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 اشاره

، شخصیت چندوجهی تاریخ اسالم است که جامعـه انسـانی فر هـر عصـری، بـه امام علی
وار  کاربستن الگوهای اجتماعی و سیاسی ایشان نیاز فارف. علـی معرفت آن شخصیت بزرگوار و به

، عـالوه بـر نیاز امروز جامعه ماست. بـرای شـناخت امـام علـیوار اندیشیدن،  زیستن و علی
 یتوان به سخنان آن حضرت فرباره خوفشان مراجعه کرف. با نگـاه مطالعه تاریخ و تحلیل آن، می

، سـخنان  ها و کلمـات قصـار امـام ها، نامـه ان خطبـهیـ، فر منهج البالغهبه کتاب شریف  یکل
 . اند ان کرفهیخوف ب یاره معرفم که حضرت فربیکن یرا مشاهده م یاریبس

اسـت، متأسـفانه عـده کمـی   های آن، حـب  علـی ای که یکی از بارزترین شاخصه فر جامعه
انـد. ایـن مسـئله، فر حقیقـت، نمـاف و نشـانه  را خوانده نهاج البالغاههستند که به طور کامل، 
کـه از عالمـان  البالغاهنهاج ، شـارح بـزرگ  الحدیداست. ابن ابی  مظلومیت حضرت علی

 جـا نشسـته باشـند و ایـن خطبـه کعـرب فر یـ اگر تمام فصـحای »گوید: سن ت است، می اهل
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خـورم نند... من سوگند میکه همه آنان سجده کشوف، شایسته است  قراهت 1طالبابی بنعلی
تکسی کبه همان  نون، کقبل تـاه این خطبه را از پنجاه سال کنند کها به او سوگند یاف میه تمام ام 

عمیقـی تمـام  ، خوف و وحشـت و بیـداریخواندمام و هر زمان آن را میبیش از هزار بار خوانده
رم لرزشی پدید کگذاشت و فر اعضای پیمی و فر قلب من اثری شگفت گرفتوجوف مرا فربرمی

 2«آورف.می
، بـه  نهاج البالغاه، با سیری اجمالی فر  که با توجه به نیاز امروز جامعه  کوشد نوشتار حاضر می

 از نگاه خوف ایشان بپرفازف.  ای از ابعاف زندگی و شخصیت اجتماعی ـ معنوی امام گوشه

  خواهی . عدالت1

ای  کلمـه بوف. فر قاموس زنـدگی آن حضـرت،  های امام علی رعایت عدالت، سرلوحه برنامه
ویژه فر حکومـت خـویش محـور  نیست. آن حضرت، عدالت اجتماعی را به« عدالت»زیباتر از 

قرار فافه بوف و سرانجام جان خویش را نیـز فر همـین راه از فسـت فاف. جـرج جـرفاق مسـیحی 
ت عدالت او بوف.»نویسد:  می  3«قتل علی فر محراب عبافت، به سبب شد 

جست و به جلـب نظـر فوسـتان یـا فشـمنان  فر کار حق، هرگز نفع خویش را نمی امام علی
معتقـد بـوف  ورزیـد. امـام اندیشید و فر اجرای عدالت، از هرگونه تسـامح خـوففاری می نمی

شـوف و بایـد آن را فر هـر  ، با گذشت زمان، کهنه و مشمول مرور زمـان نمی مسئله حق و عدالت
هایی که به عموم مسلمانان فاشـت و عثمـان آنهـا را  فر مورف زمینکه  زمانی طلب نموف؛ همچنان

َُ »فر تملک اشخاص قرار فافه بوف، فرموف:  ُتا ُْ َُ ََ ُء َلَإ َِ اإْلِ ِّلَك ِا َُ َِ الِنَس ُء َو َُ َقْد ُتُزِوَج ِا َِ َلْو َوَجْدُت َوالَّل
َِ اْلَعْدُل َف لْ  ْن َض َق َعَّلْ  ََ ُِ َفِاَن ِفي اْلَعْدِل َسَعة  َو ْضاَ 

َ
َِ أ ُْ َعَّلْ  را  کبـه خـدا قسـم  اگـر آن امـال 4؛َجْو

را یـده باشند؛ زیزها خرینکا با آن یه زنان شده باشد، یگرفانم؛ هرچند مهر ابم، به مسلمانان برمییب
ه عدالت، او را فر سـختی انـدازف، ظلـم و سـتم، تنگنـای کسی کش امور، با عدالت است. یگشا

 .«   ندک جاف مییشتری برای او ایب

                                                           

 است. 11۳. منظور، خطبه  1
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های آن حضرت فر اجرای عدالت، نه فقط طلحه و زبیر و طارق یا نجاشـی را  گیری آری، سخت
 عباس را نیز از وی ناخشنوف کرف. بن از وی رنجانید، بلکه برافرش عقیل و پسرعمش عبدالله

ها مؤثر بوفه، امتیازجویی خواص و حواشی  یکی از موانع اجرای عدالت که فر انحراف حکومت
ست؛ آنان که تنها به فلیل نزفیکی با مرکز قدرت، خوف را برتر از فیگران پنداشته و همـواره قدرت ا

لیه از منابع و منافع و امکانات را به خوف اختصاص فافه، گل سرسـبد محصـوالت و  بهره مندی او 
ریشـه ایـن انحـراف را فر حکومـت   شمرند. امام علـی ها را ویژه خوف می ها و سیاست تالش

و  2عباس ، پسرعمویش ابن1های آن را فر برخورف با: برافرش عقیل شکانید که تاریخ نمونهخوف خ
 جعفر برافرزافه و فامافش، ثبت کرفه است.  بن حتی با عبدالله

سراغ گرفت « هیه حجونیفارم»ی از زنان به نام یکه به حج رفته بوف، از یه معاوکها  ی از سالیکفر 
ه فاشـت. گفتنـد: هنـوز زنـده اسـت. بـه یو فشمنی با معاو علیفاری از  ه سوابقی فر طرفک

؟ تو را احضار  رفمکفانی چرا تو را احضار  چ میید: هیرفند. از او پرسکفرمان معاویه، او را حاضر 
: بهتـر اسـت فر ایـن بـاره  ؟ آن زن پاسـخ فاف رفم تا بپرسم چرا علی را فوست فاری و مرا فشمنک

عـافل و  ه علـیکـنی. او گفت: بـه علـت ا د جواب بدهییحتمًا باه گفت: ی. معاو حرفی نزنی
فارم؛ چـون فقـرا را  را فوست مـی دی. علییجهت با او جنگ فار مساوات بوف؛ اما تو بی طرف

ان مسـلمان یـرفی و مکـزی یر ه به ناحق خونکنیفارم؛ برای ا فاشت و تو را فشمن می فوست می
 نی.ک نی و مطابق هوای نفس خویش رفتار میک ندی و فر قضاوت نیز ظلم میکاختالف اف

وبدل شد؛ ولی خشم خوف یشد و جمله زشتی م که خشمنایفر این هنگام، معاو ان او و آن زن رف 
د: علی را به چشم یمت نشان فاف و پرسیار روی مالکه عافتش بوف، آخر کطور را فروخورف و همان

ه کـدم یـفرموف: به خدا سـوگند او را فر حـالی ف؟  : چگونه ه گفتی. معاو : آری ؟ گفت دییخوف ف
: آری؛ آوایـی  ؟ گفت ای دهی: صدای علی را شن ه گفتیرفه بوف. معاوکو سلطنت او را غافل ن کُمل
 د.یزفا ت، زنگار را مییه روغن زکطور ُبرف؛ آن دورت را از فل میکفاف و  ه فل را جال میک

:  . گفـت فهم : مـی ه گفـتیـ؟ معاو فهـی م، میی: هر چه بگو ؟ گفت : حاجتی فاری ه گفتیمعاو
:  وقـت فر نظـر تـو ماننـد علـی خـواهم بـوف؟ گفـت : اگر بـدهم، آن . گفت مو بده صد شتر سرخ
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: اگـر علـی زنـده بـوف،  مو به او فافند. بعد به او گفت ه فستور فاف صد شتر سرخی. معاو وقت چیه
نهـا را هـم بـه مـن یمـوی ا یک: به خدا قسم   فاف  آن زن فر جواب گفت نها را به تو نمییی از ایک

 1فانست. نها را مال عموم مسلمانان مییرا ایفاف؛ ز نمی

  گرایی . حق2
نه تنها پرچمدار حق و حقیقـت اسـت، بلکـه همـواره حـق بـا اوسـت و از او جـدا   امام علی

اْه »فرماید:  شوف. حضرت فرباره خوف چنین می نمی َُ  ّ
ِِ ا َِ َُ ََ  َشَكْكُت ِفي اْل حُتا ِْ

ُ
از وقتـی کـه  2؛أ

 «  ام. حق بر من اراهه شد، فر آن ترفیدی نکرفه
شدن حق بر خویشـتن  کند و از عرضه خوف را عامل به حق و پوینده راه آن معرفی می  امام علی

شدن حق بر او فشوار باشد، عمـل بـه آن بـرایش  هراسی ندارف؛ زیرا معتقد است، کسی که عرضه
اْن وا»تر خواهد بوف:  سخت ََ  َُ ٍِ ق َ  ِلی وا التّم َ  اعَظ ٍم ِلَنْفسای، ف ّنا تُظُنوا ای اسِتّْشَق ا  فی ح

 َِ ّم  أّمَقَ  َعَّلْ  ِْ َُ أو العدَل أن ُحْعَإَض َعَّلْ َ   َن الَعَّمُ  ِا َِ أن ُحَق َل َل و شـنیدن حـق را بـر  3؛اْسَتْثَقَ  الِ
س که شنیدن سـخن حـق بـر او گـران من سنگین مپندارید و نخواهم مرا بزرگ انگارید؛ چه آن ک

 «کرفن، بر او فشوارتر است. حق و عدالت افتد و نموفن عدالت بر وی فشوار بوف، کار به

 گرایی . قانون3
کنند قوانین آنها فرباره همه طبقـات  اصطالح پیشرفته افعا می فر جهان امروز، گرچه کشورهای به

گونـه  بـرای اجـرای ایـن تسـاوی و برابـری، هیچشوف، اما فرعمل  اجتماع به طور یکسان اجرا می
ضمانت اجرایی وجوف ندارف؛ اما یکی از افتخارات اسـالم ایـن اسـت کـه قـانون و نظـم را بـرای 

وضوح فیـده  به بشریت به ارمغان آورفه است که نمونه بارز آن، فر زمان حکومت امیر مؤمنان
کس فستور نگرفـت  این راستا، از هیچ بر محوریت قانون کار را شروع کرف و فر شوف. امام می

مـن، نشـانه روشـنی ]بـر حقانیـت »کـه خـوف فرمـوف:  و به سفارش احدی ترتیب اثر نداف؛ چنان
فارم و مـن، فر راهـی واضـح بـا  خویش[ از پرورفگارم فارم و بر طریق آشکار پیامبرم گـام برمـی

   4.« روم هوشیاری و فق ت به پیش می
                                                           

 .۴۱۱، ص يکصد موضوع؛ پانصد داستاناکبر صداقت،  . علی 1
 .۳8۴حکمت ، نهج البالغه.  2
 .1۳6. همان، خطبه  3
 .۱7. همان، خطبه  4
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، بـا  ی که به اصول مکتبی اسالم فاشت، به هیچ قیمتـی، بـر سـر آنهـا، به فلیل ایمان امام علی
کرف. فر فوران خالفت آن حضرت، به جهـت برپافاشـتن مسـاوات و  کسی معامله و سازش نمی

ها  ها و حوافث ناگواری پیش آمد. بزرگانی از یارانش برای خاموشی ایـن فتنـه ها، فتنه محو بدعت
گرفتن قـانون الهـی، بـه  کند بـا نافیـده  مصلحت ایجاب میاز آن حضرت استدعا کرفند که فعاًل 

المال فافه شوف تا امـام را فر مقابـل فشـمن یـاری  اعیان و بزرگان اصحاب، مقدار بیشتری از بیت
 کرف. امام از شنیدن این سخن برآشفت و فرموف: که معاویه چنین می طوری کنند؛ همان

ُإوِنی» َُ َتااااااااأ
َ
ااااااااَإ   أ َْ ْطُّلااااااااَ  الَن

َ
ْن أ

َ
؟  أ َِ ِْ ِفاااااااا َّمْن ُوِل ااااااااُت َعَّلْ اااااااا ِااااااااا ْلَجْو

 َِ ُْ     ا  َوالَّل ُطو
َ
َِ     أ ّم   َ   َو    َسِّم ٌإ     َسَّمَإ     َ      ِا

َ
ْم َفَكْ اَ   َنْجّم   َوَلْو   َن اْلّم ُل ِلای َلَساَوْحُت  الَسّم ِء    ِفی   َنْجٌم     أ ُْ َاْ اَن

 َِ َنَّم  اْلّم ُل َ ُل الَّل َِ کرفن  های نابجا و سـتم فهید که به وسیله بذل و بخشش ستور میآیا به من ف 1؛َو
به امت اسالم، به فنبال پیروزی باشم؟ به خدا قسم  هرگز این کار را تا جهان بـاقی اسـت، انجـام 

نمـوفم. پـس،  فهم. حتی اگر این مال، مال شخصی من بوف، آن را به طور مساوی تقسیم می نمی
 «آنکه مال، مال عموم مسلمانان است؟ هم؛ وحالچگونه یکی را بر فیگری ترجیح ف

شوف، بر تبعـیض و  نیز از آن نام برفه می« بند پ»بازی که فر افبیات عامیانه با تعابیری نظیر   پارتی
فاللت فارف. اگر کسی باعث شوف که حق قـانونی عمـوم   جایگزینی رابطه به جای ضابطه و قانون

بـازی گوینـد.  اختیار فرف خاصی قرار گیرف، این کار را پارتیزیر پا گذاشته شوف و به هر شکلی فر 
متأسفانه، این پدیده زشت، فر جامعه امروزی ما بسیار شایع است؛ بـه عنـوان مثـال، بسـیاری از 

خواری  بـازی و رانـت های چندین میلیارفی اخیر فر کشور، از طریق پارتی ها و اختالس استخدام
هایت فق ت به این موضوع توجه نموفه و فر نامـه خـوف با ن صورت گرفته است. حضرت علی

 فرماید: به مالک اشتر فر مورف نزفیکان و خویشاوندان می
همانا زمامداران را خواص و نزفیکانی است که خوفخواه و چپاولگرنـد و فر معـامالت انصـاف  »

دام از اطرافیـان و ک شان را با بریدن اسباب آن، بخشکان و زمین را به هیچ ندارند. ریشه ستمکاری
ای با آنان رفتار نما که قرارفافی به سوفشان منعقد نگرفف کـه  گونه خویشاوندانت واگذار مکن و به

... حق را به صاحب حق، هرکس که باشد، نزفیـک یـا فور، بپـرفاز و فر ایـن  به مرفم زیان رساند
حـق مشـکالتی بـرای  کار، شکیبا باش و این شکیبایی را به حساب خدا بگـذار. اگرچـه اجـرای
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نزفیکانت فراهم آورف، تحمل سنگینی آن را با یاف قیامت بـر خـوف همـوار سـاز؛ زیـرا تحمـل آن، 
 1«پسندیده است.

فر اجـرای قـانون و پیشـگیری از سـو    فر سیره علوی، موارف متعدفی از جدیت آن حضـرت
 کنیم: استفافه اطرافیان و خویشاوندان وجوف فارف که به چند نمونه اشاره می

 ـ برخورد با دوستان: 

ن و یالمـال بـرای خـوف زمـ تیی از فرمانداران، با پول بیکه کگزارش فافند  روزی به امام علی
انی گـزارش یـفرباره تو به من جر»... وشت: رفه است. آن حضرت نامه تندی به او نکه یته کامال

ای و  رفهکـان یای، امامت را عصـ ه اگر انجام فافه باشی، پرورفگارت را به خشم آورفهکشده است 
ران یـهای آباف را و نیه تو زمکده یای. به من خبر رس دهیشکخوف را به رسوایی « فرمانداری»امانت 

انـت یر فسـتت بـوفه، بـه خیـه زکـالمـال  تیی و از با ای، تصاحب نموفه ای و آنچه توانسته رفهک
ه حسـاب خداونـد از حسـاب مـرفم، کـم بفرست و بـدان یش را برایای. فورًا حساب خو خورفه
   2.« تر است. والَسالم سخت

المال را نزف خـوف گرفتـه بـوف. وقتـی خبـر آن بـه امـام  ی از فرمانداران اموالی از بیتیکهمچنین، 
 ای تهدیدآمیز به وی نوشت:  ، حضرت فورًا نامه رسید

ره یـنی و خداوند مرا بر تـو چکن نیشان بازگرفان. اگر چنین مرفم را به سویاز خدا بترس و اموال ا»
س را بـا آن که هـرکرم یند عذر خواهم فاشت و با شمشه نزف خداوکرف کاری خواهم کسازف، با تو 

ن یرفی، حسـن و حسـکـه تـو کاری را ک. به خدا سوگند  اگر  زنم زفم، فر آتش شد، گرفنت را می
رم و یه حـق را از آنـان بـازگکـدند؛ تـا آنیرس دند و به مرافی نمییف رفه بوفند، از من نرمشی نمیک

 3.« ابوف سازمد آمده، نیه از ستم آن فو پدکباطلی را 
 ـ برخورد با فرزند: 

قـدر متعهـد  انسان از فرک شخصی که فر خصوص اجرای قانون عافالنه و حفظ حدوف الهـی آن
کند، ناتوان است. آن  است که حتی مهر و عاطفه پدری نیز کمترین خلل فر تصمیم او ایجاف نمی
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ین بـه او امانـت فافه بـوف، بندی  حضرت، فختر خویش و مسئول خزانه را بدان سبب که گرفن زر 
اش بازگرفانند. آنگـاه فر پاسـخ بـه  بند را به جایگاه اصلی فرنگ، گرفن توبیخ کرف و فستور فاف بی

آیا همـه  : » ؟، فرموف اعتراض فخترش که گفت: آیا من فختر خلیفه و شایسته استفافه از طال نیستم
 1«؟ دان بند پوشیده زنان شهر فر این عید، مانند آن گرفن

 ـ برخورد با برادر:

اش از حضرت فرخواست کـرف،  ، چون مقداری اضافه از حقوق ماهیانه عقیل، برافر امام علی
ای کـه عقیـل از حـرارت آن  گونه حضرت آهنی را فر آتش گداخت و به فست او نزفیک نموف؛ به

 2«نان هستیم.المال، همچون سایر مسلما من و تو، نسبت به بیت»فریاف کشید. حضرت فرموف: 

ت 4  . قاطعی 

المال و چه فر واگـذاری  فر اجرای عدالت، چه فر موارف اقتصافی مانند تقسیم بیت امام علی
ف، هیچ انگاری و مـدارا را جـایز  گونه سـهل مناصب حکومتی و نیز فر برخورف با کارگزاران متخل 

ت بر نمی فان با قاطعی  ن موضـوع را یـکرف. ا خورف میفانست و برای استیفای حقوق مرفم، با متخل 
رف؛ بـرای کـ یریـگینمـوف، پ یه حضرت به نمایندگان خوف ارسال مک ییها توان فر بیشتر نامه یم

 توان به این موارف اشاره کرف:  مثال، می
 ؛ 3المال از او هبیره و تقاضای غرامت بیت بن ـ جریان مصقلة

 ؛4ومت اصطخر شیرازکجاروف از ح ـ عزل منذربن
 ؛5ومت آنربایجانکقیس از ح بن عثـ عزل اش

 ؛6حنیف بن آمیز حضرت به عثمان ـ نامه عتاب
ه آن سامان ستم روا فاشته بوفکی از والیان کـ توبیخ ی  ؛7ه فرباره اهل نم 
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 1ـ توبیخ شریح قاضی.
ارگزاران کـبا فرستافن مـأموران مخفـی، مواظـب »فرماید:  اشتر می کآن بزرگوار فر فرمانی به مال

یفـر فه. آنگـاه وی کار را کی از آنان فست به خیانتی زف، بدون تأخیر، خیانتکباش. چنانچه یخوف 
را فر مقام خواری و مذلت بنشان و فاغ خیانت بر پیشانی او بگذار و طـوق رسـوایی بـر گـرفنش 

 «ن کبیف
معـرض وجوف فارف که فر آنها به کارگزارانش کـه فر  نهج البالغهفر  های فراوانی از علی نامه

ارزش و  تـو فر نـزف مـن خـوار و زبـون و کـم »المال بوفند، نوشته اسـت:  اتهام حیف و میل بیت
 3.« گیرم که فر زندگی حقیر و ضعیف شوی چنان بر تو سخت می»و  2«مقدار خواهی شد. بی

 . مدارا با مردم5

اساسی فارف. یکی از اصول اخالقی اسالم، مداراست که فر بهبوف روابط اجتماعی، نقشی مهم و 
ُِ َ ُثَفاْت »فرمایـد:  مـت فانسـته، مییت را فر مـدارا و مالکـر و بریـخ  امام علی ُُ اْن َاَن ُعاو ََ
ا ُنَ ََ ْغ

َ
ار ی، شـاخ و بـر او )فوسـتان و اطرافیـانش( بسـ ه چوب فرخت وجوفش نرم باشدکهر 4؛أ

 «شوف.
زمـانی کـه فشـمن فر ، فر حکومت، اصل بر فاشتن رفق و مداراست و تـا از فیدگاه امام علی

عمال قهر فوری گزید و از خطای خطاکاران تا حـد  امکـان چشـم  مقام براندازی نیست، باید از ا 
پوشی، آنان را به رحمت خدا امیدوار کرف و به توبه و ندامت و اصالح وافاشت و  پوشید و با چشم

ی یک، فر  مؤمنان، علیر ی. ام اگر همه اینها کارساز نگرفید، آنگاه به قهر و خشونت متوسل شد
 گونه آموزش فافه است:  نیارگزارانش، اکومتی و افاری خوف به کهای ح از فستورعمل

ز و یـمت فر هـم آمیای مال اری طلب و شدت را با پارهیت مهم است، از خدا یفر مورف آنچه برا»
ت  کن و رفق بورز و آنجا کتر است، مدارا  ستهیهر جا رفق و مدارا شا ش یار پـکـعمـل  ه جز با شد 

ت را به  نمی    5« ار بند. با مرفمان فروتن و گشافه رو باش و با آنان با مالیمت رفتار نما.کروف، شد 
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فافن به رنج و  همنشینی حضرت با فقیران و بینوایان، رسیدگی به امور مستضعفان، تحمل و گوش
همدلی و استعانت به یتیمان  گرفتاری فهقانان، تحمل انتقافها و برخورف تند سفیهان و همنوایی و

 است. وفه، بیانگر قلب عطوف و روح لطیف و مهربان علیک

 . همدردی با مردم6

های متعالی وجوف فارف، اظهار همدرفی نسبت به خلـق خداسـت؛  یکی از خصالی که فر انسان
 گوید: هایی که متوجه فیگران است. سعدی می یعنی فرف فاشتن از ناراحتی

ــــوایی  ــــن از بین ــــَیم رویم  زرف ن 
 

ــــرف  ــــم زرف ک ــــان رخ ــــم  بینوای  غ
 

هایی از اظهـار ایـن همـدرفی بـا  ، صـحنهفر فوران حکومت کوتاه، اما ُپر برکت امیر مؤمنان
خورف؛ به عنوان نمونـه، هنگـامی کـه حضـرت خبـر یافـت  مرفم فر مقاطع مختلف به چشم می

اند،  و ثروتمنـدان حضـور فاشـتهحنیف فر بصره فر یک مراسم مهمانی که تنها اشـراف  بن عثمان
شرکت کرفه است، نامه فرفآلوفی بـرای او نوشـت و نارضـایتی خـویش را از عملکـرف او چنـین 

 اعالم نموف:
ُ وَن »

َ
ْو أ

َ
ِِ الَدْهِإ، أ ِْ َك  ََ ْم ِفي  ُْ  َِْ َش 

ُ
ِن َن، َوَا أ َِ َِ ُإ اْلُّمْؤ

َ
ْن ُحَق َل: هَها أ

َ
ْن َنْفِسي ِاأ َِ ْقَنُع 

َ
ْسَوة  لَ  أأ

ُ
ْم ِفاي أ ُْ

های  آیا به همین قناعت کنم که گفته شوف: من امیر مؤمنانم  اما با آنان فر سـختی 1؛ُجُّشوَاِة اْلَعْ ش
 «شان نباشم؟ های زندگی روزگار شرکت نکنم؟ و پیشوا و مقتدای آنان فر تلخی

سـرباز زفن شـان بعـد از ی. ا چارگـان فانسـتیرا نماف ففاع از حقوق ب ید امام علیبا یفرست به
ن سـخن ی، چنـ شـان، فر بـاب ففـاع از حـق  مظلومـانیعت با ایوقاص فر ب چون سعدبن یا عده

رم و به آبشـخور یده را از ستمگر بستانم و مهار ظالم را بگیبه خدا سوگند که فاف ستمد»د: یگو یم
   2«ل نداشته باشد.یحق وارف سازم؛ هرچند تما

 فرماید:  آن حضرت فلسفه حکومت اسالمی را ففع ستم از مظلوم فانسته، می
اْن » َِ َن َفَسة  ِفي ُسّْلَط ٍن َوَا اْلِتَّم َ  َشيْ ٍء  َُ َن   َِ َُ َلْم َحُكِن اَلِهي َ  َن  َن

َ
َنَك َتْعَّلُم أ َِ َم 

ُْ َطا ِم الَّل ُِ ُفُّضاوِل اْل
حِنَك  ُِ ْن  َِ َُ اْلَّمَع ِلَم  َك َوُتَقا َم اْلُّمَعَطَّلاُة َوَلِكْن ِلَنِإ ُِ ْن ِعَب  َِ وَن  َُ َن اْلَّمْظُّلو ََ ْ

َك َفَ أ ُِ ْصََلَح ِفي ِاََل َإ اإْلِ ِْ َوُنْظ
َك  ُِ ْن ُحُدو ل و رغبـت فر سـلطنت و یـا  تو آگاهی آنچه از ما صافر شـده، نـه بـرای میبارخدا 3؛َِ
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ه کـن تـو را ]یه آثار فکن بوف یه برای اکا؛ بلیزی از متاع فنیآورفن چ فست خالفت بوفه و نه برای به
م تـا بنـدگان ییش را برقـرار نمـایم و فر شـهرهای تـو اصـالح و آسـایافتـه بـوف،[ بـازگرفانیر ییتغ

 «ه تعطیل شده، جاری گرفف.کام تو کات فر امن و آسوفگی بوفه و اح دهیشک ستم
شـده  پایمال، حکومت، هدف نیست؛ بلکه ابزاری بـرای ففـاع از حقـوق فر نگاه و سیره علی

، آفمـی از آن جهـت کـه  پذیر جامعه است. فر حکومت امام علـی ویژه اقشار آسیب مرفم، به
، فارای حرمت انسانی و شایسته برخورف کریمانه است. شهروندان حکومت علـوی،  انسان است

یـل به فور از هر فین و آیین و هر گرایش و سلیقه و جدای از هر مرام و مسلکی، فقط و فقط بـه فل
اش خطاب به مالک اشـتر  اند. آن حضرت فر منشور حکومتی بوفن، فارای حرمت و ارزش انسان

 فرماید:  می
قلب تو را پوششی باید که تاروپوفش مهر مرفم و فوستی و لطف به آنان باشد. مبافا کـه مـرفم را  »

نده انـد: یـا  ، فو گروه آشام باشی که خورفنشان را غنیمت بشماری؛ چراکه مرفم به تمام ای خون فر 
 1« . فر فین، برافر تواند؛ یا فر آفرینش، همنوع تو

ی است کـه خداونـد را بـه عنـوان  توصیه « شـاهد»های امام برای فستگیری از نیازمندان، فر حد 
 فرماید:  کند و می یافآوری می

اَن » َِ اْم  ُْ اَن اَلاهحَن ا ح َّلاَة َل َِ ََ ِفی الَطَبَقِة الُسْفّلی  ََ الّّل ْهاِ  اْلُبْؤسای  الَّل
َ
تا ج َن َوأ ِْ الَّمسا   ِن َواْلُّم

ْم َواْجَعْ   ِْ َِ ف  ن َحِق َِ َفَظَک  ِْ َِ َ  ُاْسُت ْعَتّإا  َواْحَفْ  ِلَّل َُ ِِ الَطَبَقِة ق ِنع   َو نی َفاَن فی هِه َْ اْم ِقْساّم    َوالَه ُْ َل
ْن َا ِت َ ِلَک  ای  اشته باش؛ مرفمی که چارهخدا را، خدا را، فرباره طبقه پایین جامعه فر نظر ف 2؛َِ

گیر. فر بین این طبقه، افراف قـانع و  ندارند؛ از بیچارگان، نیازمندان، گرفتاران  رنجور و ناتوانان زمین
ی را که خداوند برای آن، نگهبـانی سؤال اش را بـه تـو سـپرفه، پـاس بـدار و  کننده وجوف فارف. حق 

 «المال را به آنان اختصاص بده. بخشی از بیت

 . صداقت7
، مبتنی بر صراحت و صداقت بوفه است. آن حضرت با مرفم خوف صافقانه  سیاست امام علی

اُدْق »فرمـوف:  گذاشـت و مـی گفت و مواضع خویش را آشکارا با آنان فر میان می سخن می َْ َوْلَ 
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 َُ ْهَّل
َ
اِئٌد أ غـاز حکومـت، فر آ  امام علـی« راستی سخن راَند. پیشوای قوم باید با مرفم  خوف به 1؛َْ

َِ َزِعا ٌم »اش با مرفم چنین گفت:  فر نخستین خطبه َن  ا
َ
ٌَ َوأ ِه َن َْ ُقوُل 

َ
ِتی اَّم  أ ََ ا  َ َتّْماُت … ُِ ََ  َِ َوالَّلا

  َ َ  َواَ َهْاُت ِ ْهَا بـه خـدا … فانم و خـوف ضـامن آنـم گویم، فر عهده خویش می آنچه می 2؛َوْشَّم
 «گونه فروغی نگویم. سوگند  به اندازه سر  سوزنی حقیقتی را پنهان ندارم و هیچ

ترین اشـخاص فر  آموزف که گزیده ، فر عهدنامه مالک اشتر میپیشگان، علی پیشوای صداقت
قایق را بیان کنند و بر اساس صدق و راسـتی باشند که صافقانه ح حکومت و مدیریت، کسانی می

 رفتار نمایند: 
« َِ َّما  َ اِإ َِ ْناک  َِ ِ  ِف َّما  َحكاوُن  َسا َعَد َُ اْم  ُْ َقَّل

َ
ِِ َلاک َوأ ا َِ ْم اُّمِإ اْل ُْ ْقَوَل

َ
َُ ُّمَم ْلَ ُكْن آَّمُإُهْم ِعْنَد  أ الَّلا

َُ َوَقَع  ْن َهَوا  َحْ  َِ ِلک  َُ َِ َواِقع    ترین آنان نزف تو کسی باشد کـه سـخن  د گزیدهآنگاه بای 3؛َْلْوِلَ  ِئ
زند و از جمله کارهایی باشد که خدا آن را  تلخ حق را به تو بیشتر گوید و فر کاری که از تو سر می

شیوه گفتار و رفتار او،[ به هـر   پسندف، از همگان کمتر تو را یاری کند. ]این برای فوستان خوف نمی
 «ف.خواهد، بربخور کجای خواست تو می

طور کاماًل شفاف  چیز را به  خواهد با صراحت و صداقت تمام، همه از کارگزاران خوف می  علی
 با مرفم فر میان بگذارند: 

ِلاک» َُ ِْ ، َفاِاَن فای   َِ ْم اِاْص ُْ ِْ ، َواْعِدْل َعْنک ُظُنوَن ْم اُعْه ُْ ْإ َل ِِ ْص
َ
، َفأ ْن َظَنِت الَإِعَ ُة اک َحْ ف   َِ  َو

نْ  َِ َح َضة   ِْ ِِ ا َِ اْن َتْقاِوحّمْْم َعَّلای اْل َِ َِ َح َجَتک  ْا  َتْبُّلُغ ا ْعَها َِ ْفق   اَإِعَ ِتک، َو ِْ اگـر  4 ؛ک ِلَنْفِسک، َو
مرفمان بر تو گمان ستم برند، عذر خویش را آشکارا با آنان فر میان گذار و با این کار، ایشـان را از 

قی خـوی فافه باشـی و بـا مرفمـان مـدارا آر که بدین رفتار، خوف را به تربیت اخال بدگمانی بیرون 
 «آوری. رسی و آنان را به راه حق فرمی آوری، بدانچه خواهی، می ای و با عذری که می کرفه

، حاکمـان و زمامـداران بایـد همـه مطالـب را بـا مرفمـان فر میـان بگذارنـد، بـه  از نظر امام
به تمام معنا آشـکار سـازند و های ایشان با صراحت و صداقت پاسخ گویند، عذر خوف را  پرسش

   5به جز اسرار نظامی و مانند آن، هیچ چیز فیگر را از مرفمان مخفی ندارند.
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