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  چكيده
سـو بـا    ناهنجـار و نـاهم  هـاي   ارزشبـا   كه آفرين است ارزشاسالم آييني 

هاي الهـي و انسـاني بنيـان      و نظامي از ارزشكند  ميكرامت انساني مبارزه 
آيد كه  ميشمار  به قرآن(ع) برترين مفسر دين و  علينهاده است. حضرت 

راه بـا آن اسـت. پـژوهش     اش هـم   و زندگي قرآنجانش آميخته با معارف 
كه معارف علوي گوياترين،  اينحاضر با توجه به مطلب مذكور و تأكيد بر 

هاي مرتبط با ابعاد دين و زنـدگي اسـت و     ترين آموزه  و عيني ،استوارترين
علـوي را گـزارش   انديشـة  توانـد    ترين سندي است كه مي  مهم البالغه نهج

به بحـث   البالغه نهجمسائل سياسي از منظر حوزة ها را در   ارزش كند، ضد
 نهاده است.

كند، پس از   ز سياست را در نگاه حضرت دنبال ميدر آغااين پژوهش 
نمـود   البالغه  نهجرسد كه در  برميسياسي ظلم و نفاق را    ارزش آن دو ضد

هـاي سياسـي    ارزش ضـد همـة  اند. البته ادعايي نيست كـه    تري داشته بيش
ترين مطالب  مهمدر حد امكان اما ، است آورده شده البالغه  نهجذكرشده در 

كه در بيانات امام علـي (ع) گسـترده شـده، در     ،موضوع مذكورمربوط به 
ــپس    ــده و س ــاويني اصــلي آم ــب عن ــة قال ــارات وي بقي ــهاش صــورت  ب

  در بحث گنجانده شده است. ريزموضوعي
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  مقدمه. 1
جمله آفات هر نظام سياسـي اسـت. گـرايش    ها از   ها و گرايش به ضد ارزش  نابودي ارزش

هرگونـه   بـروز مندان حكومتي به خودكامگي و نفاق سياسي سـبب   مداران و قدرت سياست
در ميراث بزرگ  قرآنها خواهد شد. حضرت علي (ع) در جايگاه مفسر بزرگ  ملتظلم به 
اي هـ   حـوزه  ةهمـ هـا در    ، بارهـا بـر ارزش  اسـت  كه با دقت و ژرفايي سخن گفته ،خويش

 ،ها خط بطالن كشيده  بر ضد ارزش ،و ... تأكيد فرموده ،سياسي، اجتماعي، فرهنگي، رفتاري
بـراي  اي بـرين    دادن جامعـه  سـامان سـترگي بـراي    ةنام  آيينمايه و   و در گذرگاه زمان دست

  وانهاده است.ها  انسان
  دهد:  هاي ذيل پاسخ   به پرسش البالغه نهجآن است تا با استفاده از  اين پژوهش بر

 دارد؟ سياست به نگاهي نوع چه(ع)   علي  حضرت ـ
چه انواعي از اين رفتارِ  ،دارد مشابهت هايي  واژه چه با(ع)  امير حضرت كالم در ظلمـ 
چـه آثـاري    ظالمانـه  نظامو در نهايت  ،ديد توان  مي مدار سياست شخص در را ارزشي ضد
 داشت؟ خواهد دنبال به

 چگونـه  حضـرت  و شـناخت  تـوان   (ع) منـافق سياسـي را چگونـه مـي     علي نگاه ازـ 
 داشت؟ سياسي منافقان با برخوردي

 
  )ع(سياست از نگاه امام علي . 2

ديـده   البالغـه  نهجهاي سياست و كشورداري حضرت در گفتارهاي وي در  ترين جلوه بيش
ها به افراد گرفته تا هشدارهاي عمومي همـه از تـالش    شود. از سخنان خصوصي و نامه مي

  كند. ميامور مملكت حكايت  ةادارحضرت در 
» گونـه كـه بايـد باشـد     سياسـت آن «سياسي علي (ع)  ةانديشرويكرد اصلي و غالب در 

رين نگرش براي آغاز ت ترين و مهم گونه نگاه سياسي اصلي معرفي شده است. در حقيقت اين
انساني است. حضرت كه در تبيـين اصـول و احكـام سياسـي اسـالم       ـ داري الهي حكومت

تسليم ضوابط و قواعد غالب در امـر سياسـت نيسـت، بـراي اسـتقرار وضـعيتي مطلـوب        
گونه كـه   داند نه آن گونه كه بايد باشد مطلوب مي مجاهدتي گسترده دارد. وي سياست را آن

شـان بـه نقـد     گونه هاي فاسد و باطل را با توجه به ظاهر اسالم كه حكومتجايي  آنهست! 
هايي بـوده كـه    گونه كه بايد نيست. ارزش اين است كه سياست آنان آن ةدهند كشد نشان مي

، در صورتي كه آنان بايد خود و افكار خود را خـرج  است رانان و سياسيان شده خرج حكم
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كـه رويكـرد غالـب اوسـت،      ،توجه به اين ديدگاه حضـرت كردند. بنابراين، با  ها مي ارزش
دانست كه براسـاس مـوازين   حق  بر مبتنيرا توان اولين معيارهاي وي در سلوك سياسي  مي

؛ 16 - 15: 1382؛ فاضـل لنكرانـي،   241: 1389(غالمعلـي،   ه اسـت متبلور شد قرآناسالم و 
خواهـد   گرفتنش را نمـي جا كه آغاز حكومت و رأس قدرت قرار ). آن144: 1379استادي، 

نهـاد عبـدالرحمان بـن عـوف را      شود پـيش  حاضر نميو  با عملي ضد ارزشي شروع كند
گونـه   ؛ يعني سياست را آن»آري! من به اجتهاد شيخين عمل خواهم كرد«بپذيرد و بگويد: 
  كه هست بپذيرد.

حضرت علي (ع) ارزش ذاتي ندارد. او حكومت را بـراي   ةانديشسياست و قدرت در 
و بقـاي   ،هـاي الهـي   بلكه براي احيـاي حـق، تحقـق ارزش    ،خواهد سيدن به قدرت نمير

). وي حاضر نيسـت  129: 1380؛ موسوي، 84: 1383خواهد (صائب،  صداقت و پاكي مي
زيرا موازين شرع حضرت را از اين عمل باز داشـته   ،نيرنگ قرار دهد ةحكومتش را بر پاي

» تـرين افـراد بـودم    مـن زيـرك   ،نيرنـگ ناپسـند نبـود   اگر «فرمايد:  كه خود مي است؛ چنان
 .)200: خطبة 1387، البالغه نهج(

بلكـه وسـيله اسـت.    ، از نظر حضرت علي (ع) سياسـت و حكومـت هـدف نيسـت    
جا كه از آب بينـي بـز    تا آن ،حكومت به معناي مسند و منصب در نظر وي ارزشي ندارد

)، بــرگ 236حكمــت : ن)، اســتخوان خــوك در دســت جــذامي (همــا3خطبــة  :(همــان
) 33خطبـة   :و كفش كهنه (همان ،)224خطبة  :اي كه در دهان ملخي باشد (همان جويده

تر است. ارزش حكومت از ديدگاه علي (ع) به آن است كه پلي براي خدمت به  ارزش بي
 خدا و بندگان و برپاداشـتن حـق و دفـع باطـل باشـد. مفهـوم قـدرت در نگـاه حضـرت         

 جويي نيست و مكنت ،طلبي جويي، خودمحوري، قدرت برتريسلطه،  وجه به مفهوم هيچ به
  .)211: 1360(حجازي، 

قطعي اسـت.   ينفس حكومت و نظام سياسي براي جامعه از ديدگاه آن بزرگوار ضرورت
داري غيرحق را از هرج و مرج و فقـدان حكومـت    تا جايي كه حاكميت غيرعادالنه و زمام

و نظـام   ،حكومـت ، دولـت ). بنـابراين تشـكيل   40: خطبـة  1387، البالغه نهجداند (  برتر مي
ضـد دولـت و    ةانديشـ آيد. برخورد امام با   شمار مي بهترين امور بشري  از ضروري قانونمند

ضد قانون خوارج بهترين نمونه براي تبيين جايگاه دولت و حكومت قانونمند است. دولت 
مردمي دارد. مشروعيت دولت اسالمي الهـي  سياسي امام علي (ع) ماهيتي الهي و  ةانديشدر 

و مقبوليت آن مردمي است. امام حق رويي به حق و رويي به خلق دارد. در دولت اسـالمي  
تواند اعمـال قـدرت    ميان پيشواي حق و مردم فاصله و جدايي نيست. دولت حق زماني مي
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لهـي و مقبوليـت   هاي خود توفيق يابد كه پيوسـته از مشـروعيت ا   كند و در اهداف و برنامه
  .)69: 1363آبادي،  نجف؛ صالحي 96 - 83: 1380مردمي برخوردار باشد (دلشاد تهراني، 

هـاي    ارزش سياسي امام علـي (ع) بـر ضـد    ةانديشدهد در  نشان مي البالغه نهجبررسي 
  شود.  ها پرداخته مي  مهمي چون ظلم و نفاق خط بطالن كشيده شده است كه در ادامه به آن

  
  سياسيظلم . 3

ظلم از جمله رفتارهاي ضدارزشي است كه حضرت علي (ع) كارگزاران حكـومتش را بـه   
هاي مختلـف از آن برحـذر داشـته اسـت. بـه همـين سـبب، مـوارد زيـادي از آن در            گونه
، 31، نامـة  136، خطبـة  97، خطبة 60 : نامة1387، البالغه نهج( خورد  چشم مي به البالغه نهج
  .)341، حكمت 241 متحك، 53، نامة 47نامة 

  دو معنا ذكر شده است:» ظلم«براي 
) 13 :(لقمان» ظلم عظيم«): شرك به خدا كه 406: 1427الف) تجاوز از حق (عسكري، 

  .)84: 1378تجاوز از مرز حق است (جمالي،  و شمرده شده
): ايـن مثـل   264، 8 ج :1408منظـور،   ابـن ب) قراردادن چيزي در غير جايگـاه خـود (  

هر كس گرگ را به چوپاني گلـه بگمـارد سـتم    : «است همين مورد ساخته شده معروف از
  .)731، 2 ج :1403 (شرتوني،» كرده است

عاقل كسي اسـت كـه هـر چيـزي را در جـاي خـودش       «فرمايد:   حضرت علي (ع) مي
). پس در نظام حكومتي اگر كارگزار جاهلي به 235: حكمت 1387، البالغه نهج» (گذارد  مي

كند و يا طرح درستي را به افـراط و تفـريط     ه شود، او يا طرحي باطل تدوين ميكار گمارد
، در نتيجه حق را باطل و باطل را است كشاند؛ يعني كار را از مسير درست منحرف كرده  مي

  .)189: 1367دهد (جوادي آملي،   حق جلوه مي
  
 ظلم با مفاهيم مشابه ةمقايس 1.3

رود و آن ستم   كار مي  بههمه به يك معنا » حيف«و ، »بغي«، »جور«، »ظلم«هاي   در عرف واژه
هايي چنـد    وران علم لغت تفاوت هشناسان و انديش  و تجاوز به حقوق است؛ اما در قلم زبان

زمـان   هـا و هـم   ظاهر مترادف وجود دارد كه اكنون به بررسـي واژگـاني آن   بين اين لغات به
  شود:  ها در كالم امام علي (ع) پرداخته مي نهاي كاربرد آ  زمينه
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  جور 1.1.3
شخصي است كه از عدل منحرف شـده اسـت   » جائر«به معناي انحراف از اعتدال و » جور«

). تجاوز به حقوق ديگران يكـي از  413، 2 ج :1408منظور،  ابن؛ 230، 1 ج :1382(قرشي، 
خواهنـد بـراي    علـي (ع) مـي   پيامدهاي دورشدن از جايگاه اعتدال است. وقتي از حضرت

به المال  تر از ديگران از بيت هاي ديگر سهمي بيش  سبب مصلحت شدن حكومت و به محكم
 بـراى  دهيـد  مـى  دسـتور  مـن  به آيا«فرمايد:   داده شود، حضرت در جوابي قاطع مياشراف 
» ؟!دارم واليـت هـا   آن بـر  كنم كـه  استفاده اسالمى امت ةدربار ستم و جور خود از پيروزى

 جـائرٌ  إِمام اللَّه عنْد النَّاسِ شَرَّ إِنَّ«فرمايد:  مي). در جاي ديگر 126: خطبة 1387، البالغه نهج(
بدترين مردم پيشواي بيدادگر اسـت كـه خـود گمـراه شـده و ديگـران نيـز         :بِه ضُلَّ و ضَلَّ
  .)164خطبة  :(همان »شوند  او گمراه مي ةواسط به

: اصل ظلـم  است گونه بيان شده  بدين» جور«و » ظلم« ةواژبه هر حال، تفاوت اصلي دو 
  .)460: 1427گذاشتن حق و اصل جور بازگشت و دورشدن از حق است (عسكري،  ناقص

  بغي 2.1.3
نــوعي » بغــي). «142، 1 ج :1408منظــور،  ابــنبــه معنــاي تجــاوز از حــد اســت (» بغــي«

  .)408: 1427موازين حق نيست (عسكري، خواهي است كه بر طبق   زياده
ـ تَبغ أَلَّـا « فرمايـد:   حضرت علي (ع) خطاب به حسنين (عليهاالسالم) مـي   إِنْ و ايالـدنْ  اي

 ).47: نامـة  1387، البالغه نهج( »آيد شما سراغ به گرچه نياوريد روى دنياپرستى به: بغَتْكما
معنـاي طالـب و متجـاوز اسـت     بـه  » بـاغي «بـه معنـاي طلـب و    » بغـي «جـا   ايندر 

  .)143، 1 ج :1382  (قرشي،
 و نـه يد يف بِالْمرْء عانِيذي الزُّور و يالْبغْ إِنَّ و«نويسد:   اي به معاويه مي  در نامه چنين هم

» كنــد مــى رســوا دنيــا و ديــن در را پــردازى انســان دروغ و گــرى ســتم همانــا: ...اهيــدنْ
  .)48نامة : 1387، البالغه نهج(

  .)127: 1371(قزويني،  داند  را آفت اقتدار مي» بغي«حضرت در جايي ديگر 

  حيف 3.1.3
، 1ج : 1382قرشـي،  ؛ 420، 3 ج :1408منظور،  ابناست (» ظلم«و » جور«به معناي » حيف«

 لَـا  حتَّـى ةِ النَّظْرَ و اللَّحظَةِ يف نَهميب آسِ و«بن ابي بكر فرمود:  اي به محمد  نامه ). امام در302
 و نگـاه  نيم در و هايت نگاه در :بِهِم عدلك منْ الضُّعفَاء أَسيي لَا و لَهم فكيح يف الْعظَماء طْمعي
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 از هـا  ناتوان و نكنند طمع تو كارى  ستم در بزرگان تا كن رفتار تساوى به مردم به شدن خيره
  .)46و  27: نامة 1387، البالغه نهج(» نگردند مأيوس تو عدالت
ـ ح لَتَشْكو يقَبل ايالرَّعا كانَت إِنْ« فرمايد:  چنين در حكمتي مي هم ـ الْ يفَـإِنِّ  رعاتهـا  في  ومي
 رعيـت  از من ناليدند، امروز مى حاكمان ستم از من از پيش رعاياى اگر :يتيرع فيح لَأَشْكو
  .)261حكمت  :همان( » نالم مى خود

امام علي (ع) در دستورالعملي مفصل كارگزار فارس (زياد بـن ابيـه) را از زورگـويي و    
 و الْعسـف  احـذَرِ  و الْعـدلَ  اسـتَعملِ «فرمايد:   كند و مي  موقع نهي مي  ستم در گرفتن ماليات بي

يالْحفَإِنَّ ف فسي الْعودع لَاءبِالْج و يالْحوي فعإِلَى د يالسكـارى  ستم از و بگستران را عدالت :ف 
 »انجامـد  مـى  شمشـير  و مبـارزه  بـه  بيـدادگرى  و كشاند آوارگى به را رعيت ستم كه پرهيزب
  .)476حكمت : همان(

  
  انواع ظلم 2.3

هـاي پيـدا و     هايي مواجهيم كه نشـانه  ظلم بسيار وسيع است و همواره با ظلم ةگسترابعاد و 
گونه كه   كشتن به ناحق مظلوم نيست. همان فقط. ظلم سياسي در نظام حكومتي دارند يپنهان
تر بيان شد، ظلم به معناي قرارگرفتن چيزي در غير جايگاه خـود اسـت. در هـر نظـام      پيش

گيرد. از تصميمي كه به   به خود مي» ظلم« نامچه به جاي خود قرار داده نشود  سياسي هر آن
تواند بـه نـوعي ظلـم      جا همه مي هدر انتخاب رأي يا انتصاب نابروي  جا گرفته نشود يا تك

  سياسي قلمداد شود.
و ديگـر   ،هـايي كـه در نظـام سياسـي از طـرف شـخص حـاكم، كـارگزاران          انواع ظلم

ها مبـارزه    تواند به وقوع بپيوندد و در گفتار و رفتار حضرت نيز با آن  هاي سياسي مي  منصب
  اند:  شده است از اين جمله

  خشونت 1.2.3
در منطق حضرت علي (ع) گفتمان عاقالنه و منطقـي راه حـل مشـكالت و اختالفـات     

و  ،زور ،زيست كه جواب هر توهين و مخالفت شمشـير   است. اگرچه امام در زماني مي
آميز   مسالمت امر براي مردم سخت بود كه كسي با منطق و رفتار  خشونت بود و تصور اين 

را در وجـود پيامبرشـان ديـده      خشونتي را بگيرد؛ زيـرا فقـط آن   بتواند جلوي هر گونه
آميز وجود داشت به خشونت و جنـگ   جا كه راه حل مسالمت (ع) تا آن بودند، اما علي

كنـد    دلي و خشونت مـردم را از مسـئوالن دور مـي    دانست سنگ  زد؛ چون مي  دست نمي
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كــه  چنـان )؛ 33 - 32: 1381، پــرور ديـن ؛ 269 - 268: 1373؛ ســروش، 147: 1360(قربـاني،  
» شدند  دل بودي از اطرافت پراكنده مي  اگر خشن و سنگ«فرمايد:   خداوند به پيامبر (ص) مي

  .)159: عمران  (آل
كنـد كـه     برخوردي با مردم را بسيار سفارش مـي  خوشحضرت علي (ع) مهرباني و 

هنگامي كه حضرت به . كندمبادا كارگزارش مثل حيوان درنده و تندخو با مردم برخورد 
كند، اخالق مـديريتي را بـه او يـادآوري      عبداهللا بن عباس فرمانداري بصره را محول مي

 با مردم به هنگـام ديـدار و در مجـالس رسـمي و در مقـام داوري     «فرمايد:   مي كند و مي
ــاده ــز    گش ــم بپرهي ــاش و از خش ــج» (رو ب ــه نه ــة 1387، البالغ ــت، 76: نام ). در نهاي
شود و ثبات حاكميـت را    ها به حكومت مي جذب قلوب آنماية نكردن با مردم  خشونت

  آورد.  به ارمغان مي

  ريزي به ناحق خون 2.2.3
كننـد بـا     گناه نيست. كساني كـه گمـان مـي     هيچ ظلمي در اسالم به بزرگي ريختن خون بي

هاي قدرتشـان    جرمشان سردادن نداي مخالفت است، پايه يگانهكه  ،گناهان بيريختن خون 
گنـاه    چيز مانند ريخـتن خـون بـي    هيچند؛ زيرا ا توانند مستحكم كنند، سخت در اشتباه  را مي

امـام   ةعقيـد ). بـه  221: 1380كشاند (دلشـاد تهرانـي،     ها را به تباهي و سستي نمي  حكومت
 هـا را بـر زمـين     هاي قدرتش خون انسان  تحكيم پايه ةبهان(ع)، حكومت حق ندارد به   علي

گناه شود بايد قصـاص گـردد.     بي يبريزد و اگر هر يك از رهبران سياسي موجب قتل رعيت
  كند:  امام به مالك اشتر نصيحت مي

 را الهـى  كيفر ناحق خون همانند چيز هيچ كه كن پروا ناحق خون از و بپرهيز ريزى خون از
 زوال و بخشـد  نمـى  سـرعت  را هـا  نعمـت  نـابودى  و كند نمى بزرگ را مجازات و نزديك

 اعمـال  رسـيدگى  از قبـل  ،سـبحان  خـداى ، قيامـت  روز و گرداند نمى نزديك را حكومت
نـاحق   خونى ريختن با پس. كرد خواهد داورى شده ريخته ناحق هاى خون ةدربار ،بندگان

 بنيـاد  و كند مى سست را حكومت هاى ناحق پايه خون زيرا ؛مكن تقويت را خود حكومت
 خداوند، عـذرى  پيشگاه در نه من و نزد در تو نه و سازد مي منتقل ديگرى به، بركندهرا   آن
 بـه  اگـر . نيست گريزى آن از و است قصاص آن كيفرزيرا  ؛داشت نخواهى ناحق خون در

 مقتـول  بازماندگان به بها  خون پرداخت از را تو قدرت غرور مبادا ،ريختى كسى خون خطا
  .)53: نامة 1387، البالغه نهج( بازدارد

راحتـي دسـت    بهاي كه داشت،   العاده  شجاعت و قدرت فوق با وجودحضرت علي (ع) 
گوهاي عقلي و منطقـي  و گفتكرد. وقتي از بحث و   خويش را به شمشير و خون آلوده نمي
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داد، باز هم در ميـدان   ميكار تشخيص  برد و جنگ را آخرين راه  با مخالفان راه به جايي نمي
» بگذاريـد دشـمن شـروع كنـد!     ،جنگ نباشـيد  ةكنند شروعشما «فرمود:   نبرد به يارانش مي

 .)216خطبة  :(همان

  تبعيض 3.2.3
هاي اعتقادي مـردم    تبع آن در جامعه، بيش از هر چيز بنيان بهتبعيض در ساختار حكومتي و 

). امـام علـي (ع) وارث   76: 1379كنـد (دلشـاد تهرانـي،      متزلـزل مـي  را به حكومت دينـي  
شدت رواج داشـت و مـردم بـراي رفـع ايـن       بهشوم تبعيض در آن  ةپديدبود كه  حكومتي
رو، در موارد بسياري مسلك و مـرام خـود را      ها به او روي آوردند؛ از اين  ها و ستم  تبعيض

  .)228: 1382 مبارزه با هرگونه تبعيض اعالم كرد (صديق عرباني،
  دو اقدام اساسي انجام داد: حكومتپس از رسيدن به حضرت 

آن اعتـراض   ةنتيجـ المـال را از بـين بـرد كـه      بيتالف) تبعيض نارواي عمر در تقسيم 
  ؛تر بود شان از همه بيش  خواصي بود كه تا آن روز سهم

داشـتن قـدرت سياسـي از     ب) تبعيض در خاندان اموي را از بين برد كـه بـا دردسـت   
ها را از مقام كارگزاري حكومت عـزل   آن ةهمرت تري برخوردار بودند. حض امكانات بيش

  آن مشكالت فراواني بود كه بر سر راه حكومت ايشان پديد آمد. ةنتيجفرمود و 
ما از نظر مالي خدماتي «سوم نزد امام علي (ع) آمدند و گفتند:  ةخليفسردمداران دوران 

حضـرت  ...!»  اشته باشـيم و را در دست د هاي كليدي و امثال آن   ايم و اكنون بايد شغل  كرده
  اين مضامين به آنان پاسخ داد: ابعلي (ع) 

ايد، اجر شما را خداوند در روز قيامـت خواهـد داد؛ امـا اگـر       ايد و هرچه داده  هر كار كرده
سبب شما طبقات محروم را ناديده گرفته، حـق آنـان را بـه حلقـوم شـما       بهكنيد   گمان مي

كـس   هيچبراي  قرآنايد.   اندازم، اشتباه كرده  مي   عدالتي راه  ريزم و تبعيض و تفاوت و بي  مي
امتيازي قائل نشده و كسي را بر كسي ترجيح نـداده اسـت مگـر بـه تقـوا و تقـوا كجـا و        

  .)128: 1378امتيازخواهي كجا؟! (حكيمي، 

امام علي (ع) مرد ميدان اين رزمگاه است. نه دوستي دوسـتان و نـه دشـمني دشـمنان،     
برادر بزرگ  ،آن وقتي است كه عقيل ةنمون. كرد  نمييك ميزان عدل حضرت را متزلزل  هيچ

. پيري و نابينايي برادر، داشـتن فرزنـدان   دكرالمال را درخواست   ايشان، سهم خاصي از بيت
هاي مختلفـي بـراي نـرمش      و اصرار و تكرار درخواست عقيل زمينه ،رنگ از گرسنگي  تيره

كنـد، در برابـر     تاب مي  طفل يتيم او را بي ةگريد؛ اما امام رئوفي كه حضرت فراهم آورده بو



 67   حسن رضايي هفتادر و سميه حسيني كاكلكي

  

كـردن آهـن گداختـه بـه      نزديـك اجراي عدالت چون كوه استوار است و جواب برادر را با 
  .)224: خطبة 1387، البالغه نهجدهد (  جسم او مي

عدالتي را بـا نهايـت درد بـه      خواهد شدت بيزاري خود از تبعيض و بي  حضرت وقتي مي
فرمايـد:    چنين مـي   ها نوعي ظلم بر بندگان خداست، اين  اينهمة مردم بفهماند و اعالم كند كه 

سوگند به خدا! اگر تمام شب را بر روي خارهاي سعدان به سر برم و يا با غـل و زنجيـر بـه    «
 در روز قيامـت در حـالي   تر دارم تـا خـدا و پيـامبرش را     سو كشيده شوم، خوش  سو و آن  اين

 »مالقات كنم كه به بعضي از بندگان ستم و چيزي از اموال عمـومي را غصـب كـرده باشـم    
(همان). فرزندان معصوم حضرت علي (ع) نيـز تفـاوتي بـا ديگـران ندارنـد. آن حضـرت در       

 حسـاب از   بـي  ةنويسـد، ضـمن انتقـاد شـديد از اسـتفاد       اي كه به بعضي از كارگزاران مي  نامه
خورد كه اگر حسن و حسـين او    المال و تضييع حقوق بيچارگان، به خداوند سوگند مي  بيت

  .)41نامة : 1387، البالغه نهجبايد كرد (كرد كه با ديگران   كردند با آنان نيز چنان مي  نيز چنين مي

  ساالري  شايسته نبود 4.2.3
را ندارند، از جمله   اهليت آنمسئوالن در جايگاهي كه صالحيت و  از جانبقراردادن افراد 

توان نـام بـرد. وقتـي فرومايگـان بـا تـدبير پسـت و          هايي است كه در نظام سياسي مي  ظلم
هـاي    يابي به رياست و قدرت) منصبي از منصـب  (براي دست   رسيدگان با طمع  دولت به تازه

زدن به نظام و خواري و   تدبيري و بدتدبيري آنان باعث ضربه  كنند، بي  حكومتي را اشغال مي
  .)201: 1389تباهي آن خواهد شد (جعفري، 

همتـان سـپردن سـبب زوال      امور را به فرومايگان و دون«فرمايد:  ميحضرت علي (ع) 
ــت ــت  دول ــدي، » هاس ــي،  525، 1 ج :1377(آم ــاد تهران ــه219: 1380؛ دلش در  ). خالص
ـ  ،ياسـي مسائل س ةحوزدر ، و ضدارزش   اي كه جايگاه ارزش  جامعه جـا شـده باشـد،     هجاب
 ةمحدودها در كشوري حتي در   آن نابودي دولت و حكومت خواهد بود. اگر ارزش ةنتيج

نـابودي آن  يك حوزه وارونه شود، اثري منفي در ديگر مسائل كشور خواهـد گذاشـت و   
  دولت را سبب خواهد شد.

سـاالري را    هامام علي (ع) در اولين سخنراني پس از رسيدن به حكومـت ارزش شايسـت  
را براي مردم  و روند آن بود كند كه در آن زمان به پرتگاه نابودي سقوط كرده   دوباره احيا مي

سوگند به خدايي كه پيامبر را به حق مبعوث كرد، سـخت آزمـايش   «دهد:   چنين توضيح مي
خواهيـد  اي كه در غربال ريزند يا غذايي كه در ديگ گذارند، زير و رو   شويد؛ چون دانه  مي

اي در اسـالم داشـتند و تـاكنون      كه پايين به باال و باال به پايين رود. آنان كه سـابقه  شد تا آن
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» ها كه به ناحق پيشي گرفتند، عقب زده خواهند شـد  آيند و آن  منزوي بودند، بر سر كار مي
بـر  خهـا    ). حضرت علي (ع) در گفتاري ديگر از مسخ ارزش16: خطبة 1387  ،البالغه نهج(

  ساالري است:  پيوندد و نشان از نبود شايسته  اي نزديك به وقوع مي  دهد كه در آينده  مي
 از جز نيايد خوششان و را چين  سخن جز نشمارند محترم كه آمد خواهد مردم بر روزگارى

 با پيوند و خسارت نيازمندان به كمك روزگار آن در. عادل جز نگردد ناتوان و هرزه بدكار
  .)102حكمت  :(همان است گذارى منت خويشاوندان

  استبداد 5.2.3
  تواند به دو گونه باشد:  استبداد مي

هاي سياسـي    گيري  اگر حاكم يا كارگزاري در تصميم استبداد در رأي و نظر: 1.5.2.3
كه او بزرگ و مهتر مردم است، دليل به اين فقط و حكومتي خويش خودمحور عمل كند، 

)؛ زيـرا بـه   285، 2 ج :1375ميثم بحراني،  ابن(است ظلم و خيانت در حق آنان روا داشته 
خصوص رهبر قومي بدون مشورت دسـت بـه    بهاعتقاد حضرت علي (ع) اگر مسئوالن و 

خوبي انجام  بهها از دست برود و كارها   نكردن سبب شود كه فرصت مشورتكاري بزند و 
شـود    گـري و خيانـت در حـق مـردم جامعـه محسـوب مـي        نـوعي سـتم   بـه نپذيرد، ايـن  

  .)53: نامة 1387، البالغه نهج(
اعضاي رسمي حكومت و سياسـيان جامعـه را شـامل     فقطاشخاص مورد مشورت نيز 

زيرا هر حكومتي مشاوران سياسي مخصوص به  وگرنه ديگر نيازي به تذكر نبود؛ ند شو  نمي
خود دارد و دليلي هم نداشت كه حضرت اين همه به رهبران سـفارش كنـد كـه بـا مـردم      

چنين به مردم اين همه سفارش  ها را بشنوند (همان). هم ند و سخن تلخ حق آنكنمشورت 
 :1387، البالغـه  نهـج با رهبران خودداري نكنند (فرمايد كه از سخن حق و مشورت به عدل 

). از ديدگاه حضرت، وجود مشاوران در كنـار نخبگـان سياسـي بـراي تحكـيم      216خطبة 
 ةادارهاي درست   هاي قدرت و جلب توجه مردم نيست؛ بلكه وجود آنان براي يافتن راه  پايه

ها و نيروهاي كارآمد است   هدررفتن فرصت بهگيري از  پيشو  ،پرهيز از اشتباهات ،حكومت
  .)185 - 184: 1381؛ ماندگار، 136، 3 ج :1383(عليخاني، 

 معناسـت  نيا به استبداد نوع نيا: استبداد در انتخاب حاكم و سياسيان نظام 2.5.2.3
 مردم تياكثر و ستين يآزادانه و مردم يحكومت نظام مسئوالن انتخاب و رهبر با عتيب كه
حكومـت از آنِ   رايـ ز ،است در حق مردم يظلم نياكراه و اجبار داشته باشند. ا كار نيا بر

و بـه ايـن واسـطه بـه     كنـد  را حق شخصي خود قلمداد   مردم است و كسي نبايد آنتودة 
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مردم ظلم كند. حضرت علي (ع) بيعت و انتخابي آزاد (نه بـا اكـراه و اجبـار) را از سـوي     
مردم خواستار بود و اعتقاد داشت كه بيعت عموم مـردم بـا او نـه از روي تـرس قـدرتي      

؛ 54، نامـة  220: خطبـة  1387، البالغـه  نهـج ( آوردن متاع دنيا  دست بهمسلط بود و نه براي 
  .)272 و 256 - 255: 1389جرداق، ؛ 148: 1379عليخاني، 

  
  عواقب و آثار نظام ظالمانه 3.3

گر در پـي دارد. از   تر عواقبي براي ستم ستم فرد در نظام سياسي و يا حتي گروه كوچك
ديگـر آثـار   سـوي  موجب عقوبت و كيفر شديد الهي در آخرت خواهد بود و از  سويي
(ع) عاقبت ظلـم سـه گـروه را بـدين     راه خواهد داشت. امام علي  هم بهگر دنيايي  ويران

آگاه باشيد كه ظلم بر سه قسم است: ظلمـي كـه نابخشـودني    : » است  شرح بيان فرموده
 اماشدني است.  جبرانو ظلمي كه بخشودني و  ،ماند  ظلمي كه بدون مجازات نمي ،است
اسـت   بخشـودنى  كـه  ظلمـى  ؛است سبحان خداى به است شرك نابخشودنى كه ظلمى
 مجـازات  بـدون  كـه  ظلمـى و ؛ است داشته روا خويشتن بر گناهان با بنده كه است ستمى

 اسـت  سخت جا آن در قصاص كه است ديگر يبعض بر بندگان از بعضى گرى نيست ستم
  .)176: خطبة 1387، البالغه نهج(

گـر آمرزيـده    ميان گروه دوم و سوم اين است كه در گروه دوم ممكن است ستمتفاوت 
شود بر خالف گروه سوم كه هر چند احتمال آمرزش دارد موقوف بر چند شرط است كـه  

دن مظلوم نيز زمـاني  كر راضي). 112: 1371دن مظلوم است (قزويني، كر راضيها  يكي از آن
  .شودانده شود و يا جبران مافات اش به او بازگرد  رفته پذيرد كه حقوق ازدست  صورت مي

روي را در حـق   ميانـه كنـد كـه انصـاف و      ) وقتي به مالك سفارش ميحضرت علي (ع
كند كه شامل صغرا و كبـرا و نتيجـه     مردم رعايت كند، در ادامه دليلي بر گفتار خود ذكر مي

اي و كسي كه بـه بنـدگان خـدا      زيرا اگر چنين نكني، ستم روا داشته«فرمايد:   است. وي مي
را كـه خـدا دشـمنش     بندگانش دشمن او خواهد بـود و كسـي   ستم روا دارد، خدا به جاي 

پذيرد و در مقام نبرد با خداست تا زماني كه از سـتم دسـت بـردارد و      شود، عذرش را نمي
). ممكن است در گناهان ديگـر عـذرهاي غيرموجـه    53 : نامة1387، البالغه نهج» (توبه كند

ستم هيچ عـذري پذيرفتـه نيسـت و     بارةدر، اما به لطف و طريق غفاريت خدا پذيرفته شود
كـار ايـن اسـت كـه از ظلـم دسـت        راه نجات از خصومت پروردگار و عقوبت ستميگانه 
د كنـ رفته را به صاحبانش بازگردانـد و جبـران    و حقوق ازدست ،، از گذشته توبه كندبكشد

  .)394، 10 ج :1375(مكارم شيرازي، 
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بلكه قسمتي از آن در ايـن   ،نخواهد شدبه قيامت حواله  فقطالبته مجازات كيفر ظالمان 
دنيا به آنان خواهد رسيد و خداوند در هالكـت آنـان سـرعت خواهـد بخشـيد. حضـرت       

ظلم دو  وردارهكند،   (ع) در جنگ صفين، وقتي حق و حقوق والي و رعيت را بيان مي  علي
  شمرد:  گونه برمي  طرف را اين

 بـين  از كلمـه  كند، وحدت ستم رعيت بر دار زمام شوند يا چيره حكومت بر مردم اگر
 فراوان هواپرستى ؛گردد مى فراوان دين در بازى نيرنگ آشكار و ستم هاى نشانه ؛رود مى
 باطـل  يـا  دگـرد  مـى  فراموش بزرگى قح كه اين از مردم ؛شود مي تعطيل دين احكامو 

 نيكـان  ،زمـان  آن در پس. كنند نمى نگرانى يابد، احساس مى رواج جامعه در خطرناكى
 بـود  خواهـد  دردنـاك  و بـزرگ  بندگان بر الهى كيفر و شوند مى قدرتمند بدان و خوار

  .)216: خطبة 1387، البالغه نهج(

اميه را ترسيم  بنيحكومت  ةآينداي كه   حضرت علي (ع) پس از جنگ نهروان در خطبه
سـوگند بـه خـدا!    «فرمايـد:    كشد و مـي   كند، آثار نظام ظالمانه در جامعه را به تصوير مي  مي
كـه حـالل    گري و حكومت ادامه دهند كه حرامي بـاقي نمانـد جـز آن    اميه چنان به ستم بني

اي وجود ندارد جز   كه همه را بشكنند و هيچ خيمه و خانه ماند جز آن  شمارند و پيماني نمي
دهـد تـا   هـا كـوچ     جا راه يابد و ظلم و فسادشان مردم را از خانه كاري آنان در آن كه ستم آن
انـد و    اي براي دين خود كه آن را از دسـت داده   كه در حكومتشان دو دسته بگريند: دسته آن

اند و ياري خواستن يكي از ديگري چـون يـاري     گروهي براي دنياي خود كه به آن نرسيده
خواستن برده از ارباب خويش اسـت كـه در حضـور اربـاب اطاعـت دارد و در غيبـت او       

اميه هر كس به خدا اميدوارتر باشد، بـيش از همـه رنـج و      در حكومت بنيكند.   بدگويي مي
مصيبت بيند. پس اگر خداوند عافيت و سالمت بخشيد قدرشناس باشـيد و اگـر بـه بـال و     

). براساس اين كـالم و ديگـر سـخنان    98خطبة  :(همان» گرفتاري مبتال گشتيد شكيبا باشيد
  چنين برشمرد: توان  علي (ع) آثار نظام ظالمانه را مي

  شمردن حرام خدا حالل 1.3.3
تواند در حـق ملـتش     هاي بزرگي است كه نظام اسالمي مي  شمردن حرام خدا از ظلم حالل

ارزش تبـديل   انديشـه و عمـل بـه ضـد     ةعرصها در   زيرا با چنين كاري ارزش ،انجام دهد
بـه چنـين ظلمـي    گير ملت و نظام خواهـد شـد. علـت گـرايش       پيامد آن گريبان و دوش مي
هاي نفساني ناشـي باشـد كـه شـخص يـا نظـام حكـومتي بـراي           تواند از اميال و هوس  مي

  گذارد.  يابي به آن هرگونه حد و حدود شرعي را زير پا مي دست
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  ها و تعهدات اجتماعي شدن پيمان گسسته 2.3.3
پيونـدهاي  جـا كـه موجـودي اجتمـاعي و داراي      جا كه انسـان اسـت و نيـز از آن    آدمي از آن

شـدن   سسـت اي از تعهدات انساني و اجتماعي قـرار دارد. بـا     اجتماعي است، در بند مجموعه
هـا و    رود. وقتـي پيمـان    ترين اسباب بقـاي جوامـع از دسـت مـي      بندي به تعهدات اصلي پاي

نـاامني  بـه  و در نتيجـه   دهـد  رخ مياجتماعي تفرقة قراردادهاي اجتماعي از هم گسسته شود، 
اگر پيماني ميان تو و دشمنت بسته «فرمايد:   . حضرت علي (ع) به مالك اشتر ميدشو ميمنجر 

وفا را بر عهد خويش بپوشان و تعهـدات خـود را   جامة دادن را به او دادي،  پناهشد و يا تعهد 
...»  شـكني مكـن   پيمـان محترم شمار و جان خود را سپر تعهدات خـويش قـرار ده و هرگـز    

  .)53نامة : (همان

  ها و آوارگي مردم شدن خانه ويران 3.3.3
مـن از  «گويـد:    كه بسياري از علوم خود را از پيامبر و علي (ع) گرفته است، مـي  ،عباس ابن
 42 ةآيو سپس به » كند  ها را ويران مي خوبي استفاده كردم كه ظلم و ستم خانه به ديمج قرآن
 .)397، 10 ج :1375د (مكارم شيرازي، كن ميكهف اشاره  ةسور

 كـرد،  منصـوب فـارس   يدار فرمـان  بـه را  هيـ بـن اب  اديـ ز(ع)  يعلـ  حضرتكه  يزمان
 يكـار  سـتم  از و بگسـتران  را عدالت... «: فرمود و كرد صادر يو يبرا مفصل يدستورالعمل

  .»انجامد   ريبه مبارزه و شمش يدادگريكشاند و ب يرا به آوارگ تيرع ستم كه زيبپره

  دنياخواهانداران و   افسوس دين 4.3.3
داران را  ديـن دانـد كـه     ورد ستم را در روح و روان مردم نيز مؤثر مياحضرت علي (ع) ره

داران افسـوس   ديـن  فقـط  نـه و د كنـ    ميرفت دينشان مأيوس  خاطر و آنان را در پيش افسرده
را كنند؛ زيـ   گردند نيز احساس رضايت و امنيت نمي  دنبال دنيا مي بهخورند، بلكه آنان كه   مي

گيرد و دنياگرايان نيز احساس لذت نخواهند كـرد.    ظلم امنيت و آرامش را از كل جامعه مي
  به بيان شهيد مطهري:

تواند تعادل جامعه را حفظ كند و همه را راضي نگـه دارد، عـدالت     آن اصلي كه مي
گر و كسي كه به نفع او  است. ظلم و جور و تبعيض قادر نيست حتي روح خود ستم

 شدگان! مال پايشود راضي و آرام نگه دارد؛ چه برسد به ستمديدگان و   ي ميگر ستم
 رسـاند   گـر را بـه مقصـد نمـي     راهي است كـه حتـي فـرد سـتم     كوره ... ظلم و جور

  .)113: 1365  (مطهري،
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  برده و اربابي در حكومت ةرابطآمدن پديد 5.3.3
بـرده و مـوال    ةرابطمردم با حكومت  ةرابطوقتي نظام سياسي به نظامي ظالمانه تبديل شود، 
ها نخواهد   ترين پايگاه امنيتي و حافظ ارزش  خواهد شد. حكومت در نظر مردم ديگر بزرگ

ـ حكومتشـان بداننـد،    ةسرسپردبود و هنگامي كه مردم خود را  ذلـت و خـواري گـردن     هب
  :دنبال خواهد داشت بهوقت  تحكومنهند. اين بردگي مردم دو اثر مهم براي   مي

سبب ترس از حكومت باشـد، هرجـا    بهبودن مردم  بردهالف) به بيان حضرت علي، اگر 
 ندافراشـ  ميبركنند و در غير آن علَم مخالفت  ميكه حكومت را حاضر و ناظر ببينند بردگي 

ند ا اي  تعبيري آتش زير خاكستر و منتظر جرقه بهها  اينگويند.   يا دست كم از حكومت بد مي
زيرا چنين حكومتي ديـر يـا    ،استبودن مردم به ضرر حكومت  بردهد. بنابراين تا فوران كنن

  ؛شدهايي نابود خواهد   نام بردهدست چنان  بهزود 
اي كـه    گونـه  بهشان آميخته شود،   بودن و ماندن با گوشت و پوست و خون بردهب) اگر 

اي كه   هم نكنند، نتيجهخودكامگان خم به ابرو نياورند و از آن احساس نارضايتي  ةسلطزير 
دچـار   شـود و  مـي دربر خواهد داشت اين است كه تمام استعدادها و نبوغ فكري آنان محو 

زيـرا   ،بودن مردم به ضرر حكومت اسـت  گونه اينانديشي خواهند شد.  كمو  ،يأس ،رخوت
و  ،نبـوغ  ،هر حكومت موفق زماني به پيروزي خواهد رسيد كه مردمي داراي قـدرت فكـر  

. اگرچه مردم كودن مدت زمـان  ندكنخود را فراهم  ةجامعرشد  ةزمينداشته باشد تا  انديشه
دست حاكمان ظالم ديگـر   بهكنند، ممكن است چنين حكومتي   تر مي نظام ظالمانه را طوالني

  و اثري از آن باقي نماند.د شواستثمار 

  هاي الهي نعمتشدن  زايل 6.3.3
دانـد و    جمله كيفرهاي شديد الهي در دنيا براي ظالمان ميها را از  امام علي (ع) تغيير نعمت

هـاي خـدا     تر به تغيير نعمت كننده دعوتظلم واداركننده و  ةاقامچيزي مثل  هيچ«فرمايد:   مي
چيز زودتر از ظلم سبب تغيير نعمت خدا و  هيچيعني  .)53: نامة 1387، البالغه نهج» (نيست

  شود.  تعجيل نقمت او نمي

  ماندگي عقب 7.3.3
زيرا با ظلـم امـور از    ،داند  ها مي ماندگي ملت عقبترين عامل   حضرت علي (ع) ظلم را مهم

شود. از يك جهت نيز جايي براي   جامعه از هم پاشيده مي ةشيرازمسير اصلي خود خارج و 
ماند. اگر نخبگان جامعـه نيـز ظـالم و      رشد و توسعه نمي به هدفو انديشيدن  ،تفكر، تعليم
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كشـانند و در نتيجـه اثـر اعمـال و افكـار آنـان در         دنبال خود مـي  بهگمراه باشند، جامعه را 
). از جهت ديگر، ظلـم  18 - 16: 1380ماندگي جامعه دوچندان خواهد شد (عليخاني،  عقب

نداشـتن  بينـي،   خـودكم د و در نتيجة اين سرخوردگي دچار كن ميبه ملت آنان را سرخورده 
ماندگي كشور خواهد شـد.   عقبها سبب  اين ةهمشوند كه   انديشي مي كمو  ،اعتماد به نفس

هـاي مـأيوس از     ، انسـان بـد يااز جهت سوم، وقتي در جامعه ظلم رهبران سياسي گسترش 
پاشـيدگي   و ازهـم  ،كـاري، ضـعف اخـالق عمـومي     خـالف عدالت به نيرنگ، سوءاستفاده، 

روحـي و سـرانجام آن    ــ  اخالقـي مانـدگي   عقبآن  ةنتيجاجتماعي كشيده خواهند شد كه 
  .)96: 1381هاست (اخوان كاظمي،  دولتتزلزل در ثبات نظام سياسي و 

  
  . نفاق سياسي4
در برابـر  » نافقاء«كار رفته است. در يك معنا  بهدر لغت عرب براي چند معنا » ن ف ق« ةماد
: الرجـل  انتفق«د. رو  كار مي بهموش صحرايي  ةالنبه معناي يكي از دو سوراخ » قاصعاء« ةواژ

از جمله اصطالحات » : داخل سوراخ شد و خارج گرديدربوعيال انتفق« و »به راه تنگ درآمد
  .)502: 1362؛ راغب اصفهاني، 1825، 3 ج :1425عرب است (فراهيدي، 

ـ انـد كـه داخـل زمـين بـراي        منافق را به موش صحرايي تشبيه كرده دو در خـود   ةخان
در خروجي كه از راه خروجـي در مواقـع احسـاس خطـر      : يك در ورودي و يكسازد مي

: يك در ورودي كه از سازد ميگونه است كه دو در براي خود  اينكند. منافق نيز   استفاده مي
شود و يك در خروجي كه پنهاني و براي مواقع خطر اسـت. بنـابراين     آن به اسالم وارد مي

فر خود را در پشـت پـرده مخفـي نگـاه     نفاق يعني كفر زير پرده و منافق يعني كافري كه ك
گويد و زبان و عملش چيـز    چيز مي يكاش   داشته است. منافق كسي است كه فكر و انديشه

  .)124: 1387دهد (مطهري،   ديگري را نشان مي
گيرد و مصداق بارز آن نفـاق    مي هرگونه دوگانگي ظاهر و باطن را دربر» نفاق«بنابراين 

و  ،ي دروغين، ريا در اداي فـرايض دينـي، ظاهرسـازي اعتقـادي    عقيدتي است. اظهار دوست
دادن  انجامشود و اگر  ميها به نفاق مبتال  آندادن  انجامامثال آن از مواردي است كه انسان با 

» نفـاق سياسـي  «چنين اعمالي براي رسيدن به مقام رياست و قدرت سياسي باشد از آن بـه  
  .دشو ميتعبير 

  
  سياسيهاي نفاق   نشانه 1.4

  ند از:ا هاي نفاق سياسي عبارت  سخنان حضرت علي (ع) نشانه توجه بهبا 
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  تخلف از وعده 1.1.4
امـا در   ،مدار نظام اسالمي سپرده شود و او نيـز بپـذيرد   هرگاه تعهدي به كارگزار و سياست

را جـدي   دادن آن  انجـام ناقص تحويـل دهـد و يـا     ند و آن رادادن آن تخلف ك انجامموقع 
صورت نفاق آشكار ظهور  بهرفته  رفتهنوعي دچار نفاق مخفي شده است. اين نفاق  بهنگيرد، 

  .)467 - 466: 1381؛ مكارم شيرازي، 84: خطبة 1387، البالغه نهجخواهد كرد (

  خيانت در امانت 2.1.4
رگونه كوتاهي دار حكومت است و ه  كارگزار طبق عهدي كه حاكم براي او قرار داده امانت

شمرد كـه    آيد. حضرت علي (ع) كساني را خائن مي  شمار مي بهعمدي در وظايفش خيانت 
چنين حضرت خيانـت   ). هم41و  20: نامة 1387، البالغه نهجاند (  برد زده المال دست  به بيت

  .)26نامة  :داند (همان  ترين خيانت مي  به مردم را بزرگ
ناچار در درون حكومت خـويش يـاور    بهغلتد،   دورويي مي ةورط درآن زمان كه انسان 

، همواره در تالش است تا آن طرف مرزهاي حكومت دليلواقعي نخواهد داشت. به همين 
 بنـابراين بست به آنان پناه برد.   دوستي براي خويش دست و پا كند تا در زمان رسيدن به بن

بـراي  د تا جايي در آن طـرف مرزهـا   شو  ميخود  ةجامعشكني در   حاضر به خيانت و پيمان
منافقان براي «فرمايد:   مي است و اي را افشا كرده  باز كند. حضرت علي (ع) چنين حيلهخود 

چنـين   ). هـم 194خطبـة   :(همـان » انـد   هر دري كليدي و براي هر شبي چراغي تهيـه كـرده  
، نـد كخيانت  ). اگر كسي2639: ح 1377(آمدي، » خيانت اساس دورويي است«فرمايد:   مي

گرفتن اموالي كه خـائن بـا    پسرا بر پيشاني او زد. در واقع غير از تنبيه بدني و  بايد ننگ آن 
خيانت جمع كرده، بايد طوق بدنامي را به گردنش آويخت تا مردم به خيانت او پـي ببرنـد   

  .)53: نامة 1387، البالغه نهج(

  چاپلوسي 3.1.4
هـاي نفـاق     شود، از جمله نشانه  كه چاپلوسي خوانده مي ،ابراز محبت و دوستي دروغين

دهد كه صحبت از جاه و مقام   سياسي است. اين ابراز دوستي در جايي خود را نشان مي
اما در پشت صحنه غير از بدگويي و غيبـت چيـز ديگـري نيسـت.     ، سياسي مطرح باشد

انـد، بـا     ف آنـان را يافتـه  ضـع   مداران را آموخته و نقطه چاپلوسان كه راه نفوذ بر سياست
كننـد.    گسـترند و شـكار خـود را صـيد مـي       جا دامي پنهان مي ههاي ناب  ها و تملق  ستايش

منافقان ترفندهاي گوناگون «فرمايد:   شناساند و مي  حضرت در اين زمينه نيز منافق را مي
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هر كمينگـاهي   كنند و در  گيرند. براي شكستن شما از هر پناهگاهي استفاده مي ميكار  به
دهند و انتظـار پـاداش     ... مدح و ستايش را به ديگران قرض مي نشينند  به شكار شما مي

). وقتي يكي از خوارج منافق در بـين سـخنراني حضـرت    194خطبة : (همان» كشند  مي
 و علي (ع) زبان به مدح و تملق افراطي حضرت گشود، امام (ع) سخن او را قطع كـرد 

ــود:  ــر كــم مــن«فرم ــم از ت ــه آن ــر ك ــان ب ــر و آوردى زب ــم از برت ــه آن » دارى دل در ك
  .)83حكمت   :(همان

توانند بـر پيكـر حكومـت      ، مي»خواص«از جمله  ،پنهاني است كه سياسيان ةضربتملق 
  كند كه:  . امام علي (ع) در سفارشي به مالك تأكيد مينندكوارد 

ترين خواص نزد تو كسي باشد كـه حقيقـت تلـخ را بـراي تـو بهتـر از ديگـران          مقدم
اى كـه   و آنان را چنان بپرور كه تو را فراوان نستايند و با سـتودن كـار بيهـوده   ...  گويد  مي

 خاطرت را شاد ننمايند كه ستودن فراوان خودپسندى آرد و به سركشـى وادارد  ،اى نكرده
  .)53نامة : (همان

  اندن عيوب ديگراننپوش 4.1.4
كنـد،    ميادعاي دوستي وقتي منافق خود را با چاپلوسي و دورويي به افراد نزديك و با آنان 

پـوش،    دار است و نه عيـب  د. او كه نه دوستشو طبيعتاً به رازها و عيوب آنان نيز واقف مي
بـه نفـع خـويش    هـا   كه بتوانـد از آن د كن  ميشنود براي روزي آماده   بيند و مي  چه مي آن هر
اش زياد   كسي كه نفاق و دورويي«فرمايد:   برداري كند. حضرت علي (ع) در اين باره مي  بهره

  .)9986: ح 1377(آمدي، » شود  اش با انسان معلوم نمي  راهي باشد، وفاق و هم

  چندرنگي 5.1.4
رفتـار او  منافق در زندگي خويش همواره مردد است. ثبات و استواري در فكر و عقيـده و  

ها بدين سبب اسـت   اين ةهمپيدا كند. وابستگي تواند به يك مكتب   شود، لذا نمي    يافت نمي
دادن ناشناخته  تغييررنگ ةسايخواهد از هر جوي به نفع خويش استفاده ببرد و در   كه او مي

عادت منافقان دگرگوني خلـق و خـوي   «حضرت علي (ع):  ةفرمودو مرموز باقي بماند. به 
هـاي گونـاگون     منافقان به رنـگ «فرمايد:   اي مي  چنين در خطبه ). هم9983ح  :(همان» است

  .)194: خطبة 1387، البالغه نهج» (شوند  ظاهر مي
كه عمر زبير را يك تـن از شـش نفـر اعضـاي      گويد: پس از آن   چندرنگي بارةدر» زبير«

  شورا قرار داد، به او رو كرد و گفت:
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الحال هستي. در حال رضـا و خشـنودي مـؤمن و بـه      متلوننساني بدخو و اما تو اي زبير! ا
مسلمين باشي، پـس   ةهنگام غضب كافر؛ يك روز انسان و روز ديگر شيطاني. اگر تو خليف

گاه كه در غضب باشـي چـه كسـي امـام و رهبـر       آن روز كه خوي شيطاني داشته و نيز آن
  ).213، 12 ج :1418مسلمانان خواهد بود؟! (شوشتري، 

  ظاهرسازي 6.1.4
چنـين گفـتن و    هـاي نفـاق اسـت. هـم      دادن از نشـانه  ظاهر را سالم و بدون عيب نشـان 

آيد. در تعـاليم اسـالمي همـواره سـفارش       حساب مي نكردن نيز جزء ظاهرسازي به عمل
). در نظـام  3 -2: (صف» دهيد؟!  را انجام نمي  گوييد كه آن  چرا چيزي مي« :كهاست شده 

هـايي    ن خـود بـه مركـز قـدرت از جملـه آسـيب      كرد ظاهرسازي براي نزديكحكومتي 
شود كه متوجه آن حكومت است. ظاهرسازي خواص، توأم با سوءاسـتفاده   محسوب مي

شود؛ زيرا آنـان بـا خـودداري از      از جهل عوام، سبب بروز مشكالت فراوان در نظام مي
اي بـا    گونـه   بـه رونـد و   مـي طفـره   دادن امور از بيان حقيقـت  بيان حقايق و وارونه جلوه

چنـين خـواص    داشتن رأي و نظر خود دارنـد. هـم   پنهانكارانه سعي در   ظاهري محافظه
دار وفـق دهنـد و    كوشند خود را با اميال و افكـار زمـام    براي حفظ موقعيت خويش مي

بـه جـاي جلـوگيري از     ،ترتيـب  بدينبراي رسيدن به سعادت به وي اظهار ارادت كنند. 
). 340، 6 ج :1380(ميرموسـوي،  نـد  كن  ميدادن آن تشويق  انجاماعمال نادرست او را به 

  فرمايد:  حضرت علي (ع) در اين زمينه مي
هايشان بيمار و ظاهرشان آراسته است؛ وصفشان دارو و گفتارشان درمان؛ امـا    منافقان قلب

اندازنـد؛ وصـف     ويند اما به اشتباه و ترديد مـي گ  درمان. سخن مي  كردارشان دردي است بي
كشـانند    بست مي  دهند. در آغاز، راه را آسان و سپس در تنگناها به بن  كنند اما فريب مي  مي

  .)194: خطبة 1387، البالغه نهج(

توان به   اي كه از ظاهرشان نمي  گونه  ها ظاهري سخت و پرتكلف دارند؛ به  بعضي انسان
بعضـي  ، ها پي برد. به بيان شـهيد مطهـري، انسـان مثـل عبـارت اسـت       آندرون و هدف 

امـا  ، دهنـد   راحتـي نشـان مـي    بهند و مقصود را ا ها در عين زيبايي و بالغت صريح  عبارت
هـا حكـم لفـظ و معنـا را      ها با منويـات آن   ند. ظواهر انسانا بعضي ديگر پيچيده و نامفهوم

كنـايي  جملـة  حت است. انسان منافق ظاهرش مثل مقابل نفاق صداقت و صرانقطة دارند. 
نمـايي    يعني جوفروش است و گنـدم ، است، بايد تفسير شود. گاه دروغ در آن مستتر است

  .)131 - 130: 1387كند (مطهري،   مي
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  برخورد امام علي (ع) با منافقان 2.4
حاظ اعتقادي نفاق و منافقان در آغاز پيامبري رسول خدا (ص) مطرح نبود. مردم از ل ةلئمس

پديـد  نفـاق   ةلئدو گروه بودند: يا كافر مشرك يا مسلمان مؤمن. بعد از هجرت به مدينه مس
مربوط به نفاق  تآيامنافقون و  ةسور. ندگرفتشكل و مشرك  ،و سه گروه مؤمن، منافق آمد

  شده است.نيز در همين زمان نازل 
نفاق و منافقان مسئلة با چنين روندي است كه حضرت علي (ع) از دوران جواني خود با 

(ص) همواره دشمنان و منافقان را زير نظر دارد. در  شود. او براي حمايت از پيامبر  درگير مي
كند   نشيني منافقان را با بدني مجروح و خسته تحمل مي عقبجنگ احد بار سنگين خيانت و 

ــري،  ــوبي، 1030، 1028 - 1026، 1022، 3 ج :1362(طب در جنــگ ). 407، 1 ج :1371؛ يعق
را   باصالبت براي رسول اكـرم (ص) منافقـان مدينـه و پيرامـون آن     يجانشينچهرة تبوك در 

) پـس از  424، 4 ج :1380؛ مسـعودي،  430 همـان: (د كن ميهاي آنان را خنثي   نااميد و نقشه
ويـژه نفـاق سياسـي كـه بايـد آميختـه بـا         بـه گيرد،   رحلت رسول خدا (ص) نفاق شدت مي

  اعتقادات ديني باشد؛ زيرا براي غصب حكومت اسالمي بايد از چنين مسيري گذشت.
ـ جزسـال دورويـي و ظاهرسـازي     25 طي از ذات سـران حكـومتي شـده بـود كـه      ي ئ
كه از دوران جواني بـا چنـين    ،. امام علي (ع)ندداد  وسيله مردم زير سلطه را فريب مي بدين

گـرفتن   دسـت  بهشناخت، پس از   هايي آشنايي كافي داشت و باطن پليدشان را مي  شخصيت
امـا نفـاق    .كـرد    مـي خبر را آگاه   پرداخت و مردم بي  بايست با آنان به مبارزه مي  حكومت مي

كـافران از   دوران پيامبر (ص) با زمان حضرت علي (ع) متفاوت بود. زمان پيـامبر (ص) 
يعني نفاق اعتقادي و دينـي داشـتند.   ، كردند  شدن خود را مسلمان معرفي مي كشتهترس 

زمان حضرت علي (ع) نفاق اعتقادي بـا  اما گيري بود.   چنين نفاق تازه در حال شكل هم
تـر   بـيش بهرة رسيدن به مقام حكومتي و كسب داعية نفاق سياسي آميخته بود. هر كسي 

زد   با ظاهرسازي خود را شخصيت بـا ايمـان در ميـان مـردم جـا مـي       از ماليات داشت،
). دشواري كار امام علي (ع) اين بـود كـه   735 - 732، 721 - 714، 1 ج :1370 (مسعودي،

رو  جنگيد، يعني با دشـمناني روبـه     جنگيد، اما پيامبر (ص) براي تنزيل ميبايد براي تأويل 
حجـت  نيز براي جنگيدن با آنان  شده ند. آيات نازلنزول آن اعتقاد نداشت و قرآنبود كه به 

  .)134: 1386بود (مطهري، 
آور بود كه بخش عظيمي از مردم در گروهـي جـاي    رنجشبراي حضرت علي (ع) 

هر سر  . در پيخوش باد و طوفان و هميشه سرگردان بودند  ها دست  داشتند كه مثل پشه
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كردنـد؛ نـه از روشـنايي دانـش نـور        رفتند و با وزش هر بادي حركت مي  و صدايي مي
). بنـابراين  147: حكمـت  1387، البالغه نهجبردند (  گرفته، نه به پناهگاه استواري پناه مي

رو بود كه نه اهـل تشـخيص بودنـد و نـه در راه تحقيـق       اي عظيم روبه تودهحضرت با 
  .)107: 1379شهري،   (محمدي ري

مداران دورو مواجـه بـود و هـر دو     و سياستامام علي (ع) در دوران خالفت با عالمان 
از مسلمانان  قرآنگونه كه  هماندسته را افشا كرد. از مردم نيز خواست كه آنان را بشناسند و 

و  ،)4 :)، آنان را دشمن قطعي خود بدانند (منـافقون 89 :(نساءد كنننخواسته با آنان دوستي 
). امـام بـا   95 :اجتنـاب كننـد (توبـه   همواره از آنان مانند شيء نجس و پليد اعـراض و  

 »علَـيهِم  اغْلُـظْ  و الْمنَـافقينَ  و الْكُفَّـار  جاهـد « ها خطاب قرآني  گيري  ها و موضع  سخنراني
رو نهاد و با منافقان سياسي و ديني برخـوردي افشـاگرانه      پيشرا ) 9 :؛ تحريم73: (توبه
  عامل رسوايي منافقان بود: به دو دليلحضرت علي (ع)  كرد.

داد و مقاصد آنان   هاي عمومي عليه منافقان انجام مي  هايي كه در سخنراني  الف) افشاگري
  كرد؛  ميرا براي مردم برمال 

اي علـي، مـؤمن تـو را    «فرمود:  ميكرد كه   ب) به حديث شريف پيامبر (ص) استناد مي
امام علي (ع) ايـن كـالم را قضـاي    ». شتگيرد و منافق تو را دوست نخواهد دا  دشمن نمي

الهي معرفي كرد كه بر زبان پيامبر اكرم (ص) جاري شده است؛ يعني هركس كه با علي (ع) 
، از جملـه منافقـاني   دكنـ هاي مختلف بدو تعرض و توهين   به دشمني برخيزد و يا در زمينه

ن (ع) معيار ايمـان و نفـاق   مؤمنا عبارت بهتر، دوستي با امير بهشود.   خواهد بود كه رسوا مي
  .)460 - 459: 1379(بابازاده،  است

هـاي تـاريخي بسـياري      نفاق سياسي كارگزاران عهد امام علـي (ع) بـه نمونـه    ةزميندر 
معاويه، طلحـه،   مانند شدتر از ديگران آشكار   منافقاني كه نفاقشان سريع .توان اشاره كرد  مي
ماننـد   كـرد    نمـي راحتـي رسـوا    بـه آنان را  ها و منافقاني كه دورويي پنهان  و حاميان آن ،زبير

هـا   و امثـال آن  ،اشعث بن قيس ،بن عاص، شبث بن ربعي عبيداهللا بن عباس، ابوبرده، عمرو
  .)448، 1 ج :1375(ذاكري، 

  نويسد:  ابن ابي الحديد مي
و نقش او در ميان اصحاب اميرالمؤمنين اشعث در زمان خالفت علي (ع) جزو منافقان بود 

ها در زمان  مانند نقش عبداهللا بن ابي در ميان اصحاب رسول خدا (ص) بود و هر يك از آن
خود در رأس گروه منافقان بودند. در زمان خالفـت علـي (ع) هـر توطئـه و اضـطراب و      

  ).297، 1 ج تا: بيآمد، منشأ آن اشعث بود (ابن ابي الحديد،   وجود مي بهخيانتي كه 
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دانست اعتراض كرد، حضرت او را رسوا   چه نمي وقتي اشعث در مسجد كوفه به آن
  كه:كرد 

 لعنـت  و خـدا  لعنـت  !اسـت  مـن  زيـان  سـود يـا   به چيزى چه كه آگاهاند را تو كسى چه
 در بـار  يك تو! خدا به سوگند! كافر پسر منافق !متكبرزاده متكبر اى باد تو كنندگان بر لعنت
 بـار  دو تـو هـر   خويشـاوندى  و مال شدى و اسير اسالم حكومت در ديگر بار و كفر زمان

 و مـرگ  و سـپارد  شمشـير  دم بـه  را خود خويشان كه كس آن. برسد فريادت به نتوانست
 بيگانگـان  و گيرند خشم وى بر او بستگان كه است سزاوار، كشاندها  آن سوى به را نابودى

  .)19: خطبة 1387، البالغه نهج( باشند نداشته اطمينان او به
  

  گيري نتيجه. 5
حضرت علي (ع) كه در گفتارهاي خويش همواره از تعاليم وحي و سنت پيامبر (ص) بهره 

اربابـان قـدرت    ةهمـ و  ،اران، كـارگزاران  د گرفت، در مسائل سياسي مسير را براي زمـام   مي
 ةهمـ زد فرموده است. در نگاه حضـرت،   و بايدها و نبايدها را به آنان گوشده كرمشخص 

خـدمت   ،بخشيدن به اوامر الهي تحققمسائل سياسي حكومتي، در جهت  ةحوزها در   ارزش
(ع) ارزش  علـي  ةانديشـ سياسـت در   ،عبارت ديگر بهو تأمين نيازهاي آنان است؛  ،به مردم

طه، بلكه وسيله است. قدرت در نگـاه حضـرت بـه مفهـوم سـل      ،هدف نيست و ذاتي ندارد
  جويي نيست.  و مكنت ،جويي، خودمحوري  برتري

هـاي    ارزش سياسي امام علـي (ع) بـر ضـد    ةانديشدهد در   نشان مي البالغه نهجبررسي 
خـط بطـالن كشـيده شـده      ،هاسـت   كه ريشة اغلب ناراستي، چون ظلم و نفاق شاخصي هم

يابي به آن بـه    ، براي حفظ و يا دستدشواست. وقتي شخصي به مقام و قدرت خود شيفته 
و بـه   كندنفاق پنهان  ةپردشود خود را پشت   جا كه مجبور مي آورد، تا آن  هر كاري روي مي

ريـزي و يـا    ها مانند كشتار و خـون   ها متوسل شود. چنين فردي به بارزترين ظلم ستمانواع 
چنـين    يـن آورد. ا مـي جا و دورشدن از اعتـدال روي   هها مانند يك انتصاب ناب آنناپيداترين 

 هاياثرراه خواهد داشت. از عقوبت الهي گرفته تا  هم بهها در يك نظام عواقب و آثاري   ظلم
  گر دنيايي كه هم براي شخص ظالم و هم براي نظام و مردم آن خواهد بود. ويران

مداران دورو مواجه بود كه بـا   (ع) در دوران خالفتش با عالمان و سياست حضرت علي
 انهاي منافق  هايش هر دو دسته را افشا كرد. حضرت با بيان نشانه  گيري  موضعها و   سخنراني

از مسلمانان خواسـته بـا    قرآنگونه كه   سياسي از مردم خواست كه آنان را بشناسند و همان
  آنان دوستي نورزند.
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 نامه كتاب
  .كريم قرآن
 ). ترجمة محمد دشتي، تهران: اسالم.1387( البالغه نهج

 ، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: دارالجيل.البالغه شرح نهجتا).  الحديد، عزالدين (بيابن ابي 
 التراث العربي. احياء ، بيروت: دارلسان العربق).  1408منظور، محمد بن مكرم ( ابن
ي آسـتان  هاي اسـالم  ، ترجمه: مترجمان، مشهد: بنياد پژوهشالبالغه نهجشرح ). 1375ميثم بحراني، علي ( ابن

 قدس رضوي.
 معاصر. ةفرهنگي دانش و انديش ة، تهران: مؤسسعدالت در نظام سياسي اسالم). 1381اخوان كاظمي، بهرام (

 ، تهران: دارالكتب االسالميه.مالك اشتر ةبيست مجلس پيرامون عهدنام). 1379استادي، رضا (
هاشم رسولي محالتي، تهران: دفتر نشـر   ، ترجمه و تحقيق:و دررالكلم غررالحكم). 1377آمدي، عبدالواحد (

 فرهنگ اسالمي.
 قم: انصاريان. ،سيماي حكومتي امام علي (ع)). 1379اكبر (  بابازاده، علي

، ترجمه و توضيحات: سـيدهادي خسروشـاهي، قـم:    امام علي صداي عدالت انساني). 1389جرداق، جرج (
 بوستان كتاب.

 تدوين آثار عالمه جعفري.  ةسسؤ، تهران: ماسالم حكمت اصول سياسي). 1389جعفري، محمدتقي (
 ، قم: نهاوندي.البالغه نهجها در قرآن و   عوامل سقوط حكومت). 1378اهللا ( جمالي، نصرت

 ، تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء.اسالمي حكومت در كارگزاران اخالق). 1367جوادي آملي، عبداهللا (
جـا:   ، بـي البالغـه  نهـج   ةكنگـر  دومـين    ةيادنامـ ، در »البالغـه  نهـج سياسـت در  ). «1360حجازي، فخرالـدين ( 

 .البالغه نهج  بنياد
 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.  ،(مقاالت) سازي قرآني  جامعه). 1378حكيمي، محمدرضا (
 ، تهران: دريا.حكومت حكمت). 1379( دلشاد تهراني، مصطفي

 ران: دريا.، تهدولت آفتاب). 1380دلشاد تهراني، مصطفي (
 قم: بوستان دانش. ،امام علي (ع) ةآزادي سياسي در سير). 1381پرور، محمد ( دين

، قـم: دفتـر تبليغـات اسـالمي حـوزة      طالب (ع) سيماي كارگزاران علي بن ابي). 1375اكبر ( ذاكري، علي
  علمية قم.

 مرتضوي. ، تهران:المفردات الفاظ القرآن الكريم). 1362محمد ( بن راغب اصفهاني، حسين
 فرهنگي صراط. ةجا: مؤسس ، بيحكمت و معيشت). 1373سروش، عبدالكريم (

  اهللا مرعشي نجفي. آيت ةخان ، قم: كتاباقرب المواردق).  1403شرتوني، سعيد (
 ، تهران: اميركبير.الصباغه بهجق).  1418شوشتري، محمدتقي (

 خدمات فرهنگي رسا. ة، تهران: مؤسسصالحانواليت فقيه حكومت ). 1363اهللا ( آبادي، نعمت  صالحي نجف
المعـارف فقـه    ةحسين اديب، قم: داير ةترجم ،بررسي تاريخي سنت پيامبر (ص)). 1383صائب، عبدالحميد (

 اسالمي، مركز الغدير للدراسات االسالميه.
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، »(ع) در مـورد عـدالت اجتمـاعي    منين علـي ؤنظري و عملي اميرالمـ  ةسير). «1382صديق عرباني، يوسف (
، بـه اهتمـام: محمدحسـين رضـايي،     همايش عدالت اجتماعي و اميرالمـؤمنين  ةمجموعه مقاالت برگزيد

 چاپ و دانشگاه امام حسين. ةتهران: مؤسس
  جا: اساطير. ابوالقاسم پاينده، بي ة، ترجمتاريخ الرسل و الملوك). 1362طبري، محمد بن جرير (

، تحقيق: جمال عبـدالغني مـدغمش، بيـروت:    فروق في اللغهق).   1427( سهل بن داهللابوهالل عب عسكري،
 الرساله. مؤسسة

به  ،(ع) يعل امام نگاه در يآزاد و عدالت، »(ع) يدر حكومت امام عل ياسيس يآزاد). «1379( اكبر يعل ،يخانيعل
  اهتمام: محمدرضا طالقاني، مشهد: امام محمدباقر.

 قم: سازمان تبليغات اسالمي. ،سياسي از ديدگاه امام علي (ع) ةتوسع). 1380(اكبر  عليخاني، علي
به كوشـش كـاظم    ،امام علي (ع) ةنام  حكومت، »گيري  مشاركت مردم در تصميم). «1383(اكبر  عليخاني، علي

 دفتر نشر معارف.تهران: زاده،  قاضي
 زمان مطالعه و تدوين (سمت).، تهران: ساالبالغه نهج ةنام  شناخت). 1389غالمعلي، احمد (

تنظـيم و تـدوين: حسـين كريمـي      ،آيين كشورداري از ديدگاه امام علـي (ع) ). 1382فاضل لنكراني، محمد (
 جا: دفتر نشر فرهنگ اسالمي. زنجاني، بي

 ، تصحيح: اسعد الطيب، قم: اسوه.كتاب العينق).  1425فراهيدي، خليل بن احمد (
جـا:   ، بـي البالغـه  نهـج  ةهـزار  ةكنگـر ة يادنام، در »البالغه نهجحقوق از ديدگاه . «)1360العابدين ( قرباني، زين

 .البالغه نهج  بنياد
 ، قم: دفتر انتشارات اسالمي.البالغه نهجمفردات ). 1382اكبر ( قرشي، سيدعلي

، بـه كوشـش: رسـول    بقا و زوال دولـت در كلمـات سياسـي اميرالمؤمنـان (ع)    ). 1371قزويني، عبدالكريم (
 اهللا مرعشي نجفي.  آيت ةخان جعفريان، قم: كتاب
 ، قم: بوستان كتاب. البالغه نهجهاي سياسي  مش خط). 1381ماندگار، محمدمهدي (

 مهدي مهريزي، قم: دارالحديث.ة ترجم ،(ع) امام علي ةنام  سياست). 1379شهري، محمد (  محمدي ري
اكبر رشاد، قم: پژوهشگاه فرهنگ  ، زير نظر عليعلي (ع)امام  ةنام دانش، »نفاق). «1380مسعودي، عبدالهادي (

 اسالمي. ةو انديش
ابوالقاسم پاينده، تهران: شـركت انتشـارات علمـي     ة، ترجممروج الذهب). 1370مسعودي، علي بن حسين (

  فرهنگي.  و
 ، تهران: صدرا.البالغه نهجسيري در ). 1365( مطهري، مرتضي
 تهران: صدرا. ،علي (ع) ةجاذبه و دافع). 1386(مطهري، مرتضي 

 ، تهران: صدرا.پانزده گفتار). 1387مطهري، مرتضي (
، تدوين: سيدحسين حسيني، تهران: يكصد موضوع اخالقي در قرآن و حديث .)1381مكارم شيرازي، ناصر (

 دارالكتب االسالميه.
 ، تهران: دارالكتب االسالميه.)هالبالغ نهج(شرح  پيام امام اميرالمؤمنين). 1375و ديگران (مكارم شيرازي، ناصر 
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دفتر  ،حكومت و سياست از ديدگاه امام علي (ع)، در »علي تراز سياست اسالمي). «1380موسوي، سيدرضا (
 نشر و پخش معارف.

اكبـر رشـاد، قـم:     ، زيـر نظـر علـي   امام علـي (ع)  ةنام دانش، »عوام و خواص). «1380ميرموسوي، سيدعلي (
  اسالمي. ةپژوهشگاه فرهنگ و انديش

  محمدابراهيم آيتي، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي. ة، ترجمتاريخ يعقوبي). 1371يعقوبي، احمد (


