
 

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ،علوي نامة پژوهش
  25 -  1صص  ،1391 زمستان و زييپا دوم،شمارة  سوم، سال

  علوي حكومت هاي شاخصه و مباني

  *ثواقب جهانبخش

  چكيده
 اسـالم  سياسي نظام از ماندگار اي نمونه ،)ع( علي حضرت سالة پنج تقريباً حكومت

 توان مي كه داد ارائه بشريت به را آزادي و عدالت و دين بر مبتني زمامداري شيوة و
 در جامعـه  مديريت براي را مطلوب هايي رهيافت آن، سنجيدة و بايسته بازكاوي با

 هـاي  شاخصه و مباني بر علوي حكومت. بست كار به و آورد دست به كنوني دنياي
 هاي مسئوليت و ها هدف آن، فراروي بسيار هاي چالش رغم به كه بود استوار مهمي
 مسـتلزم  هـا،  مسـئوليت  و اهـداف  ايـن  تحقق. داشت خود آرمان در نيز را سترگي
 كـه  بـود  شايسته كارگزاراني و كارآمد سازماني و مديريتي شيوة و ساختار طراحي
 داري، ديـن  بتوانـد  آن درپرتـو  تـا  بخشـيد  سـامان  را نظـام  ايـن ) ع( علي حضرت
 و مباني مقاله، اين در. سازد برقرار اسالمي جامعة در را كامل امنيت و گرايي عدالت
 بـر  مبتنـي  هـاي  حكومـت  سـاير  از را آن كـه  علـوي  حكومـت  مهم هاي شاخصه
 متمـايز  دنيـوي  نـاچيز  اهـداف  با خودكامه و محور ظلم گرايي، منفعت طلبي، قدرت

  . شود مي بررسي سازد، مي
  .ها ، حكومت علوي، مباني، شاخصه)ع(حضرت علي  :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

 ةهـايي در عرصـ   گيـري حكومـت، ايجـاد دگرگـوني     دست از به) ع(واالي امام علي  هدف
در انـدك مجـالي   ) ع( يامام عل. اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اخالقي جامعه بود

مهـم و   يدسـت آورد، اصـالحات   هاي مخالفـان بـه   افروزي مشكالت و جنگ ةكه وراي هم
                                                                                                 

  Jahan_savagheb@yahoo.com  دانشيار تاريخ دانشگاه لرستان *

  16/10/1391: ، تاريخ پذيرش21/9/1391: تاريخ دريافت



 هاي حكومت علوي مباني و شاخصه     2

  1391سال سوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، نامة علوي پژوهش

سـامان   نيـز بـه   را تـري  پديد آورد و درپي آن بود كه اصالحات و تغييرات گسـترده  اساسي
قصـد برپـايي حكومـت     هاي مهم و به اين دگرگوني يجادبا هدف ا) ع(آن حضرت . برساند

دانسـت فضـاي جامعـه را     رغم آنكه مي دست گرفت، به علوي، زمام خالفت مسلمين را به
ها و انحرافات تيره ساخته است و دنياگرايان تاب تحـوالت مـورد    ها و ابركژي غبار آلودگي

  . نظر او را ندارند
 والتثبـت  القلـوب  لـه  التقـوم  الـوان  و وجـوه  لـه  امـرا  مستقبلون فانّا غيري والتمسوا دعوني
؛ 173/ 92 خ: 1379 ،البالغـه  نهـج ( تنكـرت  قد والمحجه اغامت قد اآلفاق  انّ و العقول عليه

  ).2336: 1362 طبري،
رويـم   دست آريد؛ زيرا ما به استقبال حوادث و اموري مي واگذاريد و ديگري را به مرا

هـا بـر ايـن بيعـت ثابـت و       هاي گوناگون دارد و دل آميز است و چهره كه رنگارنگ و فتنه
فسـاد گرفتـه، و راه    ةافق حقيقت را ابرهاي تير ةچهر. ندما ها بر اين پيمان استوار نمي عقل

  .است مستقيم حق ناشناخته مانده

 علـوي  حكومت در كه گفت سخن تحوالتي از شد، حكومت امر دار عهده كه آنگاه اما
 ديـن،  از دفـاع  حق، گردانيدن راست عدل، برپاداشتن چون مواردي بر و آورد خواهد پديد

 ،البالغـه  نهـج ( كـرد  تأكيـد  سـتم  تحت و محروم مردم امنيت اسالم، شهرهاي امور اصالح
 جامعـة  انحرافـات  از كـه  شناختي پرتو در تا بود آن بر) ع( حضرت. )249/ 131 خ: 1379
 مباني بر جامعه مديريت و حكومت اساس تا گمارد همت آنها اصالح به داشت، خود زمان
 بـا  و گيـرد  قـرار  عمـل  مبنـاي  علوي و نبوي سنت و سيره و قرآن آيات شود، استوار دين

 و انساني شايستة زندگي مسير در مردم و يابد تحقق اسالمي عدالت ديني، حكومت استقرار
  .گيرند قرار حقيقي كمال راه در

جا و جلـوگيري   هاي نابه ساختن هبه هاي ناروا و ظالمانه، متوقف جامعه از تبعيض زدودن
المال، بركناري واليان فاسد از مصادر امور، گماشتن كارگزاران شايسته در اركان  از تاراج بيت

 - مباني اخالقـي  ياموال، رعايت عدالت و مساوات در جامعه، ارتقا ةحكومت، تقسيم عادالن
در ابعاد سياسي، اقتصـادي،  ) ع(ادي مردم، بخشي از اصول اصالحي امام علي رفتاري و اعتق

از . حقوقي و اخالقي بود كه از همان بدو زمامداري خويش اعالم و بر تحقق آن تأكيد كردند
فقـر و ضـعف   . هاي حكومتي ايشان، رسيدگي به مردم و آسايش و امنيت آنـان بـود   دغدغه

) ع( يامـام علـ  . دردآور بود) ع(آنان، براي آن حضرت هاي  عمومي مردم و مشكالت و رنج
 و نگريسـت  ميحقارت  ةكردن به منصب امارت فارغ از نگراني بر آالم مردم را به ديد بسنده
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زيسـتي و قناعـت،    رو در سـاده  و از ايـن  )45/554 ن: همـان  ←( دانسـت  نمي خوش را آن
  .)209/430 خ و 160/302خ ←(داد زندگي خود را با مستمندان جامعه برابر قرار مي

مـداري، آزادي و امنيـت    گرايي، قـانون  داري، عدالت حكومت علوي را دين هاي ويژگي
  . داد جامعه تشكيل مي

 ظـالم،  سـركوبي  و مظلـوم  از دفـاع  حكومـت   بـود،  طلبـي  زياده و فساد با مبارزه حكومت
 بـه  نهـادن  حرمـت  و جامعه اصالح حكومت بود، توانمندان با مقابله و ضعيف از پشتيباني
  )52: 1381 ي،مرتضو( 1.بود انسان

 نبـوي  سـنت  و شريعت احكام بر تكيه با را علوي حكومت هاي سياست، )ع( علي امام
 بـود  آن بر خود، عملي سيرة در چه و نظري مباني در چه، )ع( حضرت آن. كرد مي طراحي

 نيـز  مسـلمانان  آينـدة  براي و كند اجرا خويش زمان در را اسالمي مديريت نظام از مدلي تا
 و اجتمـاعي  تـوازن  داخلـي،  امنيت برقراري زيرا دهد؛ ارائه را كلي اصول و الزم معيارهاي

 و دشـمنان  بـا  جنگيـدن  فساد، دفع و ومرج هرج از جلوگيري عمومي، بودجة وصول نظم،
 جز كه است اموري از قانوني، مقررات و احكام اجراي و قضايي دستگاه فعاليت متجاوزان،

 مهـم  اين به). 14: 1390ثواقب، ( شد نخواهد ميسر سازماني مديريت و حكومت تشكيل با
). 40/92خ: 1379، )ع(يامام علـ  ←نمونه، يبرا( است شده اشاره) ع( علي امام سخنان در
 و عـدالت  داري، ديـن  چـون  هـايي  شاخصه از بايد) ع( علي امام ديدگاه از حكومت اين اما

 بسـته  كـار  بـه  مهمي اصول علوي، حكومت الگوي در رو اين از. باشد برخوردار داري مردم
 از برخـي . شود مي رهيافت) ع( حضرت آن عملي و نظري سيرة در آن مستندات كه شد مي
  :از اند عبارت اصول اين

  ارزشي؛ معيارهاي براساس حكومت مديران و كارگزاران انتخاب. 1
 و كـارگزاران  بـه  مسئوليت واگذاري در ها توانايي و ها شايستگي ها، لياقت قراردادن اصل. 2

  ؛ )ساالري گرايي و اشراف نفي دودمان(ندادن روابط شخصي و خويشاوندگرايي  دخالت
نظري و معرفتي مـديريت و    ةداشتن پشتوان(برخورداري از دستورالعمل جامع مديريتي . 3

  ؛ )حكومت
  دربرابر يكديگر؛ تبيين وظايف و تكاليف رهبري، كارگزاران و مردم . 4
منظور تأثيرگذاري فرامين بر عامالن حكومت و  اهتمام به انطباق قول با عمل در رفتار به. 5

  ؛ )اي با فعل سياسي هماهنگي مباني انديشه(مردم 
  مسئوليت؛ پذيرش هنگام حكومتي كارگزاران به الزم رهنمودهاي و ها توصيه ارائة. 6



 هاي حكومت علوي مباني و شاخصه     4

  1391سال سوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، نامة علوي پژوهش

  زندگي آنان؛  ةو عملكرد مديران، حتي شيونظارت و مراقبت دقيق بر رفتار . 7
 بـروز  از جلـوگيري  و عدالت اجراي منظور به حكومت عامالن توبيخ و تشويق سياست. 8

  )17: 1390ثواقب، (.جامعه در ستم و ظلم و انحراف
  

  )ع( علي امام رهبري هاي ضرورت و ها ويژگي. 2
بر امر خالفت، از ديد بسياري از بزرگان انصار و مهاجر پنهان ) ع(حضرت علي  شايستگي

گذشت، مانع از ) ص(اسالمي پس از رحلت پيامبر اكرم  ةنبود؛ اگرچه حوادثي كه بر جامع
رهبـري  «انجام رسانند، يعني براي خويش  آن شد كه مردم آنچه را كه بر آنها واجب بود، به

 يبخش( »و آشنا به قضا و سنّت انتخاب كنند تا كار آنان را سامان دهددامن، آگاه، باتقوا  پاك
  ). 159 تا، يب يس،بن ق يمسل ←يه؛به معاو) ع(يامام عل ياماز پ

، كسـاني در شـأن وي سـخن گفتنـد و     )ع(رو، در مراسم بيعت بـا آن حضـرت    اين از
  : شادماني خويش را بر اين انتخاب ابراز داشتند

  : گفت انصاري قيس بن ثابت
 پـيش  تـو  از ديـن  در افتادنـد،  پـيش  تو از زمامداري در اگر! اميرمؤمنان اي سوگند خدا به

 كه بوديد چنان تو و آنان و رسيدي؛ آنان به امروز گرفتند، سبقت تو بر ديروز اگر و نرفتند؛
 دانشـت  با تو و داشتند نياز تو به دانستند نمي آنچه در نبود، ناشناخته مقامت و پنهان شأنت

  )76: 1362 يعقوبي،( .نداشتي نياز كسي به

اي اميرمؤمنان بـراي ايـن   : ثابت انصاري ذوالشهادتين برخاست و گفت بن خزيمه سپس
تو با خودمان راستي كنيم،  ةكار خود جز تو را نيافتيم و بازگشت جز به تو نبود و اگر دربار

. ترين مردم در ايمان و داناترين مردم به خدا و سزاوارترين مؤمنان به پيامبر خـدا  تويي پيش
صوحان خطاب به حضـرت   بن صعصعه. تو آنچه دارند، داري؛ و آنان آنچه تو داري، ندارند

و تو مقـام آن را  به خدا سوگند، تو خالفت را آراستي و آن تو را نياراست، : گفت) ع(علي 
سـرانجام مالـك اشـتر    . باال بردي نه آن مقام تو را، و آن به تو نيازمندتر است تـا تـو بـه آن   

اين است وصي اوصيا و وارث علـم انبيـا، آن كـه در راه خـدا بـس      : خطاب به مردم گفت
 شپيامبر و داد گواهي ايمان به خدا كتاب او براي كه  آن داد، امتحان نيك و كشيد گرفتاري

 نـه  اش برتـري  و علم و سابقه در و رسيد كمال به او در فضايل كه كسي رضوان، بهشت به
  )همان.(اوايل نه و دارند شك اواخر
حكـم،   بـن  مـروان (كـه بيعـت نكردنـد     يشيانيهمان مجلس، سخنگوي سه نفر از قر در
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پدر دو تن از آنهـا را در روز بـدر   ) ع(، با يادآوري اينكه علي )عقبه عاص و وليدبن سعيدبن
كشته و حكَم پدر مروان را نيز سرزنش و با بازگشـت او از تبعيـد مخالفـت كـرده اسـت،      

اند، از آنِ خودشان باشد  دست آورده خواستار آن شد كه هر آنچه در تصرف دارند و آنچه به
دربرابـر آنـان نشـان    ) ع(موضع شديد امام علـي  . شندگان عثمان را بكشدك) ع(و حضرت 

كـه همانـا    با تكيه بر مباني حكومـت علـوي، از اهـداف آن ـ      ) ع(دهد كه آن حضرت  مي
برقراري عدالت و اجراي حدود الهي و سنت نبوي و دفاع از حقوق مـردم اسـت ـ كوتـاه     

  : نخواهد آمد
 كـرده  چنـان  شـما  با حق پس ام، تاخته شما بر و كشته شما از من كه شدي يادآور آنچه اما

 خـدا  حـق  از كه رسد نمي مرا پس ايد، آورده دست به را آنچه شما از من نهادن اما و است؛
 و خـدا  مـال  آنچـه  پـس  داريـد،  تصـرف  در آنچـه  از را شما من كردن معاف اما و بگذرم؛

 اگـر  پـس  را، عثمان كشندگان من كشتن اما و گيرد؛ مي فرا را شما عدالت باشد، مسلمانان
 لـيكن  بود؛ خواهد واجب من بر آنان با نبرد هم فردا باشد، واجب من بر آنان كشتن امروز

 آيـد  تنگ او بر حق هركه پس وادارم، پيامبرش سنّت و خدا كتاب بر را شما كه شماراست
. ؛75ــ 76: همـان (2.برويـد  خـود  كـار  پي بخواهيد هم اگر و آمد خواهد تر تنگ او بر باطل

   )397 -  396: 1380 كوفي، اعثم ابن؛ 710: 1356 مسعودي،
 اصحاب جمع در غدير حديث موضوع در) ع( علي حضرت كه مختلفي هاي مناشده در

ـ   بـن  و بعد؛ سـليم  14- 60، 2- 8: 1362 اميني، ←( كرده بزرگان و . 162- 167: تـا  يقـيس، ب
 و دانسته مي الهي نصب به را خويش حكومت مشروعيت جا همه ،)27- 28: 1384ثواقب، 
 قاعـدة « عنـوان  بـه  هـم  مردمي بيعت به اما. است فرموده تأكيد مشروعيت اين الهي برمبناي

كنـد كـه    شكنان و معارضان اشاره و درواقع آنان را به پيماني ملـزم مـي   دربرابر پيمان 3»الزام
ا براي بيعت بـا ابـوبكر فـرا    ايشان در ماجراي سقيفه پس از اينكه او ر. خود به آن تن دادند

اگر مبناي خالفـت شـما خويشـي بـا      گويند يو م كنند يخواندند، از همين قاعده استفاده م
) ص(است، خود قضاوت كنيد كه در اين ميانه چه كسي از من به رسول خدا ) ص(پيامبر 
وا داريد از خداي بترسيد و بهانه منهيد و اگر مجال انصاف يافتيد، انصاف ر. تر است نزديك

 زيادت به و كاري اين سزاوار تو! اباالحسن اي«: گفت جراح ابوعبيده. بپوييد صدق طريق و
ا  قربت، و فضل به هم و سبقت سابقة به هم سزاواري، هم اين از خـدا  رسـول  صـحابة  امـ 

 راضـي  صـحابه  رضاي به نيز تو اند؛ آورده پديد كاري و كرده اتفاقي) ص( مصطفي محمد
: گفت او پاسخ در) ع( علي حضرت. »مخراش منازعت ناخن به مصلحت اين روي و باش
 خـويش  دودمـان  و خاندان به است، رسيده نبوت خاندان به عزّت حضرت از كه را عبايي
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 و علـم  كـان  آورد، وحـي  ما اوطان در جبرئيل و آمد فرود ما هاي خانه در قرآن! مكنيد نقل
 هـوي  به روي پس دانيم؛ مي بهتر همه از ما خلق مصالح و ماييم فريضه و سنّت و دين فقه،

؛ 7: 1380 كـوفي، اعـثم   ابـن ( 4دارد زيـان  را شـما  كه ميفكنيد لجاج در را خويشتن و مكنيد
  ).28: 1380 دينوري، قتيبه ابن

اعثم كوفي، جماعتي از مهاجر و انصار در مسجد مدينه خطاب به مردمي كـه   ابن نقل به
فضـيلت و كرامـت و قربـت و قرابـت     : گرد آمده بودند، گفتند) ع(براي بيعت با امام علي 

از آفتاب ظاهرتر است و انواع علوم و محاسن اخالق كه ذات شـريف  ) ع(طالب  ابي بن علي
ن مستغني است و اگر به تمشـيت كـار خالفـت كسـي را     او حاوي آن است، از شرح و بيا

كـرديم   دانستيم، شما را بر او اشارت مي مي) ع(تر از علي  تر، پرهيزكارتر، و خدا ترس فاضل
. بينـيم  تـر از او نمـي   كس جـامع  روي زمين اين خصال خير را در هيچ ةوليكن امروز در هم

راضـي هسـتيم و او را مطيـع و    ) ع(مـا بـه خالفـت علـي     : الكلمه گفتنـد  مردم متفق ةجمل
برداريم به طوع و رغبت نه به اكراه و اجبار؛ و اين سخن را از سـر ايقـان و بصـيرت     فرمان
از آنهـا پرسـيد كـه آيـا ايـن طـوع و       ) ع(آنگاه امام علي . گوييم نه از وجه تردد و تحير مي

يـد ازجانـب   دان گوييد يا مـرا بـدان حقـي واجـب مـي      رغبت را به حسن رأي خويشتن مي
حضرت باري سبحانه؟ همه گفتند حق تو را بـر خويشـتن بـه امـر خـداي تعـالي واجـب        

  )391: 1380 كوفي،اعثم  ابن. (دانيم مي
 مدينـه  به حضرت آن با بيعت و) ع( علي امام با ديدار براي وقتي نيز يمني هيئت سخن

 جانـب  هـر  بـه  و دانـيم؛  مي واجب خداوند طاعت چون را تو اطاعت« كه بود اين  آمدند،
  .)394: همان(»بازآييم ديده ظفر و كنيم نصرت دهي، جنگ فرمان
خويشـاوندي بـا پيـامبر     ةبـر رابطـ   يمبن) ع(پس از بيان استدالل حضرت علي  قتيبه ابن

: گفت) ع(كند كه ابوعبيده به حضرت  دربرابر ابوبكر و عمر و ابوعبيده جراح، نقل مي) ص(
ـ وسال هست سن تو كم! پسر عمو« آنـان را نـداري و بـه     ةي و آنان بزرگ قوم تواند، تو تجرب

پذيري او  ابوبكر در كار خالفت از تو نيرومندتر و مسئوليت. شناسي آنان كارها را نمي ةانداز
 براي يابي، عمري و بماني زنده اگر تو زيرا بسپار، او به را خالفت كار بنابراين است، بسيار
 همچـون  هايي ويژگي تو چه هستي، آن گرفتن دردست سزاوار و اي، شده خلق خالفت كار

 يبـه قت ابـن ( 5»داري) ص( پيـامبر  دامـادي  و اسـالم  ديـن  در سابقه نيز و فهم آگاهي، دانش،
لـيكن  ) ع(ها در حضرت علـي   اعتراف ابوعبيده به وجود اين ويژگي ).29: 1380 ينوري،د

شـده بـود    تعيين اي ازپيش سقيفه، نقشه دهد كه ماجراي اصرار بر بيعت او با ابوبكر نشان مي
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از زمامداري جامعه و كارشكني در راه تحقق حكومـت علـوي كـه    ) ع(براي كنارزدن علي 
اي و آمال دنيوي و حسـادت گروهـي از بزرگـان بـه      منافع قبيله. تداوم حكومت نبوي بود

ان بود، موجب و قرارگرفتن  امامت جامعه در همان خاندان كه نبوت از آن) ع(موقعيت علي 
از ) ع(شد كه راه قريش براي تسلط بر قدرت سياسي هموار شود؛ و آنگاه كه حضرت علي 

خدا را، خدا را درنظر آوريد، خالفـت  ! اي گروه مهاجران«اين جماعت درخواست كرد كه 
هـاي خـود جـاي ندهيـد،      او خارج نكنيـد و در خانـه   ةرا از خان) ص(و زمامداري محمد 
را از مقامشان درميان مردم باز نداريد و آنان را از حقشان دور نسازيد، اي سزاواران خالفت 

سوگند به خدا، ما سزاوارترين مردم به كار خالفتيم، ما اهل بيت هستيم و از شما ! مهاجران
خواند،  كتاب خدا كه آن را از روي فهم و بينش مي ةبه خالفت بر مردم سزاوارتريم، خوانند

 ةكننـد  مردم از بـدي و قسـمت   ة، آشنا به كار مردم، بازدارند)ص(دا آگاه به سنت رسول خ
طور مساوي، به خدا سوگند درميان ما خاندان است، پس پيـروي هـواي نفـس     المال به بيت

» گيريـد  تـري مـي   بـيش  ةنكنيد تا از راه خدا گمراه نشويد كه در اين صورت از حق فاصـل 
شـنويم،   اگر اين سخنان را كه اكنون مي: فتگ) در پاسخ(سعد انصاري  بشيربن ،)29: همان(

پاسخ انصار به تقاضـاهاي  . كردند يقبالً از تو شنيده بوديم، حتي دو نفر نيز با تو مخالفت نم
خواست نيز همين  رفت و از آنان ياري مي كه شبانه به مجالس آنان مي) س(حضرت فاطمه 

آمد، با وي بيعت  ش از ابوبكر نزد ما مياگر همسر تو پي. ايم ما با اين مرد بيعت كرده«بود كه 
را تا پيش از ايـن سـخن   ) ص(بيت پيامبر  آيا اينان اهل! عجب توجيهي. )همان(».كرديم مي

اسالمي را فـرا نگرفتـه    ةشناختند؟ معيارهاي قرآني براي زمامداري جامع نمي) ع(امام علي 
هـاي جـاهلي و    گـرفتن و بـه سـنت    را ناديـده ) ص(بودند؟ آيـا رضـايت خـدا و رسـول     

وصاياي پيامبر آن دين را ناديده گرفتند  ةداشتن بود كه هم كردن، جانب دين نگه تكيه اي قبيله
  اعتنا از كنار آن گذشتند؟  و بي
  
  علوي حكومت در زمامدار هاي شاخصه 1.2
 غيرعـادل،  ستمكار، نادان، بخيل، هاي انسان دردست نبايد حكومت، )ع( علي امام ديدگاه از

 را زيانبـاري  پيامدهاي صفات، اين از هريك دارندة زيرا گيرد، قرار بدعتگذار و خوار، رشوه
 در تواند نمي كند، مي تباه را) ص( پيامبر سنّت كه كسي همچنين آورد؛ مي بار به جامعه براي
  : 1379، البالغـه  نهـج (كشـاند  مي هالكت به را امت چراكه گيرد، قرار اسالمي حكومت رأس
اسالمي را دارد كه بـه مـردم راسـت     ةبلكه كسي شايستگي زمامداري جامع ؛)131/248 خ
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 باشـد،  المـال  بيـت  حـافظ  ،)154/284 خ: همـان (بگويد، راه خرد بپيمايد، اهل آخرت باشد
: همـان (كنـد  عمـل  طاعـات  بـه  و دوري هـا  معصيت از ،)15/58 خ: همان(باشد گرا عدالت

 دانـاترين  الهـي  دسـتورات  و احكـام  بـه  و نيرومنـدترين،  حكومت تحقق در ،)175/332خ
  .)173/326 خ: همان(باشد

  باشـد،  داشته پيوند راستگويان و پرهيزكاران با كه باشد كسي بايد  اسالمي جامعة حاكم
 قائـل  تفـاوت  بـدكار  و نيكوكار بين نباشد، مردم جاي نابه تشويق و تمجيد و مدح خواهان
 دهـد  كاهش مردم بر را مالي فشار شود، جلب مردم به او اعتماد تا كند نيكي مردم به باشد،

 اصـالح  موجـب  كـه  اي پسـنديده  آداب به نكند، اجبار ندارند دوست كه كاري به را آنان و
 بـا  باشـد،  برحذر سازد مي وارد زيان خوب هاي سنّت به كه آدابي از و كند عمل شود مردم

 ن: همـان (كنـد  مباحثـه  حكيمان با و باشد داشته زياد وگوي گفت و نشر و حشر دانشمندان
ــتمكاري از ،)571- 53/572 ــازخواهي و س ــزد امتي ــان(بپرهي و در  )458- 224/460 خ: هم

 كنـد  يهـا بـر او رو مـ    چون نعمت ،)232/468 خ: همان(المال احتياط روا دارد مصرف بيت
ر، غـرور و روگرد    هاي ناپسند به مغرور نشود و از خوي و خصلت انـي از مـردم   ويـژه تكبـ

  .)50/562 ن: همان(بپرهيزد 
 خ: همـان (كنـد  مـي  استفاده آنان سودمند نظريات از و مشورت مردم با شايسته زمامدار

 كتمـان  را حـق  اسـت،  بند پاي شده اعالم هاي وعده و حكومتي هاي سياست به ،)216/444
 تفـريط  و افـراط  بـه  امـور  در شـود،  نمـي  گناه مرتكب شود، نمي متوسل دروغ به كند، نمي
 هـاي  راه در و دارد برمـي  گـام  الهـي  مستقيم راه در است، مجاهده و تالش اهل  گرايد، نمي

 عمـل  داري خويشـتن  و تقـوا  براسـاس  و شناسـد  مـي  خـويش  قـدر  نهد، نمي قدم انحرافي
  .)58- 16/61 خ: همان(كند مي

   مـردم،  خيرخـواهي . 1: ازجملـه  دارند، حقوقي زمامدار بر مردم علوي، حكومت در
 رسـم  و راه تربيـت . 4 مـردم،  بـه  دانش و سواد آموزش. 3 المال، بيت عادالنة تقسيم. 2

 وفـاداري . 1: از انـد  عبارت كه دارد، حقوقي مردم بر نيز زمامدار دربرابر،. آنان به زندگي
 اطاعـت  4 دعـوت،  اجابـت . 3 آشكار، و نهان در زمامدار براي خيرخواهي. 2 بيعت، به

  )86-34/89 خ: همان.(فرمان
  

  مردمي مشاركت 2.2
 زن جـوان،  و پير از ـ مردم نظير بي سياسي مشاركت با) ع( علي حضرت مورخان، نقل به بنا
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 دربرابـر  كـه  آنگـاه  و گرفـت  برعهـده  را خالفت ـ مدينه مسجد در انصار، و مهاجر مرد، و
؛ 72- 74: 1380 ينـوري، د يبهقت ابن ←يل،تفص يبرا( 6رسيد انجام به بيعت كار  همه، ديدگان

باشـكوه و   ةايـن منظـر  . ، حكومت علوي تحقق عينـي يافـت  )2327- 2328: 1362 ي،طبر
  : رسايي توصيف كرده است اي به در خطبه) ع(ازدحام عمومي براي بيعت را خود حضرت 

 كـه  تشـنه  شتران همچون داشتم، نگاهش كشيديد، را آن و داشتم بازش گشوديد، را دستم
 ردا و درآمـد  پاي از كفش كه چندان آورديد، هجوم من بر درآيند آبگير به خوران آب روز
 آن از خردسال كه رسيد بدانجا من با بيعت براثر مردم خشنودي و شد پايمال ناتوان و افتاد

 نگه سرپا را خود بيعت، براي بيمار، و شد روان آن سوي به لرزان لرزان سالخورده و شادمان
، البالغـه  نهـج (.منظـره  آن مشـاهدة  بـراي  كشيدند، چهره از نقاب جوان دختران و داشت مي

  )137 خ نيز و 229 خ: 1379

 آن رسـيد،  پايـان  بـه ) ع( علـي  امام با مدينه مردم بيعت وقتي كه است آمده روايتي در
 را مـردم  پروردگـار،  سـتايش  از پـس  و رفـت  منبر باالي و شد مسجد وارد) ع( حضرت
 نيل براي گفت آنان به و خواند فرا خود سوي به را آنان و داد وعده نيكي به خود ازجانب

 و كبــر دچــار و ســازند پيشــه راســتگويي و آورنــد رو نيــك كــار بــه الهــي، رضــاي بــه
 بـراي  بدهنـد،  زكـات  بخواننـد،  نمـاز   كنند، مستحكم را خود دين نشوند، بيني خودبزرگ
 را) ص( خـدا  رسـول  سـخنان  و گيرنـد  فـرا  را خـدا  كتـاب  كنند، خيرخواهي پيشوايشان

 كـار  و بگريزنـد،  خداوند عذاب از بردارند، گام الهي پاداش و نيكي سوي به كنند، تصديق
 يا ؛ و بـه گونـه  79: 1380 ينـوري، د يبهقت ابن.(شوند رستگار آخرت در تا دهند انجام نيك

  )2338: 1362 ي،طبر ←يگر،د
 حقوقي ـ عقالني مقبوليت از آنان، بيعت و مردم پذيرش با اينكه بر عالوه علوي حكومت
 جامعه در) ص( اسالم پيامبر رحلت از پس كه حكومت از شكلي براساس و بود برخوردار

 يافته قانوني خاستگاه، )انصار و مهاجر شوراي ازطريق خليفه انتخابيعني ( بود شده جاري
 قـانوني  را خـويش  حكومـت  آن، بـه  اسـتناد  بـا  نيـز  پيشـين  خلفاي كه مجراييهمان ( بود
 از جنبـه،  ايـن  از كـه  اسـت  دينـي  خاسـتگاه  آن و داشـت  بـاالتري  خاستگاه، )پنداشتند مي

  .بود الهي منصوص و شرع تأييد مورد و برخوردار الهي مشروعيت
 حكومـت  اسـتقرار  زمينـة . است الهي نصب، )ع( علي حضرت امامت شيعه، ديدگاه از
 شـرعي  تكليـف  به رأي، و تصميم اين با مردم و شود مي فراهم مردم بيعت با) ع( امام الهي
 ديدگاه، اين براساس. كنند مي اقدام پروردگار، ازطرف منصوب امام از اطاعت بر مبني خود
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 منشـأ  و است برخوردار سياسي مشروعيت از هم و ديني مشروعيت از هم علوي حكومت
 دينـي  و سياسـي  مشروعيت بر شيعيان مستند. بود امامت بر) ع( علي الهي انتصاب دو، اين

لطـف و   ةمثـل قاعـد  ( 7امامـت  مبحـث  عمـومي  ادلة بر عالوه، )ع( علي حضرت حكومت
بـراي   8)ع(، نصوص خاص مندرج در كتاب و سنّت مبني بـر نصـب علـي    )حكمت الهي

هـا   اين خاستگاه ةبراي مبحثي تفصيلي دربار.(است) ص(زمامداري و جانشيني رسول خدا 
  )63- 106: الف1381فرد،  جعفرپيشه ←و نقد و ارزيابي آنها،

بـر امامـت و   ) ص(چرا با وجود نصـوص و تصـريحات فـراوان پيـامبر اسـالم       اما
اي ديگري ادامه  اسالمي به گونه ةپس از خود، خالفت جامع) ع(خالفت حضرت علي 

اول بيعـت   ةاز حق خويش كناره گرفت و حتـي بـا خليفـ   ) ع(يافت و چرا آن حضرت 
: 1380 ينـوري، د يبـه قت ابن ←(عبدالمطلب  بن هاي كساني چون عباس كرد و درخواست

ـ  ابن(و ابوسفيان ) 20  ي،؛ بـالذر 13-2/14: 1344 يـر، اث ؛ ابـن 1/221: 1404 الحديـد،  ياب
را براي همكاري با خود نپذيرفت؟ پاسخ اين پرسش را خود آن حضـرت  ) 271: 1424

متعـددي كـه آن را    يفظ دين نوپاي اسـالم دربرابـر خطرهـا   در اهتمام ايشان به ح) ع(
انداختن كشتار و خونريزي درميـان مسـلمانان    راه و اينكه از به دانست يكرد، م تهديد مي

  :بيزار بوده است
 و گردنـد  برمـي  اسـالم  از و شوند مي مرتد مردم از گروهي ديدم اينكه تا داشتم نگاه دست
 ياري مسلمانان و اسالم به اگر كه ترسيدم پس. ببرند ينازب را) ص( محمد دين خواهند مي

 شـدن  فـوت  از تر بزرگ من بر آن اندوه و مصيبت كه ببينم دين در انهدامي و رخنه نرسانم،
   9.)62/600 ن: 1379، البالغه نهج(.باشد شما بر حكومت و واليت

 و خاستند پا به ما برضد حكومت درمورد قريش كرد، رحلت) ص( پيامبر كه زمان آن از
 شكيبايي كه ديدم چنان پس. بازداشتند بوديم، سزاوارتر مردم همة از آن به كه حقّي از را ما
 بسياري كه چرا است، بهتر آنان خون ريختن و مسلمانان دربين تفرقه ايجاد از مورد اين در
 و تبـاه  را آن غفلتي اندك كه بود شير از پر مشك همچون دين و بودند مسلمان تازه مردم از

ـ  ابن( 10.كرد مي واژگون را آن تخلفي اندك   : 1379، البالغـه  نهـج . 1/308: 1404 الحديـد،  ياب
  )444- 217/446و خ  26/72و خ  172/324و خ  3/44خ 

مبناي عمـل  ) ع(به حضرت علي ) ص(بر اين دو استدالل، سفارش پيامبر اسالم  عالوه
خطـاب  ) ص(در سخن پيامبر . ايشان درمورد پذيرش يا عدم پذيرش زمامداري جامعه بود

  : آمده است) ع(به آن حضرت 
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 ان و بـامرهم  فقم بالرضا عليك اجمعوا و عافيه في ولّوك فان امتي والء لك! طالب ابي يابن
: 1385 ي،كاشـان  يضفـ . (مخرجـا  لـك  سـيجعل  اهللا فان فيه هم ما و فدعهم عليك تلفوااخ
و حـوادث پـس از   ) ع(سـكوت حضـرت علـي     ة؛ دربار180: 1370طاووس،  ؛ ابن2/717

 ).15- 39: 1379ثواقب،  ←،)ص(درگذشت پيامبر اسالم 
اگر مردم در سالمت و باالجماع تو را به . تو بر امت من واليت داري! پسر ابوطالب اي

واليت خود برگزيدند، تدبير امورشان را بپذير و اگر گرفتار تشتت شدند، آنها را بـه حـال   
  . ورد آ زودي براي تو فراهم مي بست را به همانا خداوند خروج از اين بن! خود رها نما

 دانـد  مـي ) ع( علـي  آنِ از صـريح  طور به را واليت) ص( اكرم پيامبر حديث، اين مطابق
 دسـتور ) ع( حضـرت  آن به الهي حق اين اجراگذاشتن به و واليت اعمال درخصوص لكن
 و قـدرت  گـرفتن  دسـت  بـه  از انـد،  نشـده  حكـومتش  پـذيراي  مردم كه زماني تا كه دهد مي

 را آنـان  كردند، اختالف تو درمورد مردم اگر كه فرمايد مي تأكيد و كند؛ خودداري حكومت
. دارد داللـت  زمامدار تعيين در عمومي آراي تأثير ميزان بر امر اين. واگذار خودشان حال به

 يـا  واليـت  اعمـال  مرحلـة  در ندارند، دخالتي مردم واليت، ثبوت مرحلة در اگرچه درواقع
 آنـان،  رأي و حضـور  بـدون  و رونـد  مي شمار به اصلي عنصر مسلمين، امور تصدي و تولّي

نظـر   بـه ). 114: 1381 ارسطا، ←(بود نخواهد آنها بر قدرت اعمال به مجاز شرعي زمامدار
پذيري  هاي خود ناظر به همين اطاعت و فرمان در يكي از خطبه) ع(رسد سخن حضرت  مي

باشد كه ضمن اشاره به فضيلت و برتري خـويش در امـر خالفـت و    ) ص(از رسول اكرم 
و جلـوگيري از  ) ص(بـرداري از فرمـان حضـرت رسـول      دليل فرمان گويد به جانشيني، مي

  : جدال و تجزيه دربين امت تن به بيعت داده است
 رسـول  حضرت فرمان از پيروي و اطاعت ديدم كردم؛ انديشه خود خالفت امر در پس... 
 آن با خود پيمان و عهد برطبق و كردم بيعت و كشيدم دست جدال از. است واجب من بر

 در) ع( علي حضرت هاي دفاعيه دربارة؛ 37/90 خ: 1379، البالغه نهج.(كردم رفتار حضرت
  )22- 27: 1384 ثواقب، ←باب، اين

 مقولـة  در وارده نصـوص  و اسـالم  صـدر  تـاريخ  حوادث سير بررسي با ترتيب، اين به
 ويـژه  به مذاهب و فرق صاحبان كه گوناگوني هاي ادله و اسالمي جامعة زمامداري و امامت
 بر علوي حكومت مباني كه رسيد بندي جمع اين به توان مي اند، داده ارائه باب اين در شيعه
 و) ع( علي حضرت خود اجتهاد، )ع( حضرت آن هاي سفارش و نبوي سنت مقدس، شرع

 و اجتماعي حقوقي، قانوني، شرعي، جايگاه و است شده نهاده بنا آنان بيعت و مردم حضور
 دينـي  تعاليم سو يك از خويش حكومت در) ع( علي حضرت مباني، چنين با. دارد تاريخي
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 زد مـي  دست حقوقي و اجتماعي اقتصادي، سياسي، گستردة اصالحات به و كرد مي اجرا را
 افسـاد  و اخـالل  او هـاي  برنامه دربرابر كه كساني و مخالفان و معارضان با ديگر سوي از و

  .كرد مي مبارزه گرفتند، مي پيش طغيان و بغي راه و كردند مي
نزد او آمدند و با اصرار خواستند كه با  سوم به ةخليف شدن  كشته از پس مردم كه آنگاه و

  : گفت انبيعت كنند، به آن) ع(آن حضرت 
   11.العاتب عتب و القائل قول الي اصغ ولم اعلم ما بكم ركبت اجبتكم ان اني واعلموا

 شـما  بـر  دانـم  مـي  خـود  آنچـه  براساس كنم، اجابت را شما دعوت من اگر كه بدانيد
، البالغـه  نهـج (.داد نخواهم گوش افراد سرزنش و آن و اين گفتة به و كرد خواهم حكومت

  )92/172 خ: 1379

معروف به شقشقيه بر چند  ةدر پذيرش خالفت ازسوي مردم، در خطب) ع(حضرت  آن
بر پيمان الهـي و پـذيرش    يدتأك عامل تأكيد كردند كه هم تأكيد بر حضور مردم است و هم

عمومي مردم مطرح شـده   ةدر اين بيان، هم خواست و اراد. مسئوليت ازسوي دانايان جامعه
خداوندي در اعطاي واليت به شخصي كـه شـرايط و خصوصـيات آن را     ةاست و هم اراد

  : دارد، گوشزد شده است
الحجـه بوجودالناصـر و مـا اخـذاهللا      الحبه و برأالنسمه لوال حضورالحاضر و قيام والذي فلق اما

ها خرآالعلماء الّا يقاروا علي كظّه ظالم و السغب مظلوم اللقيت حبلها علي غاربها و لسقيت  علي
  . كاس اولها وأللفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطه عنزب

 جمعيت آن حضور نبود اگر آفريد، را انسان و كافتش را دانه كه خدايي به سوگند
 به رسيدنبراي ( كه من بر حجت اتمام و شدند حاضر) من با بيعتبراي ( كه) بسيار(

 كه است گرفته علما از خداوند كه پيماني و دارم ياور) خود وظيفة انجام و الهي مقاصد
 را خالفت شتر ريسمان شك بدون نكنند، صبر مظلوم گرسنگي و ظالم بارگي شكم درمقابل

 يافتيد درمي آنگاه و پوشيدم مي چشم خالفت از گذشته همچون و انداختم مي آن كوهان بر
   )3/48 خ: 1379، البالغه نهج(.است تر ارزش كم اي ماده بز عطسة از من نظر در شما دنياي كه

 مردم حضور با كه جامعه امامت امر انعقاد از پس، )ع( علي حضرت ديدگاه از بنابراين،
 امر اين گيرد، مي رسمي صورت) مسلمين اعتماد مورد و خبرهاهل ( انصار و مهاجر ويژه به

 بيعت نقض و برگشت اجازة باشد، بوده حاضر كسي اگر و است خداوند رضايت مورد
: همان(كند اختيار زمامدار عنوان به را ديگري تواند نمي باشد، بوده غايب كه كس آن و ندارد

اهل خبره خارج  ةجويي يا براثر بدعتي، از جرگ سبب عيب و اگر كسي به  ؛12)173/328 خ
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بايد او را به راهي كه از آن خروج كرده است، بازگردانند و  شد و بر امام خود خروج كرد، 
  .)485- 6/486 ن: همان( دليل پيروي از غير راه مؤمنان بايد با او بجنگند اگر امتناع كرد، به

  
  ديني گرايي اصول 3.2
موجب آن، رسيدن بـه حكومـت و قـدرت را هـدف غـايي       اي كه به دربرابر انديشه راستي به
حضـرت علـي    ةكردند، نظري اي توجيه مي دانستند و دستيابي به اين هدف را با هر وسيله مي

 ةدهد كه ايشان اين نظري نشان مي) ع(نظري و عملي  امام علي  ةچه بود؟ مروري بر سير) ع(
هاي حكومـت   چالش كشيدند؛ و از بارزترين مشخصه داري معطوف به قدرت را به حكومت

آن . كـرداري بـود   گفتاري و درسـت  گرايي ديني و راست علوي در دستيابي به اهداف، اصول
الگو براي بشريت بود كه در چهارچوب اصول انساني و  يدرپي تحقق حكومت) ع(حضرت 

در اين ديدگاه، آنچه به حكومت ارزش و حتـي  . ام پذيرداحكام شرع انج ةارزشي و در داير
اي  دهد، فقط اهداف متعالي آن نيست، بلكه ابزار دستيابي به آن نيز مالك عمده مشروعيت مي

حقيقـت و   ةدر منطق علوي، همـ «. بخشي به اقدامات آن است در ارزشگذاري و مشروعيت
و در دستيابي به قدرت خـتم   گيرد مصلحت در اصل حكومت و تحكيم آن جاي نمي يتمام
هـاي واالي اسـالمي و    شود و حكومت و قدرت، ابـزاري درخـدمت عـدالت و ارزش    نمي

هايي باشـد   شدن عدالت و ارزش بهاي پايمال انساني است، از اين رو اگر بقا يا قدرت آن به
 بهاي به آن تحقق اگر و دهد، ميوجودي خود را ازدست  ةكه خاستگاه حكومت است، فلسف

 از گـرفتن  فاصـله  و بـازي  سياسـت  و بدعتگـذاري  بـه  آن آميخـتن  و اصـول  گـرفتن  ناديده
  . فاقد ارزش است ،)18- 19: ب1381 ي،مرتضو(»باشد ديني باورهاي و انساني هاي ارزش

 و نشـود  دفع باطلي و نشود احيا آن در حقي اگر نفسه في حكومت، )ع( علي امام ازنظر
 و) 33/84 خ: 1379، البالغه نهج(13تر ارزش بي كفشي پاره از باشد، كشي حق و ظلم براساس

 جـذامي  انسـاني  دسـت  در خوكي رودة از و) 3/48 خ: همان(14تر پست بز يك دماغ آب از
 را شـب  اگـر « كه كند مي ياد سوگند) ع( حضرت آن. است) 236/678 ح: همان(مقدارتر بي
 تر داشتني دوست شوم، كشيده زنجير و غل در وپابسته دست يا بگذرانم، بيدار سرتيز، خار بر
 بنـدگان  از برخي به كه درحالي بروم قيامت روز در پيامبرش و خدا ديدار به كه است اين از

آن ). 224/458خ : همـان ( 15»باشـم  بـرده  نـاحق  بـه  دنيـا  مـال  از چيـزي  و باشم كرده ستم
اي  ه و لقمـه چـون آبـي بـدمز   «) ع(كه بر معيار حق نباشد، به تعبير آن حضـرت    زمامداري

  ).5/50خ : همان(»گلوگير است
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  ها برنامه و مواضع صراحت 4.2
 و اصـول  و مواضـع  بيان در صراحت و شفافيت علوي، حكومت هاي مشخصه ديگر از

 سازشـكاري  و مداهنـه  از دور بـه  و قاطعيـت  بـا  را آنها) ع( حضرت آن كه بود ها برنامه
 پيشـنهاد  او بـه  را سـازش  و نـرمش  هـاي  شيوه گرايان مصلحت هرچندكه كرد، مي اعالم
 كـه  كـرد  پيشنهاد) ع( امام به عوف بن عبدالرحمن سقيفه، شوراي در  كه آنگاه. كردند مي
 خواهـد  بيعـت  او بـا  كنـد،  عمل شيخين سيرة و پيامبر سنت و خدا كتاب به بپذيرد اگر
 نپـذيرفت  صـراحت  بـه  را سـوم  شـرط ، )رسـيد  مـي  خالفـت  به صورت اين دركه ( كرد

 يبـه قت ؛ ابـن 5/2037: 1362 ي،طبـر (شد تمام خالفت از او محروميت بهاي به هرچندكه
 اعالم صراحت به نيز خالفت پذيرش آغاز در) ع( حضرت آن. )48-49: 1380 ينوري،د

 اگـر  حتـي  را رفته غارت به اموال و داد نخواهد گوش آن سرزنش و اين گفتة به كه كرد
 خ: 1379، البالغه نهج( 16گرداند بازخواهد باشد، شده كنيزان بهاي و باشد زنان كابين در
 حفـظ  بـر  دايـر  عبـاس  ابـن  و شعبه بن مغيره امثال پيشنهادهاي به حتي) ع( امام. )15/58

 واليـان  گفـت  و نكرد اعتنا اوضاع، رسيدن آرامش به تا واليات بر عثمان دورة كارگزاران
 طبـري، ؛ 76:  1380 دينـوري،  قتيبه ابن ←(كرد نخواهد تحمل هم اي لحظه را غيرصالح

1362 :6 /2344-2340(.  
  
  راستگويي و صداقت 5.2

بازي و تأكيد بر صداقت در گفتـار و مشـي صـواب، ويژگـي      از فريبكاري و دغل پرهيز
در سياست عملي خود نيز، هم در مواجهـه بـا   ) ع( يامام عل. ديگر حكومت علوي بود
دادن مسائل حكومتي و هم درمقابله بـا مخالفـان و معارضـان     مشكالت داخلي و سامان
  . جست هاي مشروع توسل مي حكومت علوي، به شيوه

  
  نقدپذيري 6.2
و از آنـان   شـوند  ميحكومت علوي، شهروندان به انتقاد از عملكرد حاكميت تشويق  در

ايـن  . مشورت دريغ نورزند و وضعيت نظام را ارزيابي كنند ةشود كه از ارائ ه ميخواست
دهد و الگويي از حكومـت   اصل، رفتار حاكم اسالمي و مناسبات او را با مردم نشان مي

  : فرمايد در سخني مي) ع(حضرت . گذارد نمايش مي مردمي را به
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ذلك من فعلي الّا ان يكفي مـن نفسـي مـا هـو      منآلست في نفسي بِفوقِ أن اخطيء وال  فاني
  . ملك به منّّيا

 كار و باشم كردن خطا از دور كه باشم گونه اين خود، نفس در من، كه نيست چنين اين
 تـر  مالـك  آن بـه  من، از او، چه آن در مرا خداوند، كه اين مگر ببينم، مصون اشتباه از را خود
  )216/444 خ: 1379، البالغه نهج(.كند كفايت است،

اي براي رشد سياسي  گذشته از اينكه موجب اصالح حاكم و حاكميت است، وسيله نقد
تـر آنـان در    احساس مسئوليت بيشتر مردم وحضور قـوي  يجادو اجتماعي و ديني مردم و ا

بنـابراين،  . دارد و از اهـداف حكومـت اسـت    يشمار صحنه است و اين امر، خود فوايد بي
منظور نياز حاكم  نقد و ارزيابي عملكرد حاكميت، هميشه به يبرا دعوت از مردم خيرانديش

شود آنچه را كـه   انتقاد سبب مي. نيست، بلكه ممكن است مقاصد ديگري از آن مدنظر باشد
مردم از حاكميت در دل دارند، بروز دهند و حاكم نيز مشكالت و تنگناها و داليل خـود را  

  ) 182- 183: 1381 ي،كاشمر يموسو.(به گوش مردم برساند
  
  مردم حقوق از دفاع 7.2
از حقوق عمومي و جلوگيري از واردآمدن هرگونه ضرر جـاني و مـالي و اخالقـي و     دفاع

در ) ع(احكام مختلفي از امام علي . هاي ديگر حكومت علوي بود معنوي به مردم، از ويژگي
غيره صـادر شـده    دوران خالفتش در امور اداري و سازماني، اجتماعي، اقتصادي، قضايي و

بـراي آگـاهي از   (اختيارات حاكم اسالمي گسترده است ةدهد كه داير نشان مي يناست؛ و ا
با اين احكام، با انحرافات فكري و رفتـاري  ). 189- 216: 1381ورعي،  ←گونه احكام،  اين

شد و از اموري كه ضرر به  كرد ـ مبارزه مي  ها ـ كه دين و ايمان مردم را تهديد مي  و بدعت
شـد و در بهبـود وضـعيت اقتصـادي و ايجـاد تعـادل        رفت، جلوگيري مي شمار مي عامه به

  . شد ب و كار و بازار، كوشش ميسازي فضاي كس معيشتي بين مردم و سالم
  
  نرمش و مدارا 8.2
 دفـاعي  قـدرت  و قدرتمندي اصل از گيري بهره ضمن خود، حكومت شيوة در) ع( علي امام
، 51، 27، 24، 10، 9، 6 خ: 1379، البالغه نهج ←( 17ستمگر و طغيانگر نيروهاي دربرابر قوي
 از پرهيـز  بـراي  گـاهي  و داد؛ مـي  قرار اولويت در را ارشاد و هدايت و مدارا اصل، ...)، 136

 از ترس يا و سازش به كه كرد مي مدارا شكنان بيعت و مخالفان با چنان خونريزي، و درگيري



 هاي حكومت علوي مباني و شاخصه     16

  1391سال سوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، نامة علوي پژوهش

 كساني با) ع( حضرت آن...). ، 137/254، 55/106، 43/96 خ: همان ←(شد مي متهم جنگ
 و مسلمه محمدبن عمر، بن عبداهللا وقاص، ابي سعدبن مانند ورزيدند امتناع وي با بيعت از كه

 دينـوري،  قتيبـه  ابـن ؛ 395- 396: 1380 كـوفي،  اعثم ابن؛ 32/7: 1369 مجلسي، ←(ديگران
 ةدربـار (زبير و طلحه مانند بودند امام با مخالفت اتهام مظان در كه كساني يا) 81- 82: 1380

: 1380دينـوري،    قتيبه ابن ←با طلحه و زبير، ) ع(تفصيل مذاكرات و مداراي حضرت علي 
كسـاني   ياو ) 402 - 425: 1380اعثم كوفي،  ؛ ابن2349 - 2432/ 6: 1362؛ طبري، 88- 108

 دربرابـر  حتـي  و ،18گري و برانـدازي  كردند، تا پيش از اقدام به فتنه كه با ايشان مخالفت مي
 كه كرد مي رشسفا نيز خود كارگزاران به و كرد مي مدارا او، با مردم همراهي عدم و سستي

، 34، 27، 25، 4 خ: 1379، البالغـه  نهج ←( كنند رفتار بخشش و گذشت و مدارا با مردم با
 هـاي  گروه ورزي كينه دربارة؛ 21 ح و 78 و 53 ن، 179، 125، 123، 121، 96، 69، 54، 39
 ).68- 123: 1379 ثواقب، ← او، ياران سستي و) ع( علي حضرت با گانه سه

  
  ها از اصل آزادي انسان دفاع 9.2

 حكومـت  هـاي  شاخصـه  ديگر از اجتماع، و سياست حوزة در آزادي از ها انسان برخورداري
 آزادگي و آزادي و بود قائل ها انسان در اختيار و اراده آزادي به) ع( حضرت آن. است علوي

 ←(اسـت  داده قـرار  آزاد را انسـان  خداوند كه بود ديدگاه اين بر و دانست مي انسان ذاتي را
 در هـا  انسان اينكه و )49/ 8: 1413 كليني، و 37 ح و 31 ن، 192 و 90خ:  1379، البالغه نهج

 خ: 1379، البالغـه  نهـج (19سـاخت  مجبـور  چيـزي  بـه  را آنهـا  نبايـد  و آزادنـد  خود زندگي
 آن در كه هايي بحران همة با اسالمي جامعة بر خويش حاكميت ايام در رو اين از؛  )208/430
 مجبـوركردن  زيـرا  كـرد،  نمي اجبار نداشتند، آن در رغبتي كه امري به را مردم بود، يافته بروز
 آنان اشتياق و تمايل براساس افراد تعالي و تكامل سعادت، هدايت، كه ـ اسالم هدف با مردم
 شـيوة  در و )73- 87:  1381 عليخـاني،  ← بـاره،  اين در مبحثيبراي (است ناسازگار ـ است

 عمرانـي  كارهاي به مردم اجبار از) ع( حضرت آن. شد نمي شمرده جايز نيز علوي حكومت
 مـانع  شـتافتند  مـي  معاويه سوي به او نزد از كه را آنها و كرد مي پرهيز نيز خودشان به مربوط
 از اينـان  كه ندارد نفعي آنها اجباركردن نيست، خيري آنها در وقتي بود معتقد چراكه شد، نمي
  ).70/612 ن: 1379، البالغه نهج(اند نپيوسته داد و عدل به و اند نگريخته ستم و جور

 و) 205 و 168 خ: همان(قانون و) 50 ن: همان(20حق دربرابر مردم علوي، حكومت در
 برخوردارنـد؛  مساوات و برابري از) 45 و 43 ن و 224، 126 خ: همان( المال بيت توزيع در
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 را مسـاوات  نيـز  مـردم  با برخورد در كه است شده سفارش حكومت كارگزاران به حتي و
 در آزادي و عقيـده  داشـتن  در آزادي علوي، حكومت در). 46 و 27 ن: همان(كنند رعايت

 و) 73: 1381 آراسته،جوان (نبود روا عقيده تحميل و عقيده تفتيش اما بود محترم عقيده بيان
  .شد نمي منع آن بيان از يا و مجازات اي عقيده داشتن دليل به كسي

امنيت ـ شامل امنيت جاني و حيثيتي، امنيت مالي و اقتصادي، امنيت و مصونيت قضايي  
 ة؛ دربـار 81- 85: همان ←(رود شمار مي و مصونيت از تجسس ـ از حقوق اساسي مردم به 

كه در حكومت علـوي  ) 235- 244: ب1381آبادي،  دري نجف ←امنيت، همچنين  ةگستر
 در ايـن مـوارد صـادر شـده اسـت     ) ع(به آنها توجه و سـخنان فراوانـي از حضـرت علـي    

  ).53و  51، 25، ن 167خ : 1379، البالغه نهج(
  : هاي اصالحي حكومت علوي عبارت بودند از اقتصادي، اهم برنامه ةزمين در
  المال و برقراري عدالت در تقسيم اموال عمومي،  رفع تبعيض در تقسيم بيت. 1
  رفته، تاراج به عمومي هاي دارايي برگرداندن. 2
  جديد، دولت در نامشروع انبوه هاي ثروت پيدايش از جلوگيري. 3
  تالش در راه عمران و آباداني زمين، . 4
  .كارافتادگان از و محرومان اجتماعي تأمين. 5
 فقرزدايي براي راه آنها، موجب به كه داشت سلبي جنبة اول برنامة سه ، برنامه پنج اين از

 رفـع  بـراي  كـه  داشـت  اثبـاتي  جنبـة  آخر برنامة دو و شد؛ مي هموار عمومي رفاه توسعة و
فـرد،   يشـه جعفرپ.(شـد  گذاشـته  اجـرا  بـه  طبقاتي عميق شكاف برداشتن ازميان و محروميت

  )172- 200و  164: ب1381
 جديـد  نامشروع ثروتمندان پيدايش از جلوگيري در) ع( علي امام پيشگيرانة اقدامات از

  :است ذكر شايان زير موارد جامعه، در
  معيشتي خود براي ديگر كارگزاران، ةقراردادن سير اسوه. 1
  زيرنظرگرفتن رفتار اقتصادي نزديكان، . 2
  ) 177- 182: همان.(رسي و نظارت بر دارايي كارگزاران حساب. 3
  
  اجتماعي عدالت 10.2

، )ع(يامـام علـ   ةدر سـير . هاي مهم حكومت علـوي، عـدالت اجتمـاعي اسـت     شاخصه از
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) ع(اهميـت ايـن مسـئله بـراي آن حضـرت      ةدهند هاي فراواني وجود دارد كه نشان نمونه
در اسـتفاده از  ) ع(روش حضـرت . عنوان ضامن اجراي احكام اسـالم در جامعـه اسـت    به

ن صاحبان حق، پرهيز از تبعـيض در داوري، برخـورد بـا    آن ميا ةالمال و تقسيم برابران بيت
اي بـراي   ، پديـدآوردن عرصـه  )هر كس كه باشد، هرچند برادر يا دختـر خـودش  (متخلف 

ديدن عـرب و عجـم در    شكايت از ظالم و رسيدگي به مظلومان و احقاق حق آنان، يكسان
و طبقات، اجراي حدود ترين افراد  المال، پرهيز از كمترين ستم درحق ضعيف عطاها از بيت

زورمندان و اشـراف و معـاريف، برابرسـاختن زنـدگي و سـطح       ةالهي بدون اغماض دربار
همگـان دربرابـر    قـراردادن  يمعيشت خويش با محرومان و فقيـران و مسـتمندان، و مسـاو   

ـ    دستگاه قضايي و قاضي، نمونه علـوي   ةهايي است كه عدالت علـوي را در حكومـت نمون
 ← همچنـين  اجتمـاعي،  عدالت دربارة؛ 121- 138: 1381 محدثي، ←( .كشد مي تصوير به

 )247 - 264: ب1381 كاظمي، اخوان
 ← تفصـيل، بـراي  ( بـود  گرايـي  تكليـف  و مـداري  قـانون  بر اصل علوي، حكومت در

ــا حكومــت، ايــن در). 127- 132: 1381 محــدثي، ــزان عــدالت ب ــارزه گري  و شــد مــي مب
هـاي   برنامـه  از ،)291- 333: الـف 1381 آبادي، نجف دري ←(فساد با مبارزه و فسادستيزي

 يحكومـت علـوي درپـي احيـا    ). 90- 118: 1381لطيفي،  ←براي تفصيل، (اصلي آن بود 
گيـري امـوال    المال بـود و مصـادره و بـازپس    مندي از بيت سنّت برابري و مساوات در بهره

رگزاران حكومت، ديـن  هاي كا ها و نصب معيار اصلي در عزل. هاي آن بود غاصبان از برنامه
هـاي حكومـت علـوي     هاي ديني، از شاخصه گرايي و رعايت ارزش و دينداري بود؛ و دين

در ) ع(داري مبتنـي بـود و آن حضـرت    نيـز بـر اصـل ديـن    ) ع(هاي امام علي  قضاوت. بود
كردنـد   آن را به كارگزاران خود سفارش مي يتهاي اداري بر اين اصل تأكيد و رعا سياست

 ).269- 288: 1381عابدي،  ←باره،  ي در اين براي مبحث(
  
  ها شايستگي براساس كارگزاران انتخاب 11.2
مطلـوب   ةدر تحقـق جامعـ  ) ع(توانست به اهداف حضرت علي   از عواملي كه مي يكي

اي بـود   خويش ـ كه همان حكومت علوي بود ـ كمك كند، انتخاب كارگزاران شايسـته   
اي مطلـوب از نظـام    توانسـتند چهـره   كه با عملكرد خود و حسن سلوك بـا مـردم مـي   

، كـارگزاران خـود را در   )ع(از اين رو، امـام علـي   . نمايش بگذارند مديريتي علوي را به
ــره، براســاس  هــاي مختلــف سياســي، نظــا  مســئوليت ــالي، اداري، قضــايي و غي مي، م
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كـرد و عـالوه بـر معيارهـاي عمـومي و       هايي متناسب با سمت آنان انتخاب مي شاخصه
هاي عقيدتي و اخالق فردي ـ مانند عقيده بـه اسـالم، ايمـان، تقـوا، و       مشترك در جنبه
 تا كرد مي رعايت كارگزاران گزينش در را ديگري هاي شاخصه و معيارهاحسن سابقه ـ  

 عدالت و شود انجام شكل بهترين به مردم امور شايسته، و كارآمد مديريتي نظام ايجاد با
 گرايـي  فضيلت با را تعهد و دينداري، )ع(حضرت آن ترتيب، بدين. يابد تحقق اجتماعي

 مسـتقر  را مـردم  خـدمت  در دينـي  حكومـت  كوشيدند و كردند توأم ساالري شايسته و
  ).28: 1390ثواقب، ( 21سازند
هـاي   خود به مالك اشتر، بر مالك هايي چون آگاهي از آمـوزه  ةدر عهدنام) ع(يعل امام

مندي از خرد ديگران،  خواهي، بهره داري، عدالت ديني، بينش سياسي، ايمان به هدف، امانت
 توانـايي  سوءپيشـينه،  نداشـتن  فروتنـي،  عمـل،  در پيشگامي قاطعيت، شجاعت، صدر، سعة

 در را آنهـا  بـه  توجـه  و كردند مي تأكيد، )53 ن: 1379، البالغه نهج...(،22)روحي ومي جس(
 تعبيـري  بـه  و تـرين،  صالح و تواناترين ترين، آگاه تا دانستند مي ضروري كارگزاران گزينش
 آن. شـود  گرفتـه  كـار  بـه  اسـالمي  نظـام  و علـوي  حكومـت  مـديريت  در فرد، ترين كارآمد

بيـان   23حكومـت  در كارآمـدي  بـراي  را اصـولي  و ها شاخصه خود بيانات در) ع(حضرت
گرايـي، نظـارت و كنتـرل، ضـابطه و      سـاالري، تجربـه   ورزي، شايسـته  اند مانند عدالت كرده
شناسـي، الگوبـودن مـديران، شـفافيت،      گرايي و مسـئوليت  داري، تكليف گرايي، امانت قانون
تواند  زيستي، كفاف و قناعت و پرهيز از اسراف كه مي محوري، ساده محوري و اخالق تقوي

  . يي در مديريت اسالمي كاربرد داشته باشدعنوان الگو به
  

  گيري  نتيجه. 3
 بـر  علوي حكومت كه گرفت نتيجه توان مي شد، مطرح مقاله اين در كه مباحثي مجموع از

 مشروعيت و بود استوار جامعه امنيت و آزادي و مداري قانون گرايي، عدالت دينداري، مباني
. شـد  مي تأمين همگاني بيعت و حضور ازطريق مردم پذيرش و الهي نص با شريعت در آن

 اجتهـاد  و نبـوي  سـنت  الهـي،  شـريعت  و ديني تعاليم از حكومت، اين معيارهاي و اصول
 عملـي  و نظـري  سـيرة  در همچنـين،  گرفـت؛  مي نشأت جامعه، واقعيات براساس و علوي،

 مهمـي  راهبـردي  هـاي  شاخصه و معيارها، )ع(حضرت آن) عملي مديريت شيوة وها  گفته(
 ايـن .  اسـت  سـاخته  متمـايز  هـا  حكومت ديگر از را علوي حكومت كه شده داده دست به

 جامعـة  مـديريت  و سـازي  نظـام  براي الگويي و دستورالعمل شكل به توان مي را ها رهيافت
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 ديني هاي نظام در علوي حكومت از كاربردي الگوهاي اين اجراي با و گرفت كار به اسالمي
  .بخشيد تحقق را كامل امنيت و اجتماعي عدالت توان مي
  
  نوشت پي

 

 از پس) ع( علي امام هاي سياست و ها برنامه و حكومت فلسفة و اهداف در معموالً نويسندگان. 1
 تأكيد ـ شود مي مستفاد) ع(حضرت آن سخنان از كه ـ موارد اين بر حكومت، گرفتن دست به

 دفع و حق اقامة طلبي، اصالح و دين احياي مظلوم، گرسنگي و ظالم سيري با مبارزه: اند كرده
 المـال،  بيت حقوق احقاق ساالري، شايسته ،)ص( نبوي عصر هاي ارزش و معالم احياي باطل،

 آبادي، نجف دري ← نمونه، براي(استبداد و خشونت با مبارزه المال، بيت تقسيم در مساوات
 از) ع( علي امام ديدگاه از حكومت عالية اهداف و ها آرمان همچنين،). 291- 295: الف1381

 و ديـن  احيـاي . 1: شـامل  نگـر،  كل ديدگاه و عام منظر از ـ الف. است شده مطرح منظر دو
 آثار برچيدن .2 دينداري، هاي زمينه كردن فراهم و الهي قوانين و احكام و شعائر ساختن حاكم
 .3 مفسـد،  و فاسـد  عناصـر  طـرد  و صـميميت  و پاكي و صلح مستقرساختن و فساد و فتنه

 و خـاص  منظـر  از ـ ب شده؛ تعطيل الهي حدود اقامة. 4 محروم، و مظلوم بندگان از حمايت
. 2 مردم، بالندگي و رشد به توجه و معنوي و مادي سعادت تأمين. 1: شامل نگر، جزء ديدگاه
 درپرتو امت وحدت تحقق. 5 امنيت، تأمين. 4 عدالت، تحقق. 3 باطل، دفع و حق اقامة و احيا

 كرامت حفظ. 8 خودكامگي، و خشونت نفي. 7 عمومي، رفاه تأمين. 6 الهي، رهبري حكومت
 آگاهي براي.(عامه رضايت كسب و مردم و حكومت بين صحيح تعامل به وصول. 9 انساني،

 ). 143 - 158: الف1381 كاظمي، اخوان ← موارد، اين تفصيل از
 ايـن  براي تو بيعت از ما خودداري: گفتند ،... ازجمله بودند، نكرده بيعت كه اميه بني از جمعي. 2

 )710: 1356 مسعودي،...( ولي دانيم نمي اليق را تو كه نيست
 دانـد،  مي ملزم آن به را خود كه چيزي به مخالف با كه است اين از عبارت فقه در الزام قاعدة. 3

 بـه  الزمـوا  بما الزموهم: فرمود كه است) ع( كاظم امام روايت قاعده، اين مستند. شويد رو روبه
 ). 148: 1381 خاتمي، ؛292/ 3: 1376 و 58/ 8: 1365 طوسي، شيخ(انفسهم

 بـا  خويشي و قرابت به خالفت اگر كه كردند تأكيد نكته اين بر سخناني در) ع( علي حضرت. 4
 153 ،66 خ: 1379،البالغه نهج(قريش نه است او حق خالفت شود، متحقق) ص(خدا رسول

 علـي  حضرت از بسياري سخنان نبوت، خاندان هاي ويژگي درمورد). 181 ح ،28 ن ،176 و
 ،224  ،160 ،153 ،147 ،144 ،119 ،108 ،96 ،93 ،86 ،2 خ: همـان  ←(است شده نقل) ع(

 ). 134- 139: 1375 ثواقب، همچنين... ،239
) ع(علـي  حضرت ةدربار نفره، شش شوراي افراد هاي ويژگي وصف هنگام هم عمر دوم خليفة. 5
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 امـا . كنـد  مي هدايت روشن و راست راه به را مردم شود، خليفه اگر كه است كسي او: گفت
 خالفـت  بـر  حـريص  او كه است اين شود، مي خالفت به وي روآوردن از مانع آنچه: افزود
 ) 46: 1380 دينوري، قتيبه ابن  ←.(است

  : فرمود) ع(حضرت كردند، اصرار بيعت براي مردم وقتي كه است شده نقل. 6
  . المسجد في الّا التكون و ةخفي التكون بيعتي فان

 خـدا  رسـول  مسجد جز جايي آن محل و بود نخواهد درگوشي و مخفيانه من بيعت همانا
 )2327: 1362 طبري،. 302/ 2: 1344 اثير، ابن.(نيست) ص(

 . 100 - 101/ 2: 1372 صدوق، شيخ ← امام، نصب در) ع( رضا امام هاي ادله از آگاهي براي. 7
 در) ع( علي حضرت از سخناني غدير، حديث انذار، حديث ،67 آية مائده، سورة: نمونه براي. 8

 خطبة در ازجمله است كرده تعبير »خود حق« به جانشيني، و زعامت مسئلة از كه البالغه نهج
 . نهباً تراثي اري شجي الحلق في و قذي العين في و فصبرت: شقشقيه

. سزاوارترم و شايسته كس هر از خالفت براي من كه دانيد مي شما: 122 ص ،74 خطبة در نيز. 9
 مـنظم  مسلمانان امور كه مادام گذرم مي خود حق از و كنم مي رها را خالفت خدا، به سوگند
 ديگـري  كـس  بـر  من جز به ديگري، خالفت زمان در و نباشد، درميان فسادي و فتنه باشد،
 . نشود وارد ستمي و جور

...  طلـبم  مـي  كمك تو از كردند، ياري را آنان كه كساني و قريش از انتقام بر من! خدايا بار.: 10
 را آنهـا  داشتم دريغ كه نيست بيتم اهل جز اي كننده دفاع و ياور مرا كه ديدم هنگام آن در پس
 دهـان  آب گلـو  در استخوان با و نهادم هم بر را رفته خاشاك چشم پس. بكشانم مرگ كام به

 بـزرگ  كارهـاي  از دل بـراي  و تـر  تلخ حنظل از آنچه به خشم، فرونشاندن براي و بردم فرو
  )444- 446/ 217 خ: 1379، البالغه نهج.(كردم صبر بود، تر دردناك
 خالفت دربارة مسلمانان، )ص( پيغمبراكرم رحلت از پس: فرمايد مي 600/ 62 ي نامه در و
 پـس  عرب كه گذشت نمي خاطرم به و داد نمي راه دلم خدا، به سوگند. كردند وگو گفت و نزاع
 آن از پـس  و واگذارنـد  ديگـري  بـه  او خانـدان  و بيـت  اهل از را خالفت، )ص(حضرت آن از

 ديـدم  اينكـه  تـا  كشـيدم  پـس  را دسـتم  اول من حال، اين با. ... دارند باز من از را آن بزرگوار،
. ببرند ازبين را) ص( محمد دين خواستند مي و برگشتند اسالم از و شدند مرتد مردم از گروهي
 آن اندوه و مصيبت كه بينم آن در ويراني يا رخنه نپردازم، مسلمان و اسالم ياري به اگر ترسيدم

 آن درميـان  پـس . ... باشـد  تـر  بـزرگ  شما بر حكومت و واليت رفتن ازدست مصيبت از من بر
 ...رفت ازبين و شد گرفته تباهكاري و نادرستي جلو اينكه تا برخاستم ها تباهكاري و پيشامدها

 بـه  را شـروطي  عـوف  بـن  عبـدالرحمن  وقتي دوم، خليفة از پس جانشيني شوراي جريان در. 11
 چـه  را تـو «: فرمود كند، بيعت او با كند  عمل آنها براساس اگر كه كرد پيشنهاد) ع(حضرت



 هاي حكومت علوي مباني و شاخصه     22

  1391سال سوم، شمارة دوم، پاييز و زمستان ، نامة علوي پژوهش

 

 داراي) ص( محمـد  امـت  درخصوص خود من. بگذاري من گردن بر را شرط اين كه رسد
 دينوري، قتيبه ابن( ».كرد خواهم عمل امامت و قوت تمام با بدانم، كه طور آن و هستم اجتهاد
1380 :48 .( 

 كـه  مردمي همان«: است كرده استناد عتيب به نحو همين به معاويه، به اي نامه در) ع(حضرت. 12
 كـه  كسـي  پـس . كردنـد  بيعت من با ترتيب همان به كردند، بيعت عثمان و عمر و ابوبكر با

 آنچـه  كـه  نرسـد  اسـت  بـوده  غايـب  كه را آن و كند، خليفه را ديگري نتواند است حاضر
 ). 484/ 6 ن: 1379 ،البالغه نهج(».نپذيرد اند، پذيرفته حاضران

واهللا : ، فرمـود »چند اسـت؟  ،كني قيمت اين كفش كه وصله مي«عباس كه گفت  در پاسخ ابن. 14
لّا ان اقيم حقّا او ادفع باطالاحب الي من امرتكم ِا  لَهِي. 

 . وألَلفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من عفطه عنزٍ. 15
 هـا هـاي آن  را با هرچه در زير آسـمان  اگر هفت اقليم ،به خدا سوگند«: در سخني ديگر گويد. 17

اي كـه پوسـت جـوي را از آن بربـايم،      مورچه من بدهند براي اينكه خدا را دربارة ست بها
تـر و خـوارتر از برگـي     تحقيق دنياي شما نزد من پست به. كنم اني كنم، اين كار را نمينافرم

 . )460/ 234خ  :1379 ،البالغه نهج(».ودج است كه در دهن ملخي باشد كه آن را مي
هاي عثمان كه در خانـة او يافـت    ي سالحدستور داد تمام )ع(حضرت ،پي همين سياستدر. 18

 كار رفته بود و نيز شتران صدقه كه در منزل وي بود مصـادره شـود،   شد و عليه مسلمانان به
   )392: 1380اعثم كوفي،  ابن(.ليكن متعرض اموال خصوصي او نشوند

گاه كه حق مند است تا آنكشيده نزد من عزيز و ارج ذليل و ستم«: ندفرماي ايشان در سخني مي. 19
را از او ) مظلـوم (گر نزد من ناتوان است تا وقتي كه حـق  و را از ظالم بستانم و قوي و ستما

بـا دو  آگاه باشـيد مـن   «: نددر سخني ديگر فرمودو . )90/ 37خ  :1379 ،البالغه نهج(».بگيرم
كـه  و يكي آن ) مانند معاويه(چه را كه براي او نيست يكي آن كه ادعا كند آن: جنگم مي كس

 . )328/  173خ  :همان(».)شكنان مانند بيعت(عهده گرفته است  روگرداند از چيزي كه به
قتيبـه   ؛ ابـن 2500- 2502/ 6: 1362طبـري،   ←با معاويه، ) ع(دربارة مداراي اولية حضرت . 20

- 250: 1381؛ مهـوري،  460- 464و  399- 402: 1380اعثم كـوفي،   ؛ ابن83: 1380، دينوري
 . 254- 266: 1381نژاد،  ؛ داعي225

 . كنم گاه شما را به آنچه دوست نداريد، مجبور نمي من هيچ. 21
تمامتان را به يـك چشـم    ،»حق«مورد حق شما بر من اين است كه در«: 50 ، نامةالبالغه نهج. 22

الحـق مـن لزِمـه     الـزمِ  و«، ».الخلـق  الدين او نظيرٌ لـك فـي   اما اخ لك في«: 53مة ، نا».بنگرم
 ، نامة!)اجرا كن ،مورد هر كسي كه بايسته است، دور يا نزديكحق را در(» .القريب والبعيد من

د كه در دستگاه خالفـت مـا،   ان دانسته« :70  ، نامة».الحق سواء ليكن امرالنّاسِ عندك فيف« 59:
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فانما انـا و  « :216خطبة، و »اند سوي خودكامگي گريخته رو به ؛ از اينبرابر حق برابرندمردم در
 . ».مملوكون لرب الربِّ غيره دانتم عبي

هـاي   هـا و دسـتورالعمل   يارهاي انتخاب كارگزاران و توصـيه مع براي مبحثي تفصيلي دربارة. 23
در تربيت نيـروي   )ع(م علياما ؛ و براي شيوة49 - 84: 1381، ثواقب ←، )ع(حضرت علي 

 .13 - 47: 1381مزيناني،  ←انساني، 
نظـارت و  ينـد  ؛ و براي آشنايي با فرا85 - 112: 1381رحماني،  ←، براي بحثي در اين باره. 24

 . 113 - 139: 1381نيا،  الهامي ←، بازرسي در حكومت علوي
و دري  141 - 171: ج1381، اخـوان كـاظمي   ←كارآمـدي،   براي مبحثي تفصيلي دربـارة . 25

  .331: ب1381، آبادي نجف
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 و هـا  هـدف  علـوي،  حكومـت ، »)ع(حقوق مردم در نگاه اميرالمؤمنين علـي  «. )1381(آراسته، حسين  جوان

 .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم  ،ها مسئوليت
 و هـا  بنيان علوي، حكومت، »)ع(ضرورت و مشروعيت رهبري از ديدگاه امام علي «. )1381(احمد  خاتمي،

 .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم نويسندگان، از گروهي ،ها چالش
 ةشـيو  و سـاختار  علوي، حكومت، »و اصول برخورد با دشمنان) ع(امام علي«. )1381(محمدعلي  نژاد، داعي
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 و هـا  هـدف  علـوي،  حكومـت ، »مبارزه با فساد در حكومت علوي«. )الف1381(آبادي، قربانعلي  نجف دري

  .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم ،ها مسئوليت
 و ها هدف علوي، حكومت، »)ع(مؤمنان ريمنظر ام از تيبه امن ينگاه«. )ب1381(قربانعلي . آبادي نجف دري

 .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم ،ها مسئوليت
 ،كـارگزاران  علـوي،  حكومـت ، »هاي گزينش كارگزاران در حكومت علوي مالك«. )1381(محمد  رحماني،

  .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم نويسندگان، از جمعي
 .نا بي: قم ،محمد آل اسرار. )تا يب( قيس بن سليم
 اكبر يو عل ديمستف درضايحم ةترجم ،اخبارالرضا عيون. )ش 1372( يالقم هيبابو بن يعل صدوق، محمدبن شيخ

  . ، نشر صدوقيغفار
: تهـران  خرسـان،  يموسـو  حسـن  كوشـش  بـه  ،االحكـام  تهـذيب ). 1365(حسـن   محمدبن ،يطوس خيش

  .هياسالم دارالكتب
  .ةيدريالح مطبعة: نجف خرسان، يموسو حسن كوشش به ،االستبصار. )1376(حسن  محمدبن ،يطوس خيش

 انتشارات: تهران، پاينده ابوالقاسم ةترجم ،والملوك الرسل تاريخ يا طبري تاريخ. )1362( جرير محمدبن طبري،
 .اساطير
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: قـم  ،هـا  مسـئوليت  و هـا  هدف علوي، حكومت، »اهتمام به دين در حكومت علوي«. )1381(احمد  عابدي،
 .خبرگان مجلس ةدبيرخان
 علـوي،  حكومت، »)ع(سياسي امام علي  ةآزادي و آزادگي انسان در انديشمباني «. )1381(اكبر  علي عليخاني،

 .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم نويسندگان، از گروهي ،حكومت ةشيو و ساختار
  . انتشارات حكمت: تهران ،ياستادول نيحس ةترجم ،اليقين علم . )1385(كاشاني، محمدمحسن  فيض
 . داراالضواء: بيروت ،يالكاف روضة. )ق1413( عقوبي محمدبن كليني،
: قـم  ،ها مسئوليت و ها هدف علوي، حكومت  ،»عدالت اجتماعي در حكومت علوي«. )1381(محمود  لطيفي،

 .خبرگان مجلس ةدبيرخان
 .اسالميه كتابفروشي: تهران ،بهبودي محمدباقر تصحيح ،بحاراالنوار. )1369(مالمحمدباقر  مجلسي،
 ،هـا  مسـئوليت  و ها هدف علوي، حكومت، »)ره(حكومت علوي از نگاه امام خميني«. )1381(جواد  محدثي،
  .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم

 علـوي،  حكومـت ، »بازشناسي حكومت علـوي، بـازنگري در عملكردهـا   «. )الف1381(سيدضياء  مرتضوي،
  .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم نويسندگان، از گروهي ،ها چالش و ها بنيان
 ساختار علوي، حكومت، »گرايي علوي در چالش با ماكياوليسم اموي اصول«. )ب1381(سيدضياء  مرتضوي،

 .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم نويسندگان، از گروهي ،حكومت ةشيو و
 حكومت، »)ع(منظر اميرالمومنين علي هاي تربيت سياسي كارگزاران از روش«. )1381(محمدصادق  مزيناني،

  .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم نويسندگان، از جمعي ،كارگزاران علوي،
ترجمه و   بنگاه: تهران ،ابوالقاسم پاينده ةترجم ،الجوهر معادن و الذهب مروج. )1356(حسين  بن علي مسعودي،

  . نشر كتاب
 و ساختار علوي، حكومت، »انتقادگري و انتقادپذيري در حكومت علوي«. )1381(كاشمري، مهدي  موسوي
  .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم نويسندگان، از گروهي ،حكومت ةشيو
 علـوي،  حكومـت ، »طلب در برخورد با مخالفان جنگ) ع(اميرالمؤمنين ةسير«. )1381(محمدحسين  مهوري،

  .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم نويسندگان، از گروهي ،حكومت ةشيو و ساختار
 گروهي ،حكومت ةويش و ساختار ،يعلو حكومت ،»يدر حكومت علو يياحكام وال«. )1381(جواد  ،يورع

  .خبرگان مجلس ةدبيرخان: قم نويسندگان، از
 مركـز : تهـران  ،يتـي  آ محمـدابراهيم  ةترجمـ  ،يعقوبي تاريخ. )1362() واضح ابن(يعقوب  ابي احمدبن يعقوبي،

 .فرهنگي و علمي انتشارات


