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چکیده

حکوم للت عل للوی مهمت للرین الگ للو ب للرای برق للرا ی ع للدالت اس للت .ای للن الگ للو د

مبسهلای گونلاگو سیاسلیی ا تملاعی و اقتصلادی قابلل پیلروی اسلت .د هلر

کدام از این ابعاد مؤلفسهای مهمی د سخما و کردا املام عللی

و لود دا د.

ایللن مقالللس بللس دادگللری و نقللش آ د امعللس اسللالمی مللیپللردازد .سللوال اصلللی
مقالللس ایللن اسللت کللس امللام علللی

د برابللر نللابرابریهللا و جضللاد ا تمللاعی چللس

موضعی اجخاذ میکردند؟ و با جو لس بلس اصلول حکمرانلی حضلرع د ایلن زمیملس

چگونللس مللیجللوا از ا شللا پیللروی کللرد؟ ایللن پللژوهش بللا بر سللی جحلیلللی داده

هلای جللا خی ممللابع دسللت اول و بللا جو للس بللس گفتللا و کللردا حضللرع کللس د نهل
البالغلل للس انعکلل للا

امیرالمؤممین

افلل للت بلل للس بر سلل للی ا گلل للاه علل للدالت د اقلل للوال و افعلل للال

پرداختس اسلت .بلر ایلن اسلا

اند شس و عمل املام عللی

نشلا داده شلد دادگلری محلو

د برابلر نلابرابریهلای ا تملاعی بلوده و ایلن مهلم

بس خوبی د نه البالغس ممعکس شدهاست.

کلی دددواژهه ددا :ام للام عل للی ی امع للس اس للالمیی ع للدالتی ن للابرابری ا تم للاعیی

نه البالغس.

 .1استاد ا گروه قرآ و حد ث دانشگاه سیستا و بلوچستا drmoosavi@theo.usb.ac.ir .

 .2دانشیا گروه جا خ دانشگاه سیستا و بلوچستا (نو سمده مسئول)morsalpour@lihu.usb.ac.ir .
 .3استاد ا گروه قرآ و حد ث دانشگاه سیستا و بلوچستا zeini@theo.usb.ac.ir .

جا خ د افت98/07/25 :

جا خ پهیرش98/09/14 :

درآمد
امام علی

کمال مطللو علدالتگرایلی د امعلس اسلالمی اسلت .بلا گهشلت حلدود چهلا ده

قر هموز جمام ابعلاد دادگلری ا شلا
امللام

وشلن نشلدهاسلت .حتلی بلا معیا هلای املروزی نیلز علدالت

بللس عمللوا الگللوی مطلللو قابللل پیللروی اسللت .شللرا

جللا خی و بحللرا هللای امعللس

اسالمی علل جو س ویژه امام بس عدالتگرایی ا وشلن ملیکملد .بلس غلم خواسلت بیشلتر ملردم بلس

عدالتی اقلیتی ثروجممد و قد عمدا دادگری علوی ا برنمیجافتمد .د دو ه خلفای سللف برخلی
سللرا عللر و بللسویللژه سللرا قللر ش بللا قبیلللسگرایللی و جفللاخراع نللژادی خللو گرفتللس بودنللد و د

زمیمسهای سیاسیی ا تماعی و اقتصادی خواهلا برجلری بلر د گلرا بودنلد و علدالت عللوی کلس

مبملای برجلری ا جقلوا قللرا داده بلود گریلزا بودنللد .مقاللس حاضلر بلس بر سللی علدالت عللوی د سللس
زمیمسی سیاسیی ا تماعی و اقتصادی میپردازد .بس سب ،د هم جمیدگی بمیانی مفهوم عدالت

د سیاستی اقتصاد و ا تماعی جفکیک کامل آنها دشوا است.
پیشینه پژوهش

د با ه عدالت علوی د برابر جضادهای ا تماعی جا کمو جحقیق مستقلی انجام نشلدهاسلت.

اما موضوع کلی عدالت از ممظر امام علی
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این آثا کتا امام علی

هموا ه مو د جو س محققا بودهاست .مشهو جرین

صدای عدالت انسانی نوشتس ر

رداق ( )1379است .رداق جالش

کرده دادگری علوی ا بلا مفلاهیم معاصلر جطبیلق دهلد و بیشلتر از هملس علدالت املام عللی

ا بلا

مفهوم عدالت د انقال فرانسس مو د سمجش قرا داده و بر مسلئلس برابلری و علدم جفلاخر نلژادی
جأ کیللد کللرده اسللت .علللی اکبللری ( )1390د سیاسللتهللای مللالی امللام علللی

د

و لطیفللی ( )1381د

هایی از حف بیتالمال د سیره عملی امام علی ی عدالت اقتصلادی املام عللی

کردهاند .شر عتمدا زایری ( )1379نیز د مقالس «عدالت د اند شلس سیاسلی املام عللی
سلو ا شا با گماشتگا خود و واب آنها با مردم پرداختس است.

ا بر سلی
» بلس

عدالت سیاسی از نظر امام علی
10

عدالت د اند شس سیاسی امام علی

سیاسی معموال د موا س با بحرا ها

دو ه خلفای پیش از امام علی

ا گاه ویژهای دا د .پد دا شد ا جأ کید بر مفاهیم

مینما د .بس نظر می سلد د محلی سیاسلی و گفتملانی

بحرا هایی و لود داشلتس کلس مفهلوم علدالت سیاسلی د دو ه

املام مللو د جو للس قللرا گرفتللس اسلت .و ود ثللروع ز للاد بللس امعللس سلب ،عمیللقجللر شللد جضللادهای
طبقللاجی و نللابرابریهللای ا تمللاعی شللد و امللام هل ّلم خللود ا صللر مبللا زه بللا ایللن جضللادها و

نابرابریها کلرده بلود .از ایلن و علدالت د سلیره عمللی و نظلری املام

جا خی گواه اقداماع دادگرانس امام عللی
اند شس امیرالمؤممین

قابلل بر سلی اسلت .آثلا

اسلت .همچملین پربسلامد بلود مبحلث علدالت د

سب ،شده جا این مفهوم موضوع اصلی کتا مهم نه البالغس قرا گیرد.

چمانک للس حم للا الف للاخو ی م للینو س للد :ع للدل د نهل ل البالغ للس ا گ للاهی وس للیعی دا د و ام للام آ

ا از مقتضل للیاع اصل لللی زنل للدگی و نگهبل للا آ قل للرا داده اسل للت (فل للاخو یی .)251-252 :1361

گفتا ها و مکتوباع امام علی

د نه البالغس نشلا دهملده نلوع نگلاه ا شلا بلس علدالت اسلت.

ا شللا دادگللری ا مللال سللمجش حکومللت قللرا داده اسللت .از نظللر ا شللا احکللام و قللوانین بللس

وسیلس عدالت زنده میشوند .اهمیت مفهوم عدالت د اند شس امام بلس انلدازهای بلود کلس ا شلا
بس غم ا مکس از نظر ود سرآمد وزگا بودندی دادگری ا از بخشلش برجلر ملیدانسلتمد .از املام

پرسیدند کدام ك از دادگرى ا بخشش برجر است؟ آ حضرع فرمود دادگرى چیزها ا بلس لاى

خود می نهد و بخشش آنها ا از اى خود بیرو میکمد .عدل نگاه دا نده همگا است و لود

فق بسکسی بهره ملیدهلد کلس بلس او بخشلش شلده پلس علدل شلر فتر و برجلر اسلت (نهل البالغلسی
حکمت .)437

است .دادگری د جراد با حکومت است و نبود عدالت سیاسی مانع از پیشرفت امعس اسلالمی

خواهللد شللد .همچمللین نبللود عللدالت سیاسللی د عللدم جحقللق عللدالت ا تمللاعی و اقتصللادی مللؤثر
اسلت .بللس هملین دلیللل علدالت سیاسللی بخلش مهمللی از اند شلس و کللردا سیاسلی امللام علللی

ا

جشللکیل مللیدهللد .امللام بللس پیامللدهای دادگللری سیاسللی نیللز جو للس داشللت .جو للس بللس پیامللدهای

دادگلری سیاسللی بخللش متملایز و مهمللی از اند شللس املام علللی
است .از ممظلر عللی بلن ابلی طالل،

بللا د گلر اند شللممدا مسلللما

برقلرا ی علدالت ثملراع ا زشلممدی د حکوملت و امعلس

دا د .از نظللر ام للام ا للرای ع للدالت س للب ،ناف لله شللد حک للم و حفل ل و اقت للدا حکوم للت و ع للزع
دولتمردا میشود (جمیملی آملدیی  .)102 :1410همچملین ا لرای علدالت سلب ،اصلالح امعلس

اصول حکمرانی امام علی در برابر نابرابری اجتماعی

جحقق پیشرفت د امعس اسالمی و همسازی و همز ستی ا زای آ مستلزم دادگری سیاسی

شده و استمرا محبت مردم بس حکومت ا د پی خواهد داشت (لیثی واسطیی  )44 :1376و د

نها ت ا رای عدالت ممجر بس آبادانی کل قلمرو اسالمی خواهد شد (جمیمی آمدیی 1410ی .)35
دادگلری برآمللده از نلوع نگللاه حا کملا بللس حکوملت اسللت .املام علللی

حکوملت ا نللس عامللل

قد ع و ثروع کس امانتی از ان ،خدا میدانستمد .نگاه الهی امام بس حکومتی ا شلا

ا د ایلن

زمیمس از سایرین متمایز میسلازد .از ایلن ممظلر شلر عت برگرفتلس از قلرآ و سلمتی مبلانی و قواعلد

اصلی حکومت ا جعیین میکمد .کا گزا ا خلیفس نیز با ستی بس عطیس الهی بود حکوملت آ گلاه

11

باشمد .آنها با د بر اسا
امام علی

اطاعت از فلرامین الهلی و دسلتو اع امیرالملؤممین حکوملت ملیکردنلد.

د نامس بس کی از کا گزا ا خود جهکر میدهد :کا ی کس بر عهده جوست (حکمرانی)

طعملس جلو نیسلتی بلکلس امللانتی بلر گردنلت اسلتی و از جلو خواسللتس شلده جلا فرملانبردا ملافوق خللود

باشیی جو حق ندا ی کس د امو عیت بس دلخلواه خلو ش عملل کملیی و لا بلس کلا ی خطیلر اقلدام
کمیی مگر با استماد بس فرمانی کس بس جو می سد .د دست جو مالی از اموال خدای عزو لل اسلت و

جو کی از خزانسدا ا او هسلتی (نهل البالغلسی ناملس پلمجم) .بلسطلو کللی ملیجلوا شاخصلسهلای

عدالت سیاسی علوی ا د سس بخش شا ستسساال ی د گلز مش فرمانروا لا ی ممانعلت از ججلاوز
حکام و سپاهیا بس مردم و عدالت د م

جقسیمبمدی کرد.

 .0شایستهساالری در گزینش فرمانروایان

گما د شا ستگا بر مماص ،حکومتیی از مصادیق با ز عدالت سیاسی است و نقلش مهملی

د پیشرفت امعس اسالمی دا د .عدالت قرا داد هر چیلز د لای خلود اسلت .از شاخصلسهلای
مهم عدالت امام عللی

بود .امام

د سیاسلت نیلز وا گلها ی مماصل ،و حکوملت ا لاالع بلس افلراد شا سلتس

بس سب ،مصالح ظاهری و ممانعت از نا ضا تی سرا عر ی اصلل شا سلتسسلاال ی

ا کمللا نگهاشللت .ا شللا د ایللن زمیمللس بللس انللدازهای حساسللیت داشللتمد کللس حتللی حاضللر نشللد
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حکومت ا االجی ا بس طلحس و زبیر وا گها کمد .بعد از بیعت همگانیی طلحس نلزد املام آملد و گفلت
بصره ا بس من وا گها کلنی جلا د صلو ع بلروز هلر حرکتلیی بلا سلپاه بلس کملک جلو بیلا م .زبیلر نیلز بلا

همین شرا
اسا

امام علی

خواستا حکومت کوفس شد .اما امام این د خواستها ا نپهیرفت.

د گماشتن عامال ی انتسا های قبیلسای و خانوادگی ا لحاظ نمیکرد .بر ایلن

امام ابو افعی غالم پیامبر ا بس عموا خزانلسدا خلود انتخلا کلرده بلود (ابلن اثیلری :1371

 .)235/10امیرالمؤممین

بس کا گزا ا و حکام خود نیز امر میکرد کس زیردستا خود ا از میا

شا سلتگا برگز مملد .از مللس ا شلا د ناملس بلس ماللک اشلتر از او خواسلت کلس علامال خلود ا بلر

اسا

شا ستسساال ی انتخا کمد.

امیرالمؤممین

علیرغم فشا های حاضر بس ادامس حکومت کا گزا ا خلیفس سوم نشد .مغیلره

بن شعبس بس نزد امام فت و پیشمهاد کرد کس بگها د کا گزا ا عثما از ملس معاو س و ابلن علامر
سر کا بمانمد جا اوضاع آ ام گیرد .امام علی

پاسخ داد کس د د مم اهل سازش نیسلتم .وز بعلد

مغیره از امام د خواست کلرد کلس الاقلل بگلها معاو لس سلر کلا بمانلد .املام فرملود دو وز هلم حاضلر

نیستم با معاو س کا کمم (ابن اثیری  .)328/9 :1371بس سب ،نا ضا تیهای مردمی از کلا گزا ا
خلیفس سوم و جأ کید بر اصل شا سلتسسلاال یی املام

حاضلر نشلد کلا گزا ا عثملا بلر حکوملت

ا االع باقی بمانمد .اگرچس عصبیتهای قبیلسای د برابلر شا سلتسسلاال ی املام عللی

بس دو م

ی ممجلر

مل و صفین شدی اما امام جا آخرین وز زندگی خود بر این اصل اصرا میو ز د.

افزو بر شا ستسساال یی بر سی اموال کلا گزا ا ی ا مکلس از چلس اههلایی بلس دسلت آملده و د

چس اهی صر شده نیز از مصادیق عدالت امام علی
نمیشد و حتی ا ا نزد ک خود مانمد ابن عبلا

بود .املام د ایلن ملو د اسلتثمایی قائلل

ا ملو د مؤاخلهه و بر سلی ملالی قلرا داد (ابلن

خلدو ی  .)636/1 :1363همچملین شلر ح قاضلی ا د ملو د خر لد خانلسای گلرا سلرزنش کلرد.
ا شللا بللس شللر ح گفللت« :بللس مللن خبللر دادنللد کللس خانللسای بللس هشللتاد د مللا خر للدهای و بللرای آ

سللمدی نوشللتسای و بللر آ گللواهی گرفتللسای؟ شللر ح گفللت :آ ی چمللین اسللتی ای امیرمؤممللا .
امللام خشللمگین بللس او نگر سللتی و سللپس بللس او فرمللود :ای شللر ح آ گللاه بللاشی بللس زودی کسللی

(عز ائیل) بس سراغ جو میآ د کس سمد خانس ا نگاه نمیکمدی و از گواهت نمیپرسدی جا آ کس جو ا از
آ خانس بیلرو کملدی بمگلر مبلادا ایلن خانلس ا از غیلر ملال خلود خر لده باشلی لا بهلای آ

ا از غیلر

حللالل بللس دسللت آو ده باش لیی کللس د ایللن صللو ع هللم د دنیللا ز للا کللردهای و هللم د آخللرع»

(نه البالغسی نامس سوم).

از د گللر مصللادیق عللدالت سیاسللی د امعللس اسللالمی ممانعللت از جعل ّلدی و سللتم فرادسللتا

و ا ک للا حکوم للت ب للس م للردم و ض للعفا اس للت .ای للن عم للل از آ

وی ک للس می للا مل لردم و حکوم للت

شللکا ا جللاد مللیکمللد مللانع پیشللرفت اسللت .لللوگیری از سللتم بللس مللردم کللی از ویژگللیهللای

بللا ز د عللدالت علللوی بللود .مهمتللرین دلیللل ممانعللت از ظلللم جوس ل ا کللا حکومللتی نللوع نگللاه

علی

بس مردم است .امام نخستین کسی است کس نسبت حکومت بلس ملردم ا بلس مثابلس پلد و

ماد مهربلا بلس فرزنلدا دانسلتس اسلت .ا شلا بلس فرمانلدا خلود د مصلر نوشلت کلس کلا ملردم ا

چمللا مللو د بر سللی قللرا ده کللس پللد و مللاد ی فرزنللد خللود ا مللو د جفقللد و دلجللویی قللرا مللیدهمللد

( رداقی  .)235/2 :1379از همین وی است کس علی

حتی زمانی کس سلپاهیا

ا بلس مل

اصول حکمرانی امام علی در برابر نابرابری اجتماعی

 .3ممانعت از تعدی فرادستان بر فرودستان

مللیفرسللتادی نامللسای بللس کللا گزا ا شللهرهای مسللیر حرکللت سللپاه ا سللال مللیکللرد جللا بللرای مللردم
بخوانملد .املام د ایللن ناملسهلا جأ کیللد ملیکللرد کلس بلس سللپاه دسلتو داده جلا سللب ،آزا ملردم نشللوند

(هما .)238-239 :

اقدام د گر امام آ گاهی داد بس مردم د مو د مبا زه با ستم بود .ا شلا د هملین ناملسهلای

خود بس مردم جوصیس میکممد کس د قبال ستم احتملالی سلپاهیا سلکوع نکلرده و ا گلر جوانسلتمد
ستمگر ا کیفر دهمد و اگر نتوانستمد بس امام خبر دهمد (نه البالغسی نامس .)60
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 .2عدالت علوی در جنگ

امام علی

د م

با دشمما نیز عدالت ا عا ت میکرد .ا شا هرگز آغازگر مل

و بللس سللپاهیانش دسللتو مللیداد جللا پللیش از دشللمن م ل

ا آغللاز نکممللد .حتللی ا شللا د م ل

صفین بس معاو س پیشمهاد نبرد جن بس جن داد جا از کشتا سپاهیا

432؛ ابن قتیبس د مو یی .)137 :1380

نبلود

لوگیری کمد (ممقریی :1370

از مصادیق عدالت علوی د م ی نبستن آ بلر سلپاه معاو لس بلود .وقتلی معاو لس د موضلع

صفین مستقر شد و ودی آ بس سمت سپاه امام علی

ا بست .امام نیروهایی ا بسی کلرد و

کمترل آبراه ا بس دست گرفت .پس از آ امام د برابر خواسلت برخلی لا انش بلرای بسلتن آ بلر

سپاه شامی فرمود :بس اندازه نیازجا آ بردا د و از آبراه کما برو د جا آنا استفاده کممد (ابن اثیری

.)284 /10 :1371
امام

بس مخالفا سیاسی چو خلوا

آزادی بیلا ملیدادنلد .حقلوق آنهلا ا از بیلتالملال

میپرداختمد .جا زمانی کس آنها اقدام بس کشلتا نکردنلد بلا آنهلا نجمگیلد .خا یلا بلس انلدازهای از

آزادی عمل برخو دا بودند کس با ها بلس مسلجد کوفلس فتلس و خطبلسهلای املام ا قطلع کلرده و بلس

ا شا میجاختمد (مرجضویی .)190-194 :1393
سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

عدالت اجتماعی از نظر امام علی
از نظللر ا تمللاعی نیللز عللدالت علللوی مللو د جو للس بللودهاسللت .امللام امعللسای بللدو از جفللاخراع

قبیلسای و نژادی ا مد نظر داشلت .ایلن خواسلت املام بلا گردنکشلی برخلی سلرا علر د جضلاد
بود .از نظر امام علی

آ اصللی کلس ملیجوانلد جعلادل ا تملاع ا حفل کملد و هملس ا اضلی نگلس

دا دی بس پیکر ا تماع سالمت و بس وح ا تماع آ امش بدهد عدالت است .ظلم و لو و جبعلیض
قاد نیست حتی وح خود ستمگر و وح آ کسی کس بس نفلع او سلتمگری ملیشلود ا اضلی و آ ام
نگس دا د جا چس سد بس وح ستمد دگا و پا مال شدگا (مطهریی  .)113 :1354د نه البالغس

نیز عدالت ا تماعی بسیا ملو د جأ کیلد قلرا گرفتلس و همانگونلس کلس اشلا ه شلد املام د نهل البالغلس

خواها
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امعسا ست کس بر سلمن علدل و مسلاواع و حر لت اسلتوا شلده باشلد (فلاخو یی :1361

 .)251-252ام للام عل للی

د ب للا ه نت للا ا تم للاعی ع للدالت فرم للود :بهت للرین وش للمایی چش للم

زماملدا ا (آ امللش خلاطر د ونللی)ی اسلتقرا للافتن علدالت د شللهرها و ظهلو محبللت ملردم اسللت

(نه البالغسی نامس  .)53علیرغم برخی مخالفتهای اعلرا د برابلر علدالت ا تملاعی عللوی کلس
بس مبا زه با جبعیض ممجر ملیشلدی عللی بلن ابلی طالل،

انسلا هلا ا بلس صلو ع فطلری جشلمس

عدالت میدانست.
و مبارزه با نابرابری اجتماعی

 .0امام علی

از اقللداماع مهللم امللام عا للت اصللل برابللری بللرای برقللرا ی عللدالت ا تمللاعی بللود .د وهلللس

نخست ا شا خود ا برجر از سایرین نمیدانست و حتی میا خود و غالمشا نیز جبعیضی قائل

نبود .داستا خر د دو دست املسی کلس سلس د هملی ا بلس غالملش بخشلید و دو د هملی ا بلرای

خود برداشت (فتال نیشابو یی )183 :1366ی معرو است .د داستا مشهو د گریی امام بر
سر ادعای جملک ز ه خودشا (کس د م

صفین گم شدهبود) بلا لک نصلرانی مانملد لک فلرد

علادی نللزد شلر ح قاضللی حاضلر شللد .شلر ح بللس نفلع نصللرانی حکلم کللرد .ملرد نصللرانی بلا مشللاهده
عدالت علوی مسلما شد و گفت :ز ه از آ علی
ا شا افتاد و من آ

ا برداشتم .امام فرمود :حال کلس مسللما شلدى ز ه هلم ملال جلو باشلد .آ

مرد از بهترین ا ا حضرع شد و د م

.)238-239 /10 :1371

نهروا د کلا حضلرع عللی

مگیلد (ابلن اثیلری

مبا زه با جبعیض خو شاوندا و ا ا نزد ک بلود .ا شلا د هلت

شسهای جبعیض با اقا

هم برخو دی عادالنس داشتمد .املام عللی

حاضلر نشلد

بس براد ش عقیل سهم بیشتری از بیتالمال بدهد .همچمین ابو افع خزانسدا امام بر بیتالمال
نقل کلرده کلس امیرالملؤممین

بلس دلیلل ا مکلس دختلرش زیلو ی از بیلتالملال قلرض گرفتلس بلودی

نزد ک بود دسلت آ دختلر ا قطلع کملد (طبلریی  .)2698 /6 :1375شلالق زد بلر نجاشلی نیلز

مو د د گری از اقداماع حضرع د برقلرای برابلری ا تملاعی بلود .نجاشلی شلاعر اهلل علراق و از
ا ا نزد ک علی

بود .او د نبرد فرهمگی با شامیا با سرود شعر از امام و اقلداماجش دفلاع

میکرد .ک بلا نجاشلی د ملاه مضلا خملر نوشلید .هرچقلد قبیللس نجاشلی اصلرا کردنلدی املام

علللی

او ا نبخشللید و او ا حللد زد و دسللتو داد بللس دلیللل شکسللتن حرمللت مللاه مضللا بیسللت

ضربس اضافس هم بس او شالق زدند (ثقفی کوفیی .)287 :1373
امللام علللی

د میللا جللوده مللردم برابللری ا تمللاعی ا اعمللال کللرد .چمانکللس ا شللا فرمللود

خوا جرین افراد نلزد ملن عزیلز اسلت جلا حلق ا بلس او بلازگردانم و فلرد قلوی نلزد ملن پسلت و نلاجوا

اسللت جللا حللق ا از او بازسللتانم (نه ل البالغللسی خطبللس  .)37د نامللس بللس مالللک نوشللتی از سللول

خللدا

اصول حکمرانی امام علی در برابر نابرابری اجتماعی

اقدام د گر امام علی

خشکاند

است کس د صفین از مرک ،خا کسترى نل

شللمیدم کللس گفللت« :ملتللی کللس حللق نللاجوا

ا از زو ممللدا ی بللی اضللطرا و بهانللسای

بازنسللتاندی سللتگا نخواهللد شللد» (نهل البالغللسی نامللس  .)53حتللی معاو للس بللر امللام علللی

خللرده

میگرفت کس چرا د عراق همس ا بس ک چشم نگاه میکملد و وضلیع و شلر ف د نظلر او کسلانمد
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(ثقفی کوفیی  .)393-394 :1373امام بس کا گزا انشا سفا ش میکرد کلس خلود ا از ملردم برجلر
ندانمد و با مردم با عدالت ا تماعی فتا کمملد .ا شلا د ناملس بلس ماللك اشلتر فرملود کلس از مقلدم

داشللتن خللود د امللو ی کللس مللردم د آ مسللاو مدی بپرهیلزد .همچمللین د هللت سللهولت ا جبللاط
مردم با زماملدا ا و ممانعلت از جضلییع حقلوق آنهلا از کلی از کلا گزا ا خلود خواسلت بلرای خلود
حا لل ،و د بللا نگللها د جللا هرکللس خواسللت بللس د للدا او بللرود بللا مللانعی برخللو د نکمللد (شللر عتمدا
زایریی .)35 :1379

 .3عدالت علوی در رفتار با موالی

کللی از مسللائل مهللم ا تمللاعی د قللر اول هجللری فتللا حکمرانللا بللا مللوالی بللود .مللوالی

ایرانیانی بودند کس اسالم آو ده و عموما خود ا بس کی از قبایل علر ممتسل ،ملیکردنلد .سلابقس

حضو ا ما بس پیکا قادسیس بازمیگشت .د این پیکا بخشی از د لمیا سپاه ایرا بس اعرا
پیوستس و اسالم آو دند .آنها بس دلیل ن

پوستشا از سوی اعرا «حمراء» خطا ملیشلدند.

موالی معموال از سوی اعرا با د ده جحقیر نگر ستس شده و بس مشاغل پست گماشلتس ملیشلدند.
ی مللوالی عمومللا مللو د جحقیللر و جبعللیض قللرا گرفتللس و بللس عمللوا

پللیش از خالفللت امللام علللی

شهروندا د س دوم د نظر گرفتس میشدند .عا ت عدالت و اصلل برابلری د امعلسای کلس بلس

سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398

برجری نژادی و جفوق عر بر عجم خو گرفتس بودی بسیا سخت بود .همچملین حضلو وزافلزو

موالی د کوفس مو  ،جر
املام عللی

سرا عر شدهبود.

جو لس ویلژهای بللس ملوالی داشلتمد و آنهلا ا بلا اعللرا برابلر قلرا ملیدادنلد .ا شللا

فرمود کس د قرآ برجری عر بر عجم ند دم .از مغیره نقلل شلده کلس عللی

بود و بس آنها محبت میکرد ولی عمر از آنها بسیا فاصلس ملیگرفلت (ثقفلی کلوفیی .)268 :1373
فتا امام مو د اعتراض برخی از سرا عر قرا گرفت .برخلی وسلای قبایلل علر نلزد عللی

شکا ت کردند کس وی «حمراء» ا بس خود نزد ک کرده است د حالی کس سرا عر از ز لاد شلد

آنها د هرا

هستمد ( ودهی  .)64 :1383کی از آنها اشعث بن قیس بود کلس بلس املام عللی

گفللت :للا امیللر مؤممللا ایللن سللر
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بلس موالیلا

اغل،

و للا (حمللراء) د نللزد شللما بللر مللا غلبللس کللردهانللد (ثقفللی کللوفیی

 .)267 :1373گللزا ش شللده للک پللمجم سللپاه امللام علللی ا مللوالی جشللکیل مللیدادنللد .للوده
مینو سد جعداد مگجو ا کوفس چهل هلزا و جعلداد ملوالی هشلت هلزا نفلر بلود ( لودهی :1383
 .)164جساوی میا علر و عجلم از ممظلر املام عللی

از ایلن وی بلود کلس امعلس عللوی لک

امعس نژادی نبود کلس علر بلر د گلرا جلر یح داشلتس باشلد ( لرداقی  .)231/2 :1379د واقلع

املام عللی

جمهللا جقلوا ا عامللل برجلری فلردی بللر د گلرا مللیدانسلت چمانکلس د نامللس بلس مالللک

فرمود« :هرگز نیکوکا و بدکا د نظرع کسا نباشد» (نه البالغسی نامس .)53

 .2عدالت علوی در برابر اهل ّ
ذمه

کردا و گفتا امام عللی د ا جبلاط بلا اهلل ّ
ذملس نیلز جلوأم بلا دادگلری بلود .ا شلا هملوا ه بلس
کا گزا انشا سفا ش میکرد جا با اهل ّ
ذمس مدا ا کممد .د دو ههای پیش از خالفت امام علی

و همچمین د دو ه امو ا نسبت بس ّ
ذمیا ظلم و سلتم و ز لاده سلتانی و لود داشلت .املا مشلی

امام متفاوع با خلفای سلف بود .نامسهای ز ادی از ا شا بازمانده کس بس سلردا ا و حکلام
نواحی دستو میدهد جا بر ّ
ذمیا ستم وا ندا ند .از ملس د نامس بس سردا انش چو ا س بلن

قدامللس سللعدی و اشللعث بللن قللیس والللی آذ با جللا ی آنهللا ا از سللتم بللر ّ
ذمیللا بللر حلله داشللت

( عقوبیی 110/2 :1371و  .)111ا شا د نامس بس ک کا گزا مالیاجی فرمود« :بس غیر مسلمانی کس

د پماه اسالم است دستد ازی نکمید» (نه البالغسی نامس  .)51د نامس بس عمر بن مسلمس ا حبی
نیز نوشت کس دهقانا حوزه مأمو تت از د شتخلویی جلو شلکا ت دا نلد .با لد فتلا ع میلا دو

فتا باشدی امسای از نرمخویی با داممی از د شتیی بدو ستم (هملا  .)117:د ملو دی د گلر

است کس د وانی کا میکرده و ا کمو ناجوا است .امام علی

فرمود کس حق او ا ادا کممد و از

بیتالمالی مالی د حد جأمین معیشت برای او برقرا شود (حر عاملیی .)66/15 :1403
 .4مجازات متناسب با جرم

از مصللادیق عللدالت علللی

پللاداش للا پللادافره متماسلل ،بللا عمللل افللراد بللود .او د ایللن زمیمللس

مالحظللاع شخصللی ا لحللاظ نمللیکللرد .حللد زد بللر ولیللد از ملللس ایللن مصللادیق بللود .زمللانی کللس

عثما ی ولید بن عقبس ا بلس دلیلل شلرا خلوا ی از وال لت کوفلس برکملا کلرد و قلرا شلد کلس او ا حلد
بزنمدی چو براد ماد ی عثما بود کسی حاضر نمیشد او ا حد بزند .امام علی

داوطل ،شد

و حد ا بر ولید ا ی کرد ( عقلوبیی  .)57-58/2 :1371جماسل ،پلادافره بلا لرم نیلز از مصلادیق
مهم عدالت محسو میشد کس علی

اصول حکمرانی امام علی در برابر نابرابری اجتماعی

امام

مرد کهمسالی ا د د کلس د یلوزگی ملیکلرد .از احلوال او سلوال کلرد .گفتملد ملردی مسلیحی

د ایلن زمیملس نیلز نلامبردا بلود .ا شلا حتلی زملانی کلس

فرملود :مبلادا ایلن ملرد ا

مو د ضربت شمشیر ابن ملجم مرادی قرا گرفت بس فرزندش حسلن
ُمثلس کمید و اگر من د گهشتم او ا بس ک ضربت بکشید د برابر ضربتی کس بس من زده است (ابن
طقطقیی 54 : 1360؛ طبریی .)2689/6 :1375

مبارزه با نابرابریهای اقتصادی
عدالت اقتصادی ا گاه بسیا مهمی د سیره عملی و نظری املام عللی

دا د .فربلس شلد
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بخشی از امعس بر اثر برخو دا ی بیشتر از بیتالمال است کس بس موازاع آ فقر د بخش اعظم
امعس پد د میآ د .این امر بمیا های اقتصادی امعس ا د هم ختس و مانع از جحقق عدالت

اقتصللادی خواهللد شللد .اگرچللس از ممظللر سللرما سدا ی پد للد آمللد اقلیللت سللرما سدا مز للت جلقللی

میشود اما این مسئلس با نگاه اسالمی و عللوی بلس اقتصلاد د جضلاد اسلت .املام عللی
مسائل اقتصادی جالش کرد جا عدالت ا برقرا سازد.

د ملو د

د زمیمس عدالت اقتصادی مهمترین اقداماع امام مبا زه با انحرافاع پیشینی ساده ز سلتیی

ممانعللت از بهللرهگیللری نللا وای اطرافیللا از بیللتالمللالی جقسللیم عادالنللس بیللتالمللالی عللدالت د

د افت مالیاعی مبا زه با اسرا و همچمین کمک بس ضعفا و مستممدا بود.
 .0مبارزه با انحراف اقتصادی پیشین

د دو ه خلفای سابق انحرافاجی د مسائل اقتصادی پد د آمده بود و بخش کوچکی از سلرا

ع للر بیش للتر ث للروع امع للس ا د اختی للا داش للتمد .ام للام ب للس وی للژه د م للو د دو ه خلیف للس س للوم و
سوءاسللتفاده بمللیامیللس فرمللود« :خو شللاوندا پللد ی او از بمللی ّ
امیللس بللس پللا خاسللتمد و همللراه او
بیتالمال ا خو دند و بر باد دادندی چو شتر گرسمسای کلس بلس لا گیلاه بهلا ی بیفتلدی عثملا

آ قد اسرا کرد کس سما بافتس او باز شد و اعمال او مردم ا برانگیخت» (نه البالغسی خطبس
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 .)3بمابراین نخستین مسئلس د ا جباط با عدالت اقتصادی مقابللس بلا انحرافلاجی بلود کلس د دو ه
خلفای پیشین پد د آمده بود.
بعد از آ کس علی

زمام امو ا د دست گرفتی برخی از آ حضرع خواسلتمد کلس عطلف بلس

ماسبق نکمد و کا ی بس گهشتس نداشتس باشدی اما آ حضرع د وز دوم خالفت خود بلا قاطعیلت

جمام فرمود :سوگمد بس خدا اگر مالی ا کس عثما بخشیده بیابم بس ماللک آ بلاز ملیگلردانم؛ ا گلر

چس از آنهای ز ها شوهر داده و کمیزا خر ده شده باشمد (نه البالغسی خطبس  .)15امام املوالی ا
کس عثما بس عموا پاداش بس برخی از مسلمانا داده بود پس گرفت و بس بیتالمال بازگرداند.

عثما زمینهایی بس جیول بس برخی افراد بر ستس داده بود کس ثروع سرشا ی بلرای آنهلا د پلی

داشت .امام این زمینها ا نیز از جیولدا ا پس گرفت (مسعودیی .)710/1 :1374
18

 .3زندگی همسطح فقیرترین افراد جامعه

وش امام علی

سادهز ستی و امتملاع از بهلرهبلردا ی شخصلی از بیلتالملال مسللمین بلود.

امیرالمللؤممین د ا للام خللو ش امللس نللو نپوشللید و ملللک و مللالی نیمللدوخت (مسللعودیی :1374

 .)778/1سادهز ستی امام د جا خ مشهو است .ها و بن عمتره از پد خود نقل کلرده بلود کلس

د فصل زمستا علی ا د دم کس پالسی بر جن کرده بود و از سرما بر خلود ملیلرز لد و ایلن وپلوش
کهمس ا با خود از مد مس آو ده بلود (ابلن اثیلری  .)236 /10 : 1371املام پلس از مهلا رع بلس کوفلسی

حاضر نشد د دا الحکومس اقامت کمد و د خانسای ساده سکمی گز د .غها و لبا

امام نیلز سلاده

بوده و حتی از انسا های با اوضاع اقتصادی متوس و ضعیف د زما خودش هم سادهجر بود.
امام از بیتالمال کوچکجرین بهرهبردا ی شخصی نمیکرد .ا شا د مالقاعهای خصوصلی از

شمع شخصی بس ای شمع بیتالمال استفاده میکرد .سطح اقتصلادی املام عللی

د دو ا

خالفتشللا بسللیا پللایین بللود و ا شللا هیچگللاه از بیللتالمللال سللهمی بللرای خللود و خللانوادهشللا

برداشلت نکلرد .امللام جلأمین سلطح معیشللت ملردم ا ملد نظللر داشلت (چپلرای  .)100 :1388پللس از
شهادع امامی فرزندشا امام حسن

اعالم کردند کس علی

بس ز هفتصد ا هشتصلد د هلم

چیز د گری از خود باقی نگهاشتس است (طبریی .)2699/6 :1375
 .2مبارزه با تجملگرایی و انحرافات اقتصادی کارگزاران

امام

کس خود بس دو از ججمل زندگی میکردی سادهز ستی ا بس کا گزا ا خود جوصیس کلرده

و بللس مبللا زه بللا ججملللگرایللی کللا گزا ا خللود اقللدام کللرد .نامللسهللای ز للادی از ا شللا د سللرزنش
مهمانی ثروجممدا سرزنش کرد (نه البالغس :نامس .)45
امام

با سوءاستفاده مالی کا گزا ا حکومتی قاطعانس برخو د میکرد .ا شا چمدین جن از

کا گزا ا خود ا بس سب ،سوءاستفاده مالی از بیتالمال برکما کرد .از ملس آنهلا ممله بلن لا ود

حا کم اصطخر بود کس بس سب ،خوشگه انی و اجلال املوال عملومی برکملا شلد ( عقلوبیی :1375

 .)204/2همچملین بلس ابلن فاعلس حلا کم اهلواز دسلتو داد ابلن هرمللس مسلئول بلازا ا فلو ا برکمللا

کللرده و او ا بللس سللب ،جضللییع حقللوق مللردم زنللدانی کمللد (قاضللی نعمللا ی  .)532-533 :1383از
ملس ا شا د نامسای بس ز اد بن ابیس حا کم فا

فرمود« :بس خدا سوگمد میخو می سلوگمدی

است کس اگر بس من خبر سید کس د غمائم مسلمانا بس اند و ا بسیا ی خیانت کردهای چملا

اصول حکمرانی امام علی در برابر نابرابری اجتماعی

کللا گزا ا ججملللگللرا مو للود اسللت .حتللی عثمللا بللن حمیللف حللا کم بصللره ا بللس سللب ،حضللو د

بر جو سخت گیرم کس جهیدست شوی و هز مس زندگی بر دوشت سمگیمی کمد و حقیر و خوا گردی

و السالم» (نه البالغسی نامس .)20

امام خود از اسرا ابا میکرد و از اسرا کا گزا انش نیز للوگیری ملیکلرد .ا شلا د ناملس بلس

ز اد بن ابیس کا گزا فا

نوشت« :ای ز اد از اسرا بپرهیز» (نه البالغسی نامس .)20

 .4عدم استفاده اطرافیان از بیتالمال

مسئلس د گری کس امام

ا با خلفای سلف و خلف متمایز میسلاخت ممانعلت از بهلرهگیلری
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نزد کا از بیتالمال و عا ت عدالت د این زمیمس بلود .ایلن فتلا املام الگلوی مطللو

عدالت اقتصادی د امعس اسالمی شلد .فتلا املام

عا لت

بلا براد شلا عقیلل نمونلسای از ایلن الگلو

بود .عقیل از براد ش کس خلیفس ها اسالم بود د خواست صد هلزا د هلم از بیلت الملال کلرد جلا

بدهیها ش ا بپردازد .اما املام آهلن گداختلس ا بلس بلد او نزد لک کلرد (ابلن شهرآشلو ی :1412

 )108-109/2و نش للا داد ک للس د پاس للدا ی از بی للتالم للال جف للاوجی می للا خو ش للا و غریب للسه للا
نمیگها د .داستا دختر امام علی
امللام

کس گرد بمدی از بیتالمال قرض گرفتس بود و واکمش جمد

(ابللن شهرآشللو ی  .124/2 :1412طبللریی  ) 2968/6 :1375نیللز قابللل جو للس اسللت.

ا شللا بللس زمامللدا ا خللود نیللز د مللو د سوءاسللتفادههللای خللواص و نزد کللا هشللدا مللیداد:

«زمامدا ا

ا خواص و نزد کانی است کس خودخواه و چپاولگرند» (نه البالغسی نامس .)53

 .3عدالت علوی در تقسیم بیتالمال

کی از اصالحاجی کس امام علی

د زمیمس اقتصادی بسو ود آو دی جقسیم عادالنس بیتالمال

بود .د دو ه خلفای سلف برخی شخصیتهای نزد لک بلس پیلامبر

و خلفلا سلهم بیشلتری از

بیتالملال بلس خلود اختصلاص ملیدادنلد .و ود غملا م حاصلل از فتلوح سلب ،پد لد آملد شلکا
طبقلاجی د امعلس اسلالمی شلد .بللسطلو ی کلس مقلا

بلا فقللر بخشلی از امعلسی اقلیتلی ثروجممللد و
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بسیا مرفس پد د آمدند .برای نمونس زبیر بن عوام هزا برده داشت (ابلن کثیلری  )348/5 :1419و
طلحس د گر صحابی پیامبر

(ذهبیی .)33/1 :1419
وش امام

نیز د انبا ش ک میلیو و دو ست هزا د هم پول نقد داشت

د زمیمس جقسیم بیتالمال متفاوع از خلفای سللف و مبتملی بلر عا لت علدالت

بللود .د ابتللدای خالفللت امللام علللی

عللدهای از اصللحا خدمتشللا

سللیدند و گفتمللد بخللش

بیشتری از بیتالمال ا د اختیا بز گا قرا دهد جا جمایل بیشتری بس امام

پیدا کممد .امام از

این کا ابا کرد و فرمود اگر اموال خودم نیلز بلود بلین افلراد بلس علدالت فتلا ملیکلردمی د حلالیکلس
ایللن امللوالی مللال خداسللت (ابللن ابللی الحد للدی  .)203 /2 :1378امللام علللی

بیللتالمللال ا

بسصو ع مساوی میا مسلمین جقسیم کرد .کی از مشهو جرین این موا د مربوط بس عطا داد
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مساوی بس سلهل بلن حمیلف از بز گلا صلحابس و غلالم او بلود کلس ملو د اعتلراض سلهل واقلع شلد.
امام

فرمود عطای شما مساوی است و جمها ملال برجلری انسلا هلا نلزد خلدا جقلوا اسلت (ابلن

شهرآشو ی  .)37 /7 :1412د مو دی د گر نیز مالیاع اصلفها بلس املام سلید .ا شلا املوال ا

بس هفت بخش مساوی جقسیم کرده و بس امرای قبایل داد جا میا افراد قبیلس خود جقسیم کممد.

میا اموال قرص نانی پیدا شد کس امام آ

ا نیز بس هفلت قسلمت مسلاوی جقسلیم کلرد و بلس املرا

داد (ابن اثیری  .)236/10 :1371عدالت علوی د زمیمس جقسیم بیتالمال بس اندازهای شهره بود
کس احمد بن حمبل نیز امام علی

ا بس عدالت میا مردم و جقسیم عادالنلس بیلتالملال سلتوده

است (ابن شهر آشو ی .)123/2 :1412
 .6عدالت در وصول مالیات

مسللئلس د گللری کللس امللام علللی

و وش اقتصللادی او ا متمللایز از د گللرا مللیسللاخت وش

ا شا د د افت مالیاعها بود .ا شا د این زمیمس نیز دادگری ا پیشس خود ساختمد و از سلتم

د نامسای بس کا گزا ا مالیاجی نوشلت :هرگلز

کا گزا ا مالیاجی بر مردم لوگیری کردند .امام

کسللی ا از نیازممللدی او بللاز ندا للد و از خواسللتسهللای مشللروعش محللروم نسللاز دی بللرای انجللام

نیازها شللا شللکیبایی بو ز للدی کللس شللما خزانللسدا ا

عیللت و وکللیال امللت و سللفیرا پیشللوا ا

هستید .هلیچ کلس ا بلس سلب ،نیازمملد ش مرنجانیلدی و از خواسلتساش بلاز ندا لد .بلرای گلرفتن

مالیاع امس جابستانی و زمستانی مردم و ا چا پایی کس با آ کا میکممد ا بمده آنها ا نفروشید.
برای گرفتن د همی کسی ا جاز انس نزنید و بس اموال هیچ کسی چس مسللما نملازگزا و چلس ذملی
 .7کاهش فاصله طبقاتی

کمکهای اقتصادی شخصی امام عللی

بلس ضلعفا خصوصلا تیملا و مسلتممدا با هلا د

مملابع جلا خی گللزا ش شلدهاسللت .ا شلا جللالش کردنلد جللا سلطح زنللدگی فقلرا ا بهبللود بخشلمد جللا

فاصللس طبقللاجی آنهلا بللا طبقلاع مرفللس کلم شللود .املام

بللرای کملک بللس فقلرا بللاغ خلود ا فرختمللد

(فتال نیشابو یی  .)124/1 :1366ا شا کا گزا ا خود ا نیز بس کمک فقرا فلرا ملیخوانلد .املام

د نامس بس مالک فرمود« :بخشی از بیتالمال و بخشی از غللسهلای زملینهلای غمیمتلی اسلالم ا
د هر شلهری بلس طبقلاع پلایین اختصلاص بلده» (نهل البالغلسی ناملس  .)53املام عللی

حتلی د

بس للتر ش للهادع ب للس فرزن للدانش د م للو د تیم للا و ض للعیفا س للفا ش ک للرد (مس للعودیی :1374

 .)773/1ا شا فرمود« :زنها ی د و شا و مستممدا
باشید» (ابوالفر اصفهانیی .)53/1 :1339

اصول حکمرانی امام علی در برابر نابرابری اجتماعی

دست نزنید (نه البالغسی نامس .)50

ا د ابید و با آنها د غم و شادی شلر ک

نتیجه
پیشرفت امعس اسالمی مستلزم برقرا ی عدالت است .د اسالم عدالت از مبانی اساسی آیین

ملکدا ی جلقی میشود .بهتلرین الگلوی نظلری و عمللی علدالت د امعلس اسلالمی املام عللی

است .دادگری علوی با جو س بس ممابع جا خی و با جکیس بر نه البالغس قابل بر سی است .عدالت
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علوی از نظر جئو ی مفهوم عدالت ا با و میسازد و الگوی مطلوبی از عدالت محو ی د امعس
اسالمی ا ا ائس میکمد .عدالت از ممظر علوی د سس بخش سیاسیی ا تملاعی و اقتصلادی قابلل

بر سی است .از ممظر سیاسی امیرالمؤممین د جکاپوی گماشتن حکام شا ستس و ا رای دادگلری
سیاسی بود .از ممظر ا تماعی امام

د پی گسترش عدالت از طریق جقو ت همبستگی امعس

اسالمیی بدو جو س بلس جفلاخراع قبیللسای و نلژادی و بلا جأ کیلد بلر مؤلفلس شا سلتگی بلود .از نظلر

اقتصادی نیز امام علی

د صدد شد سطح فاه اقتصادی و مدد بس مظلوملا بلود و د زمیملس

عطا و مقر ی نیز برابری ا اصل قرا داد و ز ادهطلبی قبیللسای ا بلس دو افکملد .مهلمجلرین ملانع
ا رای عدالت خوگیری اعرا با جفکراع قبیلسای و ججمع ثروع و قد ع د دسلت برخلی سلرا

قبایللل عربللی بللود .از ایللن و کللی از مهمتللرین اقللداماع امللام
زمیمسهای سیاسیی ا تماعی و اقتصادی بود.
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مبللا زه بللا جبعللیض و فسللاد د
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جهرا ی انتشا اع عطا د.

_ رداقی ر ()1379ی امام عللی

چاپ دهمی جهرا ی چاپخانس سو ه.

صلدای علدالت انسلانیی جر ملس سلید هلادی خسروشلاهیی

_ ودهی مال ()1383ی اوضاع ا تماعی-اقتصادی موالی د صد اسالمی جر مس مصطفی با ی
و مسلم زمانیی چاپ دومی جهرا ی نشر نی.

_ چپللرای محمللد عمللر ()1388ی دولللت فللاه اسللالمی و نقللش آ د اقتصللادی د کتللا گفتا هللایی د

مالیللس عمللومی د اسللالمی گللردآو ی محمللود ولیللدی جر مللس داوود ممظللو ی جهللرا ی انتشللا اع

دانشگاه امام صادق

اصول حکمرانی امام علی در برابر نابرابری اجتماعی

_ جمیملی آمللدیی عبدالواحللد بللن محمللد (1410ق)ی غلر الحکللم و د الکلللمی جحقیللق سللید مهلدی

.

_ حر عاملیی محمد بن حسن (1403ق)ی وسایل الشیعسی چاپ ششمی جهرا ی مکتبس االسالمیس.
_ د مو یی ابن قتیبس ()1380ی امامت و سیاستی جر مس سید ناصر طباطباییی جهرا ی ققمو .
_ ذهبیی شمس الدین (1419ق)ی سیر اعالم المبالءی بیروعی مؤسسس الرسالس.

_ شر عتمدا زایریی نو الدین ()1379ی «عدالت د اند شس سیاسی امام علی »ی پژوهشهای
ا تماعی اسالمیی قمی دانشگاه باقرالعلومی سال سومی شما ه ازدهمی .44 -16
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_ طبللریی محمللد بللن ریللر (1375ش)ی جللا خ طبللریی ابوالقاسللم پا مللدهی چللاپ پللمجمی جهللرا ی
انتشا اع اساطیر.

_ علی ا کبریی محملد حسلین ()1390ی سیاسلتهلای ملالی املام عللی ی قلمی پژوهشلگاه عللوم و
فرهم

اسالمی معاونت پژوهشی دفتر جبلیغاع اسالمی حوزه علمیس قم.

_ فاخو یی حما ()1361ی جا خ ادبیاع زبا عربیی جر مس عبدالمحمد آ تیی جهرا ی جو .

_ فتللال نیشللابو ی ()1366ی وضللس الللواعظین و بصللیرة المتعظللینی متللر م محمللود مهللدوی
دامغانیی جهرا ی نشر نی.

_ قاضی نعما (1383ق)ی دعائم االسالمی جحقیق آصف بن علی فیضیی قاهرهی دا المعا
_ لطیفیی مهدی ()1381ی د

خوشرو.

.

هایی از حف بیتالمال د سیره عملی امام علی ی قمی انتشا اع

_ لیثی واسطیی علی بن محمد ()1376ی عیو الحکم و المواع ی قمی دا الحد ث.

_ مرجضویی محمد ()1393ی امیرالمؤممین و مخالفا سیاسی اوی مشهدی نشر یوسف فاطمس.

_ مسعودیی ابوالحسن علی بن حسین ()1374ی مروج الهه ،و معاد الجوهری جر مس ابوالقاسم
پا مدهی چاپ پمجمی جهرا ی انتشا اع علمی و فرهمگی.

_ مطهریی مرجضی ()1354ی سیری د نه البالغسی چاپ دومی قمی دا التبلیغ اسالمی.
سال پنجم ،شمنناره نهم ،پاییز و زمستان 1398
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_ ممقللریی نصللر بللن مللزاحم ()1370ی وقعللس الصللفینی جر مللس پرویللز اجللابکیی چللاپ دومی جهللرا ی
انتشا اع و آموزش انقال اسالمی.

_ نه البالغس ()1395ی جر مس محمد دشتیی قمی موسسس فرهمگی جحقیقاجی امیرالمؤممین

.

_ عقللوبیی احمللد بللن ابللی عقللو ( )1371جللا خ عقللوبیی جر مللس محمللد ابللراهیم آ تللیی چللاپ
ششمی جهرا ی انتشا اع علمی و فرهمگی.

