
 

 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة علوي پژوهش
  45 -  23، صص 1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال 

  )ع(  پيامدها و دستاوردهاي حكومت امام علي

  *اكبر اميني علي

  **فرزانه دشتي

  چكيده
 مـدت زمـان   رغـم  بـه است كه ) ع(  عليپس از حكومت نبوي حكومت امام 

. همراه داشته اسـت  بهبشري جامعة كوتاهش پيامدها و آثار فراواني را براي 
براي مسلمانان فقط  نهبوده است كه اي  گونه بهرفتار و نگرش سياسي ايشان 

شود تـا   ميكار گرفته  هب ييالگومثابة  به ها ها و حكومت دورهبلكه براي تمام 
رفتارهـا و  . كنـد بختـي را طـي    آن مسـير سـعادت و خـوش   ة واسـط  بهبشر 

دهي، حاكميـت عامـه،    پس حسابگويي و  پاسخ، صراحتمانند هايي  ويژگي
كه امروزه  ،حاكميت قانونو ساالري،  شايستهعدالت و برابري، انتخابات آزاد، 

، در اند مورد توجه بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي و سياسي قرار گرفته
با توجه بنابراين، . اند داشته اي سياسي و حكومت آن امام جايگاه ويژهانديشة 

توجه با  ،)ع(  عليامام هاي  بازنگري در انديشهضرورت به اهميت اين مسئله، 
چراكه حكومت  ؛شود مي آن حضرت احساس ةمداران انسانبه نگرش الهي و 

را بر عهده گرفته بـود، محقـق   چه  آنهمة مدت كوتاه خويش، طي در  علوي
 )ع(  علـي حكومـت امـام    يامـدهاي كه با درك آثـار و پ  كوشيم مي ما. ساخت
و  يمآحـاد مـردم در جامعـه ترسـ     يرشد و بالندگ برايرا  تري مناسب فضاي

  .يمفراهم كن
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  مقدمه. 1
و نظرهـا  فراخـور سـير تكامـل    هـا   انسان ين نهادهاي اجتماعي است كهتر مهمحكومت از 

 .انـد  بخشـيده كامل تتوسعه و  و ل دادهيشكتآن را  خويش، اشكال گوناگوني ازهاي  انديشه
) ع(  علـي ، حكومت حضـرت  )ص(  اكرمكوتاه پيامبر دورة راني و حكومت در  پس از حكم
تحقق ة ين دستاوردها و پيامدها را در زمينتر بيش، شكوتاهي زمانرغم  بهكه  ،شود شروع مي

متـون ادبـي   ترين  پرمايهاز  البالغه نهج. بشري عرضه داشته استجامعة عدالت اجتماعي به 
توان گفـت ايـن سـخنان     مي تئجر بهو است  سازي سنت الهي در زمينبازمانده براي  جا به

محـور و   عـدالت  يمبناي بازپردازي نظـري حكـومت   ةمثاب به البالغه نهجگوهربار حضرت در 
سياسي آن حضرت قدرت و حكومـت زمـاني اهميـت و ارزش    انديشة در . مدار است حق
حكومت در نظر . دنكار گرفته شو بهبشري ة جهت خدمت به اهداف عالي د كه درنكن مي پيدا

موفـق  دورة . در حفظ و نگهـداري آن كوشـا باشـد   بايد  دار زمامايشان امانتي الهي است كه 
مسـير تعـالي و   بتـوان  آن  تا بـا الهـام از   استبراي مسلمانان  خوبي يحكومت ايشان الگو

  .كردسعادت بشري را مشخص و طي 
، است شدهمنجر و عملكرد سياسي خاصي  رفتار بهايشان در حكومتشان  نيانسانگرش 

وجـود  بـا   ،بـه بيـاني ديگـر   . بـوده اسـت  نـاتوان  تا جايي كه بشر تا به امروز از تكـرار آن  
 نحـوة عملكـرد  ، اسـت  حكومـت بـوده   يهايي كه بر سر راه آن حضرت در احيـا  دشواري
ها  حكومت جوامع وة تا دستاوردها و پيامدهايي را براي هم است شدهشان موجب  سياسي

آن راه  از طريـق واقع شود تـا  شده  فتهپذير ياصل و آورد به باربه عنوان مبناي عملكردشان 
  .شودعادل طي اي  جامعهبه رسيدن براي ها  انسان بختي سعادت و خوش

محـور درواقـع حكومـت قـانون اسـت و       عـدالت مـدار و   حـق در نظر ايشان حكومت 
آن را نزد كه متعلق به خداست و حاكميتش از آن اوست  كند كه تماماً مي را ادارهاي  جامعه

متعلـق بـه    حكومت تماماً ،درواقع. گيرد مي انسان به امانت گذارده و در اختيار همگان قرار
هـاي   از ثروت گرفتـه تـا فرصـت    ،شود مي به تساوي و عادالنه تقسيم چيز همه. مردم است

  ... .و  ،فرهنگي ،اديياسي، اقتصاجتماعي، سهاي  عرصهة ايجادشده در هم
 كـه،  اسـت شـده  مهـم تنظـيم    سـؤال گويي به اين  پاسخيابي و  اين مقاله با هدف دست

مـردم كدامنـد؟ و   عامـة  براي ) ع(     ين دستاوردها و پيامدهاي حكومت كوتاه امام عليتر مهم
  ؟اند يكه آيا اين دستاوردها و پيامدها همچنان قابل ارزياب اين
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  حكومتجامعه و نياز به . 2
و  نظـم نياز جامعه بـه   .است تشكيل حكومت در جامعه از موضوعات بسيار مهم و اساسي

كس پوشيده نيست كه ترقي و تكامـل   هيچو بر  است تأمين امنيت از بديهيات و ضروريات
جامعـه بـه    يبنـابراين بقـا   .تمـداري اجتمـاعي اسـ    مندي و قانون شيرين از قاعدهاي  ثمره

شدن مالكيت و تضاد منافع بين افراد  مطرحزندگي اجتماعي انسان و . حكومت بستگي دارد
ايـن  . كنـد قوانين و مقرراتي وضـع  اش  كه انسان براي بقاي خويش و جامعهشود  مي سبب

. باشـد  برقـرار قوانين و مقررات زماني قابل اجراست كه در جامعـه حكومـت و حـاكميتي    
  .اجتماعي است يتشكيل دولت و حكومت ضرورت ،بر اساس پژوهش محققان ،بنابراين
 نخواهـد  پايدار حكومت بدون زندگي« :گويد يضرورت حكومت م دربارة خلدون ابن
  ).17: 1384 شاكري،( »انسان است يعيطب يازن حكومت پيدايش و تكوين عامل لذا ماند،

 كه حاكمه هيئت و رعايا بين است اي حكومت واسطه« :دارد يم بيان نيز روسو ژاك ژان
را  ياسـي و س يمـدن  هاي آزادي حفظ و قوانين اجراي و سازد يم تبطمر ديگر يك بهرا  ها ن آ

  ).389: 1362 جونز،( »بر عهده دارد
طبيعت بشـري اسـت، زيـرا    الزمة حكومت « :گويد يحكومت م برقراري دربارة ارسطو

 »بودن خود را حفظ كند اجتماعيتواند  نمياجتماعي است و بدون حكومت  يانسان موجود
  ).96: تا بيارسطو، (

  :فرمود كردند، يرا مطرح م »هللا اال حكم ال«كه شعار  يدر برخورد با خوارج زمان) ع(  علي امام
 ،خدا آن از مگر ستين يحكم يبل. است شده اراده باطل آن از كه است حق سخن نيا... 
 يدار زمـام وجود حـاكم و  . مگر از آن خدا ستين استيو ر يدار زمام: نديگو يم نانيا يول
بـدكار و   دار زمـام اگـر   حـال . كوكارين حاكم چهو  بد حاكم چه است، يضرور مردم يبرا

و شخص  دهد يم انجام را خود صالح عمل او يدار زمامدر  مانيمنحرف باشد، شخص با ا
 يدار زمام اي روزگار( كافر و مؤمن يتا روزگار زندگ گردد، يبرخوردار م شيايدن يكافر برا

منحـرف غنـائم را جمـع و بـه      دار زمـام  لةيوسشود و خداوند به  يسپر) بدكار و منحرف
 او لةيوسـ و به  گردد يم امن او لةيوسبه  ها راهو  اندازد يم راه به را دشمن با جهاد او لةيوس
 امـان  در تبهكـار  شر ازراحت شود و مردم  كوكاريتا ن شود، يم گرفته يقو از فيضع حق

  ).40 خطبة: 1380، البالغه نهج( باشند

  :است توجهدرخور ايشان نكات زير سخنان با توجه به 
 ؛است اجتماعي يو حكومت ضرورت دار زمامداشتن . 1
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 در جامعـه نظـم و امنيـت    به دليل برقراري ،چه بدكار وچه نيكوكار  ،دار زماموجود . 2
 ضروري است؛

پردازد و شخص صالح به عمل  مي شخص كافر به دنياي خود دار زماموجود ساية در . 3
 ؛خير خود مشغول است

رض مظلوم نشود و حق ضعيف از عد كه ظالم متنشو مي و حكومت موجب دار زمام. 4
 ؛ظالم گرفته شود

 ؛ندشو مي موجب بقاي جامعه دار زمامحكومت و . 5
 ).19: 1384 ،يشاكر( شود يمجامعه اعمال صالح در  دار زمام لةيوس بهمتعال  خداوند امر. 6

الزم كه امـري ضـروري    فقط نهحاكميت و نظم سياسي ) ع(  عليديدگاه امام  ازبنابراين 
تـرين   مهـم از  يانسـان جامعـة  در حكومت برقراري در ديدگاه و فرهنگ علوي زيرا  ؛است
براي انسـان  چه  آن و كمال و تعالي است تبع آن رسيدن انسان به بهو جامعه  رسيدن هاي راه

اسـت،  مناسبي براي نيل به ايـن هـدف    ةوسيلحكومت  ؛كمال جاويدان است ،اصالت دارد
 ةزمينـ توانـد   مي جامع در اختيار دارد و هماي  گونه بهامكانات اين رشد و تعالي را  هم زيرا

 .استفاده از هر نوع امكاني را فراهم سازد
تواند مسير رسيدن به  مي حكومت وقتي ،كه آيد برميگونه  اين )ع(  علياز تعابير حضرت 

سازي تربيـت   زمينهرفاه و مين أتكه خود در مسير عدالت، تحقق امنيت،  نشان دهدكمال را 
براي نيل جامعه بـه سـوي اهـداف    اي  وسيله فقط نهدر غير اين صورت،  .انساني گام بردارد

  .شود مي عالي نيست، بلكه به مانعي بزرگ براي رشد بشر تبديل
ترين اهداف حكومت  مهمو تربيت  ،، عدالت، امنيت، رفاه و آسايشالبالغه نهجاز ديدگاه 

  .دنرو مي شمار به
  

  )ع(  علير و پيامدهاي حكومت امام آثا. 3
ابعاد فـردي،   رسم زندگي را در اثري است كه راه و ترين مهم قرآن كريم پس از البالغه نهج

كـه سياسـت و    آن تـر  مهـم . دهد مي سياست و حكومت نشان ةعرص ويژه در هب اجتماعي و
 يفراينـد  عـالي اسـت تـا در    اي هنموننيازمند  ،است اي پيچيده و دشوار عرصهحكومت كه 

 .بازشناخت ناسره از را سره و سنجيد ناب عيار آن با را عملكردها بتوان تطبيقي ـ اي مقايسه
توانـد   مـي  قدري اسـت كـه   هاي گران آموزه از سرشار) ع(  عليي امام دار زمام ةدوربنابراين 
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 عصـر  مـردان در  آن دولت از مورد توجه انديشمندان سياسي و فراتر نظير بيالگويي  مثابة به
ناگسسـتني   اي هرابطـ بين حكمت نظري و سياسـت عملـي  ) ع(  امام علي. قرار گيرد حاضر
براي زندگي پايدار  مونيآزمحل هـدف از زندگي كوتاه دنيـوي را مقدمه و  كند و مي برقرار
هـاي   محورهـاي اساسـي و ويژگـي    آثـار و  حكومت آن حضـرت لذا  .كند بيان مي اخروي
آثار و پيامدهاي  .1: تقسيم كرددستة كلي به دو ها را  آنتوان  ميكه است داشته اي  العاده فوق
  .آثار و پيامدهاي تكاملي .2 ،بديع

  
  آثار و پيامدهاي بديع 1.3

فقط در  كنند كه احتماالً مي و تمايزي تأكيد ،آثارند كه بر مراتب نوآوري، اصالتآن دسته از 
حكومت امـام   دورةبار در  اولينخدا سابقه داشته است و براي اولياي رفتار حكومتي انبيا و 

هـا برخـوردار    بشري از امكان ثبت و ضـبط آن جامعة اند كه  شدهمعرفي اي  گونه به) ع(  علي
حكمت حكومـت را   ريشةشوند و  مي از حوادث اجتماعي عبرت تاريخبرخي . شده است

 ،كنند مي آفريني نقشزندگي بشر آيندة آفرينش حوادث لحظة سازند و در لحظه  مي سيراب
، نيل )ع(  ، آتش براي ابراهيم)ع(  نوح، توفان براي )ع(  آدمآفريني هبوط براي  نقشكه در  چنان

) ع(  و حكومت براي علي ،)ص(  ، بعثت براي محمد)ع(  ، عروج براي عيسي)ع(  براي موسي
د نـ بشري بـاقي خواه جامعة ها و آياتي استوار براي خردمندان نهفته است كه تا بقاي  نشانه
  ).287 ،276 :1387پورعزت، (ماند 

  :كردتوان به شرح ذيل فهرست  مي سو با سنت نبوي را اين آثار هم
  ؛تعيين حدود آزادي بين فرد و جامعه. 1
 ؛مردم نقشكردن  برجسته. 2
 ؛اجتماعي زنان ـ مشاركت سياسي. 3
 ؛مردمدر برابر  صراحت. 4
 ؛مردممردان و كارگزاران حكومتي به  دهي دولت پس حسابسنت . 5
 ؛ها حكومتزني  محكهاي  توسعة شاخص. 6
 ؛گير همهعدالت فراگير و . 7
 ؛عدلجامعة افزايش اميد به امكان تحقق . 8
 ).276: همان(توجه به افكار عمومي  .9
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  آثار و پيامدهاي تكاملي 2.3
رانـان   سـاير حكـم   حكـومتي  روشهـايي در   سنتآن دسته از آثارند كه مشابه چنين آثار و 

و   مـنقح ) ع(  علـي در حكومـت امـام   تـا حـد ممكـن،     ،ها سنتاين اما ، است وجود داشته
در ) ع(  و رفتارهاي حكومتي امـام علـي  ) ص(  پيامبرهاي  برخي از سنت. اند هشد  يافته توسعه

يافتـه يـا مسـتند      تكامـل كه در ايـن دوره  هايي  سنت ؛اند شدهگذشته انجام هاي  تأييد سنت
بشـري  جامعة تري به  شاخصاند و به نحو بهتر و  گرفتهاند يا مورد تأكيد مضاعف قرار  شده

 ييگو پاسخبه  توان يم ع،ينوع از آثار با آثار بد نيا زيتما منزلة به و مثال يبرا. اند شدهمعرفي 
در  اول مـورد  كـه . كـرد اشـاره   يادار مراتـب  سلسلهدر برابر عامه و در  يده پس حسابو 

 برابـر  در يدهـ  پـس  حسـاب كـه   يدر حـال  رسد، يم نظر به رينظ يبو  عيبد شانيحكومت ا
 شـده  انيب يخاص نظم با امام حكومت درو  داشته سابقه زين گريد يها در حكومت نخبگان
  :كرد فهرست ليذ شرح به توان يم راتكاملي  آثار. است
  ؛عامه نظرتحول ماهيت دولت در  .1
  ؛ساالري در گزينش كارگزاران شايستههاي  تعيين مالك. 2
  ؛امورادارة رويكرد سيستمي به . 3
  ؛مراتب اداري سلسلهدهي در  پس حساب. 4
  ).287، 283 -  282: همان( براي خدمتاي  وسيله ةمثاب بهنگاه به حكومت . 5
  

  جامعه و فرد نيب يآزاد حدود نييتع. 4
وجـود قـوانين    آيـا صـرف  . بوده و هسـت  مهميمسئلة  تعيين حدود آزادي افراداز ديرباز 

نظـر   افراد و نيز محيط مناسب براي اظهـار  اجتماعي براي حفظ و تضمين حريم خصوصي
كه تا زماني كه فشارهاي ناشي از زنـدگي اجتمـاعي در    و يا اين ؟آزاد در جامعه كافي است

اند، هرگز آزادي به ساحت  نشدهو فرهنگي برطرف  ،سياسي ها اعم از اقتصادي، عرصههمة 
  ؟يابد نميجامعه تسري 
در ميـان   ،امام و فرمان و قـانون وي حكومتي ة اساسي در برنام ياصلصورت آزادي به 

. شـود  ينم يعمل اجبار به ووجدان انسان است  يرويآن ن ضامن. تضمين شده است ،مردم
 ،گويد مي ، آزادانه سخنكند مي كند، آزاد فكر مي آزاد درك، آزاد است بنابراين، انسان اصوالً

  .صحيح نيستروا و كند و مجبورساختن آن در غير اين حدود  مي و آزاد كار
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تـا موانـع و   كـرد  معناي آزادي را در ادراك مردم توسعه داد و سـعي  ) ع(  حضرت علي
و فرهنگـي در   اقتصادي، سياسي،هاي  عرصههمة در  را فشارهاي ناشي از زندگي اجتماعي
مفهوم احساس مسئوليت ة موازات آن به توسع بهلذا . كندمسير تحقق آزادي حقيقي برطرف 

چنان راهبري  آننسبت به آزادي،  ،جامعه مردماز نظر ايشان بايد احساس و درك . پرداخت
كـه  اي  گونـه  بهبردن آن  كار بهرا از  ها ، بلكه آننشود تعيينشود كه حدي براي اصول آزادي 

نيست،  يبندوبار بيبدين ترتيب آزادي افراد از نظر وي . باز دارد ،ديگران ضرري برساندبه 
بـراي درك آثـار و عالئـم ايـن     . بلكه اين آزادي هميشه با احساس مسئوليت همراه اسـت 

  : بينيم مي اي رفتار او با مردم دهكدهة دربار رامسئله، موضوعي 
خواستند مجراي نهري را كه خراب شده و از كار افتـاده بـود، اليروبـي و    اي  مردم دهكده

 وادار كار نيا به را آنان خواستند او از و آمدند شان دهكدهدر  ماما ندةينمانزد  به. پاك كنند
 بـه بخواهـد   آنـان  از بلكـه  نكنـد،  كـار  بـه  مجبور را آنان داد دستور او به) ع(  امام اما. كند
بخواهند و سـپس مـزد و نهـر، هـر دو، از آن      يمزد آن قبال در و كنند اقدام نهر كردن پاك
 انـد،  دادهكه انجام  يدر كار اند كردهاحساس  و اند كردهكار  يبشود كه با كمال آزاد يكسان
 ايبپردازند،  كين يالبته آنان آزاد و مختار بودند كه به انجام كار. اند داشتهبه عهده  يتيمسئول

  ).274 -  273: 1387 جرداق،(آن را انجام ندهند 

قرن پـيش زنـده نگـه    انساني را از ده عاطفة اين ) ع(  به نظر جرج جرداق گويا امام علي
  :آن را دو قرن پيش بيان دارد ،مرد فرانسوي بزرگ ،تا ژان ژاك روسو است داشته

خـواه مـا    نيـك دو عاملي هستند كـه در سرشـت    ايمان ما به انسان و عشق ما به انسانيت
 ،هـوش و دربنـد   كـم آورند كه از فردي  مي ها را به حركت و جنبش در انگيزهترين  عميق

  ).274: همان( انساني فهميده و آگاه بسازيم

مسئوليت ظاهري را محرك و عامل كار سودمند و عمل صالح قرار نـداد،  ) ع(  امام علي
اين مسئوليت را منوط به ميزان خود آزادي و آزادگان گذاشت و عهدة بلكه مسئوليت را به 

  .آزادي شناختميزان 
 مردم بر هاحكومتو  هاقدرترا كه  ينيسنگ يها ريزنج و تنگ وديق نش،يب نيهم با امام،

. ببرند بهره آنان رنجدستاز  تر شيب هرچه خواستند يم هاحكومت رايز برداشت؛ بودند، نهاده
نبودنـد و   حيكـار صـح   دادن قـادر بـه انجـام    ليـ دل نيبه همـ  و نداشتند يآزادمردم آن دوره 

 اسـت،  حيصحتنها عامل كار خوب و  كه ،از افكار و احساسات آزاد آناندر نظر  »تيمسئول«
 يبستگ زور و زر اربابان ميتصم و اراده به فقط آنان كردار و رفتار بلكه گرفت؛ينمسرچشمه 
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 در تيانسـان  حـس  و شكسـت  يمـ  هـم  در مـردم  ارادةو  ميبود كه تصم جانيهماز . داشت
  ).همان( شد ينم گرفته كاربه حيصحدر راه  شانيروهاين و شد يم فيتضع وجودشان
مردم  ةپرتو همين نگرش اولين گام مشروعيت حكومت خود را با حضور آزادان امام در

  :فرمايد مي بيعت با ايشان بارةامام در .تحقق بخشيد
 عـت يب خود ليم به كسهر. ناچار با شما بيعت كردم و مردم را به بيعت خود فرا خواندم به

 در. واگذاشـتم  خـودش  حـال  به و نكردم اكراهش نخواست، هركس و رفتميپذ او از كرد،
كننـد،   عـت يب خواستند ينمهم بودند، اگر  ريكردند، طلحه و زب عتيكه با من ب يكسان انيم

  ).1 نامة :ب 1379، البالغه نهج( را گرانيد نه و را نانآ نه كردم، ينممن به زور وادارشان 

حـاكم  آزادانة حق انتخاب  ايشان حكومت از آن مردم است و مردمانديشة در  بنابراين،
مـردم روي  رأي  بـا حاكم كند كه  مي زماني مشروعيت حكومت تحقق پيدافقط را دارند و 

كـه شـما او را    آنكس جز  هيچامر شماست و  ،)حكومت(مردم اين امر اي  «. كار آمده باشد
امـام   .)194 -  193: 1385ابـن اثيـر،   (» امير خود گردانيد، حق حكومـت بـر شـما را نـدارد    

اسـالمي  ة دهد كـه در جامعـ   مي ها اجازه كند و به آن نمي واداراز مردم را به بيعت  يك هيچ
ممكـن  آزادي  نهايت درامام در مواجهه با خوارج . آزادانه زندگي كنند، حتي مخالفان ايشان

 بـا نـان   آتوانسـت از ابتـدا بـا     مي قدرت قرار داشت و كه در رأس هرم در حالي ،رفتار كرد
المال قطع  بيترا از آنان سهمية را به زندان نيفكند، آنان . چنين نكرداما  رفتار كند،خشونت 

نكرد و حتي اجازه داد آزادانه به بحث در خصوص عقايد خويش بپردازند و خـود نيـز بـا    
را  شـان  و حقـوق اجتمـاعي  كـرد   ميرفتار آنان ن با ناساير مسلمامانند و كرد  مي بحثآنان 

  ).224: 1378درخشه، (كرد  ميرعايت 
نگرشـي انسـاني و   امام . شود مي آشكاروضوح  بههمچنين از اين اصل، اصل برابري نيز 

بـودن افـراد در جامعـه را عـاملي      انسان اًتا جايي كه صرف ،فرامذهبي نسبت به مردم داشت
در حضـرت فقـط   . داند كه بايد بر مبناي آن حقوق انساني و شهروندي آنان تأمين شود مي

كند كه در همة ايـن مـوارد    عهدنامة مالك اشتر در سي مورد به مردم و نوع انسان اشاره مي
گونـه تفـاوتي در    انـد و هـيچ   ها فارغ از قوم و قبيله، و ملت و مذهب برابر ديده شده انسان

  ).319: 1369جعفري، (مليت، رنگ، نژاد، و صنف ميان مردم آن جامعه وجود ندارد 
  :نويسد مي دارش در مصر د به فرمانخوة امام در نام

زيـرا مـردم بـر دو    ؛ ها را غنيمت بشماري با مردم مانند حيوان درنده مباش كه خوردن آن
 انـدازه كـه   بـه همـان  . يا برادر ديني تو هستند و يا در آفرينش انساني مانند تـو : اند دسته
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. آنـان درگـذر   هاي بديتو بگذرد، با مردم خوبي كن و از هاي  خواهي خداوند از بدي مي
هرگز براي كيفرنمـودن كسـي شـادماني مكـن و از گذشـت و مهربـاني پشـيمان مبـاش         

  ).312: 1387جرداق، (

 يآزاد كـه  طـور  از حقـوق مـردم اسـت، امـا همـان      يحقـ  آزادي عقيـده نظر امـام،   از
 .باشـد  محـدود  گـر يد جهـت  از و آزاد جهـت  كيـ  از ديـ نبا هم انسان است، ريناپذ هيتجز

انسـان، چـه بخواهـد و چـه      رايز ؛است يحيمس برادر نخواهد، چه و بخواهد چه مسلمان،
 نبود، يمقدس حق يو نزد در مندانه شرافت ياگر آزاد و استديگري نخواهد، برادر انسان 

 كرد ينم شيستا نسبت كي به را محمد قيطر روانيپ و حيمس روش و راه روانيپ وقت چيه
 ).315: همان(

 و هـا يآزاد از مردم عامة يريگبهرهامكان  ديبا فقطنهحكومت  شانياز منظر ا ن،يبنابرا
 قـدرت،  با ديبا بلكه كند، نيتضم يو مقررات اجتماع نيقوان پرتو در را ياجتماع امكانات
 ،سـخن  گـر يبـه د . كنـد شهروندان برخـورد   يآزاد يرو شيو پشتكار با موانع پ صالبت،

از  يبرخـوردار  ازمنـد يامر ن نياما ا بماند، آزاد كه دارد حق و استشده  دهيانسان آزاد آفر
 موظـف ) جامعـه ( حكومـت  و اسـت  يكاف و كامل يآگاه و تيامن ،ياجتماعحداقل رفاه 

 يمـراودات اجتمـاع   تيـ الزم بر رعا يهايگذاراستيس و هايمشخط  قياز طر كه است
 ياز زنـدگ  يناشـ  يتا فشـارها  كند، برطرف راجامعه  افراد همة ازينظارت كند و حداقل ن

گـزاره  ريو سا يآزاد نيب يتنگاتنگ رابطة ن،يبنابرا. نكند دارخدشهآنان را  يآزاد ياجتماع
  .دارد وجود عدالت ازجمله ها

  
  كردن نقش عامه برجسته. 5
كامـل   يكـه از برابـر   يخيتار يها تيروا مجموعه نيتر مهم ازگفت كه  توان يم جرئت به

و حكومـت   يسـنت نبـو  بـه   مربـوط  يها تيروا دارد، تيحكا ها حكومتعامه در برابر 
  .است يعلو

حضرت . مردم بيش از خواص و اشراف توجه شده استتودة در نظام سياسي اسالم به 
برد و دولـت بايـد در    مياي نام  طبقهجامعه فارغ از هرگونه رنگ و نژاد و قشرهاي كلية از 

امـام در نامـه بـه مالـك اشـتر چنـين       . گام بردارد) ملت ةتود( جهت مصلحت آحاد جامعه
پـس   ،نـد ا امتتودة همانا ستون دين و انبوه مسلمين و پشتوانه در برابر دشمنان «: فرمايد مي

  ).53 نامة: الف 1379 ،البالغه نهج(» بايد به آنان روي آوري و به ايشان تمايل جويي
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نداشت و افراد  يبرتر گرانيبر د يانسان شأن ثيح از كس چيه يخيتار دورةدو  نيا در
 دورانبردگـان   از يا بـرده  آن يط كه گرفت شكل يسنت و داشتندبرابر  كامالً يحرمتجامعه 
تجـار بـرده و    احـوال  و اوضـاع  نيهمـ  و شـود  يمـ  ليتبد حكومت يگو  به سخن يجاهل

بـود كـه تـا     شده باعثو برده  زيآن روزگار، تجارت كن در. را به وحشت انداخت ادارانيدن
 و آگـاه  جيتدر بهبردگان . داشته باشند يانسان اتيكه بتوانند ح ،بردگان باور نداشتند ها مدت

كه در  يبرافتاد؛ در حال يپس از چند قرن در جوامع اسالم يسپس آزاد شدند و سنت بردگ
  .افتي ادامه ستميب قرن آستانةو اروپا تا  كايامر

در حكومت علوي هرگونه تبعيض طبقاتي نفـي شـد و در تعريـف نقـش عامـه حتـي       
سـال حـق نداشـت و مجـاز نبـود       بـزرگ جامعـة  كودكان صاحب حق و رأي شدند؛ زيـرا  

شدت حامي كودكاني بود كه قبل از ايـن   بهسرنوشت خردساالن را به تباهي بكشد و قانون 
عامة سرپرست شأني مقدس يافتند كه  بيم و ويژه كودكان يتي به. هيچ شأن و منزلتي نداشتند

حتـي در   .مردم گنهكار مجبور بودند براي جبران خطاهاي خويش به ايشان خـدمت كننـد  
مراسم بيعت سياسي، همگان حق حضور و بيعت داشتند، اعم از خرد و جوان و پير، آزاد و 

  .برده، و مرد و زن
روابـط  در جـاهلي آن  هـاي   سـنت  نظام قبيلگـي و تأثيرگـذاري  سابقة رغم  بهسان  بدين

سابقه معرفي شد؛ موجوديتي به نام  بيجديد و  يبار موجوديت و هويت اوليناجتماعي، براي 
  .)277 -  278: 1387پورعزت، (عامه 

جامعـه و ثبـات   ادارة مـردم در رونـد   عامة گر نقش و جايگاه رفيع  بيانات حضرت بيان
تحرك و پويايي حكومت  عامل اصليمردم عامة  درواقع وحدت و حضور. است حكومت

  .حكومت متعلق به مردم است و اساساً آيد مي حساب بهو از طرفي اقتدار و توانايي كشور 
مردم است كه به ارتباط مسـتقيم حكومـت بـا    برجستة همچنين به دليل جايگاه رفيع و 

 تـر  بـيش چراكه نفس ارتباط نيز سبب محبـت و عالقـه و تفـاهم     شده،تأكيد آنان توصيه و 
توانند بدون  مي مردم« .كنند مي احراز شخصيت ارزش به خودبا احساس مردم خواهد بود و 
تواند  نميهاي ارتباطي  ها و مشكالت را به سمع نظام مسئول برسانند و كانال دل واسطه درد
  ).54: 1364 رهبر،( »ها را تعريف كند واقعيتحقايق و 

ها رعيت عنواني نيست كه به طبقـات پـايين و ضـعيف     به طور كلي همچون ساير نظام
بلكه در اين نظام آحاد مردم جايگاهي خاص دارند و هر طبقـه بنـا بـر    ، شودجامعه اطالق 

  .كند مي نقش مهمي را ايفا خود جايگاه
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  مشاركت سياسي زنان. 6
و  رنـد داها اعم از زن و مرد هر دو حق مشاركت در امور را  انسان اسالم، دگاهيد يبر مبنا

ـ  يتفـاوت سرور كائنـات،   گاهيجا در ،چون در ارزش انسان ست؛ين نانآ نيب يفرق چيه  نيب
ـ    مالك انسـان . است يكيدر هر دو  تيو اصول انسان ستينزن  و مرد  نيهـا در تفـاوت ب
جـا كـه روح   و از آن سـت ين يگذاردر تفاوت يمندمالك ارزش تيو جنس ستتقوا نانآ

 از ياريبسـ  از را زن كـه  سـت ين يلـ يبودن دلنبوده است، لذا مؤنث تيانسان متأثر از جنس
 نيتـأم  ياست و بـرا  ياجتماع يجا كه انسان موجوداز آن. كنداش محروم  ياساس حقوق

 مخـاطره  بـه  امـور  از ياريو بدون مشاركت بس استتعاون و مشاركت  ازمندين شيازهاين
و  اسـت حضور همگان اعـم از زن و مـرد    مستلزم ياسيو س يافتد و مشاركت اجتماع يم
در نفس  يشود، لذا فاعل و مشخصات جنس يم يمطلوب تلق ينفسه امريفمشاركت  نيا

  .ندارد يريعمل تأث
سان با مرد واجـد   و هم ردداانسان حق مشاركت سياسي  در جايگاهزن هم  ترتيب بدين

امور همة در كنار مردان در زنان بايد  ،بنابراين .است مشاركت سياسي براي ها موقعيتتمام 
  .و به همان اندازه اثرگذار باشند خود گام بردارندجامعة در جهت تعالي و استيالي 

پس از سنت نبوي، زنـان   ،بار بود كه اولين) ع(  رسد كه در حكومت امام علي مي به نظر
قبـل از ايـن و حتـي تـا     . دار بيعت سياسي شدند عهدهدر شأن انساني خود، همانند مردان، 

مـردان اشـراف    ، صـرفاً ندديگر كه دعوي دموكراسي داشتهاي  ها پس از اين، در تمدن قرن
. بودندو حتي سپاهيان از حق دخالت قانوني در امور كشور محروم داشتند جامعه حق رأي 

همسـر  «يـا  » همسر شاه« در جايگاهزينت اشراف و سالطين،  مثابة بهنقش سياسي زنان جز 
گاه قبـل از پيـامبر اسـالم     هيچيا نظاير آن، در تاريخ جهان ناشناخته مانده است و » امپراتور

  .)278: 1387 پورعزت،(ديده نشده است كه زني حق رأي داشته باشد 
  :فرمايد مي بيعت مردم با آن حضرت بارةامام در

كـردن   بيعـت ن شادمان و پيران بـراي  چنان مردم در بيعت من خشنود بودند كه خردساال آن
نقـاب بـه صـحنه     بيلرزان به راه افتادند و بيماران بر دوش خويشان سوار و دختران جوان 

  ).229خطبة : ب 1379، البالغه نهج(آمدند 

با كودكان  ،كه فراخوانده شوند بانوان، بدون آن) ع(  شود كه در بيعت با امام مي مشاهده
خـويش را  جامعـة  گيرنـد و امـور    نقاب از چهره برمـي  شتابند و مي )ع(  به سوي امام علي
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اول، : دو گونه آگـاهي اسـت   اين نوع انتخاب حاكي از. سپارند مي آگاهانه و مشتاقانه به او
حكومت نبـوي، بـدون نگرانـي از     دورةمانند  ،توانند مي دورهكه در اين  آگاهي زنان از اين

 و امـام و در پرتـو هـدايت او   پدرانة ظهور تعصب جاهلي و با اطمينان از حمايت قاطع و 
دانند كـه   مي ؛ دوم، گويا فقط او را درخور انتخابيداشته باشندبدون مانع مشاركت سياسي 

رسـد   مي ربه طوري كه به نظ، كند مي و اقتصادي آنان را تضمين ،حقوق سياسي، فرهنگي
  ).67: 1387پورعزت، (رساند  مي آنان را به حق حيات اجتماعي خويش) ع(  بيعت با امام

جمل حداقل چهل جنگاور زن در ميـان سـپاهيان حكومـت نوپـاي امـام       هنگام جنگ
پـس از شكسـت اهـل     ،كه با صالبت و مدبرانه توانستند عايشه را حضور داشتند) ع(  علي

زن  پنداشـت كـه ايـن جنگـاوران     نميدر حالي كه هيچ ناظري ، كنندجمل، تا مدينه بدرقه 
  ).279: همان( هستند
  

  در برابر عامه صراحت. 7
 مهمسازي در هر حكومتي بسيار  شفافو  ،نكردن كاري پنهان ،آنانتوجه به  ،مشورت با مردم

ارتباط پايدار مردم زمينة و است تأكيد مردم مورد دربارة همچنان كه حسن ظن حاكم  .است
ادارة امام علـي نيـز در    .دهد مشكالت را كاهش ميمصائب و  سازد و ميو حاكم را فراهم 

بـرد و همـواره بـه     مـي  مشورتي آنان بهرهنظرهاي و از كرد  مي امور كشور با مردم مشورت
  .ببرندكرد كه از اين فرصت نهايت بهره را  مي ان خود توصيهدار زمام

  :گويد مي طه حسين
بلكـه در   ،نداشت يرأو هرگز استبداد  ديسنج يم شانيا خود برابر در را ارانشي امور يعل

و  رفتنـد يپذ ينمو آنان  داد يم ينظر كه بسا چه. زد يم يرأ شانيبزرگ و كوچك كارها با ا
 نيو هم دارد نگاه شيخو يبرا را خود يرأرا روان كند و  شانيكه نظر ا كرد يم ناچارشان

  ).182: 1332 ن،يحسطه ( انداخت يم طمعشان به و ختيانگ يمبود كه مردم را بر او بر

احوال دربارة را چيز  همهشود كه حاكم موظف است  ميتأكيد  شدت بهدر اين حكومت 
كردن يك  فاشجز مواردي كه  بهيعني ؛ ، با عامه در ميان بگذاردجز اخبار جنگ به ،حكومت

اسـرار  همـة  حكومت بايـد   ،شود منجر ميمردم عامة سر به شكست سپاه و ناامني در ميان 
 :ديفرما يم باره ايندر  حضرت آن .را برمال سازد) نانجز مسائل شخصي آ(كارگزاران خود 

 ندارم پنهان شما بر راي راز چيهي جنگ اسرار جز كه است آن من بر شما حق ،ديباش آگاه«
: الـف  1379 ،البالغـه  نهـج ( »نـدهم  انجـام  شما با مشورت بدون شرع حكم جز راي كار و
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. هاي سياسـي نيسـت   كاري و بازي عرصة پنهان محور حقاز منظر ايشان حكومت ). 50  نامة
د و در معـرض  كنـ  مـي كارگزار خاطي را بـه مـردم معرفـي     ،بهتر امورادارة حكومت براي 

و اعتماد مردم به حكومـت و   خطا كاهش يابددهد تا احتمال  ميقضاوت صريح مردم قرار 
  .تر شود بيشن حكومت اكارگزار

  
  مردان در برابر عامه گويي دولت پاسخدهي و  پس حسابسنت . 8

 كننـد و اساسـاً   مـي  جا كه مردم همواره در تشكيل دولت و حكومت نقش مهمي ايفـا  از آن
ز مردم است، مردم اين حق را ان برتافته ادار زمامگيرد و قدرت  مي حكومت براي آنان شكل

آنـان  وظـايف و عملكردشـان از   حيطة بازخواست كنند و در را مردان خود  دارند كه دولت
  .كنند سؤال

پـذير اسـت كـه     امكـان مردم در امور اداري جامعـه هنگـامي   آگاهانة استمرار مشاركت 
. بداند مردمعامة دهي به  پس حسابگويي و  حكومت در همه حال خود را موظف به پاسخ

قطـع شـود و حـاكم خـود را      ،عامه و حكومت، پس از انتخـاب حـاكم  رابطة اگر  ،درواقع
دهي نداند، هيچ تضميني براي حفظ سالمت جامعه وجـود نخواهـد    پس حسابموظف به 

به بياني . را پيش گيرد استبداد داشت و همواره احتمال دارد كه حكومت طريق خودرأيي و
، ممكن است كه در سراشـيبي  نشوندها پس از تأسيس و استقرار كنترل  حكومت اگر ،ديگر

گو  لذا حكومت بايد در برابر مردم پاسخ. انحطاط و تخطي از اصول اخالقي سرنگون شوند
  ).194: 1387پورعزت، (مردم بتوانند از آن حساب پس گيرند عامة و مسئول باشد و 

  :شمرد ميبررا مردم  ان از حقوقدار زمامحق استيضاح  )ع(  امام علي
 و دادگر يبرخ ده،يد هادولتاز تو  شيكه پ ميافرستاده يبه بالد رابدان كه تو  مالك، يا 

 انيـ وال يكارهـا  در تـو  كه نگرند يم چشم همان به تو يكارها در مردم و ستمگر؛ يبرخ
 ،البالغـه  نهـج ( ييگو يم آنان دربارةكه تو  نديهمان گو تو دربارةو  ينگر يم خود از شيپ

  ).53 نامة: الف 1379
 رايـ ز د؛يـ آ فـراهم  تـو  يبرا تيرع ظن حسن كه يباش چنان بارهنيادر  ديتو با و... 
  ).همان... ( سازد يرا از تو دور م ياريرنج بس آنان ظن حسن
 ديـ آ رفتـه يعذرت پذ ،يكن يم داريد را خدا كه حساب روز در كه باش چنان مردم با

كيـ  يو چنان باش كه برا گرانندياز د ازمندتريبه عدالت تو ن انينوايكه گروه ناتوانان و ب
در ...  يباشـ  داشـته  يعـذر  يبتـوان  شـان، يا حق يادا در ،يخداوند گاهشيپ در آنان كي
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 سـو كيـ و نگهبانـان و پاسـبانان بـه     ارانيو  انيتا سپاه يو بفرما ينما يبرابرشان فروتن
  ).همان( ديبگو شيسخن خو زبان لكنتيبو  هراسيب شانيگوسخن تا شوند

كه حاكمي وفادارترين سردارانش را چنان به حساب است قبل از اين كجا ديده شده تا 
 نيـ ا رسـد  يمـ  نظـر  به .بكشد كه برخي از ترس به دشمن بپيوندند و خود عامل فتنه شوند

 شهروندان، يبدگمان رفع بر عالوه موضوع نيا خود و است امام حكومت ابداعات از مسئله
 در ضـمن آثـار مثبـت    واسـت   دهشو امكان خطا و اشتباه در قضاوت  زانيكاهش م اعثب
 را مـردم  درآوردن حـق  و بـه  ،مـردم  بـا  مـداراكردن  عدالت، با حاكم گرفتنخو مانند يگريد
  .دارد همراه به

  
  ها حكومتزني  محكهاي  شاخصتوسعة . 9

 لگـو يـا ا  برتـر نمونـة   نزلـة م بـه زني هرچيز شاخصي از همان جنس  محكبراي سنجش و 
شـاخص وضـع مطلـوب، مبنـاي      ةمثاب بهضرورت دارد؛ به طوري كه بتوان مختصات آن را 

مقايسـة  توان مبنايي براي  مي را) ع(  حكومت امام علي. موجود قرار دادهاي  مقايسه با نمونه
ها در نظر گرفت؛ زيرا اين حكومت در بدترين وضـعيت مفـروض    حكومتعملكرد ساير 

 و ريـ تزو و زور و زر انيسـپاه توأمـان  زمـان و   پياپي و گاهي هـم هجمة هنگامة تاريخي و 
 كوتـاه  عمـر  خاطرةماند كه  بند يپا خود اصول به چنان سوز، خانمان يها جنگ در يريدرگ
. شـود  يمـ  يحكومـت عـدل و انصـاف تلقـ     يبـرا  يشاخصـ  آشـنا  مخاطبـان  اذهان در آن
 قدرت صاحبان تمام بر يحجت. شدمردود  عدل شهر تحقق يريناپذ امكان ةيداع بيترت نيبد

ماند، در برابـر   بند يپاحكومت كرد و به عدل  توان يم كه شد اقامه بشر خيتار در يران حكم
 سـاالر  ستهيشا يستميكرد، مردم را در امور مشاركت داد، و س مقاومتاشراف  يخواه ادهيز

 فرقـان و  ار،يـ به شاخص، مع) ع(  يعل امام حكومت كه گفت توان يم ،رو نيا از. كردبرقرار 
  ).281 -  280: 1387پورعزت، ( است شده ليتبد يران حكم عرصةحق از باطل در 

  
  گير همهگير و اعدالت فر. 10

 ،سياسي، اقتصـادي  گوناگونهاي  حوزهدر  دخوعدالت و قراردادن هرچيز در جايگاه  برقراري
) ع(  ي امام عليدار زمام ةدور عمل سياسي در محوري انديشه و نكات كانوني و و اجتماعي از

 .گسترش عدالت است و برقراريغايي حكومت  هدف اصلي و مالك سياست و .است
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ديـده  ندرت نهضـتي   اما به، زيادي به نام عدالت ثبت شده استهاي  در تاريخ تالش
ها شامل شود  همة عرصههمه نوع عدالت را در  و باشدشده است كه عدالت آن فراگير 

. گيرد آحاد جامعه را دربرهمة  و باشدگير  همهكه عدالت آن است ندرت ديده شده  بهو 
ــوده اســتهــاي  در توزيــع فرصــت گــاهي عــدالت صــرفاً ادعــاي  مــثالً. اقتصــادي ب

عـدالت اقتصـادي    كننـدة  توجيـه فقط  ،گستري انوشيروان، در صورت صحت هم عدالت
فرهنگـي و توزيـع   عرصـة  است، زيرا در نظام طبقاتي ساساني فرض وجود عـدالت در  

جامعـه منتفـي   ادارة فرصت آموزش همگاني و عدالت سياسي و مشـاركت عمـومي در   
 مـثالً  .اسـت   بودهخواهان  عدالتنظر  گاهي نيز فقط برخي از مصاديق انساني مد. است

نظـر قـرار    وجه در شـأن انسـاني خـود مـد     هيچ بهخواهي مزدك زنان  عدالتدر نهضت 
خواهي اقوام نژادپرست گاهي هرگونه حـق   عدالتهاي  در نهضتهمچنين  .رفتندگ نمي

مـدار   حـق محور و  عدالتدر حالي كه در حكومت ، شد مي انساني از ساير نژادها سلب
 ،بنـابراين . گيرنـد  مـي  قـرار حتي جـانوران نيـز تحـت پوشـش رفتـار و مـنش عادالنـه        

گير از دستاوردها و آثار ديگـر سـنت نبـوي و     همهعدالت فراگير و  تحقق يريپذ امكان
  ).281: همان( حكومت علوي است

حكومت و عـدالت حساسـيت    به) ع( امام علي كه خواهيم ديد البالغه نهجبا مطالعة 
بـراي   راهـي حكومـت را   .اهميت و ارزش فراواني براي آن قائـل اسـت   و خاصي دارد

فقط برقـراري عـدالت   اسالم . داند مي و خدمت به اجتماع ،احقاق حق ،عدالتبرقراري 
هدف اصـلي بـاالبردن ارزش    بلكه ؛ه استبه اجراي آن قناعت نكرد فقطيا  توصيه ورا 

فردي . بشنويم البالغه نهجدر ) ع( بهتر است اين مطلب را از زبان امام علي. عدالت است
دهد  مي جوابايشان  تر و باالتر است يا بخشندگي؟ شريفعدالت  :كند مي سؤالاز امام 

 ،تواند تعادل اجتماع را حفظ كنـد  مي از نظر امام آن اصلي كه. عدل از جود باالتر است
 ،دبخشـ آرامـش  آن به پيكـر اجتمـاع سـالمت و بـه روح     و ، تأمين كندهمه را رضايت 

و جاي دهد در خود  همه راتواند  ميكه است راهي عمومي  عدالت بزرگ. عدالت است
گر را بـه مقصـد    راهي است كه حتي ستم كورهاما ظلم و جور ؛ بدون مشكلي عبور دهد

عدل و انصـاف بـه    بارةدر) ع( امام علي ).بخش چهارم :1382مطهري،  ←(رساند  نمي
مردم، و با خويشاوندان نزديك، و با افرادي از رعيت با خدا و با « :فرمايد مي مالك اشتر

انصاف را رعايت كـن، كـه اگـر چنـين نكنـي سـتم روا        ،خود كه آنان را دوست داري
  ).53 نامة: ب 1379، البالغه نهج(» داشتي



 )ع(  پيامدها و دستاوردهاي حكومت امام علي   38

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، علوينامة  پژوهش

  عدل جامعة تحقق يريپذ امكان به ديام. 11
عـدل  جامعة حقق ت يريناپذ امكانب است كه به طور فراگير سخن از يبه نظر پورعزت عج

  .اين حكومت حجت تاريخي دارد يريپذ امكانآيد، در حالي كه  به ميان مي
 يبـرا  را يمنـابع  و انـد  يافتـه  دارانـي  تاريخ بسياري از الگوهاي حكومتي طرفطي در 
 نمونـة كـه   ، بـدون ايـن  انـد  ختـه يبرانگرا  يعيوسـ  يها و تالش اند كرده جذب خود تحقق

در حالي كه حكومت علـوي بـا الگـوگيري از سـنت نبـوي،      ، باشندتاريخي موفقي داشته 
 مـثالً . پذيري تحقق حكومت عدل تبديل شـده اسـت   امكانخود به الگوي عملي و شاهد 
هـا   انسـان  زيادي ازعدة الگوي موفق تاريخي سرنوشت ارائة سوسياليسم قرن بيستم بدون 

بـه دليـل نادرسـتي     ،كه سـرانجام  اينناپذيري متهم نشد تا  امكانبه اما را دگرگون ساخت؛ 
سوسياليسم هرگز نتوانست به اصـول ادعـايي خـود     .شدمفروضات، به شكست رهنمون 

را بـر عهـده گرفتـه بـود، محقـق      چـه   آنهمـة  تحقق بخشد، در حالي كه حكومت علوي 
هرگـز بـه اهـداف خـود دسـت       ، امابودطوالني سوسياليستي هاي  عمر حكومت. ساخت

ي كه حكومت علوي در عمر كوتاه خود، جز بر طريق مـورد ادعـاي خـود    نيافتند؛ در حال
  .رفتار نكرد و همواره بر صراط خود باقي ماند

ـ  كيـ  حـداقل  داشـتن  دسترس در وجود با از  كـه در آن صـرفاً   يخيموفـق تـار   ةنمون
مـتهم بـه    آزمـودن  بـدون استفاده شده اسـت،   يران حكم در بشر يعاد ابزار و ها يمند توان
 يفرازها نياز دشوارتر يكيدر  ،يعلو حكومت تحقق كه يحال در شود؛ يم يريناپذ امكان
 در ژهيـ و بـه  هـا،  حكومـت  ةمنشـان  عدالت رفتار به يتسر تيقابل و يريپذ بر امكان ،يخيتار
 شانيا حكومت گريدبيان به ). 282: 1387 پورعزت،(داللت دارد  ،آرامشو  صلح يها هدور
به امكان تحقـق جامعـة عـادل در     ديام محور عدل يها حكومت از موفق مدل كي عنوان به

  .كند يم تر يافتني دست را آن و دهد يم شيافزارا جهان 
  
  توجه به افكار عمومي. 12

ي عموم افكار انعكاس ةليوس نيتر مهم قتيدرحق هاي دموكراتيك رژيم در انتخابات امروزه
 مـردم  عمـوم ي باورها و ،ها ارزش ها، نگرش شامل و است مردم حاتيترج و ها خواست و

 رد ميمسـتق  ريغ اي ميمستق طور بهي عموم افكار كه است نيا بر فرضي دموكراس در. است
  ).409: 1382 ه،يريبش( گذارد يم ريتأثي اسيسي ها يريگ ميتصم



 39   اكبر اميني و فرزانه دشتي علي

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة علوي پژوهش

 را آن بلكه ،داند ينم افراد ةجداگاني ها يداور جمع حاصل راي عموم افكاري كول چارلز
  ).123: 1343 ،يكول( كند يمي معرف متقابل آثار و ارتباطات محصولة افتي سازماني ها هديپد

 كـه  ملـت ي بـاطن  ريضم از است عبارتي سوو آلفرد دگاهيد دري عموم افكار نيهمچن
 قـانون  چيهـ  در كـه  شـود  يمي تلق اي ياسيسي روينمنزلة  به لكن ،ديآ يم نظر به گمنام غالباً
 قيـ طر ازي عمـوم  افكـار ي كل طور به ).10: 1354 ،يسوو( است نشدهي نيب شيپ اي ياساس
 هـا،  رسـانه  و مطبوعـات  ،يحكـومت  نمسـئوال  و مقامات با مردم تماس رفراندوم، دادن، يرأ

  .ابدي يم انعكاس رهيغ و احزاب در تيعضو
اسـت و بـه   قائـل  نظرات مردم احترام و ارزش  نقطهبراي افكار عمومي و ) ع(  امام علي

كه مردم خود نسبت به آن  مگر آن، داشت مردم را به كاري وانمي اجباراً يدهد و مي ها بها آن
  :فرمايد مي به مالك اشتر البالغه نهج 53نامة كه در  ؛ چنانتمايل داشته باشند

متعددي پيش هاي  جا حكومت آنكه در اي  مالك تو را اعزام داشتم به سوي منطقهاي   بدان
كنند در رفتـار تـو هماننـد     مي اند و مردم دقت نمودهراني  حكم گرانه از تو عادالنه و يا ستم

آنان گفتـي و  دربارة را كه تو چه  آن خودت و رانان پيش از توجه و دقت تو در رفتار حكم
  ).99: 1374 ،يقوچان( نديگو يم تودربارة ديگران نيز از تو دارند و يا  ،يا انتظار داشتي

تواند اعمال حاكميت داشته باشد كـه مـردم    ميزماني  امام معتقد است خليفه يا كارگزار
آن كس كه مـردم فرمـانش را اجـرا    «: فرمايد مي در اين زمينه نيز آن حضرت. را بپذيرند  آن

  ).27خطبة  :ب 1379 ،البالغه نهج(» آيد نكنند، كاري از دستش برنمي
ت كه رأي مـردم  و بر اين اساس اس استجامعه رأي مردم ادارة  مالك و معيار ،بنابراين

  ).187: 1384شاكري، (شود  مي سبب مشروعيت حكومت و اعمال حاكميت
 ينه ومعروف  به را امرآنان جا براي مردم احترام قائل است كه هرگز  بدانآن حضرت تا 

  :ديفرما يم زيمورد ن نيخود آن را انجام داده باشد و در ا قبالً كه نيا مگر ،كند ينماز منكر 
كـه پـيش از آن    مگر آن ،كنم نميمن شما را به هيچ طاعتي وادار  سوگند به خدا، مردماي  

ام  گفتـه آن تـرك   كـه پـيش از   جز آن ،دارم نميام و از معصيتي شما را باز  كردهخود عمل 
  ).175خطبة  :ب 1379، البالغه نهج(

مردم و با مردم باشند، تـا  ميان د كه در كن مي كارگزاران خود توصيهبه ) ع(  همچنين امام
  :را بهتر درك كنند و نيازهايشان را بهتر بشناسندآنان 

و  ييخو تنگ از يا نمونه رهبران بودن پنهاناز مردم پنهان مدار، كه  فراوان راخود  گاه چيه
 آنـان  بـر چـه   را از دانستن آن دار زماماز مردم،  شدن نهان. است جامعه امور در ياطالع كم
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 كنـد  يانـدك و كـار انـدك بـزرگ جلـوه مـ       بـزرگ  كـار  پـس . دارد يم باز است دهيپوش
  ).53 نامة: ب 1379 ،البالغه نهج(

  
  تحول ماهيت دولت در انظار عامه. 13

 كيـ  و حـق  بـه  يرو كيـ  امام نگاه در دولت اما ،نوظهور نبوداي  حكومت و دولت پديده
دولـت  . نبود مردم عامةمردم و  يشوايپ انيم يا فاصله شانيا دولت در. داشت خلق به يرو
الهي و با خواست و استقبال هاي  معيار با يعني كرد، دايپ يمردمو  ياله يتيماه دوره نيدر ا

امام بـا وجـود مشـروعيت الهـي      .يافت مردم شكل گرفت و با مشاركت فعال آنان استمرار
كرد و پـس از اسـتقبال   نشيني اختيار  خانهمردم، عامة ناشي از انتصاب غدير، تا هنگام اقبال 

قـرار نـداد   نظـر  مردم جز بر اساس حكم خدا رفتار نكرد و هدفي را جز اجراي عدالت مد 
  ).105 -  92: الف 1380دلشاد تهراني، (

 بـارة در: فرمايـد  مـي  )مسلمانان بـود ة اين خطاب به هم( خطاب به مردم كوفه) ع(  عليامام 
تا يك نخل خرما از مال خود در يثرب داشته باشم از  كه، به شما بگويم المال بيت ه ازاستفاد
 ،شـوم  مي امروز كه وارد كوفهبينيد  مي. دارم چيزي برنميخود حقوق  به ازايالمال شما  بيت

اگـر   نيـز ببينيـد  بروم جا  از اينخواهم  ميروزي كه . من استبنة  يك شتر دارم و اين بار و
ادارة مسـئول  اكنون من . ام كردهشما خيانت  ،جا ببرم اينو اين بار شتر از  از اين شتر تر بيش

انجام   حقوقگرفتن و آن را براي  دانم خود مي ةمسئوليتم را وظيفدادن  انجامو كشور هستم 
ايشان به حكومت . اين نگاه امام به حكومت و دولت است ).80: 1380حميدي، ( دهم نمي
نگرد، بلكـه بـه آن    نمياستثمار ديگران  ةوسيل بهابزاري براي رسيدن به مال و ثروت  منزلة به
و بـه   ،از منظر ايشان ،بنابراين. نگريسته است ميمردم عامة اي براي خدمت به  وسيله مثابة به

  .اند شدهدر اسالم دولت و ملت در هم تنيده  ،طور كلي نظام سياسي
  
  نش كارگزارانساالري در گزي شايستههاي  تعيين مالك. 14

بر حسب شايستگي افراد به  كس پوشيده نيست كه مناصب دولتي بايد صرفاً هيچامروزه بر 
كـه   بـر ايـن   عـالوه  ،بگيرند س امور قرارأچراكه اگر افراد ناشايست در ر واگذار شود،ها  آن

مند و شايسته  افراد توانروحية گيرد،  مي سرعت در مسير اضمحالل و نابودي قرار بهجامعه 
همچنين . شود مي خردگريزي و خردستيزي در جامعه حاكمرفته  رفتهشود و  مي نيز تضعيف

هـا و   منـدي  ، فقط با توجـه بـه تـوان   برابري دارندجا كه افراد جامعه حقوق و جايگاه  از آن
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است كه آنان را نسـبت بـه سـايرين     ،فني و علمي ي واعم از اخالق ،اضافيهاي  صالحيت
بـراي گـزينش   هـايي   حكومتي مـالك  به طور كلي در هر. سازد ميدريافت منصب شايستة 

 ايـن بايـد   در حكومت امام تأكيـد بـر آن بـود كـه كـارگزاران      .داردنيروهاي اداري وجود 
توانـايي و    .4، عـدالت . 3، علـم . 2، عقـل و خـرد و درايـت   . 1 :باشـند  ا داشـته ر ها ويژگي

صـراحت و    .8، مردم بـودن  با. 7، داري مردم. 6، ري و زهدگاپرهيز. 5، صالحيت تخصصي
اصـالت    .2 ،صـدر سـعة  . 1، و همچنـين  )127 -  89: الـف  1380دلشـاد تهرانـي،   (صداقت 
. 7 ،پـذيري  پوزش  .6 ،يبلندهمت. 5 ،شجاعت. 4 ،حسن سابقه. 3 ،دودمان صالح و خانوادگي
اخالق . 9 ،پذيري با جان و دل مسئوليت. 8 ،مندان و قاطعيت با قدرتمستضعفان مهرباني با 

از  تـر  مهـم و  )143 -  133: 1374قوچاني، (گويي  حقصراحت لهجه در . 10 ،داشتن فاضله
و اعتـدال را  باشـند  تأكيد دارد كه كارگزاران بايد افـرادي منصـف   ) ع(  كه امام علي همه اين

كه در فـارس   ،كه آن حضرت به عمر بن سلمه ارحبي ،البالغه نهج 19نامة در . رعايت كنند
  :كرد، نوشت مي حكومت

دلي تو  كردن مردم و سنگ تحقيرت از خشونت و قساوت و ا داري فرمان دهقانان مركزهمانا 
 راكـه يز ،افتميـ  شـدن  كيـ نزد سـتة يشانه آنان را  ؛انديشيدم نآنا ةمن دربار. شكايت كردند

پس در رفتار  .ماننديپ همبا ما  راكهيز ،يبدرفتار و يدل سنگمشركند و نه سزاوار قساوت و 
با شدت و نرمش داشته باش، اعتـدال و  توأم با آنان نرمي و درشتي را به هم آميز، رفتاري 

 ).19نامة : ب 1379، البالغه نهج(كردن يا دوري رعايت كن  نزديكروي را در  ميانه

نوعي مبناي  بهكه  ،رااي  حدي بود كه نظام قبيله بهساالري در اين حكومت  شايستهتأكيد بر 
 ،)166 -  70 :ج 1379دلشـاد تهرانـي،   (شـد   مي عرب پيش از اسالم تلقيجامعة نظام سياسي 

  .كرد مي شدت نفي به
  

  امورادارة رويكرد سيستمي به . 15
تا امكان اجراي امور و تحقق اهـداف حاكمـان   دارد هر حكومتي نوعي سيستم اداري نياز 

كه گـاهي آن   داشتمشخصي هاي  ويژگي) ع(  سيستم اداري حكومت امام. را فراهم آورد
از كـارگزاران،   ديشـد  يكشـ  حسـاب  بـر  عـالوه  مثالً. كرد مي ها متمايز حكومترا از ساير 

آبـرو،   بـا ، ختـه يفره افـراد  نشيگـز  و يسـاالر  سـته يشامضاعف بـر   ديچون تأك يمختصات
انـواع   انـواع صـفات متناسـب بـا     متمايزسـاختن  ،مد و اثربخشادار، كار دينسرشت،  پاك

تأكيـد بـر ضـرورت     ،)نظير افسران ارشد، قاضـيان، دبيـران و كاتبـان   (اداري، هاي  منصب
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دهـي و   پـس  حسـاب نظارت و بازرسـي مسـتمر و    ،تأمين زندگي آنان ،ناآموزش كارگزار
ها بر اساس معيارهاي معين و در صورت نياز اقدام  يابي مستمر آن ارزش ،رسي آنان حساب

و تأكيد بـر دقـت و سـرعت     ،رجوع ، رعايت حرمت اربابآنانتنبيه يا صريح براي تشويق 
. آينـد  مـي  شمار به) ع(  اصلي سيستم اداري حكومت امام عليهاي  در اجراي امور از ويژگي

كشي امـام از كـارگزاران، حكومـت     حسابدهي و  پس حسابها روش  ويژگيدر ميان اين 
 :الـف  1380دلشـاد تهرانـي،   (سـاخت   مي آن زمان متمايزهاي  ايشان را از بسياري حكومت

حدي مهم است كه بايد جداگانه بـه   به) ع(  اين ويژگي سيستم اداري امام علي). 514 -  369
گـزاري،   داري، خـدمت  امانـت بـه اصـول   ) ع(  امـام ويـژة  همچنين تأكيـد   .آن پرداخته شود

رفتـاري، نفـي اسـتبداد، بردبـاري و نظـاير آن،       خوشگيري، مهرورزي، پيپذيري،  مسئوليت
سـازد   مـي  هـا متمـايز   حكومـت امور در اين حكومت را تا حد زيـادي از سـاير   شيوة ادارة 

  ).222 -  183 :الف 1379دلشاد تهراني، (
  
  مراتب اداري سلسلهدهي در  پس حساب. 16

شـود، امـا    مـي  گـويي در نظـر گرفتـه    پاسـخ مراتبـي بـراي    سلسلهها نيز  حكومتدر ساير 
هـاي   حاكمان آن است كه كارگزاران از چهارچوب دستورها و خواسـته دغدغة ين تر بيش

  .مافوق تخلف نكنند
در اين اما گويي در نظر گرفته شد،  پاسخبراي اي  مراتب ويژه سلسلهدر حكومت امام نيز 

مراتب تأكيد بر آن بود كه هيچ خيانتي در حق مردم واقع نشود و كارگزار حكومت با  سلسله
گرايي، انضباط، نفـي سـلطه و    حقروي و اعتدال،  ميانهصدر، عدالت، مساوات، مدارا، سعة 
زدگي و نيز پرهيـز از   بندي به عهد و پيمان، پرهيز از شتاب پايجويي و خودكامگي،  برتري

دلشاد تهراني، (امور بپردازد ادارة انديشي به  عاقبتنگري و  آيندهل فن، سستي، مشاوره با اه
  ).353 -  238 :الف 1380

هـاي   كارگزاران طي عهدنامهوظيفة دهي روشن بود و  پس حسابگويي و  پاسخمواضع 
براي خلـف وعـده و فروگـذاردن پيمـان بـاقي      اي  شد و بهانه مي عمومي و ويژه مشخص

گويي و درنظرگرفتن سيسـتم   پاسخمراتب  ادارة سلسلهاين حد از دقت و نظم در . ماند نمي
عامـة  ويـژه بـراي رعايـت حـال      بهاطالعاتي وسيع و پيچيده براي مهارساختن كارگزاران، 

از ســاير ) ع(  حكومــت امــام ةمتمايزكننــدهــاي  دســت و درمانــده، از ويژگــي مــردم تنــگ
  .زمان بودآن هاي  حكومت
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باال تـا پـايين ايـن اسـت كـه      هاي  از ردهمسئوالن براي تمام  نكتة درخور توجههمچنين 
گوي رفتار و كـردار منفـي    بايد پاسخ ،... كل و اعم از وزير و معاون و مدير ،مسئول در رأس

چنين نيست كه در پاسخ مدعي شود عيـب و نقـص از    اينكارگزاران تحت امر خود باشد و 
گويي خود كارگزار مقصر، بايد مدير  پاسخبر لزوم  عالوه. ستوا رگزااو نبوده و مربوط به كار

گيـر   گريبـان كارگزاران باشد و عيب و اشتباه آنان هاي  گوي كوتاهي پاسخرأس و مسئول در 
صـحيح  ناهـاي   چينـي  مهـره دهـي نـامطلوب و    يكي از پيامدهاي سازمان .وي نيز خواهد بود

باشد و افراد تحت امـر  اي  مدير فرد شايستهبسا  چهاست و رأس مسئول در ي وظايف سنگين
و عرصه كنند توجهي و عدم احساس مسئوليت در كارها اخالل  بيبر اثر جهل و ناتواني و يا 

  ).91: 1374قوچاني، (فراواني كنند  را بر مسئول تنگ و وي را گرفتار مشكالت
  
  براي خدمتاي  وسيله نزلةم بهومت نگاه به حك. 17
 شـده  سـپرده  كارگزاران و رانان حكم به كه است امانتي حكومت) ع(  علي امام ةانديشبر  بنا

 و مـردم  ارزگـ  خـدمت  را خـود  تصنع و تكليف هرگونه از دور به دارند وظيفه آنان و است
 »يدرهبـر هسـت   يرانو سـف  ،امـت  نماينـدگان  مـردم،  داران خزانـه  شـما « بداننـد  مـردم  براي

 تـرين  محبـوب پـس   يند،خدا يالع وخانواده  مردم« يزو ن) 53 ةنام: الف 1379 ،البالغه نهج(
: 1388 كلينـي، ( »برسـانند  سـود  و كننـد  خدمت خدا عيال به كه اند كسانيمردمان نزد خدا 

. سـت ها حكومت يراز نگاه متداول سا متفاوت ينگاه حكومت به) ع(  عليامام  نگاه). 164
 را بودن مردم خدمتدر خدمت به آحاد جامعه و  ياست برا راهيحكومت  يشاناز منظر ا

دارنـد و   يـد تأك يتامن ينتأم يبر ضرورت تالش برا ها حكومتاز  ياريبس .داند مي يفهوظ
را  هـا  اينهمة  مدار حق حكومت اما كنند، ميتالش  خود ةجامعآحاد  يرفاه نسب ينتأم يبرا

  .داند ميرشد و بلوغ جامعه  يبرا اي وسيله
بر امنيت و رفاه بر آگاهي و تربيت آحاد جامعه نيز  عالوه) ع(  در حكومت امام ،رو ايناز 
 و امنيـت طريق توسعة ابزاري براي تأمين عدالت از  ةمثاب به شود و حكومت صرفاً مي تأكيد

مدار نوع نگاه  حقبه همين دليل در حكومت . شود مي اجتماع تلقيگسترة رفاه و آگاهي در 
است اي  گونه بهان و سلوك آنان دار زمامبه مردم، وظايف حكومت در برابر مردم، و شرايط 

 1379دلشاد تهرانـي،  (حكومت قرار گيرد هاي  برنامهسرلوحة كه همواره خدمت به جامعه 
هـاي   منـدي  تـوان توسعة رشد و زمينة مردم و هاي  خواستهتحقق موقعيت و  )111 -  81 :ب
  ).323 :ب 1380دلشاد تهراني، (شود حقوق متقابل مردم رعايت  وفراهم  انآن
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  گيري نتيجه. 18
توان دستاوردها و پيامدهاي حكومت علوي را بـه دو دسـته تقسـيم     مي به طور كلي

  .پيامدهاي تكاملي. 2و ) خاص(پيامدهاي بديع   .1: كرد
فقط در رفتار  احتماالً گونه رفتار در تحليل آثار و پيامدهاي بديع بايد گفت كه اين

، ها شـاهديم  در آنرا نوآوري  ينوعكه است خدا سابقه داشته اولياي حكومتي انبيا و 
. بشـري امكـان احيـا و كـاربرد داشـته باشـند      ة توانند براي كل جامع مي كهاي  گونه به

گونـه رفتـار در سـاير     كـه مشـابه ايـن    گفتپيرامون آثار و پيامدهاي تكاملي نيز بايد 
در حكومت علوي تا حـد زيـادي    است، امارانان نيز سابقه داشته  مردان و حكم دولت

. اند شدهبه بهترين شكل مطرح و بيان  دورهدر اين به بياني  و اند يافتهتوسعه و تكامل 
شود كه نقش اين حكومت از معرفـي الگـو    مي اين پيامدها و آثار مالحظهدر با تأمل 

داري را دچار  حكومتتا جايي كه متون و ادبيات علم سياست و  ،است نيز فراتر رفته
اين حكومت تأثير فراوان و شگرفي  ،به هر حال. استكرده تحول و تغييرات اساسي 

مردم نسـبت بـه حكومـت و    عامة سياسي و حتي  ها در ميان نخبگان ديدگاه تغييردر 
و ر برابـر جامعـه،   آن دهـاي   ها از وظايف حكومت و مسئوليت ضرورت آن، تلقي آن

 اصوالً. آن براي مداخله در امور اجتماعي بر جاي گذارده استهاي  مراتب صالحيت
امنيت و رفاه اجتمـاعي  ساية عدالت در  رعايت حكومت در جامعهبرقراري هدف از 

تـالش كنـد كـه    حكومت بايد . مند شوند بهرهاست به طوري كه مردم از حقوق برابر 
آموزش و پرورش مردم را به طور  و تربيتزمينة و  ارتقا دهدسطح فرهنگ جامعه را 

  .كندصحيح فراهم 
، صـراحت ماننـد  اخيـر  هـاي   در دهـه  شده طرحماز سوي ديگر بسياري از مسائل 

دهـي، برابـري و عـدالت، حاكميـت عامـه و قـانون،        پس حسابگويي و  پاسخسنت 
ساالري، حقـوق بشـر و    شايستهآزادي عقيده، مشاركت سياسي عامه، انتخابات آزاد، 

انـد و بـراي    شـده و بسـط داده   ،كوتاه حكومتي امـام مطـرح، توسـعه    دورةغيره در 
) ع(  حكـومتي امـام علـي   دورة بـار در   اولينبراي  نيستند و جديديمسائل  مسلمانان

ــه ــد و ســير تكــاملي آن نمــود يافت ــات   دورههــا را از آن  ان ــروز در مكتوب ــه ام ــا ب ت
تـوان يافـت و    مي اين اواخر در مكتوبات انديشمندان غربيشناسان اسالمي و  جامعه

انديشمندان اسالمي بدون سند هاي  ها و انديشه يافته، اگرچه بسياري از كردمشاهده 
  .استرواج يافته غربيان در ميان 



 45   اكبر اميني و فرزانه دشتي علي

  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة علوي پژوهش

  منابع
 .يالعرب التراث اءياح دار: روتيب ،خيتارال يف الكامل). ش 1385( رياث ابن

 .نا يب: جا يبآرام،  احمد ترجمة ،استيس). تا يب( ارسطو
 .معاصر نگاهة سسؤم: تهران ،2 و 1 ياسيس دانش آموزش. )ش 1382( نيحس ه،يريبش

: تهـران  ،)ع(  يعلـ البالغـه امـام    نهج پرتو در مدار حقحكومت  مختصات). ش 1387( اصغر يعل پورعزت،
 .يفرهنگ و يعلم
 و چـاپ : قم ،يخسروشاه يدهاديس ترجمة ،يانسان عدالت يصدا) ع(  يعل امام). ش 1387( جرج جرداق،
 .ياسالم غاتيتبل دفتر نشر
 .البالغه نهج اديبن: تهران ،اسالم ياسيس اصول حكمت). ش 1369( يمحمدتق ،يجعفر
 .ريركبيام: تهران ن،يرام يعل ترجمة ،ياسيس شةياند خداوندان ).ش 1362. (ت. و جونز،
 .آوران فرهنگ: تهران ،يرفسنجان يهاشم انيب در يعل امام). ش 1380( اهللا بيحب ،يديحم

 غـات يتبل سـازمان : تهـران  ،نيمخـالف  قبـال  در) ع(  يعل حضرت ياسيس مواضع). ش 1378(جالل  درخشه،
 .الملل نيب نشر و چاپ شركت ياسالم

  .ايدر: تهران ،البالغه نهج در يادار اخالق امانت، ارباب). الفش  1379( يمصطف ،يتهران دلشاد
 .ايدر: تهران ،البالغه نهج در حكومت ،حكمت حكومت). بش  1379( يمصطف ،يتهران دلشاد
 .ايدر: تهران ،فهيسق داديرو بر يليتحل ربوده، راثيم). ج ش 1379( يمصطف ،يتهران دلشاد
 .ايدر: تهران ،)ع(  يعل يحكومت رةيسو  ياسيس شةياند آفتاب، دولت). الفش  1380( يمصطف ،يتهران دلشاد
 .ايدر: تهران ،البالغه نهج در يدار نيد و نيد يشناس بيآس ن،يد رهزنان). ب ش 1380( يمصطف ،يتهران دلشاد
 .ريركبيام: تهران ،البالغه نهج از ياسيس يها درس). ش 1364( يمحمدتق رهبر،
 .نيفرانكل: تهران ،يرانيشم جمالة ترجم ،ياجتماعي زندگ بر آن اثر وي عموم افكار. )ش 1354( آلفرد ،يسوو
 .دونيا نشر: تهران ،استيدر اوج س) ع(  يعل). ش 1384( محمدرضا ،يشاكر
 .يعلم اكبر يعل: تهران آرام، احمد ترجمة ،بزرگوارش فرزند دو و) ع(  يعل). ش 1332( نيحس طه

 بـن  يعلـ  نيرالمـؤمن يام عهدنامـه  شـرح  تيريمـد  رامـون يپ: يحكـومت  فرمـان ). ش 1374( محمود ،يقوچان
 .يدولت تيريمد آموزش مركز: تهران ،اشتر مالك به) ع(  طالب ياب

 .ةياالسالم دارالكتب: ، تهرانيغفار اكبر يعل حيتصح ،يالكاف). ش 1388( عقوبيابوجعفر محمد بن  ،ينيكل
  .فرخ: تهران ،ينيحس بهرامة ترجم ،ياجتماعي ها ارگان. )ش 1343( چارلز ،يكول

  .صدرا: تهران ،البالغه نهج در يريس). ش 1382( يمرتض ،يمطهر
البالغـه و   نهج اديبن: تهران ،يتيترجمة عبدالمحمد آ ،يرض فيدشريس يگردآور). الف ش 1379( ةالبالغ نهج

 .ياسالم غاتيدفتر نشر تبل
 .نينشر مشرق: قم ،يترجمة محمد دشت ،يرض فيشر يگردآور). ب ش 1379( ةالبالغ نهج
: تهـران  ،يجعفـر  يبه اهتمام عل ،يجعفرمحمدتقي  ترجمة ،يرض فيشر يگردآور). ش 1380( ةالبالغ نهج

  .ياسالم فرهنگ نشر دفتر و يجعفر عالمه آثار و نيتدو مؤسسة



 

 

 


