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 ملخصال
مام علي )ع( سلامدة ياهو ا على نموذج للق ا ّن الأ  ية بعد الأ 

الأ خلاقية و الحدود الدينية -ق ّ -النبي الأ كرم، فهو لم يتجاهل
مزج بين ممارسة و للسلطة السياسية بغية تحقيق ا هدافه،

سلامالأ خلاق و ا على تجليات القيمو السلطة السياسية يتين. الأ 
مام علي )ع( و بويةبعبارة ا جّل ا ّن الرؤية التر صلاحية عند الأ  الأ 

والسلطة السياسية، ا ضف  على ا ساليبه السياسية  لحكومةل
يمانلأ ا نسانياو طابعا ا خلاقيا الأ خلاق و يمكن تحقيقه ا لأ بالأ 

باُُسٍس  الصحيح. من ا جل ذلک، تتزين السياسة العلوية )ع(
ون الحكومة يكو للسياسية اقيِّمية قويمة، وا ّن اتّخاذها ا ساس  

ّن  نسان. لهذا، فا  لها تا ثيٌر كبيٌر في تحسين ظروف حياة الأ 
الهدف الذي يبحث عنه هذا المقال هو دراسة ا سس السياسة 

مام علي )ع( خاصة و في مختلف المصادر في مرا ة كلام الأ 
في ا طار وصفي و ذلي با سلوب مكتبيو في نهج البلاغة،

 تحليلي.

مام علي )ع(، نه: ةلمات المفتاحيّ کال ج البلاغة، ا سس الأ 
 .السياسة، الحكم

Abstract  
Imam Ali is considered as the most highly-valued model 
of an Islamic leader on the post era of the Prophet 
(PBUH); he never neglected religious and ethical 
principles for personal gains and further intertwined the 
application of political power with the highest political 
and value manifestations of Islam. In other words, Imam 
Ali’s (AS) corrective and educational approach to 
political power and government gave a totally humane 
and ethical aspect to his political practice, which is not 
attained but through a true faith and ethics. Thus, Imam 
Ali’s (AS) policy is decorated with vigorous value 
principles which if used as model on the arena of politics 
and government would be efficient in improving the 
living conditions of man. The aim of the present research 
is, therefore, to study the fundamentals of politics taking 
into account Imam Ali’s (PBUH) speeches in various 
resources, particularly in Nahj-ul-Balagha. The 
methodology used will be problem-oriented and library 
research (descriptive-analytical) 

Keywords: Imam Ali (AS), Nahj-ul-Balagha, 
Fundamentals of Ruling, Politics. 
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 المقدمة

هو الذي وضع كل المعايير  ا ّن علي بن ا بي طالب )ع(
والأ حكام الدينية والأ سس الأ خلاقية على را س قائمة سياساته 
التنفيذية في فترة حكمه، وتعامل دون اللجوء ا لى الخيانة 
ا حقيقي ا للحكومة  والتساهل السياسي تعامل ا خلَّف نموذج 

سلامية في التا ریخ كله، وا نّه لم  يضّحي المعايير الأ خلاقية الأ 
مام  سلامية، من ا جل ا بقاء السلطة والحكومة. ا ّن الأ  والأ سس الأ 
ا بخرق الُبنى  علي)ع( فی بداية حكمه ولّي اهتماما بالغ 
والأ سس التي کان  حاكمة على المجتمع، وطبّق المعايير 
سلامية علی المجتمع؛ فهو كان يريد الحكم لتحقيق  الأ 

لهية، وليس لتحقيق الأ هداف الأ هداف المقدسة وال أ 
مام علی )ع( كان حكما  المادية.فالُحكم الذي مارسه الأ 
مطابقا للموازين الشرعية، ولم يحدث فيه ا قلُّ خلل، فهو لم 
يرتکب ا دني خطا  في تا سيس الحكومة، وجعل الأ سَس 
الشرعيَة هي المعيار لتا سيسها، لهذا كان يعار  )ع( طوال 

ا ن يمّس الأ سس والأ خلاقيات حكمه ا ي  عمٍل من شا نه 
سلامية، لأ ّن هدفه النهائي کان تطوير حياة الناس ووتربيتهم  الأ 
تربية ا سلامية، وتا سيس المدينة الفاضلة.بعبارة ا خری، ا ّن 
مام علي )ع( تعني الهداية والقيادة، ومن  السياسة في فكر الأ 

مام ) ا نما تنجح السياسة ا ذا كان  واضحَة ع( ومنةار الأ 
ف والمعالم، وکان مؤسسة على ا سس واضحة وقويمة، الأ هدا

لهذا وبسبب ا همية الموضوع يهدف هذا البحث ا لی البحث 
في تلي الأ سس. هذا وهناك الكثير من الكتب تناول  قضية 

مام  ا سس السياسة العلوية )ع( بشكل ا و با خر منها كتاب: الأ 
علي )ع( والقضايا السياسية تا ليف محمد دشتي، وكتاب: 

تا ليف عدد من  ر السياسي في الخطاب العلوي )ع(الفك
اب، وكتاب: السياسة العلوية من منةار سماحة قائد الكتّ 

شناس، وبحث الثورة، تا ليف افشين ا حمدي وسيامي يزدان
كبري ا  : ا سس الحكومة والسياسة في نهج البلاغة لعلي هعنوان

عنوان: ا سس وسمات تح  ومحمدرضا رستمي، وبحث 
بخش ثواقب، لكن تنصب مساعي ية، لجهانالحكومة العلو

مام علي  هذه الدراسة على التطرق ا لى مختلف جوانب كلام الأ 
 المصادر. شتیا لبشكل شامل وفي مختلف المواقف وفق   )ع(

 ا سس السياسة العلوية )ع(

سلامتمثل الشمولية ضرورة لتا سيس الحكومة لأ ية، الأ 

سلامفالحكومة  تنفيذ و دالةية تحاول لتحقيق الحق والعالأ 
السياسية، حتى يتعالى و ضمان الحريات الأجتماعيةو الدين
ّن السياسة في الفكر و الفرد يتطور المجتمع في ظلها. لهذا فا 

لهي الحكيم للقضايا بغية تنةيم  العلوي )ع( هي التدبير الأ 
تحقيق و تطورهاو توفير الأ رضية لنموهاو ا صلاحهاو حياة الناس

بما ا ّن الهدف الأ سمی لهذه و سعادة الدارين. على هذا
نسانية، يجب بناءها على  السياسة هو تنمية الكماليات الأ 

نريد بالأ سس و ا سس قويمة، حتى تتحّقق ا هدافها السامية،
لأ و تلي المبادئ التي تفقد السياسة العلوية معناها من دونها،

من خلال دراسة سياسة ا مير و لأ عنوان،و تبقى لها هوية
  .يمكننا معرفة تلي الأ سس على النحو التالي المؤمنين )ع(

 تنفيذهو . ا حياء الدين۱
سلاما هداف تا سيس الحكومة  ا حد  ا حياء الدين وية هالأ 
لهي )و ، ۱۳۱، الخطبة ۲۱۱۸، الرضيتنفيذ الحكم الأ 

 .(۱۷٤: ۳المقطع 
 اتنفيذ ا حکامه كان يشكل هاجسا قوي  و ا ّن حفظ الدين

مام علي )ع( ة الرئيسية لغّض الطرف عن من الأ دلو لدی الأ 
حقه في تولّي الخلافة، كما قال )ع(: كان الناس حديثي 

كان و كان الدين مثل الةرف المليء بالحليب،و العهد بالدين
َرُه، تقلّب الأ مور را سا على عقب و ا قل غفلة من شا نه ا ن تُکسِّ

مام  (۳۱۸ /۱: ۱۱3۱الحديد، ا بي  )ابن فكان ُجلُّ اهتمام الأ 
ا نقاذ الناس من و لِّي الخلاقة هو ا حياء القيم الدينيةبعد تو )ع(

مام بعد بيعة ا هل المدينة  الجاهلية التي كانوا يعانون منها، فالأ 
، ۲۱۱۸، الرضيا كد على هذا الأ مر في ا ول خطبة له )

 .(۳۸: ۲، المقطع ۱٦الخطبة 
مام علي )ع( بين و وسياسته ا ّن من يقارن بين سيرة الأ 

فرق بين الأثنين لأ سياسته سيعرف با نهو سيرة النبي الأ كرم
على هذا كان حفظ ف (۲3٦ /۱۲: ۱۱۸۳)مدرس وحید، 

سلامتنفيذ القيم و ا حياءو الدين ية يا تي على را س اهتمام الأ 
مام و الحكومة العلوية في مجال الممارسات السياسية، ا ّن الأ 

سلام السنة النبوية، و لم يقم با ي عمل ا لأ ا ذا كان موافقا للا 
بذل كل ما بوسعه و ا ول ا سس لسياسته وفقا للدين فوضع

لحفظ الدين، لهذا ا ّن السياسة العلوية )ع( ُبِنَي  على ا ساس 
سلام وا حياء  تنفيذه، وا ّن تحقيق الأ سس الأ خرى لم تکن الأ 
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 تحةی بهذه الأ هّمية.

 . بثُّ روا العدالة۲
سلاما ّن تحقيق العدالة هو الهدف الأ سمی للسياسة   ية،الأ 

يضع السلوك الأستبدادي و ن يكون الحاكم عادلأيجب ا  و
جانبا، فالعدالة لها مكانة رفیعة ا رسل الله الأ نبياء لتحقيقها: 

َناِت َواَنَْزلَْنا َمَعُهُم الِْكَتاَب َوالِْميَزاَن » لََقْد اَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِالَْبيِّ
الة تَُعدُّ ا ّن العدو هذا (۲3 /)الحديد« لَِيُقوَم الن اُس بِالِْقْس ِ 

، ۸۷، الخطبة ۲۱۱۸، الرضيمعيارا لتحديد ا فضل عباد الله )
 .(۱۱٤: ۸المقطع 

لهية العادلة، تُوِصُل المجتمع ا لى شاطئ  ا ّن السياسة الأ 
تمهد الطريق لتطور حیاة الناس؛ ففي ظل و ،ن والأسقرارالأ م

مام و الهدوءو العدالة يتحقق الأ من الراحة، لهذا يعبر عنها الأ 
، مقطع 3۳: الرسالة م. ن« )قرة عين الحكومة» )ع( بـعلي 
 بمعنی راحة العين. قرة تعني القرار« قرة العين»فـ (٤۱۸: 3۸
نسان الذي يغضب ويتعر  لفقدان الأ منو الهدوء،و  ا ّن الأ 
لأ يجد الراحة، لكن عندما و هناكو الهدوء، تتجّول عيناه هناو

نسان، تهدا  عيناه،و تتوفر الهدوء هنا نجد مفهوم  الأ من للا 
 .(٤33-٤3٦ /۳: ۱۱۱۷)طريحي، « قرة العين»

ا ّن العدالة تَُعدُّ ا حدى الأ سئلة البارزة في الفلسفة السياسية، 
مام علي )ع(  وا ّن ا كثر الأ سس السياسية والحكومية جوهرية عند الأ 
لأيمكن من دونها فهم حكومته فهما صحيحا. فالعدالة تعنی ا زالة 

ع، ومنع التمييز، وا ن يکون الحكم بید اللامساواة في المجتم
الصالحين، وا ن يا خذ الصلحاء بزمام الأ مور. لأتعد العدالة في 
مام )ع( وسيرته ا مرا ا خلاقيا فحسب، بل تَُعدُّ ا ساَس  حكم الأ 
دارة السياسية والأجتماعية، ا ذ هو يعتبرها ا ساس سياسته ومعيارها  الأ 

الأ من للحكومة  ( ا ّن العدالة هي صمام۳۳۱: ۱۱۸۱)الأ مدي، 
(، وعلامة الحق ومزيلة الأ هواء النفسية ۳۳۱والمواطنين )م. ن: 

مام)ع( ۱۱٤: ۸، مقطع ۸۷، الخطبة ۲۱۱۸الرضي، ) ( يوصي الأ 
الولأة بالعدل في ا سلوب النةر وا لقاء التحية على الناس )م. ن: 

( ۳٦۲: ۱، المقطع ۲۷؛ الرسالة  ۳۱٦: ۳، المقطع ٤٦الرسالة 
مام تصل درجة لأيُسَمُح فيها التعامل السيئ حتی ا ّن العدالة ع ند الأ 

 .(۳٦۱: ۱۱، المقطع ۲3مع البهائم )م. ن: الرسالة 
رئيسية في و على هذا، نجد للعدالة مکانة جوهرية

سلامعلى الدولة و السياسة العلوية)ع( ية ان تنشر العدالة في الأ 

ع مختلف الجوانب؛ ذلي ا نه من دون العدالة يتفکّک المجتم
مام )ع( تنفيذ و ا خلاقيا، يتجه نحو الفساد، لهذا يعتبر الأ 
سلامالعدالة  ينةم كل خططه و ية ا هّم ا هدافه الحكومية،الأ 

 متناسقة مع هذا الهدف.

 . الحياة البسيطة۳
سلاممن ا هم ا سس الحكومة   البساطة في حياة القادة وية هالأ 

سلامالحكام الدينيين، تؤكد التعاليم و  اد القادةية على ابتعالأ 
ث و ن زخارف الدنيامالمفکرین والسياسيين الدينيين و التلهُّ

ين في مسؤولا ن تكون ظروف حياة الو وراء الرفاهية،
ين ا ن مسؤولعلى الو المجتمع، قريبة من ظروف حیاة الفقراء،

يتخذوا البساطة ا سلوبا في الحياة، كي يحبهم الناس، ذلي 
فرق لأ اء ا ن يشعروا با نهالبؤسو ا ّن هذا الأ سلوب يجعل الفقراء

، ۲۱۱: الخطبة م. نيثوروا على الحكام )لأ ا نو بين الناس
 ين،مسؤولويدرک الأ ثرياء صدق ال (۳۱٦: ٤المقطع 

ييا سون من لف  انتباههم عبر الأرتشاء. ا ّن العدالة تقلع و
داريو جذور التمييز بالتالي تعد و الأقتصادي،و الفساد الأ 

ا ّن ا مير المؤمنين )ع( في نهج ا فضل ثمرات ممارسة الحكم. 
بعد الحديث عن البساطة التی تبلورت عند عدد من و البلاغة

عيسى )ع( تحّدث عن حياة النبي و داودو الأ نبياء مثل موسى
لم يبن القصور و الأ كرم البسيطة، الذي رحل عن الدنيا بسيطا

يؤكد ا ّن ( و۲۱٤: ۳٤، المقطع ۱٦۱: الخطبة م. نالفخمة )
لهية مثل هذا الق نساني ُيَعدُّ من النعم الأ  ائد في المجتمع الأ 

: م. نالأستمرار على طريقه )و الكبيرة، الذي يجب ا تباعه،
 .(۲۱٤: ۳3، المقطع ۱٦۱الخطبة 

مام علي )ع( يعتقد ا ّن الأ غنياء يمکن ا ن يقوموا لأ ا ّن الأ 
: ۳۲۸: الحكمة م. نبجمع الأ موال ا لأ بتجويع الفقراء )

ه لوما شديدا لوالي البصرة عثمان بن لهذا، فهو يوجّ  (3۱٤
بعد دعوته ا لى و حنيف الذي قبل دعوة ا حد تجار البصرة،

ا َبْعُد، َياْبَن ُحَنْيف، َفَقْد َبَلَغِني اَن  َرُجل  »الزهد ِيقول:  ِمْن  ااَم 
 ، فَاَْسَرْعَ  ا ِلَْيَها، تُْسَتَطابُ 3ِفْتَيِة اَْهِل الَْبْصَرِة َدَعاَك ا لى َما ُْدَبة

، َوَما َظَنْنُ  اَن َي تُِجيُب ٤، َوتُْنَقُل ا ِلَْيَي الِْجَفانُ 1الأْلَْوانُ  3لَيَ 
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.َفانُْةْر ا ِلَى َما 3َمْجُفو  3ا ِلى َطَعاِم َقْوم، َعائِلُُهمْ  ، َوَغِنيُُّهْم َمْدُعو 
َما ، وَ ٤ِمْن هَذ الَْمْقَضِم، َفَما اْشَتَبَه َعَلْيَي ِعْلُمُه َفالِْفْةهُ 1َتْقَضُمهُ 

َ َوا ِن  لُِكلِّ َما ُموم ا َِمام   ، ااَْيَقْنَ  بِِطيِب ُوُجوِهِه َفَنْل ِمْنُه.اَلأ
َ َوا ِن  ا َِماَمُكْم َقِد اْكَتَفى  َيْقَتِدي بِِه، َوَيْسَتِضيُء بُِنوِر ِعْلِمِه.اَلأ

ْقِدُروَن تَ لأ اَلأَ َوا ِن ُكمْ  5بُِقْرَصْيِه.٦، َوِمْن طُْعِمهِ 3ِمْن ُدنَْياُه بِِطْمَرْيهِ 
ة َوَسَداد[ « 8َعَلى ذلَِي، َولِكْن اَِعيُنوني بَِوَرع َواْجِتَهاد، ]َوِعف 

السياسيين و خاصة القادة الدينيينو فهو يطلب من ا تباعه
  .(۳۱٤: ٤، المقطع ٤3: الرسالة م. نمساعدته في التقوى )

 يعبر هذا الموقف عن قاعدة مهمة حول القيادة الدينية
الروحيين يلعبون و لمجتمع، فالقادة السياسيونالسياسية في او

ا ّن و ا خلاقهم، هذاو دورا مهما في ترشيد عقيدة المجتمع
ا ّن قیام و يتهم كبيرة جدا،ومسؤول مكانة القادة الدينيين

ا ن  هذا و القادة بجمع الثروة عمل غير مشروع،و المدراء
ي ا لی العمل ا كثر قبحا بالنسبة للقادة الدينيين، لأ ن  ذلک يؤد

 ابتعاد الناس عن الدين.

 . الحب والمحبة٤
سلاما ّن علاقة الوالي والناس في السياسة  ية مبنيٌّة على الأ 

سلامالعطوفة؛ يحب الحاكم و الحب ينةر ا ليهم و ي الناسَ الأ 
 واضح ا ّن هذه النةرة تتعار  مع الترفُّهو نةرة مشفق،

: ۸، المقطع 3۳: الرسالة م. نغصب حقوق الناس)و
الليونة في التعامل معهم من الأ سس الأ خلاقية عند و (،٤۱۲

مام )ع( )و القادة، ، المقطع ۲۷: الرسالة م. نشّدد عليها الأ 
 .(۳3٦: ۱۱؛ الرسالة  ۳٦۲: ۱

ُيَعدُّ ُحبُّ الحاكم سببا مهما للدلألة على ثبات الحكومة 
واستقرارها، وا ن غاب الحب يصعب على الحاكم قيادة 

ا ذا لم يتم تنفيذ و ع ملتزم بالقانون،المجتمع، وتربية مجتم
المساواة في المجتمع، على الحاكم ا بداء المحبة و العدالة

                                                                                  
 عائلهم: محتاجهم. ۱
 مجفو: ا ي مطرود، من الجفاء .۲
ا ســنانه، والمــراد الأكــل مطلقــا ، والَمْقَضــم ـ  : ا كــل بطــرفَقِضــَم ـ كســمع .۳

 كمقعد ـ: الما كل
 ا لفةه: ا طرحه. 9
 الِطْمر ـ بالكسر ـ: الثوب الخلق البالي. ۵
 ُطْعمه ـ بضم الطاءـ: ما يطعمه ويفطر عليه .3
 قُْرَصْيه: تثنية قرص، وهو الرغيف. ۷
 السداد: التصرف الرشيد، وا صله الثواب والأحتراز من الخطا  . ۸

: ۱۱۸۸للناس التي تجعل الناس يطيعون قائدهم )مطهري، 
نات غير الدينية ٦۸ مام للمکوِّ ( من جهة ا خرى ا ّن ُحب  الأ 

 الدينية.و التعصبات القوميةو تدلُّ على رفض العنصرية
ا دارة و َخلق الأ جواء المرعبة،و المجتمع بالقوة يمکن بناء

الحكومة بالبندقية، لكن الأ سس تبقى هشة، لهذا على 
ّي في سبيل أ بوالتعامل الو الحاكم ا ن يستخدم المحبة،

 ازدهارها.و توجيههاو هدايتهاو تحقيق ا هداف الحكومة

 . التقوى وبناء الذات3
لهذا نحتاج  يا من منها ا فاضل الناس،لأ ا ّن للسلطة وساوس

نسان ا لی هذا لأ ا لى حواجز داخلية وخارجية، حتى يدخل الأ 
مام )ع( يوصي الناس  الوادي الخطير، من هنا كان الأ 

الولأة بالتحلّي بالتقوى باعتبارها عاملا مهما و ينمسؤولالو
ا نه ا قوی ضمان و المجتمع،و بناء الفردو تساعد علی التربية

ياة الدنيا والأ خرة، ا ّن هذه سلامة حو تنميته،و لتطور المجتمع
 التوصيات المتکررة بکثرة في التعاليم في الأ حاديث العامة،

دارية عند و المراسيم الحكوميةو التصريحات السياسيةو الأ 
مام )ع( تعبر عن تلي الحقيقة كما قال )ع(:  اُوِصيُكْم »الأ 

ن َها الن جَ  « اَوالَْمْنَجاُة اََبد   ااُة َغد  ِعَباَد الل ِه بَِتْقَوى الل ِه َوَطاَعتِِه َفا ِ
يوصي  (۲۱٦: ٦، مقطع ۱٦۱، الخطبة ۲۱۱۸، الرضي)

مام كل ولأة الدول  سلامالأ  ية، ببناء الذات وضب  الأ هواء الأ 
النفسية حتى تتحقق السياسة التوحيدية، ذلي لأن المجتمع 

بناء و لأ يتكون المجتمع بغير بناء الفردو يتكّون من الأ فراد
 حكام المجتمع مراقبة سلوكهم وعملهمو فعلى القادةالذات، 

ّن ا فضل تربية يقوم بها القادة و عدم التغافل عن بناء الذات، فا 
م. اللغوية )و ليس  الكلاميةو العملية،و هي التربية السلوكية

نساَن ا لی عمل ( و٤3٤: ۷۳: الحكمة ن لو دعِ  النفُس الأ 
هو يقود و يعرف طريقهلأ حرام، فهی تشبه الحصان الذي

نسان، ، ۱٦: الخطبة م. نهنا يجب السيطرة عليه )و الأ 
لهذا لو لم تَُلب  مطالب النفس، فانها تتعود  (۳۸: ٤المقطع 

هذا العمل يمثل الجهاد و شيئا فشيئا على الصبر في المصائب
التقوى، التي لها دور كبير في تحقيق سعادة و مع النفس،

نسان، ذلي لأ نه كما قال الرسول ا ّن النفس هي »الأ كرم:  الأ 
نسان  .(٦ /3: ۱۱۱۷الكاشاني، )فيض « ا لد ا عداء الأ 

ا ّن الوقوع في َشَرک الأ هواء النفسية والتغافل عن بناء 
الذات يعني دمار الحياة، فالسياسة السليمة هي تلي السياسية 
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بتهذيب النفس، لهذا ئقة ون فيها عناية فامسؤولالتي يبذل ال
الأبتعاد عن الرذائل الأ خلاقية ا حدى ا ركان و ُيَعدُّ بناء الذات

سلامالسياسة  ية، ا ذ تةهر جليا في السياسة العلوية )ع(، الأ 
لهذا يا مر ا مير المؤمنين، في رسالته ا لى مالي الأشتر بالتقوى 

يرى ( و٤۱۲: ۲، المقطع 3۳، الرسالة ۲۱۱۸، الرضيا ولأ )
هاد مع ا ّن ا فضل عباد الله هم الذين ا عانهم الله في الج

اََعانَُه الل ُه َعَلى  اا ِن  ِمْن اََحبِّ ِعَباِد الل ِه ا ِلَْيِه َعْبد  »ا نفسهم: 
  .(۱۱۲: ۱، المقطع ۸۷: الخطبة م. ن« )نَْفِسهِ 

 . الديمقراطية٦
تشكل نوع العلاقة بين الحكومة والشعب ا حدی ا هم 

يمكن دراستها من و القضايا الجوهرية في كل الحكومات
الثانية، و لأ ولى مدى شعبية الحكومة عند الناس،زاويتين؛ ا

 كيفية علاقة الحكومة بالناس.
قبول الجميع و فيما يتعلق بشعبية الخلافة العلوية )ع(

نه شبّه زيادة الناس يوم البيعة بعرف الضبع ) : م. نلها، فا 
فيما يتعلق بكيفية تعامل ( و۳۱: ۱۲، المقطع ۳الخطبة 

مام علي )ع( مع الناس، ن شاهد ذروة الديمقراطية، لهذا الأ 
من منةار السياسة العلوية تَُعدُّ علاقة الحكام بالناس، ا ي 

معرفة مشاكلهم عن كثب، من الأ سس و بينهمو الحياة معهم
المهمة لسلوك الحكام الأجتماعية، لهذا فهو )ع( يوصي 

م. « )تطّولّن احتجابي عن رعيّتي فلا»يقول: و مالي الأ شتر
ا وصى والي مكة: ( و٤۱٦: ۱۲۱، المقطع 3۳: الرسالة ن
َلأ َحاِجٌب ا ِل أ و َوَلأ َيُكْن لََي ا ِلَى الن اِس َسِفيٌر ا ِل أ لَِسانُيَ »

: الرسالة م. ن« )َلأ َتْحُجَبن  َذا َحاَجٍة َعْن لَِقائَِي بَِهاو َوْجُهيَ 
 .(٤۳۲: ۲، المقطع ٦۷

مام )ع( ا ي عمل من شا نه ا ن يسخ   كان يتجنب الأ 
 طيدة مع الناسو كان يا مر الولأة با ن يبنوا علاقاتو ناس،ال
ين في مسؤولكان يرفض دائما خشونة الو يحلّوا مشاكلهم،و

دارية في التعامل مع الناس، لهذا يمكن القول  جراءات الأ  الأ 
هي حكومة  تا ریخبا ّن ا حدى ا كثر الحكومات شعبية طوال ال

مام علي )ع رجوعنا ا لى ا نّها حقيقة عةيمة تةهر عند  (الأ 
مام )عو السيرة العمليةتا ریخ وال  (الكلامية للا 

 . الصدق والصراحة۷
ا ّن السياسة التي اتبعها ا مير المؤمنين )ع( هي سياسة مبنيّة 

 الصراحة، ا نه كان يتحدث مع الناس بصدق،و على الصدق
سلاميقول: على القائد و يبين مواقفه بوضواو ي ا ن الأ 

، المقطع ۱۱۸: الخطبة نم. يتحدث مع الناس بصراحة )
مام  (۲۱۲: ٤، المقطع ۱3٤؛ الخطبة  ۱٤۲: ۱۲ قال الأ 

َواللِه َما َكَتْمُ  » )ع( في بداية حكومته وفي اول خطبة له
، َولأ َكَذْبُ  ِكْذَبة   : ٤، المقطع ۱٦: الخطبة م. ن« )َوْشَمة 

 يتحقق في الفكر السياسي العلوي )ع( ا صلاا الأ مور( لأ۳۸
 ل تنةيما صحيحا ا لأ في ظل الصدقتنةيم الأ عماو
ْدُق َصَلاُا كُلِّ َشيْ »الصراحة، فـو : ۱۱۸٦)الأ مدي، « ءٍ الصِّ

الجرائم، و ( ا ينما ظهر الكذب، ظهرت معه ا نواع الفساد۲۱۱
نَْيا»فـ م. « )الَْعَذاُب فِي اْلأ ِخَرةِ و َثَمَرُة الَْكِذِب الَْمَهانَُة فِي الدُّ
مام )ع( دائمو (۲۲۱: ن التا كيد على معيار الصدق  كان الأ 

: ۳۱، المقطع 3۳الرسالة  :۲۱۱۸، الرضيفي اختيار الولأة )
٤۱٦). 

ولين ؤخاب الناس من قرارات المسا ذا  ليس من العجيب
ا ن يتصوروا ا ّن انحرافا ظهر في الطريق، ا و ا ّن و وممارساتهم،

مام علي )ع( يوصي  هناک ظلما تُماَرُس عليهم، كان الأ 
المدراء با صحار ا عذارهم للناس و ونمسؤولالدائما ا ن يقوم 

صحار  (٤۱٦: ۱۳۱، المقطع 3۳، الرسالة م. ن) ا ّن الأ 
 يعني ذلک ا نّه يجب ا ن يكون الأعتذارو ما خوذ من الصحراء،

د. الحديد، ا بي  ا براز الأ دلة كالصحراء واضحة للجميع )ابنو
 .(۱۸ /۱۷ ت:

ق عن يتصور الكثير ا ّن المصلحة تكمن في ا خفاء الحقائ
يصدر ردة فعل غير متوقعة، بينما تقتضي لأ الجماهير، حتى

ون بكشف مسؤولالو المصلحة الحقيقية ا ن تقوم القادة
ا ن يدخل الناس و -ا لأ في حالأت فذة وخاصة- الحقائق للناس

خباري من ا سلوب المستبدين،  ّن التعتيم الأ  الساحَة بوعي، فا 
لهيون الشعبيون َيَروَن سوى مصالحهم، فالقادة الأ  لأ الذين

ا ن ينقلوا  ايحاولون دائم  و لهم، ايشكل ا نقاذ الناس هدفا حيوي  
يوطّدوا علاقاتهم و ا ن يحترموا الناسو لهم الحقائق كما هي،

الأستثناء الوحيد  (3٤٤ /۱: ۱۱۱٦شيرازي، بهم )مكارم 
مام علي )ع( هو الأ سرار العسكرية  الذي كان يؤكد عليه الأ 

 .(٤۱۱: ۲، المقطع 3۱الرسالة  :۲۱۱۸، الرضيالحربية )و
ن تخرج الأ عمال والشعارات ا  ا ّن الصدق السياسي هو 

يمان، وذلک بغية  والأ هداف والتوجهات من صميم الأ 



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۲۸

ن ا ي نوع من الكذب مالحصول على رضا الله، والأبتعاد 
خفاء، وا ن لأيصير  ضحيّة الصراعات التي تدور « الحق»والأ 

ية، فا ّن ا مير المؤمنين کان حول الأ نانية والمصالح الشخص
يحاول دائما ا ن يكون صامدا في اتخاذ سياساته، لأ ّن الصراحة 

صلاحات وتسبّب التنمية والتطور.  والشفافية هي التي تنتج الأ 

 . محورية الحقوق۸
مام علي )ع( جعل   -في ا ول خطبة بعد تولّيه الحكم -ا ّن الأ 
: ۲قطع ، الم۱٦۷: الخطبة م. نالتوحيد ا ساسا للحقوق )

 بعبارة ا خری ا ّن التوحيد يشكل ا ساس احترام الناس (۲۲٦
حرامه ُيحَترُم و التزم بحلالهو کلّما ا من المرء باللهو تكريمهم،و

 .(۸۳: ۲۱۱3طهراني،  )دلشاد حقوقه
مام علي )ع( بعد توليه الحكم كل الأ مور  جعل الأ 

ارتكبوا الأ فعال و عندما عارضه الخوارجو تتمحور حول الحق،
مام علي )ع( ا ن يعّرف لهم و لبشعةا ا ثاروا الفوضى، حاول الأ 

يجعلهم و حقوقهم من خلال ا يضاا الحدود القانونية،
يلتزمون بالقانون، كما قال لهم )ع(: اعلموا ا ّن لكم عندنا 

نمنعكم من لأ نسلبكم ا ياهن،لأ ما دمتم معنا،و ثلاثة حقوق،
كم من العوائد لأ نحّرمو المساجد، التي يذكر فيها اسم الله،

لأ نقاتلكم ما لم و العامة والغنائم ما لم تلجئوا للحرب،
 /۳: ۲۱۱۷الأ ثير، ؛ ابن ۷۳ /3: ۲۱۱۸تحاربونا )الطبري، 

 .(۱٦3 /۲۱: ۲۱۱۷؛ النويري، ۳۳3
مام علي )ع( كان النموذج الأ سمى لأتّباع الحق،  ا ّن الأ 

ا ن و كان يحاول ا ن يؤسس مجتمعا يدور حول الحق،و
مام عزل ا با يشّکل حك ومة بمحورية القانون. ُرِوَي ا ّن الأ 

من العلماء و الوفيينو الأ سود الدوئلي من ا صحابه الطيبين
جمهور، ا بي  )ابن البارزين، لأ نه رفع صوته على شخص

كان  تدور  (۳3۱ /۱۷: ۱٤۱۸؛ النوري، ۳٤۳ /۲: ۱٤۱3
نسان، ا ثار و السياسة العلوية حول محور احترام حقوق الأ 

شة الجميع، كما يقول جورج جرداق: في خطة ذلک ده
مام علي )ع( نعثر على ا مور تعتبر بلا ريبة ا على ا سمى من و الأ 
نسان )جرداق،  علان العالمي لحقوق الأ   /۳: ۱۱۱٦بنود الأ 

ا ّن محورية القانون في المدرسة العلوية )ع( تعني ا ّن  (۱۳٤
نسانية ن ا ساسها هو الألتزام بالقانوو محور العلاقات الأ 
 ا ّن كل الأ مور تابعة لحقوق الله.و المتمحور حول التوحيد،

 . الأعتدال والوسطية۱
من الأ سس الجوهرية في السياسة العلوية )ع( هو ا صل 

فراطو الوسطيةو الأعتدال التفري  في اتخاذ و الأبتعاد عن الأ 
مام علي )ع( ا ّي و الممارسات السياسية،و القرارات يعتبر الأ 

ف  الأنحراف ا لى اليمينو راط والتفري شكل من ا شكال الأ 
: ۷، المقطع ۱٦الخطبة  :۲۱۱۸، الرضي)أاليسار ضلال  و

: م. نيعتبر ا هل البي  )ع( ا فضل معيار للاعتدال )( و٤۱
كما يعتبر المعتدلين ا فضل ا تباعه  (٤٦۲: ۱۱۱الحكمة 
 /۲: ۲۱۱3الأ ملي، ؛ الطبري 3: ۱٤۱۳البغدادي، )العبكري 

مام زمام الأ مور، وضع لبنات سياسته على بعد ا ن تولّى ا (٤ لأ 
لم يَمل في سلوكه السياسي نحو و الأعتدال والوسطية،

فراط فراط والتفري  ا بدا، بل حاول ا ن يتجنّب من الأ   الأ 
التفري ، وا ن يتخذون الأعتدال سبيلا، كما ا مر ا صحابه و

، الرضي) الذين تطرفوا في مواجهة العدو باتخاذ الأعتدال
ذلي ا ّن ا حب  (۲٦٦: ۱۷، المقطع ۱۱۱خطبة ال :۲۱۱۸

م. الأ عمال لديه في الساحة السياسية هو المواقف المعتدلة )
من خلال دراسة و هكذا (٤۱٤: ۲۱، المقطع 3۳: الرسالة ن

السيرة العلوية )ع(، يةهر ا ّن ا حد ا هم ا سس السياسة السليمة 
 هو ا صل الأعتدال الذي تنتةم الأ مور في ظلّه.

 بالعهد. الوفاء ۱۱
الأبتعاد عن الخيانة، من الأ سس الرئيسية و ُيعتبُر الوفاء بالعهد

، 3۳: الرسالة م. نلسلوك الحكام في المدرسة العلوية )ع( )
ا صبح و فلو انتهك  حرمة الأ مانات (٤۱٦: ۱۳۳المقطع 

يفاء بالألتزامات ضعيفا، سوف تضيع الأ سس الرئيسية التي  الأ 
حياتهم  تا ریخس طوال عرف الناو تضمن بقاء المجتمع،

شيء ا کثُر ا همية لبقاء لأ من خلال التجربة، ا نهو الأجتماعية،
المجتمع من الألتزام بالتعهدات. من جهة ا خرى ا ّن الألتزام 

لأ ينكث العهد مع الله ا لأ و با ي عهد هو الألتزام بعهد الله،
يرى  (٤۱۸: ۱۳3، المقطع 3۳: الرسالة، م. نالجاهل )

مام علي )ع( ا   ّن الوفاء بالعهد سبب الأئتلاف )الأ مدي، الأ 
الوفاء بالعهد من ا وصاف و ا ّن ا داء الأ مانة( و٤۳3: ۱۱۸۷

هذا الأ مر يبرز نفسه في السيرة العلوية  (۸٦: م. نالمؤمنين)
مام  موضوع  -رغم ميوله الباطنية–بوضوا، ا ذ عندما قبل الأ 

، طالبه البعض ا ن يضربه بعر  الحائ ، لكن «التحكيم»
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الضغوطات التي مورس  عليه، لم ينقض عهده مع ا لد رغم 
 (3۱٤: ۱٤۱٤هو معاوية )المنقري، و ا عداءه

نسان كائن اجتماعي ويتمتع بالعلاقات  فبما ا ّن الأ 
نسانية  الأجتماعية، فا نّه يعيش في ا سوار الألتزامات الأ 
لهية ا قوى في  نسانية والفطرة الأ  والأجتماعية، وكلما ا صبح  الأ 

زادت الألتزامات في كيانه، لأ ّن ا ساس الحياة كيانه، كلما 
نسانية  نسانية والسلوك الديني مبني على الألتزامات الدينية والأ  الأ 

 والأجتماعية، وا ّن التزلزل في هذا الأ مر يقضي على كل شيء.

 . حكم الجدارة۱۱
ا ّن اختيار القوات الصالحة للقيام بالمهام في السياسة 

سلام سلامساسيا، لأ ّن غاية السياسة ا   اية ُيَعدُّ ا مر  الأ  ية هي الأ 
المجتمع، فللحصول على مثل هذه الغاية يجب و سمو الفرد

اختيار الأ فضل عند اختيار الحكام. في الفكر السياسي لأ مير 
سيرته السياسية كان  الجدارة تعد المعيار و المؤمنين )ع(

کان يجب القيام باختيار الأ فضل و الرئيس في كل المجالأت،
مكانيات الفرد حتى تستقيم الأ موردو كل منصبفي   فقا لأ 
تَُدب َر الأ مور با حسن شکل، بعبارة ا خری ا ّن سيادة الجدارة و

ا صلاا العامة. يقول و تنةيم الأ مورو يؤدي ا لى تقوية الدين
مام علي )ع( لمالي الأ شتر: اختر لأ مورك ذلي الوالي  الأ 

ره كثرة الأ عمال لأ تحيّ و يخاف انجاز الأ عمال الكبيرةلأ الذي
فلو جاء  (٤۱۲: ۱۳، المقطع 3۳الرسالة  :۲۱۱۸، الرضي)

مام )ع( و الأختيار في محله، تصلح الأ مور الأ عمال. ا ّن الأ 
في عهده ا لى مالي الأ شتر يعلّمه سبيل اختيار الأ فضل لتولي 

، 3۳: الرسالة، م. نا هم المسؤوليات، کتولّي ا مور العسکر)
، المقطع 3۳: الرسالة م. ن)القضاء و (٤۱۸: 3۱المقطع 

يعلمه كيف يجعل سيادة الجدارة هی و (،٤۱۱: ٦3
مام علي )ع( في اختيار  معان الذي يبذله الأ  الأ ساس. ا ّن الأ 

سلامالولأة يدل على الأ همية الكبيرة للسياسة في النةام  ية. الأ 
سلامالسياسة ا ليتان بيد الحاكم و فالحكومة ي يستخدمهما الأ 

لجديرين بالأ مر في سبيل الرقي بحياة البشر، من خلال الولأة ا
فلو لم يتم الأهتمام بتلي القضايا، لم تنجح الأ هداف 

 السياسية السامية، بل قد تصبح معارضة للا هداف السامية.

سلام. ترسيخ الوحدة ۱۲  يةالأ 
يشكل ترسيخ الوحدة الدينية ا حدى الأ سس الرئيسية في 

مام علي )ع( ته.يقول )ع(: في من ا هم ا ولوياو سياسة الأ 
سلامالأ مة  ا حد ا كثر اهتماما مني بتحقيق وحدة ا مة لأ يةالأ 

، ۷۸: الرسالة م. نبناء العلاقات بين الناس )و محمد )ص(
كان لحفظ الوحدة في المجتمع ا همية  (٤٤۱: ۳المقطع 

مام ا ذ اتخذ الصم  في مواجهة حقه المسلوب لربع  عند الأ 
، ۳: الخطبة م. نلبي  )اختار الجلوس في او قرن من الزمن،

لهذا في المدرسة العلوية )ع( تم ا يضاا  (۲۸: ۳المقطع 
و ليجمع »ترسيخ الوحدة بصفتها رسالة قائد المجتمع: 

 .(۱٤۲: ۱۲، المقطع ۱۱۸: الخطبة م. ن) «شمله
مام علي )ع( يعتبر القرا ن السنة النبوية ا هم العوامل و ا ّن الأ 
م. ظهور الشبهات )و تالتي تخلق الوحدة عند بروز الخلافا

كان يؤكد قائلا: و (،٤۱۱: ٦٤، المقطع 3۳: الرسالة ن
ّن يد الله مع الجماعة،  ا ياكمو الزموا السواد الأ عةم، فا 

ّن الشاذ من الناس للشيطان، كما ا ّن الشاذة من و الفرقة فا 
لو كان و الغنم للذئب، ا لأ من دعا ا لى هذا الشعار، فاقتلوه

 (۱۷۱: ٦، المقطع ۱۲۷بة، : الخطم. نتح  عمامتي )
مام بقتل من يبثون الفرقة،  فالفرقة تدمر المجتمع، ا ذ ا مر الأ 

 حتى لو كانوا يحةون بدعمه.

 ةالأقتصادي ةروف. تحسين ال۱۳
مام علي )ع(  يتطور المجتمع الغارق في الفقرلأ من منةار الأ 

 ا داةالعلاقات الةالمة الأقتصادية، فهو )ع( يری الرفاهية و
( ٤۱۱: ۷۳، المقطع 3۳: الرسالة م. ن) .مور الناسلتنةيم ا  

ا ّن و يرى ا ّن المشاكل المادية تمهد ا رضية الأ ضرار المعنوية،و
تحسين الوضع الأقتصادي ا لى جانب القناعة، يوفر ا رضية 
نسان، كما قال )ع(: الفقر طرف من الكفر  .تطور الأ 

مام )ع( تحسين  (۱۲ /۷3: ۱٤۱۳)المجلسي،  کما يری الأ 
النمو الأقتصادي في المجتمع من ا سس و ع الماديالوض

ا يصالها و يقول: ا ّن حقكم علي  هو زيادة الأ موالو سياسته،
 .(٦۱: ۱۱، المقطع ۳٤، الخطبة ۲۱۱۸، الرضيلكم )

مام )ع( يقوم بتوفير احتياجات الناس، فقام  كان الأ 
توفير معاش الناس، كما و بخطوات مهمة في سبيل ا زالة الفقر

: کل َمن يعيش في الكوفة يجب ا ن يکون في قال )ع(
الرفاهية، حتى ا ضعف طبقات الناس لأبّد ا ن يتناولوا خبر 

 شهر يشربو امن الفرات )ابنو ا ن يمتلكوا البيوتو القمح
 .(۱۱ /۲ د. ت:ا شوب، 



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی۳۱

نسان مكّون من الجانب الماديو هذا  بما ا ّن الأ 
دمة للتعالي ا ّن توفير الأحتياجات المادية يشكل مقو الروحي،و

 بما ا نّه يجب ا ن تكون الكماليات الفرديةو المعنوي،
ّن تحسين الوضع الأقتصادي و الأجتماعية هدفا للسياسة، فا 

 (في المجتمع ُيَعدُّ من الأ سس المهمة في السياسة العلوية)ع

 . التطور الثقافي۱٤
يتوقف تطور المجتمع على تطور ثقافته، ا ّن احترام الحدود 

لهية تطبيق قوانين الدين، ُيَعدُّ من ا هم و ربية الدينيةالتو الأ 
سلاما سباب تا سيس الحكومة في   ، التي تنتهي بالتطورالأ 

صلاحات التربوية. يعترف المفكرون الغربيون بهذا الأ مرو  الأ 
سلاميقولون: جعل و بورت، ستورا )ديون التعليم دُ و التربية الأ 

ّن التطور الثقافيف (۱۳٤: ۱۱٦۸ ن المهام التي التربوي مو ا 
سلامعلى القائد  مام علي و ي ا نجازها،الأ  لهذا بعدما تولّى الأ 

ا حياء سنة نبي و )ع( ا مر الحكومة، ا علن ا ّن نصيحة الناس
سلام سلاممن ا هم واجبات الحاكم  الأ  ا ِن ُه لَْيَس َعَلى »ي: الأ 

ْبَلاُغ ِفي الْ  َل ِمْن اَْمِر َربِِّه اْلأ ِ َماِم ا ِل أ َما ُحمِّ َمْوِعَةِة والِأْجتَِهاُد اْلأ ِ
ن ةِ  ْحَياُء لِلسُّ الخطبة  :۲۱۱۸، الرضي« )ِفي الن ِصيَحِة واْلأ ِ

 هذا التطور الثقافي للفرد (۱۳٦: ۱۱، المقطع ۱۱3
توعية و الوعيو يتحقق ا لأ في ظل ا رضية العلملأ المجتمعو

َماِم اَْن ُيْعِلَم اَْهَل وَ »الناس في ساحة السياسة:  َلأَيتِِه َعَلى اْلأ ِ
سلام وُحُدوَد  يَمانالأ   .(۳٤۱: ۱۱۸۷)الأ مدي، « اْلأ ِ

مام علي )ع( التعليم  التربيةو التوعيةو كما اعتبر الأ 
ُكْم َعَلي  َفالن ِصيَحُة لَُكْم »التعليم من حقوق الناس و ا َحقُّ َفاَم 

، الرضي« )َتا ِْديُبُكْم َكْيَما َتْعَلُمواو َو... َتْعِليُمُكْم َكْيَلا َتْجَهلُوا
لهذا فا ّن تعليم  (٦۱: ۱۱، المقطع ۳٤الخطبة  :۲۱۱۸

القضايا الدينية التي تتوقف سعادة الدارين على العمل بها، 
من واجبات الحكام و تَُعدُّ من ا سس الحكومة العلوية )ع(

مام )ع( والي مكة: جالس الناس  الجوهرية، لهذا يا مر الأ 
علِِّم و قضايا الدينيةعلِّمهم الو مساء في مجلس عامو صباحا
: ۱، المقطع ٦۷: الرسالة م. نحاِوِر العلماء )و الجاهل
 السنن الحسنة السابقةو ُيَعدُّ الحفاظ على التقاليدو هذا (٤۳۲

ا ئمة الأ طهار )ع( من العوامل و خاصة اتباع السنة النبويةو
مام )ع( و المهمة التي تلعب دورا في التطور الثقافي، يعتبر الأ 

بها واجبا على الحكام، لأ نها تشكل ا حدى ا سس  الأهتمام

دارة:  َمَي »الأ  َو الَْواِجُب َعَلْيَي اَْن َتَتَذك َر َما َمَضى لَِمْن َتَقد 
َنا اَْو فَِريَضٍة فِي  ِمْن ُحُكوَمٍة َعاِدلٍَة اَْو ُسن ٍة َفاِضَلٍة اَْو اََثٍر َعْن نَِبيِّ

ا َعِمْلَنا بِِه ِفيَهاِكَتاِب الل ِه َفَتْقَتِدَي بَِما َشاهَ  : م. ن« )ْدَت ِمم 
 .(٤۲۱: ۱3۲، المقطع 3۳الرسالة 

سلام تحقيقها تا تي على نوعين: الأ ول  ا ّن التربية التي يريد الأ 
هي التربية التي تقوم بها كل المجتمعات لبلورة ا هداف الحياة 
الطبيعية، وفي هذا المجال تستخدم مختلف القيم؛ الثاني: التربية 

لها مستوى ا على وهي ا عداد الناس للحياة الطبيعية،  التي
وا عدادهم للحياة في ظروف معقولة، وتحقيق هدف ا سمى يلبي 

( ۳۷/ ۱: ۱۱۱۷كل احتياجات الناس ماديا ومعنويا )جعفري، 
على هذا ا ّن التربية السامية للناس في سبيل تحقيق الحياة 

ة، هذا وا ّن التطور المعقولة، تَُعدُّ من ا سس السياسة العلوية المهم
لهية،  الثقافي والتعليم والتعلم والنصيحة، وتنفيذ الحدود الأ 
ومجالسة العلماء، والحفاظ على السنن الصالحة، وبالتحديد سنة 
رسول الله والأ ئمة المعصومين، كل تلي القضايا تبرز نفسها في 

 .السيرة العلوية )ع(

 . الخضوع للنقد۱3
نسان وكرامته ا ساسا في المدرسة العلوية )ع( تُعَ  دُّ حرمة الأ 

للعلاقات والتعاملات الحكومية، فهو)ع( منع ولأته من انتهاك 
المحرمات وممارسة العنف مع الناس نهيا شديدا، وطالب 
المسؤولين ا ن يوفروا الأ رضية الملائمة للتعبير عن المشاكل وا ن 
د يستمعوا للناس، وذلي ا ّن حرية الأعتقاد المؤسسة على التقالي

وخضوع المسؤولين للنقد، تضمن صحة المجتمع وا صلاا 
: ۱۱۸، المقطع 3۳الرسالة : ۲۱۱۸الرضي، ا مور الحكم )

مام علي )ع( كان يرحب بنقد الحكومة نقدا بنّاءا ٤۱٤ ( ا ّن الأ 
وکان يطلب من المنتقدين ا ن يتحدثوا من دون خوف ووجل 

( على هذا ففي ۳۱٦: ۲۲، المقطع ۲۱٦)م. ن: الخطبة 
سلامية ُيدلي الناس كافةال ولأ فرق بينهم وبعيدا عن  -سياسة الأ 

انتقادهم واقتراحهم عبر السبل  -منصبهم ومكانتهم في المجتمع
القانونية، وهذا من حقهم، وعلى المسؤولين ا ن يستمعوا ا لى 

 الناس ويسعوا ا لى مشاكلهم.

 . تحقيق الحرية والأ من۱٦
ا ّن الناس و حورية الله،يتبلور الأ صل في السياسة التوحيدية بم

لهية، على هذا مفهوم لأ يبلغون الكمال في ظل الأ حكام الأ 
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نسان ا و هيمنة السياسيين في السياسة  نسان على الأ  لسلطة الأ 
 الناس يعدون عباد اللهو ونمسؤولالتوحيدية، فالكل 

: ۲٤، المقطع ۲۱٦: الخطبة م. نيخضعون لأ وامر الله )و
 ل ا نواع الحريات، فالفرد حر  في هذه الحالة تتحقق ك (۳۱٦

ا ن و با مكان الفرد والمجتمع ا ن يختاروا بحريةو المجتمع حر  و
 يبلوغوا الكمال. 

هو من و «الخضوع للنقد»على سبيل المثال: ان ا صل 
 ا سس السياسة العلوية )ع(، يا تي للتا كيد على حرية التعبير

كما يقول الشهيد مطهري )را(: ا ّن حرية و المعتقد،و
عتقد التی منحها المسلمون للشعوب الأ خرى بعدما تولوا الم

لم يكونوا يتمتعون بها من قبل، تَُعدُّ من الصفحات و الحكم
سلام تا ریخالناصعة في  يؤسفنا القول با ّن الأ ديان و ،الأ 

في هذا الصدد )مطهري،  الأ خرى تحمل سجلا قاتما
مام )ع( ) (۱۲٦: ۱۱۸۷ ، الرضيكما تشير بيعة الناس مع الأ 
، المقطع 3٤؛ الرسالة ۳٤۲: ۳، المقطع ۱، الرسالة ۲۱۱۸

( ا لى النسبة الفائقة للحريات الأجتماعية عند الناس ٤۲۱: ۲
 .(في الحكومة العلوية )ع

مام علي )ع( فا ّن  من جهة ا خرى ووفقا لحديث الأ 
سلامالأ من ُيَعدُّ من ا هداف ا قامة الحكومة  استتاب ية: الأ 

، ۱۳۱الخطبة  ،م. ن« )وَن ِمْن ِعَباِدكَ َفَيا َْمَن الَْمْةلُومُ »
كما ُيَعدُّ ا حلال الأ من من ا هم وظائف  (۱۷٤: ۳المقطع 

ُبلُ »الحكومة:  ، المقطع ٤۱الخطبة  ،م. ن« )َو َتا َْمُن بِِه السُّ
ا ّن المنةومة الفكرية لأ مير المؤمنين تدّل علی ا ّن  (٦٤: ۲

يمان بالله، حلال الأ من هو الأ  ا ّن العنصر و العامل الرئيس لأ 
يمان به تعالی.  َو َمْن َخاَف »الرئيس لعدم الأ من هو عدم الأ 

سلاما ّن  (٤۸۱: ۲۱۸الحكمة  ،م. ن« )اَِمن هو رمز  الأ 
الأ من، ذلي ا ّن من يؤمن با نه يسير على درب خالق الكون 

 يبقى عنده ما يسبب ا زعاجه وقلقه.لأ يراه سندا له،و المطلق،

شراف المستمر۱۷  . الأ 
شراف المستمر لأ ام السياسي الناجحفي النة يمكن ا غفال الأ 
شراف الدقيق على النةام و ينمسؤولعلى ال الولأة، ا ّن الأ 

الحكومي يتا تّی عن طريق عيون صادقة يخبرون الحاكم 
ْدقِ »ا حوال الولأة:  م. « )الَْوَفاءو َو اْبَعِث الُْعُيوَن ِمْن اَْهِل الصِّ

 .(٤۱۱: ۷3، المقطع 3۳: الرسالة ن

شراف المستمر على مجموعة ما يؤدي ا لى زيادة ا   ّن الأ 
تحول دون ا لحاق الأ ضرار و ا نتاج الأ عمال التي تقوم بها،

الكبيرة، فا ذا تم  البرهنة على ارتكاب الجريمة والخيانة بعد 
: م. نما ا رسل المشرفون التقارير، يجب معاقبة المجرم )

را ( حتى يكون ذلي ا نذا٤۱۱: ۷۷، المقطع 3۳الرسالة 
الفساد الأ كبر، ا ّن و يقتلع بهذا جذور الأستغلالو للا خرين،

يلحق و اقتصادياو تجاهل مثل هذا الأ مر يا تي بفساد ا كبر ا داريا
 ا ضرارا جسيمة بالمجتمع.

 . المشورة والأبتعاد عن الأستبداد بالرا ي۱۸
ا ّن ا صل المشورة والأبتعاد عن الأستبداد بالرا ي من ا سس نةام 

ومة العلوية )ع( ويحةی با همية بالغة، ا ذ قال السياسة في الحك
َو »الله تعالى للنبي با ن يشاور الناس في القضايا الأجتماعية: 

( على هذا من حقوق ۱3۱)ا ل عمران/ « َشاِوْرُهْم في الأ ْمر
الناس على الوالي هي المشورة: اعلموا ان حقكم عليِّ ا ن 
 لأا قوم بعمل دون المشورة معكم ما عدى حكم الشرع

مام ٤۱۱: ۲، المقطع 3۱الرسالة : ۲۱۱۸الرضي، ) ( ان الأ 
)ع( وبالرغم من كونه معصوما، كان كا ي ا نسان ا خر بحاجة 
ا لى المشورة وكان يستشير مستشاريه في كل الأ عمال 

( لكن ۳۱٦: ۲٤، المقطع ۲۱٦الحكومية )م. ن: الخطبة 
يجب الأستشارة مع الشخص الجدير بالأ مر في الجوانب 

والأ خلاقية، لأ نه ا ذا لم يكن المستشاُر جديرا بالأ مر الفكرية 
فهو يقود المجتمع ا لى الطريق الخطا ، عالما وعامدا، ولهذا 
مام )ع( من المشورة مع البخيل والجبان والحريص )م.  حّذر الأ 

( ا ّن المشورة مع المحسنين ٤۱٦: ۲۸، المقطع 3۳ن: الرسالة 
ليل من نسبة الخطا ، كما والعارفين تا تي بنتائج کثيرة؛ منها التق

نتّم بالمشورة الحجَة علی الناس. فضلا عن هذا ا ّن الهدف من 
المشورة ليس فق  الأستفادة من علم الأ خرين وا رشادهم، بل 
ا نها تحمل مصالح ا خرى قد تصبح ضرورية لتحقيق الأ هداف، 
وعلى الحكام استشارة الناس، لأ ّن ذلک تمنحهم الشخصية، 

وا حساس التعاون الأجتماعي، وتحدث فيهم وتقّوي معنوياتهم، 
 النشاط والمشاركة العامة.

 . دعم المحرومين والمستضعفين بشكل خاص۱۱
 االمستضعفين في السياسة العلوية ا مر  و ُيَعدِّ دعم المحرومين

َونُِريُد اَْن نَُمن  َعَلى » ؛ ذلي ا ّن الله اهتم بهذا الأ صلامهم  
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ة  َونَْجَعَلُهُم الَْواِرثِينَ ال ِذيَن اْسُتْضِعُفوا فِي الْ   «أَْرِ  َونَْجَعَلُهْم اَئِم 
 .(3 /)القصص

عليهم ا ن ينةروا ا لى الناس و ا ّن الحكام هم خدام الناس،
مام )ع( على تفقد حال و كا نهم ولأة النعمة لهم، يؤكد الأ 

، الرضي« )الله الله في الأ يتام»المحرومين والمستضعفين: 
الله الله في الطبقة » (۳۱۸: ۳لمقطع ، ا٤۷الرسالة  :۲۱۱۸
 .(٤۱٤: ۱۱۱، المقطع 3۳: الرسالة م. ن« )السفلى

مام يعتبر الدفاع عن الضعفاء ا حدى ا سباب مقبو  ليةا ّن الأ 
 (۳۱: ۱۷، المقطع ۳: الخطبة م. نالحكومة لدی الناس)

بالبؤساء، كما ا مر بعد  اا نّه كان يولّي اهتماما بالغ  و هذا
يحيا ا ن ُيعَطى له مالأ من بي  المال مشاهدته سائلا مس

مام ٦٦ /۱3: ۱٤۱۱العاملي، )الحر  ( فضلا عن هذا كان الأ 
)ع( يؤكد على اهتمام الحاكم با مور المحرومين في المجتمع 

 وَ » ( ٤۱٤: ۱۱۸، المقطع 3۳الرسالة  :۲۱۱۸، الرضي)
َعَفاُء ِمْن َعْدلَِي َعَلْيِهملأ ، ۲۷، الرسالة م. ن« )َيْياََس الضُّ

مام )ع( ا ّن الأهتمام الخاص  (۳٦۲: ۱المقطع  يصرا الأ 
 الأ مة التي»بالمحرومين من ا سباب سعادة المجتمع، فـ: 

: الرسالة م. ن« )تفلحلأ تا خذ حق الضعفاء من الةالمينلأ
  .(٤۱٤: ۱۱۱، المقطع 3۳

مام )ع(  ا ّن الأهتمام بالضعفاء والمحرومين في حكومة الأ 
مام على كون هذا الأ مر ا صلا في ا سس  يا تي لتا كيد الأ 

ا ّن الألتزام بهذا الأ صل ُيَعدُّ النموذج الأ على و سياسته، هذا
دارة سلامي.السياسة التي ينفذها الحاكم و للا   الأ 

 الخاتمة
ع( هي «)ا سس السياسة العلوية»ا ّن ما تحدثنا عنه بعنوان 

مام )ع( ا دارته، التي و تلي المعايير الرئيسية في حكومة الأ 
من و التي تشكل جوهر سياسته،و اس حكمه عليها،وضع ا س

تتجلى غايتها في نمو و دونها تفقد السياسة العلوية مغزاها،
نسانية مام علي )ع( و الكماليات الأ  سعادة الدارين.لقد بلور الأ 

لم يتغافل و التوحيدية،و كل تلي المبادئ في حكومته الولأئية
 ملتزما بها دائما،كان و لأ في العمل ا بدا،و في الكلاملأ عنها
مام الحكومية تا ثيرها الكبير في و يمكن ا ن تترك دراسة سيرة الأ 

ستراتيجية سلامالتنفيذية للنةام و تحديد السياسات الأ   ي،الأ 
كذلي توجيه ا فكار العلماء، لأ نها الحكومة المثالية التي و

 من خلال ا سسها السياسية الشاملة تا ریختبقى خالدة طوال ال
 القويمة.و

 صادرالم
 .القرا ن الکريم

 شرا نهج .(۱۱3۱حامد ) ا بوالحديد، عز الدين ا بي  ابن
براهيم. قم: مكتبة ا ية ا  الفضل  ا بو. تحقيق محمد ةالبلاغ

 .ي العامةالله المرعشی النجف
 شرا نهج  .)د. ت(حامد  ا بوالحديد، عز الدين ا بي  ابن

ا ية  مكتبةبراهيم. قم: ا  الفضل  ا بو. تحقيق محمد بلاغةال
 .الله المرعشی النجفي

 يعوال .(۱٤۱3الدين )زين بن جمهور، محمد ا بي  ابن
. تحقيق مجتبی الأ حاديث الدينية يالعزيزية ف ياللئال
 .الشهداء . قم: دار سيديالعراق

 يالکامل ف .(۱۳۸3الکرم )ا بي  بناثير، عز الدين علی ابن 
 .دار صادر. بيروت: تا ریخال
مناقب  .)د. ت(علي  بن جعفر محمد ا بووب، ا ششهر ابن 

 .منشورات علامه. قم: طالبالا بي  ا ل
تصنيف غرر  .(۱۱۸۷محمد )بن الأ مدی، عبد الواحد 

سلامية. قم: مكتب الدرر الکلمو الحکم  .دعاية الأ 
 انساب .(۱۳۱٤جابر ) بن يحيیبن  ا حمدالبلاذری، 
 ةمؤسسروت: باقر محمودی. بي. تحقيق محمد الأ شراف

 .الأ علمی للمطبوعات
، صوت العدالة )ع( يمام علالأ   .(۱۱۱٦جرداق، جرج )

نسانية  .خرم الناشر: ،. قمالأ 
. بلاغةال تفسير نهجو ةترجم .(۱۱۱٦) يتق، محمد يجعفر

سلامية. الطبعة السادسةطهران: مكتب نشر ال  .ثقافة الأ 
. ةعالشيوسائل  .(۱٤۱۱حسن ) بن ، محمديالعاملالحر 

 .(البي  )عا ل  مؤسسةقم: 
 بلاغةالتفسير نهج  .(۲۱۱3، مصطفی )يطهرانال دلشاد
 .شر معارف. الطبعة الثانية العشرة. قم: نيموضوعال
. ا لی محمد والقرا نعذر تقصير  .(۱۱۷٦پورت، جان )ديون 

علامدار ال. قم: يغلامرضا سعيد ترجمة سلامي أ   .الأ 
. بلاغةالنهج  .(۲۱۱۸) حسين بن، الشريف، محمد الرضي

 .سنبله. مشهد: دشتيمحمد  ترجمة
بشارة  .(۱۳۸۳القاسم )ا بي  بن، محمد يالأ مل يالطبر

. ةالحيدري ة. النجف: المکتبالمصطفی لشيعة المرتضی
 انيةالطبعة الث
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. تحقيق يتا ریخ الطبر .(۱۳۸۷جرير )بن  ، ا بو جعفر محمديالطبر
 .وت: التراث. الطبعة الثانيةمحمد ا بو الفضل ابراهيم. بير

. تحقيق البحرينمجمع  .(۱۱۱3الدين ) ، فخريالطريح
 .مكتبة مرتضوي. الطبعة الثالثة. طهران: يحسين ا حمد

نعمان بن محمد بن ، عبدالله محمد يالبغداد يالعکبر
ي . تحقطق حسين وليالأ مال .(۱٤۱۳) ()الشيخ المفيد

 .الشيخ المفيدمؤتمر . قم: ياکبر غفار يعلو
المحجة  .(۱۱۱۷مرتضی )شاه  بن ، محمديالکاشانفيض 

حياء يالبيضاء ف . ياکبر غفار ي. تصحيح علتهذيب الأ 
 .مدرسينال ةجامعقم: 
. بيروت: دار بحار الأنوار .(۱٤۱۳، محمد باقر )مجلسي
 .ء التراث العربي. الطبعة الثانيةا حيا
. قم: بلاغةال شرا نهج .(۱۱۸۳) ا حمدوحيد، مدرس 

 .وحيدمدرس  ا حمد
طهران:  ()ع يعل يةدافعو یةجاذب .(۱۱۸۷، مرتضی )يمطهر

 .صدرا. الطبعة السابعة
سلاميجمهورحول ال .(۱۱۸۷)، مرتضی يمطهر . ةية الأ 

 .يةطهران: صدرا. الطبعة الثان
 جدید مام، شرانداء الأ   .(۱۱۱٦، ناصر )يشيرازمکارم 
سلاميران: . طهالبلاغةنهج  علیجامع و  .ةدار الکتب الأ 
. تحقيق عبد وقعة صفين .(۱٤۱٤مزاحم )بن ، نصر يمنقر

المرعشي  اللههارون. قم: مكتبة ا ية  السلام محمد
 .النجفي. الطبعة الثانية

 مستدرک الوسائل .(۱٤۱۸) يتقمحمد  بن، حسين يالنور
 .(البي  )عا ل  ة. قم: مؤسسمستنب  المسائلو
 ينهاية الأ رب ف .(۱۳۱3الوهاب )عبد بن  حمدا  ، يالنوير

الله. القاهرة: رفع  فتح  . تحقيق محمدفنون الأ دب
 .ةالعربي ةالمکتب

. ياليعقوب تا ریخ .)د. ت(يعقوب ا بي  بن ا حمد، ياليعقوب
 .صادربيروت: دار 
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 )ع( ت علویاساوی مبانی سیواک

 نبادیحمهایان حمهااکرم 

 محمه اخوان

 هدیچك
فا  برای رسیهن به ههف، ) ( بود، که هیچ امام علي )ع( عالي ترین نمون  رهبر اسالمي پس از پیامبر اسالم

ههای اعمال قهرت سیاسي را با عالي تهرین جلو و  اخالقي را در قهرت سیاسي نادیه  نگرفتو  حهود دیني

)ع( بهه قههرت  امام علهي اصالحي و اخالقي اسالم در هم نمیخت. به عبارت دیگر، نگرش تربیايو  ارزشي

و  انساني بخشهیه  بهود، کهه جهز بها ایمهانو  اخالقي اهای سیاسي او جنب  کاملًح ومت، به روشو  سیاسي

)ع( مهزین بهه مبهاني ارزشهي مسهاح مي  اخالقي راساین قابل دسارسي نیست. بهین ترتی ، سیاست علوی

ومت در بهبهود شهرایز زنههفي بشهر بسهیار مه ثر ح و  است، که الگوفیری از نن مباني؛ در عرص  سیاست

ای بهه روش کاابخانههو  خواهه بود. از این رو، غایت پژوهش حاضر نن است کهه بهه سهبک مسهمله محهور؛

)ع( در منابع مخالف، به ویهژ  در نههج  امام علي تحلیلي( به بررسي مباني سیاست با توجه به کالم-)توصیتي

 بپردازد.             هبالغال
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