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 چکیده:

ست که  سؤال ا سخ به این  این تحقیق به دنبال پا

آیا امکان استتراراا الیوی استتامی ام حکمرانی 

سش،  سخ مثبت به این پر صورت پا وجود دارد و در 

ام چه اصول رفراری و نیز  الیوی حکمرانی اسامی

 کند؟هایی تبعیت میارمش

نیارنده، الیوی حکمرانی مبرنی بر نصتتتوق مقد  

کند که عاوه بر معرفی می «گراتعالی»را الیویی 

مین سعادت آن جهانی پی تأسعادت این جهانی، در 

 ت خود نیز هست. معامجامعه تحت 

 عواملی چونه های مقاله حاکی ام آن است کیافره

اجرهاد در برابر نص و در نریجه، اسرقرار نظام 

خافت و بعد ام آن نیز با روی کار آمدن خلفای 

اموی و عباستتی، مستتیر حرکت جامعه استتامی ام 

سرقرار ریل صت ا شد و فر صلی خود خارا  گذاری ا

گرا چندان فراهم نیردید. با این حکمرانی تعالی

یز و ن)ق(حال، الیوی حکمرانی رستتول مکرم استتام

تواند ، می)ع(دوره خافت چهارستتاله امیرالمومنین

به عنوان موارث عظیم فکری برای اجرهتاد در 

شان مورد نظر محققان قرار گیرد تا با  سیره ای

های های بنیادین آن، تاشتکیه بر اصتتتول و ارمش

ریزی ستتاخرار یک نظام ستتیاستتی تئوریک برای پی

 سامان پذیرد.
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 مقدمه

 ینمسلمانان پس از پایان آخراجتماع تاریخی 

معروف به در محلی  )ص(حج رسوو م مکرم اسووالم

و والیت  و رسوومی عم می اعالننیز غدیر خم و 

منووانا امووام علی بن وصوووووایووت امیر م 

)صلی هللا ت سط رس م مکرم اسالم )علیه السالم(ابیطالب

هجری  10الحجه سووووام در هجدهم ذی علیه و آله(

رخدادهای تاریخ ترین مهم شک یکی ازا بیقمری

م رد اتفاق همه  صوووودر اسوووالم اسووووت  ه

اسالمی قرار گرفته فرق نگاران و علمای تاریخ

ست. شینی امام  1ا سئله جان ص ص م هرچند در خ

تاریخی این حادثه تنها م رد  )علیه السوووالم(علی

ست  ستناد نی سالمقابل ا س م مکرم ا صلی هللا و ر (

وصووایت  در م اقع متعدد بر حقانیت علیه و آله(

شان  شته تأ یدای سئله دا اندا با این حاما م

یر و  یفیت وق ع این حادثه بر سندیت این غد

 بخشد.می م ض ع اهمیتی ویژه

اسوووالمیا بین مذاهب  فارغ از اختالفات  المی

شاهده پذیر سلب  حقیقت م در تاریخا حا ی از 

بعد از وفات  )ع(والیت و وصووایت از امام علی

ت سووط  و پیدایش نظام خالفتاسووت  )ص(پیامبر

م جبات ب د  ه  ایطریقهاصوووحاب حل و عقد 

تاریخ تح الت اسووالم در دوره تغییر در روند 

س م ا زمانی پس شت ر را فراهم  )ص( رماز درگذ

هر نح ا با قتل خلیفه سووو ما و  به .آورد

سلمین بر خالفت امام علی تاج صرار م ماع و ا
حکمرانی ت حیدی  طالیی ازای شوواهد دوره ا)ع(

ستیم. هرچند عمر این د سالم ه وران در جهان ا

شانا دوره شهادت ای سطه  ای   تاه ب دا به وا
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گردآوری اسوووناد تاریخی اثبات و نیز جزتیات 

وق ع حادثه غدیر نزد اعالم اهل سووونت پرداخته 

تن از صحابه  110ن یسنده در این  تاب به  است.

نفر از تابعین پیامبر  ه حدیث غدیر را  ۸۴و 

تن از  ۳۶0 ند. آنگاه اند اشوواره میروایت  رده

غدیر از قرن دوم تا چهاردهم را  راویان حدیث

 .شماردبرمی



سل ک ش ولی   احکمرانیدوره ان در رفتاری ای

حکمرانی شایسته از تأثیرات شگرفی بر مفه م 

 . نظرگاه اسالمی داشته است

س سیا شه  شیعی در واقعا اندی با تکیه بر ی 

 ا)ع(والیت و وصوایت حقه امام علی بن ابیطالب

 د را بر اساس آن ق ام بخشیده است؛اص م خ 

ست  ه  سی امامیه این در حالی ا سیا شه  اندی

مام علی فرصووووت  )ع(پس از دوره حکمرانی ا

دن اصوو م اندیشووه تی  ریالچندانی برای عم

و تنها در چند برهه  است سیاسی خ د نداشته

هایی شوویعی بر سوور  ار ی   تاها حک متزمان

ت ان آن را برابر با  ه الزامًا نمی اندآمده

ست در دوره . شی ه حکمرانی مطل ب عل ی دان

صر و  ستقرار نظام معا سالمی در ایرانا با ا ا

ی یک الگ ی ریزبرای پیو عملی های نظری تالش

س م مکرم  سیره ر سته مبتنی بر  شای حکمرانی 

سالم شانمکتب و  )ص(ا سالم()علیهماهل بیت طاهرین  ال

طرح نظام سیاسی  ه است؛افزایش چشمگیری یافت

نظام  تأسوویسو والیت فقیه مبتنی بر مح ریت 

ا )ره(از سووو ی امام خمینیجمه ری اسوووالمی 

 دردوره اخیر نم د نظری و عملی ترین بارز

ستقرا شیعی برای ا سی  سیا ر یک الگ ی فقه 

حث  ته ب مطل ب از حکمرانی اسووووت  ه الب

نا امی  یا  یت  آن در پیرام ن میزان م فق

حکمرانیا م ض ع از مطل ب  یسازی الگ یپیاده

ت اند به ط ر این ن شووتار نیسووت و خ د می

  ارشناسی قرار گیرد. هایمجزا محل بحث

مه این در مقدمسوووئله دیگری  ه الزم اسوووت 

های م رد ت جه قرار گیردا تح الت دههن شتار 

منجر به اخیر در عرصه سیاست جهانی است  ه 

جاری و انتقادی نسوووبت به  طرح نظریات هن

للی معاصوور گردید. از المبینمفروضووات نظم 

پیرام ن حکمرانی خ ب ث بحووهمین منظرا 

مباحثی اسووت  ه ترین امروزه یکی از چالشووی

س سیا سان قرار تم رد ت جه  ستشنا  .گرفته ا

یک و اسووتقرار لذاا بحث پیرام ن طرح نظری 

هد از حکمرانی  ی م فقالگ  جارگرا و متع هن



ص لی چ ن رهایی شیا اخالقبه ا گرایی و ... بخ

های سووویاسوووت از م ضووو عات جدی در پژوهش

 الملل است.بین

ساس بر س االا این مقدمه ا ش د مطرح می تاین 

 )ع(خاصا مکتب اهل بیت  ه آیا اسالم و به ط ر

ته یت ارا م فقی از حکمرانی  الگ ی از ظرف

؟ برخ ردار اسووت شووایسووته به جهان معاصوور

ها و اصووو م بنیادین الگ ی حکمرانی م لفه

ست؟  سالمی چی شه ا سته در اندی سخ شای برای پا

س  ضمن اما محقق تالش میبه این  مراجعه  ند 

مبانی فکری و عملی نیز و غدیر  به نص خطبه

های به تبیین م لفه )ع(ام علی بن ابیطالبام

 کمرانی شایسته بپردازد.ح

سیدر بحث روش محقق در پی تحمیل و  نیز شنا

 هووای غربی حکمرانی مطل ب برانطبوواق ارزش

ست سالمی حکمرانی نی چرا ه تعاریف . الگ ی ا

یا  هانی  نک ج با جامع غربی همچ ن  م ج د م

للی پ م پیرام ن حکمرانی خ ب المبینصندوق 

شوووناسوووانه و به علت تمایز در وج ه معرفت

شووناسووانه با اصوو م بنیادین اندیشووه هسووتی

های ت اند معیار صدق و  ذب گزارهاسالمیا نمی

درواقعا روش حووا م بر تحقیق قرار گیرد. 

ست  صدد آن ا ست و در شافی ا شی ا ت مقالها رو

 «راگتعالی حکمرانی»های به تبیین شووواخصوووه

  بپردازد.

عالی نده تعبیر حکمرانی ت گار گرا را در ن

هات  چرا ه  نظری خ د قرار داده؛ ان ن ت ج

ست هدف غایی از  سیسبر این باور ا حک مت  تأ

عالی  عد مت یدیا پرورش ب ندیشووووه ت ح در ا

هاست. از این روا منطق  نش در اندیشه انسان

ورزی با الگ ی لیبرالیسووتی ت حیدی سوویاسووت

های بنیادین جهان معاصوور تفاوت مح رانسووان

 دارد.

 

 مفهومی:  تمهیدات -1

 گراتعالیحکمرانی  -1-1



حکمرانی های قبل از ورود به تبیین شوواخصووه

ا الزم اسووت بر مفه م حکمرامی خ ب گراتعالی

به عن ان مفه م مشابه در ادبیات سیاسی غرب 

بپردازیم. چنانچه مشوووواهده خ اهد شوووودا 

شترا ات باالیی میان این  دو مفه م برقرار ا

ما بانی  اسووووتا ا لت م به ع با این وج دا 

پیامدها شناختی متفاوتا شناختی و معرفتهستی

ابهی از این دو تعریف به  ار ردهای مشوووو 

 آید.دست نمی

هایی م لفهبه ط ر  لی حکمرانی خ ب در قالب 

گ ییا احترام به حق ق بشر و رعایت چ ن پاسخ

س سا شفافیتا ح شار تا  یت به نیاز قان نا م

مندیا راا حسووابدهیا حک مت قان نا قاعدهفق

های سیاسیا  اهش فساد و تضمین اینکه اول یت

اجتماعی و اقتصووادی بر اسوواس اجماع جمعی 

عی ضووی و مرزبانا اسووتا طرح گردیده اسووت )

یک از  (.120-119: 1۳95 با این وج دا هیچ 

هاا همچ ن نهادهای مرجع در تبیین این شاخصه

للی پ ما ادعایی المبیننی و صندوق بانک جها

سان سعادت ان ضمین  شتهدایر بر ت اندا ها ندا

بلکه این ام ر دستاویزی برای اعمام مداخالت 

ست  ش رهایی ا حدا ثری در ام ر داخلی دیگر  

اعطایی از سووو ی این های  ه نیازمند  مک

ستند. درواقعا دریافت هرگ نه  مک  نهادها ه

ن   بووه م نهووادهوواا  ین  رعووایووت  از ا

اسوووتانداردهایی اسووووت  ه ذیل هر یک از 

انوود و تعریف و تعیین  ردههووا م لفووه

ش رها در چارچ ب  شی ه حکمرانی   سیله  بدین 

ص ما ق اعد و رویه گیرد  ه می سامانهایی ا

یاسووووت ظام مطل ب سووو های ن هاد های این ن

 داری جهانی است.سرمایه

ستاا  معتقدندا برخی از منتقدان در همین را

للی پ ما با المبیننهادهایی چ ن صوووندوق 

شار خ د  ضاع برای بدهکارانا ف ش ار  رن او د

دهد تا آنها را می افزایشها را بر این دولت

وادار به انجام تغییرات م رد نظر صوووندوق 

مالی  های  هاد گاه  لیا ن یک ن ند. در   ن



ها برای دستیابی به وامای للیا وسیلهالمبین

هسووتند  ه چ ن سووالحی در دسووت و شوورایطی 

-107: 1۳۸۳ ند )تبا می تروریسووم مالی عمل

ا اقتصاددان و استاد (199۸)(. جفری سا س 106

صووندوق »معتقد اسووت نیز دانشووگاه  لمبیاا 

ست  ه با آن وزارت راابزللی پ م المبین ی ا

ش رهای داری ایاالخزانه ت متحده آمریکا در  

-shchs, 1998: 16« ) ندمی ت سووعه دخالت در حام
21.) 

لووذاا حکمرانی مطل ب از نظر این مجووامع 

برای اعمام فشووار بر ای للیا وسوویلهالمبین

تغییرات در نظم   شوو رها در راسووتای اعمام

صادی و نیز حت سی داخلی دیگر اقت سیا ی نظم 

سی المبینبازیگران نظام  ست. لذاا برر لل ا

للی در خصووو ص میزان المبینآمارهای مراجع 

صاحب ثروت جهان  فقرا صد ت صله طبقاتیا در فا

شان از  بین گروه معدودی از افرادا و ... ن

ست سیا صادی نئ  لیبرالی آن دارد  ه  های اقت

للی در دستیابی المبینحا م بر این نهادهای 

هداف اعالمی از پیگیری الگ ی حکمرانی  به ا

 خ ب نام فق ب ده است.

ستق ش اهد تاریخی در زمینه ا رار در مقابلا 

یک الگ ی حکمرانی  ه به ط ر جامعا سووعادت 

مان را  یدا  تأمیندنی ی و اخروی مرد ما ن

سالمی با  سی ا سیا شه  سیسوج د دارد. اندی  تأ

شکل سرآغاز  گیری یک حک مت نب ی در مدینها 

ثیرگذار ت حیدی را در جهان رقم زد. تمدن تأ

سعی  شدین هر یک  شان نیز خلفای را بعد از ای

این حک مت ن پا داشووتند ای هدر تق یت پایه

مت  عا طه اوج این حر ت در دوران ز  ه نق

ین ن م م  ل یرا م م د دارد.  )ع(ا قعن ا دروا

ست سیا سالمی  ورزیا عالوه حکمرانی در الگ ی ا

شریا به  تأمینبر  سعادت این جهانی جامعه ب

شان نیز تأمیندنبام   سعادت حیات اخروی ای

 باشد.می

 

 اندیشه غدیر: -2-1



سته  سک به آن از د شه غدیرا تم مراد از اندی

ست م لفهاز  ص م بنیادین ا هاا هنجارها و ا

و تشوکیل  )ص( ه هدف از بعثت نبی مکرم اسوالم

شکیل سالمی را ت دهد. از این روا می حک مت ا

غدیر به عن ان یک نقطه عطف تاریخیا مسوویر 

سیم سالمی را تر  ند. بر می حقیقی حر ت امت ا

رسووالت ایشووان در یرا تداوم مبنای خطبه غد

 نم د )ع(علی بن ابیطالبامام  والیت و وصوایی

صهمی شاخ صاء  های یابد. لذاا محقق برای اح

اعالنی های ا به  نشگراتعالیالگ ی حکمرانی 

مالی نبی مکرم مام علی بن  )ص(و اع و نیز ا

  ند.می مراجعه )ع(ابیطالب

 

فلستتتفه بعثت انبیا  و تشتتتکیل حکومت  -3-1

 توحیدی

های حکمرانی قبل از ورود به بررسوووی م لفه

سی  ست به ط ر مجمل به برر ستها الزم ا شای

ترین فلسوووفه بعثت انبیاء به عن ان اصووولی

شکیل  ضرورت ت  ارگزاران نظام ت حیدی و نیز 

یکی از  )ع(حک مت پرداخته شووو د. امام علی 

دالیل ارسوووام رسووو الن الهی را بازگشوووایی 

درواقعا  1 ند.می خرد الهی معرفیهای گنجینه

م وحی و ارسوووام انزادالیل ترین یکی از مهم

شری و زدودن آن  ساختن عقل ب شک فا  س النا  ر

ست. بر همین  از هرگ نه پیرایه و انحرافی ا

ش سفه ت ساسا فل کیل حک مت در نگاه ت حیدیا ا

سوووازی برای به فعلیت رسووواندن هرچه زمینه

شتر ظرفیت شناخته عقل های بی شری نا برای ب

  شناخت است.ل به نی

نیاز  ایکی دیگر از دالیل فلسفه بعثت انبیاء

به  استقرار حک متضرورت مردم به زمامدار و 

 در نب دشووکا عن ان یک اصوول عقلی اسووت. بی

نظام متمر ز و دسوووتگاه اجرایی و نظارتی 

گیرد و می  ارآمدا هرج و مرج جامعه را فرا

                                                           
لهم دفاتن  روایثیرسله ... ل همیفبعث ف 1

 (1خطبه بالغها النهجالعق م )



ضعیت طبیعی فراهم شبیه به و ضعیتی   آوردمی و

آن در اثر برجسووته خ دا ل یاتانا هابز   ه

 ند. لذاا می معرفی« جنگ همه علیه همه»را 

ش ر ) صادی   آوری جمعام ری چ ن مدیریت اقت

یت مامب فاه نیز و  (ال یت و ر جاد امن از ای

بالغها النهج) ادله تشکیل حک مت استترین مهم

. همین امر بر ضوووورورت وج د (40خطبووه 

ص انحکمران صحه گذارده  ه شایسوته و  الح 

ترین شووایسووته اتردیدا انبیاء و صووالحینیب

 افراد برای تصدی آن هستند.

در نگاه ت حیدی یکی دیگر از ادله فلسوووفه 

شکیل حک متا  شانه»ت حق و های بازگرداندن ن

دین خدا؛ ظاهر نم دن اصوووالح در سووورزمین؛ 

ندگی مردم؛  یت در ز جاد امن اجرای و نیز ای

  «فرام ش شوووووده خووداق انین و مقررات 

اسووت. تنها در این  (1۳1خطبه بالغها النهج)

ت ان جامعه را از خطر گمراهی و می صووو رتا

 فساد و تباهی نجات بخشید.

سئله دیگر در باب  سفه م ستقرار حک مت فل ا

ست. زمامدار در  سالمیا تربیت معن ی مردم ا ا

اندیشووووه ت حیدیا عالوه بر وظایف حک متیا 

سوویاسوویا اقتصووادی و  همچ ن صوویانت از نظم

امنیتی جامعها در قبام تربیت اخالقی جامعه 

نیز مسئ م است. رهایی بخشیدن بشر از قی د 

شر از جمله  صیانت از حق ق طبیعی ب ستم و 

 مقاصد تشکیل حک مت در اندیشه ت حیدی است. 

مام علی یت اخالقی  )ع(ا باب ضووورورت ترب در 

 جامعه ت سط زمامدار به تجربه خ یش اینگ نه

شاره شما به نیک یی زندگی » ند  ه: می ا با 

شما  س  نگهبانی   ردم و به قدر ت ان از هر 

دادم و از بندهای بردگی و ذلت شما را نجات 

شیدما تا های دادم و از حلقه ستم رهایی بخ

شما  سگزاری فراوان من برابر نیکی اندک  سپا

بسیار شما  ه های باشد و چشم پ شی از زشتی

 «و بووا بوودن لمس  ردمبووه چشوووم دیوودم 

 . (159خطبه بالغها النهج)



ا تشوووکیل حک مت نه تنها از نظر در مجم ع

بدیهی اسووووت بلکووه یکی از  اعقلی امری 

 اهداف رسووالت انبیاء عظام تلقیترین مح ری

چرا ه در سووایه اسووتقرار یک نظام  شوو د؛می

الهی اسووت  ه امکان تحقق یک جامعه آرمانی 

 ش د.فراهم می

 

سیمای کارگزاران شایسره در نظام معرفری  -2

 توحیدی

الزم برای ورود به های شوور ر از پیشیکی دیگ

سیمای  ارگزاران ا گراحکمرانی تعالی تبیین 

ستمکتب  تراز سالم ا شر  ت حیدی ا ستین  . نخ

الزم برای تشوووکیل حک مت اسوووالمیا تربیت و 

ست.  سالمی ا سازی برای  ارگزاری نظام ا  ادر

و نیز سویره  )ص(سو م مکرم اسوالمدر بیانات ر

 )ع(معصوو مین به ویژه سوویره عملی امام علی

های مختلفی برای  ارگزاران نظام شووواخصوووه

اسالمی اراته شده است  ه در ادامه به بررسی 

 پردازیم.ها میاین شاخصهترین مهم

 

ستتتیمای کارگزارن در بیان نبی مکرم  -1-2

 در خطبه غدیر )ق(اسام

و معتبر  مت اترخطبه غدیر  ه یکی از مت ن 

ست سالمی ا امام های ویژگیبیان به  نزد فرق ا

ه نم د تام و تمام و زمامدار جامعه اسالمی  

گر جل ه )ع(آن در شخصیت امام علی بن ابیطالب

 خصوواتصترین برخی از مهمپردازد. می ااسووت

 الم این بخش از جامعه اسوووالمی در  زمامدار

 ذیل است: به شرح )ص(نب ی

ستناد به عبارت -1-2-1  یهدیَ  یَفُهَ الَّذ» با ا

َملُ یَ اْلَحقِ  وَ  یِإلَ  ِطَل وَ  ْزِهقُ یُ ِبِها وَ  ْع با  یْنهیَ اْل

ُخُذُه فِ 
ْ
أ تَ ُها َوال نْ ُة الِتم   یَع مَ حکمران « هللا َلْ 

 بایست:می

 هادی به حق و داعی به هدایت باشد؛ -

و باشد در جامعه  یاز رواج نادرست مانع -

 تالش نماید؛ آن یناب دسازبرای 

 .در پیم دن راه حقداشتن استقامت  -



یاور  احکمرانبر مبنای خطبه غدیرا  -1-2-2

ست س م او ا ُهَ   ؛دین خدا و دفاع  ننده از ر

ِصُر دینِ هللا َوالْ  ُس ِم هللانا و از همین  مجاِدُم َعْن َر

فقط مختص به امام معص م  م منانامارت رویا 

ْعدی اِلَََحد   ؛اسووووت ِحلُّ ِإْمَرُة اْلُمْ ِمنیَن َب ال الَت
َ
أ

 .َغْیِرهِ 
پرهیز ار پا یزه و رهنمایی  احکمران -1-2-۳

شده اسوت شاد  َو ُهَ التَِّقی النَِّقی اْلهاِدی  ؛ار

 .اْلَمْهِدی

بایسوووت از شوووکیبایی و می حکمران -1-2-4

الَوِإنَّ َعِلی ًا  ؛سووپاسووگزاری برخ ردار باشوود
َ
أ

ُهَ اْلَمْ ُص ُف ِبالصَّْبِر َوالشُّْکِرا ُثمَّ ِمْن َبْعِدِه ُوْلدی 

 .ِمْن ُصْلِبهِ 
 ؛امامت سووو ای از پادشووواهی اسوووت -1-2-5

 .سََیْجَعُل َن اْلِْماَمَة َبْعدی ُمْلکًا َو اْغِتصاباً 

امامت همان صوورا  مسووتقیم اسووت و  -1-2-6

ستی و نتیجه حکمرانی اماما  راهنمایی به در

َتقیُم الَّذی  ؛راسووتی اسووت راُ  هللا اْلُمسووْ َنا صووِ
َ
أ

ْلدی  ْعدی. ُثمَّ ُو ِعِها ُثمَّ َعِلی ِمْن َب با ِباتِ  َمَرُ ْم 
َ
أ

ِتمَُّة )اْلُهدی(ا َیْهدوَن ِإَلی اْلَحقِ  َو 
َ
ْلِبِه أ ِمْن صووُ

 .ِبِه َیْعِدل نَ 
های برپا ننده آیات و نشوووانه امام -1-2-7

ال ِإنَُّه  ؛د در روی زمین استخداون
َ
مخِْبُر َعْن الْ أ

 َربِ ِه َعزََّوَجلَّ َو اْلُمشَی ُِد اِلََْمِر آیاِتهِ 

مام  -1-2-۸ با ا یان  هان یار ام ر ج اخت

ال ِإنَُّه اْلُمَف َّضُ ِإَلْیهِ  ؛واگذار شده است
َ
 .أ

نده -1-2-9 پا دار ماز به  قیُم ا  ؛ن
َ
َفأ ال 

َ
أ

 .الصَّالةَ 

 .آُت ا الزَّ اةَ  ؛ز ات پرداخت -1-2-10

 ؛امر بووه معروف و نهی از منکر -1-2-11

ُمُروا ِباْلَمْعروفِ َواْنَهْ ا َعنِ اْلُمْنَکرِ 
ْ
 .َوأ

 

ستتتتتیتتمتتای کتتارگتتزاران در کتتام  -2-2

 )ع(امیرالمومنین

 تأ یدم رد های ح زهترین شاید یکی از  لیدی

مام علی  غه پسالنهجدر  )ع(ا ید و  بال از ت ح

حکمرانی در ذیل  ثنای خداوندا به مسوووئله



ران و عامالن مباحثات ایشووووان با فرماندا

گردد. درواقعا حک مووت اسووووالمی بوواز می

بالغه آ نده است از فرازهای بسیاری در النهج

خص ص ویژگی زمامدار و حا م اسالمی. برخی از 

سالمی از های ویژگیترین مهم مت لیان جامعه ا

 یشان عبارتند از: دیدگاه ا

خیل نباشد؛ نادان نباشد؛ ستمکار ب -1-2-2

شد؛ عادم با ش هنبا شدا شد؛ ر خ ار نبا

یامبر نت پ ند  )ص(سووو را ضووووایع نک

 .(1۳۸ البالغها خطبهنهج)

هنگامی  ه مردم هدایت »گری: هدایت -2-2-2

دهندا او های خ یش قرار میرا تابع ه س

را تابع هدایت ها )امام زمان( خ اسووته

 .(1۳۸ البالغها خطبهنهج)«  ندوحی می

تدام در حکمرانی:  -۳-2-2 یت اع عا لزوم ر

فرمایند می ایشوووان در بیانی این چنین

شنق » ه:  صعبه ان ا صاحبها  را ب ال ف

. «لهووا خرم و ان اسووولس لهووا تقحم

زمامدار مانند  سووی اسووت  ه بر شووتری 

شدا  ستا اگر عنان محکم   س ار ا سر ش 

اگر ش د و های بینی حی ان پاره میپرده

  ند.آزادش گذاردا در پرتگاه سق   می
ن مانداران یکیامه به همچنین در   از فر

 در»شووو ند  ه: می خ د این چنین متذ ر

آنجا  ه مدارا بهتر اسووت مدارا  ن و در 

 ردای ار انجام نگ ی ه جز با درشووت ییجا

لت را برابر رع یدرشوووت با  تی ن. پرو

شاده سترانا با مردم گ رو و فروتن باش بگ

سالم  ردن و  شما در  شاره چ و در نگاه و ا

باش تا  کسوووانیاشووواره  ردن با همگان 

زورمنوودان در سوووتم ت  طمع نکننوود و 

نا م ننات ا لت ت   عدا ند  سیأاز   «نگرد

 .(46بالغها نامه النهج)

رهبر در جامعه همچ ن مح ر سووونگ  -4-2-2

آسوویاب اسووت  ه همه ام ر  شوو ر باید 

سی له او به گردش در پیرام ن او و به و

 .(119 البالغها خطبهنهجآید )



هی و عوودم  -5-2-2 خ رداری از آگووا بر

ض بع». غافلگیری به خدا  ؛«وهللا ال ا  ن  ا

س گند از آگاهی الزم برخ ردارم و هرگز 

 ش م.غافلگیر نمی

عدم سووسووتی و التزام به عمل به  -6-2-2

و لسووونا نرعد حتی ن قعا و ال »: وظایف

سیل حتی نمطر نکنیما رعد و تا عمل ؛ «ن

سیل جاری  برقی نداریم و و تا نباریما 

 ش د.نمی

آگوواهی زموواموودار بووه ام ر و  -7-2-2

و ان معی »: برخ رداری از بصوووویرت

 .«لبصیرتی

وهللا ل  وجدته »: مبارزه با فسووواد -۸-2-2

قد تزوج به النسووواء و ملک به االماءا 

به خدا ؛ «لرددته فان فی العدم سوووعه

جا المام تاراج شده را هر  س گند! بیت

بیابما به صوووواحبان اصووولی آن باز 

گردانم گرچه با آن ازدواج  رده یا می

 نیزانی خریده باشووند؛ زیرا در عدالت 

 گشایش برای عم م است.

ضرت در خطبه: شجاعت زمامدار -9-2-2 ای ح

به برای  هاشوووم بن عت در سوووت دن 

نداری مصووور این چنین می ما ند: فر گ ی

میوودان را برای دشووومنووان خووالی »

 .«گذاردنمی

سزاوار»: رومندینی -10-2-2 ترین ای مردم! 

اشووخاص به خالفتا آن  سووی اسووت  ه در 

تحقق حک مت نیرومندتر و در آگاهی از 

البالغها نهج) «فرمان خدا داناتر باشوود

 (17۳ خطبه

از »: دوری از حس تملق و خ دپسندی -11-2-2

ست صالحان ترین پ حاالت زمامدار در نزد 

ستدار  ست  ه گمان برندا آنها دو این ا

اند و  شوو رداری آنان بر  بر و سووتایش

شد ست ار با سندی ا البالغها نهج) «خ دپ

 (217 خطبه



با »: پرهیز از خصووایص پادشوواهان -12-2-2

من چنان  ه با پادشوواهان سوور ش سووخن 

نان  ه از می ید و چ یدا حرف نزن گ ی

گیریدا دوری های خشووومگین  ناره میآدم

نج یید و با ظاهرسووووازی با من رفار 

ید  مان مبر ید و گ به من نکن اگر حقی 

شنهاد دهید بر من گران می آید یا در پی

البالغها نهج) «پی بزرگ نشان دادن خ یشم

 .(217 خطبه

سوو گند به »: پرهیز از سووتمکاری -1۳-2-2

خدا! اگر تمام شوووب را بر روی خارهای 

سعدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیر 

ش ما خ ش شیده  س    س  و آن  تر به این 

یامبرش خدا و پ تا  را در روز  دارم 

ضی  قیامتا در حالی مالقات  نم  ه به بع

از بندگان خدا سوووتم  رده و چیزی از 

 «ام ام عم می را غصووووب  رده باشوووم

 (224 البالغها خطبهنهج)

حک مت صوووالحان نتیجه پیمان خدا  -14-2-2

مان اسووووت عال خذ هللا علی »: از  ما ا و 

 .«العلماء

پیمان خدا از علماء مبنی بر عدم  -15-2-2

بارگی سووتمگران و سووک ت در برابر شووکم

اال یقاروا علی  ظه »: گرسوونگی مظل مان

 «ظالم و ال سغب مظل م

ست مالکا»: اعتدام در ام ر -16-2-2 س  ینه 

. شووو دیبه خرج داده و نه دچار لغزش م

 ی ه شووتاب الزم اسووت  ند یینه در آنجا

استا  دهیپسند یدارد و نه آنجا  ه  ند

 .«ردیگیشتاب م

س  یاخالق اجتماعلزوم رعایت  -17-2-2  یاز 

مردم فروتن بوواشا  بووا»:  ووارگزاران

شادهنرمخ  و مهربان باش رو و خندان ا گ

گاه گاه و خمیو ن تیهاباش. در ن  رهین

 «رفتار  ن یشووودن به مردما به تسووواو

 .(27بالغها نامه النهج)



 یا»:  ارگزاران یستیزضرورت ساده -1۸-2-2

سر حن  ی! به من گزارش دادند  ه مردفیپ

 یبه مهمان داران بصره ت  راهیاز سرما

فراخ انده و به ت  به سووورعت به  شیخ 

  ردمی... گمان نمیآن شوووتافت یسووو 

ن همووا بپووذ یمرد یم  ووه  یریرا 

با سووتم محروم شووده و  ازمندانشووانین

ثروتمندانشوووان بر سووور سوووفره دع ت 

ضا نیبه هم ایآاند... شده دهم  ه  تیر

ند و در تلخ نیرالم منیمرا ام  یخ ان

م و در نباشووو کیروزگار با مردم شووور

 «آنان نگردم؟ یالگ  یزندگ یهایسوووخت

 (45بالغها نامه النهج)

بان» :یاخالق رهبر -19-2-2 با مردم  یمهر

قرار ده و با همه  شیرا پ شوووش دم خ 

ست و مهربان باش. مبادا هرگز چ نان  دو

 ه خ ردن آنان را  یباشوو یشووکار  انیح

 .(5۳بالغها نامه النهج)« یدان متیغن

حضرت  رهبران: یاص م روابط اجتماع -20-2-2

خطاب به مالک اشووتر هنگامی ای در نامه

 ه او را به اسووتانداری مصوور برگزید 

این چنین اصوو م روابط اجتماعی رهبران 

مت اسوووالمی را بر  و  ارگزاران حک 

 شمارند:می
و  ز ووارانیبووا پره یت انیتووا م» -

و آنان را چنان   ندیبپ انیراسوووتگ 

ستا و  ندیپرورش ده  ه ت  را فراوان ن

مام زشوووت یت  را برا جام  یاع  ه ان

 شینکنند  ه سوووتا قیتشووو  یانداده

سند اندازهایب سان  آوردیم یخ دپ و ان

 .«داردیوا م یرا به سر ش

جلب اعتماد  یبرا یالهیوسووو چیه» -

به  یک  ایبهتر از ن یبه وال تیرع

بار  اتیمال فیمردما تخف عدم اج و 

به  ار ندا  یمردم  ندار  ه دوسووووت 

 .«باشدینم



با دانشوومندان فراوان گفتگ   ن و » -

ما مانیبا حک حث  ن  ه   هیفراوان ب

نظم  یو اصالح شهرها و برقرار یآبادان

 .(5۳بالغها نامه النهج)« و قان ن است

 

 گراتعالیحکمرانی های شاخصه -3

 حق ق متقابل حا م و مردم: لزوم رعایت -۳-1

 گراتعالیحکمرانی های شاخصهترین یکی از مهم

ست  ه بر وج د رابطه دو طرفه میان ای این ا

دارد. درواقعا وج د این  تأ یدحا م و رعیت 

حا م و  مانع خ د امگی  بل اوالً  قا حق ق مت

شوو د. می ثانیًا مانع از تضووییع حق ق مردم

 در این رابطووه )ع(چنووانچووه امیرالم منین

ترین در میان حق ق الهیا بزرگ»فرمایند: می

رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر حقا حق 

ش د جز آن  ه زمامداران است. رعیت اصالح نمی

صالح نمی صالح گردند و زمامداران ا ش ند جز ا

با درسووتکاری رعیت... و آنگاه  ه مردم حق 

مدار حق مردم را  ما ند و ز رهبری را ادا  ن

بد و  یا عه عزت  جام بپردازدا حق در آن 

نهراه پدیدار و نشووووا لت های دین  عدا های 

یامبر نت پ یدار گردد (ص) برقرار و سووو   «پا

 (.216 البالغها خطبهنهج)

درواقعا در مبانی معرفتی اندیشووووه غدیرا 

مردم نقشووی تزتینی نداشووته و حا م هم اره 

ها  به حق ق آن جه خ د را معط ف  ید ت  با

دارد. چنانچه ایشووان در فرازی از منشوو ر 

 سفارشحکمرانی خطاب به مالک اشتر این چنین 

های اسوووت ار دینا و سوووت ن»نمایند  ه: می

اجتماعات پرشوو ر مسوولمین و نیروهای ذخیره 

باشوووندا پس به آنها دفاعیا عم م مردم می

گرایش داشوووته باش و اشوووتیاق ت  با آنان 

 (.5۳بالغها نامه النهج)« باشد

ست  از همین روی حا م را نیز بر مردم حقی ا

ن مردم به آنها یکی مشوو رت دادترین  ه مهم

زمامدار است و دیگری بیعت مردم با زمامدار 

 217و ثبات در آن. چنانچه ایشووان در خطبه 



یدبالغه این چنین النهج ند  ه می تأ  از » ن

گفتن حق یا مش رت در عدالت خ دداری نکنیدا 

زیرا خ د را برتر از آن  ه اشووتباه  نم و 

در بحث بیعت «. دانماز آن ایمن باشووود نمی

ع امل نظم ترین یشووووان آن را از مهمنیز ا

سالمی سی و اجتماعی جامعه ا دانند و می سیا

همانا بیعت »دارند  ه: می این چنین اظهار

ست و تجدیدنظر در  برای امام یک بار بیش نی

سر  سی اختیار از  سر نخ اهد ب دا و   آن می

این بیعت  گرفتن آن را ندارد! آن  س  ه از

ج  خ انده و عیب زنعم می سوورباز زندا طعنه

شدا می سبت به آن دودم با ش د و آن  س  ه ن

 .(7بالغها نامه النهج) «منافق است

نظارت یکی دیگر از حق ق مردم بر حا ما حق 

ساسا  بر زمامداران ست. بر همین ا هنگامی ا

به اصووورار مردم خالفت را  )ع( ه حضووورت علی

پذیرفت به مسووجد آمده بر فراز منبر شوود و 

خالفت شوووما را خ ش » فرم د:ای ضووومن خطبه

ولی اصوورار  ردید  ه خلیفه شووما  نداشووتما

بدانید  ه بدون ت جه به نظر شووما  باشووما

 لیدهای ام ام شوووما با من   نم.نمی  اری

ستا شما حتی یک درهم از آن  ولی بدون نظر ا

 .«گیریمرا برنمی

مام حاً  )ع(ا ظارت بر  صوووری مردم را برای ن

د و به عبارت دیگر به  نمی عملکرد خ د دع ت

شان را به می آنها حق نظارت دهد و حق نظارت

خ د حق  )ع(اگر امام علی شووناسوود.می رسوومیت

شوووود هیچ یک از نمی نظارت برای مردم قاتل

ندا  ظارت بر عملکرد او نب د هان ن ها خ ا آن

چنان  ه در م رد خلفای سوووابق این  ار را 

این حق را برای  ولی امام صوووریحاً  نکردندا

شم ست بر من » د:ردم قاتل  شما ا بدانید حق 

شانم جز راز جنگ شما نپ   ه از -چیزی را از 



شاندن آن ناگذرانم  -در حکم-و  ار را جز-پ 

 .1«شروع بی رأی زدن با شما انجام ندهم
مانا  حا  ظارت مردم بر  بل حق ن قا ته م نک

پاسخگ  ب دن حا م در قبام مردم است. ایشان 

باره این چنین ند  ه: می در این  مای و »فر

اگر رعیت بر ت  گمان سووتم برد عذر خ د را 

ان گذار و با این  ار آشکارا با آنان در می

 ه بدین رفتار خ د را  شان درآرااز بدگمانی

به عدالت خ ی داده باشووی و با رعیت مدارا 

عذری  ه با  چه خ اهی می  رده و  بدان آوری 

به راه حق درآورده  نان را  ید و آ رسووو

 .(5۳نامه الغها بالنهج)

 تربیت اخالقی جامعه -2-۳

فهیکی دیگر از  عالیحکمرانی های م ل ا گرات

ت جه به تربیت اخالقی جامعه اسووت. درواقعا 

از این منظرا هدف بعثت انبیاء و تشوووکیل 

شتن یک الگ ی  حک متا تربیت مردمان برای دا

در بیان  )ع(امام علی ه اسووت.م منانزیسووت 

 وضعیت جامعه در فقدان اخالق را اینگ نه وصف

ستید » نند  ه: می شما در روزگاری ه همانا 

کا و زبان از راسوووتگ یی  ه گ ینده حق اند

طلبان بی ارزشوووند. مردم گرفتار عاجز و حق

گناه و به سازشکاری همداستانندا ج انانشان 

شان ا و پیرمردانشان گناه  ار و عالمبداخالق

البالغها نهج)« و نزدیکانشان س د ج یند دورو

 (.2۳۳ خطبه

یکی از مصووادیق تربیت اخالقی جامعها حسوواس 

است.  جامعه به رواج منکر و ترک معروف  ردن

بالغه این چنین این النهج 216ایشان در خطبه 

یدمهم را م رد  ند  ه می قرار تأ  مردم »ده

ش د یا باطل از این  ه حق بزرگی فرام ش می

یابدا احسوووواس رنا ی در جامعه رواج میخط

 نند! پس در آن زمان نیکان خ ار نگرانی نمی

                                                           
اال و ان  عندی أن ال أحتجز دونکم سووور ا اال  فی  1

کم ح فی  مرا اال  کم أ ن ط ی دو  حرب و ال أ

 (50 نامه غهابالالنهج)



 البالغها خطبهنهج) «ش ندو بدان قدرتمند می

. درواقعا از منظر ایشووان یکی از علل (216

از سق   اخالقی جامعها عدم اهتمام به مسئله 

 معروف و منکر در جامعه است.

 انسداد منافذ فساد اقتصادی -۳-۳
صهها ترین م لفهی دیگر از مهمیک شاخ های و 

زه با فساد اقتصادی ا مبارگراتعالیحکمرانی 

ت صیف شده  ه ای م ریانهاست. فساد به سان 

 ند و سوورانجام می حک مت را سووسووتهای پایه

شی آن ش د. لذاا حکمرانی می منجر به فروپا

های ا نمی ت اند نسوووبت به زمینهگراتعالی

 تفاوت باشد. بروز این آفت بی
فهای یکی از راه با این آ بارزه  پرهیز تا م

نتاز  یازخ اهی و را حا م و نیز  خ اریامت

ست.  ش اهد النهجنزدیکان او بالغه آ نده از 

حا م را از  )ع(امیرالم منین متعددی اسوت  ه

ست. چنانچه خطر امتیازخ اهی برحذ شته ا ر دا

آن هنگوام  ه عقیولا برادر نیوازمنود و 

ا برای دریافت مقرری بیشتر )ع(د اماممنعاتله

شان مراجعه سخ م اجهمی به ای   ند با این پا

 نندگاه بر ت  ای عقیل! گریه»شووو د  ه: می

سانی بگیرندا از حرارات آهنی می نالی  ه ان

ست؟ اما مرا  ساخته ا به بازیچه آن را گرم 

با به آتش دوزخی می بارش  خدای ج خ انی  ه 

اسووت؟ ... به خدا  خشووم خ دا آن را گداخته

ت اقلیم را با آنچه در زیر سوو گند! اگر هف

هاست به من دهندا تا خدا را نافرمانی آسمان

ای به ناروا  نم  ه پ سووت ج ی را از م رچه

بگیرما چنین نخ اهم  رد! و همووانووا این 

شما نزد م شده دنیای آل ده  ن از برگ ج یده 

 البالغها خطبهنهج) «تر اسووتدهان ملخ پسووت

224). 

به یکی از عامالن خ د  ه احتمام  )ع(امام علی

 :ن شووتاین چنین رفت المام میبیتخیانتش در 
حسوواب خ د را به من پس بده و بدان حسوواب »

فزارفع ؛ خدا بزرگتر از حسوواب مردمان اسووت



 الی حسابک و اعلم أن  حساب اّلل  أعظم من حساب

 .(۳1۳ نامهبالغها النهج.)«الن اس
یکی از  قاطعانه با خیانت  ارگزارانبرخ رد 

شه و عمل حک متی امام  سته اندی نم دهای برج

هنگامی  ه به امام اسوت. از این روا  )ع(علی

خبر دادند شوووریح بن حارقا قاضوووی  )ع(علی 

نه خا ماما  ید ۸0به ای ا نار خر او را  هادی

شه  ن ای » ضار  رد و فرم د:اح شریح! اندی

ان یا با پ م  ه آن خانه را با مام دیگر

خانه دنیا و حرام نخریده باشوووی  ه آنگاه 

بالغها نامه النهج) «اییآخرت را از دست داده

۳). 

شعث ابن قیسا فرماندار نامه به اهمچنین در 

تاب قرار نه او را م رد ع جان اینگ  بای  آذر

ست فرمانداری برای ت  »دهند  ه: می همانا پ

 وسووویله آب و نان نب دها بلکه امانتی در

ستا باید از فرمانده و امام خ د  گردن ت  ا

اطاعت  نی؛ ت  حق نداری نسوووبت به رعیت 

ورزی و بدون دسووت ر به  ار مهمی  اسووتبداد

های اقدام نمایی. در دست ت  ام الی از ثروت

دار آنی خدای بزرگ و عزیز اسووت و ت  خزانه

 .(5بالغها نامه النهج) «تا به من بسپاری

ها جانشوووین فرماندار نامه به زیاد بن ابی

ست.  صره نیز یکی دیگر از همین مصوادیق ا ب

ص ب خ د را  شان اینگ نه حا م من چنانچه ای

به راسوووتی به »دهد  ه: می م رد عتاب قرار

خ رم! اگر به من گزارش  نند خدا سوو گند می

یا  نت  ردیا  م  یا  ه در ام ام عم می خ

گیرم  ه  م بهره زیادا چنان بر ت  سووخت می

در هزینه عیاما درمانده و خ ار و  شوووده و

 (.21بالغها نامه النهج)« سرگردان ش ی

نه مت های یکی دیگر از روز فسوووواد در حک 

کان طلبی و رانتاسوووالمیا افزون خ اری نزدی

شان در نامه ست. ای صقلة ای زمامداران ا به م

شیر خر ها این چنین  بن هبیرها فرماندار ارد

صریح سید » نند  ه: می ت  ه ت  غنمیت خبر ر

شاوندان  سلمانان را ... به اعرابی  ه خ ی م



ستند و ت  را برگزیده شی! به اندا میت  ه بخ

را ها خدایی  ه دانه را شوووکافت و پدیده

آفرید اگر این گزارش درست باشدا در نزد من 

 «و منزلت ت  سووبک گردیده اسووت خ ار شووده

  .(44بالغها نامه النهج)

گام همچنین ایشووووان در نامه  دیگری به هن

صر این  شتر به فرمانداری م صاب مالک ا انت

همانا زمامدار را » نند  ه: چنین تأ ید می

خ اص و نزدیکوانی اسووووت  ه خ دخ اه و 

چپاولگرند. و در معامالت انصوووواف ندارند. 

سباب آن  شان را با بریدن ا ستمکاری شه  ری

یان و  به هیچ  دام از اطراف کان و  بخشووو

ا واگذار مکن و به خ یشوووواوندانت زمینی ر

ای با آنان رفتار  ن  ه قراردادی به گ نه

سووو دشوووان منعقد نگردد  ه به مردم زیان 

 .(5۳بالغها نامه النهج)« رساند

در  اصووو م انسووووانیاعتدام و رعایت  -4-۳

 حکمرانی

هم م کی از  لفووهی م  ین  نی هووای تر مرا ک ح

عالی تدامگرات یی اسووووت. در واقعا گراا اع

نسووبتی با افرا  و  ا هیچگراتعالیحمکرانی 

تفریط ندارد. چرا ه افرا  و تفریطا هر دو 

برآمده از تعصوووب   ر و به دور از عقالنیت 

شان در نامه ست. ای به فرماندار فارسا ای ا

عمر بن ابی سووولمه ارحبیا بعد از دریافت 

مبنی بر قسوووواوت بیش از حد او هایی گزارش

یار مان آن د به مرد بت  این چنین  انسووو

 خطاب قراراینی چنین م رد د را فرماندار خ 

همووانووا دهقووانووان مر ز »دهوود  ووه: می

فرمانداریتا از خشوو نت و قسوواوت و تحقیر 

اند. من  ردن و سووونگدلی ت  شوووکایت  رده

سته  شای شیدما نه آنان را  درباره آنها اندی

نزدیک شوودن یافتما زیرا  ه مشوور ند و نه 

سزاوار قساوت و سنگدلی و بدرفتاری هستندا 

با   ه با ما هم پیمانندا پس در رفتارزیرا 

آمیزا رفتار آنانا نرمی و درشووتی را به هم

شته باشا اعتدام و  شدت و نرمش دا ت أم با 



ی نهم یا دور  ردنا ا یک  ردن  وری را در نزد

 (.19بالغها نامه النهج)« رعایت  ن

ا زمامداران گراتعالیدر اندیشوووه حکمرانی 

ص م حتی در هنگامه جنگ نیز حق  ندارند از ا

انسووانی در برخ رد با دشوومنان و مخالفان 

به ای معاند تجاوز نمایند. چنانچه در نامه

صیه سپاه خ د اینگ نه ت   یکی از فرماندهان 

با دشمن جنگ را آغاز نکنید تا » نند  ه: می

آنها شروع  نندا زیرا بحمدهللا حجت با شماستا 

 و آغازگر جنگ نب دنتان تا آنکه دشووومن به

ت شوووما جنگ روی آوردا حجت دیگری بر حقانی

ست خ ردند و  شک خ اهد ب د. اگر به اذن خدا 

گریختندا آن  س را  ه پشت  رده نکشید و آن 

را قدرت دفاع ندارد آسووویب نرسووووانید و 

سانید... زنان را با  مجروحان را به قتل نر

ید هرچند آبروی شما را آزار دادن تحریک نکن

 .(14غها نامه بالالنهج)« بریزند...

از دیگر مصادیق این مهم در اندیشه حکمرانی 

عالی با مردم اسووووت. گرات بانی  ا لزوم مهر

ست رالعملی به  شان در د ی آورجمعان مأم رای

هیچ »نمایند  ه: می گ نه ت صوویهمالیات این

زمین او مسوولمانی را نترسووان؛ با زور از 

نگذر؛ با آرامش و وقار به سوو ی مردم حر ت 

سالم و تعارف و مهربانی   تاهی نکن؛   ن؛ در

اگر  سی خ د اعالم نم د در ام ام او حقی  ه 

اده نیستا دیگر به او مراجعه خداوند قرار د

 .(25بالغها نامه النهج) «نکن

را نیز به رعایت  المامبیت ارگزاران ایشان 

فرا قی  خال ین اصوووو م ا ننوود و خ امی ا

برخ رد دست رالعملی دقیقی را در خص ص نح ه 

ترین نمایند. برخی از مهمبا مردم تنظیم می

شان عبارتند  ست رالعمل ای نکات مندرج در د

باز »از:  ندی او  یازم هرگز  سوووی را از ن

مشوووروعش محروم های ندارید و از خ اسوووته

یات از مردما  مال ید و برای گرفتن  نسوووواز

تابستانی یا زمستانی و مر ب س اری های لباس

نفروشووید و برای گرفتن و برده  اری او را 



درهمیا  سوووی را تازیانه نزنید و به مام 

سلمانی  ه در  شد یا غیرم سیا نمازگذار با  

ازی نکنیدا جز اسب و اندپناه اسالم استا دست

به ها ایی  ه برای تجاوز به مسوولماناسوولحه

 .(51بالغها نامه النهج) «ش دمی  ار گرفته

 ت جه به طبقه محرومان و مستضعفان -5-۳
های حکمرانی ترین شوواخصووهیکی دیگر از مهم

عالی مان و ت قه محرو به حق طب جه  گراا ت 

ست. درواقعا حکمران نمی ضعفان ا ست ت اند و م

تفاوت نباید نسووبت به فرودسووتان جامعه بی

بایسووت در اندیشووه رفع باشوود و هم اره می

در  )ع(های ایشووان باشوود. امام علینیازمندی

شتر آن هنگام  ه وی  عهدنامه خ د به مالک ا

صر برگزید این حق را  ستانداری م برای به ا

 پاسدار»این چنین م رد تأ ید قرار داد  ه: 

 نییطبقه تع نیا یباشوود  ه خداوند برا یحق

مسوولمانان همانند  نیتردور رایفرم ده... ز

وج د دارد و ت   یمساو یآنها سهم نیترکینزد

سئ م رعا شیآن م تیم کر در ف هم اره.. .یبا

 برمگردان... یمشکالت آنان باش و از آنان رو

شان به گ نه شکالت عمل  ن  ه  یاسپس در دفع م

ش یخدا عذر شگاهیدر پ شته با  نیا رایز یدا

به  گرانیاز د شوووتریب تیرع انیگروه در م

... بخشی از وقت خ د را به ازمندندیعدالت ن

صاص ده  ه به ت  نیاز دارند تا  سانی اخت  

صا به ام ر  سیدگی  نی و در مجلس شخ آنان ر

شین و در برابر خدایی  ه  عم می با آنان بن

ت  را آفریده فروتن باش و سربازان و یاران 

و نگهبانان خ د را از سر راهشان دور  ن تا 

سخن گفتن با  ضطراب در  سخنگ ی آنان بدون ا

ت  گفتگ   ند... پس درشتی و سخنان ناهم ار 

نظری و گآنووان را بر خ د هم ار  ن و تنوو

بینی را از خ د دور سوووواز تا خدا خ دبزرگ

« درهای رحمت خ د را به روی ت  بگشوووواید

 .(5۳بالغها نامه النهج)

 دادرسی عادالنه -6-۳



گراا اسوووتقرار یکی از وج ه حکمرانی تعالی

ست به ط ری  ه تمام عدم نظام  ستری ا و دادگ

یت  ما ند برخ ردار از ح عه بت ان جام افراد 

سی در احق سیا شده خ د نظام  ضییع  اق حق ق ت

در فرمان خ د به مالک  )ع(باشووند. امام علی

اشتر در هنگام انتصاب وی به استانداری مصر 

ید می تأ  ند: این چنین  مردما  انیاز م» ن

ضاوت انتخاب  یفرد نزد خ د را برا نیتربر ق

 ه مراجعه فراوان آنها را با  ی ن.  سوووان

 گریکدیو برخ رد مخالفان با  اوردایست ه ن

 یاو را خشمناک نسازدا در اشتباهاتش پافشار

شت به حق پس از آگاه او  یبرا ینکند و بازگ

شد. ش ار نبا  ن  ند و  شهیطمع را از دم ر د

شناخت مطالب با تحق ضا قیدر  ندهد  تیاندک ر

تر عمل  ند و  ا یو در شبهات از همه با احت

 شووتریاصوورار او از همه ب لایدل افتنیدر 

 باتری شووف ام ر از همه شووکباشوود... در 

 (.5۳البالغها نامه )نهج« باشد...

 طلبیصلح -7-۳
های  غدیرا یکی از نم د ندیشووووه  از منظر ا

آمیز و گراا زیسوووت مسوووالمتحکمرانی تعالی

ست. البته صلح صه روابط خارجی ا طلبی در عر

طلبی هم اره در  نار دوراندیشی و آگاهی صلح

ست از مکر مطرح ب ده و نمی شمنان غفلت بای د

در فرمان خ د به مالک  )ع(ورزید. امام علی

اشووتر این مهم را اینگ نه م رد تأ ید خ د 

شمن  شنهادیهرگز پ»دهند  ه: قرار می صلح د

شن د ست را رد مکن  ه  یرا  ه خ خدا در آن ا

 تیت  و امن یرزمندگان و آرامش فکر شیآسووا

. لکن زنهار! گرددیم نی شوو ر در صوولح تأم

 رای ردنا ز یز دشمن خ د پس از آشتزنهار! ا

شمن نزد یگاه  ند.  ریتا غافلگ ش دایم کید

 مباش و حسووون نظر خ د را مته شیپس دوراند

 .« ن

 نظارت بر حسن عملکرد  ارگزاران -۸-۳
عالییکی دیگر از ویژگی گراا های حکمرانی ت

لکرد  ارگزاران حک متی نظارت مسووتمر بر عم



زمامداران حک مت خ د را  )ع(علی اسووت. امام

بر مراقبت بر این امر سفارش  رده و ض ابطی 

یان  ظارت بر عملکرد  ارگزاران ب را برای ن

ست رات در فرمان اند. مهمفرم ده ترین این د

شده  صریح  شتر این چنین ت شان به مالک ا ای

 است  ه: 

لزوم آزمایش افراد قبل از انتصوووواب به  -

ش رت  ردن  شاغل حک متی و م صاحبنظران م با 

در ام ر »در خص ص صالحیت و شایستگی ایشان: 

نت ب ندا ما شیندی ارم به  شیو پس از آز

و بدون مش رت  یشخص لی ارشان بگمار و با م

مختلف وادار  یآنان را به  ارها گرانایبا د

 .«است انتیو خ یستمگر ین ع راینکن ز

نظووارت پنهووان و مسوووتمر بر رفتووار  -

س ا رفتار» ارگزاران:   ن  یرگزاران را برر

بر آنان  شووهیراسووتگ  و وفاپ یو جاسوو سووان

ت  از  یپنهان یبگمار  ه مراقبت و بارزسووو

آنها  یو مهربان ی ار آنانا سووبب امانتدار

 .«خ اهد ب د تیبا رع

خاتن:  -  از»مجوازات و  یفر  ارگزاران 

 یکیسووخت مراقبت  ن و اگر  کتیهمکاران نزد

ست به خ سان  انتیاز آنها د س  زد و گزارش جا

نتیت  هم آن خ تا ا یرا  به هم دی  نی رد و 

قنوواعووت  رده و او را بووا  یمقوودار گ اه

نهیتاز چه از ام ام  ه در  فری  ا  ن و آن

و سپس او را  ریدارد از او باز پس گ اریاخت

 یو ط ق بدنام اربشووم انتکاریخ ار دار و خ

 .(5۳البالغها نامه )نهج« افکنیبر گردنش ب

 به عهدوفای  -9-۳
صه شاخ گراا های حکمرانی تعالییکی دیگر از 

مان قت در تنظیم پی بات در آن د ها و نیز ث

ت  و دشمن منعقد  نیب یمانیحام اگر پ»است. 

هد خ دیگرد به ع باش... پس  شی...  فادار  و

 انتیشووکن نباش و در عهد خ د خ مانیهرگز پ

مده...سووپس فسووادا  بینکن و دشوومن را فر

راه ندارد..  مانیدر عهد و پ بیو فر انتایخ



 ی ه در آن برا یرا امضا  ن یمبادا قرارداد

 .«دارد  دوج ییهاراه بیو فر یدغل  ار

 عدم مفارقت میان حا م و مردم -10-۳
صه صی گراا های حکمرانی تعالییکی دیگر از خ

با  یک  ارگزاران حک متی  مل نزد عا لزوم ت

حا م  عه اسووووت. از این منظرا  جام نه  بد

ز نزدیک خ د مساتل و مشکالت جامعه بایست امی

له  فاصووو یان خ د و مردم  ند و م را ببی

نیاندازد. حضووورت در عهدنامه خ د به مالک 

 چیه»نمایند  ه: اشوووتر این چنین تأ ید می

گاه خ د را فراوان از مردم پنهان مدار  ه 

و  یاز تنگ نظر یاپنهان ب دن رهبرانا نم نه

شدن از  ی م اطالع ست. نهان  در ام ر جامعه ا

زمامداران را از دانسوووتن آنچه بر  تایرع

 «.داردیاست باز م دهیآنان پ ش

 نظارت بر نظم اقتصادی حا م بر جامعه -11-۳
صادی یکی دیگر از ح زه هایی سالمت نظام اقت

گرا نسوووبت به آن اهتمام  ه حکمرانی تعالی

ظایف ویژه ای دارد. از این منظرا یکی از و

امدارا نظارت بر سالمت سازو ارهاا نهادها زم

دهنده نظام اقتصوووادی جامعه و ق انین نظام

اسووت. حضوورت در این باره زمامداران را به 

ها و آفات این ح زه این مبارزه با آسووویب

بازرگانان  انیدر م»خ انند  ه: چنین فرامی

نظر و بدمعامله و هم هسووتند  ه تنگ ی سووان

نده لیبخ کار ن نو احت با ا ها  دا  ه تن

و  اال را به  شندیاندیبه س د خ د م ییزورگ 

 نی ه ا فروشوووندیم خ اهندی ه م یمتیهر ق

همه افراد جامعه  یبرا یفروشو گران ییس دج 

« بر زمامدار اسووووت یبزرگ بیو ع انباریز

 .(5۳البالغها نامه )نهج

 عمران و آبادانی -12-۳
ت جه و اهتمام به مسوووئله آبادانی یکی از 

گراست. بال شکا ترین وظایف حکمرانی تعالیمهم

شد و آبادانی  سعادت جامعه بدون ت جه به ر

سوورزمین میسوور نخ اهد شوود و جامعه فقیر 

 )ع(ت اند جامعه سعادتمند باشد. امام علینمی



یکی از وظایف زمامداران حک مت اسوووالمی را 

 نند. لزوم ت جه به مسئله آبادانی معرفی می

 نند بر این م ض ع تأ ید می ایشان این چنین

باید تالش ت  در آبادانی زمین بیشووتر » ه: 

با آورجمعاز  باشوووود  ه خراج جز  ی خراج 

گردد و آن  س  ه بخ اهد نمی آبادانی فراهم

خراج را بدون آبادانی مزارع بدسوووت آوردا 

شوووهرها را خراب و بندگان خدا را ناب د و 

« حک متش جز انوودک موودتی دوام نیوواورد

 .(5۳البالغها خطبه هج)ن

 

 گیریبندی و نریجهجمع

شه  شد الگ ی حکمرانی در اندی چنانچه دیده 

های ها و شوووواخصووووهدربردارنده ارزشغدیر 

متفاوتی از الگ ی حکمرانی غربی اسوووت. هر 

چنود مفه م  لیوودی و راهنموا در حکمرانی 

شینه صی و یا گروهی غربیا بی شخ سازی منافع 

ستا اما حکمرانی  سعادت هر دو تعالیا گراا 

جهانی مردمان را در  ان ن ت جهات خ د قرار 

عالی هدف حکمرانی ت گرا از داده. درواقعا 

تأسیس حک متا استقراری نظمی عادالنها اخالقی 

ستا از و معن یت شری ا سطح جامعه ب گرا در 

ت اند نسبت گراا نمیهمین روا حکمرانی تعالی

ها و بی جار ناهن ی از خ د عدالتبه وج د 

 رواداری نشان دهد.

جایگاه گراا مسوووئله مهم در حکمرانی تعالی

انسان نسبت به خداوندا خ د و محیط پیرام ن 

شناسانها هدف است. در واقعا از منظری هستی

غایی از آفرینش انسان در اعلی مرتبه و نیز 

سیس حک مت در مرتبه پاتین سازی تأ شکار ترا آ

وج د انسووووان  های نهفته درو تعالی ظرفیت

سان در حکمرانی  سان بما ه  ان ست. لذاا ان ا

 عات دیگر گرا م ض عیت دارد و همه م ضتعالی

 ش ند.ذیل او تعریف می

اندیشووه غدیر در بردارنده الگ یی مترقی و 

دقیق از حکمرانی اسووت  ه با تدقیق در  نش 

سووویوواسوووی شوووخص نبی مکرم اسوووالم و 



ا اصوو م و مبانی آن )علیهما السووالم(امیرالم منین

ستخراج برای طرح سی قابل ا سیا ریزی یک نظم 

است. این ن شتارا با تمر ز بر حدیث غدیر و 

 )ع(های امام علینیز مجم عه خطابات و نامه

البالغها سعی در تبیین اص م  لی حا م در نهج

های زمامداران در بر  نش سیاسی و نیز ویژگی

ذاا چنانچه گرا دارد. لالگ ی حکمرانی تعالی

گراا عالوه بر مشوواهده شوودا حکمرانی تعالی

ابعاد حیات مادی به زیست معن ی و آن جهانی 

 انسان نیز اهتمام دارد. 

با این حاما ع املی چ ن اجتهاد اصحاب حل و 

در خص ص  )ص(عقد در برابر نص رس م مکرم اسالم

استقرار در نتیجها و  )ع(وصایت امیرالم منین

با روی  ار  عد از آن نیز  فت و ب ظام خال ن

آمدن خلفای ام ی و عباسیا مسیر حر ت جامعه 

گذاری اصوولی خ د خارج شوود و اسووالمی از ریل

گرا چندان فرصوووت اسوووتقرار حکمرانی تعالی

فراهم نگردید. با این حاما الگ ی حکمرانی 

و نیز دوره خالفت چهارساله )ص(رس م مکرم اسالم

به عن ان م ارق ا می)ع(نینامیرالم م ند  ت ا

عظیم فکری برای اجتهاد در سیره ایشان م رد 

ص م  نظر محققان قرار گیرد تا با تکیه بر ا

های تئ ریک برای های بنیادین آنا تالشو ارزش

 ریزی ساختار یک نظام سیاسی سامان پذیرد.پی
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Conceptual Analysis and Theoretical Foundations of 
Transcendental Governance in Ghadir's Thought 

 
Review: 
The issue of governance has always been a key issue 
in the world of politics. Accordingly, throughout 
history, governance has emerged in various forms 
and, according to its intrinsic values as well as the 
goals it pursued, have had different characteristics 
and features. 
This research seeks to answer the question of 
whether it is possible to derive the Islamic model 
from governance, and if the answer to this question 
is yes, what are the behavioral principles and values 

of the Islamic governance model? 
The author introduces the model of governance 
based on sacred texts as a "transcendent" model 
that, in addition to the happiness of this world, seeks 
to ensure the happiness of that world community 
under its auspices. Thus, a different pattern of 
governance emerges from the Western model. 
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