
1 اسیب شناسی حکومت اسالمی

  دانشنامه امام على)ع(    
  شناسى حکومت   آسیب 
  درآمد 
شناسى حکومت اسالمى از دیدگاه امام على)ع(، الزم اسـت بـه چنـد بحـث     پیش از بررسى آسیب 

کار رفته در عنـوان  تر، تعیین مفهوم اصطالحات بهمقدماتى بپردازیم. در آغاز، تعریف و به بیان دقیق
مى، همواره بر مباحث تصدیقى تقدم دارد؛ به همـین دلیـل، ابتـدا بـه     مقاله، مدنظر است. تبیین مفهو

  پردازیم.مى« حکومت اسالمى»و « شناسىآسیب»تعریف 

حکومـت اسـالمى ارتبـاطى مسـتقیم دارد؛ زیـرا      « شناسـى آسیب»هاى حکومت اسالمى، با «آرمان» 
لى پدید آیـد. بـه هـر    ها خلیابد که در مسیر تحقق آرمانشناسى در صورتى جاى خود را مىآسیب

گرایـى و جبرگرایـى   شناسى با ارادهدر باره ارتباط مسئله آسیب )ع(حال، الزم است دیدگاه امام على
  و نیز سنت و تقدیرهاى الهى مشخص شود.

  «حکومت اسالمى»و « شناسىآسیب»مفاهیم: 
معنـاى  در اصل، بـه از علوم پزشکى به علوم اجتماعى وارد شده، و  1شناسى یا پاتولوژىواژه آسیب 
مرتضى مطهرى ایـن اصـطالح را    2است.« مبحث مطالعه علل بیمارى و عوارض و عالیم غیرعادى»

  کار برده است:در حوزه تفکر دینى به
دارى و ... ها و اشکاالتى که بر دین و معرفت دینى و دینشناسى دینى، یعنى شناخت آسیبآسیب 

  3وارد شده یا ممکن است وارد بشود.
تواند شـکل احتمـالى نیـز    ممکن است شکل بالفعل یا بالقوه داشته باشد. به بیان دیگر، مى« آسیب» 

که معمـوالً  « هاآفت»شود و هاى خارجى گفته مىکه معموالً به آسیب« موانع»از « آسیب»بیابد. لفظ 
تــوان گفــت: مقصــود از مـى  ،گــردد، اعـم اســت. در مجمــوع هــاى داخلـى اطــالق مــى بـه آســیب 

، شناخت مجموعه آفات و موانعى است که ممکن است به شکل بالفعـل یـا بـالقوه،    «شناسىیبآس»
  اى مانند حکومت اسالمى را تهدید کند.پدیده

رسـد کـه در دوران امـام    نظـر مـى  ، توجه به این نکته ضرور بـه «حکومت اسالمى»درباره اصطالح  
شهر وجود داشت. سیر  -نظام دولت  دولت شکل نگرفته بود، و نوعى -على)ع( هنوز مفهوم ملت 

ملت  -امپراتورى، و دولت  -شهر، دولت  -قبیله، دولت  -تکوین و تحول دولت، عبارت از دولت 
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قبیله در یونان باستان تا سده ششم قبـل از مـیالد، و در اسـالم تـا پـیش از تشـکیل        -است. دولت 
شـهر   -اى، جامعـه را بـه سـمت دولـت     دولت پیامبر در مدینه دوام داشت. ظهور مفـاهیم فراقبیلـه  

، تقسیم کار شکل سنتى دارد. به هـر   - statecityبرخالف   town - stateکند. در هدایت مى
شهر بود، و از زمان خلیفه دوم به حکومت  -چه در زمان پیامبر وجود داشت، نوعى دولت حال، آن

  وضعیت اخیر وجود داشت. اسالمى، شکل امپراتورى داده شد. در دوران امام على)ع( نیز
شناسـى حکومـت   آسـیب »رسد، این است کـه وقتـى از   نظر مىچه در این بحث براى ما مهم بهآن 

دهـد. بـه دیگـر بیـان، مـالك      گوییم، تا حد فراوانى مباحث پیشین را پوشش مىسخن مى« اسالمى
 -هدیـد کننـده ملـت    هـاى ت شهر را تهدید کند، تقریباً با آسیب -هایى که ممکن است دولت آسیب

توان این تفاوت را تا حـدى نادیـده گرفـت. ایـن بحـث در حـد       دولت مشابهت دارد؛ بنابراین، مى
ها بـا علـل   ها نیز صادق است. برخى از علل و عوامل زوال تمدنترى درخصوص زوال تمدنپایین

دیگـر   شناسـى شناسـى حکومـت اسـالمى نیـز بـا آسـیب      ها نیز اشتراك دارنـد. آسـیب  زوال دولت
  ها داراى نقاط مشترکى است.حکومت

شناسانه آن نیست تا این بحث پدید جا، اصطالح جامعهدر این« حکومت اسالمى»مقصود از عنوان  
« حکومـت اسـالمى  »تـوان  هایى را در این زمان )یا زمان مشخص دیگرى( مـى آید که چه حکومت

وانین، حاکمان، اکثریت مـردم یـا چـه    نامید. در آن اصطالح ممکن بود این پرسش مطرح شود که ق
شناسـى  متصف شود. بحث آسیب« اسالمى»عوامل دیگرى باید اسالمى باشند تا حکومت به وصف 

جا به جامعه خاصى مانند جامعه ایران اسالمى یـا حکومـت امیرمؤمنـان علـى)ع( اشـاره      نیز در این
  ى و آرمانى است.اجا داراى بعد اندیشهندارد؛ بلکه رهیافت مورد نظر در این

پـذیرد، گـاه نقطـه تمرکـز آن، بحثـى      شناسى گرچـه در فضـاى خـالى صـورت نمـى     بحث آسیب 
شود با در نظر گرفتن نمونـه  اى است. در این مقاله سعى مىشناختى، و گاهى، مبحثى اندیشهجامعه

آن  اجتمـاعى و قضـایى   -هاى سیاسى، نظامى، اقتصادى، فرهنگـى  آرمانى حکومت اسالمى، آسیب
  شناسایى شود.

تـوان گفـت   اى مىرا کنار بگذاریم، از بعد اندیشه« حکومت اسالمى»شناختى از اگر تعاریف جامعه 
تـأثیر  « حکومت اسـالمى »گرچه حد و حدود دخالت دین در سیاست و حکومت، در تعریف ما از 

منین)ع( متجلـى  اى است کـه در حکومـت امیرالمـؤ   جا حکومت آرمانى و اسالمىدارد، مراد در این
شده است. از طرف دیگر باید گفت نه تصور افراطى از دخالت دین در سیاست و حکومـت، و نـه   

انـد  برند. به دیگر بیان، نه قائالن به تصور افراطى در عمـل توانسـته  تصور تفریطى، ره به جایى نمى
نظـر  دعاى ایشـان بـه  کم از جهت نظرى ارائه دهند، و نه برهان قاطعى براى اچنین الگویى را دست

توان احکام سیاسى و اجتماعى دین، همانند والیت، مصلحت، امربـه  رسد. در مقابل، به حق نمىمى
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المللى و احکـام  از منکر، نصیحت ائمه مسلمین، شورا، بیعت، حسبه، قراردادهاى بینمعروف و نهى
هرچنـد   -ه همین میـزان  ها در حکومت اسالمى را نادیده گرفت. اگر نقش دین در سیاست باقلیت

اى شناسى حکومت اسالمى به شـکل اندیشـه  توان به آسیبمفروض گرفته شود، مى -ابهاماتى دارد 
جـا، نمونـه آرمـانى حکومـت     در این« حکومت اسالمى»توان گفت مقصود از پرداخت. بنابراین، مى

ان)ع( تجلى یافـت، و  دینى است که در شکل خاص آن در نظام والیى پیامبر اسالم)ص( و امیرمؤمن
از منکـر، نصـیحت ائمـه مسـلمین، شـورا،      دین در امور دینى و اجتماعى مانند امربه معروف و نهى

  کند.بیعت و حسبه دخالت مى
که تشیع گرچه از اسالم اخـص اسـت،   رسد: نخست آننظر مىجا ذکر دو نکته دیگر الزم بهدر این 

اسـت.  « حکومت شیعى»، «حکومت اسالمى»د و مقصود از رودر این نوشتار به همان معنا به کار مى
یکى از عناصـر و مقومـات چهارگانـه    « حکومت»نکته دوم این است که در اصطالح علوم سیاسى، 

  شود.جا معادل آن اخذ مىدولت است؛ اما در این
  شناسى در متون اسالمىشناسى آسیبواژه 
هایى را کـه در قـرآن و   ، باید واژه«مت اسالمىحکو»و « شناسىآسیب»پس از تعیین مفهوم واژگان  

  شناسى داللت دارند، باز شناسیم.کالم امیرمؤمنان بر آسیب
خوریم. واژه هالکـت بـه معنـاى از    برمى« تبر»و « دمر»، «هلک»هایى چون در آیات قرآنى به ریشه 

  هیلْطان نّـى سـع لَکرْثَ   ، خـراب و فاسـد شـد   1دست رفتن )از دست رفتن قدرت: ه الْحـ ک لـهن )ی
) معناى ناپسندى 6))، و مرگ و نابودى به کار رفته است. درخصوص آیه إِنِ امرُؤٌ هلَک،(5والنَّسلَ(

معناى مردن است؛ چنان که مرگ یوسف نیز به هالکت تعبیر شده است: حتَّى وجود ندارد؛ چون به
ن بم ثَ اللَّهعبلَنْ ی قُلْتُم لَکوالً.(إِذا هسر هد7ع(  

  معناى از دست دادن و مانند آن آمده است:البالغه نیز هالکت به معناى فنا و نابودى و بهدر نهج 
هر حـاکمى  ) »8منْ طَلَب الْخَراج بِغَیرِ عمارةٍ أَخْرَب البِالد و أَهلَک العباد ولَم یستَقم أَمرُه إِلّا قَلیالً؛( 

کنـد. مـردم را از دسـت    انى و عمران، دنبال مالیات گرفتن باشد، شهرها را خـراب مـى  که بدون آباد
  «ماند.دهد، و حکومتش جز اندك زمانى برقرار نمىمى

  کار رفته که از آن جمله است:مجموعاً ده بار در قرآن به« دمر»مشتقات ماده  
  )9.(ثُم دمرَنَا الْآخَرینَ وأَمطَرْنا علَیهِم مطَراً 
  )10فَقُلْنَا اذْهبا إِلى القَومِ الَّذینَ کَذَّبوا بِآیاتنا فَدمرْناهم تَدمیراً.( 
کنـد، وارد کـردن هالکـت بـر چیـزى اسـت. در       تدمیر طبق معنایى که راغـب اصـفهانى بیـان مـى     

ایـن زمینـه   هـاى دیگـرى در   البالغه خصوصاً، و در دیگر کلمات امیرمؤمنان)ع( عموماً، به ریشهنهج
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یستَدلُّ على إِدبارِ الدولِ بِاَربعٍ: تَضْییعِ الْأُصولِ والتَّمسک «: دبر»خوریم. از آن جمله است ریشه برمى
طناعِ  « زال») ریشه دیگر، 11بِالْفُرُوعِ و تَقْدیمِ الْأَراذلِ و تَأْخیرِ األَفاضلِ.( لِ بِاصـووالُ الداست؛ مثل: ز

12فَلِ.(الس(  
  نیز در موارد بسیارى استفاده کرده است:« آفۀ»امیرمؤمنان از واژه  
) آفـت  14) آفت وزیران، بـدنهادى ایشـان اسـت.(   13آفت پادشاهان، سیرت ]و اخالق[ بد است.( 

) 16هـا اسـت.(  ها، رعایت کـردن انـدك آن  ) آفت پیمان15باشد.(حکومت، پشتیبانى اندك از آن مى
) آفـت علمـا، حـب    18) آفت عمـران، سـتم پادشـاه اسـت.(    17بزرگى است.( آفت ریاست، فخر و

  )19تدبیرى، و ابزار ریاست، سعه صدر است.(ریاست؛ آفت رئیسان، کم
شـود؛ در  شناسى دولت مربـوط مـى  افزون برموارد پیشین، بسیارى از سخنان امام على)ع( به آسیب 

صـالح مـردم،   »فرماید: طور مثال وقتى مىهکند؛ بداللت نمى« آسیب»که لفظ خاصى بر وجود حالى
هـاى  توان از مفهوم مخالف آن، این معنا را استفاده کرد کـه یکـى از آسـیب   ) مى20،(«عدالت است

شود، ظلم است. از کالم ذیل نیز لزوم توجه به ارتش و سپاهیان دولت که باعث فساد امور مردم مى
) 21«(د، به دشمنان خـویش کمـک کـرده اسـت.    کسى که ارتش خود را خوار کن»شود: برداشت مى

  کنند:شناسى حکومت را افاده مىهمچنین است جمالت ذیل که از نظر معنا، نوعى آسیب
  )22شود.(کسى که بر مردم ظلم کند، قدرت از او سلب مى 
  )23کسى که شرى را بنیان گذارد، به ضرر خود کار کرده است.( 
  )24ى فروختن از روى حمیت، و نازیدن به روش جاهلیت.(خدا را، خدا را! بپرهیزید از بزرگ 
  )25کردند، کجایند؟(ها تواضع مىکسرى، قیصر و... و شاهان و کسانى که مردم در مقابل آن 
  شناسى حکومتضرورت آسیب 
شوند، زندگى و حیات دارنـد و سـرانجام بـه دوران    ها همچون موجودات زنده متولد مىحکومت 

هـاى خـود نیـاز دارد،    گونه که موجود زنده به تغذیه و درمان بیمـارى سند. همانرپیرى و زوال مى
کننده خود را از یک سو، و عوامـل تهدیدکننـده را از سـوى    حکومت نیز باید عوامل مقوم و تقویت

هاى بدن انسان، هـم قابـل درمـان و هـم قابـل      هاى حکومت، مانند بیمارىدیگر باز شناسد. آسیب
  .گیرى هستندپیش

قدرت در معناى عام خود، به شکل مویرگى در جامعـه سـریان دارد. بحـث از عـدالت، سـعادت،       
نحوى با مبحث قدرت و چگونگى توزیع آن مـرتبط اسـت. مکاتـب    ها بهآزادى، برابرى و امثال آن

اى بـا  کنند. بدیهى است کـه پدیـده  گوناگون نیز هر یک قدرت را به شکلى در نظام خود توزیع مى
  ها و آفاتى در سر راه آن قرار گیرد.اهمیت، احتمال دارد به فساد متمایل شود یا موانع و آسیباین 
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ها، موانع و آفات ممکن است احتمالى یا یقینى، در زمان حال یا آینـده، مربـوط بـه    شناخت آسیب 
بـوط بـه   کردها، و مررأس هرم قدرت یا مربوط به مردم و جامعه مدنى، مربوط به ساختارها یا عمل

شود که افزون شناسى حکومت هنگامى دوچندان مىمسائل داخلى یا خارجى باشد. ضرورت آسیب
  کنند.بینیم خود قرآن و روایات نیز ما را به این امر مهم ترغیب مىبر مباحث پیشین، مى

هاى اقتصـادى، سیاسـى، اجتمـاعى و فرهنگـى اسـت کـه       حکومت اسالمى داراى اهدافى در زمینه 
ها در طول زمان و نامید. برخى از این آرمان« هاى حکومت اسالمىآرمان»توان ها را مىه آنمجموع

یابد. علت این امر را باید در میزان توفیق یـا  با توجه به موقعیت زمانى و مکانى در خارج تحقق مى
ه، هـاى محقـق شـد   ها در ظرف زمانى خود جست. به هر حـال، آرمـان  ها و ملتعدم توفیق دولت

شوند، بـدون تردیـد بـا    اند یا نمىهایى که به دستاورد تبدیل نشدهشوند. آرماننامیده مى« دستاورد»
کنـد؛  کارهایى را براى خود تعریف مىبردها و راهرو هستند. هر نظام سیاسى، راهموانع و آفاتى روبه

ى در ایـن بـاره آن   شناسها در این جهت یکسان نیست. ضرورت بحث آسیباما میزان توفیق دولت
رسد، و در راه اصالح امـور و رفـع موانـع و    هاى محقق نشده را برمىاست که علل و عوامل آرمان

  کند.هایى را ارائه مىآفات، سفارش
هـاى  سالمت روحى و روانـى بـراى موجـود زنـده یـک هـدف اسـت. امـراض داخلـى و آسـیب           

کند تاشخص بهتر شناسى کمک مى. آسیبسازدمواجهاست این سالمت را باخطرهایىممکنخارجى
هـا  ها بکوشـد و یـا از آن  گونه موانع و آفات را بشناسد و در راه اصالح، رفع یا درمان آنبتواند این

در مسئله حکومت « شناسىآسیب»و « دستاورد»، «آرمان»گیرى کند. به همین میزان، سه مبحث پیش
شناسـى حکومـت، از راه مبحـث    در بحـث آسـیب   هم پیوند خـورده اسـت؛ بنـابراین،   )اسالمى( به

  توان وارد شد.هاى حکومت نیز مىآرمان
  شناسى حکومت اسالمىآسیب 
شناسى حکومت اسالمى در ابعاد گوناگون از دیدگاه امام على)ع( بپردازیم، پیش از آن که به آسیب 

مام گـاهى علـل زوال   رسد. نکته نخست آن است که در کالم ایادآورى چند نکته ضرور به نظر مى
طـور مثـال   حکومت در چند عامل فهرست شده، و زمانى به عواملى دیگر نیز اشاره شده اسـت؛ بـه  

  فرماید:حضرت مى
ها چهار چیز است: ضایع نمـودن اصـول، روى آوردن بـه فـروع، مقـدم داشـتن       نشانه زوال دولت 

  )26فرومایگان و به حاشیه راندنِ متفکران.(
) و غیـره اشـاره   29) منازعـه شـاهان(  28) ضعف سیاسـت،( 27ر به جور سلطان،(اما در موارد دیگ 

تـر مثـل عـدالت و    جا، هم این احتمال وجود دارد که برخى عناوین در عنوانى کلـى شود. در اینمى
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ظلم قابل درج باشند، و هم این که این گونه حصرها اضافى تلقى شوند. در حصر اضـافى منافـاتى   
  ه چهار عامل، و در جاهاى دیگر به عواملى دیگر اشاره شود.جا بندارد که در یک

شناسـى سیاسـى، نظـامى،    جـا آسـیب  توان نتیجه گرفت: مواردى را که ما در ایناز نکته پیشین مى 
هـاى افـراز )در علـم    شماریم، ممکـن اسـت ویژگـى   اجتماعى و قضایى برمى -اقتصادى، فرهنگى 

هـا ممکـن اسـت در    نطق( را نداشته باشـند. برخـى آسـیب   ریاضى( و جامع و مانع بودن )در علم م
دهـى و تبویـب   برخى دیگر قابل درج باشند، و در مجموع، متداخل به نظر رسند. چگونگى سـامان 

اى از استحسـان برخـوردار   البالغه( تا اندازهشناسى در کالم امیرمؤمنان )و باالخص نهجبحث آسیب
شناسـى دیگـر   ت اسـالمى تـا حـد فراوانـى بـا آسـیب      شناسى حکومـ است. نکته بعد این که آسیب

  ها مشترك است.حکومت
شناسـى حکومـت اسـالمى در    توان نتیجه گرفت که روش ما در آسـیب براساس مطالب گذشته مى 

شناسـى لفظـى و معنـوى    ها براساس واژهبندى آنکالم امیرمؤمنان)ع(، رجوع به متون اصلى و دسته
ها خواهد بود. در مواردى که یک عامـل، در  ها و آرمانایسه آسیب، و همچنین با مق«شناسىآسیب»

  شناسى سیاسى و اجتماعى و غیر آن قابل درج است، فقط در یک جا ذکر خواهد شد.آسیب
  شناسى سیاسى حکومت اسالمىآسیب 
  هاى سیاسى حکومت اسالمى از دیدگاه امیرمؤمنان على)ع( عبارت است از:آسیب 
وضـع  »امام على)ع( عدل را همانند لغویان، به قرار دادن هر چیز در جاى خود:  ظلم و بى عدالتى: 

) عـدل در امـور   30دانـد.( کند، و آن را از جـود و بخشـش برتـر مـى    تفسیر مى« ء فى موضعهالشى
اجتماعى، یعنى رعایت حقوق افراد و دادن حق به صـاحب حـق، و در مقابـل آن ظلـم قـرار دارد.      

  عى ممکن است در شش بعد طرح شود:عدالت در نظام اجتما
  گذارى؛عدالت در قانون - 
  عدالت در حکم و داورى؛ - 
  عدالت در کیفر و پاداش؛ - 
  عدالت در تقسیم امکانات و حقوق و مزایا؛ - 
  عدالت در اخذ مالیات؛ - 
  )31دار.(ها و امور سیاسى به افراد صالحیتعدالت در سپردن مسئولیت - 
) بنابراین، حکومت با عدالت 32کند؛(به عدل را موجب تحکیم قدرت تلقى مىحضرت امیر عمل  

شود، و این امر چیزى نیست، جـز  شود، نه با جود و بخشش. عدالت سبب دوام قدرت مىاداره مى
  آن که مردم و حاکمانْ حقوق خود را بشناسند و به آن عمل کنند:

  )33ثبات حکومت در عدالت است.( 
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  )34ش تا قدرتت تداوم یابد.(عدالت داشته با 
اگر بنا باشد براى سیاست، مالك و معیار و هنجارى قائل باشیم، چیزى جز عدالت نخواهـد بـود:    

) ظلم نه تنها سبب نابودى مردم، بلکه باعـث هالکـت قـدرت حـاکم نیـز      35مالك السیاسۀِ الْعدلُ.(
الك.( 37یدمرُ الدیار؛( ) الظُّلْم36شود: الظُّلْم بوار الرَّعیۀِ؛(مى إِلَى الْهـ هقُودمِ یالظَّال در عـین  38) ظُلْم (

گـرى  هـاى سـتم  ها نیسـت و دولـت  حال، باید توجه داشت که ظلم، علت تامه براى نابودى دولت
  )39اند: الجور أَحد الْمدمرَینِ.(اند که مدتى طوالنى دوام داشتهبوده

ظلم وجور یکى از عوامل نابودى شمرده شده است؛ بنابراین، علت تامـه نیسـت   در سخن پیشین،  
ریزى و کشتار مـردم اشـاره   توان به خونتا با وجودش نابودى حتمى شود. از مصادیق بارز ظلم مى

  شود:کرد. امام على)ع( در عهدنامه خود به مالک اشتر این مطلب را یادآور مى
ها به ناروا، که چیزى چون ریختن خون به ناحق آدمـى را بـه کیفـر    ها، و ریختن آنبپرهیز از خون 

رد و نخسـتین داورى خداونـد     نرساند، و گناه را بزرگ نگرداند، و نعمت را نبرد، و رشته عمر را نبـ
  )40اند.(هایى باشد که از یکدیگر ریختهسبحان روز رستاخیز میان بندگان در خون

عناوین عامى هستند که ممکن است در ابعاد سیاسى، نظـامى،   در مجموع باید گفت: عدالت و ظلم 
اى دیگـر از مسـئله عـدل و    اجتماعى و قضایى تجلى یابند. حق و باطل، چهره -اقتصادى، فرهنگى 

ظلم است. به هر حال از دیدگاه امام على)ع( منع مردم از حق و اخذ ایشان بـه باطـل، علتـى کلـى     
  )41رود.(مى براى نابودى اقوام پیشین به شمار

فرض براى امام على)ع( وجود دارد که اوالً انسان، موجـودى دو  استبداد و ترك مشورت: این پیش 
تواند زمینه فساد را پدید آورد. نتیجه این دو مقدمـه  شیطانى( است، و ثانیاً قدرت مى -بعدى )الهى 

وا و عـدالت( و  هـاى الزم درونـى )تقـ   آن است که صاحبان قدرت در صورت عدم وجـود نظـارت  
نْ   برونى )مردم و نهادهاى دیگر(، ممکن است به استبداد کشیده شوند. امام على)ع( مـى  فرمایـد: مـ

  «هر که بر ملک دست یافت، فقط خود را دید و از دیگران روى بتافت.) »42ملَک استَأْثَرَ؛(
مردمى که زمینـه آن   استبداد، از یک طرف به صاحب قدرت و صفات رذیله او، و از طرف دیگر به 

شود. حاکمـان بـا عجـب و کبـر و خـودبینى خـود بـه فسـاد متمایـل          آورند، مربوط مىرا پدید مى
ها و در مجموع توده مردم با ستایش حاکمان، و یا حکومت در برابر ایشان، شوند، و اطرافیان آنمى

  فرماید:سازند. امام على)ع( مىزمینه را براى استبداد آماده مى
پسـندم  من این را نمى) »43قَد کَرِهت أَنْ یکُونَ جالَ فى ظَنِّکُم أَنّى أُحب الْإِطْراء و استماع الثَّناء؛(و  

  «برم.که حتى در ذهن شما این موضوع راه یابد که ستایش را دوست دارم و از شنیدن آن لذت مى
به ادعاى الوهیت نیز منجر شود. فرعـون،   چرا که یکسونگرى و خود را از همه برتر دیدن، چه بسا 

اى را مـأمور  ) خداوند، روزى فرشته44اسراییل نامید: قالَ أَنَا ربکُم الْأَعلى.(خود را خداى بزرگ بنى
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اى در مقابل موالیش عصیان کند، با او چه باید کرد؟ وى در ساخت تا از فرعون بپرسد که اگر برده
ان او را با گل پر، و او را در رود نیل غرق کنند. غرق شدن فرعون پاسخ گفت: حق آن است که ده

تر پیچیده بود، و خداوند متعال ایـن آینـه   اى بود که خود پیش) نسخه45با این کیفیت در رود نیل،(
نْ خَلْفَکمتَکُونَ لل کندبِب یکنُنَج موۀً و إِنَّ  تمام نماى تکبر را براى دیگران سرمشق قرار داد: فَالْیآی

  )46کَثیراً منَ النّاس عنْ آیاتنا لَغافلُونَ.(
تَبد بِرَأْیِـه   امام على)ع(، استبداد و خود رأیى را سبب نابودى، خطر و لغزش معرفى مى  نِ اسـکند: م

) از این باالتر آن کـه اگـر   49یِه زلَّ.() منِ استَبد بِرَأ48ْ) منِ استَبد بِرَأْیِه فَقَد خاطَرَ و غَرَّر؛(47هلَک؛(
        فَقَـد بِرَأْیِـه نْ قَنَـع کسى به رأى خود قانع شود نیز زمینه نابودى خویش را آمـاده سـاخته اسـت: مـ

).لَک50ه(  
افزون بر کبر، عامل دیگرى که در ایجاد صفت استبداد تأثیر دارد، جهل و ناآگاهى است. حضـرت   

  فرماید:على)ع( مى
زنـى بـا دیگـران    ) انسان عاقل کسى است که از راى51کند.(براى رضایت از نفس کفایت مى جهل 

ورزد، و بـه ایـن دلیـل کـه نفـس ممکـن اسـت او را فریـب دهـد، رأى خـود را مـتهم            دریغ نمـى 
) مشـورت، پشـتیبان   53) استفاده از آراى دیگـران، مشـارکت در عقـول ایشـان اسـت.(     52کند.(مى

  )54کند.(ا از سقوط حفظ مىمحکمى است که شخص ر
داند؛ به همین دلیل نیـز، رسـول   را عین هدایت مىنهد که آنامام على)ع( چنان به مشورت ارج مى 

  دارد:خدا)ص( افراد را از مخالفت با مشورت شخص ناصح بازمى
  )55مشورت خواستن، عین هدایت است.( 
  پیامبر فرمود: 
بارکى و توفیـق بـه همـراه دارد؛ پـس هنگـامى کـه تـو را        مشاوره با عاقل ناصح براى تو رشد و م 

  )56شوى.(نصیحت کند، مخالفت مکن که هالك مى
شناسى سیاسى حکومت اسالمى مشـخص شـود، بـه    براى آن که میزان تأثیر مسئله شورا در آسیب 

ات کنـیم. در دو آیـه از آیـ   هاى گوناگون از روایات و آیات قرآنى در این زمینه اشـاره مـى  برداشت
در خصوص وحى مسلم و احکام قطعى الهى، جایى ») اما 57قرآنى بر اصل شورا تأکید شده است؛(

  )58«(براى مشورت وجود ندارد.
خـواران رژیـم فاسـد    از دیدگاه امام على)ع( و دیگر امامان، وزیـران و مستشـاران نبایـد از میـراث     

ستبد به رأى، متلون و لجـوج باشـند.   گذشته، افراد بدون اندیشه، بخیل، حریص، احمق، فرومایه، م
هایى از جمله خشیت الهى، عقل و خرد، حلم، تجربه، ناصح بودن و تقوا در ایشان برعکس، ویژگى

  شرط است:
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انـد و در کـار آنـان شـرکت     بدترین وزیران تو کسانى هسـتند کـه قبـل از تـو وزیـر اشـرار بـوده        
) در امـورت بـا کسـى    60خداوند تـرس دارد.( ) در امورت با کسى مشورت کن که از 59اند.(داشته

) بـا عـاقالن مشـورت کـن تـا نلغـزى و پشـیمان        61مشورت کن که خداترس است تا رشد یابى.(
  )62نشوى.(

  امام صادق)ع( فرمود: 
در امور دینى با کسى مشورت کن کـه پـنج صـفت دارد: عقـل، بردبـارى، تجربـه، خیرخـواهى و         

  )63تقوا.(
اش و رأى خام مده. هر کالمى بر زبانت آید مگو، و با مسـتبد بـه رأى و   کننده مبنخستین مشورت 

کننده از خـدا بتـرس؛   پست و دورو و لجوج مشورت مکن، و در موافقت کردن با هواهاى مشورت
گونـه کـه نشـنیدن درسـت کـالم او خیانـت       همـراه دارد؛ همـان  چون جلب موافقت او سرزنش به

  )64است.(
کـس جـز   ها است و هیچقوق مردم: آزادى، از جمله حقوق فطرى انسانها و نقض حتهدید آزادى 

خداوند حق محدود ساختن آن را ندارد. اوامر و نواهى خداونـد نیـز براسـاس مصـالح و مفاسـدى      
شود. امام على)ع( به فرزند ارشـد خـود، حضـرت امـام     است که با توجه به حکمت الهى، انشا مى

) آن حضـرت  65«(دیگرى مباش که خدا تو را آزاد آفریده است.بنده »فرماید: حسن مجتبى)ع(، مى
اى مردم! آدم، عبد و کنیز آفریـده نشـد   »اند، نه بنده: ها آزاد آفریده شدهفرماید که انسانهمچنین مى

  )66«(و همه مردم آزادند.
( )رضـایت تـوده مـردم   « رضاى عامه»امام على)ع( افزون بر حق و عدالت، مالك دیگرى با عنوان  

کند. به اعتقاد او ناخشنودى اقلیت در مقابل رضایت اکثریـت  کرد مالک اشتر مشخص مىبراى عمل
  قابل گذشت است:

تر دوست بدارى که نه از حق بگذرد، و نه فرو ماند، و عدالت را فراگیرتـر  را بیشباید از کارها آن 
اثـر گردانـد و خشـم    را بـى  پذیرتر؛ که ناخشنودى همگـان خشـنودى نزدیکـان   بود، و رعیت را دل

  )67نزدیکان، خشنودى همگان را زیانى نرساند.(
ریـزى نـاحق   حضرت در نامه معروف خود به مالک اشتر بر رعایت حقوق مردم و پرهیز از خـون  

هـاى آن معرفـى   تـرین آسـیب  تأکید دارد و آن را عامل مهمى در براندازى حکومت و یکى از مهـم 
ریزى را موجب کیفر الهى و سبب ) امام على)ع( خون68ء و سفْکَها بِغَیرِ حلِّهِا.(کند: إِیاك والدمامى

هاى حکومت، بلکه کننده پایهزوال نعمت و کوتاهى عمر حکومت معرفى کرده، آن را نه تنها سست
 داند. دوران چهارساله زمامـدارى امیرمؤمنـان)ع( را بایـد دوران بحـران و جنـگ     از بین برنده آن مى
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اعـم از نـاکثین و    -نامید؛ چرا که حکومت نوپاى حضرت، به زودى طعمه آز و حرص بـدخواهان  
  شد. -مارقین و قاسطین 

گاه آزادى بیان را محدود نکرد و کسى را بـه جـرم اعتقـاد یـا بیـان مطلبـى       در عین حال، امام هیچ 
مسعود که درباره جنگ  مجازات نفرمود. در ماجراى جنگ صفین، گروهى از قاریان و شاگردان ابن

نگریم و وقتى دیدیم هـر طـرف پـا را از    با معاویه دو دل بودند، گفتند: ما در کار شما و شامیان مى
شوریم. امام على)ع( در پاسخ ایشان نـه تنهـا تنـدى نکـرد، بلکـه      حق بیرون گذاشت، بر ضد او مى

یـن و سـنت، و مخالفـت بـا آن را     ها را تشویق نمود و این عمل را ناشى از آگاهى به تفقـه در د آن
ن   نَّۀِ، مـبِالس لْمالْعینِ وى الدف قْهالْف والً هذا هباً و أَهرْحنوعى دیکتاتورى و خیانت پیشگى دانست: م

).اربنٌ جخائ وبِهذا فَه رْضگروه دیگرى نیز که در مشروعیت جنگ تردید داشـتند، از امـام   69لَم ی (
اى دیگر گسیل دارد تا با کافران جهاد کنند. امام نیز از این اعتذار ناراحت ان را به نقطهخواستند ایش

  )70نشد، و گروه چهارصد نفرى ایشان را به سرپرستى ربیع بن خُثَیم روانه خراسان کرد.(
ارى و امیرمؤمنان على)ع( پس از انعقاد قرار داد صلح تحمیلى با معاویه، نظر عبداللَّه بن ودیعه انص 

مردم را در محیطى گرم و دوستانه جویا شـد. او هـم در کمـال آزادى پاسـخ داد کـه برخـى آن را       
نظـران معتقدنـد شـما نبایـد     اند و برخى دیگر آن را خوش ندارند، انصارى گفت: صـاحب پسندیده

یـز در کمـال   ساختید، و بهترین راه، نبرد تا پیروزى یا شهادت بود. امام ناطرافیان خود را پراکنده مى
بردبارى به انتقادهاى وى گوش داد و از مواضع خود دفاع، و نقش تخریبى خوارج در آن جنـگ را  

  افشا کرد.
دهـد کـه تـا وقتـى     ها، و آزادى اشخاصى چون اشـعث نشـان مـى   آزادى بیان مردم حتى در جنگ 

الحدیـد  ابـى  ) ابـن 71کـرد، آزادى کامـل داشـت.(   داشت و قیام مسلحانه نمىمخالف، سالح برنمى
گوید: هر فتنه و تباهى زیر سر اشعث بود؛ اما امام با او برخوردى کریمانه داشت. خوارج نیـز از  مى

ناسزاگویى و هتـاکى و سـعى در بـرهم زدن نمـاز جماعـت و اغتشـاش در سـخنرانى امـام دریـغ          
خـوارج   ها را هـدایت کنـد. وقتـى   کردند؛ اما حضرت با برخوردى معقول موفق شد دوسوم آننمى

را در بین کلمات امام سر دادند. حضرت پاسخ داد: این کلمه حقى اسـت کـه   « الحکم اال للَّه»شعار 
شـویم؛ ثانیـاً   اید. وى سپس اعالم کرد اوالً مانع ورود شما به مسـاجد نمـى  از آن باطل را اراده کرده

) امـام چـون   72جنگیم.(نمى که تا نجنگید، با شماکنیم؛ و سوم آنالمال قطع نمىحقوقتان را از بیت
  دو دلى برخى افراد در جریان حکمیت را مشاهده کرد، فرمود:

     اً و قَـد نْهِیـم مو الْیـ تحبس ناهیاً فَأَصأَم وراً و کُنْتأْمم موالْی تحبس أَمیراً فَأَصأَم کُنْت لَقَد  تُم بـبأَج
لَکُمملى أَن أَح سو لَی قاءونَ؛(   الْب لى مـا تَکْرَهـدادم و امـروز فرمـانم   مـن دیـروز فرمـان مـى    ) »73ع
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دارند. شما زنده ماندن را دوست دارید، و مرا نرسد به داشتم و امروز بازم مىدهند. دیروز باز مىمى
  «انگارید.چیزى وادارمتان که ناخوش مى

هـا اسـت. بـه تعبیـر     متضعف مدیریت: سوء تدبیر و ضعف مدیریت، یکى از آفات اساسى حکو 
لَ تَـدمیرُه.(  ها تلقى مىزا در زوال حکومتتر، عاملى شتابدقیق جـتَع بیرُهتَد ن ساءایـن  74شود: م (

اعتمادى ایشـان  ها است و سبب تشتت آرا بین مردم و بىآفت، یکى از عوامل چهارگانه زوال دولت
بخشد. آگاهى از امور مملکتـى و در  ت مىشود، و در نهایت، به زوال حکومت سرعبه حکومت مى

ۀِ   نظر داشتن حق مردم، از جمله نشانه راسـحقْظَـۀُ لولَۀِ الْیالد نْ أَماراتهاى حکمرانى صالح است: م
  )75الْأُمورِ.(

امیرمومنان على)ع( جهت کارآمدى حکومت و باالبردن کـارکرد مـدیریت، از اصـولى ماننـد اصـل       
نیکوکار و گناهکار نزد تو نباید یکسان »فرماید: کرد. وى به مالک اشتر مىاده مىتشویق و تنبیه استف

) در مقابل، حضرت کارگزاران خود را از گرفتن هدیه و رشوه در قبال برآوردن نیازهاى 76«(باشند.
حوائجِ  آورد: أَیما والٍ احتَجب عنکرد؛ چرا که مقدمات ظلم در حق مردم را فراهم مىمردم منع مى

و  النّاس احتَجب اللَّه عنْه یوم الْقیامۀِ و عن حوائجِه و إِن أَخَذَ هدیۀً کانَ غُلوالً و إِن أَخَـذَ رِشْـوةً    فَهـ
).شْرِك77م(  

  
شود که بـا انتقادهـاى   کند و سبب مىجویى: همدلى حاکمان و مردم، فاصله ایشان را کم مىبرترى 

تر به مسئوالن سیاسى برسـد، از نزدیـک بـا مشـکالت     وند و اگر انتقادهاى مردم سریعمردم آشنا ش
  هاى خود به مالک اشتر فرماید:شوند؛ به همین سبب، امام على)ع( در سفارشآنان آشنا مى

  
و بخشى از وقت خود را خاص کسانى کن که به تو نیاز دارند. خود را براى کار آنـان فـارغ دار و    

ومى نشین و در آن مجلس برابر خدایى که تو را آفریـده، فـروتن بـاش و سـپاهیان و     در مجلس عم
وگـو کنـد،   گوى آن مردم با تو گفـت یارانت را که نگهبانانند یا تو را پاسبان، از آنان بازدار، تا سخن

د هرگز امتى را پاك نخواننـ »فرمود: بى درماندگى در گفتار که من از رسول خدا بارها شنیدم که مى
  )78که در آن، امت در گفتار درمانند، حق ناتوان را از توانا نستانند.(

شود که اعضاى آن نه اى از خویشان و دوستان و نزدیکان تشکیل مىبر گرد حاکمان معموالً، حلقه 
گیرنـد،  گذارند، بلکه مجارى قدرت و ثروت را نیز در دسـت مـى  تنها بر آراى هیئت حاکم تأثیر مى

آورند و در نهایت با ایجاد تفرقه، یکى کنند، بین خود و مردم بغض و کینه پدید مىمىخواهى فزون
  سازند:از اسباب زوال حکومت را مهیا مى
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نیز والى را نزدیکان است و خویشاوندان که خوىِ برترى جستن دارند و گردن فرازى کـردن و در   
  )79با بریدن اسباب آن برآر.( تر به کار بستن! ریشه ستم اینان رامعاملت انصاف را کم

اختصاص دادن چیزهاى نیکو به خود موجب حسد، و حسد موجب دشـمنى، و دشـمنى موجـب     
اختالف، و اخـتالف موجـب تفرقـه، و تفرقـه موجـب ضـعف و زبـونى و زوال دولـت و نعمـت          

  )80شود.(مى
م در آن اشتراك دارنـد،  طلبى در مسائلى که مردخواهى و برترىامام على)ع( مالک اشتر را از فزون 

  دارد:برحذر مى
که چیزى را به خود مخصوص دارى که بهره همه مـردم در آن یکسـان اسـت، و از    و بپرهیز از آن 

اى از چنـگ  را که به ناروا سـتانده ها نمایان است. چه آنچه بدان توجه باید، و در دیدهغفلت در آن
  )81ات بردارند.(تو درآرند و به زودى پرده کارها از پیش دیده

هاى ابزارگرایانه: حـاکم اسـالمى از دیـدگاه    گردانى از اصول اساسى و روى آوردن به سیاستروى 
) اگر امام على)ع( اهل 82گرا باشد و با تضییع اصول، به فروع روى نیاورد.(امام على)ع( باید اصول

شد، و دولـتش  مهم نمى اندیشى بود، پس از به دست گرفتن زمام قدرت، درگیر سه جنگمصلحت
  بود. وى خود فرمود:قدر زودگذر نمىآن
کـارى اسـت. اگـر    شـکنى و گنـه  تر نیسـت؛ ولـى او اهـل پیمـان    به خدا قسم! معاویه از من زیرك 

  )83تر از من کس نبود.(نمود، زیركشکنى ناخوشایند نمىپیمان
تـوان  سـیدن بـه آن هـدف مـى    اى بـراى ر اگر مالك فقط حفظ و توسعه قدرت باشد، از هر وسیله 

شـکنى  اندیشى و پیمانها و اهدافى باالتر از قدرت مطرح باشد، مصلحتاستفاده کرد؛ اما اگر ارزش
  دارد:اشتر را حتى از شکستن عهد با مشرکان بازمىشود. امام على)ع( مالکممنوع مى

هـاى خـدا، چـون بـزرگ     و خود را چون سپرى برابر پیمانت برپا؛ چه مردم بر هیچ چیز از واجب 
چه بـه  گون که دارند... پس در آنشمردن وفا به همه سخت همداستان نباشند، با همه هواهاى گونه

  )84اى مشکن و دشمنت را مفریب.(اى خیانت مکن و پیمانى را که بستهعهده گرفته
ها و اقتمقدم کردن اراذل بر افاضل: در حکومت صالح و پویا، قدرت براساس منطق و برحسب لی 

بـه   -تـر  چه در رأس هرم قدرت و چه در سـطوح پـایین   -شود. زمامدارى ها توزیع مىشایستگى
نوعى تخصص و شایستگى نیاز دارد، و سپردن آن به افراد غیرمتخصص یـا پسـت، تبعـات خـاص     

هـا چهـار امـر برشـمرده     علل زوال دولت -گونه که ذکر شد همان - 53خود را دارا است. در نامه 
  ده است: تباه کردن اصول، تمسک به فروع، مقدم داشتن افراد پست و مؤخر انداختن فاضالن.ش
کند که عالمان دم از گفت فرو بسـته، و جـاهالن بـه    امام جامعه جاهلى را با این ویژگى وصف مى 

یکى از مصادیق عدل که در آغـاز از آن سـخن   ) 85اند: عالمها ملْجم و جاهلُها مکْرَم.(عزت نشسته
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هـاى او اسـت. گمـاردن افـراد     گفتیم، قرار دادن هـرکس در جـاى خـویش و برحسـب شایسـتگى     
  رود.شمار مىصالحیت و دنیاپرست به امر حکومت، مصداقى از ستم بهبى

گـرفتن  گونه که در مباحث مقـدماتى گفتـه شـد، در خطـر قـرار      در خطر قرار گرفتن امنیت: همان 
رود. امام على)ع( یکـى از اهـداف در دسـت گـرفتن     هاى حکومتى، نوعى آسیب به شمار مىآرمان

  کند:دیدگان ذکر مىقدرت را امنیت ستم
چه از ما رفت، نه به خاطر رغبت در قدرت بود، و نه از دنیاى ناچیز خواستن دانى آنخدایا! تو مى 

که بود بنشانیم، و اصالح را در شهرهایت ظاهر به جایى هاى دین راخواستیم نشانهزیادت؛ بلکه مى
  )86ات اجرا گردد.(ات را ایمنى فراهم آید و حدود ضایع ماندهدیدهگردانیم تا بندگان ستم

) جامعـه بـه رهبـر    87ها حکومتى است که امنیت ندارد: شَرُّ الْبِالد بلَد ال أَمنَ فیه.(بدترین حکومت 
) و اصوالً حاکم جائر، بهتر از فتنه و آشوب ممتـد اسـت.   88کوکار یا فاجر باشد.(نیاز دارد، خواه نی

خود امام على)ع( در پاسخ به خوارج، علت این را که مردم حتى بـه حـاکم جـائر نیـز نیـاز دارنـد       
  دهد:توضیح مى

و کـافر   کار، تا در حکومت او مرد با ایمان کار خـویش کنـد،  مردم را حاکمى باید نیکوکردار یا تبه 
گاه که وعده حق سر رسد و مدت هر دور در رسد. در سایه حکومـت او مـال   بهره خود برد، تا آن

ها را ایمن سازند، و به نیروى او حق ناتوان را دیوانى را فراهم آورند، و با دشمنان پیکار کنند، و راه
  )89کار در امان مانَد.(تبهاز توانا بستانند، تا نیکوکار روز به آسودگى به شب رساند، و از گزند 

الزمه ایجاد امنیت در کشور، استخبارات قوى، حذر از دشمن، کوچک نشمردن او و امورى از این  
  )90قبیل است.(

اشـتر  نفوذ افراد خائن و سرسپرده به کادر حکومتى: امـام علـى)ع( در عهدنامـه خـویش بـه مالـک       
کنـد. از  ى و نظامى خود تأکیـد فـراوان مـى   درخصوص گزینش افراد صالح براى کادر سیاسى، ادار

دیدگاه امام بدترین وزیران کسانى هستند که در دورانِ پیشـین وزارت داشـته و در گناهـان شـریک     
هـا  ) یکى از ابزارهاى نظارت بـر کـارگزاران، قـراردادن جاسوسـان و مراقبـان بـراى آن      91اند.(بوده

  )92است.(
کند که با مـردم نشسـت و برخاسـت و در    ک اشتر سفارش مىجدایى مسئوالن از مردم: امام به مال 

ها شرکت کن و مگذار چیزى بین تو و ایشان حایل شود؛ چرا که راه شناخت بر حج و جلسات آن
گردد، مسائل کوچک را بزرگ و مسائل بزرگ را کوچک خواهند دید و حق و باطل ایشان بسته مى

  )93شود.(به هم آمیخته مى
  مى حکومت اسالمىشناسى نظاآسیب 
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ارتش یکى از ارکان حکومت اسالمى است. امام على)ع( با توجه به اهمیت این رکن، نکاتى چنـد   
  رود:ها نوعى آسیب به شمار مىرا یادآور شده که در نظر نگرفتن آن

  )94ک؛(آموزش آداب جنگ از جمله آن که فقط با پیکارکنندگان بجنگید: ال تُقاتلَنَّ إِلَّا من قاتَلَ - 
آرایش لشکر، مثل تقسیم سربازان به قلب، میمنه و میسره )قسمت وسط، سمت راسـت و چـپ    - 

  لشکر(؛
  دور شدن سربازان از سالح خود؛ - 
  ها؛استفاده از فرصت - 
  )95نشینى تا کتیکى هنگام لزوم.(عقب - 
  فرماید:امام على)ع( در عهدنامه خود به مالک اشتر مى 
چـه آنـان را   شان چنان بیندیش که پدر و مادر درباره فرزند خـویش، و مبـادا آن  پس در کارهاى ای 

ود کـه بـا    ات بزرگ نماید... و باید گزیدهکنى، در دیدهبدان نیرومند مى ترین سران سپاه نزد تو آن بـ
کـه   سپاهیان یار باشد . ... پس امیدشان را برآر و ستودنشان را به نیکى پیوسته دار و رنج کسـانى را 

  )96اند، بر زبان آر.(کوشش کرده
امیرمؤمنان على)ع( در عین حال از معنویات ارتش خود غافل نبود و ایشان را به تقوا، ذکـر الهـى،    

) سیره حضرت، نهى از آغاز جنگ، نهى از دعـوت بـه مبـارزه،    97کرد.(صبر و مانند آن ترغیب مى
ها، دعـا هنگـام   از جنگ، احترام به پیمانمصونیت سیاسى فرستادگان، تمام کردن حجت پیش از آغ

  )98نبرد و کمک به مظلومان و اسیران بود.(
  شناسى اقتصادى حکومت اسالمىآسیب 
تـوان  هاى اقتصادى حکومت اسالمى را با توجه به اهداف اقتصـادى حکومـت اسـالمى مـى    آسیب 

زدیـک شـویم کـه آیـا     کوشیم به پاسخ این پرسش نحدس زد. پس از ارائه این بحث، در خاتمه مى
امام على)ع( نظام اقتصادى خاصى را معرفى کرده است یا خیر. این پرسش درباره نظام سیاسى هـم  

  کنیم:هاى اقتصادى حکومت اسالمى اشاره مىوجود داشت. اینک به برخى از آسیب
ن را بـه  کـرد و ایشـا  زد و به مسائل مـردم رسـیدگى مـى   عدم نظارت بر بازار: امام در بازار قدم مى 

هـا را  خواست تـا قیمـت  پرسید، از فروشندگان مىها مىخواند. حضرت از قیمتتقواى الهى فرامى
  )99کرد.(پایین بیاورند و به تخلفات صنفى رسیدگى مى

کرد خـود، بـر عمـل اقتصـادى،     هاى اقتصادى: امام على)ع( در سخنان و عملتوجهى به فعالیتبى 
  )100کرد.(صنعتى و شهرسازى تأکید مىتجارت، امر توسعه کشاورزى و 
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زنـد و بـا احکـام الزامـى     احتکار و ربا: امورى مانند احتکار و ربا، به توسعه اقتصـادى ضـربه مـى    
پیـامبر از احتکـار منـع    »فرمایـد:  هاى خود به مالک اشتر مـى شریعت تعارض دارد. امام در سفارش

  )101«(کرد، و تو هم باید چنین کنى.مى
هاى مالى شرع: شارع مقدس به این دلیل واجبات مالى، مانند خراج و خمس به سیاستتوجهى بى 

هـاى ثروتمنـدان بـه طبقـات     و زکات را واجب کرد که اوالً تکاثر اموال ایجاد نشود و زیادى دارایى
هـا در مـردم پدیـد    پایین سرازیر گردد، و ثانیاً از نظر اخالقى، روحیـه جمـع امـوال و تعلـق بـه آن     

  )102د.(نیای
المال را بین مردم بـه شـکل مسـاوى تقسـیم     المال: معموالً امام هر روز بیتعدم حساسیت به بیت 

گـزارد. عقیـل چـون از    زد و در آن نمـاز مـى  المال آن را جارو مىکرد و پس از خالى شدن بیتمى
ـ   حضرت افزون ه سـمت  تر خواست، امام آهنى گداخته به دست او نزدیک کرد و او با ایـن عمـل ب

المال را بدون توجه به مسائلى مانند نسـب و شـرف بـه    ) امام على)ع( بیت103معاویه متمایل شد.(
کرد. وى حتى عطرهاى زنانه را بین ایشان به شکل عادالنه توزیع شکل مساوى بین مردم تقسیم مى

  کرد:المال، به دو اصل توجه مى) او در تقسیم بیت104نمود.(مى
  ضعیف و محروم؛ توجه به طبقات - 
  )105رعایت مساوات بین مردم.( - 
توجهى به نیازهاى ضرورى مردم، حمایت از طبقات پایین: از دیدگاه امیرمؤمنان على)ع( دولـت  بى 

هاى اقتصادى خود را به شکلى تنظیم کند که نیازهـاى اولیـه و ضـرور مـردم     موظف است سیاست
گیـرى اضـافه ثـروت    رسیدن بـه ایـن هـدف، بـازپس    هاى برآورده شود. بدیهى است که یکى از راه

انـدوزى اغنیـا   فرماید: فقر تهیدستان با ثـروت هاى شرعى و حکومتى باشد. امام مىثروتمندان از راه
  ارتباط مستقیم دارد، و خداوند قوت فقیران را در اموال ثروتمندان قرار داده است:

شـود جـز بـه    اده است؛ پس فقیـرى، فقیـر نمـى   خداوند سبحان روزى فقرا را در اموال اغنیا قرار د 
  )106ها خواهد بود.(کننده آنمندى ثروتمندان! و خداوند سؤالخاطر بهره

واسـطه منـع ثروتمنـدان، گرسـنه و     خداوند در مال ثروتمندان، حق فقرا را واجب کرده؛ پس اگر به 
ایشان را مورد سؤال قـرار   لباس شوند و برنجند، این حق براى خدا باقى است که در روز قیامتبى

  )107دهد.(
کرد. امیرمؤمنان)ع( پرسید: او کیست؟ عرض کردند او نصـرانى اسـت.   پیرمردى از مردم گدایى مى 

) پـس، یکـى از   108«(المـال بـه او بدهیـد.   از او استفاده کردید تا پیر و عاجز شد؟ از بیـت »فرمود: 
المـال نـه   ست. پرداخت مستمرى به ایشان از بیتالمال، حق بیمه براى از کارافتادگان امصارف بیت

  رود.انفاق و بخشش، بلکه حقى براى ایشان به شمار مى
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  امام مالک اشتر را درباره طبقه پایینى که هیچ چاره ندارند سفارش فرمود: 
سپس خدا را خدا را! در طبقه پایین مردم، آنان که راه چـاره نداننـد و از درویشـان و نیازمنـدان و      
نوایان و از بیمارى بر جاى ماندگانند، کـه در ایـن طبقـه، مسـتمندى اسـت خواهنـده، و مسـتحق        بی

عطایى است به روى خود نیاورنده و بـراى خـدا حقـى از خـود را کـه بـه آنـان اختصـاص داده و         
  )109المالت را به آنان واگذار.(ات نهاده، پاس دار و بخشى از بیتنگهبانى آن را به عهده

  اجتماعى حکومت اسالمى -سى فرهنگى شناآسیب 
فرهنگ به تعبیرى، زیربناى مسائل اقتصادى و سیاسى است، و تا فرهنـگ تغییـر نیابـد، تحـول در      

آمیزد و بـه آن مربـوط   نماید. بخشى از فرهنگ که با مسائل سیاسى در مىهاى دیگر ممتنع مىحوزه
شناسـى فرهنگـى و اجتمـاعى را    ( آسـیب شود، فرهنگ سیاسى نام دارد. از دیدگاه امـام علـى)ع  مى
  توان در موارد ذیل خالصه کرد:مى

جدا شـدن حکومـت از اهـداف فرهنگـى و تربیتـى: از دیـدگاه امیرمؤمنـان)ع( آمـوزش اسـالم و           
حکومت اسالمى است: علَـى الْإِمـامِ أَن   « وظایف»سازى رشد ایمان در جامعه اسالمى، یکى از زمینه

اى براى حکومت و امام «وظیفه») اگر تعلیم و تربیت، 110یته حدود الْإِسالمِ واإلیمانِ.(یعلِّم أَهلَ وِال
  براى مردم خواهد بود:« حق»به شمار آید، نوعى 

مردم! مرا بر شما حقى است، و شما را بر من حقى! بر مـن اسـت کـه خیرخـواهى از شـما دریـغ        
زارم. شما را تعلیم دهم تا نادان نمانید و آداب آمـوزم تـا   المال دارید، بگندارم، و حقى را که از بیت

  )111بدانید.(
هاى صالح همانند همنشینى با عالمـان  کند که از سنتامام در این جهت به مالک اشتر سفارش مى 

  )112پیروى کند.(
تفرقه: از بین رفتن روحیه وحدت بین مردم و حکومت، عاملى اساسى در زوال قدرت است. الفت  
رود، و اگر این حالت در بین مردم به تفرقـه  شمار مىمحبت، محور اساسى سیاست و حکومت به و

و خشونت تبدیل شود، عواقب سوئى در بر خواهد داشت. امام على)ع( مردم را از هر کارى چـون  
کینه هم در دل داشتن، بذر نفاق در سینه کاشتن و از هم بریدن و دست از یـارى یکـدیگر کشـیدن    

) حضــرت در همــان خطبــه، مــردم را از 113دارد.(گســلد، برحــذر مــىیــروى ایشــان را مــىکــه ن
گوید اگر بنا است عصبیتى بین شما وجود داشته باشد، باید دارد و مىهاى جاهالنه دور مىعصبیت

  به اخالق محورى توجه کنید.
اکمان از یک سو و مـردم  هایى دارد که حکارى، چاپلوسى و بستن باب انتقاد: استبداد، زمینهسازش 

کـاران تمایـل   کنند. حاکمان مستبد، به پرورش چاپلوسـان و سـازش  ها را آماده مىاز سوى دیگر آن
اى تـن  طلب نیز به چنـین خواسـته  دارند و معموالً براى خود قدسیتى قائلند و مردم نادان و منفعت
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اندیشند. امـام  مدت و شخصى خود مىهدهند؛ چرا که یا از عواقب آن ناآگاهند و یا به منافع کوتامى
  على)ع( نیز فرمود:

فرمان خدا را برپا ندارد ) »114ال یقیم أَمرَاللَّه سبحانَه إِالَّ من ال یصانع وال یضارِع وال یتَّبِع الْمطامع؛( 
  «ها نتازد.جز کسى که ]در حق [مدارا نکند، خود را خوار نسازد و پى طمع

رِى.(  امام هر  ۀَ فـى أَمـینى الدطینىِ، وال اُعنُ فىِ دوى 115گز اهل مداهنه در دین الهى نبود: ال اُداه (
دارد، و بار کسـانى را کـه در   کاران بازمىدر عهدنامه خویش به مالک اشتر، وى را از مشورت با گنه

  فرماید:کند و مىاند بر وى سبک قلمداد مىکارى یارى نکردهستم
هایت بپذیر، و آن کس را بر دیگـران بگـزین کـه    اینان را خاص خلوت خود گیر و در مجلس پس 

تر گوید... و آنان را چنان بپرور که تو را فراوان نسـتایند و بـا سـتودن    سخن تلخ حق را به تو بیش
ى اى، خاطرت را شاد ننمایند که ستودن فراوان خودپسندى آرد و به سرکشـ اى که نکردهکار بیهوده

  )116وادارد.(
بر این اساس، یکى از معیارهاى حکومت صالح آن است که نزدیکـان و مشـاوران حاکمـان، اهـل      

هـاى احتمـالى یـا    کارى نباشند؛ بلکه با گفتن حقیقت تلـخ، ایشـان را از آسـیب   چاپلوسى و سازش
سـا،  موجود در حکومت آگـاه سـازند. امـام علـى)ع( در مقـامى دیگـر فرمـود: در دیـده مـردم پار         

منشـى شـمارند، و   دار بـزرگ ترین خوى والیان این است که بخواهنـد مـردم آنـان را دوسـت    زشت
  کارهایشان را به حساب کبر و خودخواهى بگذارند:

دار سـتودنم، و خواهـان سـتایش شـنودن... ؛     خوش ندارم که در خاطر شما بگذرد که من دوسـت  
هایى که بر گردنم بـاقى  مانده است، برآیم و واجبلیکن مرا به نیکى مستایید تا از عهده حقوقى که 

که با سرکشان گوینـد، سـخن مگوییـد... و بـا ظـاهرآرایى آمیـزش       است، ادا نمایم؛ پس با من چنان
مدارید... . پس، از گفتن حق یا رأى زدن در عدالت باز مایستید، که نه من برتر از آنم که خطا کنم، 

گر که خدا مرا در کار نفس کفایت کند که از من بـر آن توانـاتر   و نه در کار خویش از خطا ایمنم؛ م
  )117است.(

  شود:از این سخن، نکات زیر استفاده مى 
  اوالً: ستایش حاکمان با دستورهاى شرع مقدس مخالفت دارد؛ 
  دارد؛ثانیاً: این عمل، ایشان را از انجام تکالیف الهى و حکومتى بازمى 
  کند؛ا از گفتن سخن حق یا مشورت در عدالت منع مىثالثاً: این روحیه، مردم ر 
گوید: من برتر از آن نیستم که خطا کنم، تکلیف غیرمعصـوم بـه طریـق    رابعاً: وقتى امام معصوم مى 

  شود.اولى مشخص مى
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برخوردهاى شاهانه و قدسیت بخشیدن به حاکمان: چون دهقانان شهر انبار، هنگام رفـتن امـام بـه     
براى وى پیاده شدند و پیشاپیش دویدند. حضرت فرمـود: ایـن چـه کـار بـود کـه        شام او را دیدند،

  شماریم. امام در پاسخ گفت:کردید؟ گفتند: عادتى است که داریم و بدان امیران خود را بزرگ مى
افکنیـد و در  خدا که امیران شما از این کار سودى نبردند، و شما در دنیایتان خود را به رنـج مـى  به 

بار است رنجى که کیفر در پى آن است، و چه سودمند اسـت  گردید و چه زیانبدبخت مى آخرتتان
  )118آسایشى که با آن از آتش امان یابید.(

تنهـا  سازى براى رهبران و رفتـار شـاهانه بـا آنـان نـه     شویم که چهرهاز این برخورد امام متوجه مى 
تى نیز براى مردم در بر دارد. قابل مالحظـه  رساند، بلکه ضررهاى دنیایى و آخرسودى به ایشان نمى

است که حضرت براى یک عمل اجتماعى بـه ظـاهر کوچـک، وعـده عقـاب الهـى و آتـش دوزخ        
  دهد!مى

اند چون امام از صفین بازگشت، به شبامیان گذشت و آواز گریه زنـان را بـر کشـتگان صـفین     گفته 
که د، به سوى حضرتش آمد. امام فرمود: چنانشنید. حرب، پسر شُرَحبیل، که از مهتران قوم خود بو

دارید؟ چون حرب، حضـرت  اند. چرا آنان را از فغان باز نمىشنوم، زنان شما بر شما دست یافتهمى
بازگرد که پیـاده رفـتن چـون    »کرد، امام فرمود: را در حالى که سوار بر اسب بود، پیاده مشایعت مى

  )119«(و خوارى مؤمن است. تویى با چون من، موجب فریفته شدن والى
تک اعمال فردى و اجتماعى، هم در پى آن است که کرامت انسانى حفظ شود امام على)ع( در تک 

و انسان مسیر کمال خود را در جامعه بپیماید و هم خطرها و آفات تهدید کننده رهبـران جامعـه را   
کـرد، و  و صـریح مخالفـت مـى    هاى شاهانه آشـکارا کند. پیامبر اکرم)ص( نیز با قدسیتگوشزد مى

داد که من همانند شاهان نیستم و در واقع فره دینى هرچند خود از فره الهى برخوردار بود، تذکر مى
گوید: کسى نـزد پیـامبر آمـد و بـر خـود      و معنوى، غیر از فره شاهى و دنیایى است. ابن مسعود مى

کـه تکـه گوشـت    رزنـد زنـى هسـتم   راحت باش. مـن پادشـاه نیسـتم. مـن ف    »ترسید. پیامبر فرمود: 
  )120«(خورد.مى

شناسـى و  سـوى مـالك  داشـت، و ایشـان را بـه   پرستى و غلـو بـازمى  على)ع( مردم را از شخصیت 
داد. وقتى حارث همدانى از اختالف مـردم دربـاره خلفـاى چهارگانـه بـه      هاى دینى سوق مىارزش

  )121د تا در درجه بعد، اهل آن را بیابید.(حضرت خبر داد، امام در پاسخ فرمود: اول حق را بشناسی
  
گرایـى و مخالفـت بـا حاکمیـت     گرایى و نظم: سیره حضرت على)ع( پر از قـانون انحراف از قانون 

کـرد و  ها است. وى حدود را بدون در نظر گـرفتن شخصـیت اشـخاص اجـرا مـى     روابط و تبعیض
) همچنین وقتى 122سد را نپذیرفت.(اطور مثال، وساطت افراد درخصوص حد نزدن مردى از بنىبه
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نجاشى )شاعر حضرت در جنگ صفین( در کوفه بد مسـتى کـرد، امـام او را حـد زد و او هـم بـه       
هـاى خـود بـه مالـک اشـتر      معاویه پیوست و بر ضد على)ع( هجو کرد. امیرمؤمنان)ع( در سفارش

) همچنـین در  123نجام ده.(تر( افرماید: هر کارى را در روز خود )نه یک روز جلوتر و نه عقبمى
  سفارش به حسن و حسین)ع( پس از ضربت ناجوانمردانه ابن ملجم فرمود:

رِکُم؛(     و نَظْـمِ أَمـ ه شـما و تمـام   ) »124أُوصیکُما و جمیع ولَدى و أَهلى و من بلَغَه کتابى بِتَقْوى اللـَّ
  «کنم.اى الهى و نظم کارها سفارش مىرسد را به تقوام به او مىفرزندان و اهل خود و هرکس نامه

ویژه در سطح مسئوالن نظام: از دیدگاه امام على)ع( رهبران جامعه اسالمى حتى از مال طلبى بهرفاه 
حالل هم نباید ثروت اندوزند. حکمت این مسئله هم آشکار است. اگـر ثـروت نـزد هیئـت حـاکم      

دلِ أَنْ یقَـدروا       جمع شود، تنگدستان به ستوه و طغیان خواهند آمد: إِ ۀِ الْعـ مـلـى أَئع فَـرَض ه نَّ اللـَّ
).غَ بِالْفَقیرِ فَقْرُهیتَبال یفَۀِ النّاس کَیبِضَع مه125أَنْفُس(  

اى به هشتاد دینار خرید. امـام او را سـرزنش کـرد و    شریح قاضى در دوران خالفت حضرت، خانه 
بن حنیف انصارى که عامل حضرت در بصره بود، چـون بـه    ) عثمان126قیامت را به یادش آورد.(

  خوانى مفصل خوانده شد، حضرت او را سرزنش کرد:
اى. جـا شـتافته  به من خبر رسیده که مردى از جوانان بصره تو را بر خوانى خوانده است و تو بدان 

بدین بسنده کنم که مـرا   اند... ؛ آیاها پیشت نهادهدرپى کاسهاند و پىهاى نیکو برایت آوردهخوردنى
  )127امیرمؤمنان خوانند و در ناخوشایندهاى روزگار شریک آنان نباشم؟!(

امیرالمؤمنین على)ع( مردم را از اطاعت کورکورانه بزرگان متکبر و نژادپرسـت بـه شـدت برحـذر      
  دارد:مى

نژاد خویش را برتـر   هان بترسید! بترسید! از پیروى مهتران و بزرگانتان که به گوهر خود نازیدند و 
دیدند، و نسبت آن عیب را بر پروردگار خود پسندیدند، و بر نعمـت خـدا در حـق خـویش انکـار      

هـاى عصـبیتند و   هاى او؛ پس آنان پایـه ورزیدند، به ستیزیدن برابر قضاى او و بر آغالیدن بر نعمت
  )128هاى فتنه و شمشیرهاى نازش ]به خوى[ جاهلیت.(ستون

  ایى حکومت اسالمىشناسى قضآسیب 
اى به مسـائل  دستگاه قضایى یکى از ارکان مهم حکومت اسالمى است، و امام على)ع( عنایت ویژه 

  شود:هاى قضایى ذیل برداشت مىاند. از سیره و سخنان امیرمؤمنان)ع( آسیبقضایى داشته
صالح و شایسته را ورود افراد ناصالح به امر قضاوت: قضاوت به سبب رتبه مهمى که دارد، افرادى  

اشـتر بـراى   هایى که امام على)ع( در عهدنامه مالکطلبد. برخى از ویژگىاز نظر اخالقى و علمى مى
گیرد، عبارت است از: فضیلت، دشوار نشدن کارها بر او، عـدم لجاجـت در برابـر    قاضى در نظر مى

و طمـع بـر او، بسـنده    ستیز دشمنان، ناپایدارى در خطا، بازگشت سریع به حق، مسلط نشدن نفس 
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ننمودن به شناخت اندك، درنگ در شبهات، اهل حجت بودن، صبر در مقابل آمـد و شـد صـاحبان    
  )129اعتنایى به ستایش و خوشامدگویى دیگران.(دعوا، قاطعیت در داورى و بى

ین تأمین نشدن قاضیان از نظر مالى: اگر کارمندان قوه قضائیه و باالخص قاضیان از نظـر مـالى تـأم    
گیرد؛ بـه همـین دلیـل، امـام بـه مالـک اشـتر        نباشند، احتمال سوء استفاده و تطمیع ایشان قوت مى

ح لَـه   کند که در بخشش به ایشان گشادهسفارش مى افْسـ دستى کن و رتبه آنان را نزد خود باال بر: و
رُه    فى الْبذْلِ ما یزیلُ علَّتَه و تَقلُّ معه حاجتُه إِلَى النّاس غَیـ فیـه عطْمما ال ی کینْزِلَۀِ لَدنَ الْمم هطو أَع
).كنْدع یالَ الرِّجالِ لَهاغْت کنَ بِذلأْمیل کتن خاص130م(  

کنـد کـه قاضـى را بـه خـود نزدیـک کـن،        عدم وجود امنیت شغلى براى قاضیان: امام سفارش مى 
  )131خاست کن، حکم او را نافذ دان و به او نیرو ده.(حاجاتش را روا نما، با او نشست و بر

خروج از آداب قضاوت اسالمى: در نظر نگرفتن احکام قضایى اسالم، افزون بـر مسـائلى همچـون     
اعتنایى به شرع مقدس است و یا بـه دلیـل عـدم    غفلت یا سوءاستفاده از امر قضاوت، یا به دلیل بى

ى احکام شرعى در امر قضاوتند؛ هر چند خود عـرف نیـز در   اعتقاد به آن. احکام عرفى، رقیب واقع
جایگاه یک منبع پذیرفته شده است. به هر حال، آداب قضاوت اسالمى از جمله تسـاوى دو طـرف   
در دادگاه حتى در نگاه کردن، نشستن قاضى در مسجد نه در منزل، عصبانى نشدن قاضـى، خـواب   

براساس کتاب و سنت در حکومـت اسـالمى بایـد    آلود نبودن قاضى و در نظر گرفتن اصول شرعى 
  )132رعایت شود.(

عدم نظارت بر قاضیان: امام على)ع( بر نظارت مسـتمر بـر امـر قضـاوت و عـزل متخلفـان تأکیـد         
) 133داشت. امام ابواالسود دوئلى را فقط به این دلیل که در دادگاه بلند سخن گفته بود، عزل کـرد.( 

  )134خواست.(ز مالک اشتر گزارش کار مىوى مکرر در خصوص امر قضاوت ا
کارى در امر قضاوت و حاکمیت یافتن روابط: امیرمؤمنان)ع( خود به امـر خطیـر قضـاوت    مسامحه 

) وى مـالك را در داورى،  135کـرد.( نشست و بین مردم حکم مـى پرداخت، در مسجد کوفه مىمى
بعید، بـدون مالحظـه حسـب و     دانست و حدود و تعزیرات را بر قریب ورضایت و حکم خدا مى

  )136ساخت.(نسب جارى مى
   
   
   
   

  کتابنامه    
  قرآن کریم.×  
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  البالغه، ترجمه سید جعفر شهیدى.نهج×  
. الحیاة، محمدرضا حکیمى و محمد حکیمى و علـى حکیمـى، چـاپ اول، مکتـب نشـر الثقافـۀ       1 

  ش. 1358االسالمیه، تهران / 
الغـرر و نضـدالدرر(، عبـدالکریم بـن     یاسى امیرمؤمنـان)ع( )نظـم  . بقا و زوال دولت در کلمات س2 

  ش. 1371اللَّه مرعشى نجفى، قم / محمد یحیى قزوینى، به کوشش رسول جعفریان، کتابخانه آیت
 1375. تفکر فلسفى غرب از نظر استاد مطهرى، على دژاکام، چـاپ اول، نشـر اندیشـه، تهـران /     3 

  ش.
قرآن، محمدتقى مصباح یزدى، چاپ دوم، سازمان تبلیغـات اسـالمى،    . جامعه و تاریخ از دیدگاه4 

  ش. 1372تهران / 
 1378. حکومت دینى:تأملى در اندیشه سیاسى اسالم، احمد واعظـى، چـاپ اول، مرصـاد، قـم /     5 

  ش.
البالغه، محمدتقى رهبر، چاپ اول، سازمان تبلیغات اسـالمى، تهـران /   هاى سیاسى از نهج. درس6 

  ش. 1364
اللَّه جمالى، چاپ اول، نهاونـدى، قـم /   البالغه، نصرتها در قرآن و نهج. عوامل سقوط حکومت7 

  ش. 1378
. غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد آمدى، ترجمه محمدعلى انصارى قمى، چاپ هشتم، تهران / 8 

  ش. 1337
ارى، تصحیح میرجالل الدین محمد خوانس. غررالحکم و دررالکلم، عبدالواحد آمدى، شرح جمال9 

  ش. 1373الدین محدث ارموى، چاپ پنجم، دانشگاه تهران، تهران / 
. فرهنگ دو جلدى دانشگاهى انگلیسى به فارسى، عباس آریانپور و منوچهر آریانپور، امیرکبیـر،  10 

  ش. 1353تهران/ 
دز، ترجمـه بهـزاد   ادوار. فلسفه تاریخ: مجموعه مقاالت از دائرةالمعارف فلسفه، به سرپرستى پل11 

  ش. 1375سالکى، چاپ اول، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، تهران / 
. قدرت: فر انسانى یا شر شیطانى، ویراسته استیون لـوکس، ترجمـه فرهنـگ رجـایى، مؤسسـه      12 

  ش. 1370مطالعات فرهنگى، تهران / 
  ق. 1324الفاظالقرآن، راغب اصفهانى، چاپ اول، مصر/ . مفردات13 
شـهرى، چـاپ   الکتاب والسنۀ والتاریخ، محمـد محمـدى رى  طالب فىابىبن. موسوعۀاالمام على14 

  ق. 1421اول، دارالحدیث، قم / 
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 )...................Anotates .................(  
1 (Pathology.  
  ,1569ص ، 2) آریانپور، عباس و منوچهر، فرهنگ دوجلدى دانشگاهى انگلیسى به فارسى، ج 2
  ,6، ص 1) دژاکام، على، تفکر فلسفى غرب از منظر استاد مطهرى، ج 3
  ,29) حاقه، آیه 4
  ,205) بقره، آیه 5
  ,176) نساء، آیه 6
  ,34) غافر، آیه 7
  ,79. همچنین بنگرید به نامه  53البالغه، نامه ) نهج8
  ,172) شعراء، آیه 9

  ,36) فرقان، آیه 10
  ,68و  67الغرر و نضدالدرر(، ص و زوال دولت )نظم ) قزوینى، عبدالکریم، بقا11
  ,40) همان، ص 12
  «آفۀ الملوك سوء السیرة.: »68) همان، ص 13
  «) همان: آفۀ الوزراء خبث السریرة.14
  «آفۀ الملک ضعف الحمایۀ.: »71) همان، ص 15
  «آفۀ العهود قلۀ الرعایۀ.») همان: 16
  «آفۀ الریاسۀ الفخر.: »224) همان، ص 17
  «آفۀ العمران جور السلطان.: »72) همان، ص 18
آفۀ العلماء حب الریاسۀ، آفـۀ الزعمـاء ضـعف السیاسـۀ، آلـۀ الریاسـۀ سـعۀ        : »224) همان، ص 19

  «الصدر.
  «صالح الرعیۀ العدل.: »148) همان، ص 20
  «من خذل جنده نصر اضداده.: »185) همان، ص 21
  «القدرة. من استطال على الناس بقدرته سلب») همان: 22
  «من أسس أساس الشر، أسسه على نفسه.: »188) همان، ص 23
  «فاللَّه اللَّه فى کبر الحمیۀ و فخر الجاهلیۀ.: »192البالغه، خطبه ) نهج24
أین کسـرى  : »171و  170، ص 1) آمدى، عبدالواحد، غررالحکم، ترجمه محمدعلى انصارى، ج 25

  «لذین دانت لهم االمم؟و قیصر... أین الملوك واالکاسرة... أین ا
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یسـتدل علـى ادبـار    : »67الغـرر و نضـدالدرر(، ص   ) قزوینى، عبدالکریم، بقا و زوال دولت )نظم26
  «الدول باربع: تضییع االصول والتمسک بالفروع و تقدیم االراذل و تأخیر االفاضل.

  ,72) همان، ص 27
  ,224) همان، ص 28
  ,220) همان، ص 29
  ,437البالغه، حکمت ) نهج30
  . 84البالغه، ص ها در قرآن و نهجاللَّه، عوامل سقوط حکومت) جمالى، نصرت31
  ,315، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى32
  «ثبات الملک فى العدل.: »316) همان، ص 33
  «اعدل تدم القدرة.») همان، 34
  ,318) همان، ص 35
  ,324 - 322) همان، ص 36
  ن.) هما37
  ) همان.38
  ) همان.39
  . 53البالغه، نامه ) نهج40
  ,79) همان، نامه 41
  ,160) همان، حکمت 42
  ,216) همان، خطبه 43
  ,24) نازعات، آیه 44
  .«فانتقمنا منهم فاغرقناهم فى الیم... : »136) اعراف، آیه 45
  ,92) یونس، آیه 46
  ,161البالغه، حکمت ) نهج47
  )شرح خوانسارى( 461، ص 5) غررالحکم، ج 48
  ,170) همان، ص 49
  ,158) همان، ص 50
  ,163، ص 3) حکیمى، محمدرضا و محمد و على، الحیاة، ج 51
  ,163، ص 1) همان، ج 52
  ,161البالغه، حکمت ) نهج53
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  ,113) همان، حکمت 54
  «االستشارة عین الهدایۀ.: »211) همان، حکمت 55
مشاورة العاقـل الناصـح رشـد و یمـن و     : »602ن، ص ) برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاس56

  «توفیق من اللَّه فاذا اشار علیک الناصح العاقل فایاك والخالف فان فى ذلک العطب.
  ,159؛ آل عمران، آیه 38) شورى، آیه 57
  ,36) احزاب، آیه 58
  «ن اآلثام.ان شر وزرائک من کان لالشرار قبلک وزیرا و من شرکهم م: »53البالغه، نامه ) نهج59
شاور فى امـرك الـذین یخشـون    : »168، ص 1) حکیمى، محمدرضا و محمد و على، الحیاة، ج 60

  «اللَّه عزوجل.
  «شاور فى امورك الذین یخشون اللَّه ترشد.: »214، ص 5) همان، ج 61
  «شاور ذوى العقول تأمن من الزلل والندم.: »215، ص 5الحکمه، ج شهرى، محمد، میزان) رى62
شـاور فـى أمـورك ممـا یقتضـى      : »167، ص 1حکیمى، محمدرضا و محمد و على، الحیاة، ج  )63

  «الدین من فیه خمس خصال: عقل و حلم و تجربه و نصح و تقوى.
ال تکونن أول مشیر و إیاك والرأى الفطیر، و تجنـب إرتجـال الکـالم    : »168و  167) همان، ص 64

ه فـى موافقـۀ       وال تشر على مستبد برأیه وال على وغد و ال على متلون و ال على لجـوج و خـف اللـَّ
  «هوى المستشیر فإن إلتماس موافقته لؤم و سوء اإلستماع منه خیانۀ.

  «ال تکن عبد غیرك و قد جعلک اللَّه حراً.: »53البالغه، نامه ) نهج65
ص  ،32؛ بحـاراالنوار، ج  331، ص 4طالـب، ج  شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابـى ) رى66

  «أیها الناس! ان آدم لم یلد عبداً وال امۀً و ان الناس کلهم أحرار.: »107، ح 134
لیکن أحب األمور إلیک أوسطها فى الحق و أعمها فـى العـدل وأجمعهـا    : »53البالغه، نامه ) نهج67

  «لرضى الرعیۀ فإن سخط العامه یجحف برضى الخاصۀ و إن سخط الخاصۀ یغتفر مع رضى العامۀ.
  مان.) ه68
  ,186، ص 3البالغه، ج ) ابن ابى الحدید، شرح نهج69
  ) همان.70
؛ 170 - 164البالغـه، ص  ها در قـرآن و نهـج  اللَّه، عوامل سقوط حکومت) ر.ك: جمالى، نصرت71

ــین،   ــورى، محمدحس ــود    »مه ــان خ ــا مخالف ــورد ب ــى)ع( در برخ ــرت عل ــیره و روش حض ، «س
  ,79، تابستان 16اسالمى، ش حکومت

  ,359، ص 2االشراف، ج رى، محمدحسین، همان، به نقل از: انساب) مهو72
  ,208البالغه، خطبه ) نهج73
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  ,325، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى74
  ,321) همان، ص 75
  . 53البالغه، نامه ) نهج76
، ص 72النوار، ج ؛ بحـارا 155، ص 4طالـب، ج  شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابـى ) رى77

  ,42، ح 345
واجعل لذوى الحاجات منک قسماً تفرغ لهم فیه شخصک و تجلس لهـم  : »53البالغه، نامه ) نهج78

مجلسا عاماً فتتواضع فیه هللا الذى خلقک و تقعد عنهم جندك و أعوانک مـن أحراسـک و شـرطک    
یر موطن: لن تقدس أمـۀ  اللَّه)ص( یقول فى غحتى یکلمک متکلمهم غیر متتعتع فإنى سمعت رسول

  «ال یؤخذ للضعیف فیها حقه من القوى غیر متتعتع.
ثم ان للوالى خاصۀ و بطانۀ فیهم استئثار و تطاول و قلۀ انصاف فى معاملۀ فاحسم مـادة  ») همان: 79

  «اولئ بقطع اسباب تلک االحوال.
  ,326، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى80
  . 53البالغه، نامه ) نهج81
  ) همان.82
  ,200) همان، خطبه 83
فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتک باألمانۀ واجعل نفسک جنـۀ دون مـا أعطیـت    : »53) همان، نامه 84

ء الناس أشد علیه اجتماعاً مع تفرق أهوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم فإنه لیس من فرائض اللَّه شى
  «ذمتک وال تخیسنَّ بعهدك وال تختلنَّ عدوك.الوفاء بالعهود... فال تغدرن ب

  ,2البالغه، خطبه ) نهج85
اللهم إنک تعلم أنه لم یکن الذى کان منا منافسـۀ فـى سـلطان وال التمـاس     : »131) همان، خطبه 86
ء من فضول الحطام ولکن لیرد المعالم من دینک و نظهر االصالح فى بالدك فیـأمن المظلومـون   شى

  «المعطلۀ من حدودك.من عبادك و تقام 
  . 5684؛ غررالحکم، ح 267، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى87
  ,40البالغه، خطبه ) نهج88
  ) همان.89
  ,283 - 268، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى90
  . 53البالغه، نامه ) نهج91
  ) همان.92
  ) همان.93
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  ,12ن، نامه ) هما94
  ,292 - 285، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى95
  . 53البالغه، نامه ) نهج96
  ,298 - 295، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى97
  ,313 - 306) همان، ص 98
  ,181 - 175) همان، ص 99

 - 169، ص 4طالـب، ج  حمد، موسوعۀاالمام على بـن ابـى  شهرى، م؛ رى53البالغه، نامه ) نهج100
175,  
  . 53البالغه، نامه ) نهج101
  ,189 - 182، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى102
  ,219 - 217) همان، ص 103
  ,197) همان، ص 104
  ,202) همان، ص 105
رض فى أموال األغنیاء أقـوات الفقـراء فمـا جـاع     إن اللَّه سبحانه ف: »328البالغه، حکمت ) نهج106

  «فقیر إال بما متع به غنى واللَّه تعالى سائلهم عن ذلک.
ه فـرض علـى    : »203، ص 4طالـب، ج  شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بـن ابـى  ) رى107 إن اللـَّ

یـاء فحـق علـى    األغنیاء فى أموالهم بقدر ما یکفى فقراءهم فإن جاعوا و عروا و جهدوا فى منع األغن
  «اللَّه أن یحاسبهم یوم القیامۀ و یعذبهم.

  ,204) همان، ص 108
  . 53البالغه، نامه ) نهج109
  ,6199؛ غررالحکم، ح 159، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى110
  ,34البالغه، خطبه ) نهج111
  . 53) همان، نامه 112
  ,192) همان، خطبه 113
  ,110ن، حکمت ) هما114
  ,132، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى115
  . 53البالغه، نامه ) نهج116
  ,216) همان، خطبه 117
  ,37) همان، حکمت 118
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  ,322) همان، حکمت 119
  ,63، ص 76) مجلسى، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 120
  ,167و  166، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى121
  ,130) همان، ص 122
  . 53البالغه، نامه ) نهج123
  ,47) همان، نامه 124
  ,209) همان، خطبه 125
  ,3) همان، نامه 126
  ,45) همان، نامه 127
  ,192) همان، خطبه 128
  . 53) همان، نامه 129
  ) همان.130
  ,253و  252، ص 4طالب، ج شهرى، محمد، موسوعۀاالمام على بن ابى) رى131
  ,256 - 253) همان، ص 132
  ,256) همان، ص 133
  ,257) همان، ص 134
  ,259) همان، ص 135
 .261) همان، ص 136


