حضرت این دو را در ) 129البالغه، خطبه نهج(» .شوندو نهی از منکر دارند و خود مرتکب آن می

هاي ناآگاه و امر به معروف براي اصالح توده«فرماید؛  و میکنار هم الزم و ملزوم یکدیگر دانسته
امر به معروف ) 252البالغه، حکمت نهج(» .ها استخردان از زشتینهی از منکر براي بازداشتن بی

ي پرتگاهی است که ازهر طرف آن الخصوص در حکومت دینی همانند لبهونهی ازمنکر علی
ي انحراف و یا تعلل از مسیر به وجود آید، سقوط حاصل ااحتمال سقوط وجود دارد و اگر ذره

ي امر به معروف و ي روحیهدر این تعبیر، حکومت دینی بایستی به عنوان متولی اشاعه. خواهد شد
در ) ع(که امیرالمومنین علینهی از منکر در جایگاه یک الگوي مورد اطمینان، تعریف گردد چنان

سود کسی اجرا شود، ناگزیر به زیان او نیز روزي به کار رود، و حق اگر به «فرماید؛ این باب می
اگر بنا باشد حق به سود . چون به زیان کسی اجرا شود روزي به سود او نیز جریان خواهد داشت
  )216البالغه، خطبه نهج(» .کسی اجرا شود و زیانی نداشته باشد، این مخصوص خداي سبحان است

طور حکومت ها و همین مرگ و حیات جامعه اسالمی در دستان توده)ع(در نگاه امیرالمومنین علی
ها بر آنان ها و زشتیقرار دارد که اگر امر به معروف و نهی از منکر را ترك نمایند تمامی پلیدي

روي خواهد آورد و دیگر خداوند عزوجل را به عنوان راهکار صدا نمودن، اکتفا نخواهد داشت 
چرا که معیارها را خداوند عزوجل بر تمامی بشریت عرضه داشته است و این ) 47البالغه، نامه نهج(

ایم، ضمن این مطلب که خداوند ها عمل نکرده و راهی غیر او را طی نمودهما هستیم که به آن
چنان در اندیشه و ي امر به معروف و نهی ازمنکر آنفریضه. عزوجل قادر و تواناي مطلق است

تمام کارهاي نیکو و جهاد در راه خدا، برابر امر به «فرماید؛ ت که میکالم حضرت ارزشمند اس
اي بر دریاي مواج و پهناور است، و همانا امر به معروف و نهی معروف و نهی از منکر، چونان قطره

در ) 374البالغه، حکمت نهج(» .کاهدکند و نه از مقدار روزي میاز منکر، نه اجلی را نزدیک می
گریز، واالتر از امر  ایستادگی و پایمردي از حق را در برابر حکومتی ستمکار و حقادامه حضرت،
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ها ي ایناز همه«فرماید؛ به معروف و نهی از منکر صِرف نسبت به حکومت دینی برشمرده و می
کسی «در نهایت ) 374البالغه، حکمت نهج(» .برتر، سخن حق در پیش روي حاکمی ستمکار است

روفی را ستایش نکند و منکري را انکار نکند، قلبش واژگون گشته، باالي آن پایین، که با قلب، مع
بنابراین معرفی حق و جلوگیري از ) 375البالغه، حکمت نهج(» .و پایین قلب او باال خواهد رفت

ضد حق، نه تنها براي عموم مردم حیاتی است بلکه حکومت دینی باید به بسط و گسترش این 
که، اگر در آحاد جامعه این مشخصه وجود نداشته همت گمارد، دلیل آن هم ایني الهی فریضه

باشد اما حکومت دینی مقید به آن بوده و آن را گسترش دهد، حیات سیاسی و اجتماعی به تدریج 
اما اگر حکومت در این راستا، القیدي را در پیش گیرد و هرچه مردم به آن . همگن خواهند شد
  .مت به تدریج اجتماع را تخطئه خواهد نموداهتمام ورزند، حکو

  ستیزيشناسی و ظلمدشمن) ت
چنین کند اهل ایمان نباید کافران را براي خود دوست و سرپرست انتخاب کنند و اگر کسی این«
-آل(» .پیش خداوند هیچ ارزشی ندارد) در واقع روح توکل و ارتباط خود را با خدا قطع کرده(

و نافرمانی ) ع(نی نسبت به حق و حقیقت از زمان خلقت حضرت آدمي دشمریشه) 28عمران، 
ترین دشمن انسان نیز، همان آورترین خلقت الهی بوده است و بزرگشیطان از سجده بر شگفت

تر از او یافت تر و خطرناكتر، نهانشیطان قسم خورده است که تا روز رستاخیز، دشمنی بزرگ
کند براي بررسی و یا تقابل دو یا چند مورد با عقل سلیم حکم می) 1البالغه، خطبه نهج. (شودنمی

یکدیگر، ابتدا بایستی طرفین درگیر را به خوبی بررسی و مورد بازخوانی قرارداد تا بتوان با شناخت 
کلید و رمز مقابله با دشمنان در شناخت سیره، روش و . پیرامون، بهتر به مقابله یا تحلیل پرداخت

هاي دشمنان، یک بصیرت و ي حربهکردن و کسب دانش در زمینهحالجی. فته استماهیت آنان نه
به دلیل بینش و ) ع(امیرالمومنین علی. آگاهی سیاسی الزم را با خود به همراه خواهد داشت

هاي خود سعی در بدیل، دشمنان را در منظر امت اسالمی معرفی نموده و در خطابهبصیرت بی
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ایشان همواره مردم را از زیر یوغ ظلم و ستم . اند به مردم را مبذول داشتهشناخت سیره و روش آنان
داشتند اما به دلیل بصیرت ضعیف، دنیامداري مردمان و همچنین قساوت رفتاري رفتن باز می

) ع(امیرالمومنین علی. نپرداختند) آموزي وپندگیريعبرت(گاه به آپولوژي حکمرانان، هیچ
ي اول، خلیفه) طلبیفرصت(خوارج، آپورتونیستی ) پذیرش بدون دلیل(هاي؛ دگماتیسم سیاست

ي سوم، خلیفه) حکومت اوباش و فاسدان(ي دوم، موبوکراسی خلیفه) ماجراجویی(اوانتوریستی 
بنی امیه و از این قبیل را ) فریبیعوام(معاویه بن ابی سفیان، دماگوژیستی ) ظاهرسازي(امورالیستی 

-ها را که جداي ازاصول اسالم و سیرهاند و تمامی این نوع نگرشتبیین نمودهبه دفعات براي مردم 

هایی که با کوچکترین تغییر در راس چنین حکومت. انداست را مذموم بر شمرده) ص(ي نبوي 
کشند و در باطن، نهیلیسم دهند و از اسالم فقط نام آن را یدك میهرم، ماهیت خود را نیز تغییر می

  .ستنده) گراپوچ(
طلب، ستمکار و مهاجم از بیرون نیست دشمن تنها یک عنصر قدرت) ع(در کالم امیرالمومنین علی

هاي مقابله با دشمنان بیرونی را بلکه از درون سیستم نیز دشمنان به آشکار وجود دارند که راه
آید گریز باشد دشمنی خطرناك به حساب میحکومتی که ظالم، ستمگر و حق. کنندتر میسهل

یکی از اصول ) 47البالغه، نامه نهج. (به مبارزه و جهاد با آن پرداخت» لِظَّالِمِ خَصماً«بایست که می
در برابر تجاوز و تعرض دشمنان، توکل به خداوند عزوجل و ) دفاع مقدس(تمسک به جهاد 

اگر تنها ! وگندبه خداوند س«فرمایند؛ در این باب می) ع(امیرالمومنین علی. اهتمام به شجاعت است
با دشمنان روبرو شوم، در حالی که آنان تمام روي زمین را پر کرده باشند، نه باکی داشته، و نه 

من بر گمراهی آنان و هدایت خود که بر آن استوارم، آگاهم و از طرف پروردگارم به . هراسممی
البالغه، نامه نهج(» .و امیدوارمام و همانا من براي مالقات پروردگار مشتاق، و به پاداش ایقین رسیده

62(  
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شناسی، ضعیف انگاشتن دشمن است که در جاي خود، ها پیرامون دشمنشناسییکی از آسیب
در ابتدا بایستی حکومت و در . باشدي عمل میآفت مقابله به مثل و یا جهاد فی سبیل اهللا در عرصه

ي شک و شبهه از میان برداشته گردد ا پردهي آن مردم نیز به تبیین حق و باطل همت گمارند تادامه
گاه به لطف و عنایت خداوند که حق شناخته شد و باطل نیز آشکار گشت، آنو پس از آن

) 188البالغه، حکمت نهج(» .گرددهر کس با حق درآویزد، نابود می«عزوجل، حق پیروز است و 
صلحت امت اسالمی و تهاجم ي جهاد در صورت به خطر افتادن مپس از شناخت دشمن، فریضه

خویی جاي خود را به صالبت و قاطعیت خواهد شود و دیگر نرمي عمل میدشمن، وارد عرصه
ثبات قدم در برخورد قاطعانه با دشمنان، از ارکان پیروزي و ) ع(در کالم امیرالمومنین علی. داد

ت و درایت دارد که بتواند حق بنابراین حکومتی متان) 36البالغه، نامه نهج. (باشدنصر مسلمین می
-نهج(» دانندمردم دشمن چیزهایی هستند که نمی«را تبیین و دشمن را به همگان بشناساند چرا که 

  . و پس از آن در جهت اصالح آنان و یا برخورد قاطعانه تالش نماید) 172البالغه، حکمت 
  هاي ناب اجتماعیارزش) ث

هر کجاي احکام و .  زندگی بشریت است که همتایی نداردترین دین و آیینمدارانهاسالم، ارزش
یک انسان اگر در زندگی . باشداصول اسالمی را در نظر بگیریم سرشار از معرفت و اخالقیات می

اي پسندیده را دوستانه گرداند، شخصیت و مرتبههاي دینی و انسانفردي، خود را پایبند به ارزش
هاي همین مقبولیت در صورتی که با استعانت از ارزش. در جمع و اطرافیان کسب نموده است

ي حکومت بدست آید، مقبولیت و حمایت آحاد جامعه را به همراه خواهد مورد نظر در بدنه
ي بسترهاي حکومت دینی متولی و اجراکننده) ع(در دکترین سیاسی امیرالمومنین علی. داشت
ي اسالمی، کلیات ها در جامعه ارزشآید چرا که مسخ اینهاي اسالمی به حساب میارزش

در این نگاه، سیاستی مقبول و متین است که . حکومت را دچار سردرگمی و تزلزل خواهد نمود
هاي مسلط اسالمی استوار باشد، که در غیر این صورت مطرود ي ارزشمدارانه و بر پایهاخالق
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دو مسلمان از کنار یکدیگر نیز حتی در رو در رو شدن و یا عبور ) ع(امیرالمومنین علی. است
البالغه، نهج. (داندالزم می» هاسالم کردن را براي امنیت از ترس«مندانه دارد و نگاهی کامالً ارزش

  )252حکمت 
ها در آن ي اسالمی و در نظام سیاسی نهادینه شوند، دیگر ضد ارزشهاي اجتماعی در جامعهاگر ارزش

ها و مقتدرترین حامی از بقاء راستا بهترین بازدارنده از ورود ضد ارزشجایگاهی نخواهند داشت و در این 
البالغه و از شاید در نهج. کنندگانشان نیز چنین انتظار دارندها، خود مردم خواهند بود و از حکومتارزش

وسیعی به ي داراي گستره و دامنه» هاارزش«ي اي به اندازههیچ مساله و دغدغه) ع(منظر امیرالمومنین علی
ها کفاف قدر فراوان است که در یک و یا چند مقاله ذکر آنگستردگی در این باب آن. این شدت نباشد

هاي غالب اجتماعی را که در راستاي اجراي سیاست از این جهت، تنها شش رهیافت ارزش. نخواهد داد
  .نماییماستخراج می) ع( دینی الزم است را از کالم امیرالمومنین علی-متین در یک ساختار سیاسی

 آثار و نتایج آن در اجتماع ارزش و ایستار مورد نظر

 )تقوا(تقویت ایمان 
، دعاکردن، احسان، )آگاهی(انفاق، فروتنی، صبر، حلم، هجرت، بصیرت 

 ادب، استغفار، حاکمیت دین

 حجاب و حیاء
 مندي، آسایش اخالقی، امنیت اجتماعی، تربیتزدایی، غیرتآراستگی، هوس

 سالم، ترویج پاکدامنی، پاالیش درونی

 صداقت و راستگویی
خاطر، کسب معرفت، کسب اعتبار، هوشیاري، آزاد اندیشی، تیب

 اعتمادسازي، دور اندیشی، عزت

 پوشیداري و عیبامانت
، اعتمادسازي، بخشش، قناعت، )پوشیپرده(وفاي به عهد، رازداري 

 رضایتمندي، وحدت، دوستی

 صله رحم

زدگی، فقر زدایی، افزایش زدگی، غمزدگی، غیبتزدگی، غفلتغرور 
سازي، آبروداري، کسب جایگاه اجتماعی، همدلی، ، هویت)مقسوم(روزي 

 )تجمیع عقول(رسانی، سازش، مشورت کمک

 گرایی، ترك محرمات، اجراي فرایضقرب به خداوند، آخرت یاد مرگ و فلسفه آفرینش
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هاي اسالمی مقید بوده و چه زیبا به ارزش) ع( امیرالمومنین علیچنین جدولی نشانگر آن است که
و طی طریق از ) ص(ي بعث رسول اکرمفلسفه. نمودها را اشاعه و تبیین میچه دلیرانه این ارزش

هاي اسالمی و انسان دوستانه است تا نیز همین بسط و گسترش ارزش) ع(ي اطهارجانب ائمه
هاي موجود و بنابراین هر حکومتی که این ارزش. اه شده گرددموجب تعالی و سعادت انسان گمر

ها حمایت ورزد، دیگر از بحران مقبولیت ترسی مسلط اجتماعی را در خود جاي دهد و از آن
-اي به این میزان مقید به ارزشاگر جامعه. هاي اجتماعی نخواهد شدنداشته و نگران مسخ ارزش

هاي خود را در محور گیريها و تصمیمنیز تمامی فعالیتهاي ذکر شده باشد، متقابالً حکومت 
  . هاي مقبول جامعه تطبیق خواهد دادهمخوانی با ارزش

  گیرينتیجه
هاي اسالمی، و عمل به آن توسط حاکمان سرزمین) ع(ي امیرالمومنین علیگانهاهتمام به اصول پنج

سیاستی .  همگان متصور خواهد ساخترويمدارانه را از سیاست در پیشاي دلنشین و اخالقنمایه
هاي اومانیستی و ماتریالیستی غرب به دروغ، نیرنگ، خدعه، شک و صفات ناپسند که در رهیافت

این قدرت در نگاه . ي حکومت، قدرت استترین خصیصهیکی از مشخص. دیگر تعبیر شده است
ها نباشد، فسادآور  از ارزشاگر داراي اسلوب، چارچوب و پایبند به یکسري) ع(امیرالمومنین علی

ها براي مهار قدرت کافی نیست بلکه نیازمند مسیري روشن که تنها این ویژگیضمن این. است
  .است) قرآن(و روشی اکمل ) اسالم(

دانند و معتقدند که دخالت مدار نسبت به سیاست را خوشایند نمیبرخی از منتقدان، نگاه ارزش
 مصداق آن را قرون وسطی و سازد کهن خدشه وارد میدین در این عرصه، به ماهیت دی

هاي دینی در بطن سیاست را، برخی نیز ورود ارزش. دانندهاي تفتیش عقاید در اروپا می دادگاه
تر از دین شمارند که در این گروه، سیاست ارجحجداي از وظایف، تخصص و پتانسیل دین بر می

اند اما به دلیل تنوع ن را در سیاست دخیل دانستهي محدود دیگري نیز هستند که دیعده. است
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هاي دینی و سیاسی در ها و عدم شناخت و درك حقیقی دین، وجه تمایز بین رهیافتسلیقه
-پیروان سیره(در این بین شیعیان . اندسازوکارهاي آنان مشخص نیست و دچار بحران گفتمان شده

که کالم خداوند عزوجل است هیچ  به دلیل آنبر این باورند که دین)) ع(بیتو اهل) ص(ي نبوي
نقص و یا ضعفی در آن راه ندارد و سیاست جزئی از رهیافت غالب دین است در این دیگاه دین و 

  .سیاست با یکدیگر اجینند
هاي دینی عدول زمانی مقبول است که از اصول و ارزش) ع(سیاست در گفتمان امیرالمومنین علی

در این دیدگاه رمز بقاء و حیات نظام . رت مذموم و محکوم به فناستصوننماید و در غیر این
نهفته است که در دستیابی به سیاستی متین ) برگرفته از مبانی اسالمی(هاي فراوانی سیاسی در مولفه

تمسک به این . الزم و حیاتی است) ع(ي امیرالمومنین علیگانه، اصول پنج)اخالقی و ارزشی(
هاي سیاسی در منظر آحاد جامعه و امت اسالمی است  بقاء مقبولیت رویهاصول نه تنها ضمانت

در این . آیدي اولیه در جهت نیل به اجرا و بسط حکومت اسالمی به حساب میبلکه به عنوان پله
ي لهو و بیهوده از آن از صورت و در کالم حضرت، قدرت نه تنها مهار خواهد شد بلکه استفاده

. جهت تعالی حکومت دینی و سعادت امت اسالمی به کار خواهد رفتبین خواهد رفت و در 
جو و غیر اخالقی خواهد طلب، ستیزهیادمان باشد که جدایی دین از سیاست، سیاست را قدرت

  .نمود
  منابع

  .قرآن کریم
  .، پارسیان، قم، چاپ چهارم)1381(، ترجمه محمد دشتی، البالغهنهج
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   دیدگاه نهج البالغهحقوق متقابل مردم و حکومت از

  
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم (دکتر مهین حاجی زاده 

  )آذربایجان
  )کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان( سید حجت غیبی

  )کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم آذربایجان(راضیه رفیعی 
  

  چکیده 
از طرفی از آنجا که . وي صاحبان قدرت بوده استبیشترین صدمات وارده بر حقوق بشر از س

قدرت در دست دولت قرار دارد، تضمین حقوق مردم که نیازمند به پشتوانه قدرت است با اراده 
به همین جهت در دنیاي مدرن، دولت و دولتمردان با برخورداري از . دولتها امکان پذیر خواهد بود

. مردم، مخاطبان اصلی اعالمیه هاي حقوق می باشندابزار قدرت و امکان تهدید یا تضمین حقوق 
از آنجا که عدم مهار قدرت، تعرض به حقوق انسانها را به دنبال خواهد داشت همه تالش 
اندیمشندان و حقوقدانان بر این بوده است که با تحدید قدرت دولت، حقوق و آزادیهاي ملت 

نهج البالغه به عنوان .  دولت عمل کنندتضمین شود تا مردم هم بتوانند به وظایف خود در قبال
و با توجه به اینکه بیشترین بخش آن مربوط به دوران زمامداري ) ع(اي از سخنان امام علیگزیده

تواند از ترین زمینه هاي آن، مربوط به مسائل سیاسی و حکومتی است، میآن حضرت و برجسته
از مسائل بنیادي و اساسی در نهج البالغه یکی . اسناد مهم براي فهم اندیشه سیاسی اسالم باشد

جایگاه حقوق مردم و وظایف و مسئولیت دولت اسالمی در قبال آنان و وظایف مردم در قبال 
به عنوان زمامدار مسلمانان ) ع(با نگاه به سیره و روش امیرالمؤمنین علی. حکومت و رهبري است

ي تعریفی  وان الگوي نابی براي ارائهکه شهرت زمامداري وي بر سر زبان عام و خاص است می ت
در این بحث . کامل از یک حاکم مسلمان ارائه داد و حقوق متقابل مردم و حکومت را روشن کرد

تالش بر این است تا از یک سو مفهوم حق و حقوق و ماهیت آن و حقوق میان زمامداران و مردم 
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اسلوب حفظ و تداوم دولت اسالمی بررسی ها و از منظر نهج البالغه ریشه یابی و از سوي دیگر راه
  .شود

  . نهج البالغه، حقوق متقابل، تکلیف، مردم، حکومت:واژه هاي کلیدي
  
  مقدمه و طرح مساله -1

که برخی حکومت و دولت یکی از اصلی ترین مباحث رشته حقوق و علوم سیاسی است تا جایی
مقصود از حکومت در این نوشتار . از اندیشمندان علم سیاست را علم دولت و حکومت نامیده اند

، پارلمان و قوه قضائیه را شامل می شود و در اصطالح )قوه اجرائیه(معناي عام آن است که دولت 
در نهج البالغه در می یابیم که مراد ) ع(با توجه به سخنان امام علی . می نامند» نظام«امروزي آن را 

عام آن است زیرا در حکومت سده هاي پیشین به هاي ایشان نیز همان معناي از حکومت در گفته
ویژه در صدر اسالم، تفکیک قواي سه گانه مذکور مطرح نبود و خلیفه یا نماینده رسمی آن 

بنابراین، مقصود از حکومت در تئوري حقوق متقابل مردم و . صاحب تمام این اختیارات بوده اند
، حقوقی که مردم و نظام نسبت به حکومت، معناي عام حکومت است که همان نظام می باشد

  . یکدیگر باید رعایت کنند
 تاریخ اندیشه هاي سیاسی، سرشار از تالش اندیشمندان مختلف براي دستیابی به بهترین و آرمانی 

حاکمان و (ترین نوع نظام سیاسی می باشد که بهترین و مطلوبترین وجه روابط بین حکومت و فرد 
در این )ع(در این میان، نگاه به سیره عملی و نظري امام علی . ین نمایندرا بهسازي و تدو) فرمانبران

به لحاظ حجیت ) ع(باره بسیار راه گشا است و چگونگی اداره حکومت توسط این امام معصوم 
مساله حکومت در نهج البالغه مانند ده ها مساله مهم . سند ایشان از اهمیت ویژه اي برخورار است

به ) ع(نگاه امیرالمومنین . کتاب عظیم، به خوبی و شفافیت مطرح شده استدیگر زندگی در این 
از جهت دیگر . مساله حکومت نگاه حکیم بزرگی است که با منبع وحی متصل و مرتبط است
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با امر ) ع(حکومت در نهج البالغه به صورت یک بحث جداگانه و تجریدي نیست، امام علی 
ک حاکم سخن گفته و به عنوان کسی که با مشکالت اداره حکومت درگیر بوده اند و به عنوان ی

کشور اسالمی با همه مشکالتش و با همه مصیبتها و دردسرهایش روبرو بوده وجوانب گوناگون 
یکی از مسائل بنیادي در نهج البالغه جایگاه حقوق مردم و . این مساله را رسیدگی کرده است

از . و وظایف مردم در قبال حکومت و رهبري استوظایف و مسئولیت دولت اسالمی در قبال آنان
هر کجا حقی است وظیفه اي . نگاه امیرالمومنین میان حق و تکلیف پیوندي ناگسستنی وجود دارد

به عبارت دیگر حق همیشه دو جانبه . است وبالعکس هر کجا وظیفه اي است حقی وجود دارد
  . است

  سوالهاي تحقیق -2
 ه حقوق متقابل است یا یک جانبه؟ آیا از منظر نهج البالغ2-1

  آیا رابطه میان زمامدار و رعیت از نگاه علوي رابطه ارباب و برده است؟2 -2

  از دیدگاه نهج البالغه جامعه چه زمانی به مدینه فاضله و آرمانی خود تبدیل می شود ؟2-3

  آیا حکومت از نگاه علوي وسیله است یا هدف ؟ 2-4
 قابل مردم و حکومت چیست؟از منظر نهج البالغه حقوق مت 2-5
 
  فرضیه هاي تحقیق -3
رابطه حقوقی مردم و حکومت دو جانبه و متقابل است، در )ع( در اندیشه سیاسی امام علی 3-1

انسانها در زندگی اجتماعی . شودمکتب علوي محق بدون تکلیف و مکلف بدون حق یافت نمی
 دیگر نیز مکلف است تنها آفریدگار هر انسانی که حق دارد به اعتبار. خود حقوق متقابل دارند

  .جهان است که حق محض است



  

      

609 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

رابطه میان زمامدارو رعیت رابطه ارباب و برده نیست که زمامدار ) ع (  از دیدگاه حضرت امیر3-2
خود را مالک الرقاب ملت بداند و نسبت به آنها فعال ما یشاء باشد و مردم در برابر او تسلیم محض 

اشند در قبال نظریات او اظهار نظر کنند و کردار و رفتار او را مورد نظر و باشند و حق نداشته ب
زمامدارو مردم هر دو بر یکدیگر حقوق دارند و در قبال ) ع ( بلکه از نظر امام . ارزیابی قرار دهند
حقوق متقابل زمامدار و ملت از همه حقوق باالتر و برتر است ) ع ( از نظر امام . هم مسوول هستند

را بقاء و شایستگی هر جامعه و قوام دینی و عزت دنیا و آخرت هر ملت و جمعیتی به آن بستگی زی
دارد، این حقوق را خداوند براي هر یک از والی و رعیت نسبت به یکدیگر واجب فرمود و آن را 

  .سبب الفتشان و عزت دینشان قرار داده است
اضله و آرمانی تبدیل می شودکه هر دو گروه  از منظر نهج البالغه جامعه وقتی به مدینه ف3-3 

مکلف یعنی مردم و حکومت، حقوق و تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند و هیچ یک به 
اگر این همکاري تحقق یابد مردم صالح وسعادتمند خواهند شد و در . حقوق دیگري تجاوز نکند

 می شود و فرمانروایان صورت قصور و تنگ نظري یک طرف، جامعه دچار اختالف و آشوب
  .ستمگر حاکم خواهند شد

 حضرت حکومت و زعامت را به عنوان پست و مقام دنیوي و به عنوان ایده آل و هدف 3-4 
و به تعبیري حکومت . ي پشیزي ارزش نمی گذارد زندگی، به شدت تحقیر کرده و آن را به اندازه

اما همین حکومت ها در مسیر اصلی و واقعی . شماردرا مانند سایر مظاهر مادي دنیا بی مقدار می
اش به عنوان وسیله اي بر اجراي عدالت و احقاق حق و خدمت به جامعه امري فوق العاده، مقدس 
می شمارد و مانع دست یافتن حریف و رقیب فرصت طلب بر آن می گردد و از شمشیر زدن براي 

  .حفظ آن دریغ نمی ورزد
گري، فقر زدایی، آموزش مردم و جهل زدایی است و متقابال  حقوق حکومت بر مردم هدایت3-5 

  .و اطاعت کامل است حقوق مردم بر حکوت وفاداري در بیعت، اجابت بدون تعلل
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  روش تحقیق -4
-اي و روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی می  روش گردآوري اطالعات در این پژوهش، کتابخانه

  .باشد
  حق و تکلیف -5

تر شدن هاي کلیدي بوده و در شفاف ه دو واژه حق و تکلیف از واژهاز آنجایی که در این مقال
 .موضوع از اهمیت فوق العاده اي برخودارهستند به توضیح این دو مفهوم می پردازیم

معناي لغوي حق، راست و درست، ضد باطل، یقین، عدل، نصیب، بهره از چیزي و نیز یکی از 
در اصطالح اختیار و تسلطی است که براي شخص در و ) 568: 1369عمید، ( نامهاي باري تعالی 

  )250: 1376کاتوزیان، ( روابط او با دیگران ایجاد می شود 

حق همواره منشأ تکلیف است؛ چون حق گونه اي سلطه است امري اضافی محسوب می شود که 
بر فرزند حق والد بر ولد، تکالیفی را . برطرف کردن اضافه و احیانأ طرفین ایجاب تکلیف می کند

: 1382رشاد، .( در قبال پدر ایجاب می کند و حق ولد بر والد، تکالیفی را بر پدر واجب می سازد
5 / 187(  

خلق لکم ما فی «ي  آیه. باشد) خدادادي ( فطري و طبیعی ) مانند حق حیات(منشأ حق می تواند 
استگاه دیگر حق قراردادي خ. شاید به همین حقیقت اشاره داشته باشد ) 29/ بقره ( » االرض جمیعأ

خواه این قانون مستند به شرع باشد یا به وضع عقالي هر . است که قانون آن را معین می کند
  .حقوق متقابل مردم و حکومت نیز از همین قبیل است. جامعه

والحق « : ي حق فرموده است اول این که فرمود در نهج البالغه دو جمله درباره) ع ( امیرالمومنین 
حق به هنگام بیان و  ) (216نهج البالغه، خطبه ( » ع االشیاء فی التواصف و اضیقها فی التناصفاوس

جمله .) توصیف از همه چیز گسترده تر اما در هنگام عمل از همه چیز تنگتر و محدودتر است
هر کجا . کنند همان مساله پژوهش حق و وظیفه استدومی که موالي متقیان درباره حق بیان می
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. یعنی حق همیشه دو جانبه است. اي است، حقی استاي است و هر کجا وظیفهی است وظیفهحق
 بسیار کوتاه اما جالب و فشرده و عمیق بیان فرموده است 216این جمله دوم را در همان خطبه 

حق در مورد هیچ کس جاري نمی شود » الیجري الحد اال جري علیه و الیجري علیه اال جري له «
ه در مقابلش حقی بر گردن او خواهد افتاد ودر هیچ حقی بر گردن کسی نمی افتد مگر مگر اینک

حقی به نفع او در کنار او هست این همان چیزي است که نشان می دهد وظیفه و حق جدانشدنی 
  . هستند

در لغت به معنی مسئولیت داشتن، مامور به انجام کاري بودن و کار دشواري را بر عهده تکلیف 
و در اصطالح، وظایفی است که هر فرد در صورت  ) 599: 1358طباطبایی، .( ذاشتن استکسی گ

عقل، بلوغ، توانایی و . داشتن شرایطی چند نسبت به خدا، خلق و خویشتن بر عهده خواهد داشت
اختیار از شروطی است که چنان چه فرد واجد آن باشد وي را مکلف می گرداند و با نبود حقی 

   )302 / 2: 1385خرم شاد، .( ط ها هر گونه تکلیفی از گردن شخص ساقط می شودیکی از این شر
پس فرق میان حق و تکلیف آن است که حق، اصل سلطه است و تکلیف، اعمال و وظایف متفرع 
بر آن، از این رو اگر از حقوق متقابل مردم و حکومت سخن به میان آید، بدین معناست که این 

  .  عهده طرفین نهاده استحقوق، چه وظایفی را بر
  حقوق متقابل مردم و حکومت -6

منطق حضرت امیر در نهج البالغه بر مبناي حقوق متقابل مردم و حکومت است، حق و تکلیف را 
پس رابطه حاکمان یک طرفه نیست که فقط . براي حاکم و مردم به طور توامان مطرح کرده است

ي متقابل و حقوق متبادل مطرح   شهروندان رابطهآنان حکومت می کنند بلکه میان فرمانروایان و
هر کدام مسئولیتی و حقوقی در مقابل یکدیگر دارند که الزم است همزمان و توامان . است

امیر المومنین از رابطه و حقوق متقابل مردم و حکومت سخن می گوید، هم . مراعات شود
 می داند و از آن می خواهد که در مسلمانان را راهنمایی می کند و هم آنان را صاحب حق و شان
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 آمده 216تمشیت امور مشارکت جسته و با حکومت همکاري کنندکه بخشهایی از آن در خطبه
» فقد جعل اهللا لی علیکم حقأ بوالیه امرکم و لکم علی من الحق مثل الذي لی علیکم ... «است 

بر شما قرار داده است و خداوند براي من به موجب اینکه ولی امر و حکمران شما هستم حقی (
  ).شما نیز بر من همان اندازه حق دارید که من بر شما دارم

حضرت تصریح می کند که تنها خداي متعال است که فقط حق دارد و تکلیفی بر او نیست واال 
. همه افراد بشر بطور طرفین حق و تکلیف دارند که اداي آن براي هر دو طرف، واجبی الهی است

 در میان حقوق الهی بزرگترین حق را حق رهبر بر مردم و حق مردم بر 216خطبه وي در ادامه 
رهبران می دانند و انجام این حقوق را به این دلیل می داند که نقش مستقیمی در پیوند و ارتباط 
بین دولت و مردم و همین طور در عزت و سربلندي دین اسالم واقعی که فقط در چهارچوب دین 

  . یابداسالم تحقق می 
 همواره از حق و عدالت سخن می گوید اما چنین نیست که معتقد 216حضرت با اینکه در خطبه 

فقط حق اعطا کرده و آنا را در مقابل خود ) حاکمان و حکومت ( باشد خدا به بعضی از مردم 
وم را از تمامی حقوق محر) مردم ( مسئول ساخته و مسئولیتی نسبت به مردم ندارند و برخی دیگر 

زیرا )125: مطهري، بی تا( » کرده و آنا را در مقابل خود و حکومت بی نهایت مسئول قرار داده 
نتیجه چنین طرز فکري آن می شود که عدالت و ظلم میان حاکم و مردم معنا نداشته باشد و هر 

. احب هیچ حق و نقشی نباشندکاري که حاکم انجام می دهد عین عدل تلقی شود و مردم ص
  :در همین خطبه آثار رعایت حقوق متقابل وآفات عدم رعایت آن را چنین بیان می فرمایند)ع(امام

عزتمندي حق در بین مردم و : پیامدهاي رعایت حقوق متقابل میان رهبر و مردم عبارتند از
حکومت، برپایی آثار دینی، برپایی آثار عدالت در جامعه، کاربرد سنت ها در جایگاه خود، 

  . پایداري و دوام حکومت، یأس دشمناناصالح زمان،
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ظاهر ، از بین رفتن وحدت کلمه: و پیامدها و آثار عدم رعایت حقوق متقابل مردم و رهبر عباتند از
هواپرستی، تعطیل شدن احکام ، فراموش شدن سنت پیامبر، نیرنگ بازي در دین، شدن ظلم و جور

خوار ، یر پا رفتن حق و رواج باطل در جامعهبی تفاوتی مردم در رابطه با ز، دینی، بیماري قلبها
 .کیفر الهی، قدرتمند شدن بدان، شدن خوبان

به دنبال این آثار و پیامدهاي عدم رعایت حقوق متقابل به بیان نتیجه نهایی این وضع اسفبار 
در چنین حکومتی مردم از حقوق مهمی که تعطیل شده وحشت نمی کنند و نه از . پرداخته است

 عظیمی که رواج یافته، در نتیجه نیکان خوار و ذلیل می شوند و اشرار عزیز و محترم و به هايباطل
این امور پنجگانه نتیجه مستقیم و غیر . دنبال آن مجازاتهاي الهی بر بندگان عظیم خواهد بود

مستقیم حکومتهاي جور است زیرا در چنان فضایی مردم به ابطال حقوق عادت می کنند و در برابر 
واج باطل، عکس العمل نشان نمی دهند و این امور به صورت کارهاي عادي درمی آید و طبیعی ر

مکارم ( است که صداي نیکان و پاکانی که مدافع حق و مخالف باطل هستند به جایی نمی رسد 
   )160: 1387شیرازي، 

  :می فرماید ) حکومت و مردم(  درباره حقوق متقابل امام و امت 34همچنین در خطبه ) ع ( علی 
ایها الناس، ان لی علیکم حقأ؛ فاما حقکم علی فالنصیحه لکم و توفیرفیئکم علیکم والنصیحۀ فی « 

و اما حق  ) (34نهج البالغه، خطبه (»المشهدوالمغیب و االجابه حین ادعوکم، الطاعه حین آمرکم
 در حضور و غیاب، و وفا به بیعتی است که با من کرده اید و خیرخواهی درباره من: من بر شما

  .)پاسخ مثبت در آن هنگام که شما را بخوانم و اطاعت از دستوري که بدهم
در این دو گزیده از خطبه، اساسی ترین پایه هاي استواري یک حکومت عادل و اصول حقوق 

شمارد زیرا در اسالمی نخست حقوق ملت را بر می) ع(متقابل دولت است بیان شده است که امام
چهار حق ) ع (  دولت حقوقی دارند که دولت مردان متعهدند از عهده آن برآیند که امام مردم بر

  .اساسی را بیان می دارد
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   حقوق مردم بر حکومت6-1
به حکومت، نگاهی الهی است؛ نگاهی که با نگاه دنیا مدارانه و قدرت )ع(نگاه امیر المؤمنین علی

ي علوي، اعالي کلمه  ایت حکومت در اندیشههدف و غ. محورانه به حکومت تفاوت اساسی دارد
ي مردمان است، این بدان معنی نیست که تأمین معاش و رفاه مردم ورشد  حق و اعتالي همه جانبه

اقصادي جامعه به فراموشی سپرده شود، بلکه در پرتو همان عنایت به بعد مادي زندگی مردمان نیز 
ردم را براي همراهی و پیروي از خود و یا حکومت در این چارچوب فکري، م. پرداخته می شود

تأمین خواسته هاي حکام نمی خواهد، بلکه آنان را براي خدا می خواهد و هدف امام عادل از 
بسیج توده هاي مردم براي همراهی با حکومت، تحقق آرمان هاي الهی است؛آرمان مقدسی که 

  .محور اصلی آن اعتالي امت است
و طرز تفکر وجود دارد؛گروهی معتقدند که براي دست یافتن به قدرت ي سیاسی غالبا د در اندیشه

بر اساس این دیدگاه، سیاست بر . از هر وسیله و ابزاري و از هر راه ممکنی می توان استفاده نمود
هیچ یک از ارزش هاي انسانی متمرکز نیست وسیاستمدار کاري به حق و باطل ندارد و فقط هدف 

تفکر دیگر . ر جامعه می باشد که اکثر سیاستمداران جهان اینچنین هستنداو اعمال قدرت و تسلط ب
در . سیاستی است که هدف محوري آن خدا می باشد و بر ارزش هاي انسانی استوار می باشد

چنین نوع سیاستی سیاستمدار مجاز نیست که براي رسیدن به حکومت به هر نوع ابزار و وسیله اي 
نیز مبتنی بر نوع دوم و دیدگاه گروه دوم است که هدف از ) ع(تمسک جوید، سیاست امام علی

ي انسانی را به سوي تکامل مادي و معنوي و در نهایت به  دستیابی به حکومت، آن است که جامعه
سوي خداوند سوق دهد و عدالت اجتماعی را برقرار نماید و زندگی سالم و مسالمت آمیزي را 

  .براي مردم فراهم آورد
اولین چارچوب اصالحات سیاسی، حق و حق محوري است و اصالحات در این بنابراین 

  .چارچوب و بر اساس این شاخص باید انجام شود
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  :قرآن کریم در مورد امانت بودن حکومت در دست حاکم می فرماید
ها خداوند بر شما فرمان می دهد که امانت)(58/نساء(» ...ان اهللا یامرکم ان تودوا االمانات الی اهلها«

  .)را به صاحبانشان برگردانید
یکی اینکه منظور امانتهاست اعم از الهی و غیر الهی، مالی و غیر :  در معناي این آیه چند قول است

دوم اینکه خطاب به فرمانروایان است، پروردگار عالم به فرمانروایان دستور می دهد با اداء . مالی
یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهللا و «تفسیر آیه بعد امانت به رعایت کردن مردم قیام کنند سپس در 

می گوید چون در آیه قبل به فرمانروایان دستور داده حق » اطیعوا الرسول و اولی االمر منکم 
رعیت را اداء کرده وبا انصاف رفتار کنند در این آیه متقابال از مردم خواسته است از اولوا االمر 

  .اطاعت کنند
یزان نیز در بحث روایی که در ذیل این آیه آمده است از تفسیر درالمنثور از در تفسیر شریف الم

حق علی االمام ان یحکم بما انزل اهللا و ان یؤدي االمانۀ فاذا فعل «:چنین نقل می کند) ع(امام علی 
بر امام الزم است در میان مردم آن چنان حکومت کند که (» ...ذلک فحق علی الناس ان یسمعوا له

د دستور آن را فرو فرستاده است و امانتی که خداوند بر او سپرده است ادا کند هرگاه چنین خداون
کند بر مردم الزم است که فرمان او را گوش فرا دهند و اطاعتش را فرض دانسته و دعوتش را 

  )385/ 4: 1370طباطبایی، .) (اجابت کنند
را امین و نگهبان جامعه می شناسد و چنانچه مالحظه می شود قرآن کریم حاکم و سرپرست جامعه 

حکومت را امانت دانسته که به او سپرده شده است و باید ادا نماید، برداشت ائمه و شخص امام 
در نامه به : (هاي خود به فرمانروایان چنین می فرمایددر نامه) ع(امام. نیز چنین است) ع(علی 

  ):فرماندار آذربایجان
نهج البالغه، (» ...کنه فی عنقک امانۀ و انت مسترعی لمن فوقکو ان عملک لیس لک بطعمۀ ول«

  )5نامه
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مبادا چنین پنداري که امارتی که به تو سپرده شده است شکاري است که به چنگ افتاده است، نه (
بلکه امانتی است که به گردنت گذاشته شده است و مافوق تو رعایت و نگهداري حقوق مردم را 

  .)از تو می خواهد
برترین مردم را نزد خدا کسی می داند که عمل به حق نزد او محبوبتر از باطل ) ع( علیحضرت

باشد؛ اگرچه به منافع او لطمه زده و مشکالتی براي او ایجاد کند و عمل به باطل براي او فوایدي 
ي سیاست و حکومت شد و خطاب به مردم تصریح  ایشان با چنین نگرشی وارد عرصه. در پی آورد

ه با من محافظه کارانه سخن مگویید و از گفتن سخن حق خودداري نکنید و شنیدن حق را کرد ک
ي سیاسی و سیاست عملی حضرت به حدي  جایگاه حق و حقوق در اندیشه. بر من سنگین مپندارید

 .بود که اجازه نمی داد حتی ذره اي از حق کسی ضایع شود

ایها الناس، إن لی علیکم حقاً، و لکم علی «: د نهج البالغه می فرمای34در خطبه ) ع(حضرت علی 
فأما حقکم علی فالنصیحه لکم، و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کیال تجهلوا، و تأدیبکم : حق

 » .والنصیحه فی المشهد و المغیب، واإلجابه حین آمرکم واماحقی علیکم فالوفاء بالبیعه، .کیما تعلموا

حق شما بر من، آنکه از خیرخواهی .  من حقی واجب شده استاي مردم مرا بر شما و شما را بر(
شما دریغ نورزم و بیت المال را میان شما عادالنه تقسیم کنم، و شما را آموزش دهم تا بی سواد و 

و اما حق من بر شما این است که . نادان نباشید، و شما را تربیت کنم تا راه و رسم زندگی را بدانید
 باشید، و در آشکار و نهان برایم خیرخواهی کنید، هرگاه شما را فراخواندم به بیعت با من وفادار

  .)اجابت نمایید و فرمان دادم اطاعت کنید
، براي هر کدام از مردم و حکومت )ع(با دقت در این سخن پربار در می یابیم که حضرت علی 

. ن به حق حاکم می پردازدچهار حق را برشمرده است و ابتدا حق مردم را بیان می دارد و بعد از آ
ي این امر است به حقوق عامه بسیار بها می دهد و حقوق آنها را مقدم بر حقوق  این نشان دهنده
  .حاکم می داند
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در نظام حکومت اسالمی، مردم بر دولت حاکم حقوقی دارند که دولتمردان متعهدند آن حقوق را 
  : می دارداین حقوق را چنین بیان ) ع(حضرت علی . رعایت کنند

   هدایت و خیرخواهی درباره مردم جامعه1- 6-1
این خیرخواهی و هدایت یک مفهوم اخالقی محض نیست که معموأل به لطف و محبت خوشایند 
و غیر الزامی اطالق می شود بلکه نظر به تعریف حکومت و سیاست در اسالم عبارت از اداره 

اجتماعی است؛ بدیهی است که بدون آن جامعه به بهترین هدف زندگی در دو قلمرو فردي و 
خیرخواهی زمامدار هنگامی تحقق پیدا می کند که . مفهومی براي حاکم و سیاستمدار وجود ندارد

 ) 1360:9/26عالمه جعفري، ( مردم جامعه مانند اجزاء و عناصر شخصیت زمامدار تلقی شوند 
بعیض در نظر بگیرد و به صورت دولت اسالمی باید در سیاست گذاري خود مصالح امت را بدون ت

فراگیر مردم را راهنمایی کند؛ رهنمودهایی خالصانه و حکیمانه و بدون جهت گیري که در آن 
  .همه گروه ها و آحاد ملت یکسان مد نظر باشند

علت اینکه این حق را در .اولین حق را، حق نصیحت و خیرخواهی می داند) ع(امیر المومنان 
 شاید به این دلیل باشد که تا حاکمی خیرخواه مردم نباشد و هدفش خیر و اولویت قرار داده است

  . صالح جامعه نباشد نمی تواند سایر حقوق مردم را رعایت کند
اگر حاکمی همچنان شاهد اشتباه مردمانش باشد و اصالح دین و دنیاي آنها برا او ارزشی نداشته 

 مسلماً این فرد، فردي است که به مردم و جامعه باشد و سعی و تالشی براي بهبود این اوضاع نکند،
  .ي خود فقط به دید ابزاري نگاه می کند که او را به مقصود خویش می رساند تحت سلطه

إنه لیس علی اإلمام اال ما حمل من امر ربه؛ االبالغ فی الموعظه و «: می فرماید) ع(حضرت علی 
همانا بر امام نیست جز آنچه از جانب پروردگار () 105نهج البالغه، خطبه (» اإلجتهاد فی النصیحه

  .)ي او گذاشته شده است؛ کوتاهی نکردن در موعظت و کوشیدن در نصیحت بر عهده
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   رفاه و آسایش و تنظیم مسائل اقتصادي جامعه2- 6-1
دارد؛ یعنی پس از حق خیرخواهی که عبارت این حق را پس از حق خیرخواهی بیان می) ع(علی 

 و آمادگی همه جانبه زمامدار با تمام سطوح روحی خود به رهبري حیات معقول از شایستگی
انسانها با احساس عمیق اینکه انسانها اجزاء شخصیت او هستند حق تنظیم مسائل اقتصادي است که 

بنابراین دومین وظیفه و تعهد دولت را در برابر ملت، تامین رفاه . مردم جامعه بر زمامدار دارند
زیرا با تامین رفاه و آسایش، مسیر تعالی انسانها ) 123: 1372حجازي، ( مردم می شماردزندگی همه

  .هموار خواهد شد
اساسا یکی از علل اصلی پذیرش حکومت را تعدیل ثروت و تأمین عدالت اقتصادي ) ع(امام علی

 ظالمان همان چیزي که خداوند از عالمان پیمان گرفته است که نسبت به شکمبارگی. شماردبر می
إن اهللا سبحانه فرض فی مال «:می فرماید) ع(علی . و گرسنگی مظلومان بی تفاوت نباشند

نهج البالغه، (»األغنیاءاقوات الفقراءفما جاع فقیر إلّا بما متّع به غنی، واهللا تعالی سائلهم عن ذلک
یري گرسنه پس فق.خداي سبحان روزي فقیران را در مال ثروتمندان قرار داده است) (328قصار

  .)ي گرسنگی گرسنگان خواهد پرسید نمی ماند جز به کامیابی توانگران، و خداوند از آنان درباره
اوال تعدیل ثروت به عنوان یک تکلیف بر دوش عالمانی است که از : از بیان فوق می توان گفت

هی طریق به دست گرفتن قدرت، قادرند رابطه ظالمانه برخورداري گروهی و محرومیت گرو
ثانیا، این کار الزم است توسط صاحبان . دیگر را به سود محرومان تغییر دهند، سنگینی می کند

ایجاد تکلیف براي زمامداران و ثروتمندان در این زمینه، مساوي با اثبات حق . ثروت صورت گیرد
براي مردمی است که از موهبت هاي الهی و ثروت هاي عمومی محروم گشته و در جایگاهی 

اگر ثروتمندان خود به این تکلیف عمل نکنند حکومت مکلف . رابر با دیگران قرار گرفته اندناب
  .است که نگهبان حقوق مردم باشد
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بدون . حکومت علوي در نگاه هر ناظر منصفی نمونه اي بی همتا در اجراي حقوق مالی مردم است
به دنبال .  اقتصادي مردم بوده استتردید مهمترین دلیل نبرد با قاسطین و ناکثین نیز دفاع از حقوق

گزارشی در مورد کارگزار حضرت در یکی از شهر هاي فارس، طی نامه اي با ابراز تأسف شدید 
خود به او هشدار می دهد که چرا ثروت بازیافته مسلمانان راکه دستاورد پیکار آنان است و بر سر 

د تقسیم کرده است و به او یادآور آن ها خونها ریخته شده، میان خویشاوندان بادیه نشین خو
در پایان نامه .میشود که در صورت صحت گزارش، نزد او زبون و از درجه اعتبار ساقط خواهد بود

آگاه (»...الّا و انّ حقّ من قبلک و قبلنا من المسلمین فی قسمۀ هذاالفیء سواء«: اینچنین آمده است
البالغه،  نهج...)(سیم بیت المال مساوي است در تقباش، حقّ مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند،

و هنگامی که به دلیل رعایت مساوات در توزیع بیت المال مورد انتقاد قرار می گیرد، می )43نامه 
  :فرماید

اگر این )(126نهج البالغه، خطبه (»و لو کان المال لی لسویت بینهم فکیف و انّما المال مال اهللا«
موال  گونه اي مساوي بین مردم تقسیم میکردم تا چه رسد که جزو ااموال از خودم بود به

  ).خداست
دومین وظیفه حاکم از دیدگاه علوي فراهم کردن زمینه هاي تحقق عدالت اقتصادي در جامعه می 

ي مورد نیاز کشور، در فراهم ساختن  دولت وظیفه دارد که عالوه بر کوشش در تأمین بودجه.باشد
ي کشاورزي و هم در  باید هم در زمینه. مردم براي رشد اقتصادي کشور بکوشدامکانات مورد نیاز 

ي صنعت امکانات الزم براي پیشرفت اقتصادي را در اختیار مردم قرار دهد و در این زمینه از  زمینه
مردم حمایت کند و ناآگاهان و افراد ضعیف را به حال خودشان واگذار نکند تا فقر و بیکاري را 

ي رونق دادن به کشت و کار و صنعت ریشه کن سازد و به استقالل اقتصادي  بوسیلهدر جامعه 
با به کار گرفتن کارشناسان خبره اقتصادي می توان بین درآمد عمومی و مصرف توازن . دست یابد

  . برقرار کرد تا ثروت به صورت عادالنه بین مردم تقسیم شود
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  :حضرت علی می فرماید
همانطور که پیامبر خدا به (» هللا یعطی بالسویه و لم اجعلها دوله بین الناسأعطیت کما کان رسول ا«

. طور مساوي تقسیم کرد، تقسیم کردم اموال را تا اموال مانند گوي در زمین ثروتمندان قرار نگیرد
  )4/124: 1370شهري، ري(

اي متنوع و نامه به عثمان بن حنیف انصاري، فرماندار بصره که در مجلس ثروتمندان با غذاه
رنگارنگ شرکت نموده است به خوبی نشان می دهد که دغدغه حقوق مردم و محرومان سرتاسر 

او به عنوان یک حاکم و زمامدار اسالمی نمی تواند سیر بخوابد .را فرا گرفته است) ع(زندگی علی
ه، نهج البالغ: ك.ر.( در حالی که شکمهاي گرسنه و کبدهاي سوزان در اطراف او وجود دارد

کسی که حکومت نزد او تنها براي اجراي حق و عدل و رفع ظلم و فساد است و گرنه به ) 45نامه
طبیعی است که خود را سرگرم القاب ) 33نهج البالغه، خطبه(اندازه کفش بی ارزشی، بهایی ندارد

همه آنان که حکومت علوي را سرمشق حکومت خویش . نمی کند» امیرالمؤمنین«و عناوینی چون 
  :ار می دهند باید به این پیام حضرت گوش فرا دهندقر
  ) 45نهج البالغه، نامه(؛...ء اَقْنَع من نفسی باَنْ یقال هذا امیرالمؤمنین، و ال اشارکُهم فی مکاره الدهر«
آیا به این دل خوش دارم که مردم امیر مؤمنان صدایم می زنند بی آنکه در ناخوشیهاي زندگی با (

  .)آنان شریک باشم
  آموزش مردم و جهل زدایی 3- 6-1

تعلیم افراد جامعه تکلیفی است که بر عهده زمامدار است اهمیت این تکلیف از آن جهت است که 
جامعه اسالمی بدون معرفت و آگاهی در عالی ترین حدي که امکان پذیر است، رو به زوال و 

  .نابودي خواهد بود
ت ها است و این مهم در ارتقا سطح فرهنگی هر حق تعلیم یکی از اساسی ترین حقوق ملت بر دول

انسان سازي، خود سازي، آگاهی دادن، زدودن ظلمت جهل و از . ملت نقش اساسی ایفا می کند
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بین بردن حیرت ضاللت و گمراهی انسانها از اهداف مقدس همه صالحان وحکومت صالح بوده 
ان یعلم اهل والیته حدود االسالم و و علی االمام « فرمایند خودشان می) ع(چنان که امام. است

بر امام و رهبر واجب است که به اهل والیت خویش حدود اسالم و ایمان تعلیم دهند و (»االیمان
   )318 / 4: 1373محدث ارموي، .) (ایشان را درمسیر تربیت اسالمی قرار دهد

   تربیت مردم 4- 6-1
مکتب نورانی اسالم که . ح مکاتب الهی استانسان سازي از اصلی ترین اهداف بعثت انبیاء و تشری

خاتم ادیان الهی است، بر این مهم بیش از مکاتب دیگر، اهتمام ورزیده است و حکومت را نیز 
بهترین ابزار براي رسیدن به این هدف مهم می داند، بنابراین مهمترین هدف در دیدگاه فرهنگ 

با تربیت می توان زمینه . باشد، تربیت استمیاسالمی که نهج البالغه تبلور الگوي کامل این فرهنگ
رشد و تعالی فرد و جامعه را فراهم کرد تا استعدادها و توانایی ها در جهت کمال مطلق، شکوفا 

  . شود
رهبر جامعه اسالمی نمی تواند به تعلیم محض قناعت بورزد و مغزهاي مردم را با دانستنی هاي 

علم براي عمل؛ این . د سازندگی روحی آنان برنیایدمجرد و مفاهیم خشک پر کند، ولی در صد
است شعار دائمی مکتب اسالم یعنی تعلیم، جهل آدمی را می زداید و تادیب، عمل او را استوار 

زیرا . این وظیفه دولتمردان است که در سایه ره آوردهاي علم، مردم را به عمل وادارند. می سازد
  .ن استدانش، مقدمه و راه وصول به سالم زیست

به این نتیجه قطعی می رسیم که سیاست در ) خیرخواهی، تعلیم و تربیت ( بانظر دقیق در سه حق 
اسالم با سیاست معمولی که در جوامع غیر اسالمی متداول است، قابل مقایسه نمی باشد زیرا از 

 فقط براي حقوق سه گانه اي که جامعه بر عهده زمامدار دارد، معلوم می شود که سیاست در اسالم
تنظیم روابط مادي افراد نیست بلکه این سیاست با کمال جدیت پیشبرد روحی پیروان خود را در 

بهترین شاهد بر این که تربیت از  ) 36 / 9: 1360عالمه جعفري، ( متن خود تضمین کرده است 
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عمار اصلی ترین اهداف امام بوده ست، اهتمام حضرت به تربیت الگوهایی مانند مالک اشتر، 
یاسر، ابوذر غفاري و محمد بن ابی بکر و ارائه خود به عنوان الگوي عملی، عینی و قابل دسترس 

تربیت صحیح، بنیان و اساس همه سعادت هاست و هر امري در ) ع(بنابراین در نظر امام علی . است
 که از این رو تربیت از اهداف بزرگ حکومت علوي است. سایه تربیت درست به سامان می رسد

کمال » من کمال السعاده السعی فی صالح الجمهور «: سعادت هر دو جهان را تامین خواهد کرد
تالش کردن در صالح امور همگان و تربیت جمهور مردم ) سعادت دنیوي و اخروي ( سعادت 

   )30/ 6: 1373محدث ارموي، . (است
  )حقوق رهبر بر مردم ( حقوق حکومت بر مردم 6-2

م حقوقی دارد که باید رعایت شود وگرنه در نهایت خود مردم زیان می بینند زیرا دولت نیز بر مرد
توان دولت در انجام وظایف و برآوردن نیازهاي جامعه به همکاري و همدلی مردم بستگی دارد، 
هر اندازه مردم در همکاري با دولت کوتاهی کنند به همین میزان از توان دولت در انجام وظایفش 

حقوق حاکمان بر مردم امتیاز ویژه اي براي آنها نیست، بلکه اختیار و امتیازي . ودکاسته می ش
است که ضرورتأ براي اداره، اصالح و هدایت جامعه در مسیر ترقی و کمال به آنان اعطا شده و به 

براي رهبر پدید نیاورده و » حق شخصی « زمامداري ) ع(همین دلیل است که از دیدگاه امام علی
  .ر سایر حقوق اجتماعی با تمام مردم برابر هستندآنها د

  :براین اساس حقوق دولت بر مردم عبارتند از
   وفاء به بیعت1- 6-2

اولین عنصر تشکیل دهنده بیعت . فرهنگ اسالمی بیعت از ماهیت حقوقی خاص برخوردار است
اي دارد بیعت را امین االسالم طبرسی که در بررسی مفردات قرآنی دقت ویژه . تعهد و الزام است

راغب در )  بقره 254ذیل آیه : 1403طبرسی، .( به پیمانی که اطاعت و الزام آورده تفسیر می کند
( مفردات، بیعت با سلطان را التزام و تعهد به پیروي از آنچه سلطان از آن فرا می خواند، می داند
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بدان که بیعت، « :  می گویدابن خلدون نیز در مقدمه در رابطه با بیعت چنین ) 67: 1412راغب، 
پیمان و تعهد بر اطاعت است مثل اینکه شخصی که بیعت می کند با فرمانروایی خود عهد می بندد 
که نظر در امور را به او واگذارد با او به تداعی برنخیزد و در برابر دستوراتش هر چه باشد مطیع 

   )130: شیخ مفید، بی تا( » باشد
بیعت نوعی میثاق بر «: عالمه طباطبایی نیز در تفسیر بیعت می فرماید. تعنصر دوم بیعت اطاعت اس

: 1370طباطبایی، ( » ودست دادن در هنگام این میثاق بیعت و مبایعه نامیده می شود... پیروي است
18 / 274(   

 از بنابراین با توجه به معناي بیعت درمی یابیم که مردم در جریان بیعت با حاکم پیمان می بندند که
از دیدگاه اسالم بیعت . در واقع، قبول بیعت، اطاعت و پذیرفتن والیت حاکم است. او تبعیت کنند

یکی از راهکارهاي مشارکت سیاسی واقعی در انتخاب رهبر جامعه است و همان طور که از منظر 
سربز مردم باید قبل از بیعت به تحقیق و تفحص پرداخته و حتی آزادند از بیعت ) ع (حضرت امیر

بزنند ولی چنانچه پس از تحقیق و روشن شدن جوانب امر بیعت کردند و هیچ کوتاهی برخالف 
تهعد رهبر که جواز نقص بیعت باشد از او ندیدند در صورت شکستن بیعت اخالل گر محسوب 

بنابراین عمل به تعهدات متقابل از سوي رهبر و مردم امري  ) 133: 1379علیخانی، ( می شوند 
 ضروري است و مردمی که با مشارکت سیاسی خود و تفکر رهبري را برمی گزینند براي واجب و

طرفین وظایف، شرایط و تعهداتی ایجاد می شود که مردم حق ندارند پیمان خود را شکسته و از 
این است که . تاهی کندرهبر نیز حق ندارد در انجام تعهدات کو.فرامین رهبر سرپیچی نمایند

» لو فاء بِالبیعهِفَا« .کی از حقوق رهبر را بر مردم وفا به بیعت می داندی) ع(حضرت علی 
  .به بیعت با من وفادار باشید) ( 34البالغه، خطبه  نهج(
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   خیرخواهی درباره زمامدار در حضور و غیاب2- 6-2
از وظایف مردم در قبال حاکم برشمرده اند که ) ع ( خیرخواهی دومین حقی است که امام علی

فرع مورد اول است؛ زیرا تا مردم به بیعت خود وفادار نباشند بحث در مورد خیرخواهی معنا ندارد، 
خیر خواهی نسبت به حاکم اسالمی در هر حال و در هر گونه موقعیتها به معناي این است که از 

ا حالت دوگانگی بپرهیزد و آن گونه نباشد که در حضور اظهار اخالص کرد و در غیاب بی اعتن
ترین واجبات عبادت سیاسی ملت است که دستورهاي یکی از مهم» نصح االئمه « مساله . باشد

سه چیز است که وجدان پاك هر فرد مسلمان از «. به آن تصریح شده است) ص(اکید پیامبر اسالم
پند و اندرز پاك و دور از آالیش نسبت به -2اخالص در عمل -1: آن فروگذاري نمی کند

   )66 / 75: 1374مجلسی، ( »یوستن به جمع مومنان وازآنان کناره نگرفتنپ-3مسئوالن 
( » من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس منهم « : حضرت همچنین در این باره می فرماید

   )163 / 2: 1362کلینی، 
از نصح به معناي خلوص است، به عسل خالص، عسلی که مومی نداشته باشد ناصح » النصیحه«

 می شود بنابراین نصیحت به اظهار نظر ناصحانه، یعنی اظهار نظري که جز قصد خیرخواهی گفته
فعلیکم بالتناصح فی « :غرض دیگري در آن نباشد اطالق می شود و در جاي دیگر می فرماید

  .)بر شما باد که یکدیگر را بر اداي حقوق نصیحت کنید )(216نهج البالغه، خطبه ( » ...ذلک
اما حقی علیکم النصیحه فی « :یز در باب حقوق متقابل مردم و زمامداران می فرماید ن34در خطبه 

نصح ). در حضور و غیابم برایم خیرخواهی کنید... حق من بر شما این است که(»المشهد و المغیب 
در کالم حضرت امیر معنا و مفهوم گسترده اي دارد که هم شامل پیشنهادهاي مفید و سازنده وهم 

و مغرضانه و از سر اي دلسوزانه و سازنده و راهگشا است، نه انتقادهاي سوزنده انتقاده
بنابراین یکی از خصوصیات نظام مردم ساالري دینی وجود روحیه انتقادپذیري در . گشایی عقده
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حاکمان اسالمی است تا کارها اصالح شود و مردم نیز باید در جهت اصالح امور و به صورت 
  .المی را نصیحت کننددلسوزانه حاکمان اس

مکررأ تاکید می کند که بامن آن گونه که بامتکبران و ستمگران سخن می گویند سخن ) ع( علی 
نگویید و تملق گویی نکنید بلکه به جاي چاپلوسی و تعریف و تمجید براي خشنود ساختن من حق 

که همانا اجراي عدالت را بگویید و نظر عادالنه خود را به من انتقال دهید تا من به وظیفه خود 
   )120: 1382ذارع، ( است، عمل نمایم 

پس از « : آن حضرت روزي که در صفین سخنرانی می کرد خطاب به یاران خود چنین گفت
گفتن حق یا رأي زدن در عدالت باز مایستیدکه من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش 

  )216نهج البالغه،  خطبه(»از خطا ایمنم
ي خطا  شود که حضرت نوعی نگرانی نسبت به رواج اندیشهاز این سخن اینگونه برداشت می

وي همچنین از تمجید گرایی بیزار بوده و زمانی که شخصی به . ناپذیري رهبران را داشته است
ي مردم پارسا زشت ترین خوي  در ایده« : تمجید وي زبان گشود از عمل او دلگیر شده فرمودند

ن است که خواهند مردم آنان را دوستدار بزرگمنشی شمارند و کارهایشان را به حساب والیان ای
کبر و بزرگخواهی بگذارند و خوش ندارم که در خاطر شما بگذارد که من دوستدار ستودنم و 

  )216نهج البالغه،  خطبه(»خواهان ستایش شنودن
خواهی و کبر می خواند حضرت در این سخن زشت ترین خوي حاکمان را ستایش دوستی و خود

و از عواقب سوء آن ترسی در دل ایشان وجود داشته است زیرا در چنین شرایطی روحیه انتقادي 
به آسانی از بین می رود و به تبع آن جامعه از فرهنگ انتقادي که عامل پویایی جامعه است خالی 

ر سوء چنین خویی را حضرت آثا.می گردد و دیگر به منتقدان خیرخواه مجالی داده نخواهد شد
  :در نظام سیاسی چنین می شمارد
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و بسا مردم که ستایش را دوست دارند، از آن پس که در کاري کوشش آرند، لیکن مرا به نیکی « 
ي حقوقی که مانده است برآیم و واجبها که برگردنم باقیمت، ادا نمایم، پس  نستایید تا از عهده

وئید و چونان که با تیز خویان کنند از من کناره مجوئید بامن چنان که با سرکشان گویم، سخن مگ
و با ظاهر آرایی آمیزش مدارید وشنیدن حق را بر من سنگین مپندارید، چه آن کس که شنیدن 
. سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر او دشوار بود کار به عدالت کردن بر او دشوار است

  )216نهج البالغه، خطبه( »
  ادگی خدمت به حکومت آم3- 6-2

هر گاه دولت اسالمی براي رفع نیازهاي به . سومین حق حاکم اسالمی، اجابت بدون تعلل است
ویژه مشکالت خود، مردم را به همکاري فراخواند، هر کس می باید به اندازه وسع و توانایی خود 

تواند به تنهائی این دعوت را پاسخ گوید و از هیچ کوشش دریغ نکند، براي اینکه حکومت نمی 
امام . تمام شؤون و نیازهاي جامعه را بر طرف سازد و در این راه مردم نباید به بهانه جوئی بپردازند

هنگامی که شما را ) 34نهج البالغ، خطبه (»واالجابه حین ادعوکم«دراین باره می فرماید ) ع( علی 
  .به کار فرا می خوانم آن را بپذیرید

  سالمی اطاعت از حاکم ا4- 6-2
در رابطه با حاکمان مطرح می کنند اطاعت از حاکم اسالمی ) ع(چهارمین حقی که حضرت علی 

حق حاکم بر جامعه اطاعت از فرامین اوست چرا که حکم حاکم اگر مطاع نباشد حاکمی . است
 به این موضوع 34وجود نداشته و او در مقهور اراده مردم خواهد بود که حضرت امیر در خطابه 

 رسوایی 35حضرت در خطبه . »و الطاعه حین آمرکم... و اما حقی علیکم« : ه فرموده استاشار
  . جریان حاکمیت را معلول اطاعت ننمودن از حاکم می داند

در اندیشه اسالمی اطاعت از حاکم اسالمی منشا الهی دارد و کسانی شایسته اطاعت هستند که 
اشند، براساس اندیشه قرآنی، افراد داراي والیت مشروعیت خود را از منبع اصلی والیت گرفته ب
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مردم پس از پیمان  ) 59/ نساء( عبارتند از، خدا، رسول و صاحبان امر، ائمه و جانشینان به حق آنها 
بستن با حاکم باید تمامی برنامه ریزي هاي دولت را اجرا کرده و هیچ تعللی در اجراي اوامر حاکم 

اکم، حفظ نظام حکومتی و برنامه ریزي هاي طراحی شده براي حفظ یکی از اوامر ح. نداشته باشند
لحت اندیشی شخصی از اجراي نظام و تامین سعادت و رفاه مردم است و نمی توان با مص

والطاعه حین «: هاي حکومت منتخب خود شانه خالی کرد امام در این باره می فرماید برنامه
  )35نهج البالغه، خطبه ( »آمرکم

  نتیجه گیري -7
از آنچه گذشت نتیجه گیري می شود که در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و 
پاسبان حقوق و مسؤول در برابر آن هاست، از این رو مردم نیز باید حقوق حکمران را رعایت 

، رابطه حقوقی مردم و حکومت دو جانبه و متقابل )ع(ي سیاسی امام علی در اندیشه. کنند
رسد که هر دو جامعه وقتی به مدینه فاضله و آرمانی می. ست در هر دو سوي استاگر حقی ا.است

گروه مکلف، یعنی مردم و حکومت، حقوق و تکالیف خود را به طور کامل انجام دهند و هیچ 
یک به حقوق دیگري تجاوز نکنند پس آن وقت است که ارکان دین به پا خواهد خاست، آن 

دل بدون هیچگونه انحرافی ظاهر خواهد شد و آن وقت است که وقت است که نشانه ها عالئم ع
سنت ها در مجراي خود قرار خواهد گرفت و محیط و زمانه محبوب و دوست داشتنی می شود و 

  .دشمن از طمع بستن به چنین اجتماع محکم و استواري مأیوس خواهد شد
مامداران و رهبران، پذیرش امیر المومنین با پذیرش اصل نظارت و پاسخگویی اصل انتقاد از ز

نظرات ارشادي و عدم فاصله میان کارگزاران و رعایت حقوق متقابل مردم و دولت یک حکومت 
مردم ساالر دینی را به عنوان یک نظریه مهم سیاسی در تاریخ باقی گذاشت و نشان داد حکومت 

  . اسالمی در ذات حکومتی دموکراتیک است
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  منابع 
  .قرآن کریم
 .ه، ترجمه محمد دشتینهج البالغ

 .، بنیاد پژوهش هاي اسالمی استان قدس رضوي، مشهدتجلی امامت در نهج البالغه، 1372حجازي، عالءالدین، 

 .، دفتر نشرمعارف، تهرانمردم ساالري دینی، 1385خرم شاد، محمد باقر، 

 .، دارالقلم، دمشقمفردات الفاظ قرآن ق، 1412راغب اصفهانی، 

 .، سازمان نشریات پژوهشنامه، فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهراندانشنامه امام علی، 1382رشاد، علی اکبر، 

 .، موسوعه االمام علی، دار الحدیث، قم1379شهري، محمد مهدي، ري

  .، انتشارات آل محمد، قمپرتوي از نهج البالغه، 1382زارع، سعید، 
  . جا، بیالرشادتا،  شیخ مفید، ابو عبداهللا محمد بن نعمان، بی

  .، انتشارات اسالمیه، تهرانفرهنگ نوین عربی به فارسی، 1385، .م. طباطبائی، س
  .، کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی، قممجمع البیان فی تفسیر القرآن ق، 1403طبرسی، ابو علی فضل بن حسن، 

  .قم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، ترجمه و تفسیر نهج البالغه، 1360عالمه جعفري، محمد تقی، 
 .، دارالثقلین، قمالمیزان فی تفسیر القرآن، 1370عالمه طباطبائی، محمد حسین، 

  . ، سازمان تبلیغات اسالمی، قم)ع(توسعه سیاسی از دیدگاه حضرت علی ، 1379علیخانی، علی اکبر، 
  .، امیر کبیر، تهرانفرهنگ عمید،  1369عمید، ح، 

 . دادگستر، تهران، نشرمبانی حقوق عمومی، 1377کاتوزیان، ناصر، 

 .، دارالکتاب االسالمیه، تهرانالکافی، 1362کلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، 

  .،  مکتبه االسالمیه، تهرانبحاراالنوار، 1374مجلسی، محمد باقر، 
  .، انتشارات دانش، تهرانشرح غروالحکم و دررالکلم، 1373محدث ارموي، سید جالل الدین، 

  .، انتشارات صدرا، قمسیري در نهج البالغهبی تا، مطهري، مرتضی، 
  .، قم)ع(، انتشارات امام علی ابن ابی طالب پیام امام امیرالمومنین، 1387مکارم شیرازي ، ناصر، 
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  آسیب شناسی قدرت سیاسی در نهج البالغه

  
  )کارشناسی ارشد مبانی نظري اسالم) (طالقانی(حمیدرضا ورکشی 

  
 چکیده

هاي قدرت سیاسی است، رامون یکى از مسائل حوزه علوم سیاسی؛ به نام آسیبپژوهش حاضر پی
و برآنیم که این مسئله را از نگاه امام . که مانع تداوم و حرکت بالنده حاکمیت سیاسی می باشد

در نهج البالغه؛ شخصی که خود در رأس قدرت سیاسی حضور داشته و از نزدیک ) ع(علی 
هاي قدرت سیاسی از نگاه امام آسیب.  است مورد بررسی قرار دهیمآسیب ها را شناسایی نموده

، »همکاران«، »مدیرتی«، »اخالقی«، »اعتقادي«هاي؛ در نهج البالغه را می توان به دسته) ع(علی 
کاهش کارایی و تزلزل قدرت «تقسیم نمود، که نتائج این آسیب ها » اقتصادي«و » اجتماعی«

  .می باشد» زمینه تغییر سریع در وفاداري مردم به حکومت«و » تعدم مشروعیت حاکمی«، »سیاسی
  .، نهج البالغه)ع( قدرت، سیاست، آسیب ها، امام علی:هاي کلیدي واژه
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  مقدمه
ترین مفاهیم در زندگی جمعی انسان اشکال مختلفی دارد  به عنوان یکی از محوري»  قدرت«مفهوم 

و همواره مورد . یابد تعین می...اجتماعی، مذهبی، اقتصادي وو با عناوینی نظیر سیاسی، فرهنگی، 
باشد،  آنچه که در این پژوهش مورد توجه می. هاي متفاوتی قرار گرفته است تبیین و تحلیل

قدرت «مفهوم . شود اطالق می»  سیاسی قدرت«پرداختن به نوعی از قدرت می باشد که به آن 
. شود یاد می» جوهر سیاست« به طوري که از آن به عنوان ترین مفاهیم سیاسی است، از مهم» سیاسی

که محصول این . هاي مختلفی مواجه می باشد گیري با آسیب هر قدرت سیاسی پس از شکل
آسیب ها کاهش کارایی و تزلزل قدرت سیاسی، عدم مشروعیت حاکمیت و زمینه تغییر سریع در 

است که آسیب هاي قدرت سیاسی مورد از این رو ضروري . وفاداري مردم به حکومت می باشد
هاي سیاسی مختلف، گوناگون می باشد،  ها در نظام البته این آسیب. شناسی و بررسی قرار گردد

اما در این نوشتار با توجه به عزم . که تحقیقات شایسته اي نیز در این راستا صورت گرفته است
برآنیم . لوم انسانی پدید آمده است پژوهی راجع به اسالمی نمودن ع-راسخی که در مراکز علمی

در نهج البالغه که ) ع(تا این مسئله را از دیدگاه بزرگ حاکم اسالمی؛ یعنی امیرالمؤمنین علی 
خود روزگاري بر باالترین مرتبه قدرت سیاسی حضور داشته است و از نزدیک آسیب هاي قدرت 

احبان قدرت سیاسی حکومت خود سیاسی را شناسی نموده است و در خطبه ها و نامه هایی به ص
  .مورد بررسی قرار دهیم. متذکر شده است

  واژه شناسی. 1
هر عاملی که سبب کندي آهنگ حکومت و یا تحقق « در کابردهاي سیاسی، آسیب به : آسیب

  )76، ص6ج:1387حقیقت، ( ».اهداف آن را به تأخیر افکند اطالق می گردد
  )335 و 334ص : 1387آقا بخشی، (» خاصبه معناي توانایی اجراي کاري «:  قدرت
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: 1386اشرف، (» شود  افراد در ارتباط با امور عمومی بیان می ي فعالیتی که در آن اراده«به : سیاست
  .تعریف شده است) 129ص

می توان قدرت سیاسی را چنین معنا » سیاست«و » قدرت«بر اساس دو تعریف ارائه شده براي 
  »ر امور عمومیتوانایی اعمال اراده د«:کرد

  ستایش یا مذمت قدرت سیاسی. 2
یا ذم   مدح و ستایش  یکی از مسائل مهم در حوزه قدرت سیاسی نگرش هایی است که به صورت

روي شناخت معیار ارزش گذاري قدرت حائز اهمیت از این. و نکوهش در این حوزه وجود دارد
  . است

آگوستین این کشیش  . مورد نکوهش استدر نگاه مسیحیت کاتولیک قدرت سیاسی امر مذموم و 
در نظر وي، قدرت .  داند نمی» شر«و » گناه«و متکلم مسیحی کاتولیک، سیاست را چیزي جز

-401ص: 1368نویمان، .(سیاسی یعنی زور و اجبار، به عنوان مقصود سیاست امري مذموم است
402(    

ي، امري ارزشی است؛ خداوند متعال اما در نگاه اسالمی قدرت چه از نوع مادي و چه از نوع معنو
ضَرَب اللَّه مثَالً عبداً مملُوکاً ال یقْدِر «.  سوره نحل مورد تایید قرار می دهد75این معنا را در آیه 

الْحمد لِلَّهِ بلْ أَکْثَرُهم ال ٍء و منْ رزقْناه مِنَّا رِزقاً حسناً فَهو ینْفِقُ مِنْه سِرا و جهراً هلْ یستَوونَ   شَی على
که توانایی انفاق در راه خدا را (را با انسان توانگري ) عبد مملوك(این آیه فرد ناتوانی » یعلَمون

طباطبایی، (پرسد آیا این دو با هم برابرند؟ مقایسه می کند و پس از فرض این دو نفر، مى) دارد
ري واگرچه مادي از دیگاه قرآن امري پسندیده است البته از بنابراین توانگ) 426، ص 12ج : 1417

اگر قدرت . نگاه قرآن، قدرت وقتی ارزش می یابد که در مسیر تعالی و کمال آدمی و جامعه باشد
به این قصد و هدف مورد توجه قرار گیرد نه تنها ارزش می شود بلکه شایسته آن است که مطلوب 

ن ابزار رشد و تعالی شخص و جامعه می شودکه در آیاتی از آدمی قرار گیرد؛ زیرا خود بهتری
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 سوره اعراف مورد توجه و 69 سوره بقره و 247 سوره هود و 52 سوره قصص، 80 تا 76جمله 
 .تاکید خداوند قرار گرفته است

  آسیب هاي اعتقادي و معرفتی. 3
 آن به عنوان بزرگترین و ریشه در نهج البالغه از) ع(اي که می توان از دیدگاه امام علی اولین دسته

که در این نوشتار به . اي ترین آسیب قدرت سیاسی یاد کرد، آسیب هاي اعتقادي و معرفتی است
  :دو مورد مهم اشاره می شود

  فراموشی قدرت الهی. 1-3
شود اعنتایی به خدا و اوامر او اطالق میدر اصطالح دینی غالباً به معناي بی» فراموشی«
در . فراموشی قدرت الهی یعنی نادیده گرفتن قدرت الیزال الهی)  89، ص7 ج: 1417طباطبایی(

به فرزند خود سید احمد ) ره(خطرناکی این فراموشی همین بس که حضرت امام خمینی
را فراموش کند  )جلّ و عال(در مرحلۀ عمل آن کس که خدا را و حضور او «فرمودند ) ره(خمینی

بتال شود، بندگی خود را فراموش کند، از مقام عبودیت به به فراموشی از خویشتن خویش م
فراموشی کشیده شود و کسی که نداند چه است، و کی است، و چه وظیفه دارد و چه عاقبت؟ 
شیطان در او حلول نموده و به جاي خویشتن او را نشسته، و شیطان عامل عصیان و طفیان است و 

 ». سطر و مطرود حق تعالی در آیداگر به خود منتقل شود شاید به صورت شیطان

www.pajoohe.com/FA/index.php5444)(  
زمانی که او را به امارت مصر و مناطق تابعه آن انتخاب ) ره(ي به مالک اشتر در نامه) ع( لذا امام

هرگاه حکومت براى تو خود بزرگ بینى و کبر به وجود آورد، به بزرگى «: نمود، چنین فرمود
 فوق توست و قدرتى که بر تو دارد و تو را بر خودت آن قدرت و توانایى سلطنت خداوند که

دارد، و  نشاند، و تندى و شدت را از تو باز مى نیست نظر کن، که این نظر کبر و غرورت را مى
از برابر داشتن خود با عظمت حق، و از تشبه خود با . گرداند عقل از دست رفته را به تو باز مى
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ارزش و   حذر باش، که حضرت او هر گردنکشى را خوار، و هر متکبرى را بىجبروت خداوند بر
  ) 428، ص 53 نهج البالغۀ، نامه  (» .کند پست مى

تاریخ بشري بهترین گواه بر صدق این سخن است؛ چرا که هرگاه انسان قدرت الهی را به فراموشی 
نوعان خویش روي آورده سپرد، خود را صاحب قدرت پنداشته و عنان گسیختهِ به ستم بر هم

چرا که در اختیار اوست موهبت و امانتی بیش نیست و سنت و قانون که آناما غافل از این. است
  . الهی این است که امانات خود را از نااهالن باز می ستاند

که با توجه و نظر به . ترین آسیب در حوزه قدرت سیاسی استبنابراین تضعیف اعتقادي بزرگ
توان از این آسیب در که همه موجودات عالم مقهور قدرت خداوند هستند می و اینقدرت الهی

  .امان بود
  خرافات. 3 -2

اعتقاد به اموري چون کهانت، سحر، جادو، سعد و نحس ایام و تأثیر ستارگان بر سرنوشت انسان از 
 تکذیب آسیب هاي قدرت سیاسی است؛ چرا که اعتقادهاي این چنینی، موجب غفلت از خدا و

  .دین می شود
در وقت رفتن به جنگ با خوارج به شخصی که با استفاده از علم ستارگان به ) ع(بدین رو امام علی

) ع(ایشان می گوید، اگر در این هنگام حرکت کنی به شکست روبرو خواهی شد حضرت 
نمایى که هر  مىکنى به ساعتى راهنمایى  آیا تصور مى«: بالفاصله با او برخورد نموده و می فرماید

دارى از ساعتى که  شود؟ و بر حذر مى کس در آن ساعت حرکت کند زیان و ضرر از او دور مى
  )105، ص79نهج البالغه، خ ( »کند؟ هر که در آن حرکت نماید زیان و ضرر وى را احاطه مى

صدیق کند آن که تو را در این گفتار ت« : درباره پیامد چنین اعتقادي می فرماید)ع(آنگاه امام 
قرآن را تکذیب کرده، و به گمان خود از طلب یارى خدا در به دست آوردن مطلوب و دفع 

بنا بر گفتار تو سزاوار است کسى که به گفته تو عمل کند تو را ستایش نماید . نیاز شده مکروه بى
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ده و از زیان نه خدا را، زیرا به خیال تو آن که او را به ساعتى راهنمایى کرده که در آن منفعت بر
  )همان(»  در امان مانده تویى

  آسیب هاي اخالقی. 4
رعایت اخالق چه در شکل شخصی و چه اجتماعی، به عنوان یک اصل اساسی در نظام مدیریت 

هاي در توصیه هاي فراوانی هنجارها و ناهنجاري )ع(بنابراین امام علی. باشداسالمی مطرح می
و ناهنجاري . ارگزاران، به آنها سفارش و گوشزد می کردندهاي کاخالقی را به تفکیک مسؤولیت

که در این پزوهش به مواردي . هاي اخالقی را به عنوان آسیب هاي قدرت سیاسی ذکر می کنند
  :ذیال اشاره می گردد

 غرور و خودپسندى. 1-4
 غرور باعث تک. اي است که ظاهرى دیدنى و باطنى تو خالى داردغرور درخت پوك و بى ریشه

. شودبینى، تک نظرى، خود را از همه برتر دیدن، استحقاق همه چیز داشتن، حتى الوهیت مى
کند و به مالک هاي اخالقی قدرت سیاسی معرفی میغرور و خودپسندي را از آسیب) ع(امام
دهم باید اطاعت شوم، که این  ام، فرمان مى و فریاد مزن که من بر شما گمارده«: فرمایدمی) ره(اشتر

همان، (». وضع موجب فساد دل، و کاهش و ضعف دین، و باعث نزدیک شدن زوال قدرت است
  )428،  ص53نامه 
کسى که به راءى و نظر خود بسنده کند، زمینه هالکت خود «: فرمایددر بیان دیگري می) ع(امام 

  )500، ص161همان، کلمه(» .را فراهم آورده است
ي خودپسندي می گردد ذائقه او چنان مختلف می شود حقیقت این است آن کسی که دچار بیمار

که طعم هیچ حقیقتی را نچشد، بینایی او چنان مبدل به نابینایی گردد که هیچ حقیقتی را نمی بیند و 
گوش او هیچ حقیقتی را نشنودو المسه او اطالع از هیچ حقیقتی ندهد، مشام او هیچ حقیقت را 

چون براي چنین شخصی، حقیقتی . قیقتی را اراده نکندنبوید و در هیچ حقیقتی نیاندیشد و ح
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او حتی خدا را در رابطه با خویش درك می کند و می خواهد و . ماوراي خویشتن مطرح نیست
  ) 211، ص1389جعفري، .( می پذبرد

  جاه طلبى. 2-4
 هاي اخالقی قدرت نیز یکی دیگر از آسیب در خطبه شقشقیه جاه طلبی را) ع(امیرالمؤمین علی
چه «: در یک بیان اعتراضی نسبت به خلیفه اول و دوم می فرماید) ع(لذا امام . معرفی می نماید
نهج ( » ! به یکى از دو پستان حکومت چسبیدند) باشدمنظور خلیفه اول و دوم می(سخت هر کدام

  )48، ص 3البالغه، خطبه 
-شندگان این پستان تشبیه میقدرت سیاسی را به پستان شتر و افراد جاه طلب را دو) ع(امام علی

این تشبیه جالبی است؛ چون شخصی که مشغول به دوشیدن پستان شتر است تا مادامی که . کند
- همچنین افراد جاه طلب نیز به کرسی قدرت می. کندشیر در پستان شتر باشد، دوشیدن را رها نمی

  .ردکنند تا مادامی که برایشان سودي وجود داوقدرت را رها نمی. چسبند
  درپى  هاى پى خشونت، گفتارهاى ناروا،  نقد ناپذیري، لغزش. 3-4

در خطبه پیش گفته در یک بیان اعتراضی دیگر نسبت به خلیفه دوم چهار آسیب اخالقی ) ع(امام 
  :وي را بیان می کند

  ؛ »فَصیرَها فِی حوزةٍ خَشْنَاء «خشونت -
  ؛»یغْلُظُ کَلْمها«گفتارهاي ناروا  -
  ؛»و یخْشُنُ مسها«ناپذیري  نقد -
  ) همان(» و یکْثُرُ الْعِثَار فِیها و الِاعتِذَار مِنْه«پی درهاي پیلغزش -

اگر صاحبان قدرت سیاسی به جاي مهربانی و خوشرفتاري با مردم خشونت و بداخالقی 
 . می شوند... موجب پراکنده شدن مردم، دل سردي و قانون گریزي و.نمایند
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اي انسان  بته خشم مطلقاً بد و مذموم نیست بلکه وابسته به این است؛ کجا، چه وقتی و با چه انگیزهال
و گاه خیزشگاه و محور آن . چرخد خشم، گاه بر مدار نفس اماره و طبع بهیمی می. خشمگین شود

تحق مس) به دلیل تفاوت بلکه تضاد در مبدأ و مقصد(حکم الهی و نداي وجدان است؛ و این دو 
  .یک نوع قضاوت و داوري واحد نیستند

  المال  هوس رانی و حیف و میل بیت. 4-4
حیف و میل «و » هوس رانی«دو آسیب دیگر از آسیب هاي جدي و مهلک براي قدرت سیاسی 

همواره در نهج البالغه خطرش را به مسئولین و ) ع(آسیب هایی که امام. است» بیت المال
از آن به ) ع( خطر هوس رانی و رفاه طلبی به حدي است که امام کارگزارانش گوشزد می نمود؛

  )111، ص 151همان، خطبه . (مستی تعبیر می کند چرا که کشنده است
در اعتراض به یکی از سیاستمداران آسیب هاي اخالقی وي را هوس ران و بی مباالتی ) ع(امام 

اى جز انباشتن شکم و تخلیه   برنامهتا وي به حکومت رسید که«: نسبت به بیت المال بیان می کند
به همراهى او بر خاستند و چون شترى که گیاه تازه بهار ) بنى امیه(آن نداشت، و دودمان پدرى او 

اش پنبه شد، و  خورد به غارت بیت المال دست زدند، در نتیجه این اوضاع رشته را با ولع مى
  )60، ص3همان، خطبه(».موداعمالش کار او را تمام ساخت، و شکمبارگى سرنگونش ن
چون هواپرستی موجب توجه به خواسته . نخستین پیامد هواس رانی دوري از حق و حقانیت است

هاي دنیوي است و چنین امري حجابی در برابر دیدگان عقل است و انسان را از مشاهده حق 
ما از دو چیز همانا بر ش! اى مردم«: در این خصوص می فرماید) ع(امام علی . محروم می سازد

دارد   از خواهش نفس، انسان را از حق باز مى اما پیروى. هوا پرستى و آرزوهاى طوالنى: ترسم مى
  )83، ص 42همان، خطبه (».برد و آرزوهاى طوالنى، آخرت را از یاد مى
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  گذارى، بزرگ نمایی، خلف وعده منت. 4- 5 
بر مردم به جهت خدمات انجام » گذاردنمنت«در عهدنامه مالک اشتر؛ او را از ) ع(امیر مؤمنان علی

-داده شده برحذر می» هاي جا نیاوردن وعدهبه«کارهاي صورت گرفته و یا » نماییبزرگ«شده، 

بپرهیز از اینکه احسانت را بر رعیت منّت گذارى، یا کرده خود را بیش از آنچه هست «دارد؛ 
را به جا آورى، چرا که منّت موجب بطالن اى دهى و خالف آن  بزرگ شمارى، یا به رعیت وعده

احسان، و کار را بیش از آنچه هست پنداشتن باعث از بین بردن نور حق در قلب، و خلف وعده 
این باعث خشم بزرگ خداست که بگویید «: سبب خشم خدا و مردم است، خداوند بزرگ فرموده

  )444، ص53همان، نامه ( .»و انجام ندهید
ده و وعده هاي دروغین به مردم دادن از آسیب هاي جدي و خطرناك پیمان شکنی، خلف وع

اخالقی قدرت سیاسی براي حکومت به شمار آید چرا که این گونه کارها ویرانی زندگی جمعی، 
از هم گسیختگی و پراکندگی، هرج و مرج، بی اعتمادي، دلسردي و بدبینی مردم نسیت و 

  ).532، ص 1389جعفري، .( مسئوالن را در پی خواهد داشت
بزرگ نمایی خدمات انجام گرفته به جاي انعکاس واقعیات موجب دلسردي و بی اعتمادي و منت 
گذاري به جاي فرهنگ خدمت گذاري موجب نارضایتی مردم و ایجاد نخوت و تکبر در مسئولین 

  .می گردد
  خونریزي. 6-4

ن خون به ناحق را ندارد وکسی حق ریخت. خون در اسالم عزیز از جایگاه محترمی برخورد است
هاي که پایهکند از اینمالک اشتر را نهی می) ع(حتی براي حفظ قدرت، بنابراین امام علی 

از ریختن خون به ناحق بر حذر باش، زیرا «ناحق ریخته استوار کند؛ هاي بهحکومت خود را برخون
عمت و پایان گرفتن زمان چیزى در نزدیک ساختن انتقام حق، و عظمت مجازات، و از بین رفتن ن

خداوند در قیامت اول چیزى که بین مردم حکم . حکومت به مانند خون به ناحق ریختن نیست
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پس حکومت را به ریختن خون حرام . اند کند در رابطه با خونهایى است که به ناحق ریخته مى
 نموده و به تقویت مکن، که ریختن خون حرام قدرت را به سستى کشاند، بلکه حکومت را ساقط

براى تو در قتل عمد نزد خدا و نزد من عذرى نیست، چرا که کیفر قتل عمد . دیگرى انتقال دهد
  )443، ص53نهج البالغه، نامه(». کشتن قاتل است

مردم از ) انتقام(گناه عالوه بر قهر الهی موجب نارضایتی و خون خواهی چرا که ریختن خون بی
  .صاحبان قدرت می شود

  اي مدیریتیهآسیب. 5
  امتیاز دهی. 1-5

 صفات و ویژگی هاي دیگر، به مردم جامعه بر اساس موقعیت هاي اجتماعی یا با دارا بودن
در یک تقسیم بندي می توان آنان را به توده مردم و خواص . هاي گوناگون تقسیم می شوند گروه

  )11، ص1366فاضل لنکرانی، (تقسیم نمود
هاي مردمی است و اصالت با توده» خواص جامعه«و » هاي مردمیدهتو«بین ) ع(در نگاه امام علی 

در ) ع(خوارانی طماع نمود لذا حضرت نباید با امتیاز دهی به خواص جامعه آنها را تبدیل به ویژه
ترینش  ترینش در حق، و همگانى باید محبوبترین امور نزد تو میانه« : بیانی به مالک اشتر می نویسند

ترینش در خشنودى رعیت باشد، چرا که خشم عموم خشنودى خواص را  امعدر عدالت، و ج
و به وقت آسانى و رفاه .اثر است کند، و خشم خواص در برابر خشنودى عموم بى نتیجه مى بى

 مشکالت کم یارى تر، و هنگام انصاف ناخشنودتر، و  تر، و زمان  پر خرج احدى از رعیت بر والى
پذیرتر، ع از عطا دیر عذرتر، و وقت من ارتر، و زمان بخشش کم سپاسدر خواهش و خواسته با اصر

  )428، ص53نهج البالغه، نامه( ».صبرتر از خواص نیست و در حوادث روزگار بى
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ها بیان خواري آنهاي اخالقی صاحبان قدرت سیاسی را ویژهیکی دیگر از آسیب) ع(بنابراین امام 
از اینکه چیزى را ) اي مالک(« : ک باز گوش زد می کندکند؛ و در یک بیان شدیدتري به مالمی

  )444همان، ص (» .به خود اختصاص دهى در حالى که همه مردم در آن مساوى هستند بپرهیز
  شتابزدگى و اهمال کاري . 2-5

آقا تهرانی، ( ».این دست و آن دست کردن«اهمال کاري یعنی : در یک کلمه می توان گفت
شتابزدگی آن است که آدمی به مجرد این که امري به خاطر او خطور و عجله و ) 38، ص 1382

کند اقدام به آن نماید، بدون آن که اطراف آن را مالحظه نماید و در عاقبت آن تأمل کند، و این 
و از راههاي بزرگ شیطان و ان لعین، بسیاري از فرزندان آدم را با . از کم دلی و ضعف نفس است

 ) 218، ص 1371نراقی، . ( انیدهاین صفت به هالکت رس

را دو آسیب و آفت بزرگ براي مدیرت می » اهمال کاري«و » شتابزدگی«در بیاناتی ) ع(امام علی
اي مالک از عجله در « . مالک را شدیدا از این دو آسیب برحذر می دارند) ع(لذا امام . دانند

هر . ش ممکن شده، بر حذر باشکارهایى که وقتش نرسیده، یا سهل انگارى در امورى که انجام
، 53نهج البالغه، نامه(». چیزى را در جاى خودش بگذار، و هر کارى را به موقع خودش انجام ده

444(  
مالک از افرادى نیست که سستى نماید و به « : ستایددر جایی دیگر در مالک را چنین می) ع(امام 

تر است، و شتاب نماید جایى که  نهخطا و لغزش افتد و کندى کند جایى که شتاب دوراندیشا
  )373، ص 13همان، نامه (».  تر است کندى الزم

وجود دارد این است که ایشان این دو آسیب را تؤامان ) ع(نکته جالبی که در فرمایش حضرت
مدیرِ مدبر، کسی است که؛ اوال . ذکر می کند تا نکند مدیر حکومتی دچار افراط یا تفریط گردد

تصمیم گیري را شفاف ببیند و بشناسد و پی آمدهاي مصوبات و برنامه ها را پشت صحنه هاي 
 چرا که .مورد بررسی قرار دهد، از اظهار و اعالم برنامه ها و پروژه هاي خام به شدت پرهیز نماید
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) ع(عجله و شتابزدگی موجب لغزش و لغزندگی در تصمیم گیري ها می گردد که امیرالمؤمنین 
» .شتابکاري موجب لغزش است« :فرمودند و نسبت به آن هشدار داده شده استنیز به آن اشاره 

و ثانیا بعد از شناخت وظیفه و تصمیم گیري الزم در اجرا درنگ ) 267، ص1366تمیمی آمدي، (
یعنی بعد از آنکه خیر بودن کاري . نشود لذا در روایات می خوانیم که در کار خیر عجله کنید

یکى از عوامل مهم و موثر در برنامه ) ع(در واقع امام علی . محه نیستثابت شد، دیگر جاي مسا
  .ریزي را، عنصر زمان معرفی می نمایند که از اهمیت فوق العاده اى برخوردار است

  )هاي مبهم برنامه( ماجرا جویی . 3-5
ضعیت هایی که از حیث نتیجه بخشی ودر کالم پیش گفته مالک را از ورود در برنامه) ع( امام 

از لجبازى در «: داردروشنی ندارند و بر اساس اصول مدیریتی تنظیم نشده است برحذر می
نهج البالغه، (». بر حذر باش که نامعلوم است، یا سستى در آنچه که روشن است) برنامه اي(چیزى

  ) 444، ص 53نامه
  سیاست دروغین . 4-5

و دروغ گویی با مردم، نشانه برخی چنین می پندارند که سیاست با دروغ، همراه است 
در ) ع(وحال آنکه این مطلب در سیاست علوي جایگاهی ندارد لذا امیرالؤمنین. سیاستمداري است

به خدا قسم معاویه زیرك «بیانی سیاست دروغین معاویه خیانت او معرفی می کند نه زیرکی وي؛ 
ر و مکر نکوهیده نبود من از کند، و اگر غد ورزد و گناه مى تر از من نیست، ولى او خیانت مى

ترین مردمان بودم، ولى هر نیرنگى معصیت است، و هر معصیتى نوعى کفر است، و هر  زیرك
سوگند به خدا که من با مکر و .شود اى است که به آن شناخته مى نیرنگ بازى را در قیامت نشانه

  )318، ص200نامه: همان(  ».گردم شوم، و با شدت و سختى ناتوان نمى حیله غافلگیر نمى
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  )فاصله گرفتن و کناره گیري از مردم( خارج شدن رهبرى از صحنه. 5-5
ازجمله آسیب هاي قدرت سیاسی فاصله گرفتن مسئولین از مردم است و به اصطالح پشت درهاي 

  .بسته قرار گرفتن است
رفتن حاکمان چرا که فاصله گرفتن، دوري نمودن، از مردم مخفی شدن و پشت درهاي بسته قرار گ

و مسئولین وکارگزارن موجب دل سردي و ناخشنودي مردم از حکومت و حاکمان و بی اطالعی 
) 365ص: 1388نبوي، .( و نا آگاهی و بی خبري مسئوالن و حاکمان از اوضاع جامعه می شود

  : می فرماید) ره(در نامه پیش گفته خطاب به مالک اشتر ) ع(بنابراین امیرمؤمنان علی 
اى است از  حاکم شعبه بعد از این، پنهان ماندنت را از رعیت طوالنى مکن، که در پرده ماندناما «

و پنهان ماندن حاکم از رعیت حاکمان را از دانستن آنچه بر .تنگ خویى و کم اطالعى به امور
دارد، بر این اساس کار بزرگ پیش آنان کوچک و کار کوچک بزرگ  آنان پوشیده است باز مى

زمامدار انسانى . گردد کند، زیبا زشت گردد و زشت زیبا شود، و حق به باطل آمیخته مى جلوه مى
اى نیست که به وسیله  است که آنچه را مردم از او پوشیده دارند نخواهد دانست، و حق را هم نشانه

یا انسانى هستى که وجودت به : آن انواع راستى از دروغ شناخته شود، و تو یکى از دو مردى
یدن در راه خدا سخاوتمند است، پس نسبت به حق مردم واجبى که باید عطا کنى یا کار نیکى بخش

که باید ادا نمایى علّت روى نشان ندادنت به رعیت چیست؟ یا انسانى هستى مبتال به بخل، که در 
این صورت زود باشد که مردم دست درخواستشان را از تو باز دارند آن گاه که از عطا و بخششت 

با اینکه بیشترین حاجات مردم از تو چیزى است که برایت زحمت و رنجى ندارد، . ا امید گردندن
، ص 53نهج البالغه، نامه( ».از قبیل شکایت از ستمى، یا درخواست انصاف در خرید و فروشى

441(  
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  گانگزینش مدیران ناالیق و کنار زدن شایسته.6-5
چرا که موفقیت یا عدم . با نهایت دقت صورت گیردگزینش و چینش مدیران در هر امرى باید 
در خصوص اهمیت گزینش مدیران ) ع(لذا امام على . موفقیت حکومت ها وابسته به مدیران است

 ».اگر قدرت در دست نابخردان بیفتد، دولتها در معرض نابودى قرار مى گیرند«: می فرماید

 یکی از یارانش محمد بن ابی بکر در هنگامی که مشاهده کردو ) 343ص: 1366تمیمی آمدي، (
اداره شهر مصر ناتوان است، مردي الیق، کارآزموده و مدیري مدبر چون مالک را به والیت آن 

و در .  شده بود، دلجویی کردسامان گمارد و از محمد بن ابی بکر که از این موضوع ناراحت
فرمانداري مصر عزل کردم، در عوض اگر تو را از « : نویسداي به محمد بن ابی بکر نیز می نامه

 تو در آن سامان خوشتر فرماندار جایی کردم که اداره اش بر تو آسان تر و حکومت
  ) 307، ص 34البالغه، نامه نهج(».است

  :پس از شهادت محمد بن ابی بکر چنین می فرماید) ع(همچنین امام 
ر او والی می شد، عمروعاص نمی خواستم هاشم بن عتبه را والی آن جا قرار دهم که اگمن می« 

توانست دروازه هاي مصر را بگشاید، در عین این که هیچ مذمت و سرزنشی متوجه محمد بن ابی 
  )98، ص68همان، خطبه (» .بکر نیست

مدیر قوي در صورت درماندگی کارگزاران و معاونان، می تواند پاسخگوي مردم باشد و کارها را 
در آن « : به مالک در این خصوص چنین فرمان می دهد) ع( علیلذا حضرت. به سرانجام برساند

 53همان، نامه(» .جا که معاونان تو از پاسخ دادن به مشکالت کارگزاران درمانده اند خود اقدام نما
 )440ص

به معناي حضور مناسب ترین و » تخصص گرایی«یا » شایستگی«بنابراین همانطور که اصل 
عی خود؛ نقش بسیار مهمی در مدیریت و رهبري دارد به همان میزان ترین افراد در جاي واق کارا
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حاکمیت افراد ناالیق یا عناصري که در سیستم سیاسی و اجتماعی مسئولیتی فراتر از ظرف و شأن 
  . خود اشغال کرده اند، موجب انحراف، انحطاط و عقب ماندگی جامعه خواهد شد

  پرداختن به حواشی و وانهادن وظایف . 7-5
کی از نقاط ضعف دستگاه هاي اجرایی، کم کاري و انجام ندادن کارهاي اولیه و حیاتی در ی

کوتاهی زمامداران در انجام مسؤولیت و پرداختن به ) ع(امام علی. حوزه وظایف تعیین شده است
کارهاي فرعی و غیرمرتبط با مسؤولیت را یکی دیگر از عوامل آسیب پذیري نظام و حکومت و 

شدن مرزها، سلب امنیت از شهرها، ناراضی شدن رهبر از کارگزاران و نشانه بی کفایتی سبب ناامن 
  .معرفی می کند

و . حضرت در نامه اي به کمیل بن زیاد نخعی، والی هیت، اقدام او را در حمله به قرقیسا نسنجیده
جنگ با اقدام تو به ! اي کمیل« :رها ساختن حوزه مأموریتش را نکوهش می کند و می فرماید

مردم قرقیسا در مقابل رها کردن پاسداري از مرزهایی که تو را بر آن گمارده بودیم و کسی در آن 
البالغه، نامه  نهج( ».جا نیست تا آن را حفظ کند، و سپاه دشمن را دور سازد، اندیشه اي است باطل

  ) 450، ص62
به من خبر رسیده « : نویسداي به منذر بن جارود حاکم اصطخر چنین میهمچنین حضرت در نامه

است که کارهاي بسیاري را بر زمین می گذاري و به سرگرمی و تفریح و صید بیرون می 
حضرت او را عزل کرد و از وي سی هزار درهم غرامت ) 204، ص2ج: یعقوبی، بی تا(»...روي

  )همان(گرفت
  عدم نظارت بر کارگزاران. 8-5

ترده، همه امور حکومتى خویش را زیر نظر مى داشت و با تدبیر و سازمان دهى گس) ع(امام علی 
در یک برنامه نظارتی دقیق به اداره کشور مى پرداخت، به خصوص درباره کارگزاران حکومتى، 

در ) ع(امام . تالش و قاطعیت بیشترى به کار مى برد تا آنان از مدار قانون و حکم خدا خارج نشوند
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اي مالک « ل سازمان نظارت و بازرسى تاکید می نماید؛ فرازي از عهدنامه مالک، بر ضرورت اص
  )435، ص 53نهج البالغه، نامه (»  سپس در امور کارگزاران حکومتت دقت کن

  : ي دولت خویش، دو نوع شبکه بازرسى و کنترل ایجاد کرده بود براى مجموعه) ع(امام
  ؛ »آشکار «-
 » مخفی «-

یشتر به شکل انفرادى و گاهى نیز به صورت گروهى بازرسی آشکار، به تناسب و اهمیت موضوع، ب
طى حکمى مأموریت داد که ) والى عین التمر(انجام مى گرفت؛ چنان که امام به کعب بن مالک 

بر حوزه خدمت خود کسى را جانشین « :با مأموران تحت امر خود، منطقه وسیعى را بازرسى نماید
ین شهرستان سواد بگذرى و در میان دجله و گذار و با گروهى از کسان خود بیرون رو تا بزم

عذیب از کارمندان من پرسش کنى و در روش ایشان بنگرى، سپس تا بهقبادها بازگردد و همراهى 
با آنها را در عهده گیر و فرمان خدا را در آنچه از این سرزمینها در عهده تو نهاده بکار بر، و بدان 

شود، پس نیکى کن، خدا با ما و با  ان پاداش داده مىآید و بد که هر کار پسر آدم بحساب او مى
  )204، ص2یعقوبی، بی تا، ج(» .تونیکى کند و از آنچه انجام دادى براستى مرا آگاه ساز و السالم

دانست؛ به نظارت پنهانى نیز بسیار معتقد بود و آن را براى اصالح امور بسیار کارساز مى) ع(امام
هاى صحیحى که به زیان آنان ند با لطایف الحیل بازرسان را از گزارشزیرا اي بسا کارگزاران بتوان

اینان با بازرسى و نظارت پنهان، . هایى در اماننداست باز دارند، اما بازرسان مخفی از چنین آسیب
بیم و هراس مدیرانى را که قصد تخلف و خیانت دارند، افزون مى کنند و این خود عامل افزایش 

  . یتى مسؤوالن مى شودضریب کارى و امن
چنین نظارتى را براى والیان خویش نیز دستور مى داد مثالً براى مالک اشتر ) ع(لذا امیر مؤمنان علی

   :مى نویسد
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اي مالک به کارهاي زیر دستانت رسیدگى کن، و جاسوسانى از اهل راستى و وفا بر آنان بگمار، «
ان و مداراى با رعیت ت دارى ایشزیرا بازرسى پنهانى تو از کارهاى آنان سبب امان

 )435، ص 53البالغه، نامه  نهج(». است

همچنین به مالک اشتر فرمان می دهد که به گزارشات بازرسان ترتیب اثر دهد و با ) ع(امام 
پس، اگر تنى از ایشان به خیانت دست یازید «قاطعیت خیانتکاران را به سزاي اعمال زشتشان برساند

 از راههاى گوناگون چنین خبرى را تأیید کرد، بى نیاز از گواهى گواهان، به و گزارش بازرسانت،
تنبیه اش دست بگشا و به میزان کردار نادرستش، بازخواستش کن، سپس در جایگاه خوارى 

این ) 436همان، ص(».بنشانش؛ داغ خیانت بر او بگذار و قالده ننگ و بدنامى به گردنش بیاویز
  . پذیر شدن نظام نظارتی می شودشدت و قاطعیت مانع آسیب

 آسیب هاي اجتماعی. 6
  فتنه، بحران و آشوب اجتماعی. 6- 1 

. وجود فتنه ها، بحران ها و آشوب هاي اجتماعی زمینه عدم شناخت حق و باطل را فراهم می آورد
آلود براي خود به دهد تا از این آب گلي مناسبی را براي مخالفان فرصت طلب قرار میو زمینه

ها آن گاه که  فتنه « :دهد در این زمینه هشدار جدي می) ع(امام علی . صید ماهی مشغول شوند
. شوند که هست، نشان داده می روي آورند با حق شباهت دارند و چون پشت کنند، حقیقت چنان

 ها چون گرد بادها فتنه. شوند گذرند، شناخته می شوند و چون می آیند شناخته نمی ها چون می فتنه
  )       137، ص92نهج البالغه، خ  (».کنند چرخند از همه جا عبور می می

فتنه آغازش چون دوران جوانی پرقدرت و زیبا و آثارش چون آثار «: فرماید و یا در جاي دیگر می
  )200، ص151همان، خطبه (» .هاي سخت زشت و دیر پاست باقیمانده بر سنگ

ي اجتماعى خلیفه سوم را در معرض خطر قرار داد، طى در زمانى که بحران و آشوب ها) ع(امام 
در هنگام بحران امور بر «: گفتارى بسیار خوب به رابطه فتنه ها و سقوط قدرت سیاسی پرداخت
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مردم مشتبه مى گردد، فتنه و آشوب فراگیر مى شود، بنابراین مردم حق را از باطل تشخیص نمى 
 موج به این طرف و آن طرف مى رود و در آن  در بحران و آشوب همانند- جامعه - دهند و 

سکان دار کشتى، قدرت کنترل کشتى . بحران مردم دچار آشفتگى و بلواى مخصوصى مى شوند
را از دست مى دهد و اعتراضها و آشفتگیها و بى نظمیها پدید مى آید و جامعه برقرار نخواهد 

  )234، ص124همان، خ(».ماند
                             

تقسیم ناعادالنه امکانات بطور عموم در نقاط مختلف  (تبعیض هاى اجتماعى. 2-6
  ).یک سرزمین

عدالت اجتماعی و مبارزه با تبعیض هاي اجتماعی ) ع(در سیره گفتاري و رفتاري امیرمؤمنان علی 
 بویژه این که عدالت اجتماعی در نهج البالغه به صورت یک. از جایگاه ویژه اي برخوردار است

نظریه اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مورد توجه قرار می گیرد و به شکل یک ناموس بزرگ 
 تبعیض بدین معناست که درمیان افراد هم پایه و همسان، بی دلیل فرد یا  .اسالمی جلوه می کند

  :در بیانی می فرمایند) ع(افرادي را برتر به شمار آوریم لذا امام 
ند سبحان، براى من، بر شما به جهت سرپرستى حکومت، حقّى پس از ستایش پروردگار، خداو« 

تر از آن است  قرار داده، و براى شما همانند حق من، حقّى تعیین فرموده است، پس حق گسترده
حق اگر به سود کسى اجرا شود، ! که وصفش کنند، ولى به هنگام عمل تنگنایى بى مانند دارد

د، و چون به زیان کسى اجراء شود روزى به سود او نیز ناگزیر به زیان او نیز روزى به کار رو
اگر بنا باشد حق به سود کسى اجراء شود و زیانى نداشته باشد، این . جریان خواهد داشت

ها، به خاطر قدرت الهى بر بندگان، و عدالت او بر  مخصوص خداى سبحان است نه دیگر آفریده
ن خداوند حق خود را بر بندگان، اطاعت تمام موجوداتى که فرمانش بر آنها جارى است لک
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خویش قرار داده، و پاداش آن را دو چندان کرده است، از روى بخشندگى و گشایشى که خواسته 
   ) 333، ص216همان، خطبه(».به بندگان عطا فرماید

  تحریک عوامل نژادى و قومى . 3-6
شمه اختالفات بسیار و تحریک عوامل نژادى و قومى مختلف یک جامعه، باعث پراکندگی و سرچ

  .      موجب تجزیه یک کشور خواهد بود
دهد و از عواقب سوء پیروى این خط  به مخاطبان خود مستقیماً هشدار مى) علیه السالم( امام

هاى واهى تعصبات قبیلگى و برترى قومى بر قوم  دارد و کسانى را که به بهانه شیطانى بر حذر مى
افروختند با اخطارهاى کوبنده خود از این راه باز  ال را مىدیگر آتش اختالف و جنگ و جد

آگاه باشید شما در سرکشى و ستم افراط کردید و براى دشمنى آشکار با «: فرماید  دارد و مى  مى
به هوش باشید، بترسید و بر  ...خدا و مبارزه با مؤمنان راستین به فساد در زمین و ستیز برخاستید

بزرگترها و رؤسایتان، همانها که به سبب موقعیت  )کورکورانه(اعت حذر باشید از پیروى و اط
شمرند، اعمال نادرست خود را به خدا   خود، تکبر مى ورزند و خویش را باالتر از نسب خود مى

خیزند تا با قضایش ستیز کنند و بر نعمتهایش چیره  دهند و به انکار نعمتهاى او بر مى نسبت مى
 بنیان تعصب و ستون و ارکان فتنه و فساد و شمشیرهاى تکبر شوند، زیرا آنها اساس و

  )289، ص192همان، خطبه (».اند جاهلیت
عالوه بر این که . پرستی و قومیت گرایی، از صفاتی است که مانع رشد و دیدن افق ها است نژاد

  .افراد متعصب، بازیچه استعمارگران نیز واقع می شوند
  آسیب هاي همکاران. 7
   ون شکنىقان. 1-7

وجود قوانین و مقررات در جوامع از ضروریات زندگی بشري است؛ ولی مهمتر از خود قانون، 
در بسیاري از کشورها، زیباترین قوانین، تدوین می شود؛ اما در مقام عمل . عمل به آن است
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 کارگزاران اما. اگر چه عمل به قانون براي همه وظیفه است. بسیاري از افراد پایبند به قانون نیستند
و از ) ع(قانونمندي همواره مورد تأکید امام علی .هر نظام به مراتب باید قانونمندترین انسانها باشند

کارگزاران خویش را از قانون گریزي ) ع(و همیشه حضرت . هاي عالیه ایشان بوداهداف و آرمان
قانون و لو به شکل معتقد به پایبندي ) ع(و قانون شکنی بر حذر می داشت تا جایی که امام 

عدم وجود نظم اجتماعی و قانونمداري و به دنبال آن ) ع(امیر مؤمنان. نامطلوب قانون بوده است
شیر درنده  « :برقراري امنیت را از اسارت انسان در چنگال حیوانی درنده بدتر می داند و می فرماید

، 6، ج 1404ابن ابی الحدید، ( ».کننده و سلطان ظالم بهتر از آشوب مداوم بهتر است از سلطان ستم
  )322ص 

  : هم در گفتار و هم در رفتار شخصیتی قانون گرا بوده است) ع(امام علی 
بدانید اگر « : قبل از بیعت با مردم فرمود) ع(امام علی: در مقام گفتار) ع(اي از قانونمندي امام نمونه

کنم، و به گفتار هیچ گوینده  ا رفتار مىدانم با شم خواسته شما را پاسخ دهم بر اساس آنچه خود مى
و اگر رهایم کنید مانند یکى از شما خواهم بود، . کنم اى توجه نمى و سرزنش هیچ سرزنش کننده

» .سپارید مت خود را به او مىو شاید شنواتر و فرمانبردارتر از شما براى کسى باشم که حکو
مالت به مردم اعالم نمود که ایشان در صدد با این ج) ع(امام علی) 136، ص92البالغه، خطبه نهج(

اداره خواهد شد که  )ص(که بر اساس قانون خدا، سنت پیامبر. اندمنداي ضابطهتشکیل جامعه
زیرا بعضی با بی عدالتی و قانون . تحمل چنین جامعه اي براي برخی از مردم مشکل می باشد

. ن مند علوي براي آنان مشکل بودشکنی حاکمان قبل عادت کرده بودند که تحمل حکومت قانو
   .قیام مردم علیه عثمان بن عفان به خاطر تعطیل احکام و قانون شکنی هاي او شکل گرفت

خود نیز در مقام عمل پایبند قوانین و ضوابط ) ع(حضرت علی: اي از قانونمندي امام در رفتارنمونه
 که زرهش را دزدیده هر دو به بودند چنانچه که در زمان حکومتش از یک فرد ذمی شکایت کرد
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. دهدشاهد و بینه نداشت، دادگاه حق را به جانب فرد ذمی می) ع(دادگاه احضار شدند و چون علی
 )105، ص 2، ج 1379ابن شهر آشوب، (

                                        کارمستشاران و برنامه ریزان طاغوتی و خیانت .2-7
اوران حکومتى افراد وفا دار نباشند ضربه هاى خطرناکی را، در مقطع هاى اگر برنامه ریزان و مش

هنگامی که راجع به وزرا و کارگزاران رژیم ) ع(امام علی . مختلف بر پیکر نظام وارد می کنند
. پیشین به مالک اشتر هشدار مى دهد؛ که باید آنان را از رأس برنامه نویسی و مشاوره کنار بگذارد

بدترین دستیارانت کسانى اند که براى اشرار پیش از تو وزیر بوده و هر که در جرائم «: می فرماید
مبادا این افراد که در دولت جنایتکاران و در « )430 ص53همان نامه( ».آنان مشارکت داشته است

جرائم آنان مشارکت داشته اند همراز و محرم اسرارت شوند، زیرا اینان یاوران گنهکاران و 
  ».ستمکارانندبرادران 

ویژگی هاي دارند که به دو مورد از این ) ع(مستشاران و برنامه ریزان از دیدگاه امیرالمؤمنین 
  :ویژگی ها اشاره مى شود

ابن .(در گفتارت با کسانیکه خوف خدا را در دل دارند مشورت کن خشیت الهى داشته باشد؛ -
  )                   368ص: 1366شعبه حرانی، 

تمیمی آمدي، (»با عقال مشورت کن تا از لغزش ها و پشیمانى ها در امان باشى« شد؛عاقل با -
 )442ص: 1366

   تملق و چاپلوسی. 3-7
 بنابراین، چاپلوس به ".کاري زبانی و فریب چاپلوسی عبارت است از خوشامدگویی همراه با چرب

خویش را جذب نماید و مخاطب  کوشد تا شود که با ظاهري آکنده از فروتنی، می کسی گفته می
شغلی، اداري و فامیلی و دوستانه، با  در برخوردها، داد و ستدها و دید و بازدیدهاي. فریب دهد

به .شوند متعارف نسبت به دیگران احترام قائل می شویم که بیش از اندازه کسانی رو به رو می
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 و شیرین و جذاب، اما غیر اي به دیگران، گفتاري نرم عالقه گونه افراد، که بدون شناخت یا این
   ) 17، ص1386هدایتی، .( گویند دارند، زبان باز یا چاپلوس می متعارف

چرا که . هم بوده است) ع(چاپلوسی و تملق؛ نوعی آفت زبانی است که مورد نکوهش معصومین 
حرکت، ستایش شوندگان دروغین را فخرفروش، مغرور و خودبین بار می آورد و براي ستمگران 

و در نتیجه موجب سستی و خیانت . انتکاران نیز، نوعی تأیید و تشویق عملی به شمار می آیدو خی
مدح و ثناى زیاد کبر و خود نمایى « : در این رابطه مى فرماید) ع(لذا امام على . مسئولین می شود

  ). 466، ص1366تمیمی آمدي، (».به وجود مى آورد و از عزت دور مى کند
فین بود، روزى رزمندگان قهرمان اسالم در محضرش اجتماع کردند، امام در جبهه ص) ع(امام 

در این سخنرانى بعد از حمد و ثناى الهى درباره حقوق زمامدار اسالم بر . براى آنها سخنرانى کرد
در این هنگام دیدند، مردى از اصحابش بپاخاست .پیروانش سخن پر ارزش و مهمى را بیان داشت

تعریف کرد و اطاعت و ) ع(این سخنرانى، آن حضرت را ستود، از مقام على و سخنرانى کرد و در 
نپسندید که او، آن حضرت را ) ع(امام  پیروى خود را از فرمان امام، در همه حال اعالم داشت

سزاوار :بنابراین فرمود) با اینکه مقام و ارزش امام بسیار بیشتر از این حرفها و ستایشها بود(بستاید 
 که عظمت و شکوه خدا، در نظرش بزرگ است، همه چیز جز خداوند در نظرش است آن کس
بدترین حاالت رهبران در پیشگاه صالحان این است که گمان برده آنها مرعوب و ... کوچک باشد

من این را نمى پسندم که ... فریفته تفاخر شده اند، و جلوه برترى جویى، آنها را فرا گرفته است
 موضوع راه یابد که من مدح و ستایش را دوست دارم و از شنیدن آن لذت حتى در ذهن شما این

و فرضا اگر دوست مى داشتم که مرا بستایند، ولى ترك آن . مى برم، من بحمداهللا این گونه نیستم
را انتخاب مى کردم، بخاطر اظهار حقارت و کوچکى در برابر خداى سبحان و بزرگ که از همه 

خداوند . همانا من و شما بندگان و مملوك خداوند یکتا هستیم ارتر استکس به مدح و ثنا، سزاو
آنچنان بر ما مسلط است که ما خودمان بر خود، آنگونه تسلط نداریم خداوند ما را از آنچه بودیم 
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و پس از تیره دلى . به جاى گمراهى، هدایت بخشید. خارج ساخت و به سوى رستگارى روانه کرد
به این ترتیب مى ) 335، ص216نهج البالغه، خطبه (» صیرت و شناخت دادو کور ذهنى، به ما ب

   .از مدح رخ به رخ، نهى کرد و آن را ناپسندشمرد) ع(بینیم امام على 
حد و مرز )ع(البته این امر نباید موجب تفریط در تشکر و ستایش خدمتگذاران شود لذا امام على 

: راکه مورد ستایش قرار گیرد، مشخص فرمودهچاپلوسى و عکس آن کوتاهى در تمجید از کسى 
مدح و ثناى کسى بیش آنچه در اوست چاپلوسى و کوتاهى کردن در آنچه شایسته ذکر است یا «

  )535، ص347نهج البالغه، کلمه(».از روى ناتوانى یا از روى حسد مى باشد
  آسیب هاي اقتصادي. 8
   رشوه گرفتن دست اندرکاران و کارگزاران حکومت. 1-8

اضافه بر . رشوه یک پدیده شوم اجتماعی است و از مصادیق بارز فحشا و فساد محسوب می گردد
مفاسد فردي، بزرگ ترین مانع اجراي عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید و رواج این 

گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال عمل ناصواب موجب می
یرا مستمندان و طبقه متوسط قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه قوانین بازیچه تازه شود، ز

) مستمندان و ضعیفان(اي در دست اغنیا و اقویا براي ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان 
  .خواهد شد

طرف   برمى خوانیم که او براى پیروزى» اشعث بن قیس«در نهج البالغه در داستان هدیه آوردن 
لذیذ به در  متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفى پر از حلواى )ع(دعواى خود در محکمه عدل على 

 سوگواران بر عزایت« :بر آشفت و فرمود) ع(  آورد و نام آن را هدیه گذاشت امام) ع( خانه على

به خدا  ...اشک بریزند، آیا با این عنوان آمده اى که مرا فریب دهى و از آیین حق باز دارى؟
پوست جوى را از  سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمانهاى آنها است به من دهند که

جویده اى در دهان ملخ  دهان مورچه اى به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد، دنیاى شما از برگ
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غه، نهج البال(» زودگذر چه کار؟  براى من کم ارزش تر است على را با نعمتهاى فانى و لذتهاى
  )347، ص 224خطبه 

   )عدم قدرت خرید مردم(پایین بودن در آمد مردم . 2-8
) ع(فقر و تهیدستی مردم، عامل دیگرى براى اضمحالل قدرت سیاسی است تا جایی که امام 

ویرانى یک جامعه را نتیجه فقر مردم مى داند و این نکته ظریف را آن حضرت با تاکید زیاد بیان 
و زمین جز با تنگدستى ساکنان آن ویران «ما یؤْتَى خَرَاب الْأَرضِ مِنْ إِعوازِ اهلِها و إِنَّ: مى فرماید

 )436، ص53همان، نامه( ».نشود

اي زاینده بسیاري از معضالت سیاسی، اجتماعی و اقتصادي است که جامعه را به فقر در هر جامعه
  :به برخی از این آسیب ها اشاره شده است) ع(که در بیانات امام علی. انحطاط و بیراهه می کشاند

 )500ص 165نهج کلمه ( تهیدستى مرگ بزرگتر است -

 تهیدستى دین را ناقص؛ -

  کند؛ و عقل را سرگردان مى -
  )531ص325نهج کلمه.( است) در اجتماع(و پدید آورنده دشمنى  -
 )365غررص.(تنگدستی اخالق را زشت می کند -

 )129 صنزهه الناظر(ناداري کلید نکبت است -

هاي گوناگونی در آن رواج اي که اقتصاد آن بیمار است، بزهکاري، فساد اخالقی و رذیلتجامعه
ي اقشار و طبقاتش چه مسئوالن و چه آحاد جمعیتیش رو به داشته باشد، چنین جامعه اي با همه

  .سقوط است
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  آسیب هاي سیاسی. 9
  )انتقادهاى سالم ترس مردم از بیان  خفقان و(عدم آزادى سیاسی . 1-9

عدم آزادي و نقش آفرینی مردم در قدرت سیاسی؛ یعنی نبود انتخابات و رأي آزاد یکی دیگر از 
مردم نباید در رأي دادن و بیعت با یک زمامدار هیچ گونه فشار، . آسیب هاي قدرت سیاسی است

  .خاب کنندتطمیع و تهدیدي را متحمل شوند بلکه مردم باید با آزادي کامل و بینایی انت
و مردمان با من بیعت « : بیعت مردم با خود را این گونه توصیف می نماید) ع( بنابراین امام علی 

  )364، ص1نهج البالغه، نامه(» .کردند بدون اکراه و اجبار، بلکه با میل و اختیار
براي بی گمان عموم مردمان با من بیعت کردند نه  «: در جاي دیگر می فرماید) ع( و نیز حضرت

آن که دست قدرت من گشاده بود و زوري در کار بود، یا مالی آماده بود و تطمیعی صورت 
  ) 446، ص54همان، نامه(» .گرفته بود

این است که صاحبان قدرت سیاسی فضاي ) ع(هاي سیاسی، از نگاه امام علی از جمله آزادي
زادانه انتقادهاي خود را بدون هیچ سیاسی جامعه را نباید به سمت خفقان بکشند؛ بلکه جامعه باید آ

آن سان که با « : گونه مالحظه کاري و ترس از تحت تعقیب قرار گرفتن به گوش مسؤلین برسانند
و آن محافظه کاري ها را که با تیز خویان . جباران و سرکشان سخن می گویند با من سخن مگویید

. به طور تصنّعی و با سازشکاري آمیزش مکنیدو با من . و مستبدان روا می دارند، با من روا مدارید
و تصور نکنید که من خواهان آنم که مرا . و مبادا گمان کنید که شنیدن حق بر من سنگین است

بزرگ انگارید، زیرا هر کس که شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت و دادخواهی نمودن بر او 
  )323، 206همان، نامه(». سنگین باشد، عمل به حق و عدالت بر او سنگین تر باشد

تو موظفی جلساتی با مردم بگذاري تا مردم، هر کس،  هر « : در عهد نامه مالک اشتر نیز می فرماید
تو باید فرصت هایی . سخنی چه دادخواست چه پیشنهاد و انتقاد دارند بدون دغدغه صحبت کند

ی را در اختیار مردم باشی،  در باید اوقات. در اختیار مردم قرار دهی تا به راحتی با تو صحبت کنند
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و براي خدایی که تو را آفریده است فروتنی پیشه . یک مجلس عمومی و نه گزینشی تا همه بیایند
کنی، بدون تشریفات و بدو ن عوامل کنترل کننده تا این که گوینده بدون ترس و نگرانی به 

 » .راحتی سخن گوید

ر دادن، انتقاد کردن و دادخواهی نمودن را بقاي نتیجه ایجاد این فضاي آزاد نظ) ع(سپس حضرت
 ).339، ص53همان، نامه(حاکمیت 

  جار و جنجال گروه هاي سیاسی تفرقه و. 2-9
از » وحدت کلمه«تقویت نقاط مشترك فکري و زدودن ریشه اختالفات سیاسی جامعه یعنی؛ 

 بوده است؛ آنجا که قرآن فرامین خداوند متعال و اهداف عالیه تمام انبیاء الهی از آدم تا خاتم
و همچنین ) آل عمران103(»همه به رشته الهی چنگ زنید و متفرق نشوید« : کریم می فرماید

نیز در نهج البالغه تجمع و تعاضد ملی یک ملت را، از مظاهر رحمت ) ع(امام علی .  شوري13آیه
 شوید، که دست خدا بر و با جماعت همراه« : واسعه و قدرت الیزال خداوند متعال معرفی می کند

سر جماعت است، و از تفرقه و جدایى بپرهیزید، که یکسو شده از مردم بهره شیطان است، چنان 
  )185، ص127نهج البالغه، خطبه (».که گوسفند دور مانده از گله نصیب گرگ است

 در صورتى که رهبران یک جامعه بخواهند، نظام حکومتى شان دوام داشته باشد باید از رشد
عواملى موجب اختالف، تفرقه و جدایى مردم مى شود، جلوگیرى کنند و در صدد از بین بردن 
آنها باشند و تالش کنند که زمینه تفرقه پدید نیاید چون اگر اختالف و تشتت به وجود آمد، نابود 

مى توان ) ع(به عبارت کوتاه تر و از زبان حضرت علی. کردن آن کار شاق و دشوارى است
گر جامعه بخواهد پا بر جا بماند، باید از عواملى که ستون فقرات جامعه را در هم مى  ا:گفت

در تفاوت « :می فرماید) ع(شکنند و آن را در هم جدا مى کنند دورى گزینند، آنجا که حضرت
وضع امم گذشته در نیکى و بدى اعمالشان اندیشه کردید، آن کارى را اختیار نمایید که عزت 

ب تأمین شد، و دشمنانشان از عرصه حیاتشان دور شدند، و زمان سالمتیشان طوالنى آنان بدان سب
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گشت، و نعمت در اختیارشان قرار گرفت، و پیوند کرامت آنان استوار شد، به این معنى که ازتفرقه 
اجتناب کردند، و بر الفت پایدارى نمودند، و یکدیگر را به آن تشویق و ترغیب کردند و سفارش 

 و از امورى که ستون فقراتشان را درهم شکست، و قدرتشان را قرین سستى کرد دورى .نمودند
ها، و ناموافق بودن نفوس، و دست از یارى یکدیگر  از کینه ورزى قلوب، و عداوت سینه:نمایید

پس بنگرید که آنان چگونه بودند به همگامى که جمعیت ها متحد و اندیشه ها متفق و ...کشیدن
 دستها با هم یار و شمشیرها یارى کننده یکدیگر و بینش ها نافذ و عمیق و تصمیم ها دلها معتدل و

همه یکى شده، آیا در سراسر زمین فرمانروا و بر همه جهان حاکم نشدند؟و همچنین به پایان کار 
 آنان بنگرید که میانشان جدایى افتاد و الفتها به تشتت گرایید و به گروه هاى متعدد تقسیم شدند و

 )296، ص192همان، خطبه (»...دسته دسته با هم به ستیز برخاستند

 - به خدا قسم -چه شگفت انگیز است « : چقدر از تفرقه مى نالد) ع(مالحظه نمایید که امام 
 بر باطلشان و تفرقه و جدایى شما از یکدیگر در حقتان، قلب -  باند معاویه -اجتماع این گروه 

   )همان(»ه و غم را به طرف انسان مى کشاندانسان را مى میراند و اندو
آرى جامعه اي که در آن تفرقه، اختالف، درگیري و جناح بندي و کشمکش هاي سیاسی رواج 
داشته باشد، هر چند پیرو حق و اهل دین و داراي رهبر سیاسی توانمند باشد شکست آنان را تهدید 

 .می کند

  نتائج. 10
  .هاي مختلفی مواجه می باشد با آسیبگیري   هر قدرت سیاسی پس از شکل-
عدم مشروعیت «، »کاهش کارایی و تزلزل قدرت سیاسی«هاي قدرت سیاسی آمد آسیب پی-

  . می باشد» زمینه تغییر سریع در وفاداري مردم به حکومت«و » حاکمیت
  .»توانایی اعمال اراده در امور عمومی«:  قدرت سیاسی عبارت است از-
  .درت سیاسی امر مذموم و مورد نکوهش است در نگاه مسیحیت ق-
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  . در نگاه اسالم قدرت چه از نوع مادي و چه از نوع معنوي، امري ارزشی است-
هاي قدرت سیاسی را اعتقادي، در نهج البالغه برخی از آسیب) ع( می توان از دیدگاه امام علی -

  .اخالقی، مدیریتی، اجتماعی، همکاران، اقتصادي و سیاسی نام برد
در نهج البالغه بزرگترین و ریشه اي ترین آسیب قدرت سیاسی یاد ) ع( از دیدگاه امام علی -

  .کرد، آسیب هاي اعتقادي و معرفتی است
 رعایت اخالق چه در شکل شخصی و چه اجتماعی، به عنوان یک اصل اساسی در نظام مدیریت -

  .باشداسالمی مطرح می
  .امل مهم و موثر در برنامه ریزي، عنصر زمان می باشدیکى از عو) ع( از دیدگاه امام علی -
 حاکمیت افراد ناالیق یا عناصري که در سیستم سیاسی و اجتماعی مسئولیتی فراتر از ظرف و -

  . شأن خود اشغال کرده اند، موجب انحراف، انحطاط و عقب ماندگی جامعه خواهد شد
  .یر شدن نظام نظارتی می شود شدت و قاطعیت در برخورد با متخلفان مانع آسیب پذ-
 وجود فتنه ها، بحران ها و آشوب هاي اجتماعی زمینه عدم شناخت حق و باطل را فراهم می -

  .آورد
 عدالت اجتماعی در نهج البالغه به صورت یک نظریه اجتماعی، سیاسی و اقتصادي مورد توجه -

  .کندقرار گرفته است و به شکل یک ناموس بزرگ اسالمی جلوه می
عالوه بر این که . پرستی و قومیت گرایی، از صفاتی است که مانع رشد و دیدن افق ها است نژاد -

  .افراد متعصب، بازیچه استعمارگران نیز واقع می شوند
  .               کارگزاران هر نظام به مراتب باید قانونمندترین انسانها باشند-
دن و دادخواهی نمودن رمز بقاي حاکمیت سیاسی  ایجاد فضاي آزاد براي نظر دادن، انتقاد کر-

  . است
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اي که در آن تفرقه، اختالف، درگیري و جناح بندي و کشمکش هاي سیاسی رواج  جامعه-
داشته باشد، هر چند پیرو حق و اهل دین و داراي رهبر سیاسی توانمند باشد شکست آنان را تهدید 

  .کندمی
  منابع 

  .قرآن کریم
  ).ساس نسخه صبحی صالحبر ا(نهج البالغه 

  .مکتبه آیه اهللا مرعشی نجفی: ، قمشرح نهج البالغه ق، 1404ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبه اهللا
  .جامعه مدرسین: ، مصحح علی اکبر غفاري، قمتحف العقولش، 1366ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، 

  .مهعال: ، قم)ع(مناقب آل طالب ش، 1389ابن شهرآشوب مازندرانی، 
 4،  پژوهشنامه حقوق و علوم سیاسی،  شماره نگرش مدرن به مفهوم قدرت سیاسیش،  1386اشرف، علی، بهار

  .141 تا 123 صفحه، از 19نظري،  
 16، 64، معرفت، شماره؛ بررسی علل، راه کارها و درمان)تعلل ورزیدن(اهمال کاري ش، 1382آقا تهرانی، مرتضی، 

  .53 تا 38صفحه، 
  .چاپار: ، تهرانفرهنگ علوم سیاسیش،  1387قا و مینوي افشاري راد، بخشی، علی آ

دفتر : ، مصصح مصطفی درایتی، قمتصنیف غررالحکم و دررالکلم ش، 1366تمیمی آمدي، عبدالواحد بن محمد، 
  .تبلیغات

ی موسسه تدوین و نشر آثار عالمه محمد تق: ، تهرانحکمت اصول سیاسی اسالم ش، 1389جعفري، محمدتقی، 
  جعفري

، زیر نظر علی اکبر )ع(، درج شده در دانشنامه امام علی آسیب شناسی حکومتش، 1387حقیقت، سید صادق، 
  پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی: رشاد تهران

  .ي مدرسین حوزه علمیه قمدفتر انتشارات جامعه: ، قمتفسیر المیزان ق، 1417طباطبایی، سید محمد حسین، 
  .دفتر نشر فرهنگ اسالمی: ، تهران)ع(آیین کشور داري از دیدگاه امام علی ش، 1366مد، فاضل لنکرانی، مح

  .موسسه بوستان کتاب: ، قممدیرت اسالمی ش، 1388نبوي، محمد حسن،  
  .هجرت: ، قممعراج السعاده ش، 1371نراقی، مال احمد، 
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، ترجمه عزت اللّه فوالدوند، مجله یهاي تحقیق در قدرت سیاس شیوه ش، 1368نویمان، فرانتس، بهار و پاییز 
  424تا399 صفحه، 26، 5و4فرهنگ، شماره
  .عروج: ، تهرانتملق و چاپلوسی ش، 1386هدایتی، ابوالفضل، 

  .دار صار: یعقوبی، احمد بن ابى یعقوب المعروف، بی تا، تاریخ یعقوبى، بیروت
www.pajoohe.com 
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   البالغهحکمرانی مطلوب از منظر نهج
  

استادیار گروه مدیریت بازرگانی و دولتی دانشگاه شاهد (عبدالرضا بیگی نیا 
  )نویسنده مسؤول(

 )استادیارگروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه شاهد(محسن عابدي 
  ) دانشگاه شاهددانشیار گروه علوم تربیتی(اکبر رهنما 

مدیریت نیروي کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش (فرشته توکلی سعادت 
 )انسانی

  
  چکیده

ي طوالنی دارد و به  ر سابقهي بش آنچه امروز حکمرانی مطلوب نامیده می شود، در اندیشه
با بررسی نظریات مختلف در می . هاي گوناگون در آثار اندیشمندان مطرح شده است صورت

در . ان ها استي حتمی و تخلف ناپذیر هرگونه اجتماعی از انس یابیم که نهاد حکومت، الزمه
ي امام علی علیه السالم نیز، به چگونگی حکومت کردن و حکمرانی به شیوه اي مطلوب،  اندیشه

این مقاله مستخرج از پژوهشی بر روي متن کتاب شریف نهج البالغه . توجهی ویژه شده است
ا استفاده از ب. است و به بررسی مؤلفه هاي حکمرانی از منظر امام علی علیه السالم پرداخته است

روش تحلیل محتوا، گزاره هاي مرتبط با حکمرانی از متن نهج البالغه استخراج و سپس با 
، داده هاي مورد نظر، تجزیه و تحلیل شده SPSSکُدگذاري داده ها و بهره گیري از نرم افزار 

  .است
 ظلم  حاکمیت قانون، عدالت و:حاصل نهایی پژوهش، استخراج و تدوین یازده مؤلفه شامل

ستیزي، مساوات، مشارکت پذیري، خود نظارتی به جاي نظارت بر مردم، زمینه سازي براي 
حرکت مردم به سوي خداوند، ابهام زدایی از افکار عمومی، زمینه سازي براي اقتصاد سالم و پویا، 

و ي مستضعف جامعه، تأمین امنیت جامعه و پاسخگویی در برابر خداون  ي شئون زندگی طبقه اداره
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 بر جامعه "حکمرانی مطلوب"ي  مردم، شاخص هایی هستند که امام علی علیه السالم، آنها را الزمه
  .می دانند

  . امام علی علیه السالم، حکمرانی، حکمرانی مطلوب، نهج البالغه:هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
ی توان بی ي شرایط، به عنوان یک ضرورت اجتماعی به شمار می رود و نم تشکیل دولت در همه

 معلوم می شود -چه در دوران کهن و چه در دوران متأخر-با نگاهی به تاریخ بشر. نیاز از آن بود
که همواره انسان به صورت اجتماعی می زیسته است و زندگی به صورت اجتماعی به عنوان یکی 

هر جا . ده و هستاز نیازهاي انسانی و از طرفی زندگی بیرون از اجتماع براي بشر تقریباً ناممکن بو
اجتماعی از انسانها یافت شود، روابط اجتماعی، تالش براي تأمین معاش، تقسیم کار، تعاون، حس 

در این . پدیده هاي اجتماعی ظاهر می گردد مالکیت، ارتباط با یکدیگر، رئیس و مرئوس و سایر
ماید و هنگام بروز حالت نیاز به تشکیالتی احساس می شود که پدیده هاي اجتماعی را سرپرستی ن

تضاد و تعارض میان منافع افراد و گروهها چاره اي بیاندیشد و بر فعالیت هاي گوناگون جامعه 
نظارت کند و از طریق وضع قوانین و مقررات، از حقوق فرد در جامعه حمایت کند و وظایف فرد 

  .را نسبت به جامعه بیان نماید
ایی، چیستی و چگونگی آن ها مبتنی بر اندیشه از سویی نگاه به علوم و کشف و استنباط چر

ي بر  این مطالبه. اسالمی، دغدغه اي ریشه دار و مشکلی اساسی در برابر اندیشمندان مسلمان است
حق که در برخی از دانش ها، به ویژه مدیریت، اقتصاد، سیاست و تعلیم و تربیت، براي نظام 

د، جز با ژرف اندیشی و نگاهی فراگیر و همراه با اسالمی ایران اولویت و اهمیت بسیار زیادي دار
ي  در مورد دانش مدیریت و اداره. نوآوري در راهیابی به مسیرهاي میانبر، دست یافتنی نیست

جامعه نیز این قاعده وجود دارد و گام اول براي کشف و تبیین ابعاد، چیستی و الگوي راه یابی به 
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پس از آن، راه براي نظریه .  بهره گیري از آن هاستي مستقیم به متون اسالمی و آن، مراجعه
پردازي، شناخت ابعاد، اصول و روش ها، بایدها و نبایدها و سرانجام راهکارهاي دستیابی به آن باز 

  .خواهد شد
 تمرکز بر روي متن کتاب شریف ي حکمرانی امام علی علیه السالم با در این راستا دوره

 تحقیق انتخاب شد؛ چرا که یکی از برکات حکومت محدود و کوتاه البالغه، به عنوان موضوع نهج
ي آن امام  ي پایان ناپذیر سخنان و سیره امیرمؤمنان علی علیه السالم میراث گرانبها و ذخیره

  .بزرگوار براي شناخت ابعاد گوناگون حکمرانی، مدیریت و سیاست ورزي است
  مفهوم حکمرانی

می رساند، ) راهبري یا هدایت کردن (Kubernan به فعل یونانیي حاکمیت ما را ریشه یابی کلمه
این . واژه اي که افالطون آن را براي چگونگی طراحی یک نظام حکومتی به کار برده است

 تبدیل شده است که بر راندن، Gubenareي یونانی، در قرون وسطی به کلمه التین  واژه
 برمی آید هم 1 آنچنان که از فرهنگ آکسفورداین واژه. حکمروایی کردن یا رهبري داللت دارد

ي  در این تعریف حاکمیت به معناي عمل یا شیوه. بوده است) حکومت (Governmentمعناي
   ).3، 1386گلشن، آدوسی، (حکومت کردن و همچنین مقام یا کارکرد حکومت کردن است 

ومت در واقع به تنهایی حک.  نیز تعریف شوند3 و حکمرانی2ي حکومت ابتدا ضرورت دارد دو واژه
مفهوم نهادي دارد، در حالیکه حکمرانی داراي مفهوم گسترده تري است و شکل هاي حکمرانی 

، 4براي مثال، حکمرانی متحد. را که الزاماً نیازمند حکومت رسمی نمی باشد نیز، شامل می شود
  . عان می شوداشاره به چگونگی پاسخگویی بخش هاي خصوصی یا ساز وکارهاي داخلی به ذینف

                                                             
1 Oxford dictionary 
2 Government 
3 Governance 
4 Corporate Governance 
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که ) رسمی و غیر رسمی(هایی حکمرانی شامل فرایندها و نهاد": 1طبق نظر کیوهان و نی
اما حکومت داراي اختیار می باشد و . هاي دسته جمعی یک گروه را کنترل و حفظ می کند فعالیت

ایی حکومت کردن، فرمانرو. یک تعهد و التزام رسمی را در قبال فعالیت هاي خود ایجاد می کند
به عبارت دیگر . و کنترل کردن با اقتدار است به شرط این که در درون حکومت صورت گیرد

ي حکومت ها نشان  پیشینه. حکومت ها نهادهاي ویژه اي هستند که منجر به حکمرانی می شوند
می دهد که آنها در پی پشتیبانی و حمایت از مردم خود می باشند و براي نیل به این هدف نیازمند 

  .میاري فعاالنه با سازمان ها و نهادهاي دولتی خود می باشنده
حکمرانی به واسطه تأکید بر فرایند هاي . حکمرانی پیامد برنامه ها، سیاست ها و خط مشی ها است

ي تأکید بر فرایندها به  نتیجه. بلند مدت به جاي تصمیمات عجوالنه از حکومت متمایز شده است
در افق دید حکمرانی آنچه که . وجه به اهداف به جاي قوانین استجاي تصمیمات در حکمرانی، ت

اهمیت دارد هدف می باشد، به جاي آنکه تأکید بر قوانین رفتاري در جهت حصول به اهداف 
 81: 1387اعالیی، (نهایتاً محور اصلی حکمرانی، پیامدها و براي حکومت، خروجی هاست . باشد

– 83.(  
بت به حکومت هاي خود معترض و ناشکیبا هستند، این است که یکی از علت هایی که مردم نس

حکومت ها بیشتر بر خروجی ها تأکید دارند در حالیکه حکمرانی بر نتیجه و پیامد خروجی ها 
حکمرانی به فرایندها در فعالیتهاي دولت و چگونگی انجام این فرایندها اشاره . تأکید می کند

ام کارها می پردازد، بلکه کیفیت نهادها و اثربخشی آن ها را نیز البته نه تنها به چگونگی انج. دارد
، پژوهشگران آن را مجزا از حکومت و شامل 1980ي  با وجود این در دهه. مدنظر قرار می دهد

  :ي این موضوع است تعاریف زیر بیان کننده. بازیگران جامعه مدنی می دانستند

                                                             
1 Keohane and Nye 
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 رسمی بازي است و بر معیارهایی داللت  قواعد سیاسی رسمی و غیر:1حکمرانی کارگزاري
دارد که به کار تنظیم قواعد براي اعمال قدرت می آیند و در حل و فصل کشمکش هاي حول 

  .اینگونه قواعد دخالت دارند
ي سطوح فعالیت هاي  ي نظام هاي مقررات یا قواعد، در همه  در بر گیرنده:حکمرانی جهانی

ن هاي بین المللی است؛ که در آن ها پیگیري اهداف با عکس انسانی، از خانواده گرفته تا سازما
 .العمل هاي فراملی اي همراه است که با اعمال نظارت و کنترل صورت می گیرد

این تعاریف با وجود شباهت هایشان در زیر رشته هاي متفاوت استفاده می شوند و بر مباحث 
ي مهمی حکمرانی را کلمه اي رایج براي  ، در مقاله2به عنوان مثال رادز. مختلفی داللت دارند

از سویی دیگر، سازمان هاي بین المللی متعددي در ارتباط با . اصالح بخش دولتی بیان می دارد
حکمرانی فعالیت هاي اساسی و قابل توجهی داشته اند که به طور خالصه به تعاریف رایج از سوي 

 :ی شودسازمان هاي بین الملل در رابطه با حکمرانی اشاره م

 مفهوم حکمرانی به استفاده از قدرت سیاسی و کاربرد ): 1995 (3ي همکاري هاي توسعه کمیته
براي توسعه اقتصادي و اجتماعی نظارت و کنترل در یک جامعه در ارتباط با مدیریت منابع 

  .شود می
 منافع حکمرانی، ظرفیت و قابلیت یک دولت در تعهد به ): 2000 (4ي ملل متحد ي توسعه برنامه

 .ي اجتماعی می باشد ، میزان شفافیت و پاسخگویی، سطح مشارکت مردم و میزان سرمایه5عامه

                                                             
1 Stewardship 
2 Rod Rhodes 
3 Committee for Development Cooperation 
4 United Nations Development Program 
5 Public Good 
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 ي نهادها، فرایندها و عرف ها در یک  حکمرانی دربرگیرنده): 2002 (1انستیتو حکمرانی اوتاوا
جامعه می باشد که تعیین می کند قدرت چگونه به کار گرفته شود و چگونه تصمیمات مهم براي 

 .جامعه اتخاذ شود

 ي کاالهاي  حکمرانی، قابلیت نهادي سازمان هاي دولتی براي ارائه): 2000 (2بانک جهانی
مورد تقاضاي عموم با کمک شهروندان کشور یا نمایندگان آن ها به صورت کارا، شفاف، 

 .منصفانه و همراه با پاسخگویی با توجه به منابع محدود است

  حکمرانی یعنی فرایند تصمیم گیري و آن ): 2002 (3و توسعهسازمان همکاري هاي اقتصادي
حکمرانی می تواند در چندین ). یا نشده است(فرایندي که توسط تصمیمات به اجرا گذاشته شده 

 و حکمرانی 6، حکمرانی ملی5، حکمرانی بین المللی4مثل حکمرانی متحد. حوزه به کار گرفته شود
  ).85: 1387اعالیی،  (7محلی

ي عمل یا قدرت  ي حکمرانی به عنوان فعالیت، شیوه ، واژه8نگ لغت آمریکایی هریتیجدر فره
 حکمرانی، فعالیت یا 9همچنین در فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد. حکم راندن، معنا شده است

میدري، (روش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت هاي زیردستان تعریف شده است 
 ).193: 1383خیرخواهان، 

                                                             
1 Ottawa Institute of Governance 
2 The World Bank 
3 Organization for Economic Cooperation and Development 
4 Corporative Governance 
5 International Governance 
6 National Governance 
7 Local Governance 
8 American Heritage Dictionary 
9 Oxford English Dictionary 
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 که در این - آمده باشد 1شاید دقیق ترین تعریف حکمرانی در گزارش کمیسیون حکمرانی جهانی
، مطمح نظر قرار گرفته و آن عبارت است " 2 تعریف مفهومی"پژوهش نیز همین تعریف به عنوان 

حکمرانی مجموعه اي از روش هاي فردي و نهادي، عمومی و خصوصی است که امور ": از
حکمرانی فرایندي پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد یا . ا اداره می کندمشترك مردم ر

حکمرانی شامل نهادهاي رسمی و . متنوع را همساز نموده و اقدام همکاري جویانه اتخاذ می گردد
نظام هایی است که براي تضمین رعایت قانون قدرت پیدا کرده اند، همچنین قرارهاي غیر رسمی 

میدري،  ("ها بر سر آن توافق نموده اند یا درك می کنند که به نفع آن هاستکه مردم و نهاد
  ).194: 1383خیرخواهان، 

  اهداف حکومت
ي استانداري مصر،  مبتنی بر فرازي از نامه امام علی علیه السالم به مالک ابن اشتر نخعی، در حوزه

منان آن سرزمین، ایجاد جمع آوري خراج آن دیار، جهاد با دش: وظایف مالک عبارت است از
امام . صلح و سر وسامان دادن به اهالی آن والیت و همچنین عمران و آبادي شهرهاي آن قلمرو

ي  علی علیه السالم با این بیان گزاره ها، قلمرو حکومت و والیت مالک اشتر را در چهار مسأله
  : اساسی ذیل مشخص نموده است

  جمع آوري خراج؛ ) الف
 بل دشمنان؛ دفاع در مقا) ب

 اصالح امور مردم؛ ) پ

 ).59 -  58: 1368فاضل لنکرانی، (عمران شهرها ) ت
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2 Conceptual Definition 
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  ضرورت حکومت
ي حکومت را می توان در واکنش ایشان به شعار خوارج،  رویکرد امام علی علیه السالم به مسأله

اوري را امیر مؤمنان علی علیه السالم در پاسخ به خوارج که حکومت و د. آشکارا مشاهده کرد
 وجود حاکم و زمامدار براي مردم ضروري است، خواه ": فقط براي خدا می دانستند، فرمود

نیکوکار باشد یا بدکار؛ که اگر زمامدار شخصی بدکار باشد، آنگاه شخص با ایمان در عهد 
زمامداري او عمل صالح خود را انجام می دهد و شخص کافر نیز از مواهب دنیایش برخوردار می 

ي او اموال بیت المال گردآوري می شود و به کمک او با دشمنان آن سرزمین  به وسیله. دگرد
مبارزه می شودد، جاده ها امن می گردد و حق ضعیفان از زورمندان گرفته می شود، مردم نیکوکار 

  ). 141: 1386جعفري،  ("در رفاه خواهند بود و از دست بدکاران در امان خواهند ماند 
ر حکومتی انتظار و جلوگیري از هرج و مرج اجتماعی حداقل چیزي است که از هحفظ امنیت 

رود، حتی اگر حاکمی فاسق باشد باز می توان تا حدودي امنیت و آسایش را براي عموم مردم  می
انتظار داشت و وجود چنین حکومت و حاکمی از نگاه امام علی علیه السالم از فقدان آن به مراتب 

 نیز در مقام نفی حکومت نیست، بلکه " ان الحکم اال هللا"ي شریفه ي آیه. تر استبهتر و منطقی 
مشروعیت هر حکومتی را مآالً از آنِ خداوند می داند؛ یعنی اگر حکومتی بخواهد خود را منتسب 
و ملهم از اسالم و آموزه هاي آن بداند و به خود مشروعیت دینی ببخشد تنها راهش انتساب مآلی 

  ).158: 1384نصیري، (وند است آن به خدا
ي جوامع، گروه هاي ذینفع خاصی وجود دارند که ممکن است  از سویی دیگر، همواره در همه

وجود حکومت، با التزام به اجراي . منافع آن ها با منافع سایر گروه هاي جامعه در تعارض باشد
ي تقابل   جامعه به عرصهقانون، جلوي بروز این تعارضات را گرفته، مانع از آن خواهد شد که

پورعزت، (نیروهاي متعارض تبدیل گردد و حق گروه هاي ضعیف، در این معرکه ضایع شود 
که آزادانه و داوطلبانه، ) و نخواهند بود(ي انسان ها به گونه اي نیستند  چون همه). 170: 1388
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در هنگام ضرورت، واقع بینی، وجود حکومتی را ایجاب می کند که . وظایف خود را انجام دهند
  ).83 -  82: 1388مصباح یزدي، (اعمال قدرت کند 

  ویژگی هاي حکمرانی
در حکومت اسالمی هدف اصلی و اساسی هدایت جامعه و مردم در جهت رسیدن به قرب الهی و 

در حقیقت، حکومت از نگاه امام علی ). 126: 1389کربالیی پازوکی، لطفی، (تکامل انسان است 
به عبارت دیگر حکومت نه براي صِرفِ .  هدف میانه است نه هدف نهاییو غاییعلیه السالم یک

حکومت، بلکه براي تحقق هدف دیگري است که بر حکومت مترتب می باشد، مطلوب است 
امام علی علیه السالم به صراحت اعالم می کند که حکومت را براي چنگ ). 160: 1384نصیري، (

 خدایا تو می دانی آن چه ": ام ناچیز دنیا به دست نگرفته استزدن به قدرت و به دست آوردن مق
  ."... از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بوده و نه از دنیاي ناچیز خواستن زیادت

در بررسی گزاره هاي مربوط به مؤلفه هاي حکمرانی که از متن کتاب شریف نهج البالغه 
اما . کرد نظام حکمرانی بسیار پررنگ استاستخراج شده است؛ نقش خداوند و مردم در عمل

ي قابل توجه این است که حقوق خداوند و مردم چنان در هم تنیده شده است که نمی توان  نکته
  .آن ها را از یکدیگر تفکیک کرد

  نتایج به دست آمده از بررسی مؤلفه هاي حکمرانی
 مؤلفه به شرح زیر احصاء 11ع پس از استخراج مؤلفه هاي حکمرانی از متن نهج البالغه، در مجمو

  :شد
  حاکمیت قانون خداوند

هر نظام حکمرانی باید بر اساس قانون عمل کند؛ و قانون معتبر در نهج البالغه قانون خداوند است 
  .که در کتاب قرآن و سنّت پیامبر صلی اهللا علیه و آله قابل دسترسی است
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  عدالت و ظلم ستیزي
ه ها و نامه هاي مختلف، جاري ساختن عدالت در رگ هاي اجتماع امام علی علیه السالم در خطب

  . ي حکمران و گشایش کارهاي اجتماع را در عدالت می داند را وظیفه
  مساوات

ي مردم بر رضایت خواص  هیچ حاکمیتی دوام پیدا نمی کند، مگر این که در آن رضایت عامه
ي   مانع از اجراي حق دربارهترجیح داشته باشد و غضب خواص و صاحبان مناصب حکومتی،

ي  چرا که در نظام حکمرانی مطمح نظر امام علی علیه السالم، حاکم و توده. ي مردم نگردد توده
  .مردم برابرند

  مشارکت پذیري
ي شئون اجتماع را در دست دارند، نباید خود را بی نیاز از مردم و همفکري آنان  افرادي که اداره

ي مردم فرصت می یابند، با مسئولین  ی، از عالمان و اهل حکمت تا تودهبدانند؛ لذا در چنین نظام
  .همفکري داشته باشند

  خود نظارتی به جاي نظارت بر مردم
امام علی علیه السالم نظارت بر امور مسئولین حکومتی را از ارکان اساسی حکمرانی می داند، 

ي  اما در نقطه. بی پاسخ نمی گذاردنظارتی که کوچکترین انحراف مسئولین را نادیده نگرفته و 
چشم پوشی از . ي مردم همراه با رحم و چشم پوشی بسیار است مقابل، برخورد همین نظام با توده

ي مردم و حتی نادیده انگاشتن تجاوزات عمدي آنان، به اندازه اي در کتاب شریف  خطاي توده
نظام حکمرانی مورد . گفتی وامی داردنهج البالغه مورد تأکید قرار گرفته است که انسان را به ش

نظر امام علی علیه السالم، با خواص و مسئولین حکومتی بسیار سختگیر و با مردم بسیار رئوف و 
  .مهربان است
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  زمینه سازي براي حرکت مردم به سوي خدا
یت مردم حکمرانی مورد تأیید امام علیه السالم، عالوه بر تأمین معیشت مردم، زمینه سازي براي هدا

  .را نیز بر عهده دارد؛ و آن امري است که جز با همراهی مردم محقق نخواهد شد
  ابهام زدایی از افکار عمومی

توضیح از سوي . مردم، خیرخواه حکومت خود نخواهند بود، مگر با مطلع شدن از جریان امور
می شود و آنان را در ي رویدادهاي مختلف، مانع از بدگمانی مردم  متولیان نظام حکمرانی درباره

  .حمایت از حاکمیت پابرجا می سازد
  زمینه سازي براي اقتصاد سالم و پویا

نظام حکمرانی باید تالش کند که جریان معامالت اقتصادي، آسان و روا و همراه با موازین عدالت 
فعاالن اما این فرایند، تنها با تالش حکومت تحقق نخواهد یافت و نیازمند همراهی . صورت پذیرد
  .اقتصادي است

  ي مستضعف جامعه ي شئون زندگی طبقه اداره
ي امور  ي پایین اجتماع اختصاص دارد که توان اداره بخشی از درآمدهاي عمومی جامعه، به طبقه

در این حالت حاکمیت موظف است، عالوه بر تأمین معیشت قشر . زندگی خود را ندارند
  .ه امور آنان به کارگماردمستضعف جامعه، افردي را براي رسیدگی ب

   تأمین امنیت جامعه
ي نظام حکمرانی  تأمین امنیت افراد جامعه، از هر طبقه و قشري و با هر مسلک و آیینی بر عهده

  .است
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  پاسخگویی
نظام حکمرانی مطلوب امام علی علیه السالم، ملزم به پاسخگویی است، پاسخگویی در برابر مردم و 

حضرت، حق مردم، حق خداوند است و مسئولین، عالوه بر پاسخگویی در از نگاه آن . خداوند
  .برابر مردم، در روز رستاخیز در برابر خداوند عذري نخواهند داشت

بر حسب نمودار ) 1(با ذکر نمونه اي از گزاره ها و نمودار) 1(خالصه اي از نتایج تحقیق در جدول
  .میله اي نشان داده شده است

   حکمرانی، نمونه هایی از مؤلفه ها و تعداد آنهامؤلفه هاي- )1(جدول

 ردیف
مؤلفه هاي 
 حکمرانی

 نمونه اي از گزاره ها
تعداد 
 مؤلفه

1 
عدالت و 

 ظلم ستیزي

این کفش ... امیرالمؤمنین علیه السالم در حالی که کفشش را وصله می کرد
دارم در نزد من محبوبتر از زمامداري بر شما است، مگر این که حقی را برپا 

  ).33ي  خطبه( یا باطلی را از بین ببرم 

45 

2 

خود نظارتی 
به جاي 
نظارت بر 

 مردم

لغزش ها از آنان سر می زند، و خطاها بر آنان روي می آورد، و از روي 
مردم را از بخشش و چشم پوشی هاي . عمد یا خطا دچار تجاوز می گردند

خدا براي تو عطا خود آنچنان بهره ور ساز که دوست داري مثل آن را 
فرماید؛ زیرا مقام تو باالتر از آن مردم است و مقام زمامدار تو باالتر از تو، و 
خداوند فوق زمامدار توست، و خداوند کفایت امور مردم را از تو خواسته، 

از هر عفوي که کرده اي ... ي آنان آزمایش کرده است و تو را به وسیله
ي  نامه( ه داده اي هرگز مباهات مکن هرگز نادم مباش، و به هر کیفري ک

53.(  

32 

 18آیا امید داري که خداوند پاداش فروتنان را به تو عطا کند در حالی که تو پاسخگویی  3
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در برابر خدا 
 و مردم

و با این که در نعمت هاي دنیوي ! در نزد او از متکبران به شمار می روي 
منوع می سازي، آرزو می کنی می غلتی و ناتوان و بیوه زن را از معیشتشان م

و جز این نیست که ! که خداوند پاداش نیکوکاران را به تو عنایت کند 
انسان به آنچه که در زندگی اندوخته است مستحق پاداش یا عقاب می 

  ).21ي  نامه( گردد و به وصول آنچه که پیش انداخته است گام برمی دارد 

 مساوات 4

کانی است که داراي صفت خودخواهی و مقدم براي زمامدار خواص و نزدی
. شمردن خود بر دیگران و دست درازي وکم انصافی در معامالت می باشند

و .ي این گونه مردم را با قطع عوامل صفات مزبور قطع کن ماده و ریشه
ي زمینی از زمین هاي  هرگز به کسی از اطرافیان و خویشاوندان خود قطعه

 هرگز این گونه مردم در بستن معاهده اي که مسلمانان را اختصاص مده و
  ).53نامه ( ضرري بر حق دیگران وارد بسازد با تکیه بر تو طمع نکنند

17 

5 

زمینه سازي 
براي اقتصاد 

 سالم و پویا

ي بازرگانان و صنعتگران را بپذیر، و خود نیز  سفارش به نیکی درباره
ه کارش مقیم است و ي آنان سفارش خیر کن، چه آن که در جایگا درباره

چه آن که در حال گردش براي نقل مال التجاره و محصول کار خود باشد، 
و چه آن که با تالش عضالنی محصولی را به وجود می آورد؛ زیرا اینان 

ي منافع و اسباب آسایش مردم جامعه اند،  هستند که عوامل به وجود آورنده
ا، در خشکی و دریا و دشت ي آن ها از نقاط دور و پرتگاه ه و جلب کننده
آنان براي نقل . قلمرو زمامداري تو می باشند) و دیگر جاهاي (هموار و کوه 

و انتقال کاالها به تالش در جاهایی می پردازند که مردم به آن ها روي نمی 
آورند، و جرأت حرکت به سوي آن ها را ندارند، زیرا آنان مردمانی 

 زدن آنان وجود ندارد، و همچنین مسالمت جو هستند و هراسی از آسیب

12 
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  ).53ي  نامه(ي آنان نیست  آنان مردمی صلح جو هستند که بیمی از غائله

  مؤلفه هاي حکمرانی، نمونه هایی از مؤلفه ها و تعداد آنها- )1(جدول-ادامه

6 

ي شئون  اداره
ي  زندگی طبقه

مستضعف 
 جامعه

ي پایین از مردمی  ي طبقه سپس مالکا، خدا را، خدا را در نظر بگیر درباره
که چاره اي ندارند، از بینوایان و نیازمندان و مشقت زدگان و زمینگیر 

حق خدا . شدگان؛ زیرا در این طبقه مردمی قانع و حاجت خواه وجود دارد
ي آنان خواسته است حفظ کن، و براي  را که از تو مراعات آن را درباره

عایدات خالصه جات اسالم را در هر آنان قسمتی از بیت المال و قسمتی از 
  ).53ي  نامه( شهري در نظر بگیر 

12 

7 
مشارکت 

 پذیري

گفتگویتان با من مانند گفتگو با جباران روزگار و ساختگی نباشد و در برابر 
. من از تسلیم و خویشتن داري که در برابر اقویاي پرخاشگر دارید بپرهیزید

مان مبرید هنگامی که سخن حق به من گ. با ظاهر سازي با من آمیزش نکنید
گفته می شود براي من سنگینی خواهد کرد و یا خودم را از آن حق باالتر 

ي گفتار حق به من یا مشورت با من براي  هرگز از ارائه. قرار خواهم داد
اجراي حق خویشتن داري نکنید، من باالتر از آن نیستم که خطا کنم و در 

ارتکاب خطا در امان نمی باشم، مگر آن که کاري که انجام می دهم از 
  )216ي  خطبه( خداوندي که مالک تر از من به من است، کفایتم کند 

9 

8 

زمینه سازي 
براي حرکت 
مردم به سوي 

 خدا

ي شخص پیشوا چیزي جز آن که از امر خدا  حقیقت این است که بر عهده
رخواهی و ابالغ موعظه و نهایت کوشش در خی: متعهد شده است، نیست

  ).105ي  خطبه... ( احیاي سنت
8 
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9 
ابهام زدایی از 

 افکار عمومی

ي تو بدگمان  و اگر مردم جامعه تو را به تعدي و ظلمی متهم کردند و درباره
شدند عذر خود را براي آنان آشکار کن و با آن بدگمانیهاي آنان را از خود 

نان در مسیر حق، به با عذري که می آوري در پابرجا ساختن آ... برگردان
  ).53ي  نامه( خواسته خود نایل می گردي 

7 

10 
حاکمیت قانون 

 خداوند

ي رسول خدا  حقی که شما بر گردن ما دارید، عمل به کتاب خداوند و سیره
 169ي  خطبه( صلی اهللا و قیام به حق او و اداي آن و برپاداشتن سنت اوست 

.( 

5 

11 
تأمین امنیت 

 جامعه

رسیده مردانی از آن سپاهیان بر زن مسلمان و نیز زن غیر مسلمان به من خبر 
ي زندگی در جوامع اسالمی او را تأمین نموده است، هجوم برده،  که معاهده

اگر پس از چنین حادثه . خلخال از پا و دستبند از دست آنان درآورده اند
 اي مردي مسلمان از شدت تأسف بمیرد، مورد مالمت نخواهد بود؛ بلکه

مرگ براي انسان مسلمان به جهت تأثر از این حادثه در نظر من امري است 
  ).27ي  خطبه( شایسته 

2 

 167 :جمع گزاره ها

 گزاره بر حسب فراوانی و هر کدام با ذکر یک 167مؤلفه هاي حکمرانی و 11،  )1(در جدول 
مشاهده می شود، ) 1(دولهمانطور که در ج. نمونه از گزاره ها، به ترتیب نمایش داده شده ااست

 درصد فراوانی، از بیشترین فراوانی در میان 5/26و ) بار تکرار( گزاره45عدالت و ظلم ستیزي با 
بار ( گزاره2از طرفی مؤلفه تأمین امنیت جامعه با فراوانی . مؤلفه هاي حکمرانی برخوردار است

در ) 1(تایج حاصل از جدولن.  درصد از کمترین فراوانی و درصد برخوردار است2/1و ) تکرار
  .، نمایش داده شده است)1(قالب نمودار میله اي 
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  مؤلفه هاي حکمرانی، بر حسب درصد فراوانی گزاره هاي آنها-)1(نمودار

  نتیجه گیري
در حکمرانی مطلوب از نگاه امام علی علیه السالم، حق خدا و مردم در هم تنیده شده است، و نمی 

اگر نظام حکمرانی در پی حاکمیت قانون خداوند است، . یگر تفکیک کردتوان این دو را از یکد
چنانچه نظام حکمرانی در برابر خدا . به این علت است که سعادت مردم در اجراي این قوانین است

به عبارتی دیگر، می توان گفت . پاسخگو خواهد بود، به سبب وظایفی است که در قبال مردم دارد
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ي  بر کالم و رفتار حضرت علی علیه السالم، آن است که رضایت عامهحکمرانی مطلوب مبتنی 
  . مردم را مهیا سازد

  منابع 
بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و ویژگی هاي حکمرانی خوب . 1387اعالیی اردکانی، مصطفی، 

  .ریت دانشگاه تهران ي مدی دانشکده: ي کارشناسی ارشد ، پایان نامهدر نظام مدیریت دولتی استان یزد
، چاپ دوم، ي امام علی علیه السالم مختصات حکومت حق مدار در پرتو نهج البالغه. 1388پورعزت، علی اصغر، 

 .انتشارات علمی و فرهنگی: تهران

  .ي تدوین و نشر آثار عالمه جعفري مؤسسه: ، چاپ پنجم، تهراني نهج البالغه ترجمه.1383جعفري، محمد تقی، 
 .، انتشارات بازتاب، چاپ پنجم، تهرانروش تحقیق با رویکردي به پایا نامه نویسی. 1388مرضا،  خاکی، غال

 .مرکز پژوهش هاي شوراي اسالمی: ، تهرانحکمرانی خوب بنیان توسعه. 1383خیر خواهان، جعفر؛ میدري، احمد، 

، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ مآیین کشورداري از دیدگاه امام علی علیه السال. 1368فاضل لنکرانی، محمد، 
 .دوم

ي رهیافت  نشریه. »اهداف حکومت اسالمی از منظر نهج البالغه« .1389کربالیی پازوکی، علی؛ لطفی، مهر علی، 
 .146 -  125 ، 12، ش انقالب اسالمی

ي عالی   مؤسسه:ي گلشن، ابراهیم و آدوسی، علی، تهران ، ترجمه)مفاهیم کلیدي ( حاکمیت . 1386مته کایر، آنه، 
 .آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزي

 .انتشارات دانش نگار: ، تهران)راهنماي عملی تحقیق ( روش تحلیل محتوا . 1387محمدي مهر، غالمرضا، 

ي آموزشی و  انتشارات مؤسسه. نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسالم . 1388مصباح یزدي، محمد تقی، 
 .رحمه اهللا علیه، قمپژوهشی امام خمینی 

 .180 - 157، ي علوم سیاسی نشریه، »ي سیاسی امام علی علیه السالم  سیره« . 1384نصیري، علی، 
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  آسیب شناسی کارگزاران در یک حکومت دینی

  
 )  دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان(مریم مسعودي نیا 
  )لوم سیاسی دانشگاه اصفهانکارشناسی ارشد عدانشجوي (اعظم شجاعی 
  )دانشجوي کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان(فهیمه قائمی

  
  چکیده

این مقاله با  روش موضوعی به آسیب شناسی زمامداران یک  حکومت دینی از منظر نهج البالغه 
گیري   برنامه ریزي وتصمیم ، از آنجا که هر اقدامی در مرحله اول مستلزم مشورت.می پردازد

است ونهایتا به عمل می انجامد پس آسیب هایی که کارگزاران را به عنوان یک عامل بسیار مهم 
، عدم درایت و آینده نگري.در سازوکار حکومت تهدید می کند نیز هردو حوزه راشامل می شود

 نادیده گرفتن حق و مصلحت اندیشی هاي نا به جا از ، احتجاب ودور بودن از مردم، خودرایی
همچنین ، جمله آسیب هایی است که تصمیمات کارگزاران را متزلزل وبی پایه واساس می گرداند

، نظارت وارزش یابی، ناکار آمدي در گزینش، عدم رعایت عدالت ومیانه روي وانصاف
گرایی ودنیازدگی ونزدیکان وخویشان کارگزاران از جمله مواردي هستند که اقدام  تجمل

 در نگاه هزینه می کند و محصول چنین شرایطی بی شک بی اعتباري نظاموعملشان را بی اثر وپر
  .دار شدن اصول و ضوابط یک حکومت دینی خواهد بود مردم وخدشه

  .عمل، تصمیم گیري، کارگزار، آسیب شناسی، حکومت دینی:واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
وارض و عالئم غیر عادي  به طور کلی آسیب شناسی بحث  ومطالعه درباره علل بیماري ها و ع

 بی نظمی ها و نابه سامانی هاي اجتماعی را با سه هدف ، است که در مباحث اجتماعی اختالل ها
پیش گیري از وقوع انواع انحرافات در -2مطالعه وشناخت آسیب ها- 1:عمده بررسی می کند

وه هاي مناسب درمان انحرافات اجتماعی بابه کارگیري روشهاي علمی واستفاده از شی-3جامعه 
، بنابراین مطالعات آسیب شناسی اجتماعی باهدف تشکیل وتامین فرآیندهاي سه گانه شناسایی«

تشخیص وپیشگیري یا درمان صورت می گیرد که برآیند آن ارائه ي پیشنهادوراه حل هاي مناسب 
اما و)106ص، 1388، آقایی(».براي رفع آسیب ها وآفات اجتماعی و دفع آسیب هاي محتمل است

به منظور آسیب شناسی کارگزاران حکومت دینی بهتر است در ابتدا تعریفی از این نوع حکومت 
 حکومت دینی حکومت است که در آن رضایت خداوند و رضایت مردم در نظر ، داشته باشیم

رضایت خداوند با دنبال کردن اهداف متعالی دین وعدم منافات قوانین جامعه با .گرفته می شود 
، شرع تامین می گردد درعین حال حکومت برخاسته از  مردم وبراي خدمت به مردم استاحکام 

اداره ي جامعه  امري عقالنی «.تامین رضایت مردم به شرط عدم منافات با قوانین شرع الزم است 
است و رعایت ضوابط دینی در جامعه اي که اکثریت آن را دینداران تشکیل می دهند اقتضاي 

لذا حکومت دینی یعنی تدبیر عقالنی جامعه با نظارت قانونی )264ص، 1388، یورکد(».تدین است
از انجا که ابعاد و شیوه هاي حکومت داري از امور ، دین را می توان مردم ساالري دینی نیز نامید

متغیرند ومتناسب با مقتضیات زمان و مکان تغییر می کنند اما مثل هر پدیده دیگر مبتنی بر قوانین 
ی هستند که در یک حکومت دینی اصول منبعث از نمونه هاي دینی این نمونه هاي زمانمند را ثابت

در یک جامعه و حکومت دینی همه ي معیارها و اصول را دین مشخص کرده . تکمیل می کنند
خصوصا دین مبین اسالم با متون ارزشمندي همانند قران ونهج البالغه باسازي وجاري بودن در 

، ا روش هاي محکم و اصولی درمان معضالت را دارا می باشد به این معنا شناختهمه ي زمان ه
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پیشگیري ودرمان آسیب ها و انحرافات پیش روي زمامداران در یک حکومت دینی کار چندان 
دشواري نیست اینجاست کـه ضرورت رجوع به نهج البالغه که بعد از کالم وحی   تنها کالمی 

عینیت و ابدیت را به دلیل تاثیر پذیري از ،  خلق قرار گیرد  و جامعیتبود که توانست مافوق کالم
نهج البالغه منشور سیاسی است که همه ي ضرورت ها و . وحی انعکاس دهد مطرح میشود 

ضوابط یک حکومت دینی را علی رغم گذشت زمان ها تامین می کند وبا می تواند الگوي علمی 
و نظام اسالمی را از خطرات ي که می تواند آن را به انحراف و عملی براي کار گزاران نظام باشد 

  .کشاند ومضمحل سازد نجات دهد
  حکومت و کارگزاران از منظر نهج البالغه 

تاریخ بشر پیوسته شاهد دریافت مفهومی سلطه گرانه از مفهوم حکومت بوده است و این مفهوم 
اه صریح و آشکار و خشن وگاه در گ، رایج از دریافت واژه ي حکومت به شمار می آمده است

در نهج البالغه حکومت مانند تعبیرات رایج در عرب ملک و ملوکیت و حاکم .پرده ي فریبکاري 
و سلطان و ملک نیست که به وي از بعد سلطه گري و تصرف همه جانبه و همه گونه در امور 

« ، معناي پیشوا ورهبر استمردمان توجه کند بلکه تعبیر از حاکم در نهج البالغه یکی امام به 
رهبرآن کسی است که اگر جمعیتی را و امتی را به دنبال خود می کشاند خود پیش قراول و طالیه 
دار این حرکت است ورهبر راهنماي صرف نیست بلکه امام است یعنی پیشرو و پیشگام در خطی 

ته شده و والیت در تعبیر دیگر والی است که از کلمه ي والیت گرف، که مردم حرکت می کنند
ارتباط تام وتمام این ، به هم پیوستگی، همجوشی، اصل به معناي پیوند وهمجوشی دو چیز است

والی امت و والی رعیت آن کسی است که امور مردم را به عهده دارد و با «معناي والیت  است و
که امور مردم آنها پیوسته است و همین معناي والیت است و والی امت و والی رعیت کسی است 

و نهج البالغه ) ع(را به عده دارد و با آنها پیوسته است و همین معنی بعد خاصی از منظر امام علی 
ولی امر یعنی متصدي امور مردم و هیچ امتیازي در کلمه ي . را  در معناي حکومت روشن میسازد
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تیازي از لحاظ  متصدي هیچ گونه ام، )13ص، 1372، مقام معظم رهبري(»متصدي نهفته نیست 
وضع زندگی و برخورداري هاي مادي تعلق نمی گیرد بلکه به هراندازه که بتواند وظیفه ي خویش 

این در حالی .به همان اندازه نه بیش از آن، راخوب انجام دهد تنها حیثیت معنوي کسب می کند
دیدند و است که بسیاري از حکومت گرانئ مفهوم حکومت را با خودرایی وخودکامگی مترادف 

حکومت را به مفهوم حکمفرمایی در می یافتند وبراین اساس حکومت را حق خویش می دانسته 
اند وبالطبع براي دیگران هیچ گونه حقی در حکومت و مدیریت جامعه قائل نبودند واز این رو 

انتقاد نمودن و نصیحت کردن به کسی نمی دادند ، انتخاب کردن، سخن گفتن، اجازه اندیشیدن
 در آنچه می پسندیده اند وبدان رضایت می دادند آن هم از سر منتی که حکمفرمایان بر مردم جز

یکی از حقوق متقابل مردم و زمامداران را نصیحت نگاشته است و )ع(اما امام علی «می گذاشته اند 
 خیرخواهی اقتضا می کند که اگر زمامداران اسالمی موضعی به حق ، نصیحت یعنی خیرخواهی

تند تایید و حمایت شوند  و اگر در موردي خطاکردند جهت اصالح به آنها تذکر داده شود و گرف
 نهج البالغه را 216بر این مبنا می توان خطبه )ص، 1379کدیور (».از آنان خیرخواهانه انتقاد شود 

و با این که تصور بسیاري از زمامداران . از جمله ادله عمومیت فرضیه نصیحت و انتقاد دانست
امام ، مدیران از زمامداري مدیریت تجبر و تحکم و خود رایی و خود محوري بوده است

  : می فرمایند-عهدنامه ملک اشتر-53در قسمتی از نامه)ع(علی
از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن که این عین ، مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلطم

امام به صراحت چنین .   ونزدیک شدن تغییروتحول استراه یافتن فساد دردل و خرابی به دین
مفهومی را منفور و مطرود اعالم می کند و پیامدهاي تباهگر چنین دریافتی را یادآور میشود آنان 
که خود را مسلط بر دیگران می بینند وخودکامگی می کنند در ابتدا خود را تباه می سازند و آنگاه 

س زمینه ئتغییر و تحول در قدرت و دگرگونی در امور را فراهم دین را بی آبرو می نمایند و سپ
واژه ي رعیت علی «، آري والی رعیت تنها امور مردم را برعهده دارد و باآنان پیوسته است.میسازند



      

            

 »نهج البالغه و علوم انسانی«دومین همایش ملّی           

 
680 

رغم مفهوم منفوري که تدریجا در زبان فارسی به خود گرفته است مفهومی زیبا و انسانی داشته 
اولین ، را د مورد توده ي مردم"رعیت"ا در مورد حکمران وکلمه ر"راعی"است استعمال کلمه 

این لغت از ماده .می بینیم )ع(مو سپس به وفور در کلمات علی )ص(مرتبه در کلمات رسول اکرم 
رعی است که به معنی حفظ ونگهبانی است به مردم از آن جهت کلمه رعیت اطالق شده است که 

، دلشاد تهرانی(» .ن ومال و حقوق و آزادي هاي آنان استحکمران عهده دار حفظ و نگهبانی جا
حفظ وحراست رعیت بر دوش ولی امر است البته در این معنا مردم و رعیت با همه ابعاد )52، 1379

باآرمانها و ، شخصیتش با آزادي خواهیش باافزون طلبی معنویش و امکان تعالی و اعتالي روحش
  .موعه باید مورد رعایت قرار گیرداهداف واال و شریفش به عنوان یک مج

او حکومت .علی را ا زر و زور و تزویر کاري نیست.منشا حکومت را زور و قدرت نمی داند ، علی
را هم یک حق و هم یک تکلیف می داند به این ترتیب نیست که هرکس برایش شرایط تولیت 

یوه هایی که معموال تبلیغ و کارهاي وش، امور فراهم شدو توانست به نحوي با کسب وجاهت
طالبان قدرت خوب می دانند آن شیوه ها را انجام دهند نظر مردم را جلب کنند وبتواند حکومت 

امام پایبندي به اصول را مانع از  «، غداري و مکر و فریب نیست) ع(سیاست  از دیدگاه علی ، کند
می داند حیله گري و روي آوردن به حیله گري و سیاست بازي به معناي متداول و معروف روز 

علی ، غداري و فریبکاري را گناه و فسق و آن را مالزم با کفر و مایه رسوایی در قیامت میشناسد
،  هاشمی رفسنجانی، گروهی از اندیشمندان(»هم سیاستمدار است هم مجري صحیح سیاست

 آن این حق متعلق به کسان معینی است و این به معناي، وقتی حکومت حق است)38ص، 1368
 طبقه ممتاز است  زیرا در جامعه ي اسالمی همه فرصت آن را دارند که خود ، نیست که یک طبقه

در ) ع(امام علی ، را به آن زیور بیارایند اما در دوران بعد از پیامبر یک فصل استثنایی وجود دارد
  : می فرمایند74خطبه 

  .همانا می دانید که سزاوارتر از دیگران به خالفت من هستم
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چنانچه ، اماایشان علی رغم چنین حقیقتی تا لحظه اقبال مردم سکوتی مصلحت آمیزپیشه می کنند
  : می فرمایند3در خطبه 

چندان ، ناگهان دیدم مردم از هر سوي روي به من نهادند و چون یال کفتار پس وپشت هم ایستادند
سفند سر نهاده به هم گرد مردم چون گله گو، که حسنان فشرده گشتند و دو پهلویم آزرده گردید

  .من فراهم آمدند
جز ) ع(با توجه به آنچه گفته شد مفهوم حکومت در نهج البالغه و در اندیشه و سیره ي امام علی 

هدایت و خدمت نیست و این مفهوم به زیبایی تمام در سخن و عمل ، مشارکت، به معناي مدیریت
د تا چنین مفهومی راکه با مفاهیم  کهن و آن حضرت تالش می کر.امیر مؤمنان جلوه یافته است

در نامه اي که به اشعث بن ) ع(امام علی .تبیین نماید و در عمل محقق سازد ، رایج ناسازگار بود
ن مفهوم کهن و رایج را زیر پا می گذارد ومفهوم درست وانسانی ، نوشته است)5نامه (، قیس

  :حکومت را به وي می آموزد
بلکه امانتی است بر گردنت و آنکه تو ، طعمه اي برایت نیست،  ي توستهمانا کاري که به عهده

را بدان کار گمارده نگهبانی امانت را به عهده ات گزارده و تو پاسخگوي آنی نسبت به آنکه 
تو را نرسد که آنچه خواهی به رعیت فرمان دهی و به کاري دشوار جز با .فرادست توست

الی از مال هاي خداست و تو نیز خزانه داري تا به من دردست تو م.دستاویزي محکم در آیی
  .والسالم.امیدوارم براي تو بدترین والیان نباشم، بسپاري

حکومت از دید گاه علی مسئولیت امنتی است بر گردن زمامداران و کارگزاران که باید آن ، آري
 ، باشند نه مسلط بر آنرا به خوبی نگهبانی کنند و از آن پاسداري نمایند  و در خدمت آن امانت 

دیگر اینکه آنان در حیطه عمل خود پاسخگویند و این همان مسئولیت است یعنی زمامداري و 
مسئوالن همچنین خزانه داران اموال و دارایی و . کارگزاري مسئولیت پذیري است نه سلطه گري

 الهی و درواقع امکانات هستند یعنی خزانه داران آنچه متعلق به مردمان است بر اساس نیابت
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بنابر این حکومت نزد امیر مؤمنان وسیله اي است .وکیالن مردم انند نه حاکمان و مسلطان بر ایشان 
در جهت اهداف عالی که جز با تحقق آنها سیر به سوي تعالی همگانی میسر نمی شود و اهداف 

 اساسی فاصل میان البته خط، عدالت وتربیت محقق نمی گردد، رفاه، آن که عبارت است از امنیت
هدف نیست که وسیله اي )ع(حضرت علی و دیگران در همین نکته است که حکومت براي علی 

  .است براي رسیدن به آرمانهاي معنوي
  :آسیب هایی که در یک حکومت دینی متوجه کارگزاران ومسئوالن است

  : می فرمایند 216امیر مؤمنان در خطبه 
  . ن اصالح گردند وایشان اصالح نیابند مگر به درستی مردممردمان اصالح نشوند مگر زمامدارا

باتوجه به اهمیت نقش زمامداران و کارگزاران و مدیران  از منظر نهج البالغه به طور کلی می توان 
یب هایی که بیشتر منبعث از گفت در دو مرحله آسیب از سوي آنان متوجه جامعه است آس

ست و در درجه اول نگرشهاو تصمیمات را متأثر میسازند و  هاي ذاتی و یا اکتسابی آنان ا ویژگی
واضح واست در صورتی که این ، در مرحله بعد آسیب ها عمل و اقدام را تحت تأثیر قرار میدهد

آسیب ها درمان نشوند به سرعت به جامعه منتقل میشوند و آحاد افراد جامعه را در بر گرفته چه بسا 
  . حکومت دینی را منجر شودانحراف از معیارهاي و اصول یک

  تصمیم گیري : الف
از شروط اساسی زمامداري ، با توجه به اهمیت مدیریت انسانی:عدم درایت و آینده نگري-1

درایت و خردمندي است و کسی نمی تواند بدون دریافت هاي صحیح از امر گوناگون وفهم 
میم گیري هاي درست وبه شرط تص.عمیق مسائل و خردورزي مردمان را به نیکویی اداره کند

در )ع(علی . موقع در اداره امور تشخیص درست مسائل و دریافت فهیمانه موضوعات است
  : به درایت در امور سفارش کرده و می فرمایند98حکمت 
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چون خبري شنیدید آن را نیک بفهمید و در آن بیندیشید و نقل کنید زیرا نقل کنندگان علم 
  . در اندك هستند بسیارند ولی اندیشه کنندگان

آینده نگري و دوراندیشی است که البته براي هر انسانی الزم ، همین طور از تبعات تدبیر ودرایت
آنانکه بدون توجه به عاقبت امور وفارغ از آینده نگري .وبراي زمامداران ومدیران الزم تر است 

سنجیدن .ر پشیمانی اند تصمیم می گیرند و دست به عمل می زنند پیوسته گرفتار روز مرگی واسی
جوانب مختلف امور و آینده نگري و عاقبت اندیشی همان تدبیر داشتن است ودر تصمیم گیري 

لذا ضعف تدبیر سبب می شود که .واداره ي امور چیزي همانند تدبیر از اهمیت برخوردار نیست
ارض ونتایج حتی پیش از تصمیم گیري درست و اصولی اقدام صورت گیرد و آنگاه براي رفع عو

اقدامات نسنجیده وخام به دور از آینده نگري تالش می شود وباصرف هزینه هاي فراوان و توان 
اهمیت این آسیب در حوزه نگرش کارگزاران و مسئوالن بسیار .بسیار سعی در جبران مافات میشود

ي آنان گسترش افق دیدوعمقی نگري از سو، افزایش مطالعه، مهم و حیاتی اسات که روشن بینی
  .در رفع و حل آسیب هایی از این هوع حائز اهمیت است

انسا ن خردمند مدیریتی خردمندانه دارد و :وعدم مشورت در تصمیم گیري)استیثار( خودرایی-2
کارگزاران حکومت باید مجري سیاست .ازنشانه هاي مدیریت خردمندانه مشورت کردن است

مشورت در امور منافاتی ندارد؛روشن است که هر هاي حکومت باشند والبته این با اظهار نظر و
مدیر و مسئولی باید نظرهاي مشورتی بگیرد و در آنها بیندیشدوخود تصمیم نهایی را بگیرد 

مشورت در اداره ي امور و پرهیز از .وطبیعی است که نظردهندگان نباید آراي خود را تحمیل کنند
آن حضرت همچون رسول .ی امیر مؤمنان استخودرایی از مؤکدترین کارها در راه ورسم مدیریت

خدا باوجود برخورداري از مقام عصمت وطهارت وبا آنکه از نظر علم ودانش وعقلو خردمندي 
وتدبیر وسیاستمداري در مرتبه اي قرار داشت که اورا از آراونظریات دیگران بی نیاز می ساخت 

دیکان و یاران خود مشورت می کرد در امور مختلف با نز)ع(علی .اما پیوسته مشورت می کردند
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ایشان هیچ حامی وپشتیبانی را براي تصمیم گیري و اداره امور ، وآنگاه تصمیم خود رامیگرفت
  : می فرمایند113چون مشورت نمی دانستندو در حکمت 

  .هیچ پشتیبانی استوارتر از مشورت کردن نیست
طبیعتا هر زمامدار و ، ن بیشتر خواهد بود اعتماد واطمینان به آ، اگر کارها با مشورت صورت گیرد«

مدیري که خود را از چنین پشتیبانی و پایگاهی محروم سازد رو به لغزش و پشیمانی گام می 
باید از مشاورانی مناسب ، البته براي مشورت در هر امر)249ص، 1377، دلشاد تهرانی(».نهد

نچه امیر مؤمنان در عهدنامه وصاحب اهلیت بهره گرفت واز هرکس نمی توان رأي خواست چنا
  :مالک اشتر به اوچنین نوشته است

بخیل را در مشورت خود دخالت نده که تو را از احسان منصرف می کند و از نیازمندي می 
ترساند ونیز با اشخاص ترسو مشورت نکن زیرا در کارها روحیه ات را ضعیف می سازد همینطور 

  .حرص را در نظرت زینت می دهد ،حریص را به مشاورت مگیر که با ستمگري
واضح است که در یک حکومت دینی باید کارگزاران و مسئوالن از از خودرأیی پرهیز وتصمیم 
گیري ها را با استفاده از ابزارها و نهادهاي مشورتی صورت دهند به صورتی که هم از اختالف و 

  .تفرقه جلوگیري نمایند و هم تصمیماتی قاطع اتخاذ کنند
در حجاب شدن و در ، احتجاب در لغت به معنی در پرده شدن:اب و دور از بودن از مردم  احتج-3

فاصله ، به معناي دور بودن از مردم)ع(پرده رفتن است وبنابر اندیشه و سیره ي سیاسی امام علی
ارتباط مستقیم با مردم نداشتن و در نتیجه بی اطالع ، خود را از مردم جدا کردن، گرفتن از مردم

امیر مؤمنان خود به شدت از .دن یا کم اطالع بودن از مردم و مسائل ومشکالت ایشان استبو
 )ص(که به تأسی از راه ورسم پیامبر اکرم ) ع(رفتار سیاسی علی  ، هرگونه احتجابی پرهیز می کرد

ایشان همچنین کارگزاران  .بود بهترین نمونه ي راه و رسمی نیکو در زمامداري و مدیریت است 
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د را از احتجاب وفاصله پیدا کردن بامردم سخت برحذر میداشت چنانچه درعهدنامه ي مالک خو
  :اشتر فرموده است

زیرا دور بودن زمامداران  از چشم رعایاي !هیچ گاه خود را زمانی طوالنی از رعیت پنهان مدار
ن خود موجب نوعی  محدودیت و بی اطالعی نسبت به امور است و این چهره پنهان داشت

بزرگ در نزد آنان ، آگاهی ایشان را درباره ي مسائل نهانی قطع  می کند در نتیجه، زمامداران
کار نیک زشت و کار بد نیکو و حق با باطل   آمیخته می شود و همانا ، کوچک و کوچک بزرگ

 راست نداند و حق را نشانه اي نبود تا بدان، والی انسانی است که آنچه را مردم از او پوشیده دارند
  . از دروغ شناخته شود

احتجاب از یک سو ستمی بر مردم است و از سوي دیگر ستمی به خود ) ع(در اندیشه سیاسی علی 
دوري از مردم پیوند زمامداران را با مردم قطع یا سست می کند و نیز زمامداران را از .زمامدار

م تشخیص درست حق و فاصله گرفتن از مردم موجب عد« .آگاهی هاي الزم محروم می سازد
 و نیز موجب شکاف عمیق ، بدبینی مردم به کارگزار و اصل نظام و حکومت شود و باعث باطل می

در اینصورت بسیاري از امور بر ایشان ) 113ص، 1380، طاهري(»گردد حکومت می میان مردم و
یی از ابهام پنهان می ماند یا دگرگون جلوه داده می شود و مشخص است که تصمیماتی که در فضا

متاسفانه . و بی اطالعی  و بی اعتمادي گرفته شود چه ماهیت و چه ثمراتی در پی خواهد داشت
گرایش هاي قدرت طلبانه از حکومت و نگاه دنیا پرستانه به قدرت و بازشدن میدان هاي غیر 
مشروع کسب ثروت  به افزایش فاصله دمیان مردم و کارگزاران کمک می کند و روحیه  بی 

بنابراین الزم است در یک حکومت دینی تمام توجه .دردي را میان مسئوالن تقویت می نماید
مسئوالن متوجه مردم مردم باشد چه منصب امانتی است از سوي خداوند و مردم به دست 

  .نظام سوز نیست، زمامداران و به راستی هیچ آتشی چون جدایی زمامداران و مردم
  : اندیشی هاي نا به جا نادیده گرفتن حق و مصلحت-4
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عرصه ي سیاست به شدت در تحول و دگرگونی است و به طور مستمر مسائلی در حوزه ي «
حاکمان و مدیران .سیایت و اجتماع پیش می آید که ضرورت هاي خاص خود را ایجاب می کند

سخ باید در قبال این مسائل و ضرورت هاي آن واکنش هاي مناسب نشان دهند و ضرورت ها را پا
حاکمان باید براي خود معلوم سازند که آیا حکومت را براي )82ص، 1388، توحیدي(».گویند

اگر حاکمی دین را براي حکومت .دین و حاکمیت حق می خواهند یا دین را براي حکومت
عموما براي .دین و حق را قربانی میکند، هر جا دین وریاست در تعارض قرار گیرند، بخواهد

نی یا حکومت هایی که چندان به اخالق و ارزش هاي انسانی پایبند نیستند حکومت هاي غیر دی
حدو مرزي وجود ندارد اما از مهم ترین هدف هایی که یک حکومت دینی دنبال می کند ئ 

براي تن دادن به ) ع(حضرت علی . برنامه هاي خود را بر آن بنا می نهد بر پا داشتن حق است
ز معینی قائل می شود و به هیچ حاضر نیست از آن حد و مرز مر، اجتماعی، ضرورت هاي سیاسی

 خطاب به مصلحت اندیشانی که از حضرت تقاضا کردند که 126ایشان در خطبه ي .عبور کند
، ایشان نیز چون معاویعه هدایا و پول هاي زیاد به اشراف بپردازد  تا حمایت آنها را جلب نماید

  :فرمودند
کومتم را به قیمت  و ستمکاري به دست  آورم؟به  خدا سوگند می گویند  پیروزي و تثبیت ح

اگر .هرگز چنین کاري نخواهم کرد و عدالت را به پاي سیاست و سیادت قربانی نخواهم ساخت
همه این اموال عمومی از آن خودم بود از آن خودم بود و می خواستم میان  مردم تقسی  کنم 

آگاه باشید .مال خداست و من امانت دار اویم، ه مالذهرگز تبعیض روا  نمی داشتم تا چه رسد ک
 زیاده روي و اصراف است؛اگر چه در دنیا مقام ، که  بخشیدن مال به آنانی که استحقاق ندارند

بخشنده آن راباالبرند و مردم گرامی اش بدارند اما در آخرت پست و در پیشگاه  خدا خوار و ذلیل 
  .خواهد بود
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 فرهنگی و ،  نظامی، هیچ شرایطی نباید فداي پیروزي هاي موقت سیاسیاصول گرایی در « ، آري
 زیرا این همان اباحه و توجیه وسیله براي رسیدن به هدف و فدا کردن حق براي ، اقتصادي شود

انحراف از اصول گرایی و حق مداري به خاطر مصلحت اندیشی هاي نابه جا و . مصلحت است 
 )186ص، 1381، امام جمعه زاده(».تی و تبعیض منجر نمی شود بی عدال،  جز به ظلم، روبنایی

هاي ایجاد شده منبعث از یک سري باور هاي نادرست  به همراه مصلحت گرایی هاي کاذب و  تابو
  : می فرمایند173در خطبه ) ع(حضرت علی . ریاگونه هزینه ي هاي تصمیم گیري راباال می برد

  . دست می آورید سودي به حالتان نخواهد داشتبدانید آنچه را با تباه ساختن دین به
  اقدام ومبادرت به عمل- ب
ازمهم ترین اصول اداره ي امور در  اندیشه :عدم رعایت عدالت ومیانه روي و انصاف در عمل-1

اصل عدالت است که معیار همه چیز است وجز بدان نمی توان به )ع(وسیره سیاسی امام علی 
معیار بودن عدالت ، ن زمینه یتعالی فرد وجامعه دست یافتاهداف حکومت دینی وفراهم کرد

دراداره ي امور به این معناست که اجراي قوانین باید تابع عدالت باشد وهرگونه تبعیض از جامعه 
بلکه مهم ترین اصل مدیریت اجتماعی ، عدالت تنها یک امر پسندیده ي اخالقی نیست.زدوده شود

وعدل را بستاید و به کار ببندد که خود را ملزم به عدالت کرده است و به واقع کسی می تواند حق 
  : در این زمینه می فرمایند87در خطبه ) ع(امام علی . باشد و عدالت براي او لقلقه ي زبان نباشد

حق را ، عدالت را بر خود گماشته و نخستین نشانه هاي آن اینکه هوا و هوس را از دل برداشته
ر نیکی نیست که نا کرده گذاشته و در جایی گمان فایدتی نبرده جز که به ستاید و به کار بنددوکا

خود را در اختیار کتاب خدا نهاده و آن را راهبر و پیشواي خود قرار .رسیدن بدان همت گماشته
  .هرجا گوید بار گشاید و هر جافرمان دهد فرود آید.داده 

همه را به یک ، ت رفتار نموده استآنکس که در اجراي قانون عدالت پیشه کند یعنی به مسوا
امیرمؤمنان کارگزاران خود را پیوسته به .چشم نگریسته و خویش وبیگانه را در حق برابر شمارده
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 که به سردار حلوان نوشته اند 59رعایت مساوات در ااره ي امور سفارش می کردند و درنامه ي 
  :چنین فرموده اند

  .د تو یکسان باشد که ازستم نتوان به عدالت رسیدنز، پس باید کار مردم در آنچه حق است
میانه روي وپرهیز . امارعایت اصل عدالت در کارگزاران منافاتی با اصول میانه روي وانصاف ندارد

همه ي امور دین .از افراط وتفریط از مسائل مهم واساسی در هدایت مردمان و اداره ي امور است
امه هاي حکومت دینی معتدل وبه دور از افراط و تفریط بر میانه روي استوار است و همه ي برن

  :چنین می فرماید120در خطبه ) ع(علی .است 
آگاه باشید که آبشخورهاي دین یکی است و راههاي آن همه معتدل ومستقیم و نزدیک است که 

شود به کاروان حق بپیوندد وبهره مند شود و هر که از آن باز ایستد گمراه ، هر که بدان چنگ زند
  .و پشیمان گردد

حکومت و مدیریت خردمندان بر مبناي عدالت و میانه روي است وهرکجا افراط وتفریطی مشاهده 
  : نهج البالغه چنین آمده است70ثمره جهل و نادانی و کوري و بی بصیرتی استودر حکمت ، شود

  .جاهل را نمی بینی مگر اینکه یا افراط می کند یا تفریط
انصاف در روابط و مناسبات . در اجرا واقدام در ذیل این بحث انصاف استاما عنصر مهم دیگر

اجتماعی و امور سیاسی  واداري به مفهوم نصف کردن سود و زیان میان خود و دیگران وپاس 
داشت داد و حفظ حقوق دیگران همانند حقوق خود ودر مقام داوري حقوق طرفین را یکسان و 

الترین کماالت انسانی است و چهره ي زمامداري بدون انصاف انصاف با.برابر رعایت کردن است
چهره اي زشت و بد منظر است و زیبایی و مقبولیت هرحکومتی به حاکمیت انصاف در نظام 

انصاف در همه ي وجوه و مراتبش نیکوست ولی بیشترین جلوه .اداري و اجراي قوانین است
ندازه اي گسترده و با پوششی وسیع کارها انصاف در ساختار یک دولت نمود می یابدوآنچه در ا
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انصافی است که بر دستگاه اداري و مناسبات اجرایی سایه افکن است ومایه ي ، را سامان می دهد
  :در عهدنامه ي مالک اشتر چنین می فرمایند)ع(امام علی . رشد تعالی آن دستگاه و مناسبات است

سوي خویشان نزدیک و از سوي رعایاي مورد نسبت به خدا ونسبت به مردمان از جانب خود و از 
که اگر به انصاف عمل نکنی ستم نموده اي وکسی که بر بندگان !انصاف به خرج ده، عالقه ات

  ...خدا به جاي بندگانش دشمن او می شودو، خدا ستم کند
میانه روي و انصاف حلقه هاي پیوند دهنده ي اجراي قوانین در یک ، واضح است که عدالت

  .دینی است که جز با معیار قرار دادن حق و حقیقت در اندیشه و عمل میسر نمی گرددحکومت 
از مهم ترین مختصات مدیریت صحیح انتخاب :نظارت وارزش یابی، ناکارآمدي در گزینش-2

در .افراد و واگذاري کارها و مسئولیت ها بر اساس شایستگی هاي الزم براي آن مسئولیت است
امانت هایی هستند که باید به اهلش سپرده شود تا ، اصب ومسئولیت هااندیشه حکومت دینی من

کارها قوام یابد رابطه اي درست و سالم میان زمامداران و مردمان برقرار شودو هرچیز در جاي 
در .مهم ترین کار در مدیریت سپردن امور به شایستگان است.خود قرار گیرد و عدالت برپاشود

نان شایستگی معیار اصلی گزینش در هر زمینه و جایگاهی است که اندیشه و سیره ي امیر مؤم
در منظر ایشان همه ي ، براساس روشن ترین معیارها یعنی شناخت و آزمون صورت می پذیرد

کجی ها وناراستی ها وتباهی ها در یک دولت از گزینش و انتخاب هاي نادرست و به دور از 
مشخص بودن ، مسأله در امر گزینش وانتخاب نیروهابنابر این مهم ترین .معیار نشأت می گیرد

در عهدنامه مالک اشتر در این خصوص )ع(امام علی.معیارها و میزان هاي برگزیدن اشخاص است
  :توصیه می فرمایند

پس در کار عامالن خود بیندیش وپس از آزمودن به کارشان گمار و به میل خود و بی شورت 
ستمگري بود ،  به هواي خود رفتنو براي دیگران ننگریستندیگران به کاري مخصوصشان مدار که

از خاندان هاي پارسا ، و خیانت و عاملالنی اینچنین را در میان کسانی جو که تجربت دارند و حیا
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که در مسلمانی قدمی پیشتر دارند واخالق آنان گرامیتر است وآبرو شان محفوظ تر و طمعشان 
  .کمتر و عاقبت نگري شان فزونتر

نظارت بر عملکرد کارگزاران و کارمندان و بازرسی امور و پیگري کارهاي انجام شده « م بعديقد
وانجام نشده و مسئولیت خواهی از مهم ترین اموري است که باید در هر سازمان  به درستی 
صورت می گیرد تا نظام امور از گردشی سالم و استوار برخوردار گرددو کجی ها و ناراستی ها به 

هر نظام اداري نیازمند نظارتی درست و پیگیري مستمر امور و نیز ، قع شناخته و اصالح شودمومو
در عهدنامه ي مالک ) ع(امام علی )329ص، 1377، دلشاد تهرانی(».مسئولیت خواهی دقیق است 

  :اشتر چنین می فرمایند
 که مراقبت نهانی پس بر کارهاي آنان مراقب بدار وجاسوسی راستگو و وفا پیشه بر ایشان بگمار

  ...وادار کننده آنهاست به رعایت امانت و مهربانی بر رعیتو، تودر کارهایشان
نظارت و مراقبت امیر مؤمنان بر عملکرد و رفتار کارگزارانش تا آنجا بود که حتی شرکت آنان در 

 بصره چنانچه وقتی عثمان بن حنیف  فرماندار، یک مهمانی اشرافی از نظر آن حضرت مخفی نماند
رسید ) ع(گزارش آن بالفاصله به امام ، در مجلس مهمانی یکی از ثروتمندان بصره شرکت کرد

  ):45نامه (وآن حضرت اورا توبیخ کرد ند 
به من گزارش رسیده است که یکی از جوانان اهل بصره تو را بر خوانی !اي پسر حنیف، اما بعد

 هاي نیکو آورده اند و پی در پی کاسه ها برایت خوردنی، خوانده است وتو به آنجا شتافته اي
گمان نمی کردم تو مهمانی مردمی را بپذیري که نیازمندشان را به جفا رانده  است .پیشت نهاده اند

  .و بی نیازشان دعوت شده است
بازرسی و پیگري نمی تواند به سوي اهداف سازمانی خود سیر کند و ، هیچ سازمانی بدرن نظارت

بازرسی و پیگیري درست و ، سالمت و صالبت هر سازمان در گرو نظارت. بدان ها نایل شود
نمی توان انتظار داشت که کارها طبق برنامه به ، پیوسته است و در صورتی که این امر رعایت نشود
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نظارت و مراقبت بر اعمال و رفتار و .به دور ازخلل و تباهی پیش رود، سوي اهداف تعیین شده
البته ، ران و عملکرد کارکنان جدي ترین مسأله در یک نظام اداري استسیوه ي مدیریت کارگزا

این امر به معناي بی اعتمادي به آنان و ایجاد یک فضاي عدم اعتماد و اطمینان نیست بلکه بدین 
معناست که نوع آدمی نیازمند مراقبت و نظارت است و انسان باید احساس کند که گذشته از 

اقبان بیرونی بر اعمال و رفتار او نظارت دارندو کارهایش مورد پیگیري ناظر و مر، مراقبت درونی
است و این گونه نیست که انسان هر طور اراده کند بتواند عمل کند و به هر راه و رسمی میل کند 
ونسبت به عملکرد خود پاسخگو نباشد و اما بررسی عملکرد کارگزاران و کارکنان وارزشیابی 

ن نیک کرداران وبد کرداران از امور مهم در یک نظام اداري است واساسا ایشان وفرق گذاشتن ما
، آنچه انگیزه هاي خیر وصالح وخدمتگزاري را در اشخاص تحکیم می کند ورشد می دهد

در سازمان و نظامی که ارزشیابی .ارزشگذاري کار آنان است و به تناسب آن با ایشان رفتار کردن
ستی ارزیابی نمی شود سامان امور مختل می گردد و هرکس راه وجود ندارد یا عملکردها به در

خود را میرود و نیکوکاران و خادمان از تالش دلسرد و بدکاران و خائنان در ادامه روش ناپسند 
ارزشیابی .خود دلیر وگستاخ می شوند واین احساس سبب تباه شدن نظام مدیریت می گردد

می گیرد و مالحظات خالف حق وعدل به هیچ بر اساس مالك هاي حق و عدل صورت ، درست
  :در عهدنامه مالک اشتر می فرمایند)ع(وجه در آن راه ندارد براین اساس امام علی 

ومبادا بزرگی کسی موجب شود که رنج اندك او را بزرگ شماري و مبادا پایینی رتبه کسی سبب 
  .شود که کوشش سترگ وي را خوار به حساب آوري

مهم در ارزشیابی مدیران و مسئوالن نظرخواهی از مردم و افراد تحت سرپرستی از جمله معیارهاي 
در واقع نوع قضاوت مردم و افراد تحت سرپرستی مدیران و زمامداران نشان دهنده ي ، آنان است

نوع عملکرد و میزان توفیق و عدم توفیق ایشان در اداره ي امور و سیر به سوي اهداف تعیین شده 
  : به مالک اشتر چنین سفارش میکنندامام علی، است
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گاه داد و ، بدان که من تو را به شهرهایی می فرستم که دستخوش دگرگونی گردیده، ومالک
گاهی هم ستم دیده است و مردم در کارهاي تو چنان می نگرند که تو در کار والیان پیش از خود 

نیکوکاران را به نام نیکی توان می نگري ودرباره ي تو آن می گویند که درباره آنان می گویی و
پس نیکوترین اندوخته ي خود را .شناخت که خدا از ایشان برزبان هاي بندگا نش جاري ساخت

  .کردار نیک بدان
، تعهد، آگاهی، این قسمت از نامه نشان می دهد که مردم به خوبی می توانند نسبت به توان ایی

د و این قضاوت معیاري باشد براي شناخت  و خالف این ها قضاوت نماین...پایبندي به اصول و
از مهم ترین مختصات یک نظام اداري به سامان قدر دانی از کار .ترقی و تنزل مدیران و مسئوالن

گزاران و کارکنان کوشا و نیکوکار وتشویق آنها ومجازات متعدیان و بدکرداران و تنبیه 
  : می فرمایند53در نامه )ع(امام علی .آنهاست

 نیکوکار و بدکار نزدت یکسان باشند که آن رغبت نیکوکار را در نیکی کم کند بدکاران و مبادا
آن را عهده دار باشد که او بر عهده ي خود ، را به بدي وادار نماید ودرباره ي هریک ازآنان

  .گرفت
 بنابراین الزم است که مدیران و مسئوالن پس ازارزیابی کارکنان متناسب با عملکرد و رفتار او

اصل رابر قدردانی وتشویق قرار دهند و رنج و تالش .رفتار نمایند و در این راه کوتاهی نورزند
فرمان امیر ، هرکس را براي خود او منظور نمایند و هنگام قدردانی و تشویق چیزي کم نگذارند

  :مؤمنان به مالک اشتر چنین است
زیرا ، اي مهمی که انجام داده اند برشمارآنان را به نیکویی یاد کن و پیوسته تشویقشان نما و کاره

، یاد کردن کارهاي نیک آنان دلیرشان را برانگیزاند و از کار مانده را به خواست خدا ترغیب نماید
  .انشاءااهللا
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نظارت و ارزشیابی در امور کارگزاران از ، از آنچه گفته شد چنین بر می آید که که گزینش
خوردار است وباتوجه به حساسیت موضوع مدیریت اهمیت باالیی در یک حکومت دینی بر

ضعف و ناکارآمدي در این زمینه می تواند آسیب هاي جدي به بدنه ي نظام وارد ، حکومت
تقسیم کردن مشاغل ، رابطه ساالري به جاي ضابطه ساالري و گزینش معیارهاي خویشاوندي.آورد

تماد مردم به نظام کاسته و حکومت و مناصب براساس رابطه ها و نه ضوابط و شایستگی ها از اع
دینی را با مشکالت و بحران هاي جدي از جمله بهره وري پایین بخش هاي مختلف به دلیل پایین 

مدرك گرایی هم که به نوعی کاله شرعی براي رابطه محوري . بودن تخصص رو به رو می سازد
رهاي اصولی و همچنین در اینجاست که بازگشت به معیا، است بر این معضالت دامن می زند

  .تقویت ابزارهاي نظارتی و کنترلی امري ضروري به نظر میرسد
از دیگر آسیب هایی که از سوي زمامداران متوجه حکومت دینی :تجمل گرایی و دنیازدگی-3

وقتی نگاه قدرت طلبانه حاکم می شود ودستیابی به . تجمل گرایی و دنیازدگی است، است
، دو توجه به دنیا بر اهمیت دادن به آرمان هاي معنوي پیشی می گیردحکومت وسیله تلقی می گرد

. انباشتن ثروت به ویژه براي رجال سیاسی آفت است.مالك و معیار خواهد شد، ثروت ارزش
تجمل گرایی شکاف و فاصله میان رهبران و مردم را افزایش می دهد و به تدریج یک حاکمیت 

بلکه ، زد که نه تنها  به منافع ملی و حقوق مردم نمی اندیشدالیگارشی را بر جامعه مستولی می سا
پیداشدن روح رفاه زدگی و تجمل .همواره در صدد تأمین منافع شخصی و گروهی خود هستند

گرایی مانع بسیاري از خدماتی است که مدیران جامعه می توانند براي توده هاي مردم انجام دهند 
فات دارد در حالی که قوت و عظمت و عزت زمامداران و این با پارسایی و ساده زیستی منا

حکومت دینیدر تشریفات ظاهري نیست که به جالل و حشمت هاي معنوي است که توأم با 
  : نهج البالغه چنین آمده است37در حکمت .پیراستگی و سادگی می باشد
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 شدند و پیشاپیش براي وي پیاده، هنگام رفتن امام به شام او را دیدند، و چون دهقانان انبا ر
عادتی است که داریم و بدان :این چه کار بود که کردید؟گفتند:فرمودند)ع(امام علی .دویدند

به خدا که امیران شما از این کار سودي نبرندو شما خود را :فرمودند.امیران خود را بزرگ شماریم
کیفر در پی آن بدان به رنج افکنید و در آخرت بدبخت می شوید و چه زیانبار است رنجی که 

  .است و چه سودمند است آسایشی که با آن از آتش در امان است
فقر زدایی و ، در پی عدالت اقتصادي) ع(حکومت دینی بر خاسته از حکومت علی ، آري

چنین حکومتی باثروت مخالف نیست که با راههاي .رسیدگی به وضعیت محرومان وجامعه است
احتکار در این نظام حرام است و ، ربا، رشوه.ر تعارض است دست یابی و انباشتن ثروت نامشروع د

در همه ي ارکان عدالت حاکم استو زمامداران و مدیران و مسئوالن را چیزي جز دغدغه مردم 
 45چه خوب است فرازي از نامه .نیست و آنان را با حرص دنیا و اشرافی گونه زیستن کاري نیست

  :يبه عثمان پسر حنیف انصار)ع(امام علی 
بدان که پیشواي شما از دنیاي خود به دو جامه ي فرسوده و دو قرص نان کفایت کرده است و 

  .گرچه شما چنین نتوانید کنید ولی با تالش و پاکدامنی مرا یاري کنید
مراکز قدرت همواره حواشی باخود به همراه دارد و این آسیبی : نزدیکان و خویشان مسئوالن-4

گاهی این ، هدید می کند و هم اینکه از سوي وي متوجه جامعه استاست که هم زمامدار را ت
حواشی با روحیه ي انگل گونه خود چنان قدرتمند می شوند که دست مقام مسئول را در عمل می 
بندند و حتی وي را به حاشیه می رانند و چون مهره شطرنج او را به حرکت در می آورند در واقع 

ی و دست هاي پشت پرده قرار می گیرند این حواشی قدرت گاه به نحوي جزء تصمیم گیران اصل
به صورت جریان در آمده و حتی تا مرز انحراف از اصول حکومت پیش می روند و وحدت نظام 

در نامه خود به مالک اشتر درباره ي نزدیکان والیان چنین ) ع(امام علی.را دچار اختالل می سازند
است و خویشاوندانی که خوي برتري جستن دارند و گردنفرازي نیز والی را نزدیکانی :می فرمایند
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ریشه ستم اینان را با بریدن اسباب آنان بر آر و به .کردن در معامالت انصف را کمتر به کار بستن
هیچ یک از اطرافیان و خویشانت زمینی را به بخشش وامگذار مبادا در تو طمع کنند بابستن پیمانی 

چه اینگونه افرار با اتکاءبه قدرت حکومت به شرکا و مجاوران زور .ساندکه مجاور آنان را زیان ر
می گویند و مخارج مشترك را بر آنان تحمیل می کنند و در اینصورت سود را آنها می برند و 

  .عیب و آر و تجاوزات در دنیا و آخرت براي تو می ماند
  :و در جایی دیگر از نامه چنین می فرمایند

 براب والی پر خرج تر و در هنگام رفاه کم فایده تر در مشکالت و ناپسند تر و هیچ یک از مردم
در اجراي انصاف و مضرتر از مهم در مقابل دریافت ها و عذر ناپذیرتر در موارد نرسیدن به 

  .مطلوب و بی صبرتر در هنگام مصائب از خواص و نزدیکان و حواشی والیان نیستند
یحت می کند که تمایالت و هواي خویش را در مورد افراد و امیر مؤمنان همچنین مالک را نص

نزدیکان و دوستان خود کنترل کند و اجازه ندهد مردم ومصالح دین خداوند تحت الشعاع روابط 
  :و عالقه شخصی حاکم قرار گیرد

در رابطه با مردم و خدا و خودت و بستگانت و دوستانت انصاف را مراعات کن که اگر انصاف 
اشی ظالمی و کسی که به بندگان خدا ستم روا می دارد خداوند خصم و دشمن اوست و نداشته ب

کسی را که خدا با اومخاصمه داشته باشد حجت و عذر او براي اعمال و اقداماتش محکوم به 
  .شکست است و ناچار با خدا در جنگ است تا آنکه دست از ظلم بردارد و توبه کند

  نتیجه گیري
 چنین به نظرمی رسد که شناخت و درمان آسیب ها در یک دستگاه بزرگ از مباحث مطرح شده

وخوشبختانه دین مبین ، حکومتی همچون نظام والیی و اسالمی ما امري خطیر و ضروري است
اسالم با آموزه هاي گرانبار خود هر روز دریچه اي تازه را به سوي حل مشکالت و بحران ها باز 

و پویاست و پر واضح است که به تعداد هدفها ممکن است نظام ما نظامی هدفمند ، میکند
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توان پاسخگویی را ، اختالالتی که اگر درست وبه موقع درمان نشود، هایی را متحمل گردد آسیب
موشکافانه و کارشناسانه و به دور از غرض ، تمرکز دقیق.از یک نظام مرم ساالر سلب خواهد کرد

ها و حل متعهدانه ي آنها بر آحاد مردم علی ورزي و جناح بندي بر روي شناخت آسیب 
الخصوص مسئوالن و مدیران واجب و ضروري است و گرنه این اختالت سد راه حرکت تکاملی 

  .جامعه شده و رسیدن به اهداف توسعه را به تأخیر انداخته ویا حتی غیر ممکن می سازد
    منابع

فصلنامه علوم »امعه و حکومت اسالمی در نهج البالغهآسیب شناسی ج« ، 1381امام جمعه زاده، سید جواد، بهار
  179 -190، صفحات 17سیاسی، شماره

  ، 51شماره، معرفت، »آسیب شناسی جامعه دینی ونقش حکومت درآسیب زایی آن«، محمدرضا، آقـایی
 106-120صفحات

بی در شعار تا مهندسی اجتماعی از اصالح طل، 1389، سید محمد تقی، محمد کاظم، رضایی موسوي، توحیدي
  چاپ اول، تهران، اصالح گرایی در عمل

بازگشت به نهج البالغه مجموعه سخنرانی هاي رهبر معظم انقالب اسالمی در کنگره ، 1372، سید علی، خامنه اي
 چاپ اول، تهران، هاي نهج البالغه

  چاپ اول، هرانت، )ع(اندیشه سیاسی و سیره ي حکومتی علی:دولت آفتاب، 1377، مصطفی، دلشاد تهرانی
  چاپ اول، تهران، حکومت در نهج البالغه:حکومت حکمت، 1379، مصطفی، دلشادتهرانی

   چاپ هشتم،  نهج البالغه، 1374، سید جعفر، شهیدي
فصلنامه ، »)ع(آسیب شناسی زمامداران از منظر امام علی « ، 1380بهار ، محمود، ابوالقاسم، هایی حیدري، طاهري

  108-130صفحات، 24 شماره، انشگاهعلوم انسانی حوزه ود
  اول، تهران، دغدغه هاي حکومت دینی، 1379، محسن، کدیور

  چاپ اول، تهران، اصول وشیوه هاي حکومت اسالمی در نهج البالغه، 1368، گروهی از اندیشمندان
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  از دیدگاه نهج البالغه» سیاست ورابطه آن بااخالق«مفهوم 

 
  )هج البالغه گرایش اصول دین و معارف علويکارشناس ارشد ن(مریم طادي بنی 

  
  چکیده

 این در حالی است که از .از حیث لغت و کاربردهاي مختلف معانی گوناگون دارد» سیاست« واژه 
امام . می باشد» سیاست« توان یافت، بحثموضوعات و مضامینی که به وفور در نهج البالغه می

. مصداق انسان کامل است» سیاست«به جهت هم به جهت اخالق و هم ) علیه السالم(علی 
ر اساس معیارهاي الهی و حرکتی اداره استوار جامعه ب) علیه السالم(در نگاه امام علی » سیاست«

  .مدارانه استحق
با دیگر فرمانروایان و سیاستمدران تفاوت ) ع(سیاست و نحوه ي اداره ي حکومت توسط امام علی 

حکومت را به خاطر حاکم کردن اصول اسالم و احکام ) لسالمعلیه ا(امام علی . خاصی داشت 
را باید با معیارها و ارزش هاي ) علیه السالم( پس سیاست امام علی .خواست اخالقی اسالم می

 در این نوشتار سعی بر آن است تا به تعریف معناي لغوي، تعریف اصطالحی .سنجید اسالمی
وم سیاسی و علوم اجتماعی،تبیین سیاست کلی امام سیاست در کتب دینی، مفهوم سیاست در عل

در نهج البالغه و به رابطه اخالق و ) ع(، اقسام سیاست در بعد اعتقادي از دیدگاه امام علی )ع(علی
  . سیاست در سخنان گهربار آن حضرت، پرداخته شود

  .،نهج البالغه)ع(سیاست،اخالق،دین،امام علی: واژه هاي کلیدي
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  یاستمعناي لغوي س 1,1
سیاست، مصدر عربی، به معناي حراست و حکومت و داوري و تمشیت، مصلحت اندیشی و تدبیر 
و آینده نگري و برقرار کردن عدالت اجتماعی و امنیت و پاسداري از حقوق ملّت و حفظ مرزها و 

 (.وقفه داشتن روابط بین المللی به سود صلح جهانی و ملّت خود و ترقی دادن کشور به طور بی
  )603 ، ص 1377پور انصاف

واژه سیاست از حیث لغت و کاربردهاي مختلف معانی گوناگون دارد، از جمله حکم راندن بر 
 معین، (. رعیت، اداره کردن امور مملکت، حکومت کردن، ریاست کردن، عدالت و داوري

 )1384، ص 1382

  :نویسد لغت دانان عرب در تبیین کلمه سیاست می
به سیاست قوم خود پرداخت یعنی رهبري و » «تولی ریاستهم و قیادتهمساس الناس سیاسته «

مدیریت آنان را پذیرفت، زعامت و ریاست جمعی را به عهده گرفتن از مفاد اساسی کلمه سیاست 
  .»است

  )397 – 396، ص 1383مسعود، (»تولی أمر الناس وإرشادهم إلی الطریق الصالح«وبه معناي 
 .» به راه راسترهبري مردم و ارشاد آنان«

واژه سیاست، مصدر تازي ساس یسوس در اصل به معناي تنظیم و تدبیر امور بوده و سائس اسم 
  :نویسد چنان که ابن منظور در لسان العرب می. فاعل برابر سیاست مدار است

ظر توالی امرها و دبرها و احسن الن: راضها و ادبها، والسلطان و الوالی الرعیه: ساس الدواب سیاسه«
  )107، ص 6 ق، ج1408منظور،   ابن. ( »الیها

ستوران را سیاست نمود یعنی رام و تأدیب کرد، پادشاه یا زمامدار مردم را سیاست کرد، یعنی کار «
  .»ایشان را سرپرستی و به گردش درآورد و در کار رعیت به نیکی نگریست

  :سعید الخوري نیز آمده» اقرب الموارد«در 
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، ص 6همان، ج. ( »الخلق بارشادهم الی الطریق المنجی فی العاجل و االجلالسیاسه استصالح «
107(  

سر و سامان دادن به کارهاي مردم همراه با ارشاد آنان به روش رهایی بخش در زندگی این «
  .»جهانی و آن جهانی همان سیاست است

  :غیاث الدین محمد رامپوري می نگارد» غیاث اللغات« در فرهنگ پارسی
و چهارپایان و پاس داشتن ملک، حکم راندن بر » تربیت ستوران«و » رام کردن« سیاست را به واژه

عالمه .  به ترسانیدن و زدن آمده است رعیت، قهر کردن، هیبت نمودن و ضبط کردن مردم از فسق،
خویش افزون بر معانی یاد شده به مفهوم حکومت، ریاست و داوري کردن » لغت نامه«دهخدا در

  )741، ص 1364دهخدا، . ( شاره داردنیز ا
اقدام «) 78، ص  4، ج1377طریحی، (» القیام علی الشی بما یصلح«همچنین در معناي سیاست آمده 

سیاستی است که موجب تکمیل اخالق و سعادت » سیاست فاضله» «به کاري بر اساس مصلحت
  .شود ها می انسان

کت، مراقبت امور داخلی و خارجی کشور، اداره کردن امور ممل» سیاسه«} عربی{مص : سیاست
 )1256، ص 2، ج 1372عمید ،. (اصالح امور خلق، رعیت داري، مردم داري

سیاست در معناي عام، هر گونه راهبرد و روش و مشی براي اداره یا بهکرد هر امري از امور، چه 
امی، سیاست شود، چنانکه از سیاست اقتصادي، سیاست نظ شخصی چه اجتماعی؛ سیاست گفته می

سیاست به معناي خاص، هر امري که مربوط . گوییم ها سخن می مالی، سیاست آموزشی و جز آن
به دولت و مدیریت و تعیین شکل و مقاصد و چگونگی فعالیت دولت باشد، از مقولۀ امور سیاسی 

ازمان گوییم، همواره با دولّت، یعنی س بنابراین هر گاه از سیاست به معناي خاص سخن می. است
امور سیاسی . قدرت در جامعه که نگهبان نظم موجود یا پیش برندة آن است، سر و کار داریم
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. ( ها با نفوذ و غیره است شامل مسائل کشاکش بر سر قدرت سیاسی میان حزب ها و گروه
  )212، ص 1382آشوري، 

  تعریف اصطالحی سیاست درکتب دینی. 1،2
ی شناخت کامل اوضاع و احوال جامعه و آگاهی از سیاست یعن«: گوید آیت اهللا معرفت می

ها که در پیشرفت آن جامعه و آن  ها و ملّت چگونگی برقراري روابط مسالمت آمیز بین افراد، گروه
کنند اما متأسفانه  ها نقش اساسی ایفا می ها و خواسته هاي درست آن ملّت و براي تحقق یافتن هدف

 مؤسسه  . ( »گر معرفی کنند تا آن را از دین جدا کننداي خواستند سیاست را به طور دی عده
 )27 – 26،ص 1376آموزش عالی باقرالعلوم، 

سیاست به معناي این که جامعه را راه ببرد و هدایت کند و به آنجایی که صالح ) ره(امام خمینی 
ابت شده این در روایت براي نبی اکرم با لفظ سیاست ث. کند جامعه و صالح افراد هست تعریف می

، 1361 - 1371خمینی، . (در آن روایت است پیامبر مبعوث شد که سیاست امت را متکفّل باشد
  )216، ص 13ج

حتی  دین اسالم یک دین سیاسی است که همه چیزش سیاست است، ) ره(ازدیدگاه امام خمینی 
حکام مخلوط به همه احکامش یک ا. اسالم از همه ادیان بیشتر در این معنا پافشاري دارد. عبادتش

نمازش مخلوط به سیاست، حجش مخلوط به سیاست است زکاتش مخلوط به . سیاست است
  )216، ص 13همان ،  ج . (سیاست است، اداره مملکت سیاست است

و رهبري . ریاست و زعامت معرفی کرده است بنابراین امام سیاست را دقیقاً به معناي هدایت، 
چرا که آنچه در .  جامعه و مردم به سوي فالح و رستگاري استجامعه به سوي کمال و اداره امور

 سیاست همان هدایت و  رأس تعلیمات انبیاء است، هدایت بشر است بنابراین در دیدگاه امام،
  .راهبري بشر و جامعه است با کمال و قرب الی اهللا

  :گوید آیت اهللا مکارم شیرازي می
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ی و گروهی انسان است اگر این مدیریت جهت سیاست مدیریتی است که حاکم بر زندگی جمع«
مؤسسه  . (»شود گیریی به سوي قرب الهی و تربیت نفوس انسانی باشد سیاست اسالمی می

  )13، ص1376باقرالعلوم،   
  :گوید عالمه محمدتقی جعفري می

ه ها با نظر به واقعیت هاي انسانی آن چنان که هست و انسان آن چنان ک مدیریت و توجیه انسان«
به عبارت دیگر . شود هاي عالی مادي و معنوي سیاست نامیده می از دیدگاه هدف. باید باشد

ها در مسیر حیات معقول، سیاست با نظر به این  مدیریت توجیه و تنظیم زندگی اجتماعی انسان
) یا حداقل(تعریف همان پدیده مقدس است که اگر به طور صحیح انجام بگیرد با ارزش ترین 

با ارزش ترین تکاپوهاي انسانی است که در هدف بعثت پیامبران الهی منظور شده و عالی یکی از 
این همان عبارت با . ترین کار و تالش است که یک انسان داراي شرایط می تواند انجام بدهد

ارزش است که در اسالم به طور واجب کفایی مقرر گشته است در صورت انحصار اشخاص 
. »ي انجام وظیفه سیاست در یک یا چند انسان براي آنان واجب عینی می ماندبرازنده و شایسته برا

  )148،ص 1369جعفري ، (
  :فرمایند دهند چنین می نیز درتعریفی که ازسیاست ارائه می) علیه السالم(امام حسن

سیاست، عبارت است از رعایت حقوق خداوند، حقوق زندگان و حقوق مردگان، اما حقوق خدا «
ست از انجام آن چه امر فرموده و دوري از آن چه نهی فرموده، و اما حقوق زندگان، عبارت ا

عبارت است از انجام وظایف خویش در قبال برادران دینی، درنگ نکردن در خدمت به هم 
که او نسبت به مردم اخالص دارد و هر گاه از راه  کیشان و اخالص نسبت به ولی امر، مادامی

برابر او باید فریاد خود را بلند کنی؛ اما حقوق مردگان عبارت است از راست منحرف شد، در 
ذکر خوبی هاي ایشان و خودداري از بیان گناه و لغزش هاي آنان؛ زیرا آنان خدایی دارند که به 

  )143، ص1شریف القریشی، بی تا، ج(» کند اعمال شان رسیدگی می
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  .خورد ز به چشم مینی) علیه السالم(کلمه سیاست در سخنان امام علی 
  )344، ص 27 ق، فصل1407االمدي،. ( »حسنُ السیاسه یستَدِیم الرِیاسه«
  .»بخشد سیاست نیکو، ریاست و حکومت را دوام می«
  )483، ص 58همان،فصل. (»فَضِیلۀُ الرِیاسه حسنُ السیاسه«
  .»به نیکی ریاست کردن فضیلت سیاست است«
 )378، ص 34همان، فصل. (» الرِفقِرأس السِیاسه استِعمالُ«

  .»اصل سیاست مدارا ورزیدن است«
»تُهاست رِیامد تُهسنّت سِیاسن ح616، ص 77همان، فصل .(»م(  
  .»یابد هرکه سیاستش نیکو باشد، ریاستش تداوم می«
   )46، ص 1ق، فصل1407االمدي،).(»اإلِحتِمالُ زینُ السِیاسه«
  .»است استخویشتنداري، زینت سی«

در برخورد با ) علیه السالم(که هر بار امام علی . البالغه دوبار واژه سیاست آمده است در نهج
امیرالمؤمنین در پاسخ معاویه که در آن دعاوي نادرست و سخنان . معاویه آن را به کار برده است

  :فرمودندبیهوده او را گوشزد نموده و به تعبیر سیدرضی یکی از نیکو نامه هاست که 
 » لَم إِنْ نَقَصو ،کُلُّه تَزَلَکاع راً إِنْ تَمأَم فُالَنٌ، فَذَکَرْتالَمِ فُالَنٌ وأَنَّ أَفْضَلَ النَّاسِ فِی الْإِس تمعزو

وسسالْمو ائِسالسفْضُولَ، والْمالْفَاضِلَ وو ا أَنْتمو ،هثَلْم قْکلْحا لِلطُّلَ! یمییزَ والتَّمنَاءِ الطُّلَقَاءِ، وأَبقَاءِ و
قَاتِهِمطَب رِیفتَعو ،اتِهِمجرد تَرْتِیبلِینَ، واجِرِینَ الْأَوهنَ الْمی28البالغه، نامه  نهج. ( »ب(  

 اگر آنچه گفته اي از هر جهت درست  و گمان بردي که برترین مردم در اسالم فالنند و فالن،«
را چه بهره از آن؟ و اگر نادرست بود، تو را از آن چه زیان؟ تو را بدین چه کار که چه باشد تو 

کسی برتر است و که فروتر؟ و که رعیت و که رهبر؟ آزاد شدگان و فرزندان آزاد شدگان را چه 
  .»هاي ایشان رسد به فرق نهادن میان نخستین مهاجران و ترتیب رتبت آنان و شناساندن درجه
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  :فرماید مدتقی جعفري ذیل این عبارت میعالمه مح
ها و  طلبی جویی ها و فرصت یعنی تو معاویه برو به دنبال خودکامگی و خودمحوري ها و سلطه«

  )101،ص 1369جعفري ، . (»حیله گریها و مکایدهاي خود
یعنی اي معاویه تو را نرسیده است که مردم را به سیاست و هدایت رهبري کنی، این امر به تو 
نیامده تو را با سیاست هدایت و مدیریت مردم چکار؟ تو به دنبال خدعه و نیرنگ و فساد خود 

  .باش
  :گوید خطاب به معاویه می) علیه السالم(امام علی 

باسِقٍ، ونَعوذُ بِاهللاِ مِنْ ومتَی کُنْتُم یا معاوِیۀُ ساسه الرَّعِیه، ووالَه أَمرِ الْأُمه؟ بِغَیرِ قَدمٍ سابِقٍ، والَ شَرَفٍ «
. »لُزومِ سوابِقِ الشَّقَاءِ، وأُحذِّرك أَنْ تَکُونَ متَمادِیاً فِی غِرَّه الْأُمنِیه، مخْتَلِف الْعالَنِیه والسرِیرَهِ

  )10البالغه، نامه  نهج(
اري مردم گرفت و سیاست را به معناي حکمرانی و زمامد) علیه السالم(در اینجا حضرت علی 

تو را نسزد که به عنوان حکمران و زمامدار امت اسالم و جامعه اسالمی باشی چون نه «: فرمود
پناه به خدا می برم از گرفتار شدن به . سابقه خوبی در دین و نه شرافت واالیی در خانواده داري

کنی وآشکار و نهانت دار، تو را می ترسانم از اینکه به دنبال آرزوها تالش  هاي ریشه دشمنی
  .»یکسان نباشد

اداره استوار جامعه بر اساس معیارهاي الهی و حرکتی حق ) علیه السالم(سیاست در نگاه امام علی 
 ق، 1407االمدي،. (»کشورداري سیاست است» «أَلملک سِیاسه«: فرماید مدارانه است حضرت می

  )18، ص  1فصل 
 از قدرت به دست آمده هر کاري را روا نمی داند بلکه و هرگز براي رسیدن به قدرت و حراست

برعکس او توسل به ابزار نامشروع را حتّی به بهاي از دست دادن قدرت صحیح نیز جایز نمی داند 
وري از ابزارهاي مشروع و ابزار به ظاهر کارآمد  شناخت و بهره: برپایی آموزه هاي علوي، سیاست
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) علیه السالم(، بلکه خدعه، نیرنگ، فریب و به تعبیر امام صادق اما به واقع ناصحیح، سیاست نیست
  )11، ص 1ق، ج1388الکلینی،. (است»  نکراء«

ایشان خالفت ) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(ادامه روش سیاسی پیامبر ) علیه السالم(سیاست امام علی 
رسیدن به آن از ابزار نمی دانستند تا چه رسد به این که براي » هدف«و » اصل«و ریاست را 

صلّی (و احیاي سیرة پیامبر » حق«و » عدالت«غیراخالقی استفاده کند، از نظر ایشان آن چه اصل بود 
شهرآیینی، . ( براي این اهداف متعالی به شمار می رفت» ابزاري«بود و خالفت ) اهللا علیه وآله وسلّم

  )40 ، ص1380
اق حقوق و اجراي احکام قرآن است، چه مردم در سیاست علوي، مبنا عدالت اجتماعی و احق

مورد معامله ) اصول مکتبی(کند،  در این شیوه، هدف، وسیله را توجیه نمی. بپسندند چه نپسندند
آید و مبناي به دست گرفتن  گیرد، با ظلم وجور، پیروزي و مؤفقیت به دست نمی قرار نمی

  .گیرد انجام می» کتاب وسنّت« اساس حکومت نیز اقبال و بیعت مردم است و مدیریت جامعه بر
  مفهوم سیاست در علوم سیاسی . 1،3

ارسطو گفته است انسان به .به معناي شهر گرفته شده است»پولیس«واژه سیاست از کلمه یونانی 
از نظر یونانی ها . آفریده شده است» پولیس«موجودي است که براي زندگی در » فیزیس«حکم 

یک شهر بود، اما در یونان شهر و دولت از هم جدایی ناپذیر بودند سیاست دانش مربوط به امور 
  .نامیم می» دولت«کردند که ما امروز آن را شهر یونانی ها در جاهایی زندگی می

در زبان یونانی تنها در برگیرنده شهر نبود بلکه در معنی دژ، دولت و » پولیس«افزون بر آن واژه 
  )23، ص 1377عالم، . (رفت جامعه هم به کار می

سیاست در لغت به معنی حکومت کردن، اداره کردن، تدبیر کردن و همچنین تنبیه و مجازات 
به زبان ساده تر مراد از سیاست راه و رسم حکومت و کاربرد قدرت و تمام اموري است که . است

  )578، ص 1377طلوعی، . (در قلمرو اختیارات دولت و نهادهاي سیاسی مانند پارلمان قرار دارد
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  :سیاست در فرهنگ علوم سیاسی، به این معانی بکار رفته است
 در معنی خاص، علم و هنر یک دولت و در معنی عام، هرنوع - 2ـ علم کسب و حفظ قدرت 1 

 هنر حکومت بر نوع بشر از طریق فریفتن یا گول - 3روش اداره یا بهبود امور شخصی یا اجتماعی 
 فن حکومت کردن دولت و رهبري روابط آن بر سایر - 5ها  لت علم فرمانروایی دو-  4زدن آنان 

 - 7 بررسی کارکردهاي حکومت یا دولت و مدیریت امور عمومی و احزاب سیاسی - 6ها  دولت
 بیان متراکم اقتصاد جامعه یعنی شکل - 8خط مشی، تعیین شکل، وظیفه و مضمون فعالیت دولت 

کشد  که سیاست را دنبال خود می) اب مبارزات طبقاتیبازت(مسلّط مالکیت و مناسبات ناشی از آن 
 علم قدرت که توسط - 10 کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون جامعه بشري -  9

یا طبقه اي خاص تأمین  رود تا نظم اجتماعی را در جهت مصالح عمومی دولت به شکلی به کار می
 تدابیري که حکومت به منظور اداره امور - 12. فن کشورداري و کسب قدرت اجتماعی- 11. کند

سیاست داخلی و سیاست خارجی، : شود کند، این تدابیر به دو جزءتقسیم می کشور اتخاذ می
مناسبات بین طبقات و بین ملت ها در داخل یک کشور، جزئی از سیاست داخلی، و روابط بین 

  .شود ی شمرده میها و بین خلق ها در عرصه جهانی، جزئی از سیاست خارج دولت
چون هدف . هم سیاست علم است هم هنر، زیرا قوانین و قواعد و ساختار و تاریخ آن را فرا گرفت

هنر . ها به صورت منظم است مطالعات سیاسی کشف قوانین مربوط به رابطه قدرت و معرفی آن
، مثل شم، زیرکی پویایی(است، زیرا براي سیاستمدار شدن، قریحه و موهبت ویژه اي 

  )454، ص 1379آقابخشی، . (الزم است) خویشتنداري سرعت انتقال
  .متفکّران معروف سیاسی قرن بیستم سیاست را از دیدگاه هاي مختلف بررسی وتعریف کرده اند

رود تا نظم اجتماعی  داند، که توسط دولت به شکلی به کار می سیاست را علم قدرت می«دو واژه 
این همگونگی در جهت مصالح .نگی را در جامعه ایجاد کندرا تأمین کند که باالخره همگو

  .»باشد عمومی می
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  .»خواند اخذ تصمیم در باره مسائل ناهمگون را سیاست می«ریمون آرون فرانسوي 
  .»شمرد سیاست را مطالعه دولت بر می«هارولد السکی 

در جوامع انسانی کند که به شکل وسیع  سیاست را مطالعه و اعمال قدرت و نفوذ ذکر می«ژوونل 
  .»جریان دارد
علی .(»خواند سیاست را همه جانبه می پندارد و حکومت را مسأله اصلی سیاست می«مک آیور 

  )145، ص 1364بابائی، 
کاربرد قدرت به اشکال مختلف در ابعاد گوناگون جامعه : در مجموع سیاست عبارت است از

  .بشري
نظام اجتماعی که از وحدت یک زیر .  قرار داردسیاست از دیدگاه مارکسیسم در روبناي جامعه

در . تعیین کننده سیاست کلّی جامعه است. آید بناي اقتصادي و روبناي معین اجتماعی پدید می
ایده هاي سیاسی . سازد حقیقت سیاست همراه با ساخت ایدئولوژیک و ساخت حقوق روبنا را می

بازتاب مستقیم و فشردة زیر بنا . گیرد هاي سیاسی شکل می که در یک جامعه در قالب سازمآن
سیاست بیان متبلور و متمرکز «: لنین تعریف خالصه تري از سیاست به دست داده است. باشد می

یعنی آن که، بازتاب مبارزات طبقاتی که شامل محو شدن سلطۀ یک طبقه و به . »اقتصاد است
علی . (دهد ست را تشکیل میقدرت رسیدن طبقۀ دیگر در هر مقطع تاریخ اجتماعی است، سیا

  )393 – 394، ص1369بابائی، 
نوع تلقی و بینش فیلسوف یا عالم سیاست به آدم و نگاه وي به مجموعۀ نظام هستی و مبدأ غایت 
آن، بطور قطع در نگرش وي به سیاست و تعریف آن، دخالت دارد، افزون بر این، سیاست را، گاه 

رائه کرده اند وهمین اختالف در مبنا، منشأ اختالف در تعریف ا» آن گونه که باید باشد«بر مبناي 
  )393 – 394، ص1369همان ، . (گشته است

  



  

      

707 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

  مفهوم سیاست در علوم اجتماعی.1،4
  .گرفته شده است»در جامعه زندگی کردن«از ریشه یونانی، در معناي : سیاست

کنند،  رده و تأکید میدر فرهنگ هاي بزرگ سیاست را به عنوان هنر راهبري یک دولت تعریف ک
یابد و  گیرد، زیرا ماهیتی عمومی می ها رادر برمی سیاست واالترین فعالیتی است که دیگر فعالیت

  .سازماندهی عالی حیات را در جامعه مطمح نظر دارد
از دیدگاهی ایستا، سیاست به معناي ساختی خواهد بود که چنین روابطی را بر جامعه تحمیل 

رساند که در گردونه ي فعالیتی قرار  تر جنبۀ پویایی تمامی پدیده هایی را میکند سیاست، بیش می
  .گیرند که هدف از آن یا فتح قدرت است یا اعمال آن می

اما نمی توان پذیرفت که هر . از نظر کاتلین سیاست، عمل مبتنی بر کنترل انسانی و اجتماعی است
ل اقتدار وجود داشته باشد یک قدرت، زمانی قدرت سیاسی باشد، حتّی اگر در آن گرایش به اعما

اي قرار بگیرد که اقتدارش بر آن جاري است ومی  واقعاً سیاسی است که در ارتباط با کل جامعه
و زمانی که گفته . توان آن را در جهت تحقق نوعی زندگی مشترك ومنافع عمومی، راهبري کند

شود   گاه که در عمل به کار گرفته میشود سیاست هنر است، منظور این است که، سیاست آن می
فراتر از اعمال صرف قوانین نظري و کاربرد تجربی نیروها است و همچنین سیاست مستلزم 

در . رود گاه از سیاست در معناي وسیع آن سخن می. خواستی است مبتنی بر عمل درست و مؤثر
ت انجام عملی معین در بین هر رساند که در جه این معنی سیاست اعمال قدرتی سازمان یافته را می

  )280، ص 1375ساروخانی،. (جمع صورت پذیرد
  )علیه السالم(تبیین سیاست کلّی امام علی .1،5

  :اند سیاست حکومت خود را اینگونه ترسیم فرموده) علیه السالم(امام علی 
. فت گردن نهمآراء و بیعت عمومی مردم و ستاندن داد مظلومان از ظالمین موجب شد تا به امر خال

  :فرماید دربارة انگیزه خود از پذیرش حکومت می) علیه السالم(و امام علی 
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أَما والَّذِي فَلَقَ الْحبه، وبرَأَ النَّسمه، لَوالَ حضُور الْحاضِرِ، وقِیام الْحجه بِوجودِ النَّاصِرِ، وما أَخَذَ اهللاُ «
اروا علَی کِظَّه ظَالِمٍ وال سغَبِ مظْلُومٍ، لَأَلْقَیت حبلَها علَی غَارِبِها ولَسقَیت آخِرَها علَی العلَماءِ أَالَّ یقَ

  )3البالغه، خطبه  نهج. (»بِکَأْسِ أَولِها
به خدایی که دانه راکفید و جان را آفرید، اگر این بیعت کنندگان نبودند، و یاران، حجت بر من «

نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یاري گرسنگان  تمام نمی
انگاشتم و  گذاشتم و پایانش را چون آغازش می ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست می

  ».داشتم چون گذشته، خود را به کناري می
ر عزل مدیران ناالیق و نصب مدیران سیاست خود را د) علیه السالم(در موضع دیگر امام علی 

  :فرمایند کارآمد و شایسته بدون هیچگونه مالحظه اي می
» ،الَکُمأَع فَلُکُمأَس ودعتَّی یرِ، حطَ الْقِدواطُنَّ سلَتُسو ،لَهلُنَّ غَرْبلَتُغَرْبو ،لَهلْبلُنَّ بلْبقِّ لَتُببِالْح ثَهعالَّذِي بو

  )16همان، کالم (» کُم أَسفَلَکُم، ولَیسبِقَنَّ سابِقُونَ کَانُوا قَصرُوا، ولَیقَصرَنَّ سباقُونَ کَانُوا سبقُواوأَعالَ
افزار که در دیگ ریزند، روي  به هم خواهید درآمیخت، و چون دانه که در غربال ریزند، یا دیگ«

ود، و آن که بر زبر است به زیر در شود، و آنان هم خواهید ریخت، تا آن که در زیر است زبر ش
  .»اند واپس مانند اند، پیش برانند، و آنان که پیش افتاده که واپس مانده

از سیاست دینی در نامه اي که آن حضرت به مالک ) علیه السالم(جامعترین توصیف امام علی 
  :کنیم نویسند مشاهده می اشتر نخعی می

ک وبینَ عدو لَک عقْدةً، أَو أَلْبستَه مِنْک ذِمۀً، فَحطْ عهدك بِالْوفَاءِ، وارع ذِمتَک وإِنْ عقَدت بینَ«
ماعاً، بِالْأَمانَۀِ، واجعلْ نَفْسک جنَّۀً دونَ ما أَعطَیت، فَإِنَّه لَیس مِنْ فَرَائِضِ اهللاِ شَیء النَّاس أَشد علَیهِ اجتَِ

وقَد لَزِم ذلِک الْمشْرِکُونَ فِیما بینَهم . مع تَفْرِیقِ أَهوائِهِم، وتَشْتِیتِ آرائِهِم، مِنَ تَعظیمِ الْوفَاءِ بِالْعهودِ
 تَخِیسنَّ بعهدِك، والَ تَخْتِلَنَّ دونَ الْمسلِمِینَ لِما استَوبلُوا مِنْ عواقِبِ الْغَدرِ، فَالَ تَغْدِرنَّ بِذِمتِک، والَ

اهِلٌ شَقِیلَی اهللاِ إِالَّ جع تَرِيءجالَ ی فَإِنَّه ،كودادِ . عنَ الْعِبیب ناً أَفْضَاهأَم تَهذِمو هدهلَ اهللاُ ععج قَدو
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یضُونَ إِلَی جِوارِهِ، فَالَ إِدغَالَ، والَ مدالَسۀَ، والَ خِداع فِیهِ، بِرَحمتِهِ، وحرِیماً یسکُنُونَ إِلَی منَعتِهِ، یستَفِ
والَ تَعقِد عقْداً تَجوز فِیهِ الْعِلَُل، والَ تُعولَنَّ علَی لَحنِ القَولٍ بعد التَّأْکِیدِ والتَّوثِقَۀِ، والَ یدعونَّک ضِیقُ 

فِیهِ ع کرٍ لَزِمأَم هو انْفِرَاجرٍ تَرْجلَی ضِیقِ أَمع رَكبقِّ، فَإنَّ صرِ الْحاخِهِ بِغَیاهللاِ، إِلَی طَلَبِ انْفِس ده
و اكنْیا دتَقِیلُ فِیهۀٌ، الَتَسمِنَ اهللاِ فِیهِ طَلِب أَنْ تُحِیطَ بِکو ،تَهتَبِع رٍ تَخَافرٌ مِنْ غَدتِهِ، خَیاقِبفَضْلَ عالَ و

53البالغه، نامه  نهج. ( »آخِرَتَک(  
اگر با دشمنت پیمانی نهادي و در ذمه خود او را امان دادي به عهد خویش وفا کن و آنچه را بر «

هاي خدا  ذمه داري ادا، و خود را چون سپري برابر پیمانت برپا، چه مردم بر هیچ چیز از واجب
گون که دارند، و  نباشند با همه هواهاي گونهچون بزرگ شمردن وفاي به عهد سخت همداستان 

و مشرکان نیز جدا از مسلمانان وفاي به عهد را میان . رأي هاي مخالف یکدیگر که در میان آرند
اي  پس در آنچه به عهده گرفته. شکنی را بردند شمردند چه زیان پایان ناگوار پیمان خود الزم می

و دشمنت را که در پیمان توست مفریب که جز نادان اي مشکن  خیانت مکن و پیمانی را که بسته
و خدا پیمان و زینهار خود را امانی قرار داده، و از در رحمت به . بدبخت بر خدا دلیري نکند

استوارش ساخته تا در استواري آن  بندگان رعایت آن را بر عهده همگان نهاده، و چون حریمی
  .بیارمند و رخت به پناه آن کشند

ن نه خیانتی توان کرد، و نه فریبی داد، و نه مکري پیش آورد، و پیمانی مبند که آن را پس در پیما
و چون پیمانت استوار شد و عهدت برقرار راه . اي در آن پدید آورد تأویلی توان کرد یا رخنه

ات  خیانت مپوي و براي به هم زدنش خالف معنی لفظ را مجوي، و مبادا سختی پیمانی که بر عهده
ه و عهد خدا آن را بر گردنت نهاده، سر بردارد و تو را به ناحق بر به هم زدن آن پیمان وادارد، فتاد

اش را در  که شکیبایی کردنت در کار دشواري که گشایش آن را امیدواري، و پایان نیکویی
 انتظار، بهتر از مکري است که از کیفر آن ترسانی، و این که خدا تو را چنان بازخواست کند که

  .»درخواست بخشش او را در دنیا و آخرتت نتوانی
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  )علیه السالم(اقسام سیاست در بعد اعتقادي از دیدگاه امام علی .1،6
سیاست :  اعتقادي سیاست دو نوع استدر بعد) علیه السالم(با دریافت نگرش هاي امام علی 

  .توحیدي و سیاست شیطانی، که اینجا هر کدام را جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد
 در این نوع سیاست، امانتی الهی است و ارزش آن به احیاء دین خدا : سیاست توحیدي- الف 

ومت بر مبناي سیاست توحیدي حک) علیه السالم(امام علی . و ستادندن داد مظلومین از ظالمان است
إِنَّ منْ صرَّحت لَه العِبرُ عما بینَ یدیهِ . ذِمتی بِما أَقُولُ رهِینَۀٌ وأَنَا بِهِ زعِیم« : فرماید را چنین ترسیم می

کُم قَد عادت کَهیئَتِها یوم بعثَ اهللاُ نَبِیه أَالَ وإِنَّ بلِیتَ. مِنَ المثُالتِ، حجزَتْه التَّقْوي عنْ تَقَحمِ الشُّبهاتِ
)لَّمسهِ وآله ولَیلَّی اهللاُ عرِ، ). صطَ الْقِدواطُنَّ سلَتُسلَۀً، ولُنَّ غَرْبلَتُغَرْبلَۀً، ولْبلُنَّ بلْبقِّ لَتُببِالْح ثَهعالَّذِي بو

کُم، وأَعالَکُم أَسفَلَکُم، ولَیسبِقَنَّ سابِقُونَ کَانُوا قَصرُوا، ولَیقَصرَنَّ سباقُونَ حتَّی یعود أَسفَلُکُم أَعالَ
  )16البالغه، کالم  نهج. ( »کَانُوا سبقُوا

دانم، و خود آن راپایبندانم ، آن که عبرت هاي روزگار او را  گویم در عهده خویش می آنچه می«
آن پند پذیرد و از کیفرها که پیش چشم اوست عبرت گیرد، تقوي او را نگه آشکار شود و از 

بدانید که روزگار دگرباره شما را در بوته آزمایش . ها نگذارد دارد، و به سرنگون شدنش در شبهه
به خدایی که او را به راستی مبعوث فرمود، . ریخت، مانند روزي که خدا پیامبر شما را برانگیخت

افزار که در دیگ ریزند، روي   درآمیخت، و چون دانه که در غربال ریزند، یا دیگبه هم خواهید
هم خواهید ریخت، تا آن که در زیر است زبر شود، و آن که بر زبر است به زیر در شود، و آنان 

  .»اند واپس مانند اند، پیش برآنند، و آنان که پیش افتاده که واپس مانده
واهللاِ الَ أَطُور بِهِ ما سمرَ سمِیرٌ، وما أَم نَجم فِی ! ب النَّصرَ بِالْجورِ فِیمنْ ولِّیت علَیهِأَتَأْمرُونِّی أَنْ أَطْلُ«

طَاء الْمالِ فِی أَالَ وإِنَّ إِع. لَو کَانَ الْمالُ لِی لَسویت بینَهم، فَکَیف وإِنَّما الْمالُ مالُ اهللاِ لَهم! السماءِ نَجماً
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 هِینُهیفِی النَّاسِ و هکْرِمیفِی الْآخِرَةِ، و هضَعیا ونْیفِی الد هاحِبص رْفَعی وهو ،رَافإِسذِیرٌ وقِّهِ تَبرِ حغَی
 حرَمه اهللاُ شُکْرَهم وکَانَ لِغَیرِهِ ودهم، فَإِنْ عِنْد اهللاِ، ولَم یضَعِ امرُؤٌ مالَه فِی غَیرِ حقِّهِ وعِنْد غَیرِ أَهلِهِ إِالَّ

  )126البالغه، کالم نهج. (»!زلَّت بِهِ النَّعلُ یوماً فَاحتَاج إِلی معونَتِهِم فَشَرُّ خَلِیلٍ والْأَم خَدِینٍ

م؟ به خدا که ، نپذیرم دهید تا پیروزي را بجویم به ستم کردن درباره آنکه والی اوی مرا فرمان می«
اگر مال از آن من بود، همگان را برابر . تا جهان سر آید و ستاره اي در آسمان پی ستاره اي بر آید

بدانید که بخشیدن . که چنین تقسیم سزاست تا چه رسد که مال از آن مال خدا است. داشتم  می
بخشیده را در دنیا باال برد و در مال به کسی که مستحقّ آن نیست با تبذیر و اسراف یکی است قدر 

هیچ کس مال خود را . کند و نزد خدا خوار گرداند آخرت فرود آرد، او را دیده مردمان گرامی
آنجا که نباید نداد، و به نامستحق نبخشود جز آنکه خدا او را از سپاس آنان محروم فرمود و 

ه یاري آنان نیازمند گردید در دوستی شان از آن دیگري بود پس اگر روزي پاي او لغزید، و ب
  . »دیدة ایشان بدترین به راست و لئیم ترین دوستدا

   سیاست شیطانی- ب 
حاکم هیچگونه تعهدي . این نوع سیاست برخاسته از مکر و فریب حاکمان در اداره حکومت است

) السالم علیه(علی . أس متعرضین خواهد بوددر قبال حفظ جان و ناموس مردم ندارد بلکه خود در ر
اتَّخَذُوا الشَّیطَانَ لِأَمرِهِم مِالَکاً، واتَّخَذَهم لَه أَشْرَاکاً، «: فرماید این نوع سیاست را چنین تشریح می

هِم فَباض وفَرَّخَ فِی صدورِهِم، ودب ودرج فی حجورِهِم، فَنَظَرَ بِأَعینِهِم، ونَطَقَ بِأَلسنّتهِم، فَرَکِب بِ
همان، . (»!الزَّلَلَ، وزینَ لَهم الْخَطَلَ، فِعلَ منْ قَد شَرِکَه الشَّیطَانُ فی سلْطَانِهِ، ونَطَقَ بِالباطِلِ علی لِسانِهِ

  )7خطبه 
هاشان جاي گرفت و در کنارشان  شیطان را پشتوانه خود گرفتند، و او از آنان دام ها بافت، در سینه«

به راه . گفتند سخن او بود نمود، و آنچه می دیدند شیطان بدیشان می  پس آنچه می.پرورش یافت
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شریک او شدند، و کردند و گفتند، چنانکه او . خطاشان برد و زشت را در دیده آنان آراست
  .»خواست

یراً، خَدعتَهم وأَردیت جِیالً مِنَ النَّاسِ کَثِ«: فرمایند هاي شیطانی چنین می و نیز امام در مورد سیاست
 ،تِهِمهنْ وِجوا عازفَج ،اتهالشُّب بِهِم تَتَالَطَم ،اتالظُّلُم متَغْشَاه ،رِكحجِ بوفِی م متَهأَلْقَیو کبِغَی

 منْ فَاء مِنْ أَهلِ الْبصائِرِ، ونَکَصوا علَی أَعقَابِهِم، وتَولَّوا علَی أَدبارِهِم، وعولُوا علَی أحسابِهِم، إِالَّ
فَإِنَّهم فَارقُوك بعد معرِفَتِک، وهرَبوا إِلَی اهللاِ سبحانَه مِنْ موازرتِک، إِذْ حملْتَهم علَی الصعبِ، 

اذِبِ الشَّیطَانَ قیادك، فَإِنَّ الدنْیا منْقَطِعۀٌ فَاتَّقِ اهللاَ یا معاوِیۀُ فِی نَفْسِک، وج. وعدلْت بِهِم عنِ الْقَصدِ
ۀٌ مِنْکالْآخِرَةَ قَرِیبو ،نْک32نهج البالغه ، نامه . (»ع(  

ات فریبشان دادي، و در موج دریاي سرگشتگی  گروهی بسیار از مردم را تباه ساختی، به گمراهی«
. ها از این سو بدان سوشان کشاند وشاند و شبههتاریکی هاشان از هر سو در پ. خویششان درانداختی

به حق پشت کردند و . پس از راه حق به یکسو فتادند و بازگشتند، و روي به گذشته جاهلی نهادند
تو را شناختند و . بر بزرگی خاندان خود نازیدند، جز اندکی از خداوندان بصیرت که بازگردیدند

چه آنان را به کاري دشوار . ات کشیدند  دست از یارياز تو جدا شدند و به سوي خدا گریختند، و
از خدا درباره خود بیم دار و مهارت را از کف ! پس معاویه. واداشتی و به راه راستشان نگذاشتی

  .»شیطان درآر، که دنیا از تو بریده است و رشته آن باریک است و آخرت به تو نزدیک
) 310، ص 20ق، فصل 1407االمدي، . (» السِیاسۀُ الجوربِئس«: فرمایند می) علیه السالم(امام علی 

  »بدترین نوع سیاست ظلم و جور است«
  رابطه اخالق و سیاست.1،7

اخالقی کردن سیاست به مفهوم کامل آن است دیدگاه ) علیه السالم(مهم ترین هدف امام علی 
علیه (ده اندیشه امام علی هاي امام کامالً جنبه درون دینی دارد و تمام مؤلفه هاي تشکیل دهن

  .گرفته شده است) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(درباره سیاست از قرآن و سنّت پیامبر ) السالم
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فلسفه بعثت خود را اتمام مکارم اخالقی می داند و ) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(پیامبر اکرم 
همانا من براي «) 372، ص70ق، ج1403المجلسی، . (»إنی بعثت التمم مکارم االخالق«: فرمایند می

  .»تکمیل فضیلت هاي اخالقی مبعوث شده ام
صلّی اهللا علیه (از کودکی همراه و همگام و دست پروردة حضرت رسول ) علیه السالم(امام علی 

  . حضرت به اسالم ایمانی عمیق داشت و در عمل کامالً به اصول اخالقی پایبند بود. بود) وآله وسلّم
  :نویسد  در این زمینه می پتروشفسکی

علیه (و عمیقاً به وي و اسالم وفادار بود علی ) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(علی پروردة محمد «
تا سرحد شور و عشق پایبند دین بود، صادق و درستکار بود در امور اخالقی بسیار خرده ) السالم

م مردي سلحشور و در تمام صفات گیر بود و از نام جویی و مال پرستی به دور بود و بی شک ه
  )24 – 25، ص 1381رنجبر،. (»الزمه اولیاءاهللا در وجودش جمع بود

امام به طور . حق مداري و دستورهاي الهی است) علیه السالم(مبانی اخالق از دیدگاه امام علی 
جوهر هاي الهی بود و اصول اخالقی را از دستورهاي الهی استنباط می کرد،  کامل تابع فرمان

تفکیک مطلق حق و باطل و اطاعت کامل از حق است حضرت ) علیه السالم(اندیشه هاي امام علی 
) 197البالغه، کالم  نهج. (»فَوالَّذِي الََ إِله إِالَّ هو إِنِّی لَعلَی جادةِ الْحقِّ«: فرماید در این باره می

  .» قدم بر می دارمسوگند به خدایی که جز او خدایی نیست من بر جاده حق«
تشخیص حق اهمیت حیاتی دارد، ولی پیروي از حق ) علیه السالم(از نظر حضرت علی «

  )28 ،ص 1381رنجبر ،. (»مهمتراست
شود که نحوه رفتار دشمن و  عظمت اندیشه و عمل امام درباره سیاست اخالقی، زمانی نمایانتر می

در مقابل تمام ) علیه السالم(دهیم حضرت علی رقیب اصلی وي یعنی معاویه را مورد مطالعه قرار 
هاي معاویه حتی یک بار از اصول اخالق  ها و قساوت نیرنگ ها، پیمان شکنی ها، ناجوانمردي
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سیاسی مورد نظر عدول نکرد، در واقع امام در مقابل تمام کسانی قرار گرفته بود که اخالق سیاسی 
  .و فردي برایشان معنا نداشت

تنها زمامداري است که، در اندیشه ) علیه السالم(امام علی ) صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(پس از پیامبر 
. سازد و عمل سیاست را تابع اخالق می داند اصول اخالقی را بر اعمال و رفتار خود حاکم می

عالی ترین الگوي سیاسی و زمامداري است که، براي تأمین ) علیه السالم(الگوي سیاسی امام علی 
علیه (هاي الهی در دست می گیرد امام  امام حکومت را براي اجراي فرمان. عادت بشر ارائه شدهس

خواند و در عین حال حضرت حق  قدرت را امانت می داند مردم را به انتقاد از خود فرا می) السالم
 را معیار همه چیز و همه کس می شمارد و حکومت را تا زمانی مشروع می داند که در پی حق

  .باشد
اي بین اخالق و سیاست و جود ندارد و سیاست کامالً تابع  در روش سیاسی حضرت هیچ فاصله«

  )66  ص 1381رنجبر ،. (»اخالق است و زمامدار باید بر اساس اخالق و عدالت عمل کند
  :فرمایند البالغه درباره اخالق که حضرت می هاي نهج یکی از خطبه

عصبِیۀِ، فَلْیکُنْ تَعصبهم لِمکَارِمِ الْخِصالِ ومحامِدِ الْأَفْعالِ، ومحاسِنِ الْأُمورِ، الَّتِی فَإنْ کَانَ الَبد مِنَ الْ«
حالَمِ تَفَاضَلَت فِیها الْمجداء والنُّجداء مِنْ بیوتَاتِ الْعرَبِ ویعاسِیبِ الْقَبائِلِ، بِالْأَخْالَقِ الرَّغِیبۀِ، و الْأَ

فَتَعصبوا لِخِالَلِ الْحمدِ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوارِ، والْوفَاءِ . الْعظِیمۀِ، و الْأَخْطَارِ الْجلِیلَۀِ، و الْآثَارِ الَمحمودةِ
الْکَفالْأَخْذِ بِالْفَضْلِ، و رِ، وۀِ لِلْکِبصِیعالْمۀِ لِلْبِرِّ، والطَّاعامِ، وظَامِ لِلْقَتْلِ، و بِالذِّمالْإِع غْیِ، ونِ الْبع 

  )192البالغه، خطبه  نهج. (»الْإِنْصافِ لِلْخَلْقِ، والْکَظْمِ لِلْغَیظِ، واجتِنَابِ الْفَسادِ فِی الْأَرضِ
پس اگر ناچار از تعصب هستید عصبیت خود را براي اخالق نیکو و کردارهاي پسندیده و امور «

هاي اصیل و بزرگ منش عرب و رؤساي قبایل به آن موصوف بودند،  دهید که خاندانزیبا قرار ب
هاي بزرگ و درجات باالي ارزش ها و آثار  تعصب به داشتن اخالق مطلوب عقالء و آرمان

پسندیده که از خود به یادگار می گذاشتند پس تعصب بورزید به خصلت ها و عادات پسندیده 
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سایگی و وفا به پیمان و اطاعت از نیکوکاري و مخالفت با مانند حمایت و حفظ حقوق هم
 قتل نفس و انصاف به خلق و  خودخواهی و فراگرفتن فضل و فضیلت و بزرگ شمردن معصیت،

حکومت را به خاطر حاکم ) علیه السالم(امام علی . »فرو بردن غضب و پرهیز از فساد روي زمین
خواست و معاویه حکومت را براي زیر پا نهادن آن  کردن اصول اسالم و احکام اخالقی اسالم می

است معاویه  خواست این تفاوت بسیار مهمی اصول اخالقی و ارضاي هوس هاي نفسانی خویش می
و هدفی جز کسب قدرت و به حکومت رساندن بنی . هرگز در سیاست روش اخالقی پیش نگرفت

تر از یاران امام به آب رسیدند، و سپاه امیه نداشت قبل از آغاز پیکار صفین لشکریان معاویه زود
امام را از آب محروم ساختند در این موقعیت با اینکه حضرت قصد داشت قائله از طریق مذاکره 
پایان پذیرد در این امر توفیق نیافت و یارانش را با خطبه اي حماسی به عقب راندن لشکریان معاویه 

ن را عقب راندند پس از دستیابی به آب برخی از تحریک کرد و سپاه امام با حمله اي سریع دشم
ها را از این کار  یاران حضرت قصد داشتند لشکریان معاویه را از آب محروم سازند ولی امام آن

بازداشت و آب را آزاد گذاشت تا هر دو سپاه از آن استفاده نمایند و حتی زمانی که بعضی از 
 می دادند، یاران خود را مخاطب قرار داده و یاران حضرت ،معاویه و دوستدارانش را دشنام

سبحانی، . (ها را دشنام دهید انتظار دارم در حق آنان دعاي خیر کنید دوست ندارم آن: فرمودند
  )508 – 511، ص 1371

البالغه،  جنه. ( »أَریتُکُم کَرَائِم الْأَخْالَقِ مِنْ نَفْسِی«: فرمایند  البالغه می در نهج) علیه السالم(امام علی 
  .»من کرامت هاي اخالقی را از خودم به شما نمایاندم«) 87خطبه 

دل در گرو اخالق داشت از یک سو اهدافی اخالقی را در پی می گرفت و ) علیه السالم(امام علی 
  .بخشید از سوي دیگر راه دست یابی به این اهداف را بر زیرساخت هاي اخالقی تحکیم می
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ري که داراي اخالق حسنه و نیکویی است روبه رو باشند، به دولت و  مردم وقتی با زمامدا
حکومت خود دلگرم می شوند و به این اطمینان می رسند که مورد توجه و احترام هستند و هیچ 

  .گاه ناچیز شمرده نخواهند شد
 اخالق جزئی از سیاست است و سیاست که از مدار اخالق خارج) علیه السالم(از منظرامام علی 

شود، در واقع از مدار حق خارج شده است اخالق مداري در سیاست نتیجۀ حق مداري در اندیشۀ 
ما شَکَکْت فِی الْحقِّ مذْ «: فرماید درباره پیروي از حق می) علیه السالم(حضرت علی . سیاسی است

ل نگردیدماز آن زمان که حق را به من نمودید، در آن دو د«) 184همان، حکمت . ( »أُرِیتُه«.  
اخالق و سیاستی آخرت گرا است وبه همین دلیل، در ) علیه السالم(اخالق و سیاست امام علی 

  .گستره اخالق امام هیچ گونه مصالحه اي را نمی پذیرد
  گیري نتیجه

اند، تفکّر وتأمل دربارة سیاست نیز  از زمانی که نخستین جوامع انسانی، درپهنۀ جهان شکل گرفته
البتّه سیاست و تشکیل حکومت به تناسب هر عصر و دورانی، از بساطت و . ه استوجود داشت

واژه سیاست از حیث لغت و کاربردهاي مختلف معانی گوناگون . پیچیدگی برخوردار بوده است
ولی سیاست .دردنیاي سیاست تفاوت رفتار سیاستمداران ناشی از جهان بینی آنان می باشد. دارد

باشد که   هدایت جامعه بر اساس قوانین الهی و دین اسالم به گونه اي مییعنی اداره و اسالمی
اما متأسفانه عده اي خواستند سیاست را به طور دیگر . سعادت دنیا وآخرت جامعه را تأمین کند

ولی مبانی و اصول سیاست، ریشه در وحی داشته و سیرة .معرفی کنند تا آن را از دین جدا کنند
نیز خطوط کلّی اندیشۀ سیاسی ) علیهم السالم(و ائمه اطهار ) اهللا علیه وآله وسلّمصلّی (عملی پیامبر 

سیاست رادرمعنایی واالوالهی می شناخت واز سیاست )ع(امیرمومنان علی.کند اسالم را ترسیم می
هاي رایج وپیشین که همگی درخدمت قدرت ومکنت سیاستمداران بوده است بیزار بود وهمه ي 

سیاست در بعد اعتقادي . متش رابراي هدایت مردمان به سوي خدا می خواستوجود خود وحکو
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در روش . گردد به سیاست توحیدي و سیاست شیطانی تقسیم می) علیه السالم(از دیدگاه امام علی 
سیاسی حضرت هیچ فاصله اي بین اخالق و سیاست وجود ندارد و سیاست کامالً تابع اخالق است 

اداره ) علیه السالم(سیاست در نگاه امام علی . اس اخالق و عدالت عمل کندو زمامدار باید بر اس
احیاگر ) علیه السالم(امام علی . هاي انسانی است جامعه بر اساس معیارهاي الهی و بر پایه ارزش

  .آن را بنانهادبود)صلّی اهللا علیه وآله وسلّم(حکومت و سیاستی بود که پیامبر 
  منابع

  قرآن کریم
  بالغهال نهج

 .6 جلد »لسان العرب، دار احیاء التراث العربی« ق1408 الدین محمدبن مکرم، ابن منظور، جمال

  .انتشارات زوار، تهران، چاپ سوم» کامل فرهنگ فارسی«1377پور، غالمرضا،  انصاف
  .اپ نهمانتشارات مروارید، چ» )هاي سیاسی فرهنگ اصطالحات و مکتب(دانشنامۀ سیاسی « 1382آشوري، داریوش،

  . ،انتشارات کیهان، تهران چاپ سوم1375باقر ساروخانی،: مترجم» فرهنگ اصطالحات علوم اجتماعی« آلن بیرو
مؤسسه العلمی للمطبوعات، بیروت، فصلهاي  » غررالحکم و دررالکلم« ق 1407 اآلمدي التمیمی، عبدالواحد، 

1،20،27،34،58،77.  
  .نشر چاپار، تهران) راد، مینو افشاري: با همکاري(» فرهنگ علوم سیاسی« 1379بخشی، علی آقا،

  .یادواره کتاب، تهران، چاپ دوم»فرهنگ رائدالطالب« 1383جبران، مسعود،
  .البالغه بنیاد نهج» حکمت اصول سیاسی اسالم « 1369جعفري، محمدتقی،

  .نشر اختران، چاپ اول) لیال جاللی،: به کوشش(» فرهنگ جاللی« 1386جاللی، تهمورس،
  .آستان قدس» )علیه السالم(حکومت و سیاست از دیدگاه امام علی «1380جمعی از نویسندگان،

  13وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،جلد» صحیفه نور« 1371اهللا، خمینی، روح
  .انتشارات دریا،تهران» )ع(اندیشه سیاسی وسیره ي حکومتی علی (دولت آفتاب ، «1379دلشادتهرانی، مصطفی ،

  . چاپ اول سازمان لغت نامه دهخدا،» لغت نامه دهخدا« ش 1325 - 1352اکبر،  لیدهخدا، ع
  .مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشۀ معاصر، چاپ اول» اخالق سیاسی«1381رنجبر، مقصود،

  .چاپ اول انتشارات امیرکبیر، » البالغه هاي سیاسی از نهج درس «1364رهبر، محمدتقی،
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انتشارات صحیفه، چاپ »)علیه السالم(تاریخ تحلیلی زندگانی امیر المؤمنین  (فروغ والیت «1371سبحانی، جعفر،
  .دوم

  .انتشارات کومش، تهران» فرهنگ معارف اسالمی «1379سجادي، سیدجعفر،
  .نشر آرام، تهران، چاپ اول» دایره المعارف بزرگ نو«1384سعیدیان، عبدالحسین،

  .م آزاده، انتشارات مازیار، تهران: مترجم» قتصاديفرهنگ اصطالحات اجتماعی و ا«1354سووه، توماس،
  .1فخرالدین حجازي، انتشارات بعثت،جلد: مترجم» )علیه السالم(زندگانی حسن بن علی « شریف القرشی، باقر
  .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، چاپ اول» البالغه ترجمه نهج« 1368شهیدي، سیدجعفر،

کاظم برك نیسی، صادق سجادي، ، ناشر شرکت : مترجم»نامه فلسفه و علوم اجتماعیواژه  «1370صلیبا، جمیل،
  .انتشار سهامی 

  .4به کوشش، محمود عادل، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران،   جلد» البحرین مجمع« 1377طریحی، فخرالدین،
  .نشر علم، چاپ دوم»فرهنگ جامع سیاسی« 1377طلوعی، محمود،

  .نشر نی، تهران، چاپ چهارم»بنیادهاي علم سیاست«1377عالم، عبدالرحمن،
  .نشر سفیر، چاپ اول» فرهنگ اصطالحات و روابط بین الملل« 1364بابایی، غالمرضا، علی
  .شرکت نشر و پخش ویس، تهران،» فرهنگ علوم سیاسی« 1369بابایی، غالمرضا، علی

ازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ناشر س» مبانی اندیشه سیاسی اسالم «1387عمید زنجانی، عباسعلی،
  .اسالمی، چاپ ششم،

  .2سپهر، تهران، چاپ نهم  جلد» فرهنگ فارسی عمید«1372عمید، حسن، 
  بی جا»بنیاد فلسفه سیاسی در غرب« عنایت، حمید، بی تا

  .ی چاپ اول، دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسالم» ترجمه قرآن مجید « 1373فوالدوند، محمدمهدي، 
  .1تهران،جلد ،  اکبر الغفاري،دارالکتب االسالمیه علی: مصحح»الکافی « ق1388الکلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب،

  .40،70داراحیاء التراث العربی، بیروت، جلد» بحاراالنوار الجامعه لعلوم االئمه االطهار«  ق1403المجلسی، محمدباقر،
   ناشر دارالحدیث، مهدي مهریزي،: مترجم »)علیه السالم( امام علی سیاست نامه« 1381 شهري،محمد، محمدي ري

  .چاپ دوم
  .نشر ذره، چاپ اول،تهران» )البالغه فرهنگ موضوعی نهج(فرهنگ آفتاب « 1373معادیخواه، عبدالمجید،

  .امیرکبیر، تهران» فرهنگ فارسی « ،1371معین، محمد،



  

      

719 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

  .،قم،)علیه السالم(طالب شارات مدرسه االمام علی بن ابیانت»ترجمه قرآن مجید«1385مکارم شیرازي،ناصر،
  .انتشارات موسسه ي آموزشی وپژوهشی امام خمینی،تهران»فلسفه سیاست«1381نوروزي ،محمدجواد،

  مقاالت 
  .حوزه علمیه قم»)علیه السالم( سیره اخالقی و سیاسی امام علی  «شهر آیینی، اکرم

  
  
  
  
  
  
  

نهج البالغهمردم ساالري دینی از منظر   
  

  )استاد یار دانشگاه بوعلی سینا(سید مهدي مسبوق 
  )کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی(مهدي مهدوي شکیب 

  
  چکیده

نوشتار حاضر در پی آن است که  به بررسی مفهوم مردم ساالري پرداخته و اهداف و ابزارهاي 
مردم ساالري دینی را از منظر  رسیدن به آن را بیان کند و تصویري از شرایط جامعۀ مبتنی بر

که در آن ها امام ) ع(البالغه ارائه دهد؛ لذا ضمن بررسی خطبه ها و نامه هایی از کالم امام علی نهج
سعی در ترسیم جامعه اي مردم ساالر داشته، نمونه هایی از این خطبه ها و نامه ها براي آشنایی 

  .خوانندگان ذکر شده است
  .نهج البالغه، حکومت، مردم، دمکراسی) ع(لی  امام ع:واژه هاي کلیدي
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   مقدمه-1

از ابتداي گسترش تمدن اسالمی و تکامل جامعه بشري که حکومت ها شکل گرفت هر حکومتی 
شیوه اي براي اداره جامعه تحت فرمانروایی خود برگزید، یکی از انواع این حکومت ها، حکومت 

اصطالح دمکراسی از دو بخش تشکیل شده .  باستان دارددمکراسی است که ریشه در تمدن یونان
  . دموس به معناي مردم و کراتئین به معناي حکومت کردن: است

حکومت ما دمکراسی نامیده می شود، زیرا که اداره آن در دست : پریکلس در این رابطه می گوید
چندین نوع ارسطو پس از مشخص کردن ) 21: 1373کوهن، . (اکثریت است نه در کف اقلیت

به طور کلی می توان گفت نظامی که به همه شهروندان اجازه : حکومت دمکراسی می گوید
و نظامی که اجازه شرکت به ) اولیگارشی(شرکت نمی دهد نظامی است بر پایه گروه اندك 

  )همان. (همگان را می دهد، نظامی است دمکراتیک
افراد جامعه و وظایف حکومت در قبال مردم نیز در جاي جاي نهج البالغه از حقوق ) ع(امام علی

از منظر دینی به جامعه می نگرد و براي هر یک از حاکمان  و ) ع(سخن گفته با این تفاوت که امام
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مردمان وظایفی مبتنی بر آموزه هاي دینی و مبانی اخالقی قائل است که نوشتار حاضر به بررسی و 
  .واکاوي این سخنان گهر بار می پردازد

  مکراسی، اهداف و ابزارهاي آن د-2
دمکراسی با گذشت زمان متحول تر شد، به گونه اي که هم اکنون با عنوان حکومت مردم بر 

دمکراسی در دنیاي . مردم، شکل ظاهري اکثر حکومت هاي غربی را به خود اختصاص داده است
ه مردم آنان را حکومت مبتنی بر نمایندگی، یعنی حکومت توسط افرادي ک: جدید عبارت است از

  . انتخاب نموده و به آنان اختیار می دهند که به جاي ایشان تصمیم بگیرند اداره می شود
دمکراسی معانی بسیار متفاوت و مفاهیم متعددي در طی سال هاي طوالنی خود به جا گذاشته و 

.  می گرددامروزه در بستر نظام هاي اجتماعی و اقتصادي گوناگون، با برداشت هاي متفاوتی درك
عده اي بر این باورند که پیش از اینکه یک واقعیت باشد، یک مفهوم است و چون یک مفهوم 

  )59: 1379آربالستر، . (است، هیچ نوع معناي دقیق و مورد توافقی ندارد
را می توان هسته مشترك برداشت هاي گوناگون ) حکومت مردم بر مردم(آموزه قدرت مردمی یا
به بیان دیگر در تمام تعاریفی که از دمکراسی ارائه می شود، ایده قدرت از دمکراسی دانست؛ 

جمعی و یا قدرت که متکی بر مردم است در دل تمامی تعاریف دیده می شود و شاید به همین 
علت است که اکثر حکومت ها براي آن که توجیهی بر حقانیت خود دست و پا کرده باشند، 

مبتنی بر رعایت اراده جمع قلمداد کرده اند و خود را طرفدار برنامه هاي نظام حاکمیت خود را 
نظام هاي سیاسی و حکومتی تشخیص داده اند که اگر ارکان حاکمیتشان را . مردم قلمداد می کنند

  .بر پایه اعتماد و تایید مردم بنا کنند، دوام بیشتري خواهند داشت تا اینکه بر پایه زور و فشار
ر و اصلی، سیاسی است که اگر بخواهیم تعریفی دقیق تر از آن ارائه دمکراسی، آرمانی گرانقد

دمکراسی حکومتی است که در بسیاري از امور، اعضاي اجتماع، به طور : دهیم می توان گفت
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مستقیم و غیر مستقیم، در گرفتن تصمیماتی که به آنها مربوط می شود شرکت دارند یا می توانند 
  )27: 1373کوهن، . (شرکت داشته باشند

از پایدارترین اهداف حکومت هاي دمکراتیک به معناي واقعی کلمه، این است که شکاف بین 
از . حکومت و جامعه محو شود و نوعی برابري اجتماعی و اقتصادي در جامعه حکم فرما شود

در دمکراسی نباید عده اي به خاطر ثروتمند . دیگر اهداف دمکراسی، برخورد یکسان با مردم است
دن بر دیگران برتري داشته باشند، حکومت باید به منافع مردم به طور مساوي اهمیت دهد، حتی بو

  . به نظرات آنها به طور برابر ارج نهد
حکومت هاي دموکراتیک براي دست یابی به اهداف خود نیازمند ابزارها و راهکارهایی هستند 

  .که از طریق آنها به اهداف مورد نظر خود دست یابند
  :ی از مهم ترین راهکارها براي رسیدن به قله ارزش هاي دمکراتیک عبارتند ازبخش

 -3.  وحدت و همبستگی در بین اعضاي جامعه-2.  وجود ارتباط متقابل بین حکومت و مردم-1
  . برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه- 6.  آزادي بیان- 5.  وجود دولت پاسخگو-4. برقراري عدالت

  م  دمکراسی و اسال-3
اسالم راهکارها و شیوه هایی را ارائه کرده است که از طریق عمل به آنها می توان شاهد پدید 

 شورا و  امر به معروف و نهی از منکر،: آمدن یک جامعه دمکراتیک بود، راهکارهایی چون
مشورت، بیعت مردم با حاکم جامعه اسالمی؛ البته باید در نظر داشت که پذیرش دمکراسی به 

 کنار زدن حاکمیت خداوند نیست، چون اصل حاکمیت مردم که بنیان و اساس دمکراسی معناي
محسوب می شود با اصل حاکمیت خداوند در تضاد نیست، بلکه حاکمیت خداوند با حاکمیت 

  )1384بحرانی، :  نک. (فردي، که اساس استبداد است در تضاد است
رخوردار است؛ به طوري که انسان عهده در فرهنگ اسالمی انسان از احترام و کرامت خاصی ب

إنا عرضنا االمانه علی «: دارد مسئولیت  بزرگی بر روي زمین است، در قرآن مجید آمده است
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ما ) 72/األحزاب. (»السمواتِ و االرضِ، و الجبالِ فأبینَ ان یحملنَها و أشفقنَ و حملها االنسانُ   
 داشتیم، اما آنها از پذیرفتن آن خودداري کردند و امانت را بر آسمانها و زمین و کوه ها عرضه

  .هراسیدند، اما انسان آن را بر دوش کشید
دمکراسی را چیزي جداي از اسالم نمی داند و معتقد است که دمکراسی در ) ره(امام خمینی 

اسالم مندرج است و از دیدگاه اسالم، مردم هم در بیان عقاید و هم در اعمال آزادند، احکام 
  .می احکامی متضمن آزادي و استقالل افراد جامعه استاسال

ال «استاد شهید مطهري نیز معتقدند که اصلی ترین شکل دمکراسی را اسالم ارائه داده است و جمله 
شهید مطهري . را به عنوان شاهدي بر صدق مدعاي خویش می آورد» یتخذ بعضنا بعضا اربابا

شاهد براي بیان حکومتی دمکراتیک ذکر می نماید و را به عنوان بهترین ) ع(خالفت حضرت علی
حق انتقاد را به بهانه سلب امنیت و اخالل گري سلب نمی کرد، بلکه ) ع(می گوید، امام علی 

فال تکلمونی بما تکلم به الجبابره، و ال «: دعوت به انتقاد می کرد؛ چنان که در خطبه اي می فرماید
البادره و ال تخالطونی بالمصانعه، و ال تظنوا بی استثقال فی حق تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل 

پس با من همان گونه که با پادشاهان ستمکار و جبار سخن : »...قیل لی و ال التماس اعظام لنفسی
می گویند، سخن مگویید و برخورد شما با من همانند برخورد شما با شخص آشفته و برافروخته 

  . کاران معاشرت نکیند، گمان مکنید سخن حق بر من گران آیدبا من به سان سازش. نباشد
در دادگاه منتخب خود احضار می شوند، و قاضی منسوب از جانب ایشان، امام را ) ع(امام علی 

محکوم می کند و امام هم قبول می کند و تسلیم حکم قاضی می شود چنین دمکراسی را در 
  کجاي جهان می توان یافت؟

  )ع(گاه امام علی  حکومت از دید-4
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امام . در کتاب ارزشمند نهج البالغه حد و مرزها و زوایاي یک حکومت الهی مطرح شده است
و انه البد للناس «: وجود حکومت را براي جامعه امري ضروري می داند و در این باره می فرمایند

  .مردم را به زمامداري نیک یا بد نیاز است) 40خطبه (» من امیر بر او فاجر
منظور امام از حکومت بر مردم، همان نیست که در فرهنگ متداول جهان کهن و امروزي از آن 

شود، یعنی حکومت مترادف با سلطه، تحکم، فرمانروایی، و در عین حال برخورداري  فهمیده می
حکومت تنها شایسته کسانی است که داراي ) ع(از دید امام . حاکم از امتیازاتی ویژه در زندگی

أیها الناس إن «: ژگی در حد باال باشند، آن سه ویژگی عبارتند از علم، عدالت و توانمنديسه وی
اي مردم سزاوارترین اشخاص به خالفت، : »أحقَ الناسِ بهذا االمرِ أقواهم علیه و أعلمهم بأمرِ اهللاِ فیه

  )173خطبه . (آن کسی است که در تحقق حکومت توانمندتر و داناترین به امر الهی است
تنها وسیله اي است جهت دست یابی به اهداف باالتر از جمله اقامه ) ع(حکومت از منظر امام 

  .عدالت اجتماعی، یاري مظلومان، تامین امنیت مردم، حاکمیت دین و مسائل مهم دیگري
: نگرش خود را به ابزاري بودن حکومت با عبارات زیر به زیبایی نشان می دهد) ع(امام علی 

. دنیاي شما نزد من از آب بینی بزي بی ارزش تر است: »ه أزهد عندي من عفطهِ عنزٍدنیاکم هذ«
  )3خطبه (

: در جایی دیگر دنیا را از استخوان خوك مرده در دست مرد جذامی پست تر می شمارد) ع(امام 
ي شما در بخدا سوگند این دنیا: »واهللاِ لَدنیاکم هذه أهونُ فی عینی من عراقِ خنزیرٍ فی یدِ مجذومٍ«

  )236حکمت . (دیده من از استخوان خوکی در دست بیماري جذامی پست تر است
   ابزارهاي مردم ساالري از منظر نهج البالغه -5
   وجود خدمات متقابل بین حکومت و مردم- 5-1

این گونه . از مهم ترین ابزارهاي مردم ساالري، وجود خدمات متقابل بین حکومت و مردم است
 فقط تسلیم محض آنچه حکومت می گوید باشند و دولت هر چه اراده کند انجام نیست که مردم
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بین دولت و فرد در حکومت هاي دمکراتیک تعامل وجود دارد، و هر کدام نسبت به . دهند
  .یکدیگر وظایفی دارند

معتقد است که باید بین حکومت و مردم نوعی تعامل وجود داشته باشد، ایشان در ) ع(امام علی 
اي دستورالعمل هایی که به کارگزاران خود می دهد به تبیین و تشریح چگونگی این ارتباط اثن

  .متقابل پرداخته است
ار نگاه ایشان مردم و حکومت هر یک در قبال دیگري وظایفی دارند که باید به آن پایبند باشند، 

اما از آن . آیددر غیر این صورت شکاف و نوعی بی اعتمادي بین حکومت و مردم به وجود می 
از اهمیت باالیی برخوردار است ایشان اجراي این ) ع(جا که اجراي حدود اسالمی از نگاه امام

حقَّ علی اإلمامِ أن «: احکام و حدود را شرط فرمانبرداري مردم از حاکم اسالمی دانسته می فرمایند
 أن یسمعوا و أن یطیعوا و أن یجیبوا یحکم بالحقِّ و أن یؤدي األمانه فإذا فعل ذلک فحقَّ علی الناسِ

بر امام الزم است که آن چنان میان مردم حکم کند که خداوند دستور آن را فرود آورده : إذا دعوا
است و امانتی که خداوند به او سپرده ادا کند، هرگاه چنین کند بر مردم است که فرمان او بشنوند 

  . ندو اطاعتش را بپذیرند و دعوتش را اجابت کن
إنّ لی علیکم حقاً «: و در جایی دیگر در بیان وظایف مردم در برابر رهبر و حاکم خود می فرمایند

و أما حقی علیکم فالوفاء بالبیعهِ و النصیحه فی المشهدِ و المغیبِ و اإلجابه حین .... و لکم علی حقٌّ 
 بر من حقی دارید، اما حق من بر من بر شما حقی دارم و شما نیز: أدعوکم و الطاعه حین آمرُکم

شما این است که به بیعت خود وفا دار باشید و چه در نهان و آشکار خیر خواه من باشید و چون 
  )34خطبه(» .شما را فرا خواندم اجابت کنید و چون فرمان دادم اطاعت نمایید

   اقامه حق- 5-2
ولی آن را در . معرفی می کندخطاب به ابن عباس حکومت را از نعلین خود پست تر ) ع(امام 

واهللاِ لهی «: صورتی که بتواند حقی را به پا داشته و مانع انجام عمل باطلی شود با ارزش می داند
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به خدا سوگند، این کفش نزد من از حکومت : »أحب إلی من إمرتِکم إال أن أقیم حقاً أو أدفع باطالً
  )33خطبه . (ی را به پا دارم یا باطلی را دفع کنمو فرمانروایی با ارزش تر است مگر اینکه حق

   نظر خواهی از مردم- 5-3
مشورت در امور مردم و دوري گزیدن از استبداد و خود کامگی از مهم ترین اصول مدیریتی آن 

امام با وجودي که از مقام عصمت برخوردار بودند، اما پیوسته با دیگران مشورت می . حضرت بود
شاور ذوي العقولِ، «: بارها می فرمود. ان خویش هم این مسئله را یادآور می شدنمود و به کارگزار
با خردمندان مشورت کنف تا از لغزش ها و پشیمانی ایمن گردي: »تأمنِ الزللُ و الندم.  

من استبد برایه هلک، و « :در جاي دیگري پیرامون فضل و برتري مشورت چنین می گوید) ع(امام 
هر کس خودراي باشد هالك گردد، و هر کس با دیگران : »رکها فی عقولهامن شاور الرجال شا

  )161حکمت . (مشورت کند در عقل هاي آنان شریک است
و  . هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست:  »ال ظهیرَ کالمشاوره«: و در ستایش مشورت می گوید

  . مشورت کردن با مردم عین هدایت است» االستشاره عین الهدایه«
  بر پاداشتن حدود الهی - 5-4

می فرماید، دولت نه تنها باید از مرزهاي جغرافیایی و حریم زندگی افراد مواظبت نماید، ) ع(امام 
بلکه باید از حریم و مرزهاي عقیدتی و ارزشی جامعه پاسداري کند، تا بدعت و تحریف و فساد 

و اقامه الحدود علی ... إال إنه لیس علی االمام «: در جامعه صورت نگیرد، آن حضرت می فرماید
جاري ساختن حدود الهی بر آنان که سزاوار آن ... همانا بر امام واجب نیست جز : »مستحقِیها

  . هستند
   وجود امنیت و آرامش - 5-5

  . از مهم ترین وظایف دولت اسالمی این است که در تمامی زمینه ها، امنیت را برقرار سازد
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یل ضرورت تشکیل حکومت را تامین امنیت براي مردم می داند، و یکی از مهم ترین دال) ع(امام 
مردم را باید حاکمی : »تؤمن بهِ السبلُ... البد للناسِ من أمیرٍ برٍّ أو فاجرٍ «: در پاسخ خوارج فرمود

  )40خطبه. (تا راه ها به دست او ایمن شود... نیک باشد یا بد
اللهم إنک تَعلم أنه لم «: ت مظلومان جامعه می داندو یکی از دالیل پذیرش حکومت را تامین امنی

خدایا تو می دانی که ما براي : »فیأمنَ المظلومونَ من عبادِك... یکن الَّذي کان منا منافسه فی سلطانٍ
تا بندگان مظلوم و ستم دیده ات ... به دست آوردن قدرت و حکومت به مبارزه بر نخواستیم بلکه 

  )131خطبه . (دگی کننددر امن و امان زن
   وحدت و همبستگی در بین اعضاي جامعه - 5-6

اتحاد و همبستگی در بین اعضاي جامعه یکی از مهم ترین فاکتورهاي رسیدن به جامعه اي 
رشد و دوام حکومت هاي دمکراتیک بستگی به اموري از قبیل وحدت و . دمکراتیک است

معه پر نفوذ تر باشد، دمکراسی ماندگار تر هر چه روح وحدت در بین اعضاي جا. همدلی دارد
هر چه عمق آگاهی در اجتماع کمتر شود، دمکراسی در آن اجتماع،  بقا و دوامش . خواهد بود

  . کمتر خواهد بود
سردمداران . در تاریخ کشور امریکا، این احساس دامنه دار براي حفظ وحدت وجود داشته است

کشور رمز موفقیت و پایداري کشور را حفظ این کشور در سال هاي نخست تاسیس این 
یکپارچکی و وحدت، قلمداد نموده اند؛ چنان که نخستین رئیس جمهور، به هنگام ترك مقامش، 

بناي استقالل راستین شماست، ) سنگ(وحدت «: خطاب به هموطنانش پیرامون اتحاد چنین گفت
حائز ...  معنی امنیت شما پشتیبان آرامش شما در وطن و آسایش شما در خارج از وطن است،

اهمیت است که شما به درستی ارزش عظیم وحدت ملی خویش را در خوشبختی جمعی و فردي 
شما باید عالقه اي صمیمانه، جاودانی، و خلل ناپذیر نسبت به آن در جان خود . خود دریابید

 خود بیندیشید و بپرورانید خود را عادت دهید که دربارة آن به عنوان نیک بختی و امنیت سیاسی
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از آن با همین عنوان سخن گویید، با نگرانی رشک آمیز به حفظ آن اهتمام ورزید، هیچ فکري را 
که حتی خیال آن را داشته باشد که از این وحدت می توان گسست نپسندید، خشمگین در برابر 

ا سست نخستین نشانه هاي کوشش در راه جدا ساختن جزئی از خاك کشورتان از بقیۀ آن، ی
کردن پیوندهاي مقدسی که بخش هاي مختلف آن را به هم مرتبط ساخته اند، روي خوش نشان 

  )83: 1373کوهن، . (ندهید
قرآن کریم بر آن همواره . در اسالم نیز رمز سعادت جامعه، حفظ وحدت و یکپارچگی است 

همه با هم به » یعاً و ال تفرَّقواو اعتصموا بحبلِ اهللاِ جم«: تاکید نموده است و در این زمینه می فرماید
  )103/ آل عمران. (ریسمان الهی چنگ زنید و پراکنده نشوید

با زیبا ترین تعبیرها ما را به عمق کلمه وحدت دعوت می کنند از جمله در لحظات ) ع(امام علی 
أیها «: دپس از رحلت پیامبر اکرم، امام به پایداري در مقابل تصمیم سقیفه تشویق می کند می فرمای

الناس شُقُّوا أمواج الفِتَنِ بسفُنِ النجاهِ و عرِّجوا عن طریقِ المنافرهِ و ضِعوا تیجانَ المفاخرهِ، أفلح من 
اي مردم امواج خروشان فتنه را که همانند امواج خروشان دریا به شما حمله ور : نهض بجناحٍ

 به حسب و نسب کنار روید و تاج هاي افتخار گردیده با کشتی هاي نجات بشکافید و از راه افتخار
به ) یعنی اعوان و انصار خود( کسی رستگار شد که با پر و بال خود .به پدران و نیاکان را فرو نهید

  )5خطبه. (پا خاست و به مقصود رسید
کند  و تفرقه و پراکندگی افراد جامعه را عامل پریشانی امت و زمینه ساز حکومت پلیدان قلمداد می

و علیکم بالتواصل و التباذل و ایاکم و التدابر و التقاطع، ال تترکوا االمر «: و در این زمینه می فرماید
بر شما باد پیوند با یکدیگر و بخشش در : ».بالمعروف و النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم

ر، مبادا از هم چهره حق هم، مبادا که از همدیگر روي برتابید، بر شما باد پیوند و بخشش با یکدیگ
پنهان کنید و ترك احسان نمایید، امر به معروف و نهی از منکر را فراموش نکنید، در غیر این 

  .صورت بدکاران بر شما دست یابند
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ق بعد از کشته شدن عثمان به خالفت رسید و به مدت پنج سال ادارة . هـ35در سال ) ع(امام علی 
راي ایجاد وحدت و یکپارچگی در جامعه و تشکیل حکومت اسالمی را به عهده گرفت و ب

از مهم ترین این مشکالت، در آغازین روزهاي . حکومتی واحد، با مشکالت بزرگی مواجه بود
که از آن در تاریخ به عنوان الفتنه الکبري یاد کرده اند، و . قتل خلیفه سوم بود) ع(حکومت امام 

در بسیاري از خطبه ها و نامه ها ) ع(د، امام این فتنه منجر به دو جنگ بزرگ جمل و صفین ش
  )15: 1379میرزایی، . (قضیه قتل عثمان را توضیح داد و آن را روشن نمود

اختالف این . اختالف بین مردم کوفه و بصره بود) ع(از دیگر مشکالت حوزه حکومتی امام علی 
.  ار شدید تر گردیددو شهر بر سر غنایم جنگی بود و این اختالفات در زمان جنگ جمل بسی

روي آوردن یاران و اصحاب به رفاه طلبی و امتیاز خواهی بود، و این معضل )  ع(مشکل دیگر امام 
باعث شده بود تا وحدت و یکپارچگی که الزمۀ اقتدار سیاسی است ) ع(در حوزة حکومتی امام 
یژگی هاي ممتازي که با استفاده از و) ع(به خطر افتد، ولی امام علی ) ع(در حکومت امام علی 

داشت توانست مشکالت موجود را حل نماید، ویژگی هایی همچون شجاعت و جنگاروي و 
  )17: همان. (درایت باالي سیاسی و نیز ژرف اندیشی دینی

   برقراري عدالت- 5-7
از مهم ترین اهداف دمکراسی برخورد یکسان با مردم است، در حکومت هاي دمکراتیک مردم 

بر باشند، و عده اي بخاطر ثروتمند بودن نباید بر دیگران برتري و فزونی داشته باشند، باید با هم برا
  .حکومت باید به منافع مردم به طور برابر اهمیت دهد، حتی به نظرات آنها به طور برابر ارج نهد

برآوردن نیازهاي اولیه انسانها براي ادامه زندگی، شرط الزم دست یابی به جامعه اي حقیقتا 
اگر در جامعه اي بین افراد جامعه در برخورداري از امکاناتی از قبیل اشتغال، . مکراتیک استد

مسکن و زمینه هاي الزم براي ادامه تحصیل شکاف وجود داشته باشد، قابلیت آن جامعه براي 
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در جامعه اي که فقر و گرسنگی به کل فراگیر وجود . شود دست یابی به دمکراسی نیز کمتر می
  . دست یابی به دمکراسی امکان پذیر نیستدارد،

در خطبه ها و خصوصا نامه هایی که براي زمامداران . قربانی عدالت خویش بود) ع(امام علی 
خویش می نویسد، همواره آنان را تشویق می کند تا باز زیردستان خود به عدالت برخورد نمایند، 

اهللاَ اهللاَ فی الطبقهِ السفلی «:  جمله می فرمایدآن حضرت در این زمینه تعبیرات نغز و لطیفی دارد از
من الّذینَ ال حیله لهم و المساکینَ و المحتاجینَ و أهلِ البؤسی و الزَّمنی فإنَّ فی هذه الطبقهِ قانعاً و 

خدا را در نظر داشته باش  و از خشم او بترس و باز : ».معترّا و احفظ هللاِ ما استحفظَک من حقِّهِ فیهم
را در نظر داشته باش و از خشم او بترس در رعایت حال طبقه اي که از لحاظ ثروت و مکنت خدا 

تدبیر و چاره اي ندارند و ) براي گذران زندگی خود(پایین تر از طبقات دیگرند، کسانی که 
. مسکینان و محتاجان و آنان که در شدت فقر به سر می برند یا گرفتار بیماري هاي طوالنی هستند

مانا در این طبقه افرادي یافت می شوند که از دیگران درخواست کمک می نمایند و افراد پس ه
دیگري که با شدت احتیاج روي سؤال ندارند و تو حقی را که خداوند براي آنان مقرر فرموده و 

  ) 53نامه . (حفظ و نگهداري آن را از تو خواسته حفظ کن و نگهدار
رمند که زمامدار، حق ندارد به خاطر تالش و کوششی که براي مردم چنان محت) ع(از نگاه امام 

و إیاك و المنَّ علی رعیتِک بإحسانک أو التزید «: اداره حکومت انجام می دهد بر ایشان منت نهد
زنهار که با احسانی که کرده اي بر رعیت خود منت گذاري یا کار خود را : »فیما کان من فعلِک

  )53نامه . (نماییبیشتر از آن چه هست ب
در خط مشی سیاسی امام کارگزاران باید همواره در خدمت مردم بوده و پاسخ گوي نیازهاي آنان 

و ال یکن لک ... «: باشند، و تنها پیام رسان آنان به مردم، زبانشان و تنها حجاب، چهره یشان باشد
بین خود » ...ه عن لقائک بهاالی الناس سفیر اال لسانک و ال حاجب اال وجهک و ال تحجنَّ ذا حاج
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و مردم سفیر و میانجی اي جز زبانت و پرده اي جز چهره ات قرار مده و  نیازمندي را از دیدار 
  ) 53نامه . (خود محروم مساز

: عدالت امام را این گونه ترسیم  می کند»  )ع(عبقریه االمام علی « عباس محمود عقاد در کتاب 
ود که به مساوات و عدالت نزدیک تر و نسبت به حال ضعفا روشی ب) ع(روش و طریقه علی «

طرفداري از . در حقوق و مزایا مساوي بودند) ع(مناسب تر بود، بدین ترتیب مردم در دوره علی 
وجود خیالی هم نداشت، تمام امالکی که در دوره پیش از علی به نزدیکان ) ع(قوي در دوره علی 

بود، همه را برگرداند و ضمیمه بیت المال مسلمانان نمود، خلیفه و به رؤساي قبایل داده شده 
به خدا قسم اگر اموال مسلمین صداق زنها قرار داده شده باشد و یا در بهاي کنیزان «: خودش فرمود

  )189: عقاد، بی تا(» .صرف شده باشد، آن را بر می گردانم
قی می شوند چنان که به مالک اشتر برادران دینی یا طبیعی زمامدار تل) ع(مردم از نگاه امام علی 

یا برادر : مردم بر دو دسته هستند: »اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق: فانهم صنفان: فرمود
  )53نامه . (دینی تو هستند یا همنوع تو در آفرینش

 آنان امام معتقد است که مردم فرزندان معنوي حاکمند و بر او الزم است بسان پدر و مادر نسبت به
چنان که والدین از : »ثم تفقد من امورهم ما یتفقد الوالدان من ولدهما... «: تفقد و مهربانی ورزد

  )همان. (فرزندان خود سرکشی می کنند تو نیز نسبت به رعیت خود چنین باش
   وجود دولت پاسخگو- 5-8

ارند و بر دمکراسی شیوه و مدلی از حکومت است که مردم در اداره امور جامعه مشارکت د
عملکرد مسووالن نظارت می کنند، روشی از حکومت است براي جلوگیري از خطر استبداد و 

  .کاهش فساد
دمکراسی مستلزم آن است که دولت نه تنها حاضر باشد، بلکه باید به خواست هاي مردم گوش فرا 

واقعی قشرهاي حکومت مردمی، نماینده . دهد، رهبران و دولت مردان باید در دسترس مردم باشند
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ارتباط مداوم . مختلف جامعه و برگزیده خود مردم است و در قبال آنان مسئولیت پاسخگویی دارد
حکومت با مردم و بیان عملکرد هاي حکومت و ذکر صادقانه واقعیت ها و نیازهاي جامعه و 

تکیه بر مشکالت باعث می گردد که توده مردم حکومت را از خود تلقی کنند، و مسووالن نیز با 
اعتماد و اطمینان افراد جامعه از پشتوانه قوي برخوردار باشند و بتوانند با نارسایی ها و مشکالت 

  .احتمالی مدارا کنند
حاکم جامعه به عنوان نماینده مردم، باید همواره با توده مردم در ارتباط باشد و هر چه دامنه این 

فاصله ) ع(امام علی .  یاور حکومت خواهند بودارتباط وسیع تر باشد، مردم نیز در تگناها یارو
فال یطولن احتجابک من رعیتک، فان احتجاب «: گرفتن حاکمان را از مردم شدیداً منع می کند

مبدا که از توده مردم چشم پوشی، زیرا که : »الواله عن الرعیه شعبه من الضیق و قله العلم باالمور
شعبه اي از تنگ حوصلگی و اندك آگاهی داشتن از روي پنهان کردن حکمرانان از توده مردم، 

  )53نامه . (کارهاست
در نامه خود به مالک اشتر، والی را ملزم می کند تا همواره گزارش حکومتی خود را ) ع(امام علی 

به آگاهی مردم جامعه برساند، زیرا این گزارش ها سوءظن و سوء تفاهم را از میان می برد و 
امام در این زمینه با بیانی شیوا می ) 12: 1379نصرتی، . (بل را به دنبال داردصمیمیت و اعتماد متقا

و إن ظنت الرعیهٌ بک حیفاً فأصحر لهم بعذرِك و اعدل عنک ظنونَهم بإصحارك، فإنَّ فی : فرماید
اگر : »ذلک ریاضه منک لنفسِک و رفقاً برعیتِک و إعذاراً تبلغ به حاجتک من تقویمهم علی الحقِّ

ه مردم به اشتباه ستمگرت پنداشتند و بر تو خرده گرفته اند، عذر خویش با صراحت با آنان در تود
میان نه و با بیان آن عذر، بدگمانیشان را از خویش دور گردان که این کار براي تو در حکم 

 برآورده) دفع توهم(ریاضت نفس است و براي مردم در حکم مدارا با آنان و با این کار نیاز تو 
  )53نامه . (گردد

   آزادي بیان -5-9
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در حکومت هاي دمکراتیک مردم باید آزادانه به بیان مشکالت خود بپردازند و نظرات و دیدگاه 
جامعه ي . هاي خود را بیان نمایند، و حکومت باید تحمل انتقادهاي منطقی آنان را داشته باشد

کار ساختن و عمل به آن را مشروط دمکراتیک آزادي پایبندي به مذهب یا عقیده اي خاص و آش
این آزادي عقیده باید به عنوان یکی از . به اینکه مخل حقوق دیگران نباشد به افراد می بخشد

حقوق فردي همواره در مقابل اعتقادات غالب و فراگیر اکثریت افراد جامعه محفوظ باقی بماند و 
کثریت براي برخورداري از آزادي دارند، اقلیت هاي دینی و عقاید آنان باید از همان تضمینی که ا

منظور از آزادي بیان، آزادي افراد در پیشنهاد کردن و آزادي در انتقاد کردن . بهره مند باشند
الزمه دمکراسی این است که شهروندان آزاد باشند تا با نامزدها یا احزاب مختلفی که در . است

  . جامعه وجود دارند، مخالفت ورزند
مشاهده می کنیم که آن حضرت نه تنها حق آزادي بیان را از مردم ) ع(امام علی ما در حکومت 

  . سلب نمی کرد، بلکه دعوت به انتقاد می کرد
فال تکلمونی بما تکلم به الجبابره وال تتحفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادره و ال تخالطونی «

 التماس اعظام لنفسی، فانه من استثقل الحق، ان بالمصانعه وال تظنوا بی استثقاال فی حق قیل لی و ال
یقال له او العدل ان یعرض علیه، کان العمل اثقل علیه، فال تکفوا ان مقاله بحق او مشوره بعدل، فانی 
لست فی نفسی بفوق ان اخطی و ال آمن ذلک من فعلی اال ان یکفی اهللا من نفسی ما هو املک به 

اهان سرکش سخن می گویند، سخن مگویید، و چنانکه از انسان پس با من چنان که با پادش: ».منی
هاي خشمگین کناره می گیرید دوري نجویید، و با ظاهر سازي با من رفتار نکنید و گمان مبرید 
اگر حقی بر من پیشنهاد دهید بر من گران آید، یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم، زیرا کسی که 

و مشکل باشد عمل کردن به آن بر او دشوار تر  خواهد بود، شنیدن حق یا عرضه شدن عدالت بر ا
پس از گفتن حق یا مشورت در عدالت خودداري مکنید، زیرا خود را برتر از آنکه اشتباه کنم و از 

  )216خطبه . (آن ایمن باشم، نمی دانم، مگر آنکه خدا مرا حفظ فرماید
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   برگزاري انتخابات آزاد و عادالنه - 5-10
می فرماید که چندان تمایل به قبول خالفت و حکمرانی نداشت و آنچه او را ) ع(حضرت علی 

  :وادار به پذیرفتن خالفت کرد دو پیمان زیر بود
  »... لو ما اخذ اهللا علی العلماء «: وظیفه شرعی
  »...لو ال حضور الحاضر و قیام الحجه « : وظیفه مردمی

وقتی مردم پس از کشته . م شکل می گیردامام معتقد بود که حکومت با خواست و رضایت مرد
شدن عثمان، نزد امام آمدند تا با او بیعت نمایند، آن حضرت فرمود که بیعتش باید علنی و با 

ففی المسجد فان بیعتی ال تکون « : فرمود) ع(رضایت عمومی همه مسلمانان و در مسجد باشد، امام 
  »...خفیا و ال تکون اال عن رضا المسلمین 

می که چند تن از انصار مانند حسان بن ثابت، و کعب بن مالک و غیره با امام بیعت نکردند، و هنگا
  .امام اجازه نداد با آنان به خشونت برخورد کنند و به بیعت با وي مجبورشان نکرد

مرا رها کنید و دیگري را به » دعونی و التمسوا غیري« : آنگاه که خالفت به امام پیشنهاد شد فرمود
این سیاست امام موجب گردید تا دیگران ادعا نکنند به اجبار بیعت نموده اند و کسی . آریددست 

  )18: 1379میرزایی، . (نتواند بیعت خود را بشکند
: به پذیرفت حکومت می گوید) ع(در مورد بی رغبتی امام» االمامه و السیاسه«ابن قتیبه در کتاب 

به منزل علی رفتند : فأبی أن یبایعهم فانصرفوا عنه...  فمد یدك نبایعک،: فأتوا علیاً فی دارهِ، فقالوا«
اما علی از بیعت با آنان امتناع ورزید و آنان ... و گفتند دستت را براي بیعت به سوي ما دراز کن 

  ) 43: 1418ابن قتیبه،  . (رفتند
   نتیجه گیري-6

  : از آن چه در این نوشتار ذکر شد نتایج زیر به دست می آید



  

      

735 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

  اسالم قرن ها پیش از غرب راهکارهاي رسیدن به جامعه اي دمکراتیک و مردم ساالر را بیان -
  .نموده است

مردم ساالري اي است مبتنی بر مبانی دینی و ارزش هاي ) ع( مردم ساالري مورد نظر امام -
  . اخالقی

د را به ضوابط و سیره سیاسی آن حضرت، روابط هیچ گاه جاي خو) ع( در حکومت امام علی -
نمی دهد، حتی درخواست برادرش عقیل نیز هیچ تاثیري بر اراده راسخ امام در اجراي احکام الهی 

  .نداشت و امام پاسخ برادر را با آهن گداخته داد
خدمات : براي برپایی نظامی مردم ساالر به وجود ابزارهایی قائل است که عبارتند از) ع(  امام-

دم، اقامه حق، نظر خواهی از مردم، برپا داشتن حدود الهی، وجود امنیت متقابل بین حکومت و مر
و آرامش، وحدت و همبستگی بین اعضاي جامعه، برقراري عدالت، وجود دولت پاسخ گو، 

  . آزادي بیان، برگزاري آزاد انتخابات
  

  منابع
  .قرآن کریم

  .ات آشیان، تهران، چاپ اول، ، دمکراسی، ترجمه حسن مرتضوي، انتشار)1379(آربالستر، آنتونی، 
  .، االمامه و السیاسه، دار الکتب العلمیه، بیروت، چاپ اول)1418(ابن قتیبه دینوري، 

  .58، مردم ساالري در نظام والیی، مجله کوثر، شماره )1382(ابو الفضلی، حسین، 
  .پژوهش علوم انسانی،  اسالم و دمکراسی در اندیشه سیاسی یوسف القرضاوي، مجله )1384(بحرانی، مرتضی، 

،  دمکراسی چیست، ترجمه شهرام نقش تبریزي، انتشارات ققنوس، تهران، چاپ )1371(بیتهام، دیوید و کوین بویل، 
  .دوم

،  نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، انتشارات موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیر )1383(رضی، شریف ابو الحسن، 
  .المومنین، قم،  چاپ بیست و یکم

  .، ترجمه سید جعفر غضبان، انتشارات ساحل، تهران)ع(عبقریه االمام علی ) بی تا(، محمود عباس، عقاد
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  .،  دمکراسی، ترجمه فریبرز مجیدي، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول)1373(کوهن، کارل، 
امه فرهنگ همدان، ، فصل ن)ع(، آرمان گرایی دینی و واقع بینی سیاسی در حکومت علی )1379(میرزایی، فرامرز، 

  .24 و 23سال پنجم، شماره 
، جلوه هاي حکومت علوي از منظر نهج البالغه، فصل نامه فرهنگ همدان، سال پنجم، )1379(نصرتی، عبد اهللا، 

  .24 و 23شماره 
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  البالغه توسعه نظریه حکمرانی خوب با استفاده از نهج

  
  )د دانشگاه بوعلی سینااستادیار رشته اقتصا(حمید کردبچه 

  )استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی سینا(فرامرز میرزایی 
 )کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا(زهرا عبادي مفتون 

  
  چکیده

هاي  دهد چگونه نهاد  حکمرانی خوب، اصطالحی است رایج در ادبیات توسعه که توضیح می
کنند تا حقوق مردم تأمین و   نموده و منابع عمومی را مدیریتعمومی، امور عمومی را ساماندهی

ایده اصلی مورد توجه .  وارد ادبیات توسعه شده است1990این مفهوم از اواخر دهه . رعایت شود
در این مطالعه این . البالعه است هاي حکمرانی خوب از دیدگاه نهح در این مقاله شناخت ویژگی

معیارهایی که در نظریه حکمرانی خوب نیز مورد توجه و . اند دهها به دو دسته تفکیک ش ویژگی
براي این منظور . اندتاکید هستند و معیارهایی که در نظریه حکمرانی خوب مورد توجه قرار نگرفته

هاي حکمرانی خوب در دو دیدگاه  ضمن مرور ادبیات نظریه حکمرانی خوب، به مقایسه ویژگی
البالغه به آنها، به شکل ویژه، توجه کرده است بررسی  ا که نهجهایی ر خواهیم پرداخت و معیار

 گسترش عدالت، مساوات در برابر قانون، پاسخگویی و مسؤولیت پذیري .خواهیم نمود
کارگزاران، اتکاء به مشاورت، انتصاب کارگزاران بر اساس لیاقت و نظارت جدي بر فعالیت آنان، 

ف اجتماع، پرهیز از خویشاوند ساالري و مقابله باآن، و توجه به حقوق اساسی مردم و طبقات مختل
است ) ع(هاي حکمرانی خوب در الگوي حکومتی امام علیترین ویژگی مصادیقی از این نوع مهم

 . که در این مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت

  . حکمرانی خوب، نهج البالغه، توسعه مدیریت:هاي کلیديواژه
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  مقدمه  .1
اي هاي اقتصادي مهمترین مسئلهدر حوزة فعالیت) نسبت دولت به بازار( خالت دولتتعیین حدود د

گیري اندیشه اقتصادي مدرن، ذهن اقتصاددانان و سیاست گذاران را به خود است که از بدو شکل
 ازجنگ قبل اول، به دوره .شود شناسایی می دوره در این خصوص سه. معطوف نموده است

افکار اقتصاد کالسیک و اقتصاددانان بزرگی مانند  تأثیر این دوره تحت. دگرد دوم باز می جهانی
اندیشه مسلط در این دوره تمرکز بر بازار .  قرار داشت3 و جان الك2، ژان باتیست سه1آدام اسمیت

 1970دهه  اواخر تا جهانی دوم دوره دوم، از جنگ. در اقتصاد بود دولت مداخله برعدم و تأکید
هاي   ودولت رفاه واندیشه4افکار کینز تأثیر وجه به نقش حداکثري دولت تحتت. تداوم داشت

 با محوریت 1990 دهۀ اواسط از سوم دورة .هاي توسعه در این دوره بود مارکسیستی اساس برنامه
ي مطلوب نقش و دخالت دولت در  نظریه حکمرانی خوب آغاز شد که محوریت آن بر نحوه

هاي  حوزه اقتصاد، سایر عرصه بر عالوه این نظریه به تدریج. ها استاقتصاد و برنامه توسعه کشور
در چارچوب این نظریه به جاي بحث مداخله یا . قرار داد توجه مورد نیز را اجتماعی سیاسی و

عدم مداخله دولت، از کارایی و اثربخشی مداخله دولت صحبت شده و دولت نه به عنوان رقیب 
بنابراین، در این . گیرد  نهاد مکمل براي آن مورد توجه قرار مینهاد بازار بلکه به عنوان یک

شود، دولت یک عامل نهادسازي است که فراهم   شناخته می5دیدگاه که به دیدگاه اقتصاد نهادگرا
هاي اقتصادي و افراد جامعه را از طریق ایجاد نهادهاي کارآمد و نمودن محیط مناسب براي فعالیت

. باشنداي که این نهادها کم هزینه، ساده و به دور از اتالف منابع ه گونهسازگار دنبال نموده، ب

                                                             
1. Adam Smith  
2. Jean-Baptiste Say 
3. John Locke 
4. John maynard keynes 
5. Institutional economics  
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بنابراین، از دید اقتصاد نهادگرا دولت به عنوان یک عامل یاري دهنده بازار، امکان رشد اقتصادي 
 آمیز این نهادها اغلب تحت عنوان حکمرانی خوب مطرح تدارك موفقیت. نمایدباال را فراهم می

حکمرانی خوب دربرگیرندة، چهارچوبی قانونی است که از طریق قوانین مناسب به دنبال . شود  می
-هاي اقتصادي میتقویت بازار است و این تقویت بازار منجر به افزایش رقابت براي فعالیت

  )IMF 1997(شود
ر  بر اساس چنین تعریفی از حکمرانی خوب با توجه به جایگاه ویژه مباحث حکومتی و مدیریتی د

ها و  بر اساس نامه) ع(البالغه این مقاله قصد دارد نگاهی مجدد بر الگوي حکومتی امام علی  نهج
براي . باشد بپردازد البالغه که بیشتر آنها مربوط به دوره حکومت ایشان می هاي ایشان در نهج خطبه

ه و سپس به هاي آن پرداخت این منظور ابتدا به بررسی مفهوم و اندیشه حکمرانی خوب و ویژگی
هایی  البالغه پرداخته و برخی از معیار هاي مورد نظر حکمرانی خوب از دیدگاه نهج بررسی ویژگی

که در دیدگاه امام علی براي حکمرانی خوب مطرح است و در نظریه رایج حکمرانی خوب مورد 
  .گیرد اند مورد بررسی قرار می توجه قرار نگرفته

  تعریف حکمرانی خوب .2
و حقوقی، ) شناسیجامعه(هاي مختلف سیاسی، اقتصادي، اجتماعی ، باتوجه به زمینهواژه حکمرانی

 به Gubernareاین واژه برگرفته از لغت . هاي مختلف داردمعانی گوناگونی براي افراد و سازمان
 آن را به عمل، فرایند یا 1فرهنگ لغت آمریکایی هریتتج. باشدمعناي راندن، ارشاد و راهنمایی می

فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد آن را به عمل یا رفتار حاکم، . کند حاکم و دولت معنی میقدرت
  . کند ها از طریق مقررات معنی میاعمال کنترل و قدرت روي اعمال افراد یا سازمان

وجود دارد که این مفهوم، نحوه » پیروي«و » رهبري«طور کلی در مفهوم حکمرانی دو نهاد  به
هایی که در به عبارت دیگر مجموعه راهبردها و روش. دهد و نهاد را شرح میارتباط بین این د

                                                             
1. American Heritage Dictionary 
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فرایند تصمیم گیري، در توزیع قدرت یا تخصیص منابع و امکانات به وسیله این دو نهاد اتخاذ و 
هایی همراه باشد  ها و راهبردها با ویژگیچنانچه این روش. شود شود حکمرانی خوانده می اجرا می

ر توزیع و تخصیص بهینه امکانات ومنابع و مقابله با رانت و فساد مؤثر باشد، حکمرانی که بتواند د
نابراین، حکمرانی خوب یک زیر مجموعه یا نوع خاصی از ب). 2000وودز(شود خوب نامیده می

  .هاي منحصر بفردي در تحقق توسعه و رفاه کشور دارد حکمرانی است که ویژگی
 سازمان همکاري و توسعه - 1المللی مانند کمیته همکاري توسعه بینهاي مختلف  ها و سازمان نهاد

 و بانک توسعه آسیایی  برنامه توسعه مللالمللی پول،  ،  بانک جهانی، صندوق بین2اقتصادي
اغلب این تعاریف، بر اعمال قدرت سیاسی و . اند تعاریف مختلفی از حکمرانی خوب ارائه نموده

. اندطه با مدیریت منابع براي توسعۀ اقتصادي و اجتماعی، تاکید کردهاعمال کنترل در جامعه در راب
هاي شود که در این تعریف عمومی، مقامات دولتی در ایجاد چهارچوبی براي فعالیتروشن می

گیري در مورد توزیع منابع و همچنین ماهیت رابطۀ میان دولت و عوامل اقتصادي در تصمیم
  .حکومت، نقش مهمی دارند

نماید که اولین آن، حکمرانی چهار نوع حکمرانی را مشخص می) 1997(ۀ توسعۀ سازمان مللبرنام
هاي گیري دراین حکمرانی به طور مستقیم یا غیرمستقیم فعالیتفرایند تصمیم. اقتصادي است

این نوع حکمرانی . دهداقتصادي یک کشور یا روابط آن را با دیگر اقتصادها تحت تاثیر قرار می
. از قبیل عدالت، فقر و کیفیت زندگی دارد) جامعه(مهمی بر پیامدهاي وابسته به اجتماع تاثیر 

گیري و اجراي سیاست توسط دولت دومین نوع حکمرانی، حکمرانی سیاسی است که به تصمیم
حکومت باید داراي قوة قانونگذاري، اجرائی، قضایی، تحزب، . نمایدقانونی و مقتدر اشاره می

سومین نوع حکمرانی، حکمرانی اجرایی . ان در انتخاب نمایندگان خود باشدآزادي شهروند

                                                             
1.Development Assistance Committee 
2. Organization for Economic Cooperation and Development 
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باشد که متشکل از نهادها و سازمانهاي مجري حکمرانی سیاسی که به واسطۀ یک می) اداري(
مند  چهارمین نوع حکمرانی، حکمرانی نظام. شودبخش عمومی آزاد و مستقل و کارا انجام می

 ساختارهایی از جامعه است که روابط اقتصادي، اجتماعی و سیاسی باشد که شامل فرآیندها ومی
طوري که ایجاد کند؛ به ها و اعتقادات مذهبی و فرهنگی هدایت می را به منظور محافظت از ارزش

هاي مناسب را براي ها و فرصت و نگهداري یک محیط سالم، آزاد و امن را دنبال نموده و زمینه
  .کند شود،  فراهم میه منجر به رفاه و زندگی بهتر براي مردم میهاي شخصی کتمرین توانایی

هاي اقتصادي  تا کنون تاثیرات مهمی بر سیاست1945بانک جهانی از ابتداي تاسیس در سال 
المللی دو عامل قدرت مالی و توان کارشناسی این نهاد بین. کشورهاي در حال توسعه داشته است

ها توان به سادگی از تحلیلاز همین رو نمی.  بانک جهانی بودهاي پیشنهاديمهم گسترش سیاست
 و همکاران 1سه تن از پژوهشگران بانک جهانی، کافمن. هاي این نهاد چشم پوشاند و توصیه

هاي کلی و جدیدي را هایی که براي بانک جهانی انجام دادند، شاخصدر سلسله پژوهش) 1999(
هاي گوناگون در سه مقوله کلی  این شاخص. اندردههاي حکمرانی معرفی کتحت عنوان شاخص

  :زیر، سازمان یافته است
هاي مدنی، آزادي مطبوعات، و ثبات سیاسی ، که شامل آزادي2حق اظهار نظر و پاسخگویی) الف 
  . است

گذاري و ارائه خدمات عمومی و فقدان موانع ، که شامل کیفیت سیاست3اثر بخشی دولت) ب
  .است ) 4قرراتیبار مالی م(قانونی 

  .  است2، که شامل حفاظت از حقوق مالکیت و استقالل قضایی و کنترل فساد1حاکمیت قانون) ج
                                                             
1. Daniel Kaufman 
2. Voice and Accountability 
3. Government Effectiveness 
4. Lack of Regulatory Burden 
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هاي مثبت مانند حاکمیت قانون، پاسخگویی، و اثربخشی دولت در این تعریف هر اندازه ویژگی
حکمرانی ثباتی سیاسی و خشونت کمتر باشد در یک جامعه بیشتر و فساد، مقررات اضافی، و بی

  . تر خواهد بوددر آن جامعه براي نیل به توسعه اقتصادي مناسب
  پاسخگویی. 2. 1

قابلیت .  و اجرا و انجام3قابلیت جوابگویی: پاسخگویی مفهومی است با دو مرحله متفاوت
ها و  جوابگویی، یعنی التزام دولت، کارگزاران و مقامات دولتی به ارائه اطالعات درباره تصمیم

منظور از اجرا و . باشند هایشان و توجیه عموم مردم و نهادهاي که در قبال آنها پاسخگو می فعالیت
انجام، آن است که بخش عمومی و نهادهاي عهده دارِ پاسخگویی، امکان شناسایی و اصالح 

  .تخلفات را دارند
رو  از این. شدباشان میاین ویژگی همچنین بیانگر مسؤولیت مقامات عمومی در برابر رفتار دولتی

در . کنند کند که پاسخگو به نهادي باشند که قدرت خود را از آن کسب می آنان را مجبور می
عالوه . واقع چون قدرت به مردم تعلق دارد، مقامات ملزم به پاسخگویی به صاحبان قدرت هستند
نماید  میبر این، پاسخگویی نوعی سازوکار نظارتی است که تصمیم سازان و مجریان را وادار 

ها به عنوان  عدم پاسخگویی باعث کاهش اعتبار دولت. شند مراقب تصمیمات و عملکرد خود با
را براي حفظ کسب ) ها ظرفیت دولت(یک شریک اقتصادي با ثبات و توانمند شده و توانایی آنها 

. دهد و کار مطمئن بلندمدت به عنوان شرط الزم براي سرمایه گذاري بخش خصوصی کاهش می
  )2000وودز (تواند به کاهش ریسک کمک نماید ذا، پاسخگویی میل

  

                                                                                                                                                           
1. Rule of law 
2. Control of Corruption 
3. Answerability 
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  1مشارکت. 2. 2
 توسعه 2نفعان توسعه هستند بلکه کارگزاران اصل مشارکت به معناي آن است که مردم نه تنها ذي

مشارکت به معناي فراهم بودن امکان مشارکت مردم یا اجزاء یک سازمان از طریق . باشندنیز می
سازي و اجراي تصمیمات براي تحقق اهداف سازمان و یا جامعه  نجمن ها در تصمیمها یا ا گروه
باشد براي مثال درکشورهاي دمکراتیک که مشارکت اغلب با پاسخگویی در ارتباط می. است

هاي منتخب  نمایند مقامات دولتی باید به مردم یا نهادمردم با فرایند انتخابات دولت را انتخاب می
 .باشندمردم پاسخگو 

  )حاکمیت قانون (3قابلیت پیش بینی پذیري. 2. 3
ها و قوانین  ها بر اساس رویهقابلیت پیش بینی پذیري به معناي عملکرد و رفتار نهادها و سازمان

دو شرط الزم براي تحقق این . کندباشد که امکان پیش بینی رفتار آنان را فراهم می مشخص می
) 2ها براي تنظیم تصمیمات و رفتارها و  ها و سیاست ین، آیین نامهوجود قوان) 1: ویژگی عبارتند از

قانون، نقش مهمی در تعریف مناسب حقوق و . ها  آناجرا و کاربرد به موقع، سازگار و بی طرفانه
قابلیت . وظایف و همچنین تعیین مکانیزم اجراي آنها و حل مناقشات در یک روش بی طرفانه دارد

نماید که به قانون محدود ها و عوامل وابسته به آن را ملزم می ها و سازمان پذیري نهاد پیش بینی
  .بوده و به سیستم قضایی پاسخگو باشند

، حاکمیت قانون در تقابل با حاکمیت مردان و زنان 4در فرهنگ اقتصادي و حقوقی جدید پالگریو
ز کشورهاست که این تعریف نقطه عطف چالش موجود در بسیاري ا. قدرتمند تعریف شده است

                                                             
1. participation 
2. Agents 
3. Predictability 
4. New Palgrave Dictionary of Economics and the Law  
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ها سیاستمداران قدرتمند، رهبران، نخبگان صاحب نفوذ و خاندان حکومتگر غالبا بر در آن
  .کنندهاي عملی مجلس، قوه قضاییه و نهادهاي مجري قانون اعمال نفوذ میفعالیت

   1شفافیت. 2. 4
.  دولتی شفافیت یعنی دسترسی عموم به اطالعات و شفاف بودن قوانین، مقررات و تصمیمات

هاي دولت و نهادهاي مربوط براي دسترسی به اطالعات درست و به موقع دربارة اقتصاد و سیاست
هایی باید  لذا، چنین داده. تواند حیاتی باشدهاي اقتصادي توسط بخش خصوصی میتصمیم گیري

یلی در البته به دال. به صورت آزادانه و آماده براي عوامل اقتصادي موجود و قابل دسترس باشد
 . ها در اصل شفافیت اعمال گردد عمل، ممکن است الزم باشد که یک سري محدودیت

در واقع افزایش اقتدار جامعه مدنی، در کنار . تواند فساد را مهار کنددانایی و آگاهی شهروندان می
هاي  هشفافیت یکی از مولف. روندهاي اصالحات به شمار میاطالعات دقیق و قابل اعتماد، از ستون

به طور کلی، فقدان شفافیت با ایجاد عدم . نظر یا صداي مردم است مهم افزایش اقتدار و حق اظهار
گیرند، عرصه را هایی که مشمول مقررات قرار میگران و آنهاي میان قانونگذاران و تنظیمتقارن

گذارد، هاي اداره امور عمومی تاثیر میفساد بر کلیه حوزه. دهدبراي فساد گسترش می
تري دارند فساد کمتر و حکمرانی و عملکرد اقتصادي بهتري را هایی که اطالعات شفافسازمان

  .دهندنشان می
  کارایی و اثربخشی. 2. 5 

از دیدگاه نظریه حکمرانی، هدف حکمرانی خوب، به حداکثر رساندن رفاه عمومی و توسعه 
اساسی و حمایت از حقوق اساسی از قبیل پایدار انسانی، رضایت مادي و معنوي با رفع نیازهاي 

هاست؛ در حالی که حکمرانی بد یا ضعیف، موجب رشد کندتر،  آزادي و گسترش دایره انتخاب
  .شودهاي از دست رفته میخدمات عمومی یا کارآمد و فرصت

                                                             
1.Transparency 
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  ارتباط اجزاي حکمرانی .3
بط به هم، یکدیگر در بخش قبلی اجزاء مهمِ حکمرانی خوب معرفی شدند که مانند یک شبکه مرت

پاسخگویی غالبا با مشارکت مرتبط است و عامل مهم ضمانت نهایی . کنندرا حمایت و تقویت می
تواند بدون وجود شفافیت و آشکار بودن اطالعات نمی. باشدبینی پذیري و شفافیت می قابلیت پیش

اطالعات تعادل چارچوبی قانونی که بتواند بین حقوق، آشکارسازي و حقوق محفوظ نگهداشتن 
همچنین این مهم مستلزم نهادهایی است که پاسخگو باشند و در عملکرد . برقرار کند، حاصل شود

رفتار در چارچوب قانون یا پیش بینی پذیري براي اطمینان از پاسخگویی . پیش بینی پذیر باشند
که بدون درعین حال پیش بینی پذیري مستلزم شفافیت است چرا . نهادهاي دولتی مفید است

داشتن اطالعات در زمینۀ نحوة برخورد با اشخاص در سطوح یکسان پایبندي به حقوق تساوي در 
سرانجام یک نظام شفاف مسئولیت پذیري دولتی، مشارکت، . برابر قانون بسیار دشوار خواهد بود

  .کندپیش بینی پذیر نتایج را تسهیل می
  البالغه و نظریه حکمرانی خوب نهج .4

هاي آن است، نه نماید تبیین نظریه حکمرانی خوب در نهج البالغه وبیان ویژگیم می آنچه که مه
هاي ذکر شده با نهج البالغه، زیرا با توجه به تجربه شخصی امام علی در حکومت انطباق نظریه

به عنوان فردي مؤثر و پیش برنده و حکومت سه خلیفه پیش از خود به عنوان مشاوري ) ص(پیامبر
آید که ویژگی هاي یک  عنوان حاکم، به نظر میکومت پنج ساله آن حضرت بهامین و ح

توان آن را به حکمرانی خوب ارائه نموده باشد که با توجه به اعمال آن در حکومت خود، می
زیرا تقریبا تمامی تحلیگران آگاه، . گشا در حوزه حکمرانی خوب معرفی کرداي راهعنوان نظریه

لذا بررسی این تجربه . اندغیر مسلمان، از حکومت ایشان به نیکی یاد کردهخواه مسلمان وخواه 
هایی از چگونگی آن، گزارش شده است، قابل توجه ارزشمند که در البالي نهج البالغه، بخش

  . باشدلذا هدف این مقاله، شناخت الگو و دیدگاه امام علی در حکمرانی خوب می. باشد می
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سیاسی اسالم،  عنصر حکومت،  عنصري مهم در شکل گیري یک  بدیهی است که در نظریه 
اصل وجود حکومت ضرورتی انکارناپذیر است، خواه حاکم خوب باشد . باشدجامعه و تمدن می

سخن امام علی در پاسخ به شورشیان خوارج در باره ضرورت حکومت، بیان همین نکته . یا بد
  ».1آن حکمران نیکوکار باشد و خواه بدکردارمردم به داشتن حکمران نیازمندند، خواه «: است

سخن مهم ایشان در باره ضرورت حکمرانی و پرباري حکمران خوب و وزیانباري حکمران بد 
پیشواي دادگر از باران پیوسته پربارتر و فرمانرواي ستمگر از جانور درنده و « : قابل توجه است

   2».ومت و هرج و مرج نیکوتر استآدمخوار زیانبارتر و فرمانرواي بیدادگر از نبود حک
اي  امور بندگان، و حاکمیت قوانین الهی است که در خطبه» ساماندهی«از حکومت ) ع(هدف امام 

  :کنددر کوفه، از آن به اصالح امور بندگان یاد می
ایم، بلکه در پی آن دانی که ما در پی به چنگ آوردن قدرت و ثروت دنیا نبودهخدایا تو می«

هاي دین تو را دگرباره مطرح کنیم و در سرزمین هایی که همه متعلق به توست ه نشانههستیم ک
اند، احساس اي که بندگان تو، که پیش از این ستم دیدهاصالح و آبادانی را رواج دهیم، به گونه

امنیت کنند و قوانین مورد نظر تو، که اجراي آنها به دست فراموشی سپرده شده است، در جامعه 
  3».م گرددحاک

  البالغه هاي حکمرانی خوب در نهج ویژگی .5
گسترش عدالت، برابري در مقابل قانون، پاسخگویی و مسؤولیت پذیري کارگزاران، اتکاء به 
مشاورت، انتصاب کارگزاران بر اساس لیاقت و نظارت جدي بر فعالیت آنان، توجه به حقوق 

و مقابله باآن، و مصادیقی از این نوع اساسی طبقات مختلف اجتماع، پرهیز از فامیل ساالري 
                                                             

 64البالغه، محمد دشتی، خطبه چهلم، ص  نهج. 1

 79دلشاد تهرانی، حکومت حکمت، ص  .2

 174، ص 131البالغه، خطبه  نهج. 3
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بی تردید پرهیز از . است) ع(هاي حکمرانی خوب در الگوي حکومتی امام علیترین ویژگی مهم
سخن . باشدترین ویژگی حکومتی آن حضرت میحفظ حکومت با استفاده از هر ابزاري، شاخص

یده است بیانگر همین امر گیران که چرا بیت المال را مساوي بخشآن حضرت در پاسخ به خرده
مرا فرمان می دهید تا پیروزي را بجویم به ستم کردن در بارة آن که والی اویم؟ به خدا « :است

اگر مال از آنِ من بود، همگان را برابر می داشتم تا چه رسد که مال، مال ... نپذیرم تا جهان سرآید
   1»..خداست

ها و دستورهاي   حکمرانی خوب، باید با بررسی برنامهالبالغه براي در مطالعه الگوي پیشنهادي نهج
هاي آن را از دیدگاه ایشان استخراج نمود،  به کارگزاران خود، ویژگی) ع(حکومتی حضرت علی 

هاي بنیادین سیاسی و اجتماعی مورد توجه و تاکید امام علی در ترسیم و نباید به مطالعه ارزش
  .ه نمودهاي اصلی این الگو، بسند خطوط و ویژگی

  هاي همسو با نظریه حکمرانی خوب  ویژگی .5,1
هاي  دهد که تقریبا تمامی ویژگیدر نهج البالغه نشان می) ع(هاي امام ها و نامهبررسی خطبه

، )حاکمیت قانون (2قابلیت پیش بینی پذیريپاسخگویی، مشارکت، : حکمرانی خوب مانند
در ادامه به مرور .  تاکید ایشان بوده استاي موردشفافیت و کارایی واثربخشی،  به شکل گسترده

  .پردازیم البالغه در این خصوص می برخی از مستندات نهج
  پاسخگویی. 1,5 .١

اي که  باشد به گونه در اندیشه حکومتی امام پاسخگویی ضرورتی مهم براي حکمرانی شایسته می
ما امیر ساخته اند و باید هرگز مگو که مرا بر ش«: داند نبودآن را مایه تباهی وسرنگونی حکومت می

                                                             
 126البالغه، خطبه   نهج- 1

2 - Predictability 
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فرمان من اطاعت شود، زیرا چنین روشی موجب فساد دل و سستی دین و نزدیک شدن زوال 
  1».قدرت است

  :داند ایشان، بازخواست مسؤوالن را حق مردم و پاسخگویی به آن را بر حکومت واجب می
 خود را نزد آنان بیان کن و اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، آشکارا به مردم توضیح ده و عذر... «

و تمرین ( و با این کار از بدگمانیشان در آر، که اگر چنین کنی، این کار تو براي تو ریاضت
است و براي مردم رفتاري به مدارا و محبت، و صراحتگویی در بیان عذر، و در ) اجراي عدالت

   2».ها در راه حق نتیجه، استوار داشتن توده
  مشارکت. 5. 1. 2

هایش به در فرمان) ع(امام علی . نی خوب، یعنی رابطه صحیح میان حاکم وشهروندانحکمرا
-در دستورالعمل حکومتی به مالک اشتر، از او می. کارگزاران بر این امر تاکید زیادي کرده است

قلب خود را از مهربانی و دوستی و لطف « خواهد تا رابطه خود را با مردم به این شکل سامان دهد 
اي مباش که براي خوردن آنان چنگ و دندان به مردم آکنده ساز و همچون حیوان درندهنسبت 

  3» .تیز کرده است
مفهوم عمیقی است که بیانگر مبناي نظري اعتقاد امام به لزوم » مشارکت مردم«در منطق امام، 

ایشان یکی از عوامل اساسی پذیرش . باشد می" پشتوانه مردمی "برخورداري حکومت از 
  .داندحکومت را حضور و مشارکت مردم می
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کنندگان نبودند و یاران، که حجت بر به خدایی که دانه را شکافت و جان را آفرید اگر این بیعت« 
گذاشتم و پایانش را چون آغازش را از دست می] حکومت[رشته این کار ... من تمام نمودند و

  1»تم داشانگاشتم و چون گذشته، خود را به کناري میمی
نقل شده است که ایشان هنگام تعیین حاکمی از سوي ) ع(نکته جالبی از سیره حکومتی امام علی 
هنگامی که به آن شهر رسیدي، مردم را در میدان « : فرمود خود بر یکی از شهرها، به آن حاکم می

بنی بر این که عمومی شهر گرد خود جمع کن و نامه مرا بر آنان بخوان، و آنان را از محتواي نامه م
سپس از مردم بخواه که راجع به والیت تو راي . ام، آگاه کنمن تو را حاکم بر آنان قرار داده

اگر احیانا به تو راي مثبت ندادند، مجددا به همین جا بازگرد تا انشاء اهللا حاکم دیگري را بر . بدهند
  2».آنان تعیین کنم

از مالک اشتر، ) ع(ري است که امام علی خاطر همین منطق مشارکت طلبی وانتقاد پذیبه
نظران در باره انتخاب وزیران و همکاران  خواهد با گفتگو با صاحبکارگزارش براي مصر، می

هاي انجام بهتر امور با دانشمندان و اصحاب فکر درباره راه«اداري، از مشارکت مردم استفاده کند 
ز میان آنان، افرادي را که در گفتن سخنان و ا... حوزه حکمرانی خود فراوان بحث و گفتگو کن

  3».تر هستند، برگزین به تو از همه صریح- هرچند تلخ و ناگوار-حق
  )حاکمیت قانون (4قابلیت پیش بینی پذیري. 5. 1 .3

اي شناخته یابد که در آن، مجموعهکند و استمرار میاي ظهور پیدا میحاکمیت قانون در جامعه
وق و حدود براي تمامی آحاد جامعه اعم از دولتمردان و مردم عادي، شده و مورد احترام از حق

                                                             
 3 نهج البالغه خطبه .1

 .)51حسینی شیرازي، ص .2

 406، ص 53البالغه، نامه  نهج .3
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در حقیقت،  حاکمیت قانون به مفهوم تعهد حکومت . وجود داشته و به رسمیت شناخته شده باشد
  . باشد که آنها نسبت به یکدیگر دارند و مردم به رعایت این مجموعه از حقوق متقابل می

دمتی به اندازه عمر مفهوم حکومت اسالمی دارد و همیشه همراه ق، حقوق متقابلدر اسالم، مفهوم 
حقوق متقابل حاکمان و  و حدود حکومت، حقوق مردممفهوم حکومت اسالمی، مفاهیمی مانند 

در سخنانی کوتاه این حقوق متقابل را به مثابه یک ) ع(امام .  با آن، هم مطرح بوده استمردم
. که مرا بر شما حقی است و شما را بر من حقیبدرستی ! مردم«: دهدقرارداد اجتماعی، شرح می

حقی که شما بر من دارید این است که خیرخواه شما باشم، در راه افزون ساختن اموال شما همت 
گمارم، در امر آموزش شما بکوشم تا از ورطه جهل رهایی یابید و به شما آداب بیاموزم تا دانا و 

اید وفادار بمانید، در شما این است که بر بیعتی که با من بستهو اما حق من بر . فرهیخته گردید
حضور من و در پشت سر، خیرخواه من باشید و نصیحتم کنید، آنگاه که شما را بخوانم، اجابت 

  1» .کنید و چون دستوري به شما دهم، اطاعت نمایید
ها و   بر اساس رویهبینی پذیري به معناي عملکرد نهادها در یک حکومت به عالوه، قابلیت پیش

همچنین دو شرط الزم . کندباشد که امکان پیش بینی رفتار آنان را فراهم می قوانین مشخص می
ها براي تنظیم  وجود قوانین، و سیاست)1: براي تحقق این ویژگی در نظریه حکمرانی خوب

این امر در . استها،   آننهاجرا و کاربرد به موقع، سازگار و بی طرفا) 2تصمیمات و رفتارها و 
، سیاست 26هاي آن حضرت به مأموران جمع آوري زکات به وضوح دیده می شود در نامه  نامه

 نرنجاند و - زیردستان خود را–و او را می گویم که « :کندرفتاري مامورش را چنین بیان می
پردازیم،   تمام میما حق تو را به... دروغگوشان نداند و به خاطر امیر بودن روي از ایشان برنگرداند

 » پس باید حقوق آنان را به تمام به آنان برسانی 
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خواهد و در نماید بلکه انجام آن را از کارگزارش میتنها به بیان این حقوق بسنده نمی)ع(امام
جانشین کارگزارش در بصره در » زیاد بن ابیه«ایشان به. صورت تخلف، وي را مجازات می نماید

المال مسلمین خیانت  اگر خبر رسد که در بیت« :نویسد المال می ر بیتگیري در ام بارة سخت
  1».ورزیدي، چه کم یا زیاد، بر تو به نهایت سخت گیرم چنان که تهیدست و گرانبار و حقیر مانی

  شفافیت . 5. 1 .4
شفافیت شرطی مهم براي تحقق حکمرانی خوب است که بیانگر حق شهروندان در دسترسی به 

ها باید  ها و سازمان بر این اساس، دولت. باشده اطالعات درست و قابل فهم میموقع و برابر ب
  .دهد اطالعات را از شهروندان پنهان نمایند، حذف کند قوانینی را که به مقامات دولتی اجازه می

حضور و پاسخگویی دولتمردان در مقابل مردم و افکار عمومی باید کامال آشکار، شفاف و 
بر همین اساس است که امام در پیامی به نیروهاي مسلح . رگونه مانعی باشدهمگانی و بدون ه

آگاه باشید؛ حق شما بر من این است که جز اسرار جنگی، هیچ سري را «: نویسدخویش چنین می
آید، جز حکم الهی، کاري بدون مشورت شما انجام از شما پنهان نسازم و در اموري که پیش می

   2».ندهم
اگر مردم گمان کردند که تو از مسیر حق خارج «: نویسد مه اش به مالک اشتر میهمچنین در نا

اي، آشکارا با آنان سخن بگو، دالیل درستکاري خود را به آنان شده و ظلمی به آنان روا داشته
  3».عرضه کن و با آشکار شدن در میان مردم، آنان را از بدگمانی برهان

                                                             
 20نهج البالغه نامه .1
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ها  ها، توصیه هایی، دیدگاه، هنگام انتصاب کارگزارانش، در نامه این نکته بسیار مهم است که امام
داد و یکی از وظایف آنان آگاه نمودن مردم هایی در خصوص آن مسؤولیت به آنان می و هشدار

باشد که  هدف مستقیم این سازکار، آگاهی مردم از وظایف زمامدار می. دانستها می از این منشور
 . ن شفافیت از آن یاد می کننددر ادبیات امروز، با عنوا

  کارایی و اثربخشی. 5. 1 .5
این . باشد هاي مهم حکمرانی خوب می یابی به رفاه عمومی یکی از شاخص رشد اقتصاد و دست
هاي الزم مانند رقابت و آزادي کسب و کار،  گیري درست و ایجاد زمینه مهم از طریق تصمیم

، حاکمی را که بتواند شرایط )ع(حضرت علی . شود امنیت، نظام حقوقی و قضایی مناسب تامین می
ایشان، عنصر کارایی و اثر بخشی یک حکومت را . داند فوق را تامین کند، حاکمی در خور می

مردم را امیر و فرمانروایى باید، خواه نیکوکار و خواه بدکار، که مؤمن در سایه « : اصل می داند
گى خود تمتّع گیرد تا زمان هر یک به سر آید و حق حکومت او به کار خود پردازد و کافر از زند

بیت المال مسلمانان گرد آورده شود و با دشمن پیکار کنند و راهها امن گردد و حق ضعیف را از 
  1».قوى بستانند و نیکوکار بیاساید و از شر بدکار آسوده ماند

 :اند ها بیان نموده سیاستاي را براي اثربخشی  همچنین در نامه خود به مالک اشتر، نکات ارزنده

چرا که در وصول . پیش از آن که به فکر گرفتن مالیات از مردم باشی، در اندیشه آبادانی باش« 
  2».مالیات توفیقی حاصل نخواهد شد مگر پس از آن که رونق و آبادانی فراگیر شده باشد

وامل موثر در کاهش هاي باالي مالیات یکی از عاقتصاددانان طرفدار عرضه، معتقدند که نرخ
وجود ) ع(این منطق همان منطقی است که در اندیشه امام علی . انگیزه کار در اقتصاد بوده است
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مدت هایشان و افق کوتاهثباتی دولتدارد که معتقد است هرگاه حاکمان جامعه، به دلیل بی
دم رو به کاهش زمامداري خود به مالیات به عنوان یک منبع درآمدي صرف نگاه کنند درآمد مر

  .خواهد گذاشت و به تنگدستی دچار خواهند شد
ویرانی زمین به خاطر تنگدستی اهل آن است، و تنگدستی مردم به واسطه این است که حکمرانان « 

  1».کنند آوري و گرفتن اموال مردم میهمه همتشان را مصروف جمع
ستفاده بهینه از منابع مادي، توجه به منابع  کارایی و اثربخشی، عالوه بر تاکید بر ایابی بهالزمه دست

  :باشد به عنوان نمونه یکی از دستورات امام به مالک اشتر به شرح زیر می. باشدانسانی می
  2».کنند، پیوسته رسیدگی کن امور یتیمان خردسال و پیران سالخورده را که دست نیاز دراز نمی« 
  مقابله با فساد. 5. 1 .6

اعتقاد ) ع(امام علی . م سوء استفاده از قدرت عمومی و نبود فساد استنشانه حکمرانی خوب، عد
گیرد، این خطر همواره  داشتند که وقتی منابع جامعه در اختیار کارگزاران و دولتمردان قرار می

هاي شخصی، گروهی و غیرمشروع از منابع عمومی وسوسه  وجود دارد که آنان براي استفاده
از شروع به کار کارگزار خود، او را از این خطر آگاه و از سقوط در این به همین دلیل، قبل . شوند

  3».اي قائل باشی نباید در آنچه متعلق به عموم مردم است براي خود حق ویژه« .نمودند ورطه منع می
از ابزارهاي مهم امام براي مقابله با فساد، نظارت است و این نظارت همراه با برخورد قاطع و یا 

باشد و گاهی به منزله هشدار  اجراي جدي مجازات درصورت تخلف کارگزار میتهدید به
امام از نظارت به عنوان ابزاري براي جلوگیري از . باشد تا کارگزار به خطا و خالف نرود می

  . خالف استفاده می نماید تا سالمت امور حفظ گردد
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  البالغه هاي منحصربفرد حکمرانی خوب از دیدگاه نهج ویژگی. 5 .٢
البالغه که در انطباق با نظریه متعارف حکمرانی  هایی حکمرانی خوب در نهج گذشته از ویژگی

، )ع(ها اشاره کرد که در دیدگاه امام علی اي دیگر از ویژگی توان به مجموعه خوب قرار دارند، می
ۀ ها و استخراح آنها از مجموع توصیف دقیق این ویژگی. باشدحکمرانی خوب شامل آنها هم می

این . البالغه مستلزم یک مطالعه دقیق و جامع است ها و مصادیق مورد توجه در نهج ها، آرمان ارزش
مقاله به عنوان یک مطالعه اولیه و مقدماتی در این خصوص تنها سعی دارد به طرح اولیه این ایده 

  . پرداخته و مواردي را مورد اشاره قرار دهد
  اجراي دقیق عدالت. 5. 2 .1

حکومت خوب در . عدالت طلبی و اجراي آن می باشد) ع(یژگی حمکرانی امام علیبارزترین و
و گذشته از ارزشی که براي عدالت قایل است، رعایت . دیدگاه ایشان، حکومتی عدل محوراست

زیرا تقسیم . شود داند که باعث تقویت قوام و استحکام جامعه می آن را بدان سبب بسیار مهم می
قات مردم و توزیع عادالنه ثروت بین آنان و اعطا و اعتبار منزلت و موقعیت عادالنه قدرت بین طب

عدالت «: شودها، سبب پایداري و استحکام بنیه وجودي جامعه می اجتماعی مناسب به طبقات توده
  1».باعث استواري مردم است

ن روشنی چشم برتری«: امام در عهدنامه مالک اشتر نسبت به اجراي عدالت از سوي رهبران فرمودند
زمامداران، برقراري عدالت در شهرها و آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر است که محبت 

  2».دل هاي رعیت جز با پاکی قلب ها پدید نمی آید
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هاي عدالت در دیدگاه ایشان جبران هر کس و تعیین موقعیت اشخاص بر اساس  یکی از جنبه
رنج و زحمات هر یک از آنان را «:  باره می فرمایددر این) ع(امام علی. باشد  آنها می تالش

  .»شناسایی کن و هرگز تالش و رنج کسی را به حساب دیگري مگذار
تاریخ . هاي مهم عدالت در اندیشه ایشان است رعایت مساوات و مقابله با تبعیض یکی از جنبه

یض چه در تقسیم بیت المال هایی است که مقابله ایشان را با هر گونه تبع زندگی ایشان مملو از مثال
امام عدالت را . دهد وضع مواجب اشخاص، چه در قضاوت و حتی در نگاه به اشخاص نشان می

وي به یکی از شیعیانش به نام عبداهللا ابن زمعه که . کندبراي هوادارنش هم دقیق اجرا می
 تو، غنیمتی است این ثروت نه مال من است و نه از آن«: دهددرخواست مالی کرد چنین پاسخ می

اگر تو در نبرد همراهشان بوده اي . مربوط به مسلمانان که با شمشیرهاشان به دست آورده اند
  1»شان نخواهد بودسهمی همچون سهم آنان داري وگرنه دستچین آنان، براي غیر دهان

حتی در خواهد عدالت را ، هنگام نصب محمد ابن ابی بکر به فرمانداري مصر، از او می27در نامۀ
نگاهش به مردم رعایت کند، تا بزرگان کشور احساس حمایت بی دریغ نکنند و ناتوانان از گرفتن 

  .حق خود از بزرگان قوم، ناامید نشوند

البالغه، نمونه برجسته بیان انتظارات یک حاکم از   نهج53هاي امام به مالک اشتر در نامه سفارش
اند و ما وهان به فراوانی و زوایاي گوناگون، بدان پرداختهباشد که نهج البالغه پژکارگزارانش می

  . اند اما، به حق، باید آن را عهدنامه مدیریتی نامیدنیاز از تکرار آن مباحث کردهرا بی

دارد زیرا مانع اجراي  هاي پی در پی باز می  امام فرماندار خویش را از هواو هوس59نامه  امام در 
هاي پی در پی خویش باشد غالبا او را از عدالت  ر اگر دنبال هوا و هوسزمامدا« : گرددعدالت می
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باز می دارد بنابراین امور مردم از نظر حقوق باید نزد تو مساوي باشد چرا که هیچگاه جور و ستم 
  . جانشین عدالت نخواهد شد

  مداري وتربیت فردياخالق. 5. 2 .2
می بدور از هرگونه ظلم، فساد و استثمار در یکی از اهداف مهم حکومت اسالم ایجاد جامعه اسال

براي تامین این مهم اهتمام زیادي بر . باشد هاي اقتصادي، اجتماعی و سیاسی می کلیه عرصه
این شیوه آموزش در ادبیات .  اخالقی در سطح فردي و اجتماعی دارد-هاي روانشناسی آموزش

شود که به خصلت  شناخته می) پاالیش خود از اغراض نفسانی(اسالمی به عنوان تزکیه 
ها در هر موقعیت و  در دیدگاه اسالم وجود تقوا در رفتار انسان. شود منجر می) خداترسی(تقوا

پستی که باشند باعث توجه آنها به پاسخگو بودن به خدا شده و لذا دوري آنها از عمل نامناسب و 
، اثر اجتماعی وجود تقوا در به عالوه. شود تصمیم گیري نادرست در راستاي آموزهاي دینی می

  . شود ها باعث ممانعت ایشان از عملکرد نادرست دیگران می رفتار انسان
خواند زیرا از نظر هایش کارگزارانش را به رعایت تقواي الهی فرا میامام در آغاز اغلب فرمان

زارش  و از کارگ1ایشان مسؤولیت امانتی است برگردن کارگزار، وبیت المال، مال خدا است
 ویا به مأمور جمع 2»ازخدایی بترس که از دیدار او ناچاري وجز آستانش پایانی نداري« : خواهد می

از خدا بترسد درکارهاي نهانش و کرده هاي پنهانش، آنجا که جز « : آوري زکات دستور می دهد
گزارد و در فرمایم تا آشکارا طاعت خدا را نخدا کسی نگرنده نیست و جز او راه برنده واورا می

  3» نهان خالف آن را آرد

                                                             
  5 نهج البالغه، نامه .1
 12ن، نامه  هما.2

 16همان، نامه .3
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سزاوار به خالف کسی است که بدان تواناتر باشد، ودرآن به ! مردم « :فرماید می173در خطبه 
کنم که پرهیزگاري بهترین شما را به پرهیزگاري وصیت می! بندگان خدا....... فرمان خدا داناتر

یشه گیرد و نزد خدا بهترین کارها آن چیزي است که بندة خدا دیگري را وصیت کند که آن را پ
   ».است که به تقوي پایان پذیرد

  توانمندي مناسب و مقبولیت مردمی کارگزاران . 5. 2 .3
انتخاب فرد مناسب براي ) ع(هاي حکمرانی خوب در نگاه حضرت علی  یکی دیگر از شاخص

یف و ارائه خدمت در این خصوص یکی از مهمترین معیارها توانایی انجام وظا. پست مناسب است
  .باشدمی. فارغ از توجه به هر گونه خصوصیات فامیلی، قومی، نژادي

، هنگامی که محمد بن ابی بکر را فرمانرواي مصر ساخت و آن سرزمین را از دست 68در خطبۀ 
قصد گماردن هاشم پسر عتبه را بر آن سرزمین « : محمد به درکردند و اورا کشتند امام می فرماید

کرد و فرصت ر از  گذاشتم، عرصه را براي آنان خالی نمیگر این کار را بدو وا میداشتم، ا
این سخن نشان می دهد که توانایی اداره شرط مهم انتصاب کارگزار » آورد دستشان به در می

بود و خیانت کرد ) ع( امام به یکی از کارگزارانش که از وابستگان ایشان 41در نامه . باشد می
 تر از تو نبود که با من همکاري و در خانواده من کسی معتبرتر و مطمئن« : دنویسجنین می

گذاري کند، ولی آنگاه که دیدي روزگار بر پسر عمویت چهره دژم ساخت تو هم سپر  امانت
واژگون کردي و سر ناسازگاري نهادي و تنهایش گذاشتی و همراه خیانتکاران دست به خیانت 

  » .زدي
رت در انتخاب کارگزاران،  تقوا و مقبولیت نزد مردم و صالحان، سوابق از معیارهاي مهم حض

تو را « :  به مالک اشتر می فرماید53در نامه . باشدخدمت به حکومت و تناسب فرد با مسؤولیت می
ها گردیده، گاه داد و گاهی ستم دیده، ومردم در فرستم که دستخوش دگرگونی به شهرهایی می

گویند نگري ودر باره تو میگرند که تو به کارهاي والیان پیش از خود مینکارهاي تو چنان می
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هاي توان شناخت که خدا از ایشان بر زبانگویی و نیکوکاري را به نام نیکی میکه در باره آنان می
  » . بندگانش جاري ساخت

ی را انتخاب از سپاهیان و لشکریان خود کس پس براي مشاغل کلیدي« : فرماید در همان نامه می
هاي بزرگ وي را  سخت و تلخ، استوار باشد و مصیبت ها و پیش آمدهاي کن که در برابر دشواري

ناتوانی و ضعف دیگران، بر او ضعف و ناتوانی غالب نشود و بر  فردي باشد که هنگام. از پا ننشاند
  1».تفاوت نگردد اثر بی خیالی دیگران، بی

  گیري نتیجه
کارهاي مناسبی راي جامعه بشري همیشه اندیشمندان را واداشته تا راهضرورت وجود حکمرانی ب

نظریه حکمرانی خوب از آن دسته نظریاتی است که بشر . براي اعمال حاکمیت درست ارائه نمایند
با تجربه طوالنی به آن دست یافته وامروزه به عنوان یک نظریه برتر در بیان ویژگی هیا حکمرانی 

  . خوب مطرح است
 از نتایج سیاستی حکمرانی خوب ایجاد بازبینی و ترازکردن دقیق براي کنترل دولت، بخش یکی

ها مقررات و قوانین بیش از حد و  هاست به طوري که دولت خصوصی، جامعه مدنی و خانواده
ها را  غیرضروري بر دیگران تحمیل نکند و مردم نیز دولت را با رشوه تطمیع ننمایند بلکه دولت

ها فراهم شود، در عین  گیري هایی براي مشارکت مردم در تصمیم همچنین فرصت. ازدپاسخگو بس
هایی براي دستیابی مردم به قدرت ایجاد شود و افرادي که در راس قدرت هستند در  حال فرصت

  . مقابل مردم پاسخگو باشند
به خود باعث کند و این امر به نو حکمرانی بد، سیاستگذاري و تخصیص عوامل تولید را مختل می

سازي به عواملی مانند  اگر در رویکردهاي ظرفیت. شود کندي رشد درآمد و رفاه و افزایش فقر می
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هاي  تقویت حکمرانی خوب، کنترل فساد، بهبود نظام اداري و خدمات کشوري، ترویج آزادي
مدنی و رویکرد مشارکتی، درك منشا و پیامدهاي تصرف دولت و گسترش دانش مربوط به 

  . صاد سیاسی توجه نشود با شکست مواجه خواهد شداقت
) ع(هاي امام علی  هاي حکمرانی خوب از دو دیدگاه نظریات جدید و اندیشه دراین مقاله ویژگی

 کشورداري در  هاي آن حضرت با شیوه مورد بررسی قرار گرفتند که عموما انطباق کامل اندیشه
وجه آن حضرت به مواردي است که رعایت آن اما نکته مهم ت. خورد نظریات جدید به چشم می

هاي جدید هم به آن توجه جدي نشده  شود و در نظریه موجب بهبود عملکرد نظام مدیریتی می
مداري وتربیت فردي، توانمندي مناسب و  اجراي دقیق و بدون مسامحه عدالت، اخالق: است مانند

 ساله حکومت 1400 با توجه به فاصله این امر. مقبولیت مردمی کارگزاران و مواردي از این نوع
با ظهور نظریه حکمرانی خوب در غرب، بسیار شگفت انگیز و عبرت آموز ) ع(حضرت علی 

این مقاله سعی نمود با . توان از این داشته مهم فرهنگی بهره فراوانی برداز این رو می. نماید می
وص مواردي که در این نظریه خص طرح این ایده و ذکر مصادیقی از نظریه حکمرانی خوب به 

مطرح نشده است، مسیري براي مطالعات بعدي را پیشنهاد کند؛ مسیري که با تمرکز بر سیره عملی 
اي از  تواند شکل تکامل یافته که در فرامین و احکام حکومتی قابل مشاهده است می) ع(امام علی

  .  نظریه نوظهور حکمرانی خوب را ارائه نمایند
  منابع 
هاي  ترجمه گروه مترجمان، موسسه مطالعات و پژوهشنقش دولت در جهان در حال تحول، ، )1378(هانی بانک ج

  .بازرگانی
فصلنامه علوم . ”هاي باز طراحی الگوي حکمرانی خوب بر پایه نظریه سیستم“، )1388(جاسبی، جواد و ندا نفري

  .117 -85، ص 16، سال چهارم، شماره مدیریت ایران
 .موسسه فرهنگی تحقیقی امیرالمومنین، چاپ دوازدهم. البالغه نهج؛ )ع(، امام علی )1382(دشتی، محمد

 .برانسون؛ نشر نی، جلد دوم، قسمت پنجم.اچ.، ویلیامهاي اقتصاد کالن تئوري و سیاست، )1373(شاکري، عباس 
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  البالغهنظریه حکمرانی خوب از دیدگاه نهج
  

  )عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا(دکتر ابوالفضل شاه آبادي 
  )عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا(دکتر محمد موالیی 

  )کارشناسی ارشد علوم اقتصادي دانشگاه بوعلی سینا(آمنه جامه بزرگی 
  

  چکیده
. باشد، کیفیت حکمرانی است که در ادبیات توسعه موجود مییکی از مباحث مهم در سالهاي اخیر

نظریه حکمرانی خوب که اخیراً توسط متفکران غربی مطرح شده است، کلید توسعه در جوامع 
داند که دولت از عهده انجام وظایف درحال توسعه را فراهم ساختن شرایط و نهادهایی می

. ه ساز رشد بازار و هدایت آن به نفع عامه مردم باشدحاکمیتی و پشتیبانی خود برآید و بتواند زمین
این در حالی است که منابع اسالمی به کرات به حکمرانی خوب اشاره کرده است و حکمرانی 

لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی نظریه . باشدخوب و اهمیتش براي اسالم پدیدة جدیدي نمی
نتایج این مطالعه . باشددر نهج البالغه می) ع(حکمرانی خوب و مقایسه آن با دیدگاه امام علی 

در خصوص حکمرانی نه تنها منافاتی با نظریه حکمرانی خوب ) ع(نشان می دهد دیدگاه امام علی
قرنها ) ع(باشد؛ چرا که حضرت علی تر میندارد بلکه در بسیاري از موارد از آن کاملتر و مترقی

ب را در زمانی که اکثر جوامع در سلطه حاکمین پیش از پیدایش این نظریه اصول حکمرانی خو
  . مستبد بودند، به اجرا درآورده است

   .، نهج البالغه)ع(حکمرانی خوب، توسعه، امام علی : هاي کلیديواژه
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 :مقدمه. 1
 به بعد در ادبیات توسعه مطرح شده 1980یکی از مباحث مهم و در عین حال جدید که از دهه  

این موضوع به خصوص در کشورهاي درحال توسعه و در .  است1"بحکمرانی خو"موضوع 
در  حکمرانی. باشداي برخوردار میراستاي استقرار و نهادینه سازي جامعه مدنی از جایگاه ویژه

کنندگان اطالق روندان و حکومتلغت به معناي اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شه
ن به حکومتی است که بتواند ب، چگونگی دست یافتموضوع محوري حکمرانی خو. شود می

به عبارتی ماهیت حکمرانی با تسلط و اعمال . اي مردم ساالر و برابرخواهانه باشدساز توسعه زمینه
 فرهنگ دینی اسالم نیز به کرات به .گیردگري نشأت میقدرت تفاوت دارد و از نوعی تنظیم

ات صریح دین مبین اسالم آنقدر پیشرفته است که دستور. پدیدة حکمرانی خوب اشاره کرده است
سالها قبل از طرح ایده حکمرانی خوب، آن را اجرا نموده است و بعد از گذشت قرنها تازه فلسفۀ 

کما اینکه در . است ارائه نموده  پیش نیاز توسعه همه جانبهو غرب آن را به عنوان دستاورد بشري 
سیره پیامبر و امامان مبانی حکمرانی خوب بیان شده دین اسالم به صراحت در قرآن، روایات، 

است، اما عدم توجه به این منابع باعث شده که حلقه مفقودة حکمرانی خوب در جوامع اسالمی 
اصول حکمرانی خوب کامالً با ارزشهاي دینی و  در حالی است کهاین . بیش از پیش مشهود باشد

بدون تردید . باشدالبالغه میبطه با حکمرانی نهج یکی از منابع جامع در را. دارد  مذهبی تطابق
 این کتاب جاوید در عین .بخش و ارمغانى الهى براى جامعۀ بشرى استالبالغه کتابى حیات نهج

گیرد، بحق حاوى معارفى است که را در بر مى) ع(آنکه بخشى از سخنان و گفتارهاى امام على 
ها و سخنان حضرت ها، نامهاز آنجا که خطبه. دهد ر مىآن را در جایگاه واال پس از قرآن کریم قرا

لوب براى آنان جدا نیست؛ از سیرة ایشان در دگرگونى اوضاع امت اسالمى و تحقق سعادت مط
گیریهاى حکومت اسالمى، روشهاى البالغه شکل اسناد سیاسى به خود گرفته که جهت لذا نهج
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کند و در برگیرنده خط مشیهاى سیاسى است  ن مىاداره کشور، نحوة برخورد با دشواریها را تبیی
به بیانی دیگر نهج البالغه گنجینه نفیسی از . که باید در حکومت اسالمى از آنها پیروى کرد

هاي حکمرانی خوب پرداخته شده دستورات و معارف ارزشمندي است که در آن صراحتاً به مولفه
از سوي دانشمندان غربی مطرح شده است، است و منافاتی با نظریه حکمرانی خوب که اخیراً 

نکته قابل تأمل آنکه این نکات ارزشمند در . تر از آن باشدندارد و چه بسا بسیار کاملتر و جامع
رابطه با حکمرانی در چهارده قرن پیش، در دورانی که اکثر حکومتها مستبد بوده و به صورت 

با تالش فکرى و عملى به ) ع(میرالمؤمنین همچنین ا. شدند، مطرح شده استدیکتاتوري اداره می
هاي حکمرانی خوب را عمالً در جامعه پرداخت و شیوه بررسى مشکالت و مسائل حکومت مى

به طوریکه بیان شده است در دوران حکومت و حکمرانی ایشان در شهر کوفه عدل . کردپیاده می
س هدف پژوهش حاضر بررسی بر این اسا. شدو عدالت براي همه به صورت یکسان برقرار می

لذا در ادامه ضمن مرور نظریه حکمرانی . باشدنظریۀ حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البالغه می
در خصوص حکمرانی و تطبیق شاخصهاي حکمرانی خوب ) ع(خوب به بررسی دیدگاه امام علی 
  . خواهیم پرداخت) ع(با نظرات امام علی ) 2009(ارئه شده توسط کافمن و همکاران

  :نظریه حکمرانی خوب و تطابق آن با حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البالغه. 2
  :نظریه حکمرانی خوب و پیشینۀ آن. 2-1

 که از پیامدهاي الگوي دخالت دولت 1980افزایش شدید فقر و نابرابري و تورم در اواخر دهه 
حکمرانی یعنی شیوه حداقل بود، باعث شد تا بانک جهانی به این نکته دست یابد که مسأله 

ان جی (کنندگان موضوع کلیدي توسعه استمدیریت و اداره کشور یا رابطۀ شهروندان با حکومت
 در زمینه چگونگی دست یافتن به حکمرانی IMF(2(المللی پول صندوق بین). 1998 1و یتس

                                                             
1. N.G.F & A. Yeats (1998) 
2. International Monetary Fund 
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، بر شفافیت اي مردم ساالر و برابرخواهانه باشدساز توسعهخوب، یعنی حکومتی که بتواند زمینه
میدري (مالی و پولی به عنوان شرط الزم براي افزایش پاسخگویی حکومت تأکید کرده است

اي هم از طرف بخش، اجماع گسترده طی یک فرآیند طوالنی ولی رضایت).259ص 1383
نهادهاي بین المللی و هم از طرف اقتصاددانان در مورد بازتعریف وظایف حاکمیتی دولت شکل 

ها به این نتیجه منجر شد، براي آنکه یک دولت مشخص بتواند وظایف عه این تالشمجمو. گرفت
پذیري، اصلی خود را در زمینۀ اصالح نواقص بازار و حذف موارد شکست آن، افزایش رقابت

اصالحات نهادي، دستیابی به بازارهاي آزاد و بهبود سرمایۀ اجتماعی به درستی انجام دهد باید از 
 حکمرانی خوب .شود تعریف می"حکمرانی خوب"رخوردار باشد که در قالب چندین ویژگی ب

. پردازدمدارانه به طریق دوسویه دولت و بخش خصوصی و مدنی میبا رویکردي هنجاري و ارزش
. گیرد که به فرآیند نوین اداره امور جامعه اشاره داردمفهوم جدیدي از دولت را در نظر می

کند و سرانجام نماید و روش جدید براي اداره جامعه ارائه میاد میتغییراتی در نقش دولت ایج
اینکه حکمرانی مطلوب الگویی است در جهت اصالح بخش عمومی، تقویت جامعه مدنی و 

حکمرانی در لغت به معناي اداره و تنظیم امور ). 1383قلی پور(تسریع مشارکت بخش خصوصی
براساس تعریف برنامۀ عمران . شودندگان اطالق میاست و به رابطه میان شهروندان و حکومت کن

سازمان ملل حکمرانی خوب عبارت است از مدیریت امور عمومی براساس حاکمیت قانون، 
به عبارت دیگر . دستگاه قضائی کارآمد و عادالنه و مشارکت گسترده مردم در فرایند حکومتداري

تر و میزان مشارکت در یک دتر و عادالنههر اندازه حاکمیت قانون بیشتر و دستگاه قضائی کارآم
در تعریف ). 258ص1383میدري، (تر باشد حکمرانی در آن کشور خوبتر استکشور بیش

 حکمرانی خوب به معناي ساز وکارها، فرایندها و نهادهایی است 2002دیگري از یونسکو در سال 
کنند، حقوق نی خود را دنبال میها و نهادهاي مدنی، منافع مدکه به واسطه آن ها شهروندان، گروه

بنابر تعاریف که از . سازندشان را برآورده میآورند و تعهداتقانونی خود را به اجرا در می
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حکمرانی خوب شده است، موضوع محوري حکمرانی خوب چگونگی دست یافتن به حکومتی 
 ).259ص 1383میدري (شداست که بتواند زمینه ساز توسعۀ اقتصادي مردم ساالر و برابر خواهانه با

 3و ماسترازي،  2، کري1 از سوي بانک جهانی و توسط کافمن2006براساس سندي که در سال 
) 2، 4پاسخگویی و حق اظهار نظر) 1 :باشد که عبارتند از حکمرانی خوب داراي شش شاخص می

) 6 و 8ونحاکمیت قان) 5، 7کیفیت قوانین) 4، 6اثربخشی دولت) 3، 5ثبات سیاسی و نبود خشونت
  . 9کنترل فساد

  :حکمرانی خوب از دیدگاه نهج البالغه. 2-2
شایان ذکر است در نهج البالغه از حاکم جامعه اسالمی، به عنوان ملک یا سلطان ـ که به معناي 

 "والی"و ) پیشوا و رهبر ("امام"تملک یا سلطه گري است ـ یاد نشده است، بلکه با کلماتی مانند 

هبر و امام کسی است که جمعیت و امتی را به دنبال خود می کشاند و خود پیش ر. روبه رو هستیم
والی امت و رعیت، . والی و والیت، به معناي پیوستگی است. قراول و طالیه دار حرکت است

وقتی در نهج البالغه در مفهوم . کسی است که امور مردم را به عهده دارد و با آنها پیوسته است
بینیم آن که در رأس حکومت است، ولی امر و متصدي کارهاي مردم ، میشودحکومت تأمل می

ترین او انسانی است که بیشترین بار و سنگین. باشداست و مکلف به تکلیف الهی مهمی می

                                                             
1.Kaufmann 
2.Kraay 
3.Mastruzzi 
4. Voice and Accountability 
5. Political Stability and Absence of Violence 
6. Government Effectiveness 
7. Regulatory Quality 
8. Rule of Law 
9. Control of Corruption 
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در سوي دیگر، مردم قرار دارند که باید با همه ارزشهاي مادي و معنوي . مسئولیت بر دوش اوست
  . قرار گیرند و دین و دنیاي آنها با هم و در تعامل، مالحظه شودو آرمانهایشان مورد احترام

به حکمرانی و حکومت، نگاهی الهی است؛ نگاهی که با نگاه دنیا مدارانه ) ع(نگاه حضرت علی  
در آغاز حکومت خود، دلیل پذیرفتن آن ) ع( حضرت علی .محورانه تفاوت اساسی داردو قدرت

یده از ستمگر شمرده، و آن را پیمانی دانست که خداوند از مسئولیت بزرگ را گرفتن حق ستمد
سوگند به خدایی که دانه را شکافته و جانداران را آفریده که ": دانشمندان گرفته است؛ و فرمود

کرد و خدا از عالمان بود، یا گرد آمدن یاران حجت را بر من تمام نمیاگر انبوه آن جماعت نمی
کشان خاموشی نگزینند، افسار بارگی ستمکاران و گرسنگی ستمبر شکمپیمان نگرفته بود که در برا

کردم که در کردم و در پایان با آن همان میافکندم و رهایش میشتر خالفت را بر گردنش می
آید هدف از تشکیل لذا همانطور که از این خطبه بر می). 3نهج البالغه، خطبه  ("آغاز کرده بودم

الم تنها اعمال قدرت نیست، بلکه یکی از اهداف اصلی آن رسیدگی حکومت و حکمرانی در اس
در جاي دیگري انگیزه ) ع(همچنین حضرت علی . باشدبه حقوق محرومان و دفاع از مظلومان می

دانی آنچه ما انجام دادیم، نه  تو می! پروردگارا" :دارد خود را از پذیرش حکومت، چنین بیان می
نتی به دست آوریم و نه براي اینکه از متاع پست دنیا چیزي تهیه براي این بود که ملک و سلط

هاي از بین رفته دینت را بازگردانیم و صلح و اصالح را در  کنیم، بلکه بدان سبب بود که نشانه
ات در ایمنی قرار گیرند و قوانین و مقررات تو که به  شهرهایت آشکار سازیم تا بندگان ستم دیده

بنابراین گسترش ). 131نهج البالغه، خطبه ("ده بار دیگر عملی شوددست فراموشی سپرده ش
و حاکمیت ) خصوصاً احقاق حق افراد ستمدیده(معنویت، ایجاد امنیت و افزایش رفاه در جامعه 

  . می باشد) ع(قانون از جمله اهداف حکومت امام علی 
و مسئول در برابر آنها در منطق این کتاب شریف، امام و حکمران، امین و پاسبان حقوق مردم 

 براي دیگري باشد، این حکمران است که براي  است، از این دو حکمران و مردم اگر بنا است یکی
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در ) ع(امیرالمؤمنین). 128ص ، 1368مطهري، ( محکوم براي حکمران  توده محکوم است، نه توده
 .دانداى مردم مىهبیان دیگرى، مفهوم حقیقى حکومت را پاسدارى از حرمت، حقوق و آزادى

) ع(همچنین امام علی ). 332نهج البالغه حکمت ("حاکمان پاسبانان خدایند در زمین او"
 به طوریکه در .داندحکمرانی و حکومت را وسیله و امانتی جهت خدمت به خدا و بندگانش می

تو وسیله فرمانداري براي ":  فرموده است"استاندار آذربایجان"قسمتی از نامه به اشعث بن قیس 
امام ). 5نهج البالغه نامه  ("ات واگذار شده استآب و نان نیست، بلکه امانتی است که به عهده

 به مناسبت برگزیدن وي به فرمانداري مصر نوشته 38اي که به مالک اشتر در سال در نامه) ع(علی 
. ح کرده استهایی که براي حکمرانی خوب الزم است را مطراست تقریباً تمام اصول و مولفه

کمتر موضوع مربوط به حکومت، حکمرانی، اداره جامعه، مدیریت، فرماندهی و تعامل و برخورد 
جامعیت این نامه در واقع مانند . اي به آن نشده باشدبا مردم را می توان یافت که در این نامه اشاره

: مواردي نظیر. باشدیک منشور حکومتی است که تمام اصول حکمرانی خوب در آن مشهود می
خواهی، زدگی، امتیازمردم گرایی، هشدار به ریختن خون ناحق، خودپسندي، منت گذاري، شتاب

عفو و صلح مردم، شادي نکردن براي مجازات و شتاب نداشتن در خشم، خود را امیر ندانستن، 
ندادن گویی نکردن، یکسان قرار قطع ریشه هر دشمنی، وادار کردن اطرافیان به ستایش و تملق

نیکوکار و بدکار، خشکاندن ریشه هر گونه خودخواهی، چپاولگرانی و بی انصافی خواص و 
خویشتن، اجتناب از خونریزي و غیره، که به خوبی نمایانگر شیوة حکمرانی و اهداف حکومت در 

در مفهوم ) ع( بنابراین، در اندیشه سیاسى امام على .باشداندیشه و سیرة عملی آن حضرت می
اى از تسلط، تجبر و خودکامگى نیست و اگر زمامداران خود را ت و حکمرانی هیچ نشانهحکوم

کنند که بر هر تصمیمى و بر هر عملى مجازند، بى گمان به  مسلط بر مردمان ببینند و احساس
شوند؛ بلکه مفهوم حکومت و حکمرانی مدیریت، امانتدارى، گرى کشیده مىخودکامگى و سلطه

  .باشدهاى مردم مىمهرورزى و هدایت مسئولیت و پاسدارى از حقوق و آزادىگزارى و خدمت



      

            

 »نهج البالغه و علوم انسانی«دومین همایش ملّی           

 
768 

  :در نهج البالغه) ع(شاخصهاي حکمرانی و انطباق آنها با دیدگاه امام علی . 3
  :گویی و حق اظهار نظر پاسخ. 3-1

توانند در انتخاب دولت و نظام  مقصود از این شاخص میزان مشارکتی است که شهروندان می
ها و  چنین بیانگر میزان آزادي بیان، آزادي احزاب و تشکّل این شاخص هم.  داشته باشندسیاسی

 هر چه مردم در یک جامعه  براساس این شاخص. هاي جمعی است اجتماعات، و آزادي رسانه
ها و  نقش بیشتري در تعیین زمامداران و هیئت حاکمه داشته باشند، حضور و نقش احزاب و تشکّل

هاي جمعی و افراد مختلف بتوانند آزادانه  نظایر آنها در جامعه بیشتر باشد، و رسانهها و  انجمن
  .فعالیت و نظرات خود را بیان کنند، نشان دهندة وضعیت بهتري از حکمرانی خوب است

یکی از مهمترین ویژگیهاي حکومت اسالمی، بها دادن به آراي عمومی و عملی ساختن 
هرگز حاضر نبود حکومت را به هر ) ع(روست که حضرت علی ناز ای. هاي مردمی است خواسته

تواند مصداق حکمرانی خوب باشد که  شکل ممکن به دست آورد؛ زیرا معتقد بود، حکومتی می
که بر اساس مبانی  با این. از اساس، مبتنی بر رعایت ضوابط عقلی و شرعی و مقبولیت مردم باشد

الطاعه بود، ولی  و امام مفترض) ص(نصوص رسول خداي بالفصل و م خلیفه) ع(کالمی شیعه، علی
 که براي  برخالف کسانی) ع(علی. هرگز درصدد برنیامد که حکومت خود را بر مردم تحمیل کند

معتقد بود حکومت و حاکم باید برآمده از انتخاب واقعی مردم  مردم حق انتخاب قائل نیستند، 
ل خالفت مواجه شد، رفتاري از خود نشان داد که در از این رو وقتی با دعوت مردم براي قبو. باشد

نظیر است، آن حضرت حتی با اصرار از مردم خواست که در صورت امکان او را از  طول تاریخ بی
 گذارید و دیگري را طلب کنید، اگر مرا رها کنید، من  مرا وا": قبول خالفت معاف دارند و فرمود

و در .  باشم حکومت به رئیس تر از شما نسبت  واتر و مطیعهم مانند یکی از شما هستم، شاید من شن
نهج البالغه خطبه ("چنان حالی من وزیر و مشاورتان باشم بهتر از آن است که امیر و رهبرتان گردم

  :کنیم باره سخنان فراوانی دارد که به برخی از آنها اشاره می در این) ع(موال امیرالمؤمنین ). 92
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ها شیوة میانه را برگزین، که به حق نزدیکتر  گذاري در سیاست" :فرماید شتر میاي به مالک ادر نامه
و همین باید مد . گردد می) عموم مردم(و عدالت را فراگیرتر است و بیشتر مایه خشنودي همگان 

کوبد  نظر تو باشد، نه تنها خشنودي خواص؛ زیرا ناخشنودي همگان، خشنودي خواص را درهم می
ولی خشم نزدیکان با وجود خشنودي همگان زیانی نرساند، و قابل . ریزد و آن را فرو می

از این که مالک اشتر، امارت و قدرت ) ع(امام علی). 53نهج البالغه نامه ("پوشی است چشم
-کند و می هاي خود بر جامعه قرار دهد، نهی می اي براي تحمیل دیدگاه خویش را به عنوان وسیله

اند و باید فرمان من اطاعت شود، زیرا چنین روشی  مرا بر شما امیر ساخته و هرگز مگو که":فرماید
 امام ).53نهج البالغه نامه  ("موجب فساد دل و سستی دین و نزدیک شدن زوال قدرت است

و نباید بین تو و مردم واسطه و ":  فرماندار مکه می نویسد"قثم بن عباس"اي به در نامه) ع(علی
یعنی مستقیم و رو در رو با مردم سخن (ات باشد اي جز چهرهجب و پردهسفیري جز زبانت و حا

بگو و چهره به چهره با آنان رفتار کن تا به راحتی درد دل هاي خود را گفته و از طرفی بتوانی 
مندي که با تو کار دارند از مالقات و هرگز افراد حاجت) مشکالت خود را براي آنان بیان کنی

ات رانده شوند حل مشکل آن ها بعداً جبران  اگر آن ها از آغاز از در خانهخود محروم مساز که
 ).33نهج البالغه نامه ( "آن نخواهد کرد

حق سؤال از تمامی ارکان حکومت را براي مردم به رسمیت شناخته و پاسخگویی در قبال ) ع(علی
و ": اشتر فرموده استسؤاالت مردم را بر حکومت واجب دانسته و در این زمینه خطاب به مالک 

اگر رعیت بر تو گمان ستم برد، آشکارا به مردم توضیح ده و عذر خود را نزد آنان بیان کن و با 
و تمرین اجراي (این کار از بدگمانیشان در آر، که اگر چنین کنی، این کار تو براي تو ریاضت

یان عذر، و در نتیجه، است و براي مردم رفتاري به مدارا و محبت، و صراحتگویی در ب) عدالت
به صراحت ) ع(امیرالمؤمنین علی ). 53نهج البالغه نامه  ("ها در راه حق استوار داشتن توده

ري شهري، ("براي من است آنچه که براي شماست و بر من است آنچه که بر شماست": فرماید می
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م پاسخگویی ایشان این حدیث، برابري همگان در برخورداري از امکانات جامعه و لزو). ق.ه1421
شود که حاکم  هاي موال استفاده می البته، از سایر فرموده. در برابر وظایف را روشن ساخته است

جامعه اسالمی هرچند در حقوق با دیگران برابر است و زیاده از دیگران حقی بر خود قائل نیست، 
مه حق و اقامه عدل از نظر تکلیف، خود را بیش از دیگران براي خدمت به جامعه و اعالي کل

خواهد که زندگی خود را با  به همین دلیل است که از استانداران می. داند مسئول و مکلف می
  .هان و برخوردارانضعفاي جامعه بسنجند، نه با مرفّه

  :ثبات سیاسی و نبود خشونت. 3-2
هاي  راهاین شاخص به معناي آن است که چه میزان احتمال دارد یک حکومت و نظام سیاسی از 

براساس این . ثباتی و سرنگونی و براندازي باشد آمیز در معرض بی غیرقانونی یا ابزارهاي خشونت
شاخص، هر چه احتمال عدم ثبات سیاسی در یک کشور بیشتر باشد نشان دهندة حکمرانی ضعیف 
 است و هر چه کشوري از ثبات سیاسی بیشتري برخوردار باشد در زمینه حکمرانی خوب امتیاز

 .کند باالتري را کسب می

گانه و چه در دوران  چه در دوران برکناري از قدرت در زمان خلفاي سه) ع( حضرت علی
کوشید که اختالفات را از  ي خویش، هرگز دست به خشونت نزد و همواره می ساله حکومت پنج
مدارانه، حکومتها طبق روشهاي مادي و دنیا. آمیز حل کند هاي مسالمت گو و روش و طریق گفت

کنند از هر ابزاري براي جلب توجه مردم بهره برند، بدون اینکه در حقیقت مردم را به  سعی می
السالم مهربانی و مهرورزي عاطفی و معنوي با  اما روش حکومت امام علی علیه. حساب آورند

نامه خود مردم، توجه به نیازها و مشکالت آنان و تالش براي خدمت به خلق خدا بود؛ چنان که در 
دلت را براي رعیت پر از مهر و محبت و لطف کن و بر آنها درنده ": به مالک اشتر چنین نوشت

از نظر حضرت ). 53نهج البالغه نامه ( "اي مباش که خوردن آنان را غنیمت شماري آزار دهنده
اي دارد  ندهالسالم مهربانی و محبت با مردم در جذب دلها و اداره کردن انسانها نقش ارز علی علیه
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این یک اصل اسالمی است که امام سخت . شود زمامدار بر قلوب مردم حکومت کند و باعث می
) ع( علی  امام. نگریست به آن وفادار بود و به آن به عنوان یک اصل مهم در حکمرانی می

   معرفی  عمر حکومت  و کوتاهی  نعمت  زوال  و سبب  کیفر الهی  و خشونت را موجب خونریزي
  .دانند  می  آن  برنده  از بین  حکومت، بلکه هاي  پایه کننده  تنها سست  را نه کنند، و آن می

که آنان بدترین برخوردها را با آن   با خوارج نیز هرگز به خشونت رفتار نکرد، با این) ع(علی
گزارد، حاضر   ي مسلمین نماز می به عنوان خلیفه) ع(حضرت داشتند و در مسجدي که علی

به هیچ یک از ) ع(ولی حضرت علی. دادند شدند و به هنگام سخنرانی آن حضرت شعار می می
گفت که ما آنان را مسلمان  کرد و صراحتاً می رساند و آزادي آنان را محدود نمی آنان آزار نمی

 حتی در. کرد دادند، منع می ها می  که برخی از یاران آن حضرت به آن"منافق"دانیم و از نسبت  می
اگر ماندم در خون خود مرا اختیار است و اگر مردم، مرگ مرا ": خصوص قاتل خود فرمودند

ببخشم، موجب نزدیکی من است به خداي باري و اگر ) قاتل خویش را(اگر. گاه دیدار است وعده
ببخشید، آیا دوست ندارید که خداوند ) او را(ببخشید براي شماست نیکوکاري، پس) او را(شما

درحکومت اسالمى، ظلم ": نیز در جایی دیگر می فرماید). 47نهج البالغه نامه("خشد؟شما را بب
کامالً ) ع(هاي حضرت علی از فرموده ).224نهج البالغه خطبه  ("حتى بر مورچه پذیرفتنى نیست

مشخص است که ایشان حتی در مورد دشمنان خود نیز هرگز به ناحق دست به خشونت نزدند و 
 . ایشان بر مبناي مهرورزي و عدالت بودهاي حکومت پایه

  :اثربخشی دولت. 3- 3 
در این شاخص، کیفیت خدمات عمومی، خدمات شهروندي و میزان استقالل آنها از فشارهاي 

هاي عمومی و دولتی، و میزان  چنین کیفیت تدوین و اجراي خط مشی هم. سیاسی مدنظر است
طبعاً هر . گیرد در این شاخص مورد ارزیابی قرار میها دارد  تعهدي که دولت نسبتاً به این سیاست

ها و  هاي عمومی به دور از جنجال چه کیفیت خدمات عمومی و شهروندي بهتر باشد و خط مشی
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هاي سیاسی وضع و اجرا شوند و تعهد نظام سیاسی در قبال آنها بیشتر باشد، نشان دهنده  خط و ربط
ب یعنی اینکه، فرایندها و نهادها، نتایجی را به بار حکمرانی خو. وضعیت بهتري در حکمرانی است

به عبارت دیگر مفهوم . آورند که نیازهاي جامعه را با بهترین استفاده از منابع فناپذیر برآورده سازد
ها، تصمیمهاي مدیریتی درباره حاکمیت توانایی دولت در قانونگذاري، داوري دادگاهاثربخشی به 

افزون بر آن کیفیت تهیه و تدارك خدمات . کندضایی اشاره میقانون، عدالت مدیریتی و ق
عمومی و استقالل خدمات همگانی از فشارهاي سیاسی و صالحیت و شایستگی کارگزاران را بیان 

 ). 12003عجم اقلو و همکاران(کندمی

این فرمانی است از علی ": فرماینددر صدر منشور خود خطاب به مالک اشتر می) ع(حضرت علی
بندد، هنگامی که او را به حکومت میرالمؤمنین به مالک اشتر فرزند حارث در پیمانی که با او میا

گمارد تا خراج آن دیار را جمع آورد، و با دشمنانش نبرد کند، کار مردم را اصالح، و مصر می
 جهت ، مملکتی که از)ع(از نظر امام علی ). 53نهج البالغه نامه ( "شهرهاى مصر را آباد سازد

مالیات، مال، هزینه و بودجه تأمین است، از لحاظ دفع دشمن نیز قدرت جهادي و توان مدافعۀ قوي 
 بنابراین مالک اشتر، .شودرا دارد و در این صورت همۀ کار مردم هم اصالح شود و شهرها آباد می

ل سود و بهره به عنوان والی و حاکم مصر، نباید براي خود عنوان و قدرتی کسب کند، یا به دنبا
مادي باشد، بلکه باید اداره امور کشور را به عهده گیرد و مالیات بستاند و با دشمنان مردم مبارزه 
کند و ملت را در مقابل دشمنانشان مصونیت بخشد و آنها را به صالح مادي و معنوي نزدیک کند 

ا آباد کند و اخالق و و شهرها و حیطه حکومت را آباد کند؛ یعنی انسانها را بسازد، سرزمین ر
توان بخشی از آرمانهاي اساسی حکومت را می با استناد به این فرمان .ارزشهاي معنوي را ارتقا دهد

انتظام اقتصادي جامعه، تأمین امنیت، توجه به رشد و اصالح و تربیت و بالندگی افراد، آبادانی 

                                                             
1. D. Acemoglu & el 
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آوري مالیات و اخذ خراج، در در مبحث جمع ) ع(امام علی. مملکت و تأمین رفاه عمومی دانست
  . عهدنامه مالک، تأکید بسیاري بر اهتمام حکومت به تولید و عمران دارد

در خطبه چهلم که خطاب به خوارج ایراد شده، به مباحث مهمی در باره حکومت و ) ع(امام علی
المال یت به وسیله او اموال ب": ضرورت آن و از جمله هفت وظیفه حاکم عادل الهی اشاره می کند

به کمک او با دشمنان ، گردد، تا هزینه هاي دفاعی و عمرانی و انتظامی فراهم شودجمع آوري می
 حق ضعیفان به کمک او از زورمندان گرفته می  وگرددها امن میبه وسیله او جاده، شودمبارزه می

اثربخشی بیشتر ایشان بر نظارت و بازرسی کارگزاران خویش جهت ). 40نهج البالغه خطبه ("شود
ورزیدند به طوري که آن حضرت همیشه به فرمانداران خود دستورات خود اهتمام جدي می

نمود که افرادي خبره و متعهد و امین به عنوان بازرس به صورت آشکار و پنهان، کار  توصیه می
 به اند، عامالن و کارمندان حکومتی را مورد بررسی قرار دهند و آنچه را که مشاهده نموده

کارهاي آنان را زیر نظر ": فرمایند که به مالک اشتر چنین امر می چنان. فرمانداران گزارش دهند
بگیر و براي آنان مأموران مخفی راستگو و باوفا بگمار؛ زیرا مراقبت و بازرسی پنهانی امور آنان، 

  ).53ه نامه نهج البالغ("داري و مداراي با مردم وادار شوند شود که آنان به امانت سبب می
توان به این نکته دست یافت که ایشان به از فرمایشات امام علی در خصوص وظایف حاکم می

اصل اثربخشی اقدامات دولت پایبند بودند و تمام تالش خود را براي تحق عدالت، تأمین سعادت 
ید این امر به طوریکه تاریخ مو. بستمادي و معنوي و توجه به رشد و بالندگی مردم را به کار می

در دوران حکومت و حکمرانی ایشان در شهر کوفه عدل و عدالت براي همه به باشد، چراکه می
گرفت و المال به صورت کامالً عادالنه صورت میشد، توزیع بیتصورت یکسان برقرار می

  .شکاف طبقاتی به کمترین میزان خود رسید
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 :کنندگی کیفیت تنظیم. 3-4
ها و مقررات و نظاماتی  توانمندي دولت است در تدوین و اجراي سیاستمنظور از این شاخص، 

هر چه دولت بتواند . گردد هاي بخش خصوصی می است که موجب گسترش نفوذ و دامنه فعالیت
هاي بخش خصوصی و  ها و نظامات مختلف، موجبات توسعه فعالیت با تدوین و اجراي سیاست

. ا فراهم نماید، شاهد سطح باالتري از حکمرانی خواهیم بودتأثیرگذاري بیشتر آن بر ادارة جامعه ر
باشد که از اصول اساسی گیر بودن قوانین نمایانگر کیفیت تنظیم کنندگی میعادالنه بودن و همه

 .شودحکمرانی خوب محسوب می

، همه ...ها و ها، ناکارآمدي نظمی ها، بی زیرا ضعف. داند ، عدالت را برترین اصالح می)ع( امام علی 
باشد و سیاست عادالنه، سیاستی است که هر کاري را بر  ناشی از خروج امور از موضع خود می

نهج البالغه حکمت  (" عدل و عدالت هر چیزي را در جاي خود می نهد": موضع خود بنشاند
) ع(حضرت علی . بنابراین، ماهیت و روح اصالحات، پافشاري بر عدالت و تحقق آن است). 437

و پایداري هر نظام سیاسی را رعایت عدل و انصاف در بین آحاد مردم و دوري از هر گونه قوام 
هاي داند و در این باره به کارگزاران حکومتی خود توصیهتبعیض در بین طبقات مختلف جامعه می

 با افراد تحت حکومت خود با عدل و انصاف رعایت کن، که اگر چنین نکنی، ": نمایدالزم را می
عدالت را به کار : و در جاي دیگر فرموده است). 53نهج البالغه نامه  ("ايآنها ستم روا داشتهبر 

کند و انصافی کردن با مردم آنان را آواره میعدالتی بر حذر باش که بیانصافی و بیگیر و از بی
قد به معت) ع( حضرت علی).476نهج البالغه حکمت  ("داردعدالتی به قیام مسلحانه وا میبی

ضرورت حذف مقررات اضافی و دست و پاگیر و مقابله با چاپلوسی و تملق گویی، بود؛ بطوریکه 
 تو   به  که  کن  کسانی  خود را خاص  از وقت و بخشی": فرموداشتر میهاي خود به مالکدر توصیه
 و   باش  فروتن ده تو را آفری  که  برابر خدایی  مجلس  و در آن  نشین  عمومی در مجلس. نیاز دارند

 با تو   مردم  از آن  باز دار، تا سخنگویی  نگهبانانند یا تو را پاسبان، از آنان  را که  و یارانت سپاهیان
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 را  هرگز امتی: فرمود  می  که  خدا بارها شنیدم  از رسول  من  در گفتار که  درماندگیگفتگو کند بی
 را  و نیز والی...  را از توانا نستانند  ناتوان مانند، حق در گفتار در  امت  در آن  نخوانند که پاك

   و در معاملت  کردن  فرازي  دارند و گردن  جستن  برتري  خوي  که  و خویشاوندان  است نزدیکان
). 53نهج البالغه نامه  ("... برآر  آن  اسباب  را با بریدن  اینان  ستم ریشه!  کار بستن  را کمتر به انصاف

در هر بامداد و شام ساعتی براي رسیدگی به امور رعیت معین " : در جاي دیگر می فرمایدهمچنین
شود با این توصیفات مشخص می). 67نهج البالغه نامه  ("کن و به سؤاالت آن ها شخصاً جواب ده

، رسیدگی به مشکالت مردم به طور مستقیم و از نزدیک و بدور از هر گونه )ع(که امام علی 
دانست و یی حکام و قوانین اضافی و دست وپا گیر را یک اصل اساسی در حکمرانی میبرتري جو

  . همواره آن را به کارگزاران خود خاطرنشان می ساخت
  :حاکمیت قانون. 3-5

شاید بتوان معروفترین و کاملترین بیان مدرن از مفهوم حاکمیت قانون را مفهوم تبیین شده به وسیله 
: دایسی سه تعریف کالسیک از حاکمیت قانون وجود دارد که عبارتند ازاز نظر .  دانست1دایسی

 همه شهروندان در -2 حکومت نباید دلبخواهی باشد، بلکه باید مطابق قواعد عام عمل کند؛ -1
 اصول بنیادین قانون اساسی نتیجه تصمیمات قضایی مربوط به حقوق فردي -3برابر قانون برابرند و

در تعریف ).  سرزمینی است-قانون اساسی محصول قانون عرفی(ست بر مبناي قانون عرفی ا
دیگري، حاکمیت قانون شامل حفاظت از حقوق مالکیت و استقالل قضایی و کنترل فساد می 

هاي قانونی برقراري سیستم حکمرانی خوب نیازمند چارچوب). 1999کافمن و دیگران ( باشد
در این چارچوب باید از .  بودن برخوردار استعادالنه و منصفی است که از ویژگی بی طرفانه

اجراي این گونه قوانین در یک . حقوق کلیه افراد مخصوصاً حقوق محرومان محافظت به عمل آید
طرف و عاري طرفانه و مبتنی بر انعطاف، نیازمند دستگاه قضایی مستقل و نیروي پلیس بیفضاي بی

                                                             
1. A.V. Dicey 
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توان به اجراي آنها  یک جامعه واقعی هستند و میاین که تا چه میزان قوانین در . از فساد است
در این شاخص به ویژه کیفیت اجراي قراردادها، . شود اطمینان داشت با این شاخص ارزیابی می

  . چنین میزان احتمال جرم و خشونت در یک جامعه مدنظر است عملکرد محاکم قضایی، و هم
ورزیدند، قانون مدار بودن و اجراي  یبه آن اهتمام جدي م) ع( یکی از اموري که حضرت علی 

کرد، بدون در نظر  اگر کسی بر خالف قانون عملی می. قانون الهی به معناي واقعی کلمه بود
کرد و هیچ واسطه و شفاعتی را  گرفتن موقعیت و مقام وي، حدود الهی و قانونی را بر وي اجرا می

 که قبالً خاطرنشان گردید ایشان در خطبه همانطور. کرد پذیرفت و در این مورد دقیق عمل می نمی
 اهداف بلند خویش را از به دست گرفتن حکومت؛ گسترش معنویت، ایجاد امنیت و افزایش 131

نحوه برخورد . کندو حاکمیت قانون، بیان می) خصوصاً احقاق حق افراد ستمدیده(رفاه در جامعه 
المال را، درخواست کرده بود، نشان با برادرش عقیل که سهم بیشتري از بیت ) ع(حضرت علی 

به هیچ کس ) ع(در حکمرانی حضرت علی. دهنده پایبندي او به قداست و حرمت قانون الهی است
استواري او را در برابر کسی که از راه دین . اندشود و همه در برابر قانون مساويظلم و ستم نمی
آیا از راه دین وارد ": فرماید ست که میرشوه بدهد را به حدي ا خواهد به ایشان وارد شده و می

گویى به خدا سوگند، اگر  شدى که مرا بفریبى یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدى یا هذیان مى
هاست به من دهند تا خدا را نافرمانى کنم و پوست جوى را از  هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان

همچنین آن حضرت به یکی ). 224 البالغه خطبه نهج ("اى ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد مورچه
خداي را ": گیري از بیت المال قانون را رعایت نکرده بود نوشتاز مدیران خود که در بهره

کردم و با هیچ کردند، با آنان کمتر سازشی نمیسوگند که اگر حسن و حسین کاري همانند تو می
ستاندم و باطلی را که از ستم آنان ز آنان باز میشدند، تا این که حق را اتصمیمی بر من چیره نمی

به خدا ": فرماید  می104در ذیل خطبه ). 41نهج البالغه نامه ("کردمپدید آمده بود، ناپدید می
 و در مواجه با اعتراض شدید "شکافم تا حق را از پهلویش بیرون کشم سوگند درون باطل را مى
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هاى الهى  نگرید که قوانین و پیمان هم اکنون مى": فرماید به اصحاب خود می) ع(علی  امام
 "شدید شد ناراحت مى گیرید، در حالى که اگر پیمان پدرانتان نقض مى شکسته شده اما خشم نمى

همیشه حق و عدالت ": و در جایی دیگر به مالک اشتر می فرماید). 106 و104نهج البالغه خطبه (
در این راه بردبار و شکیبا باش و عملت را به حساب را گرچه بر نزدیک و دور باشد اجرا کن و 

خدا بگذار، اگر چه از به کار بردن حق به خویشان و نزدیکانت زیان برسد و همیشه به عاقبت حق 
آنگاه که مسند خالفت و "). 187: 1373لنکرانی،  ("بیندیش، زیرا که پایان حق ستایش انگیز است

 قرآن کریم و قانون و احکام آن نگاه کردم و از قانونى که مسئولیت و مدیریت امت به من رسید به
ى کار خویش قرار داده و به آن ما را به متابعت آن امر نموده پیروى کردم و سنت پیامبر را شیوه

در فرمان هاى خود به نمایندگانش بارها ) ع(حضرت علی ). 196نهج البالغه، خطبه  ("اقتدا نمودم
اى خویش را، در مسند مدیریت بر محور قانون شکل بخشد و به آنان هتذکر داده است که حرکت

ها رنگ ببازند و ها در برابر رابطهى اسالمى، هرگز نباید ضابطهاین توصیه را داشت که در جامعه
هاى نفسانى خود خواهند کرد و ضعفا و اگر چنین شد، صاحبان نام و نان، قانون را اسیر خواسته

  ).148تقوى دامغانى، ص (شودیمال مىمحرومین حقوقشان پا
تساوي و برابري حقوق و قاطعیت در اعمال قانون از اصول اساسی حکمرانی آن حضرت بوده 

روزي زنی قریشی از حجاز به ":چنانچه روایت است که. ورزیداست که بسیار بر آن اهتمام می
ه وارد شد، به زنی فارسی زبان وقتی به کوف. براي خود بگیرد) ع(کوفه آمد تا سهم بیشتري از علی

برخورد کرد و از مقدار جیرة او پرسید و متوجه شد که مقدار سهم هر دو به یک مقدار است، 
آیا عدالت است که میان : بسیار ناراحت شد و آن زن را نزد حضرت آورد و با صدایی بلند گفت

 و مشتی خاك برداشت و به امام نگاهی به آن زن کرده! من و این کنیز فارسی یکسان عمل کنی؟
  ).63، ص 1374محالتی،  ("اجزاي این خاك بر یکدیگر برتري ندارد: آن نگریست و فرمود
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 :کنترل فساد. 3-6
استفاده از قدرت و امکانات عمومی در ": بر اساس تعریف کافمن و کراي فساد عبارت است از

گیرد این  خص مدنظر قرار میچه که در این شا آن). 2001کافمن و کراي ("جهت منافع شخصی
است که قدرت عمومی و دولتی تا چه حد مورد سوءاستفاده و در خدمت تحقق منافع شخصی و 

این شاخص، هم فسادهاي جزئی و کوچک و هم فسادهاي بزرگ و . گیرد خصوصی قرار می
 منافع براساس این شاخص هر چه نظام سیاسی و دولت در تسخیر اغنیاء و. شود کالن را شامل می

گر رتبه باالتري از حکمرانی  خصوصی باشد، نشان دهنده حکمرانی ضعیف و عکس آن بیان
. دهد فساد کاهش می  حکمرانی خوب، فساد را از طریق افزایش آگاهی و تقویت قوانین ضد.است

همچنین فساد، توانایی حکمرانی خوب را تحلیل برده و زمینه انحراف تصمیمات و اجراي 
عالوه بر این فساد به متمرکز کردن ثروتها گرایش دارد و نه فقط . کند  میسر میها را سیاست

شکاف میان فقیر و غنی را افزایش می دهد، بلکه براي اغنیا ابزارهاي نامشروع حفاظت از موقعیت 
کند، از این امر به شرایط اجتماعی که دیگر انواع جرائم را تسهیل می. کندو منافعشان را تامین می

، 1387 1پیتر النگست و دیگران(کندمله بی ثباتی اجتماعی و سیاسی و حتی تروریسم کمک میج
 ).26ص

) ع( امام علی.نظیر است در میان حاکمان تاریخ بی) ع(اما در خصوص مبارزه با فساد، حضرت علی
 همانا زمامدار، امین خدا در زمین،":انددر خصوص نقش حاکمان در جلوگیري از فساد فرموده

غرر الحکم و ("برپادارنده عدالت در جامعه و عامل جلوگیرى از فساد و گناه در میان مردم است
چه خلیفه قبل، از بیت المال به خویشان خود بخشیده بود، و  ي آن ایشان درباره). 604دررالکلم، ص

                                                             
1. Langseth & Others 
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هاي کنیزکان رفته به خدا، اگر ببینم که به مهر زنان یا ب": امام آن را به مسلمانان بازگرداند، فرمود
گردانم که در عدالت گشایش است و آن که عدالت را بر نتابد، ستم را  باشد، آن را باز می

اي به زیاد بن ابیه جانشین فرماندار بصره ایشان در نامه). 15نهج البالغه خطبه  ("تر یابد سخت
نند که در بیت المال خورم، اگر به من گزارش کهمانا من، براستى بخدا سوگند مى": فرموده است

خیانت کردى، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شده، و در هزینه عیال درمانى، و 
در ارتباط با سوء استفاده مالی شریح ) ع(امام علی ). 20نهج البالغه نامه  ("خوار و سرگردان شوى

اي و سندي  دینار خریده80به اي به من خبر دادند که خانه": فرمایدبن الحارث قاضی کوفه می
اي شریح اندیشه کن که آن خانه را با مال . انداي و گواهانی آن را امضا کردهبراي آن نوشته

نهج البالغه  ("ايدیگران و یا پول حرام نخریده باشی که آنگاه خانه دنیا و آخرت را از دست داده
نی فرماندار یکی از شهرهاي ایران فرموده اي به مصقله بن هبیره شیباهمچنین در نامه). 45نامه 
هایشان به من گزارش رسیده که تو غنایم مربوط به مسلمانان را که به وسیله اسلحه و اسب": است

اگر این . ايات تقسیم کردهبدست آمده و خونهایشان در این راه ریخته شده در بین افرادي از قبیله
نهج البالغه نامه  ("رزش و مقدارت تو کم خواهد بودصحیح باشد در نزد من خوار خواهی شد و ا

ها جریان دیگر از جمله ماجراي برادرش عقیل، که در کتب تواریخ مسطور است، همه  و ده). 43
المال و مبارزه با فساد است و روش قاطع ایشان را در  ي بیت نمایانگر جدیت آن حضرت در مسأله

   .دهد حکمرانی نشان می
 :نتیجه گیري. 4

آفریقاي زیر صحرا " اصطالح حکمرانی خوب براي اولین بار در سندي از بانک جهانی با عنوان 
منظور از حکمرانی خوب در این سند، .  عنوان شده است1989 در سال "از بحران تا رشد پایدار

حق انتخاب ( شهروندان بر اساس دموکراسی- ي دولت اداره و تنظیم امور کشور و جامعه و رابطه
از جمله عوامل . گیر است، حاکمیت قانون، دستگاه قضایی مؤثر و قوانین عادالنه و همه)مردم
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افزایش بحرانهاي مالی، تحول عملکرد : توان مواردي از قبیلپیدایش نظریه حکمرانی خوب می
تاریخچه ). 1389نقیبی مفرد (اقتصاد جهانی و عملکرد اقتصادي کشورهاي درحال گذار را نام برد

گی طی چند دهۀ قبل ارائه و به کار دهد این نظریه به تازهحکمرانی خوب در غرب نشان مینظریه 
- ها دیکتاتوري بودهاین در حالی است که در چندین قرن پیش زمانی که اکثر حکومت. رفته است

شیوة حکمرانی را در جامعه تحت حکومت خود ) ع(و پس از آن امام علی ) ص(اند، پیامبر اسالم 
 کرده است، که با مقایسه آن با نظریات کنونی در رابطه با حکمرانی خوب اندیشمندان غربی پیاده

همچنین از . باشدتر مینه تنها منافاتی با آن ندارد بلکه در بسیاري از موارد از آن کاملتر و مترقی
رت عملی تنها یک نظریه نبوده بلکه به صو) ع(و امام علی ) ص(سوي دیگر شیوه حکمرانی پیامبر 

لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی و تطابق نظریه حکمرانی خوب با دیدگاه . به اجرا درآمده است
  .باشددر نهج البالغه می) ع(امام علی 

دهد که آن بزرگوار هم در مقام نظر، معتقد به حکمرانی خوب بود و هم  نتایج این مطالعه نشان می
هرگز حاضر ) ع(روست که علی از این. معه حاکم کندکوشید که آن را در جا در مقام عمل می

تواند مصداق  نبود حکومت را به هر شکل ممکن به دست آورد؛ زیرا معتقد بود، حکومتی می
از . حکمرانی خوب باشد که از اساس، مبتنی بر رعایت ضوابط عقلی، شرعی و مقبول مردم باشد

کرد، بلکه آن را وسیله و امانتی ی نمیاینرو آن حضرت هرگز حکومت را به عنوان یک هدف تلق
با این اوصاف حکومت کوتاه و چند ساله . دانستخدمت به آیین حق و بندگان خداوند میجهت 

  .هاي اسالمی در طول تاریخ باشدتواند الگوي همه حکومتمی) ع(امام علی 
  منابع
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  نقد اخالقی قدرت و شهروندي کمال گرا در سیاست علوي

  
  ) دانشگاه خوارزمیاستادیار گروه علوم سیاسی(مهدي براتعلی پور

  
  چکیده

نقد اخالقی قدرت آشکار ساختن نظریه هاي توجیه گر ساختار و کارکرد قدرت در زندگی 
نظریه نقد . داللت دارد» نظریه نقد«با » عمل نقد«انسانی است و بر بایستگی و ضرورت همزمانی 

نقد بدون . زد سیاسی فراهم می سا–مبنایی براي مباحثات همگانی در عرصه قدرت اجتماعی 
توافق بر سر نظریه . نظریه باعث می شود تا نقد قدرت به بی سامانی و آشفتگی سیاست منجر گردد

تبیین این نظریه بر پایه ارزش هاي . اي در باب نظریه نقد عمل نقد را از بیهودگی رهایی می بخشد
یاست عملی در اخالقی جهانشمول و داوري هاي مشترك بشري حلقه اتصال فلسفه اخالق با س

در تقابل با وظیفه گرایی و سودگرایی به » اخالق فضیلت«در این معنا، . اندیشه ورزي شیعی است
مثابه عنصري محوري آشکار می گردد و نقشی سازنده در بازسازي و اصالح دایمی قدرت 

بر این اساس، نقد اخالقی قدرت حاوي نظریه اي خاص در باب فلسفه . سیاسی ایفا می کند
کانتی و » وظیفه گرایی«خالق، یعنی اخالق فضیلت و انکار هر دو نحله اخالق لیبرالی شامل ا
نقد قدرت از یک سو به عرصه . در هر دو روایت بنتامی و میلی است» پیامدگرایی  سودجویانه«

و از دگرسو، با مفهوم . عمومی تعلق دارد و پیامدهاي آن در این عرصه آشکار می گردد
ل گرا ارتباط برقرار می کند و ایجاد و توسعه این مفهوم را در جامعه در سر می شهروندي کما

  .پروراند
 سیاسی در سیاست علوي، –این پژوهش در پاسخ به پرسش از چگونگی اصالح گري اجتماعی 

 سیاسی را –این فرضیه را مورد بررسی قرار می دهد که این سیاست اصالح گري مستمر اجتماعی 
 –این نقد از سه پیش ساخت فکري . اخالقی ویژه هاي از قدرت استوار می سازدبر پایه نقد 

» خطاپذیر دانستن صاحبان قدرت«و » دگر خواهی اخالقی«، »انسان شناسی خردباور«فرهنگی 
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تالش همگانی براي «فرایند این نقد را تشکیل می دهد، » گفت و شنود حقایق تلخ«مند است،  بهره
» شهروندي کمال گرا«شیوه دستیابی به آن تلقی می گردد و »  سیاسی–اصالح گري اجتماعی 

» اخالق فضیلت«بدین ترتیب، سیاست علوي با بازنمایی . دستاورد و ثمره این نقد به شمار می آید
در عرصه جامعه و سیاست، به معیارهایی جاودانه، استوار و همگانی در چهارچوب آرمان شهر 

  .اخالقی توجه دارد
  .نقد اخالقی قدرت، شهروندي کمال گرا، سیاست علوي، اخالق فضیلت: ي کلیديواژه ها

  
صاحبان قدرت و ابژه هاي . تاریخ قدرت و اختالف بر سر آن به آغاز زندگی بشري برمی گردد

یدگاه هاي خود و رقیب ارایه آن همواره توجیه هاي نظري گوناگونی براي صحت و سقم د
وجیه ها به موازات هم رشد کرده و از پیچیدگی و عمق فراوانی این اختالف ها و ت. اندکرده

. برخوردار شده اند؛ به گونه اي که ضرورت پیدا کرد تا از زوایاي متفاوتی به آن نگریسته شود
فلسفه سیاسی و فلسفه اخالق دو زاویه دید همسو و مکمل را در این عرصه فراروي خردمندان و 

، خواست قدرت و اختالف هاي گسترده در هدف ها و برنامه ها از به واقع. اندیشه گران گذاشتند
عنصر یا عناصري بنیادین حکایت می کرد که می توانست به این تنوعات و گوناگونی ها انتظام 

  .بخشد و درك ما را عمیق تر کند
در چه بسا بتوان به شکل سطحی و ظاهري بر این تنوعات و گوناگونی ها غلبه کرد و همه آنها را 

اهمیت مساله در الیه هاي . ویژگی هاي مشترکی چون سلطه طلبی و اصالح گري خالصه کرد
گري سلطه طلبی و اصالح. ي روزمره استزیرین و توجیه هاي نظري خواست قدرت و سیاست ها

وجه اشتراك همه دعاوي قدرت و اختالف هاي سیاسی است، اما در پس راهبردها و 
فلسفه سیاسی و . گونگی نگاه هاي نظري و سیاست هاي عملی استسیاستگذاري ها، چیستی و چ

فلسفه اخالق در تالشی مشترك این حوزه بینابینی را مورد مطالعه قرار داده و پاسخ هاي روشنی 
  . براي آن ارایه کرده اند
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سیاسی -اکنون سخن بر سر آن نیست که در سیاست علوي دعاوي قدرت و اصالح گري اجتماعی
یه هاي خاص اخالقی تغذیه می شود، بلکه مهم تر پرداختن به آن درون مایه ها و از درون ما

تمایزگذاري با دعاوي رقیبی است که مصلحت و قدرت را هم پایه تلقی کرده و سیاست بقا را بر 
بر این اساس، همواره قدرت، براي نمونه سیاسی، با . ارزش هاي حق مدارانه اولویت می بخشد

این توجیه ها و نقدها گونه . ایی از درون و بیرون ساختار خود روبرو بوده استتوجیه ها و نقده
در این میان، سیاست علوي نیز گونه ویژه اي از . هاي ویژه و متفاوتی را در اختیار ما نهاده اند

توجیه و نقد اخالقی را مطرح کرده است که ضرورت دارد در وراي سطوح ظاهري قدرت مورد 
  .یردشناسایی قرار گ

 سیاسی در سیاست علوي، –این پژوهش در پاسخ به پرسش از چگونگی اصالح گري اجتماعی 
 سیاسی را –این فرضیه را مورد بررسی قرار می دهد که این سیاست اصالح گري مستمر اجتماعی 

 –این نقد از سه پیش ساخت فکري . بر پایه نقد اخالقی ویژه هاي از قدرت استوار می سازد
بهره » خطاپذیر دانستن صاحبان قدرت«و » دگر خواهی اخالقی«، »انسان شناسی خردباور«فرهنگی 

تالش همگانی براي «فرایند این نقد را تشکیل می دهد، » گفت و شنود حقایق تلخ«مند است، 
» شهروندي کمال گرا«شیوه دستیابی به آن تلقی می گردد و »  سیاسی–اصالح گري اجتماعی 

» اخالق فضیلت«بدین ترتیب، سیاست علوي با بازنمایی . ن نقد به شمار می آیددستاورد و ثمره ای
در عرصه جامعه و سیاست، به معیارهایی جاودانه، استوار و همگانی در چهارچوب آرمان شهر 

  .اخالقی توجه دارد
- اخالقی قدرت مورد تبیین قرار میذیالً دو مولفه اساسی این پژوهش، یعنی سیاست علوي و نقد

  :گیرند
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  سیاست علوي .1
: ، سیاست علوي را می توان در دو محور اصلی خالصه کرد)ع(بر اساس سخن و سیره علی 

 –دوم؛ اصالح گري اجتماعی . نخست؛ شکوفاسازي میثاق فطرت و باورمندي به حقایق جاودانه
 :ذیالً هر یک به تفکیک توضیح داده می شوند. سیاسی

 ي به حقایق جاودانهشکوفاسازي میثاق فطرت و باورمند .1,1
در ادامه حرکت انبیاي الهی سیاست علوي در پی شکوفاسازي میثاق فطرت و باورمندي به حقایق 

پس خداوند، پیامبران خود را بین «: درباره پیامبران می فرمایند) ع(امیرالمؤمنین علی . جاودانه است
وش شده حق را یادآوري کنند و مردمان برانگیخت تا پیمان خدا را از آنها بخواهند و نعمت فرام

از راه تبلیغ با آنان سخن گویند و خردهاي پنهان شده را برانگیزند و به کار اندازند و شانه هاي 
سیاسی انبیا و اولیاي الهی در جهت اصالح - پس حرکت اجتماعی1.»قدرت را به آنان بنمایانند

ه موازات آن، برانگیختن گنجینه ب. گري جامعه از طریق ارجاع به فطرت انسانی شکل می گیرد
هاي ارزشمند خرد انسانی و احیاي استدالل هاي عقالنی در مسیر تبلیغ دین خدا برجسته شده 

 .است

به این ترتیب، سیاست اصالح گري با بهره گیري از فطرت و خرد انسانی تدوین شده و جریان پیدا 
ي تمایزگذاري بین سیاست علوي با این دو عامل چراغ راه و راهنماي کلیدي ما برا. می کند

اشمئزاز و بیزاري پاك طینتان و کاستی در توجیه هاي عقالنی . اعاهاي رقیب می تواند شمرده شود
  .نشانه هاي روشنی از دور شدن از این سیاست خواهد بود

  
  

                                                             
فبعث فیهم رسله لیستأدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و یثیرولهم دفائن العقول «-1

 .1هج البالغه، خطبه ن: »ویردهم اآلیات المقدره
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  سیاسی–اصالح گري اجتماعی  .1,2
 – مستمر در حیات اجتماعی شکوفاسازي میثاق فطرت و باورمندي به حقایق جاودانه اصالح گري

سیاسی را می توان در -در ادبیات دینی اصالح گري اجتماعی. سیاسی را به همراه خواهد داشت
در باره امر به ) ع(سخنان حضرت امیر . ردیابی کرد» نهی از منکر«و » امر به معروف«دو اصطالح 

از آن، مصداق کامل اصالح معروف و نهی از منکر و رفتار سیاسی ایشان در دوره خالفت و پیش 
امر به معروف و نهی از منکر مفهومی عام است که نظارت بر قدرت . سیاسی است-گري اجتماعی

سیاسی و نقد آن را نیز در بر می گیرد، چون امر به معروف و نهی از منکر به مثابه پیش شرط یا 
 :می فرمایند) ع(حضرت امیر المومنین . شرط مقدمی نیازمند نظارت است

با من چنان که با سرکشان گویند سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند از من کناره مجوییـد   
و با ظاهر آرایى آمیزش مدارید و شـنیدن حـق را بـر مـن سـنگین مپنداریـد و نخـواهم مـرا بـزرگ              
 انگارید،  چه آن کس که شنیدن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وى دشـوار بـود، کـار بـه         

پس از گفتن حق یا راى زدن در عدالت باز نایـستید، کـه   . حق و عدالت کردن بر او دشوارتر است     
من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم، مگر که خـدا مـرا در کـار نفـس               

  1.کفایت کند که از من بر آن تواناتر است

                                                             

فالتکلمونى بما تکلم به الجبابره و التتحفظوا بما یتحفظ به عند اهل البادره و التخالطونى بالمصانعه و التظنوا بى ” -1
استثقاال فى حق قیل لى و الالتماس اعظام لنفسى فان من استثقل الحق ان یقال له او العدل ان یعرض علیه کان العمـل        

التکفوا عن مقاله بحق او مشورة بعدل فانى لست فى نفسى بفوق ان اخطى و الآمن ذلک من فعلى اال بهما اثقل علیه ف
  .216؛ همان، خطبه ى “ان یکفى اهللا من نفسى ما هو املک به منى
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ن امور عمومى به مردم ضرورتاً مقتضى لزوم پاسخگویى کارگزاران حکومتى و دست اندرکارا
 موجود در تفردِ در -  آگاهانه و ناآگاهانه-هاى احتمالى تحدید قدرت آنان و جلوگیرى از آسیب

و نگو که من مأمورم و به هر چه «: فرمایند حضرت امیرعلیه السالم در این رابطه مى. رأى است
هاى دین  وشى سبب فساد قلب و سستى پایهپس باید مطاع باشم؛ زیرا چنین ر. کنم بخواهم امر مى

   1».گردد ها مى و نزدیکى به تغییر و زوال نعمت
سره کردن، جدا کردن پول خوب از بد، ظاهر ساختن عیوب یا «از نظر لغوي به مفهوم » نقد«

به » انتقاد« و 2.»است) خالف نسیه(الحال داده شود  محاسن کالم و نیز به معنی پول و بها و آنچه فی
نقد گرفتن پول، جدا کردن پول خوب از بد، سره گرفتن، سره کردن، آشکار کردن عیب «معنی 

 اگر گستره 3.»شعر، بحث کردن درباره مقاله یا کتاب به طوري که خوبیها و بدیهایش آشکار شود
-، را عام بدانیم، در این فرض، میو حوزه شمول معروف و منکر از یک سو، و انتقاد از دگر سو

گیرد عام به خود میدر این معنا، معروف و منکر معنایی .  به اشتراك میان این دو مفهوم رسیدتوان
که تنها شامل امور دینی نمی گردد، بلکه بسیاري از امور اجتماعی و سیاسی هم مصداقی براي 

تره اي به همین ترتیب، انتقاد نیز گس. معروف و منکر به شمار می آید و در دایره آن قرار می گیرند
در غیر این صورت، حوزه انتقاد از . فراگیر داشته و امور دینی و دنیایی را تواماً شامل می گردد

هر دو مفهوم انتقاد شباهت دوم در این است که . حوزه امر به معروف و نهی از منکر جدا می گردد
انتقاد و هم در امر به هم در . و امر به معروف و نهی از منکر را نمی توان صرفاً به نظارت فروکاست

معروف و نهی از منکر نظارت و افزون تر، بیان کاستی ها و مزیت ها و به دنبال آن، نگاه تجویزي 
                                                             

ى  امـه البالغـه، ن  ؛ نهـج “الغیر و ال تقولنّ انّى مؤمر آمر فاطاع فانّ ذلک ادغال فى القلب و منهکۀ للدین و تقرّب من     ”.1
53.  

 .1914 ، ص1384کبیر،  امیر: ، تهرانفرهنگ فارسی عمید حسن عمید، .2

   .239  همان، ص .3
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هاي د جنبه هاي فردي هستند و هم جنبههر دو هم واجو شباهت سوم در این است که . وجود دارد
  .وزه فردي و اجتماعی گردداجتماعی؛ به این معنا که حوزه عمل هر یک می تواند شامل هر دو ح

اول؛ انتقاد به معناي نقد کردن، امکان : اما تفاوت این دو مفهوم را می توان شامل پنج مورد دانست
پذیرش یا عدم پذیرش بدون مواخذه را شامل می گردد؛ حال آن که امر به معروف و نهی از منکر 

نتقاد ضرورتاً با احساس مسئولیت دوم؛ ا. در صورت تکرار مجدد خطا، امکان مجازات وجود دارد
اجتماعی یا مذهبی همراه نیست و به هدف تصحیح عملکرد صورت نمی گیرد و حتی امکان دارد 
جهت گیري تخریبی داشته باشد، اما امر به معروف و نهی از منکر همواره به هدف اصالح صورت 

انتقاد به .  انجام نمی گیردسوم؛ انتقاد صرفاً جهت گیري الهی ندارد و به قصد تقرب. می گیرد
اما انتقاد از وضعیت موجود . تجزیه و تحلیل عملکرد می پردازد و در وهله نخست، توصیفی است

در حالی که امر به معروف و نهی از منکر اساساً در ذات . به دنبال توصیف، تجویز را هم دربردارد
همراه نیست، زیرا توصیف واقع به چهارم؛ انتقاد ضرورتاً با ارایه راه حل . خود تجویزي است

پنجم؛ در انتقاد نکوهش . تجویز نیاز ندارد، اما امر به معروف و نهی از منکر ارایه راه درست است
هست، اما خیرخواهی ضرورتاً وجود ندارد؛ در حالی که در امر به معروف و نهی از منکر ضرورتاً 

  .خیرخواهی وجود دارد
  نقد اخالقی قدرت .2

کند میي به حقایق جاودانه و شکوفاسازي میثاق فطرت در سیاست علوي اولویت پیدا اگر باورمند
سیاسی تالشی دایمی و همگانی براي نایل شدن به آن - و در این مسیر، اصالح گري اجتماعی

حقایق و پاك سرشتی و روشن ضمیري انسان ها به شمار می آید، نقد اخالقی قدرت به مثابه 
با نظریه اي ویژه در بازسازي قدرت در جامعه توام است، اهمیت روشی که در درون خود 

؛ 1370لوکس : ك.براي تعاریف متفاوت از قدرت و نقد مفصل آن، ر(تردیدناپذیر پیدا می کند 
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، »تمانع ذاتی جمع اخالق و قدرت«و نیز » تالزم ذاتی قدرت و فساد«و همچنین نقد تجربی و نظري 
 ).فصل هفتم: 1379نبوي : ك.ر

نقد اخالقی قدرت آشکار ساختن نظریه هاي توجیه گر ساختار و کارکرد قدرت در زندگی 
داللت » نظریه نقد«با » عمل نقد«نقد اخالقی قدرت بر بایستگی و ضرورت همزمانی . انسانی است

نظریه به معناي مبنا و دستورالعملی . وجود نظریه نقد از بایسته هاي اساسی عمل نقد است. دارد
به همان اندازه که وجود نظریه . ه بر اساس آن، نقد صورت گرفته و به سرانجام می رسداست ک

. نقد می تواند کارآمدي نقد را تضمین کند، فقدان آن دو چندان مخرب و تزلزل آفرین است
نقد .  سیاسی فراهم می سازد–نظریه نقد مبنایی براي مباحثات همگانی در عرصه قدرت اجتماعی 

از این رو، . باعث می شود تا نقد قدرت به بی سامانی و آشفتگی سیاست منجر گرددبدون نظریه 
. براي فلسفه اخالق نیاز داریم؛ طرحی براي پیش بردن طرح نقد» گفتاري در باب روش«ما به 

والزر : ك.ر(توافق بر سر نظریه اي در باب نظریه نقد عمل نقد را از بیهودگی رهایی می بخشد 
این نظریه بر پایه ارزش هاي اخالقی جهانشمول و داوري هاي مشترك بشري حلقه تبیین ). 1388

» اخالق فضیلت«در این معنا، . اتصال فلسفه اخالق با سیاست عملی در اندیشه ورزي شیعی است
در تقابل با وظیفه گرایی و سودگرایی به مثابه عنصري محوري آشکار می گردد و نقشی سازنده 

بر این اساس، نقد اخالقی قدرت حاوي . ح دایمی قدرت سیاسی ایفا می کنددر بازسازي و اصال
نظریه اي خاص در باب فلسفه اخالق، یعنی اخالق فضیلت و انکار هر دو نحله اخالق لیبرالی 

  .در هر دو روایت بنتامی و میلی است» پیامدگرایی  سودجویانه«کانتی و » وظیفه گرایی«شامل 
 از جنس منفعت دیده می شود و هرگز هویت معرفتی پیدا نمی کند، در اخالق پیامدگرا قدرت

زیرا ماهیت عمل سیاسی هیچگاه مورد نقد عالمانه قرار نمی گیرد و از چیستی و کنه آن سخن به 
در . میان نمی آید، بلکه تنها کامیابی و موفقیت در زندگی واقعی به مثابه غایات نگریسته می شوند

بر مصلحت سنجی آن به حفظ منافع متکی است و منطق معرفت بر پی این معنا، منطق قدرت 
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قدرت بر پنهان کاري و پنهان پژوهی، و معرفت بر . جویی حقیقت براي رهایی از نادانی قرار دارد
نقد اخالقی قدرت نظریه هاي نهفته در پس عمل سیاسی . آشکارسازي و تبیین پژوهی استوار است

  .را آشکار می کند
 شدن با قدرت، که عملی آسیب شناختی است، نقد اخالقی قدرت نیست، بلکه عمل مواجه

نقد اخالقی قدرت نقد نظریه هاي . مواجهه کارشناسانه با دستورالعمل هاي اجرایی قدرت است
اخالقی در باره روش هاي اعمال قدرت، زمینه هاي اعمال قدرت، پیامدهاي خواسته و ناخواسته 

بنابرِ نظریه گفتمان فوکو، قدرت به . وزه و دامنه نفوذ قدرت استقدرت، شدت تاثیر قدرت، ح
-طه از طریق اندیشه و معرفت هم میموازات سایر اعمال سیاسی و اجتماعی خود به اعمال سل

گونه هاي متفاوت قدرت به بازسازي و بازنمایی اشکال متفاوت اندیشه و معرفت نیز اقدام . پردازد
ر باور فوکو، این گفتمان فلسفی است که نقد و قدرت را به هم پیوند د). 1390خیمه دوز (می کند 

قدرت، خود عملی گفتمانی است و نقد تنها یکی از کارکردهاي گفتمانی وابسته به . دهدمی
. اما از دید هابرماس، قدرت بنیاد عقالنی و تاثیر عملی نقد را تضعیف می کند. قدرت است

 نقد و قدرت را از هم جدا می کند و نقش نقد آن است که گفتمان فلسفی به گونه اي آرمانی
قدرت را به حال تعلیق در آورد و سپس هنجارهاي جهانی را که به گونه اي عمل گرایانه پیش 

در این فرض، گفتمان و قدرت . فرض نظریه اخالقی، سیاسی و اجتماعی بوده اند، توجیه کند
ساس گفتمان عاري از قدرت می توان دست به عمل تنها بر ا. قلمروهایی خودسامان خواهند بود

  . نقد زد
این نوع نگاه با دیدگاه فوکو که . به طور کلی، هابرماس نقد را داراي جایگاه سازنده اي می داند

گفتمان نقد را در مجموعه عملکرد گفتمانی قدرت قرار می دهد، در تناقض است، زیرا در 
 هر نوع عملی در حوزه دانش به کارکردهاي قدرت رویکرد فوکویی، گریزي از قدرت نیست و

در نگاه هابرماس، نقش نقد به تعدیل درآوردن قدرت است و از رهگذر آن، . ارتباط پیدا می کند
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به دنبال هنجارهاي جهانی است، در حالی که فوکو نقد را به نقد محلی کشانده و آن را متکثر و 
  ).1385کلی : ك.ر(فاقد جهانشمولی می داند 

درك خود را از نقد نمی توان در محدوده تنگ سیاست گرفتار ساخت، زیرا سیاست آن گونه که 
در حرکت ها و عملکردهاي سیاسی موسسات دیده می شود، حوزه اي در خود و مجزا نیست، 

که در الیه هاي زیرین اخالق اجتماعی ریشه دارد، قابل » نظریه هاي نقد«بلکه تنها در رابطه با 
اصالح گري سیاسی نه تنها خواهان آزادي در نقد، بلکه نیازمند تکانه هاي نقادانه . ستتعریف ا

توانمندي در نقد به کسی . از این رو، اصالح گري مستقیماً از طریق نقد تعریف می شود. است
این امر با . تعلق دارد که مستقالنه فکر می کند و گفته هاي دیگران را به سادگی تکرار نمی کند

نایی مقاومت در برابر دیدگاه هاي آماده و سازمان هاي موجود و هر قانونی که خودش را توا
» رسمیت یافته«را از » شناخته شده«چنین مقاومتی که قادر است . توجیه می کند، مشخص می شود

  .تشخیص دهد، با نقد همسان است» پذیرفته شده در سایه قدرت«و یا 
مبالغه نیست .  به معناي تصمیم گیري اقتباس شده است(Krino) از واژه یونانی (Critic)نقد 

استقالل از روابط قدرت سازمان یافته در . اگر مفهوم مدرن خرد را با مفهوم نقد همسان بدانیم
بر اساس معرفت شناسی ). 1380آدورنو (تصمیم گیري پیوند بین خرد و نقد را آشکار می سازد 

. تقالل فردي را می توان در عینیت گرایی اخالقی یافتتطابق گراي شهودي، تبلور خرد و اس
شهروندي کمال «وجود ارزش هاي اخالقی مطلق و عینی سلطه خرد را بر امر سیاسی در مفهوم 

سیاست تحقق . کمال گرایی جست و جوي بی پایان مفاهیم خیر است. به نمایش می گذارد» گرا
خرد انسانی مستقل از . جاودانه و مطلق استعملی شهروندي کمال گرا براي دستیابی به حقایق 

کانون هاي فریبنده و اغواگر قدرت سیاسی و اقتصادي تنها از تسلیم در برابر احکام عقل عملی 
بر این اساس، نتایج اصول و قواعد عینی شهروندي کمال گرا ماوراي عالیق و . حکایت می کند

عادالنه قدرت را در جامعه و سیاست به نقد شهروند کمال گرا روابط نا. منافع او تعریف می شود
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آن که نقد می کند مرتکب جرمی در برابر اتحاد که خود در پی ایجاد سازمان هاي . می کشد
این امر بر بی . خودکامگان نقد را پیمان گسلی و توطئه گري می خوانند. خودکامه است، می شود

نقدستیزي لگام زدن به . داللت دارداعتمادي به نقد و تمایل به خاموش کردن فریاد مخالف 
در کالبدشکافی . آزادگی نهفته در اخالقیات جهانشمول و طبیعت حق گراي انسانی است

  .نقدستیزي دشمنی پنهان و آشکار با روشنفکري و روشنگري مستتر است
شهروند » اخالق فضیلت«. نقاد روشنگر در موقعیت پرمسئولیتی است. نقد همسان مسئولیت است

ل گرا را بیش از دیگران در جایگاه نقادي می نشاند و بیش از دیگران با کانون هاي قدرت کما
خودکامه درگیر می کند، زیرا سرچشمه تفکر ضد روشنفکري قدرت دولتی است و بالمآل منتقد 
اجتماعی در این وضعیت هرگز نمی تواند شرایط خود را با داشتن موقعیت و مقام مطمئن تحکیم 

نفکر مسئول و متعهد در برابر کژي ها در ساختار و رفتار اجتماعی زبان در کام نمی روش. بخشد
او منافع خود را فداي ارزش هاي متعالی و مفاهیم . کشد و صرفاً به وجدان درون پاسخ می دهد

ساختار نقدستیز دولتی از پاسخ . برتر اخالقی می کند و براي تحقق آن نیز ایثار و فداکاري می کند
ی گریزان است و منتقدان اجتماعی را بهانه گیران لجوج و توطئه گران وحدت شکن قلمداد گوی

شهروندي کمال گرا حرکتی سازنده و پیشرو در جهت اخالقیات فراگیر و عمومی است . می کند
و خود را از نقد بی دغدغه اخالق عمومی که با هدف تحکیم ساختارهاي قدرت ناعادالنه انجام 

در پس نقد اخیر وابستگی به قدرت نهفته است و اداي پاپ . امالً متمایز می سازدمی پذیرد، ک
به واقع ضرورت دارد تا عقیم بودن نقد را در جامعه بررسی . مآبانه ارزش هاي اخالقی وجود دارد

رویکرد جامعه شناختی در این . کرد و سرمنشاهاي فرهنگی آن را در خود جامعه جست و جو کرد
-کار میآراي عمومی نتایج نقد غیر رسمی را آش. هزینه نقد را نیز نشان خواهد دادعرصه میزان 

انحصار نقد سیاسی به گروه هاي سیاسی آسیب هاي جدي به روحیه انتقادگري همگانی . سازد
  .وارد خواهد ساخت
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  : فرهنگی–پیش ساخت هاي فکري . 1,2
لوي، شامل سه ویژگی انسان فرهنگی نقد اخالقی قدرت در سیاست ع-پیش ساخت هاي فکري

ذیالً توضیح . شناسی خردباور، دگرخواهی اخالقی و خطاپذیر دانستن صاحبان قدرت است
  :مختصري در باره هر یک از این ویژگی ها داده می شود

  انسان شناسی خردباور. 1,1,2
می فرهنگی سیاست علوي، عقل و خرد بشري موهبتی الهی دانسته -در نخستین پیش ساخت فکري

خداوند عقل را در وجود انسان «: شود که به وسیله آن آدمی مسیر هدایت و نجات را خواهد پیمود
 و به این دلیل، رفتار 1.»به ودیعت ننهاده، مگر این که روزى به وسیله آن او را نجات خواهد داد

اى اراده   به بنده هنگامى که خداوند نسبت«: درست را می توان در ویژگی خردگراي آدمی یافت
   2.»خیرى نماید، به او عقل معتدل و عمل درست و صحیح عطا خواهد کرد

عقل و شهوت دو «افزون تر، انسان با بهره مندي از عقل می تواند بر شهوت خود غلبه یابد، زیرا 
پشتیبان عقل، علم و پشتیبان شهوت، هواى نفس است و نفس انسانى مورد نزاع . دشمن یکدیگرند

اشد، به طورى که هر یک از این دو دیگرى را مقهور سازد، نفس به سوى قاهر و ب این دو مى
 و با پیروزي عقل بر شهوت می تواند در جهان آفرینش به جایگاهی برتر  3.»شود مسلط کشیده مى

فقط عقل را قرار داد ) به هنگام آفرینش آنها(خداوند در فرشتگان «: از فرشتگان دست پیدا کند

                                                             
  . 399؛ نهج البالغه، کلمه »ما استودع اهللا امرا عقال اال استنقذه به یوما ما «.1
یمى، غرر الحکم و درر ؛ آمدى، عبدالواحد بن محمد تم»اذا اراد اهللا بعبد خیرا منحه عقال قویما و عمال مستقیما «.2

: ، تهران3، ج )محدث(الکلم، شرح جمال الدین محمد خوانسارى، مقدمه و تصحیح میرجالل حسینى ارموى 
   . 167، ص 1373انتشارات دانشگاه تهران، 

العقل و الشهوة ضدان و مؤید العقل العلم و مؤید الشهوة الهوى و النفس متنازعۀ بینهما فایهما قهر کانت فی  «.3
  .96، ص 2109، شماره 1؛ همان، فصل »جانبه
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در حیوانات شهوت را قرار داد بدون عقل و در فرزندان آدم هر دو را قرار داد؛ بدون شهوت و 
پس هر کس عقلش بر شهوت او غلبه کند، برتر از مالئکه، و هر کس شهوتش بر عقل او غلبه 

شهوت پرستی، و به بیان دیگر، دنیاپرستی ) ع( بدین ترتیب، علی 1.»نماید، فروتر از حیوانات است
دنیا پرستان همچون سگانى هستند که بى صبرانه «به گفته او، .  خردگرایی می داندرا در تقابل با

یا همچون چارپایانى که گروهى از آنان پاهایشان بسته و گروهى دیگر رها ...کنند همواره صدا مى
با این وجود، انسان  2.»اند هاى نامعلوم گام گذارده اند، خردهاى شان را گم کرده و در راه شده
به این دلیل، . ن بر هدایت این رسول باطنی، نیازمند بهره جستن از رسول ظاهري نیز هستافزو

هدف از بعثت انبیا بیدار کردن فطرت انسان ها دانسته شده است، زیرا پیامبران الهی گنجینه هاي 
   3.خرد را بر روي انسان ها آشکار می کنند

  دگر خواهی اخالقی. 2,1,2
 ها و معضالت عمومی و ملی و تالش براي واهی و مقابله با ناراستیحس اخالقی دگرخ پاسخ به

به واقع، اگر حل . امکان پذیر است» به معروف و نهی از منکر امر«بهبود اوضاع از طریق اصل مهم 
روانشناختی، جامعه شناختی،  معضالت اجتماعی و سیاسی در جهان معاصر صرفاً با مطالعات

                                                             
ان اهللا رکب فى المالئکۀ عقال بالشهوة و رکب فى البهایم شهوة بالعقل و رکب فی بنی آدم کلیهما، فمن غلب «.1

؛ هادى کاشف » شهوتۀ عقلۀ فهو شر من البهائم؛ هادى کاشف الغطا عقله شهوته فهو خیر من المالئکۀ و من غلبت
  . 172مکتبۀ االندلس، بى تا، ص : نهج البالغه، بیروتالغطاء، مستدرك 

؛ »نعم معقلۀ و اخرى هملۀ قد اضلت عقولها و رکبت مجهولها... فانما اهلها کالب عادیۀ و سباع ضاریه «.2
  .31البالغه، نامه  نهج

حتجوا علیهم بالتبلیغ و فبعث فیهم رسله و انزل الیهم انبیاءه لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسى نعمته و ی « .3
؛ »یثیروا لهم دفائن العقول و یروهم اآلیات المقدرة من سقف فوقهم مرفوع و مهاد تحتهم موضوع و معایش تحییهم

  .17  ق، ص1411محمد عبده، شرح نهج البالغه، مرکز النشر لکتب االعالم االسالمى، 
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نظران و کارشناسان و احساس مسئولیت  صاحب ا نظرخواهی از اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و ب
شهروند مسئول با ایفاي رسالت اجتماعی خود حس . اجتماعی سرآمدان جامعه ممکن است

اما ضعف این حس افراد را به انزوا برده و انفعال و . کند خود را ارضا می» دگرخواهی اخالقی«
 شهروندان جامعه سیاسی با طرح این واقعیت که. تفاوتی را در آنان به نمایش می گذارد بی

اقدامات افراد به صورت دسته جمعی و گروهی می تواند بر بسیاري از معضالت جامعه فایق آمده 
و شکوفایی عرصه هاي مختلف را شاهد بود، به ایفاي مسئولیت دینی و اجتماعی خود ترغیب می 

هاي فردي  مشکالت و مفید نبودن تالشبه جاي آن که به دنبال گستردگی و پیچیدگی . شوند
به مقابله با » حرکت جمعی، دائمی و سازمان یافته«دچار بی انگیزگی و نومیدي شد، الزم است با 

احیاي فریضه امر به معروف و نهی از منکر به . کوشید مشکالت پرداخت و براي بهبود اوضاع
دنی در عرصه سیاست و اجتماعی هاي م و تقویت تشکل معناي عمومی شدن فرهنگ نقد و نقادي

  .است
 خطاپذیر دانستن صاحبان قدرت. 3,1,2

در پیش ساخت سوم نقد اخالقی قدرت سیاسی، اطاعت در معصیت پروردگار و در صورت 
تخلف رهبري از موازین دینی و مصلحت جامعه اسالمی، به هیچ وجه مشروعیت نخواهد داشت و 

ن اطاعت را مستمسکی براي شانه خالی کردن از زیر بار بالطبع افراد مجاز نخواهند بود تا ای
خود تصریح می کنند که اگر امام مرتکب عمل خالفی ) ع(امام علی . مسئولیت خود قرار دهند

شود و قاضی حق دارد او را نیز همانند هر فرد   و کار او به دادگاه کشیده می1گردد شد، خلع می
د از طریق امر به معروف و نهی از منکر با دست و دل و ملّت حق دارد و بای. دیگري محاکمه کند

                                                             
دار احیاء : ، قاهره17یق محمد ابوالفضل ابراهیم، ج  عزالدین ابوحامد ابن ابى الحدید، شرح نهج البالغه، تحق.1

  .1041 و 14 ق، ص ص1378الکتب العربیه، 
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» کلمۀ عدل عند امام جائر«جا که آن حضرت گفتن   تا آن1زبان، از انحراف حکام جلوگیري کند؛
  2.داند را از هر کار نیک برتر می

 گفت و شنود حقایق تلخ: فرایند نقد اخالقی. 2,2
. نقد اخالقی قدرت در جامعه به شمار می آیددر سیاست علوي، گفت و شنود حقایق تلخ فرایند 

بی تردید، ویژگی منتقدانه افراد و به همین ترتیب، گروه هاي سیاسی، جایگاه برجسته اي به آنان 
می بخشد، زیرا گفت و شنود حقایق تلخ بسی ارزشمندتر از دروغ ها، تملق ها و دورویی هایی 

امیر . اندکاران سیاست شیرین جلوه گر شونداست که چه بسا در ظاهر براي قدرتمندان و دست 
و آن کس را بر دیگران بگزین که سخن تلخ حق را به «: به حاکمان سفارش می کند) ع(المومنین 

ات  تو بیشتر گوید و در آنچه کنى یا گویى و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد کمتر یارى
 بهره مندي از ویژگی خیرخواهی و خواست  به طور همسان، نصیحت رهبران جامعه به دلیل3.»کند

اصالحی از یک سو، نشانگر پویایی و مشارکت جامعه در تصمیم سازي سازي هاي کالن، و از 
در این فرض، . دگر سو، تداوم بخش حاکمیت و اعمال قدرت توسط رژیم سیاسی مستقر است

ثبت یا منفی بر روند اجرایی مردم در اداره جامعه خود ذیحق دانسته شده و با بیان دیدگاه هاي م
از این رو، آشکار است که وجود مجاري ابراز عقیده آزاد از خطر . امور تاثیرگذار خواهند بود

                                                             
دارالمعرفۀ، : ، بیروت1 ابى محمد عبداهللا بن مسلم ابن قتیبه الدینورى، االمامۀ و السیاسۀ، تحقیق محمد الزینى، ج .1

  .111 و 95تا، ص ص  بى
چاپخانه : انتشارات مرکز الغدیر للدراسات االسالمیه، و قم: لحکم، بیروت محمد طّی، االمام علی و مشکلۀ نظام ا .2

مجله حوزه و » و مسأله زمامداري،) ع(امام علی«محمدحسین اسکندري، : م؛ به نقل از1997./ق1417باقري، 
   .26دانشگاه، شماره 

ره اهللا الولیائه واقعا ذلک من ولیکن اثرهم عندك اقولهم بمر الحق لک و اقلهم مساعدة فیما یکون منک مما ک «.3
  .53؛ نهج البالغه، نامه »هواك حیث وقع
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و خیرخواهى و «): ع(به گفته حضرت علی . فروپاشی رژیم سیاسی نیز خواهد کاست
ن که دوام جز با احاطه و اشراف آنان بر حاکمان و ای) مردم براى حکومت(گرى آنان  نصیحت

حکومت آنان را سنگین نشمارند و گفت و گو از دیر ماندن آنان بر سر کار را واگذارند، راست 
   1.»نیاید
   سیاسی–تالش همگانی براي اصالح گري اجتماعی : شیوه دستیابی به نقد. 3,2

 از آمیز بودن و ظهور اختالف سلیقه و حتى مناقشه و منازعه، در آیات الهی جمعى بودن، رقابت
کند که اصالح در امر سیاست   قرآن کریم توصیه مى2.ویژگی هاى عمومى زندگى سیاسى است

کند،  خداوند معرفى مى نیز وجهى جمعى دارد و در عین حال که مالك اصالح را شریعت 
به این ترتیب، . راهکارهاى تضمین اصالح را به عرف عقالى مومنان در هر زمان واگذاشته است

ى ناشى از اراده و قدرت انسان بوده و او مسئول خوب و بد زندگى سیاسى خود اگر فعل سیاس
است، پس او باید در برابر تمام نتایج و آثار این زندگى مواخذه شده و در برابر خداوند پاسخگو 

   3.امر به معروف و نهى از منکر جمعى، تنها طریق تحقق این مسئولیت است. باشد

ار علوي، افراد و گروه هاي سیاسی باید با خود انتقادي و خود در سیاست اخالقی فضیلت مد
خطاب ) ع(حضرت امیر . اصالحگري ، منشاء رفتار و گفتارهاي خود را به چالش انتقادي بکشند

ها گردیده؛  فرستم که دستخوش دگرگونى بدان که من تو را به شهرهایى مى«: فرماید به مالک مى

                                                             
  .؛ همان»والتصح نصیحتهم اال بحیطتهم على والة االمور و قلۀ استثقال دولهم و ترك استبطاء انقطاع مدتهم «-1
ء الى  ا التى تبغى حتى تفىاالخرى فقاتلو و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، فان بغت احدیهما على  «-2

انما المومنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم و .  امراهللا فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا، ان اهللا یحب المقسطین
  . سوره حجرات10-9؛ آیات » اتقوا اهللا لعلکم ترحمون

داود فیرحى، : به نقل از. 54، ص 1998یر، دارالبش: محمدعبدالکریم عتوم، النظریۀ السیاسیۀ المعاصر للشیعه، عمان -3
  .3شماره ، فصلنامه علوم سیاسى، » در مذهب شیعه مبانى آزادى و حزب«
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نگرند که تو در کارهاى والیان پیش از  دم در کارهاى تو چنان مىو مر. دیده گاه داد و گاهى ستم
 از این رو، ضرورت دارد تا 1.»گویى گویند که درباره آنان مى نگرى، و درباره تو آن مى خود مى

افراد، گروه ها و احزاب سیاسی نیز به مثابه تصمیم سازان جامعه به خودشیفتگی مبتال نشده و 
همان گونه که آنان سایرین را نقد می کنند، دیگران . ون از نقد نبینندچگونگی رفتار خود را مص
بر این اساس، بهتر آن است تا خود با دقت نظر کامل در عملکرد خود . نیز به نقد آنان می پردازند

  . بنگرند و آن را تصحیح نمایند
هر چند نیروهاى  -داند که همگان  نیاز نمى رهبر جامعه ى اسالمى را از آن بى) ع(حضرت امیر

هیچ کس هر چند قدر ”به گفته ایشان، .  او را در اداى امانت الهى یارى دهند-خرد و کوچک 
نیاز نیست که او را در گزاردن حق یارى کنند،  وى در حق بیشتر بود و فضیلت او در دین بیشتر، بى

دتر از آن نیست که ها وى را بى مقدار ،خر و هیچ کس هر چند مردم او را خوار شمارند، و دیده
 پرواضح است که یارى در 2.“کسى را در انجام دادن حق یارى کند یا دیگرى به یارى او برخیزد

هاى مفید و سازنده نیز از اهمیت بسزایى   بلکه ارائه مشورت؛حق تنها به پیروى و تبعیت نیست
ماعى و سیاسى و هاى رقیب به صحنه ى حیات اجت از این رو، با ورود اندیشه. برخوردار است

توان به اهداف تصویر شده براى  تر مى گیرى از اظهارنظرهاى موشکافانه آنان بهتر و سریع بهره
 .جامعه نائل شد

  شهروندي کمال گرا: ثمره و محصول نقد. 4,2

                                                             
  .53همان، نامه  .1
لیس امروء و ان عظمت فى الحق منزلته، و تقدمت فى الدین فضیلته بفوق ان یعان على ما حمله اهللا من حقه، و ال   ” .2

  .216؛ نهج البالغه، خطبه ى “امروء و ان صغرته النفوس و اقتحمته العیون بدون ان یعین على ذلک او یعان علیه
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چگونگی نقد اخالقی قدرت در سیاست علوي نشانگر شهروندي کمال گرا و وجود رابطه ویژه 
فرد مسئول و اخالق مدار با پیروي از فرامین . و ارزش هاي متعالی استبین فرد، حوزه عمومی 

نداي وجدان و عقل خودمختار در حوزه عمومی به نقش آفرینی می پردازد و شهروندي کمال گرا 
هویت شهروندي در پرتو اگاهی و عمل آزاد در . را به مثابه ثمره و محصول نقد محقق می سازد

به واقع، دولت و سلسله مراتب اقتدارآمیز سلطه هرگز . یدا می کندعرصه عمومی رشد و ارتقا پ
رفتارهاي اجبارآمیز . نخواهند توانست به شکوفایی و تعالی انسان ها در وجه ایجابی کمک کنند

هر گونه کمال گرایی در زمینه و بستر آزاد امکان پذیر . شأن انسان کمال گرا تلقی نمی شود
 تنها در وجه سلبی و به شکل زدودن موانع و حصارهاي جهل و هدایت گري دولت. خواهد بود

ورود حداقلی آن در عرصه فرهنگ . قدرت دولتی شمشیر دو لبه است. نادانی توجیه پذیر است
عمومی و صرفاً به شکل سلبی می تواند زمینه را براي تعالی ارزش هاي انسانی و الهی در فرد و 

 گرا در جامعه رهنمون سازد و ورود حداکثري آن در این جامعه فراهم کند و به شهروندي کمال
حوزه فضاي حق گروي و تعالی خواهی را تنگ تر کرده و استقبال همگانی را محدود خواهد 

  .ساخت
  اخالق فضیلت. 5,2

 سه نظریه مهم را در زمینه اخالق  3 و غایت گرا2هاي وظیفه گرا  به همراه نظریه1اخالق فضیلت
 به معناي وظیفه و Deonte  از ترکیب دو واژهDeontology واژه .دهندهنجاري تشکیل می 

Logos هاي اخالق  اي از نظریه وظیفه گرایی به مجموعه.  به معناي شناخت شکل گرفته است
به باور وظیفه گرایان، برخی اعمال فارغ از . شود که بر ارزش ذاتی اعمال تاکید دارد اطالق می

از این رو، ما بایدها و . اند د، خوب و بایسته یا نادرست و غیر اخالقینتایجی که به بار می آورن
                                                             
1 Virtue Ethics. 
2 Deontological. 
3 Teleological view. 
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نبایدها و وظایف اخالقی خود را به طور شهودي می فهمیم و براي تعیین آنها  نیازي به تعریف 
در نظریه هاي وظیفه گرایانه، الزام سیاسی بر اساس تحلیل در باب وظایف، . پیشینی سعادت نداریم

عهدات اختیاري و نه صرفاً بر اساس حمایت از خیر یا هدفی ارزش مند، توجیه می و نه به دلیل ت
بر این اساس، درستی یا نادرستی اخالقی اعمال انسانی، قطع نظر سود حداکثر، خیر مشترك . شود

در این معنا، منع یا الزام ناشی از اصل اخالقی کلی مورد داوري . و هدف غایی تبیین می شود
در مقابل، غایت گرایان مالك و معیار خوب یا بد ). 140: 1384هورتن (می گیرد اخالقی قرار 

بودن اعمال را پیامدها و نتایج عمل می دانند و هر عملی را که بیشترین و باالترین میزان خوبی 
: 1383فرانکنا (چون سعادت یا لذت را به بار آورد، به لحاظ اخالقی خوب و بایسته تلقی می کنند 

 الزام سیاسی را بر اساس هدف، غایت یا مقصد تانظریه هاي غایت گرا در پی آن است . )47- 46
؛ 96: 1384هورتن (این نظریه ها نتیجه گرا یا هدف مند نیز نامیده می شوند . توجیه و تبیین کند

  ).1380؛ و معلمی 1378بکر : ك.براي توضیح مفصل، ر
 تلقی شده و بر این باور است که براي داوري اخالق فضیلت نیز در شمار نظریه هاي غایت گرا

هاي اخالقی ضرورت دارد تا نخست تصوري از غایت اصلی زندگی یا خیر غایی و سعادت داشته 
 در برابر غایت گرایی سودگرایان 1اما این گونه از اخالق به دلیل اشتمال بر کمال گرایی. باشیم

 کمالگرا تلقی نمی شود، بلکه صرفاً غایتگرایانی بر این اساس، هر نظریه غایت گرا. قرار می گیرد
اما غایت گرایانی مثل . که به غایتی عینی و آبجکتیو اعتقاد دارند، کمال گرا نامیده می شوند

پس به معناي . را غایت تلقی می کنند کمالگرا نیستند» لذت«سودگرایان که عمدتاً امر سابجکتیو 
دگی آدمی غایتی عینی لحاظ کند، کمال گرا نامیده می عام کلمه هر متفکر اخالقی که براي زن

شود، لکن کمال گرایی معناي خاص و مضیقی هم دارد و آن هنگامی است که معتقد باشیم آن 

                                                             
1 Perfectionism. 
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این کمال گرایی ریشه در تفکر ارسطو . غایت عینی باید هماهنگ با فطرت و سرشت آدمی باشد
ایتی عینی دارد که ارزش هاي اخالقی هم پس منظور از کمال گرایی آن است که آدمی غ. دارد

جوادي (این کمال با روح و فطرت آدمی هماهنگ است . باید در پرتو آن کمال تعریف شوند
؛ 1374؛ فتحعلی 1380خزاعی : ك.؛ براي توضیح بیشتر در باره این سه نحله اخالقی، ر1390

 ).1384؛ و اترك 1382حسنین 

  فرجام سخن
به . ید که سیاست علوي بر نقد چندسویه گزاره هاي پایه داللت دارددر این نوشتار آشکار گرد

این معنا که هم قدرت مجاز است گزاره هاي پایه افراد زیر مجموعه خود را به پرسش بکشد و هم 
در این . افراد خارج از قدرت مجازند گزاره هاي پایه قدرت را مورد پرسش و انکار قرار دهند

اگر آسیب شناسی قدرت به . از چرخه عمل جمعی حذف نمی گردند» قدمنت«و نه » نقد«فرض، نه 
 در حوزه هاي اعمال قدرت منجر ایجاد تغییرات کارشناسانه در دستورالعمل هاي اجرایی

گردد، نقد اخالقی قدرت به آشکارسازي گونه هایی از نظریق قدرت می پردازد که در پس  می
پیامدگرایی «و » وظیفه گرایی اخالقی«، »الق فضیلتاخ«. رفتارها و تصمیمات سیاسی وجود دارد

ظاهر می شوند و استلزامات منطقی متفاوتی را در » عمل قدرت«از درون نقد اخالقی » سودجویانه
  .عرصه قدرت خواهند داشت

بنیان می نهد و در تقابل با دو » اخالق فضیلت«سیاست علوي نقد اخالقی قدرت را با اتکاي بر 
نقد اخالقی قدرت از طریق . را مطرح می کند» شهروندي کمال گرا«لسفه اخالق، گونه دیگر از ف

این نقد . نظریه اي خاص در فلسفه اخالق، یعنی اخالق فضیلت به این مفهوم از شهروندي می رسد
فرهنگی سه گانه، شامل انسان شناسی خردباور، دگرخواهی اخالقی و -بر پیش ساخت هاي فکري

بان قدرت اتکا دارد و گفت و شنود حقایق تلخ را فرایندي در تحقق نقد خطاپذیر دانستن صاح
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سیاسی دستیابی به نقد تحقق -با تالش همگانی براي اصالح گري اجتماعی. اخالقی مطرح می کند
  .می پذیرد و دستاورد مهم این نقد اخالقی، یعنی شهروندي کمال گرا جامه عمل می پوشد

  منابع
  .300-264، بهار و تابستان، ص ص 38-37، نقد و نظر، شماره »گرایی اخالقیسود«) 1384(اترك، حسین 

، اردیبهشت، ص ص 43، ترجمه غالمرضا گودرزي، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، شماره »نقد«) 1380(آدورنو، تئودور 
24-27.  

وزشی و پژوهشی موسسه آم: تاریخ فلسفه اخالق غرب، ترجمه گروهی از مترجمان، قم) 1378. (بکر، الرنس سی
  ).ره(امام خمینی 
 اسفند 6، سایت الکترونیکی ویستا، به روز شده در تاریخ »کمال گرایی یا تکلیف گرایی«) 1390(جوادي، محسن 

  :  و به نشانی الکترونیکی90
http://www.vista.ir/?view=article&id=210310  

، 8-7، مجله الهیات و حقوق، شماره »الزام سیاسینقد و بررسی نظریه هاي غایت گرایانه «) 1382(حسنین، محمد 
  .240-211بهار و تابستان، ص ص 

 .64-41، زمستان، ص ص 28، نامه مفید، شماره »اخالق فضیلت مدار«) 1380(خزاعی، زهرا 

 و به نشانی 90 اسفند 6، سایت اینترنتی آفتاب، به روز شده در تاریخ »منطق نقد قدرت«) 1390(خیمه دوز، محسن 
  :لکترونیکیا

http://www.aftabir.com/articles/view/politics  
  .دارالبشیر: النظریۀ السیاسیۀ المعاصر للشیعه، عمان) م1998(عتوم، محمدعبدالکریم 

  .کبیر امیر: ، تهرانفرهنگ فارسی عمید) 1384(عمید، حسن 
  .46-40، ص ص 15، معرفت، شماره »سعادت در فلسفه اخالق«) 1374(فتحعلی، محمود 

 .، زمستان3شماره ، فصلنامه علوم سیاسى، » در مذهب شیعه مبانى آزادى و حزب«) 1377(فیرحى، داود 

بازآفرینی مناظره ي فوکو و هابرماس، مطالعاتی در اندیشه ي سیاسی آلمان : قدرتنقد و ) 1385(کلی، مایکل 
  .اختران: معاصر، ترجمه فرزان سجودي، تهران

  .انتشارات علمی و فرهنگی: قدرت، فر انسانی یا شر شیطانی، ترجمه فرهنگ رجایی، تهران) 1370(لوکس، استیون 
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موسسه فرهنگی دانش و : الق غرب و در فلسفه اسالمی، تهرانمبانی اخالق در فلسفه اخ) 1380(معلمی، حسن 
  .اندیشه معاصر
: ؛ قم)سمت(سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها : فلسفه قدرت، تهران) 1379(نبوي، سیدعباس 

  .پژوهشکده حوزه و دانشگاه
 .1387انوار الهدي، : نهج البالغه، تحقیق صبحی صالح، قم

   .دانشگاه علوم اسالمی رضوي: الزام سیاسی، ترجمه محمد سالمی و دیگران، مشهد) 1384 (هورتن، جان
پژوهشکده مطالعات فرهنگی و : تفسیر و نقد اجتماعی، ترجمه مرتضی بحرانی، تهران) 1388(والزر، مایکل 

 .اجتماعی
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  ته مدار علويتعالی گرایی اخالقی و حقوق شهروندي در ساختار سیاسی شایس

  
  )استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی(پور  مهدي براتعلی

  
  چکیده

نگاه . روابط جامعه و دولت از دیرباز تامالت فراوان فلسفی و جامعه شناختی را برانگیخته است
 هر .گردد اي و ثابت، به فلسفه محدود نمی گیري از الگوهاي فراجامعه تجویزي به این روابط با بهره

تفکري که از اصول پایدار و ابدي تغذیه شده و زندگی اخالقی را بر منافع زودگذر تقدم 
در این رابطه، اندیشه شیعی، به . کند بخشد، الگویی خاص را براي زندگی اجتماعی پیشنهاد می می

و نهج البالغه او، حاوي چهارچوب هاي ویژه و شیوه هاي ) ع(طور مشخص سخنان و سیره علی 
این اندیشه دولت و جامعه را به هم پیوند زده و . اري خاص براي تنظیم روابط اجتماعی استرفت

بدین لحاظ، ساخت و عملکرد این دو . گیري مشترکی را براي آنها درنظر دارد سرنوشت و جهت
این نوشتار توام با بررسی هماهنگی ساختاري و . حوزه روابط درهم تنیده اي را بازنمایی می کنند

لکردي جامعه و دولت دینی به آزمون این فرضیه می پردازد که در ساختار سیاسی شایسته مدار عم
علوي، ایجاد و ارتقاي تعالی گرایی اخالقی در جامعه با پاسداشت حقوق شهروندي منافات ندارد، 

ت در این فرض، با انتخاب و اراده عمومی، قدر. بلکه مهم تر، با نقض آن قابل تحقق نخواهد بود
سیاسی به شایستگان اخالقی تفویض می گردد تا با پاسداشت حقوق همه شهروندان، تعالی گرایی 

  . اخالقی را در جامعه تحقق بخشند
تعالی گرایی اخالقی، حقوق شهروندي، ساختار سیاسی علوي، شایسته :  واژه هاي کلیدي

  .مداري
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نگاه . معه شناختی را برانگیخته استروابط جامعه و دولت از دیرباز تامالت فراوان فلسفی و جا
هر . گردد اي و ثابت، به فلسفه محدود نمی گیري از الگوهاي فراجامعه تجویزي به این روابط با بهره

تفکري که از اصول پایدار و ابدي تغذیه شده و زندگی اخالقی را بر منافع زودگذر تقدم 
در این رابطه، اندیشه شیعی، به . کند میبخشد، الگویی خاص را براي زندگی اجتماعی پیشنهاد  می

و نهج البالغه او، حاوي چهارچوب هاي ویژه و شیوه هاي ) ع(طور مشخص سخنان و سیره علی 
این اندیشه دولت و جامعه را به هم پیوند زده و . رفتاري خاص براي تنظیم روابط اجتماعی است

دین لحاظ، ساخت و عملکرد این دو ب. گیري مشترکی را براي آنها درنظر دارد سرنوشت و جهت
این نوشتار توام با بررسی هماهنگی ساختاري و . حوزه روابط درهم تنیده اي را بازنمایی می کنند

عملکردي جامعه و دولت دینی به آزمون این فرضیه می پردازد که در ساختار سیاسی شایسته مدار 
ا پاسداشت حقوق شهروندي منافات ندارد، علوي، ایجاد و ارتقاي تعالی گرایی اخالقی در جامعه ب

در این فرض، با انتخاب و اراده عمومی، قدرت . بلکه مهم تر، با نقض آن قابل تحقق نخواهد بود
سیاسی به شایستگان اخالقی تفویض می گردد تا با پاسداشت حقوق همه شهروندان، تعالی گرایی 

  .اخالقی را در جامعه تحقق بخشند
آنگاه تعالی گرایی . تار سیاسی شایسته مدار علوي توضیح داده می شوددر اینجا نخست ساخ

و در نهایت، حقوق شهروندي و رابطه . اخالقی در این ساختار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد
  : آن با ساختار و کارکردهاي خاص تبیین خواهد شد

  ساختار سیاسی شایسته مدار علوي
ق شهروندي بر اساس حقیقت واحدي که سیاست را در در الگوي جامعه و دولت دینی، حقو

راستاي دیانت ترسیم می کند و نظام کاملی از مناسبات اجتماعی و سیاسی را تعریف می کند، 
اگر الزم است تا سیاست شرعی در تصمیم گیري هاي کالن حضور موثر و جدي . بنیان نهاده شود

لگو، سیاست شرعی بر حسن و قبح عقلی استوار داشته باشد، این امر بدان دلیل است که در این ا
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، اصولى معروف شیعه، در »شیخ محمد رضا مظفر«. است و از احکام عقل سرپیچی نمی کند
انسان هر : کند که توضیح اسباب حکم عقل عملى و بنابراین عقل سیاسى بر حسن و قبح، تاکید مى

کند و اگر نامطلوب  ل را ستایش مىگاه سزاوار بودن فعل و کارى را ادراك نمود، فاعل آن عم
سیاسى، / این ادراك عقل عملى. کند بودن فعلى را تشخیص داد، فاعل چنین فعلى را مذمت مى

طبیعى است که  .امرى گزاف و بیجا نیست ؛ بلکه سببى دارد که باید مورد ارزیابى قرار گیرد
 فعلى از افعال موضوع عقل عملى هرگونه اقدام و عملکرد نظام شایسته مدار نیز، به این دلیل که

: حسن و قبح در دو مطلب قابل گفتن است. گیرد است، در معرض چنین مدح و ذمى قرار مى
، خصوص افعالى که سبب حسن و قبح، ادراك کمال یا نقصان آنها توسط عقل عملى )نخست(

عدم مناسبت ، امورى که سبب حکم عقل عملى به حسن و قبح آنها، مناسبت و یا )دوم(است، و 
همین احکام عقلى ناشى از این . و مفسده نوعى است) عمومى(کلى آن افعال با مصلحت نوعى 

الجرم ) مقدس(اسباب است که احکام عقال به عنوان عقال تلقى شده و ما مدعى هستیم که شارع 
بر ). 1377فیرحی : به نقل از. 228، 223: م1983/ق1403المظفر (» باید تابع آنان و حکم آنان باشد

این اساس، سیاست شرعی نه تنها فضا را بر فعالیت هاي عقلی افراد و گروه ها تنگ نمی سازد، که 
  .دقیقاً در راستاي آن نیز حرکت کرده و آن را مورد تایید قرار می دهد

هاي اجتماعی احیاء دستورات دینی و  ها و نقش خود را در فعالیت اساس برنامه) ع(حضرت علی 
دانی که  می! پروردگارا«: ایشان می فرمایند. دن اصالحات در امور زندگی مردم می داندپدیدار ش

دهیم براي رقابت قدرت و یا افزون طلبی از امور دنیا نبوده، بلکه هدف، آن است  آنچه ما انجام می
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ت که سنتهاي اسالم احیاء شده و صالح و اصالح را در سرزمین حق پدیدار نمایم تا مظلومین امنی
  1).131نهج البالغه خطبه (» یافته و حدود الهی که محجور شده، دوباره احیاء شود 

ساختار سیاسی شایسته مدار علوي به مثابه الگویی مستقل و منحصر به فرد در چگونگی تنظیم 
مناسبات قدرت در جامعه داراي ویژگی هایی چون نگرش حق مدارانه و عدالت جویانه، 

ایه حق مداري آن، اعراض از خطاپوشی و تسامح در برابر ناتوانی یا ارزشگذاري حکومت بر پ
تقصیر کارگزاران، پرهیز از تجمل گرایی و اعراض پرهیز از خودفریفتگی و گوش فرادادن به 

ذیالً هر یک از این ویژگی ها با اتکا به سخنان و سیره علوي مستند و مستدل . ستایش ها است
 :خواهد شد

 مهم ترین عنصر در این ساختار نگرش حق مدارانه : و عدالت جویانه نگرش حق مدارانه-
و عدالت جویانه است و بر این اساس ضرورت دارد تا حاکمان همواره در پی اجراي عدالت در 

گرانبهاترین چیز را براي حاکمان اقامه عدل می دانند، زیرا این امر ) ع(حضرت امیر . جامعه باشند
خواهد داشت و دل هاي آنان را  از کینه و بغض حاکمان تهی خواهد محبت مردم را به همراه 

بالطبع این امر پیوستگی بین دولت و جامعه را گسترش خواهد داد و ). 125: 1371قزوینی (ساخت 
ایشان به یکی از کارگزاران خود . حاکمان را از بیدادگري و ستم به مردم دور خواهد ساخت

الت کن و از ستم و بیداد بپرهیز که ستم رعیت را به آوارگی وادارد کار به عد«: توصیه می فرمایند
  ).445: 476نهج البالغه، حکمت (» و بیدادگري شمشیر در میان آرد

در این ساختار فضیلت گرا، مناسبات اجتماعی بر محور حق گرایی استوار است و خوار و 
خوار نزد من گرانمقدار است تا «: گرانمقداري افراد صرفاً با مالك حق و عدالت سنجیده می شود

                                                             
ء من فضول الحطام و لکن لنرد  اللهم انک تعلم و انه لم یکن الذي کان منا، منافسۀ فی سلطان و ال التماس شی «-1

  .» المعالم من دینک و نظهر االصالح فی بالدك فیأمن المظلومین من عبادك و تقام المعطلۀ من حدودك



      

            

 »نهج البالغه و علوم انسانی«دومین همایش ملّی           

 
808 

نهج (» هنگامی که حق او را بدو برگردانم و نیرومند، خوار تا آن گاه که حق را از او بازستانم
و خواري دولتمردان نیز در پرهیز از حق مداري و بهره مندي از طمع ورزي ). 37: 37البالغه خطبه 

 مدارا نکند و خود را خوار نسازد -در حق–که فرمان خدا را برپا ندارد جز کسی «: دانسته می شود
! اي مردم«: و در جاي دیگر می فرمایند). 379: 110نهج البالغه حکمت (» و در پی طمع ها نتازد

به خدا سوگند که داد ستمدیده را از آن که بر او . مرا بر کار خود یار باشید و فرمانم را پذیرفتار
نهج البالغه، (» گیرم و به ناخواه او تا به آبشخور حق کشانمستم کرده بستانم و مهار ستمکار را ب

  ).134: 136خطبه 
این نگرش ارزش هاي متعالی دینی را که در سنت نبوي جریان پیدا کرد، پیگیري حقوق باطل 

 : نشدنی جامعه و افراد می داند

 همان سنت روش کارم. با هر یک از شما در حق و وظیفه برابرم. من یکی از شمایم! اي مردم
بدانید زمین هایی که عثمان به تیول بستگان خود . پیامبرتان بوده و دستور او را به کار خواهم بست

. درآورده و اموالی که بناحق به این و آن بخشیده است، همه به بیت المال بازگردانده خواهد شد
ابم که به مهر زنان یا اگر چیزي از اموال بی! به خدا. بدرستی که حق را هیچ چیز باطل نمی کند

همانا در عدل گشایشی است و آن که عدل بر او . بهاي کنیزکان رفته باشد، آن را بر می گردانم
  ).269: 1ق، ج 1378ابن ابی الحدید (سخت باشد، ستم را سخت تر یابد 

حق گرایی نیاز به شکیبایی دارد و فرخندگی سرانجام آن مشروط به آن است که انسان خداجو آن 
  :را در صورت ضرورت علیه نزدیکان خود نیز اعمال کند

در این باره شکیبا باش و این شکیبایی را به . و حق را از آنِ هر که بود بر عهده دار، نزدیک یا دور
 بگذار، هر چند این رفتار با خویشاوندان اطرافیانت بود و عاقبت آن را با همه – خدا –حساب 

نهج البالغه،  (- و سرانجامش فرخنده–پایان آن پسندیده است دشواري که دارد چشم دار، که 
  ).338: 53نامه 
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درونی و بیرونی حکمرانان و این عنصر ارزشمند بدیل و جایگزین ندارد و مستلزم مراقبت 
هرگز هیچ چیز تو را از حق بی نیاز نگرداند و از جمله حق ها که بر «: هاي دولتی است سیاست

را بپایی و به اندازه توانت در کار رعیت کوشش نمایی، که آنچه از این توست این است که خود 
  ).345: 59نهج البالغه، نامه (» کار به دست می آوري، بهتر است از آنچه بذل می داري

 در ساختار شایسته مدار علوي حکمرانان : ارزشگذاري حکومت بر پایه حق مداري آن-
یاسی قایل نیستند و مطلوبیت آن را صرفاً در برپایی بافضیلت ارزش ذاتی براي سلطه و قدرت س

ابن . هنگام عزیمت به بصره در ذوقار فرود آمدند) ع(امام علی . حق و براندازي باطل می دانند
ناز ما به شما براي : گفتم. خدمت حضرت رفتم، دیدم نعلین خود را وصله می کند: عباس گوید

: حضرت پس از اتمام کار فرمود. است که انجام می دهیسروسامان دادن امور بیشتر از این کاري 
این را از حکومت بر ! به خدا«: فرمود. ارزشی ندارد: این یک جفت نعلین چقدر ارزش دارد؟ گفتم

  ).241: 1366شیخ مفید (» شما دوست تر دارم، مگر آن که حقی را برپا سازم یا باطلی را براندازم
 منش فردي نخبگان می تواند تاثیر بسزایی در بهبود شیوه هاي رفتاري و چگونگی زیست و

فزون تر، می توان نقش نخبگان در الگو . بخشیدن رفتارهاي افراد جامعه یا تخریب آن داشته باشد
بی . شدن براي مردم را در آموزه هاي اسالم شیعی در باب لزوم تهذیب رهبران سیاسی یافت

می ) ع( بدان حد است که حضرت امیر المومنین  سیاسی تا–اهمیتی دنیا براي رهبري مذهبی 
  :فرماید

  که) بسیار( جمعیت   را آفرید اگر نبود حضور آن  و انسان  را شکافت  دانه  که  خدایی سوگند به
   خداوند از عالمان  که  با وجود یاور و پیمانی  بر من  حجت حاضر شدند و اتمام]   با من  بیعت براي[ 

  ننشینند، هر آینه  بر جاي   ستمدیدگان  و گرسنگی  گردنکشان بر شکمبارگی در برا  که گرفته
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 و آنگاه  پوشیدم  می  چشم  از آن  گذشته  و چون انداختم  می  را بر گردنش  شتر خالفت ریسمان
 1).3نهج البالغه خطبه ( فروتر است  اي  بز ماده  از عطسه  شما نزد من  دنیاي  این یافتید که درمی 

یستگان اخالق مدار عرصه سیاست را تجلی عامل مشروعیت خویش، یعنی همان ارزش ها و شا
در این معنا، فرمان الهی و پیروي حق و عدالت در هماهنگی با . اخالقیات استوار و ابدي می دانند

 :هم تصویر می گردند و جدایی ناپذیر تلقی می شوند

... را دیدار کرد و ظرفی سرپوشیده آورد و شگفت تر از آن این که شب هنگام کسی ما ... 
 با روغن و قند آغشته، چنانش ناخوش داشتم که گویی آب دهان مار -سرشته–درونش حلوایی 

صله است یا زکات یا براي رضاي خداست که گرفتن : گفتم. بدان آمیخته یا زهر ما بر آن ریخته
مادر بر تو «: گفتم. است) هدیه(غان نه این است و نه آن، بلکه ارم: صدقه بر ما نارواست؟ گفت

آمده اي مرا از راه دین خدا بگردانی یا خرد آشفته اي یا دیو گرفته یا بیهوده سخن می . بگرید
رانی؟ به خدا اگر هفت اقلیم را به آنچه زیر آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی نمایم و 

 نخواهم کرد و دنیاي شما نزد من خوارتر است از پوست جوي را از مورچه اي بناروا بربایم، چنین
علی را چه کار با نعمتی که نپاید و . برگی در دهان ملخ که آن را می خاید و طعمه خود می نماید

  ).259: 214نهج البالغه خطبه (» لذتی که به سرآید
 در ساختار : اعراض از خطاپوشی و تسامح در برابر ناتوانی یا تقصیر کارگزاران-
یاسی شایسته مدار ارزش ها بر افراد مقدم شمرده می شوند و هرگز ناتوانی و تقصیر کارگزاران، س

حتی در باالترین سطوح قدرت نادیده انگاشته نمی شود و با واکنش سریع اصالح گرانانه روبرو 

                                                             
لنسمه لوال حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر، و ما اخذ اهللا علی العلما ان اما و الذي فلق الحبه و براء ا« -1

الیقاروا علی کظه ظالم و السغب مظلوم اللقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکاس اولها و اللفیتم دنیاکم هذه 
  .»ازهد عندي من عفطه عنز
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. می شود، زیرا عدم تصحیح آن می تواند به شناسایی و تعمیم یابی ناراستی و کژي منجر گردد
  : حضرت در برابر بی لیاقتی یا تخلف یکی از والیان خود، بی درنگ او را برکنار کرده و نوشت

همانا موعظه اي از جانب پروردگارتان آمد، پس تمام کنید پیمانه و ترازو را به عدالت و از مردمان 
براي شما باقی گذاشته خدا از . چیزي را کم نگذارید و در زمین نکوشید در حالی که مفسد باشید

هر گاه نامه من به تو رسید، ). 86-85: هود(بهرت است اگر مومن باشید و من بر شما نگهبان نیستم 
آنچه از کار ما در دست توست، حفظ کن تا کسی را به سوي تو بفرستم و آنها را از تو تحویل 

ه من آنها را به تو می دانی ک! بارالها« : سپس حضرت به سوي آسمان نگریسته می فرمایند. »بگیرد
  ).144: 4ق، ج 1387محمودي (ستم بر بندگانت و به ترك حق تو فرمان نداده ام 

تجمل گرایی قدرتمندان عرصه سیاست بر شکل گیري طبقه اي :  پرهیز از تجمل گرایی-
در این فرض، ویژگی . ویژه و تقسیم طبقاتی جامعه بر اساس مالك هایی ناعادالنه خواهد انجامید

به گفته . راتیک رژیم سیاسی به ماهیتی الیگارشیک و غیر فضیلت مند تغییر خواهد یافتاریستوک
که خدا بر پیشوایان دادگر واجب فرموده خود را مردم ناتوان برابر نهند تا ) بدرستی(«ایشان، 

  ).242: 209نهج البالغه، خطبه (» مستمندي، تنگدست را به هیجان نیارند و به طغیان واندارد
اولویت یابی ارزش ها : اض پرهیز از خودفریفتگی و گوش فرادادن به ستایش ها اعر-

و شایسته ساالري در ساختار و عملکردهاي سیاسی جایی بریا خودفریفتگی و گوش فرادادن به 
بپرهیز از خودپسندیدن و به خودپسندي «: می فرمایند) ع(حضرت . ستایش ها نخواهد گذاشت

ست داشتن، که اینها از بهترین فرصت هاي شیطان است تا بتازد و مطمئن بودن و ستایش را دو
در صفین ) ع(روزي امام علی ). 340: 53نهج البالغه، نامه (» کرده هاي نیکوکاران را نابود سازد

بلند شد و حضرت را ستود و درود فراوان ) ع(مردي هنگام سخنرانی امام . مشغول سخنرانی بودند
  :پاسخ فرمودندحضرت در . بر او فرستاد
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و در دیده مردم پارسا، زشت ترین خوي والیان این است که خواهند مردم آنان را دوستدار ... 
بزرگ منشی شمارند و کارهایشان را به حساب کبر و خودخواهی بگذارند، و خوش ندارم که در 

یش را و بسا مردم که ستا. خاطر شما بگذرد که من دوستدار ستودنم و خواهان ستایش شنودن
دوست دارند از آن پس که در کاري کوششی آرند، لیکن مرا به نیکی مستایید تا از عهده حقوقی 

پس با من چنان که با سرکشان . که مانده است برآیم و واجب ها که برگردنم باقی است، ادا نمایم
یی آمیزش گویند، سخن مگویید و چونان که با تیزخویان کنند از من کناره مجویید و با ظاهرآرا

مدارید و شنیدن حق را بر من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید، چه آن کس که 
سخن حق بر او گران افتد و نمودن عدالت بر وي دشوار بود، کار به حق و عدالت کردن بر او 

ا پس، از گفتن حق یا راي زدن در عدالت باز مایستید که من برتر از آنم که خط. دشوارتر است
کنم و نه در کار خویش از خطا ایمنم مگر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بر آن 

  ).250-249: 216نهج البالغه، خطبه (تواناتر است 
  :در سیاست علوي، فرایند شایسته ساالري سیاسی این گونه ترسیم می گردد

در نماز، .  شنید و اجابت کردخدایا، من نخستین کسى هستم که به تو روى آورد، و دعوت تو را
کسى از من جز رسول خداصلى اهللا علیه وآله وسلم پیشى نگرفت، همانا شما دانستید که سزاوار 

ها و احکام مسلمانان والیت و رهبرى یابد، و امامت  بخیل بر ناموس و جان و غنیمت نیست
نیز لیاقت رهبرى ندارد تا با دار شود، تا در اموال آنها حریص گردد، و نادان  مسلمانان را عهده

تواند رهبر مردم باشد، که با ستم،  نادانى خود مسلمانان را به گمراهى کشاند، و ستمکار نیز نمى
المال و رشوه خوار  حق مردم را غضب و عطاهاى آنان را قطع کند، و نه کسى که در تقسیم بیت

وه گرفتن حقوق مردم را پایمال، و حق تواند امام باشد، زیرا که براى داورى با رش در قضاوت نمى
صلى اهللا علیه وآله وسلم را ضایع  رساند، و آن کسى که سنت پیامبر اکرم را به صاحبان آن نمى



  

      

813 علوم سیاسیمجموعه مقاالت محور                                                                         

: 4نهج البالغه، خطبه (کشاند  کند، لیاقت رهبرى ندارد، زیرا که امت اسالمى را به هالکت مى مى
131.(  

سته ساالري را در همه اجزاي سازمان سیاسی نظام هم چنین، آن حضرت بهره مندي از ویژگی شای
پس در کار عامالن خود بیندیش و ) اى مالک(«: دینی تسري بخشیده و به مالک سفارش می کند

آنان را پس از آزمایش به کار بگمار و هرگز به میل خود و بى مشورت دیگران به کارى 
هاي ذاتی و کارکردي دست اندرکاران  و ناشایستگی 1).53نهج البالغه نامه (» مخصوصشان مدار

را هنگامی که از ضعف تشخیص یا کوتاهی مدیریتی مسئوالن سیاسی باال نشات بگیرد، به آنان 
به خوبى باید بدانى هر عیبى در «: منتسب کرده و ضرورت پاسخگویی آنان را گوشزد می نماید

نهج البالغه نامه (»ن خواهى بودخبر باشى، شخصاً مسؤول آ منشیان تو یافت شود که تو از آن بى
53.(  

آن حضرت در آغاز خالفت خویش همه والیان عثمان به جز ابوموسى اشعرى را معزول ساخت و 
ها، به ویژه معاویه،  هاى کسانى چون مغیره بن شعبه و عبداهللا بن عباس در ابقاى موقت آن به توصیه

با راى . حق نیک خواهى و اطاعت مسلم استتو را «: مغیره به امام سفارش می کرد. گوش فرا نداد
معاویه را . درست امروز کار فردا را سامان توانى داد و با تباهى امروز کار فردا را تباه خواهى کرد

بر سر کارش نگهدار و همه عامالن عثمان را بر کارشان نگهدار و چون اطاعت آوردند و از 
از دگر سو، او حتی  ).340: م1983/ق1403طبري (»سپاهیان بیعت گرفتند، تغییرشان بده یا واگذار

حاضر نشد دو صحابی معروف پیامبر، طلحه و زبیر را که والیت بصره و کوفه را درخواست 
امام در پاسخ به ابن عباس که ابقاى . بن قیس را به کار بگمارد داشتند و رهبران قبایلى چون اشعث 

این که گفتى «: را به ایشان توصیه کرده بود، فرمودموقت معاویه و دادن امتیاز به طلحه و زبیر 

                                                             
  .»تولهم محاباة و اثرةثم انظر فی امور عمالک فاستعملهم اختبارا و ال «-1
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نگاهش دارم به خدا تردید ندارم که از لحاظ کار دنیا نکو است و به صالح است، اما تکلیفى که 
کند که هیچ کدامشان را به کار  بر گردن دارم و معرفتى که از حال عملشان دارم ایجاب مى

 طور در پاسخ به جمعى از یاران خود که به آن و همین ).342: م1983/ق1403طبري (» نگمارم
به این گروه که به طمع دنیا تو را ترك گفته و به سوى معاویه «حضرت توصیه کرده بودند تا 

المال اندکى بیشتر بدهید و این گروه از اشراف عرب و قریش را بر موالى و عجم  اند، از بیت رفته
  :، می فرماید»برترى دهید

وجو کنم و به جهت پیروز شدن و  اهید که پیروزى را در چهره ظلم و ستم جستخو آیا از من مى
اى در آسمان  تابد و ستاره ماندن جمعى، ستم روا دارم؟ به خدا سوگند، تا هنگامى که خورشید مى

همانا اعطا و بخشش مال در غیر حق و غیرمجراى آن اسراف . ساطع است، این کار را نخواهم کرد
 ).108: 1983لمجلسی ا(و تبذیر است 

بدین ترتیب، در شایسته ساالري علوي نمی توان امیدوار بود که غیرشایستگان به پیشبرد اهداف 
جامعه کمک قابل توجهی بکنند و پایداري حکومت نیز با سودجستن از افراد ناسالم هدف دانسته 

  . نمی شود
  تعالی گرایی اخالقی

اد و گروه ها ملزم به پاسداشت ارزش ها و پذیرش در ساختار سیاسی شایسته مدار علوي، افر
این امر از خدامحوري در جامعه . مرجعیت نهایی این ارزش ها در زندگی فردي و اجتماعی هستند

ژرفاى روحشان را عظمت آفریدگار ) مؤمنان(«: می فرماید) ع(حضرت علی . دینی نشات می گیرد
 عامل انتظام بخش خدامحوري 1.»رد استلبریز کرده است، پس هرچه جز او، در نگاهشان خ

موجب می شود تا فرد و گروه هاي سیاسی به فرمان الهی پاي بند بوده و مرتکب تخلفات فردي و 

                                                             
  .»عظم الخالق فى انفسهم فصغر ما دونه فى اعینهم «-1
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به من دهند تا  هاست،  به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان«: اجتماعی نگردند
» اى ناروا بگیریم، چنین نخواهم کرد مورچهکه پوست جوى را از  خدا را نافرمانى کنم، در این 

نیز باید ) و در این جا، رهبران احزاب سیاسی(بدین سان، رهبران جامعه ). 215نهج البالغه خطبه (
بیش و پیش از این که راهبري جامعه و افراد را برعهده گیرند، خود به ارزش هاي دینی مورد 

این امر ضرورت دارد در . خود را اثبات کرده باشندپذیرش جامعه کامالً وفادار بوده و پاي بندي 
  : حضرت می فرماید. رفتار و عمل آنان تجلی پیدا کرده باشد

خویش  هر که خود را پیشواى مردم قرار دهد، باید پیش از تعلیم و تربیت دیگران به تعلیم و تربیت
رفتار باشد، و آن که خود را که با زبان باشد، با سیرت و  بپردازد، و باید این تربیت، پیش از آن

تر به تعظیم است از آن که دیگرى را تعلیم دهد و تربیت نماید  تعلیم دهد و تربیت کند، شایسته
  ).73نهج البالغه حکمت (

شایسته مداري دینی . منبع مهم و تغذیه کننده تعالی گرایی اخالقی فرامین الهی و سنت نبوي است
چون کار ... «: می فرمایند) ع(حضرت . زام به این منبع می داندخود را موظف به بهره گیري و الت

حکومت به من رسید به کتاب خدا و آنچه براي ما مقرر نموده و ما را به حکم کردن بدان فرموده 
نهج البالغه (» نگریستم و از آن پیروي کردم و به سنتی که رسول خدا نهاده است و بر پی آن رفتم

ن فرض، خوداصالح گري ضرورتی اجتناب ناپذیر در پیگیري اخالقیات در ای). 239: 205خطبه 
 :فردي و اجتماعی است

خدایا تو می دانی آنچه از ما رفت نه به خاطر رغبت در قدرت و نه از دنیاي ناچیز خواستن زیادت، 
بلکه می خواستیم نشانه هاي دین را به جایی که بود بنشانیم و اصالح را در شهرهایت ظاهر 

ا گردد انیم، تا بندگان ستمدیده ات را ایمنی فراهم آید و حدود ضایع مانده ات اجرگرد
  ).129: 131البالغه خطبه  نهج(
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ساختار شایسته مدار پاسدار این ارزش ها بوده و تالش می کند تا تعالی اخالقی را در جامعه ایجاد 
  :کرده و ارتقا بخشد

اهنگ، تن هاشان عیان، خردهاشان از آنان نهان، در اي مردم رنگارنگ، با دل هاي پریشان و ناهم
شناخت حق شما را می پرورانم، همچون دایه اي مهربان و شما از حق می رمید چون بزغالکان از 

هیهات که به یاري شما تاریکی را از چهره عدالت بزدایم و کجی را که در حق راه . شیر غران
  ).129: 131نهج البالغه، خطبه (یافته، راست نمایم 

از این رو، در جامعه دینی رهبران و کارگزاران حکومتی ثابت قدم و استوار در مسیر پروردگار 
در این فرض، سالمت . گام برداشته و به انحراف هاي اخالقی و سیاسی تن در نخواهند داد

ساختارها و کارکردهاي عمومی تضمین شده و برتري جویی هاي سیاسی به اولویت نخست براي 
و به همین ترتیب، دست یابی به قدرت سیاسی . ت اندرکاران عرصه سیاست تبدیل نمی شوددس

گروه هاي ناهمسو و غیر . هدفی نخواهد بود که به هر قیمت و به هر شیوه اي باید بدان دست یافت
همفکر دشمن تلقی نشده و تالش نمی گردد تا با وارد ساختن تهمت هاي ناروا آنان را از صحنه 

در منابع دینی فردیت فرد با عزت و کرامت او گره خورده است و تالش می .  حذف کردسیاست
هم او ملزم به پاسداري . گردد تا این مفهوم اخیر در روابط اجتماعی و سیاسی هیچ گاه آسیب نبیند

حضرت فردى را که به دنبال . از کرامت خویش است و هم حاکمان جامعه حق نقض آن را ندارند
باز گرد؛ چرا که پیاده حرکت کردنِ شخصى «: در حرکت بود، با این سخن بازداشتمرکب او 

نهج البالغه (» مانند تو در رکابِ مثلِ من، مایه غرور براى والى و ذلت و خوارى براى مؤمن است
 ).322حکمت 

به لحاظ درون سازمانی نیز، پاسداشت ارزش ها موجب می شود تا این عامل بر دستورات درون 
» مخلوق را طاعتى نیست آن جا که خالق را نافرمانى آید«وهی اولویت داده شود، زیرا گر

قابل در روابط میان افراد و و به همین ترتیب، حقوق و وظایف مت). 165البالغه حکمت  نهج(
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حق و وظیفه دو روي یک سکه اند که . هاي سیاسی با یکدیگر نیز مورد احترام قرار می گیرد گروه
یک از آن دو براي فرد یا گروهی مستلزم شناسایی همان حق یا وظیفه براي دیگران نیز وجود هر 

که او را  که بر او نیز حقى است؛ و بر او حقى نیست جز آن کسى را حقى نیست جز آن«. هست
  ).216نهج البالغه خطبه (» حقى بر دیگرى است

 نهادینه سازي گفتگوهاي عقالنی ساخت نوینی از اخالقیات اجتماعی و سیاسی بر اساسمی توان 
 سیاسی برتر و بازآفرینی و تجدیدنظرخواهی –در این فرض، ساخت اخالق اجتماعی . امید داشت

در اخالقیات گذشته، به معناي نفی میراث گذشته نیست، بلکه با بهره گیري از عقالنیت تفاهمی، و 
.  زندگی اجتماعی بهتر دست یافتنه ابزاري، می توان به هدف ارزش هاي متعالی دینی در عرصه

از این منظر، عقالنیت تفاهمی در نقطه تعارض با ارزش هاي دینی تصویر نمی گردد، بلکه این 
عقالنیت می تواند افق هاي دور دستی را بر روي ما بگشاید که از طریق سلطه عقالنیت تک ذهنی 

  . دست یافتنی نیست
، مسئولیت، بی ارزش تلقی کردن آن، خدمت به نوع نگرش به قدرت در شایسته ساالري علوي

این نگرش . مردم، اقامه عدل و به طور کلی، تحقق بخشیدن به هدف هاي متعالی و معنوي است
اخالقی نافی انحصارطلبی هاي غیر شایسته ساالر و صرفاً متعصبانه و منفعت طلبانه فردي و گروهی 

 حکومت را از سوي خود این گونه بیان مبناي پذیرش) ع(حضرت امیر . در عرصه سیاست است
اگر خداوند از عالمان پیمان سخت نگرفته بود که در برابر شکم بارگى ستمگر و «می کنند که 

گذاشتم و  گرسنگى ستم دیده هیچ آرام و قرار نگیرند، بى تامل رشته حکومت را از دست مى
نهج البالغه (» کشیدم نارى مىانگاشتم، و چون گذشته، خود را به ک پایانش را چون آغازش مى

 :او هم چنین، می افزاید). 3خطبه 

دانى که جنگ و درگیرى ما براى به دست آوردن قدرت، حکومت دنیا و ثروت  خدایا، تو مى
هاى  هاى حق و دین تو را به جایگاه خویش بازگردانیم، و در سرزمین خواستیم نشانه نبود، بلکه مى
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ات در امن و امان زندگى کنند، و قوانین و مقررات  ندگان ستمدیدهتو اصالح را ظاهر کنیم، تا ب
  ).131نهج البالغه خطبه (فراموش شده تو بار دیگر اجرا گردد 

آن حضرت در برابر نادیده گرفتن حق خود براي حکومت، سکوت را مناسب ترین شیوه تلقی 
بر دیگرى ستم نشود، خود را بدان راه باشد و جز بر او،  کرده و تا زمانى که اوضاع مسلمانان روبه

  ).74نهج البالغه خطبه (پاي بند می داند 
جا که دیدم  تا آن... رود، برخاستم و حکومت را پذیرفتم  از بین مى) ص(وقتى دیدم دین محمد 

را نابود سازند؛ پس ترسیدم که اگر اسالم ) ص(خواهند دین محمد گروهى از اسالم بازگشته و مى
اى در آن بینم یا شاهد نابودى آن باشم که مصیبت آن بر من   یارى نکنم، رخنهو طرفدارانش را

  ).62نهج البالغه نامه (تر از رها کردن حکومت بر شماست  سخت
ترسیدم که اگر اسالم و طرفدارانش را یارى «و خالفت را در زمانی می پذیرند که به گفته ایشان، 

پس در میان آن  «1).62نهج البالغه نامه (» ى آن باشماى در آن بینم یا شاهد نابود نکنم، رخنه
  2).121نهج البالغه خطبه (» پا خاستم تا باطل از میان رفت و دین استقرار یافت آشوب و غوغا به

این امر به خوبی آشکار می سازد که کسب قدرت سیاسی براي تحقق بخشیدن به اهداف متعالی 
ند ارزشمند تلقی گردد و قدرت سیاسی به خودي خود معنوي و برقراري عدالت اجتماعی می توا

زند، از ابن عباس  آن حضرت زمانی که کفش خود را وصله مى. ارزشمند به شمار نمی آید
در این هنگام، امام این سخن . »!ال قیمۀ لها«: دهد ابن عباس پاسخ مى» ما قیمۀ هذا النعل؟«: پرسد مى

سوگند به خدا که همین کفش کهنه و پاره «اید که به یاد ماندنی و تاریخی را بیان می فرم

                                                             
  .»فخشیت ان لم انصر االسالم و اهله ان اري فیه ثلما او هدماً «-1
  .»فنهضت فی تلک االحداث، حتی زاح الباطل و زهق و اطمان الدین و تنهنه «-2
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که حقى را با آن به پا دارم، یا باطلى  تر است، مگر این بر شما محبوب ارزش، نزد من از حکومت  بى
  ). 33نهج البالغه خطبه (» را دفع کنم

پیامد پیگیري و تحقق بخشیدن به این اهداف نیز ایجاد پیوند مستحکم میان 
  : مردم استحاکمان جامعه و 

همانا برترین چشم روشنى زمامداران، برقرارى عدل در شهرها و آشکار شدن محبت مردم به رهبر 
آید، و خیرخواهى آنان زمانى است  ها پدید نمى هاى رعیت جز با پاکى قلب است، که محبت دل

ذاشته بار سنگینى را بر دوش رعیت نگ که با رغبت و شوق پیرامون رهبر را گرفته، و حکومت 
  ).53نهج البالغه نامه (باشد، و طوالنى شدن مدت زمامدارى بر مردم ناگوار نباشد 

. و فزون تر، در تعالی گرایی اخالقی اهداف الهی حکومت با خواست همگانی گره خورده است
همان گونه که حکومت ها باید ارزش هاي دینی را پاس بدارند، تامین رضایت عمومی و بهره 

ز حمایت عمومی نیز در شمار این ارزش ها امري پسندیده تلقی شده است؛ به مندي حکومت ا
حضرت در . طوري که این امر نقش تعیین کننده اي در ایجاد حس اعتماد عمومی خواهد داشت

ترین کارها نزد تو امورى باشد که با حق  باید پسندیده«: فرمان خود به مالک اشتر یادآور می شوند
تر است؛ زیرا خشم توده مردم خشنودى خواص   با رضایت توده مردم هماهنگتر، و و عدل موافق

» پذیر است  عامه مردم جبرانکند، و ناخشنودى خواص و اطرافیان با رضایت را بى اثر مى
کند اگر مردم به تو مراجعه کردند با بذل  و در بخش دیگر از آن سفارش مى). 53البالغه نامه  نهج(

ن بگشاى و اگر کارى برایشان انجام ندادى با خوشرویى و عذرخواهى، از و بخشش گره از کارشا
  ).53نهج البالغه نامه (ناراضى شدن و فاصله گرفتنشان از حکومت جلوگیرى کن 

بدین ترتیب، گسترش روحیه مودت و دوستی میان قدرتمندان و مردم از مصادیق این تعالی گرایی 
قی، کسب قدرت سیاسی موجب تفاخرطلبی و کوچک در تعالی گرایی اخال. به شمار می آید

این روحیه بروز هرگونه خطا را چه در دست اندرکاران عرصه سیاست . شمردن مردم نخواهد شد
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و چه در مردم محتمل و قابل اغماض می داند؛ به طوري که این خطا دست مایه جدایی ها و 
 . سخت گیري ها نمی شود و اصالح گري مدنظر قرار می گیرد

قلب خویش را نسبت به مردم، سرشار از رحمت و محبت و لطف کن، و در برابر آنان همچون 
اى مباش که خوردن آنان را غنیمت شمارى؛ زیرا آنان دو گروه بیش نیستند؛ یا  حیوان درنده

هایى به  زند و ناراحتى هایى همچون تو که گاه از آنان لغزش سرمى برادران دینى تو هستند یا انسان
از عفو و گذشت . شود گردد و به دست آنان عمدا یا به اشتباه کارهایى انجام مى ان عارض مىآن

نهج البالغه (ها عطا کن که دوست دارى خداوند از عفوش به تو عنایت کند  خود، آن مقدار به آن
  ).53نامه 

ی اخالقی آن حضرت استبداد و شورش را دو امر نکوهیده اعالم می کنند که با هدف تعالی گرای
من جریان عثمان را به نحو خالصه و جامع براى شما ... «: در کسب قدرت سیاسی در تعارض است

از اهالى کوفه، مصر، (کنم؛ عثمان استبداد ورزید و چه بد استبدادى، و شما شورشیان  بیان مى
ایشان ). 30 نهج البالغه خطبه(» نیز بیتابى کردید و از حد گذراندید، و چه بیتابى زشتى) مدینه

مگو من «: به شمار می آورند) دولت(و قدرت مادي ) دین(استبداد را عامل نابودي قدرت معنوي 
کنم و باید اطاعت شود؛ زیرا این کار موجب دخول فساد در قلب  مأمورم و مسؤولیت دارم، امر مى

و در سخنى . )53نهج البالغه نامه (» و خرابى دین و نزدیک شدن تغییر و تحول در قدرت است
دیگر، نافرمانى مردم از حکومت و زیاده طلبی و استبداد زمامداران را رابطه اي ناسالم در کسب و 

  :استقرار قدرت سیاسی می دانند
طلبى و  اگر مردم بر زمامدارن چیره شوند و نافرمانى کنند، و یا زمامداران در برابر مردم زیاده

هاى ستم آشکار، نیرنگ بازى در دین  رود و نشانه ن مىاستبداد پیشه سازند، وحدت کلمه از بی
فراوان، راههاى شناخته شده سنتها متروك، هواپرستى رایج، احکام دین تعطیل، کینه توزى و بد 
دلى فراوان خواهد شد، و مردم در برابر تعطیل شدن حق و رواج باطل بى تفاوت، نیکان خوار و 
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نهج البالغه (الهى بر بندگان بزرگ و دردناك خواهد شد ذلیل، اشرار و بدان قدرتمند و کیفر 
  ).216خطبه 

بر اساس آموزه هاي دینی، پایه و اساس رابطه اطاعت در جامعه سیاسی حاکمیت امر الهی و 
از این رو، اطاعت از بندگان خدا هنگامی که به مخالفت با اوامر الهی . اطاعت از فرامین اوست

 و اصوالً پذیرش رابطه اطاعت در 1).165نهج البالغه حکمت (بیانجامد، مجاز نخواهد بود 
: می فرماید) ع(از این رو، حضرت علی . چارچوب بیعت نیز ارجاع به امر خدا و رسول او می کند

گیریم و اگر بر آن وفادار نماندم، هیچ  ما از شما به شرط اطاعت از خدا و رسول خدا بیعت مى«
المجلسی (» قرآن راهنماى ما و شماست. شما هم بیعتى نیستاطاعتى بر شما نیست و بر گردن

این سخنان بدان معنا خواهد بود که در سلسله مراتب اداره جامعه یا یک  2).27: 32م، ج 1983
سازمان سیاسی نباید مبناي اطاعت و پذیرش اوامر صرفاً تقدم و برتري افراد در جایگاه سازمانی 

ازین و بنیان هاي دینی به هیچ وجه مورد پذیرش قرار نگرفته و در این فرض، مخالفت با مو. باشد
بر این اساس، قدرت . باید به قطع این پیوندها یا نادیده گرفتن این گونه دستورات منجر شود

سیاسی با تعالی گرایی اخالقی رابطه خود را حفظ کرده و نشانی از قدرت طلبی هاي غیر الهی 
  .  نخواهد داشت

  حقوق شهروندي
به معناي شناسایی توانایی افراد براي داوري در مورد چهارچوب هاي اساسی » شهروندي«فهوم م

در این فرض، هویت فرد به حس . زندگی خود، فارغ از نژاد، مذهب، طبقه و جنسیت است
این موقعیت، کمکی را که یک فرد خاص به . عضویت داشتن در یک جامعه گسترده داللت دارد

                                                             
  .» ال طاعۀ لمخلوق فی معصیۀ الخالق« -1
على طاعۀ اهللا و سنۀ رسوله و ان لم نف لکم فال طاعۀ لنا علیکم و ال بیعۀ فى اعناقکم و القرآن امامنا و نبایعکم « -2

  .»امامکم
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اي از حقوق انعکاس  این استقالل در مجموعه. دهد پذیرد و به او استقالل می میکند،  آن جامعه می
اند، لکن، همیشه بر  هاي مختلف متفاوت ها و مکان کند که هر چند از نظر محتوا در زمان پیدا می

بدین لحاظ، این مفهوم از . پذیرش کارگذاري و فاعلیت سیاسی دارندگان آن حقوق دخالت دارند
شهروندي موقعیتی است که فرد با .  مشارکت در زندگی عمومی حکایت می کندوجود اخالق

تواند در یک جامعه سیاسی، اخالقی شده و زندگی خود را بر اساس  برخورداري از آن می
  .هاي اجتماعی ساماندهی کند هاي متقابل و بر اساس موازین و تعادل حقوق و مسئولیت وابستگی

 گرایی اخالقی در ساختار سیاسی شایسته مدار علوي با حقوق اکنون سخن این است که تعالی
شهروندي چه نسبتی دارد؟ آیا می توان با استناد به لزوم اخالقی کردن جامعه، حقوق شهروندي را 
سلب کرده یا احیاناً محدود ساخت؟ مهم ترین عنصر در حقوق شهروندي به رسمیت شناختن حق 

بپرهیز از مقدم داشتن خود ... «: می فرمایند) ع(حضرت امیر . مساوي افراد در زندگی عمومی است
همچنین ایشان این تساوي را بر ). 340: 53نهج البالغه نامه (» در اموري که مردم در آن مساویند
» پس باید کار مردم در آنچه حق است نزد تو یکسان باشد«: پایه حق و عدالت تصویر می کنند

 ).344: 59نهج البالغه نامه (

البته رعایت حقوق شهروندي به معناي آن نیست که همگان در عهده دار شدن مسئولیت هاي 
مبادا نکوکار و بدکار در دیده ات برابر «:  سیاسی به طور یکسان و برابر نگریسته شوند-اجتماعی

مبادا بزرگی ... آید که آن، رغبت نکوکا را در نیکی کم کند و بدکردار را به بدي وادار نماید 
کسی موجب شود که رنج اندك او را بزرگ شماري و فرودي رتبه مردي سبب شود کوشش وي 

 ). 331 و 328: 53نهج البالغه نامه (» را خوار به حساب آري

کال زیر مطرح کرده و با اهمیت آموزه برابري خواهی شایسته مدار حقوق شهروندي را در اش
  :شمرد می
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 جامعه ارزش مدار یکسان و مساوي تلقی می گردند  شهروندان: برابري در استیفاي حقوق-
  ):ع(به فرمایش حضرت . و توانایی و توانمندي مالکی براي استیفاي حقوق شمرده نمی شود

 و   و سپاهیان  باش  فروتن  تو را آفریده  که  برابر خدایی  مجلس  و در آن  نشین  عمومی در مجلس
   با تو گفتگو کند بی  مردم  آن  باز دار، تا سخنگویی بان، از آنان نگهبانانند یا تو را پاس  را که یارانت

 نخوانند   را پاك هرگز امتی«: فرمود  می  که  خدا بارها شنیدم  از رسول  من  در گفتار که درماندگی
   1).53نهج البالغه نامه ( را از توانا نستانند   ناتوان  در گفتار درمانند، حق  امت  در آن که

اشراف ! یا امیرالمومنین: به او گفتند) ع(ین ترتیب، آنگاه که گروهی از یاران نزدیک امام به هم
عرب و قریش را بر مولی و عرب برتري بده و از این اموال به آنان و کسانی که بیم مخالفت و 

حضرت در پاسخ . گریز به سوي معاویه می رود، عطا کن، چرا که اصل حکومت در خطر است
! مرا فرمان می دهید تا پیروزي را بجویم به ستم کردن در باره آن که والی اویم؟ به خدا«: فرمودند

اگر مال از آنِ من بود، . که نپذیرم تا جهان سرآید و ستاره اي در آسمان پی ستاره اي برآید
نهج (»  تا چه رسد که مال مال خداست– که چنین تقسیم سزاست –همگان را برابر می داشتم 

  ).124: 126ه، خطبه البالغ
 استیفاي برابر حقوق در شایسته : پرهیز از مجازات بر اساس توهم و خیال پردازي-

حضرت . مداري علوي امتیاز ویژه و منحصر به فرد خود را در مجازات نیز به نمایش می گذارد
  :پس از ضربت خوردن و هنگامی که در بستر بود، در مورد قاتل خود فرمودند

اگر .  که در بند شماست، مدارا کنید و از همان شیري که من می نوشم به او بنوشانیدبا این مردي
جان بدر برم خودم می دانم با او چه کنم و اگر از شمشیر او به عالم دیگر رفتم و خواستید قصاص 
                                                             

   و شرطک  احراسک  من  و اعوانک  جندك  و تقعد عنهم  خلقک  الذي  هللا  فیه  فتتواضع  مجلسا عاماً  لهم و تجلس -1
 ال   امۀ  تقدس من:  غیر موطن  فی  یقول-   و آله ا علیه ا صلی  رسول سمعت   فانی  غیر متتعتع  متکلمهم  یکلمک حتی

  . غیر متتعتع  القوي  من  فیها حقه خذ للضعیف یؤ
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دي به از تع! این فرزندان عبدالمطلب... مبادا او را مثله کنید . کنید او را با یک ضربه شمشیر بکشید
جان و مال مردم دوري کنید، نبینم شما پس از مرگ من به نام این که امیرالمومنین را کشته اند، 

: 1361صدر (دست به خون مردم بیاالیید و کسانی را به نام محرك و معاون جرم به قتل برسانید 
35.(  
تلقی می گردند  در این نظام، دولتمردان و شهروندان یکسان : تساوي همگان در برابر قانون-

و تعالی گرایی اخالقی براي همگان مهم جلوه می کند و به مثابه تزویري بر پرده پوشی قدرت 
به خدا من شما را به طاعتی برنمی انگیزم جز که خود پیش از شما به ! اي مردم«: نمایان نمی گردد

» آن را فرومی گذارمگزاردن آن برخیزم و شما را از معصیتی بازنمی دارم جز آن که پیش از شما 
  ).181: 175نهج البالغه، خطبه (
 شهروندان جامعه شایسته داراي کرامت ذاتی تلقی : حفظ حرمت همگان و کرامت انسانی-

با آنان فروتن «، )ع(به فرمایش حضرت . می گردند و احترام آنان به طور برابر پاس داشته می شود
شم بنگر به همگان خواه به گوشه چشم نگري و باش و نرمخو و هموار و گشاه ده رو، به یک چ

خواه خیره شوي به آنان، تا بزرگان در تو طمع ستم بر ناتوانان نبندند و ناتوانان از عدالتت مایوس 
  ).338: 46نهج البالغه، نامه (» نگردند

 سیاست ورزي و تصمیم گیري هاي کالن و : آگاهی از فرایند تصمیم سازي کالن-
رورت ها و تنگناهایی همراه است و در بسیاري از زمان ها الزم است اولویت حساس جامعه با ض

در نظام شایسته مدار علوي باید دالیل این سیاست ها و تصمیم ها به . یابی هایی صورت گیرد
  : اطالع همگان برسد و آنان به طور مساوي ذي حق در کسب این آگاهی ها به شمار می آیند

 تو گمان ستم برد، عذر خود را آشکارا با آنان در میان گذار و با این بر) شهروندان(اگر رعیت 
 خوي داده باشی و با رعیت مدارا -عدالت–کار از بدگمانی شان درآر که بدین رفتار خود را به 
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نهج البالغه، (کرده و با عذري که می آوري بدانچه خواهی رسیده و آنان را به راه حق درآورده 
  ).338: 53نامه 

  جام سخنفر
هاي اخالقی  تردید صرفاً با ارایه توصیه شایسته ساالري علوي بر این واقعیت تاکید دارد که بی

توان روابط واقعی قدرت را که اساساً رقابت آمیز و انحصاري است، به سمت تعالی گرایی  نمی
میزان رهبران به هر . اخالقی سوق داد و امید داشت که جامعه و دولت نیز در آن مسیر قرار گیرند

سیاسی و دست اندرکاران عرصه سیاست در جامعه دینی تالش نمایند تا به آرمان هاي متعالی 
پذیري پرکردن شکاف میان واقعیت و  اخالق سیاسی تحقق بخشند، این عینیت یافتگی و واقعیت

این اساس، بر . سازد و می تواند فرایندي مطلوب و شایسته ارزیابی گردد پذیر می آرمان را امکان
الگوهاي ارزشی تصویرگر فضاي بیکران فرایند بازسازي و بازآفرینی اخالق سیاسی در جامعه 

. بدین ترتیب، این ارزش ها در همه جوامع هم مفقودند و هم موجودند. دینی به شمار می آیند
مداران و کارگزاران عرصه سیاست، و به همین ترتیب، عموم مردم و  تصحیح رفتاري سیاست

اما مهم تر، این تعالی گرایی با رعایت . پایان و تکاملی است پذیران روندي بی حقان و مسئولیت يذ
رشد و گسترش اخالق . حقوق برابر و مساوي شهروندان این جامعه متکامل اخالقی توام است

هرگز نمی توان امید داشت . عمومی با پاسداشت همه جانبه حقوق شهروندان تحقق خواهد یافت
مالك . ا تضییع این حقوق به آرمان تحقق جامعه اي فضیلت مند و اخالقی جامه عمل پوشاندتا ب

هاي برتري چون حق و عدالت، شهروندانی اخالقی و ارزش مدار به وجود خواهند آورد که خود 
پاسدار این ارزش ها به شمار می آیند و نقش اجبار دولتی را به حداقل خواهند رساند و چه بسا 

  . در این فرض کنترل اجتماعی بر کنترل دولتی اولویت می یابد.  حذف نمایندکامالً
  منابع

  .1387انوار الهدي، : نهج البالغه، تحقیق صبحی صالح، قم
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