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 مقدمه . 1
علم مطالعه قدرت است و بازیگرانی که بتوانند در اندیشه و کنش در مورد تولید و توزیع متعادل سیاست 

اشته باشند درجاتی از تمدن برخوردارند. تمدن به معنای توافق بر سر توزیع قدرت در در جامعه فنونی د
گردد. شیعیان با محوریت ای حاصل نمیجامعه است و تا زمانی که فنونی برای آن اندیشیده نشود نتیجه

پرسش  نوشتارهای کاربردی در مورد فنون حکمرانی دارند. در این البالغه گزارهامام علی )ع( و کتاب نهج

نتوانست تشکیل حکومت  گرا بود کهمداری آرماناندیشمند و سیاست)ع( اصلی چنین است آیا امام علی

مندی از توان به عنوان حکومتها ایست که میدهد؟ آیا شیوه حکمرانی امام دارای فنون، نهادها و رویه

 )های، سب برای اداره جامعه استمنا هایعملی و فنون حکمرانی، اتخاذ شیوهسیاست  آن بهره گرفت؟

کنند که می اتب مختلف با توجه به اصول و مبانی خود برای حکمرانی فنونی را پیشنهادـ. مک(113: 1332

در شرایط اجرا دگرگون  االًـاحتمو  قدرت هستندکر کردن در باب ـهای عملی فاین فنون نتیجه شیوه

ها قدرت و چگونگی کاربرد آن ارزبیشتر به اب حنه سیاست کهازیگران صمداران و بسیاست بنابراین شوند.می

 کنند.ها را استخراج میو شیوه خود این فنون مکتب ی و اصولمبان با تفسیر ؛کنندکید میدر عمل تأ
سی که های پیچیده سیااهداف بسنده خواهیم کرد. اندیشه سیاست را اگر شعار فرض کنیم تنها به تعیین

اند و برای حل کردن ای را مورد شناسایی قرار دادهلهأها هستند که مساند آنیدا کردهقابلیت ماندگاری پ

از بین بردن فقر، ایجاد صلح، کاستن از خشونت شعارهای نیک  اند. مثالًآن مکانیسمی طراحی کرده

است.  سازد مهمها توانایی رسیدن به اهداف را میسر میکه کدام مکانیسماما این ؛عرصه سیاسی است

ها و نهادهای گرایی و سازمانبرای رسیدن به صلح تاکنون دو مکانیسم موازنه قوا در مکتب واقع مثالً

 گرایی ایجاد شده است.المللی در مکتب آرمانبین

 . بیان مسئله1-1

پیامبر اسالم)ص( اسوه حسنه  همچنین دهد.ب، اصولی را برای سیاست ارائه میعنوان دین و مکتاسالم به
است. از این  شیوه حکومت پیامبر)ص( الگوی جانشینان حضرتش بوده ؛ و(21)احزاب/ مسلمانان است

 عنوان الگوی آرمانی حکومت توسط اکثریت مسلمانان پذیرفته شدهجنبه؛ حکومتِ خلفای راشدین نیز به
ه خلیفه اول، (. در این میان شیعیان با واردکردن انتقاداتی به حکومت س22-22: 1331)موسوی،  است

اندیشمندانی که اندیشه سیاسی در  اما ؛دانندالگوی آرمانی حکومت اسالمی می را چهارم خلیفه حکومت
 ؛ وداد یجانامه را در قالب شریعتها توان آنکه میاند، اند، اغلب آن را آرمانی کردهادهاسالم را ارائه د

و همچنین عمر کوتاه  ایش از امر سیاسی دور بودهکه در ابتدای پیداندیشه سیاسی شیعه با توجه به این

است که وجهی آرمانی دارد و همیشه تنها به  روروبهبا این کلیشه حکومت امام علی)ع( و شهادت ایشان 

های معرفتی است که در آن نامه نویسی شیعی دارای صورتنقد یا تقیه پرداخته است. در واقع شریعت

های بر این اساس اندیشه سیاسی شیعه عاری از فنون و تکنولوژی ندارد.وجوه کاربردی برای امر سیاسی 

دلیل اعتقاد به انسان و جامعه آرمانی معتقدند که شیعیان به باشد، برخیر جهان واقعی سیاست میقدرت د
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 رسد این دیدگاهباشند. به نظر میفاقد الگوی عملی برای حکومت و اداره زندگی روزمره مردم و جامعه می
عنوان مکتب، در جایگاه کید بر اصول و مبانی اسالم بهأت عالوه برقابل نقض است. زیرا امام اول شیعیان، 

توان در قدرت کرد. بنابراین فنون حکومت و سیاست عملی را می و اعمال قرار گرفتمدار هم سیاست

 داد. ایشان مورد بررسی قرار یزمامدارمدت 
ها و ها، نامهسه بخش خطبه این کتاب از آید.می حساببهتی شیعیان نیز بیانیه حکوم البالغهنهج    

اسی در وضعیت تسلط ایشان به قدرت سی)ع( علیامام  هاینامه نگارش و شده استکلمات قصار تشکیل 
ها مشتمل بر فنون حکمرانی سیاست صورت گرفته است. این نامه سیاسی و و اداره جامعه و توجه به امر

دارد با استفاده  قصدکند. این پژوهش های رقیب را رد میرشار از رقابت سیاسی است و فرضیهس در دنیای

شود به واکاوی محسوب میای سیاست در عمل گونههای اجرایی و بهرت که جنبههای قداز تکنولوژی

های مختلف هنون و چگونگی اعمال قدرت در حوزبپردازد. برای این منظور ف البالغهنهجهای متن نامه
)اقتصاد(، چگونگی رفتار با  المالچگونگی رفتار با کارگزاران حکومت، شیوه تنظیم بیت جمله؛از سیاست

گری در حکومت و مواجهه با رقیب مورد بررسی قرار گرفته توده مردم، جایگاه و نقش نظامیان و سپاهی

 کرد.بندیفنون جایگاهی تقسیم ز وساسه گونه: آرمانی، فنون غیریتتوان به این فنون را می است.

 پیشینه پژوهش. 1-2

که معتقدند  اندیشمندان سکوالری ی کرد؛ گروه اول؛بندگروه تقسیم ه سهتوان بپژوهش را می پیشینه این
، )حائری یزدی ارائه نداده استای گونه شیوه حکومتیهیچ)ع( علی دارد وناسالم نظری در مورد سیاست 

چه اهمیت دارد آن)ع( لیکه معتقدند برای ع . گروه دوم اندیشمندان نواندیشی(1311، قو )عبدالرزا( 1331

 کرد ایشان تشکیل حکومت دادندو چون مردم به ایشان رجوع کردند و ضرورت ایجاب می آزادی است
والیت و جانشینی علی)ع( مداری که (. گروه سوم اندیشمندان شریعت1333 ( و )بازرگان،1333 )سروش،

( و 1333، ( و )مصباح یزدی1313 )صدر، کنندکنند و آن را اثبات میعد از پیامبر)ص( را مطرح میب
له حقانیت یسنده در این است که آنها فقط مسأتفاوت کار این اندیشمندان با نو(. 1313، )جوادی آملی

ن حکمرانی ایشان اند اما وارد جزئیات فنوکردهاثبات  یا اصول اسالم رد بر اساسحکومت علی)ع( را 
 دهد.اما این پژوهش حکومت علی)ع( و فنون حکمرانی ایشان را مورد بررسی قرار می ؛اندنشده

 

 : پیشینه پژوهش1 جدول

 رشته مورد بررسی شیوه استدالل دال مرکزی رویکرد

 روشنفکری ای نداردگونه شیوه حکومتیعلی)ع( هیچ آرمانگرا سکوالرها

 آزادی نواندیشان
، علی)ع( آنچه اهمیت دارد آزادی استبرای 

 حکومت فقط در صورت ضرورت
 روشنفکری دینی

 کالمی حکومت برای علی)ع( اهم موارد است والیت مدارانشریعت

 سیاست عملی های قدرت، فنون عملی حکمرانیتکنولوژی مندیحکومت این پژوهش
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 ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3
. کندیممندی استفاده ریک از روش فنون قدرت در حکومتاین نوشتار به لحاظ چارچوب تئو

ای که بر اعمال و محدود کردن گونههای عملی فکر کردن در باب قدرت است، بهمندی شیوهحکومت

های عملی قدرت اغلب کیفی و اندرزی مندی متافیزیکی شیوهحکومت بر اساس. شودیمقدرت تأکید 

 (. 1: 1332 )اسالمی، درت اغلب بوروکراتیک استهای مکانیکی و فیزیک قاست و شیوه

و خرد تکنیکی در مورد حکومت که این رویه از شکل  مندی یعنی اندیشیدن اجرایی، نهادیحکومت    

ها و فنون اندیشی شعارگونه فاصله دارد. عقالنیت حکومت و ذهنیت حکمرانی که در آن از تکنولوژیآرمان

تجمیع یافته در دولت نیستند بلکه ارتباط  ها لزوماً. این تکنولوژیگرددمدیریت بر جمعیت صحبت می

کند و های روایی قدرت وجود دارد. هم قدرت دانش تولید میهای معرفتی و صورتزیادی میان سامانه

ها، دهد. روابط پیچیده شبکهبخشی و تداوم کارکردی قدرت را شکل میهم دانش توانایی مشروعیت

روزمره مورد نحوی زیربنایی است که قدرت را در سطوح ریز و های معرفتی بهسامانهتورها، نهادها، 

 (.211: 1331 )فوکو، دهدواکاوی قرار می

کاربرد البالغه نهجقدرت و تحلیل مناسبات سیاسی  سازوکارمندی به چند دلیل در بررسی حکومت    

مذهبی، اخالقی و متافیزیکی دارد. دولت عینی  پدیداری)ع( علی که قدرت در اندیشه سیاسیاین دارد. اول

مندی را به سمت کیفیت های متافیزیکی است که در نهایت حکومتو اجرایی نیست بلکه دارای غایت

ها و مناصب مورد بررسی قرار که سیاست را در جایگاهدهد. دوم اینرهبری و صفات حکمران سوق می

در زمان حکمرانی کوتاه )ع( علی باید مورد توجه قرار گیرد و سیاز خرد سیا هایییهروکه چه دهد اینمی

مندی و ساختند. در نهایت فرق این حکومتهای مختلف را به سنت خاص سیاسی هدایت میجایگاه

گردد که با استفاده از ل میمندترین رقیب یعنی معاویه چگونه تحلیدار کردن قدرت با قدرتشاکله

در این نوشتار با استفاده از ادبیات تئوریک  است. یلتحلقابلگرای قدرت شبانی قعگرا و واهای آرمانغایت

ساز و ریتهای امام را در سه قالب فنون مطلوب، فنون غینامه مندرج در مندی فنونو چارچوب حکومت
 کنیم.فنون جایگاهی بررسی می

در نامه  خود به  علی)ع(می است که عمو های اجرایی سیاست و اداره امورفنون و شیوه: فنون مطلوب. 1

های نی است و اغلب فنون خودی و تکنیککارگزاری آرما علی)ع(کند. مالک برای لک اشتر ارسال میما

 شود.در خطاب به او صادر می یاسیامر سمتعالی 
و ترین اصلی عنوانبهانی است که معاویه های حکمرمنظور مجموعه فنون و شیوه: سازفنون غیریت. 2

او در اغلب های کند. سایه معاویه و مجموعه اقدامدنبال می علی)ع(ترین دشمن سرسخت حالیندرع
طاب به معاویه فنون او را های خود خدر نامه دارند یسع)ع( شود. علیمیدیده )ع( علیهای نوشته
 شود مشخص سازد.روی او تعریف میشکنی کرده و رویه خود را که روبهشالوده
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ا و ، در خطاب به قضات، نظامیان، دبیران، سفرا، امرعلی)ع(امام  هایمهبرخی از نا :ن جایگاهیفنو. 3
کند که غایت عدالت، درت عملیاتی و اجرایی را بیان میهای قها شیوه. این نامهشده استغیره صادر 

 کند.جایگاهی و موقعیتی ترسیم می صورتبهاخالق و فضیلت را 
 

 بحث. 2

 کمرانی مطلوبفنون ح .2-1

ی کاربردی و عینی برای حکمرانی فرستد، به فنونکه برای کارگزاران خود میهایی در اکثر نامه علی)ع(
سیار مفید حکمرانی ب کارآمد کردنکه برای  شماردیبرمصفاتی را نیز  کند اما در کنار این فنوند میکیتأ

 ه کیفی یا اخالقی و مدیریتی یا کاربردیتفنون حکمرانی مطلوب را به دو دس توان. بنابراین میاست
 .کرد بندیدسته

 یحکمران یا اخالقی کیفیهای ویژگی .2-1-1

توان به آیا قدرتمند را می»سیاست عملی این است که  های بنیادی در فهم و تحلیلیکی از پرسش
سش پاسخ مثبت نی خود به این پر)ع( در فنون حکمراعلی .(232: 1332)های،  «ودن واداشتگو بپاسخ

با وجدانی بیدار  است تا والی به خدا و آخرت دادن خالقی امام به والی خود جهت توجهاندرزهای ادهد؛ می
. به گیرد کارمردم و آبادانی است به که خدمت به ولیت خودؤتمام سعی خود را برای انجام هر چه بهتر مس

را  حکمران ،درونی یضمانت اجرای عنوانبهو عینی در کنار ضمانت اجرای حقوقی  بیانی دیگر این اندرزها
 جمله آن:که از سازند.ولیت خویش میؤمتوجه مس

 ایمان و تقوا .2-1-1-1

د را از انجام کارهای خطا کنند و فرستند که از درون فرد را کنترل میایمان و تقوا ضمانت اجراهایی ه
ر شرایط سهل و آسان روحیه خود را نباخته و با من و متقی هم در شرایط سخت و هم دفرد مؤ .داردیبازم
تقوا از چنان اهمیتی نزد امام  .(33 :1332رشید گزکوه، )دهد و اطمینان خاطر کار را ادامه می وقار

 و رحمان خداوند از کهبعد از اینفاصله بالنامه خود به مالک اشتر،  آغازین بخشِ برخوردار است که در

 .(13/)نامه «دهدمى فرمان الهى تقواى به را او» ؛طلبدمى کمک رحیم
 خشم در هنگام گیریپرهیز از تصمیم. 2-1-1-2

 دانندرا نادرست می غضبگیری به هنگام استناد به آیات و روایات، تصمیم مفسران و محققان مسلمان با
هنگام  خصوص درزدگی بهمدیریت و حکمرانی علوی نیز شتاب در (،111-111 :1332 مکارم شیرازی،)

د کنفراهم می  زمامدارانکان را برای گرفتن در مقام قدرت، این ام که قرارجاست. درحالیکاری بی ،خشم
 کند کهرا بیان می نکته )ع( ایند، فرمان علیفتند و در اداره امور تندی کننابیکه خیلی سریع در دام خشم 

بر تمامی رفتارش  در مواقع خشمبگیرد و  در پیش باید راه مدارا را االمکانحتی حکمران در ارتباط با مردم
 خشونت و دست قدرت و خود تیزى و تندى از و باش دارخویشتن خشم، هنگام به» .کنترل داشته باشد
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 مجازات، به اقدام و ناسنجیده سخنان و زدهشتاب کارهاى انجام از امور این از پرهیز براى و بکاه زبانت
 .(13/نامه) «گردى خویشتن مالک و یندنش فرو تو خشم تا برحذرباش

 فنون کاربردی یا مدیریتی. 2-1-2

و  صورت عملی، بهعمومی در سیاست و اداره امور هستند که هاییفنون کاربردی و مدیریتی روش

جا چند صورت کمی و عینی قابل بررسی و ارزیابی هستند. در اینو به شوندگرفته می کاربه گرایانهواقع

 کنیم: ذکر می داده،ها )ع( دستور به اجرای آنیاین فنون را که عل نمونه از

 بر اساس کار و مسئولیت اجتماعی بندی اقشارتقسیم. 2-1-2-1

 قشر هفت یا طبقه هفت به کنندمى زندگى جامعه یک در که را مردمى خود عهدنامه از یبخش در علی)ع(
عمومی و  دگان، نویسنلشکریان»شامل؛  ؛ که(113-11/111 :1332 شیرازی،)مکارم کندمى تقسیم

گران، اهل جزیه و خراج، تاجران و صنعت دل و دادگستر، عامالن انصاف و مدارا،اخصوصی، قضات ع
 مقرر سهمى هاگروه این از هرکدام براى خداوند و»کند که: کید میأو ت باشندمی «نیازمندان و محرومان

 او سوى از عهدى صورتبه که کرده تعیین اىجداگانه وظیفه( ص)رپیامب سنّت یا خود کتاب در و داشته
 .(13/)نامه «است محفوظ ما نزد در
 کنترل و نظارت. 2-1-3

اساسی گو بودن قدرتمندان، یکی از محورهای پذیری و پاسخشد، مسئولیت ذکر هم که قبالً گونههمان
 گوها و ابزارهای پاسخان حکومتی یکی از شیوهال کارگزارعملی است؛ در این راستا نظارت بر اعم سیاست

 گذاریداری و خدمتفنون حکمرانی علی)ع( امانت. (133: 1333تهرانی، )دلشاد آیدمی ن به شماربود
)ع( بنابراین علی باشد. داشته نظارتی دقیق وجودیابد که میجانبه تحقق همه طوربهاست و زمانی این امر 

طور دقیق ا نیز بهیداری و تقویت ناظر درونی کارگزارانش دارد، نظارت بیرونی رتأکیدی که در ب عالوه بر
و  گذاری به مردمو جایگاه خود در خدمتکارگزاران فلسفه وجودی دستگاه اداری  که یزمان. دادانجام می

و امکان  بینندمسلط بر اموال و حیثیت ایشان می ، خود را حاکم بر مردمان وفراموش کنندداری را امانت
 .(111-112: 1333)دلشاد تهرانی،  دارد فساد و ستم وجود هرگونه

که اگر گزارش خیانتش به  دهدهشدار می ،داده بوده گزارش نادرست )ع( به یکی از کارگزارانش کعلی    
المال مسلمین چیزى که از بیت گزارش رسداگر به من »کند دست علی)ع( برسد؛ برخورد سختی با او می

بار و ، سنگینبهرهکمگیرم که در زندگى تو را مى چنان بر تو سختاى آنیا زیاد به خیانت برداشتهکم 
ای دیگر بعد از آگاه کردن کارگزارش از عواقب اشتباهش از او نامه در (.22/نامه)«سازد یلذلحقیر و 

 من به تو از کارى» ی کند:گیرطور دقیق در مورد او تصمیمتا به ش را بفرستدخواهد تا گزارش حسابمی
 و اىکرده عصیان را پیشوایت و اىآوردهخشم به را پروردگارت باشى داده انجام اگر که شده داده گزارش
 حساب بنابراین، اىساخته ننگین و رسوا خیانت سبب به خود را و اىکشیده رسوایىبه را خود امانت

 «است برتر و ترسخت( قیامت در) مردم حساب از اوندخد حساب که بدان و بفرست من براى را خویش
 .(12/نامه)
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 پرهیز از استبداد. 2-1-4
امین و پاسدار حقوق ، راه ندارد و زمامداران و کارگزاران گونه خودکامگیهیچ)ع( ه حکمرانی علیدر شیو

بینی و زرگبرای خودب خطرناک پیامد سه علی)ع( .گو هستندو پاسخ مسئولدر برابر آنان  مردمان و
 و بیندنمى هست که گونهآن را حقایق و کندمى فاسد را انسان فکر کهاین نخست»کند: استبداد ذکر می

 و ظلم و گناهان و معاصى انواع گرفتار را انسان کهاین دیگر. گیردمى غیرعادالنه و نابخردانه تصمیمات
 رابطه در هادگرگونى و تغییرات سبب حالتى چنین کهاین سوم. کندمى تضعیف را او دین و سازدمى ستم

 .(13/نامه) «شودمى مردم با حکومت
 و پیمان وفای به عهد. 2-1-5

و مناسبات  یروابط انسانهد و پیمان است؛ زیرا اساس ترین امور حکومتی و مدیریتی پایبندی به عاز اصلی
یز متزلزل و چها همهت تزلزل آنو در صور پایبندی به آنهاست منوط بهاجتماعی، اقتصادی و سیاسی 

 چیزیچهدر حکومت و مدیریت )ع( علی در نظر .(123: 1333)دلشاد تهرانی،  شودمی اعتمادیرقابلغ

 کندها پاسداری نمیمثل آن از حکومت چیزیچهشود و نمی جایگزین وفاداری و پایبندی به عهد و پیمان
که حتی به پیمانش با دشمن هم تا پای جان  کندکید میتأ در بخشی از نامه خود به مالکاو . (11/)خطبه

 را خود قرارداد و کن وفا عهدت دادی به پناه را او یا بستى دشمنت و خود میان پیمانى اگر» وفادار باشد؛
بزرگی و  موضوع را اوالًاهمیت این  ؛ و«دهب قرار سپر تعهداتت برابر در را خویش جان و بشمار محترم

آشنایی با  یلبه دلن جاهلیت؛ توسط مشرکین در زما مراعات عهد و پیمان داند و ثانیاًمی آن فریضه بودن
 هرگز بنابراین: »کندمى نهى شکنىپیمان از شدیداً ادامه، در ؛ وداندمی شکنیعواقب دردناک پیمان

 شخص جز کسهیچ زیرا نده، فریب را دشمنت و مدار روا خیانت خود پیمان و عهد در و نکن شکنىپیمان
  (.13/)نامه «داردنمى روا خداوند برابر در را چنین گستاخى شقى و جاهل

 مردمیمندی فنون حکومت. 2-1-6

، خاص مردم و در ارتباط مستقیم با مردم است. داده استها را )ع( دستور اجرای آنبرخی از فنونی که علی

 ازجمله:
 یافکار عموم جلب. 2-1-6-1

ها، آگاهی از نظرهای گوناگون و توجه داشتن به آن .است به نظر مردمتوجه  مردمیالزمه حکمرانی 
ها را به موقع دریابند و ضعف و کاستی کند تا بتوانندآشنا می تقاضاهای مردمو مدیران را با  زمامداران

کمرانی بسیار جدی در ح یامسئله یافکار عمومامروزه توجه به  .(111: 1333 )دلشاد تهرانی، اصالح کنند
)ع( در ما علیکردند اتوجه می اما در گذشته فرمانروایان کمتر به آن ؛مداران و مدیران استبرای سیاست

 به مردم» ؛است دهمهم شمربسیار را مردم پرداخته و جلب رضایت عمومی  افکار حکومت خود به موضوع
 درباره را همان و کردىمى نظر خود از پیش زمامداران امور در تو که کنندمى نظر گونههمان تو کارهاى

 بندگانش زبان بر خداوند چهآن به را صالح افراد( بدان) و گفتىمى هاآن درباره تو که گفت خواهند تو
کند که به به حکمرانش سفارش می»بخشی دیگر از نامه در  (.13/)نامه «شناخت توانمى سازدمى جارى
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 از و ترشامل عدالت نظر از و ترکامل همه از حق رعایت جهت اموری بپردازد و عالقه نشان دهد که در
 اثربى را( پرتوقع اقلیت) خواص خشنودى مردم توده خشم ، زیراباشد ترجامع مردم عمومى رضایت نظر
 (.13/)نامه« استقابل جبران  مردم عامه رضایت با خاصان ناخشنودى کند ومى
 رعایت حقوق مردم .2-1-6-2

ترین ستم و کرد که از کوچکبسیار حساس بود و پیوسته تالش میحقوق مردم  رعایته )ع( نسبت بعلی
و راه  کند یریجلوگان هستند ها، چه مسلمان و چه غیرمسلمانی که در پیمان ایشتجاوزی به حقوق انسان

ودشان ختن مردم از حقوق خکه همیشه برای آگاه ساتر اینمهم ؛ وو رسم انسانیت را به همگان بیاموزد
 از»کند: می ها به صراحت بیانیکی از خطبهدر  مثالعنوانبه(. 112: 1333 )دلشاد تهرانی، کردتالش می

 والى بر رعیت حق و رعیت بر زمامدار و والى حق آنها ترینبزرگ، ساخته واجب خداوند که حقوقى میان
 سپس به «.قرار داده است دیگرى مقابل در کدام هر بر را آن سبحان خداوند که است اىفریضه. است

 به آنان پیوستگى و مردم الفت قرار داده است تا باعث را فریضه این خداوند» :پردازدمى حق دو این فلسفه
 اصالح با مگر شودنمى اصالح هرگز مردم بنابراین؛ شود آنها دین قدرت و عزت موجب و یکدیگر

 (. 211/)خطبه «مستقیم و صحیح مسیر در مردم فتنقرار گر طریق از جز شوندنمى اصالح زمامداران
 عدم و والى به نسبت رعیت حق و رعیت به نسبت والى حق اداى مثبت و منفى آثار شرح علی)ع( در    

 در حق، بپردازد را مردم حق حکمران و کند ادا را حکمران حقمردم  هرگاه»: کندتصریح می آنها اداى
 استوار عدالت هاىنشانه، شودمى انحراف از خالى دین مسیرهاى، دشومی نیرومند و قوى آنها میان
 مردم و رودمى صالح به رو امور ترتیبینابه و افتدمى کار بهخودش  صحیح مجراى در هاسنّت و شودمى
 یرهچخود شورش کند و  مردم علیه حکمران عادل اگر .شوندمی مأیوس دشمنان و امیدوار دولت بقاى به

 پیدا اختالف زمان آن در و ریزدمى به هم جامعه نظام کند اجحاف مردم به نسبت حکمران ای، گردد
 آداب و هاسنّت و شودزیاد می دین در بدعت و فریبکارى، گرددمى آشکار ستم و ظلم هاىنشانه، شودمى

 و گرددمى عطیلت الهى احکام، شودمى عمل هوس و هوا طبق بر نتیجه در مانند وبالاستفاده می دینى
 حکومتى چنین در» کند؛طور توصیف میو نتیجه چنین وضعی را این «شودزیاد می اخالقى هاىبیماری

 نتیجه در، کنندنمى وحشتیافته  رواج که عظیمى هاىباطل ازو  شدهیلتعط که مهمى حقوق از مردم
 عظیم گاندبن بر الهى هاىجازاتم آن به دنبال و محترم و عزیز اشرار و شوندمى ذلیل و خوار نیکان
  .(211/)خطبه «بود خواهد

 حکمران کرات بودنودم. 2-1-6-3

عنوان از آنان  هیچ به کرد ومی رتباط مستقیمش را با مردم حفظرسول خدا)ص( در مدیریت جامعه خود، ا

میان  چهسته از آنتوانستند با او سخن بگویند و نظر بدهند و پیوراحتی میگرفت و مردم بهفاصله نمی

 ،نن ابن داوود)س کرد و از مسائل و مشکالت مردم آگاهی کامل داشتگذشت کسب اطالع میمردم می
 از در بخشی ؛ ایشانگونه بودنیز این )ع(علی(. شیوه حکومتی 132: 1333دلشاد تهرانی، ، به نقل از 2/123

دور  معایب و گویدمى سخن مردم هاىتوده و والى میان نزدیک رابطه لزوم درباره ،به مالک خود نامه
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جدا و دور  مردم از را خود والى نباید که سازدمى روشن مختلف دالیل با و دهدمى شرح را آنها از ماندن
 و: »طوالنی شود خیلی دوری و جدایی این نبایدآمد که مجبور به این کار شد،  وجودبه طىشرای اگر و کند
 رعایا چشم از زمامداران ماندنپنهان زیرا مدار، پنهان رعایا از طوالنى زمانى رد را خود گاههیچ ،بعد اما

 پنهان آن به نسبت آنچه از را هاآن و شودمى( کشور و مردم) امور به نسبت یاطالعکم نوعى موجب

 بزرگ هاآن نظر در کوچک امور و کوچک آنان نزد بزرگ مسائل نتیجه در سازدمى خبربى اندمانده

 .شودمى آمیخته یکدیگر با باطل و حق ؛ وخوب زشت، کار و کندمى جلوه زشت خوب، کار شود،ىم

 داد در انصاف درخواست یا ستمى از شکایت مانند ندارد؛ تو براى اىهزینه تو، نزد مردم حوایج از بسیارى
 ارد.بنابراین دلیلی ندارد که حکمران خود را از مردم دور نگه د؛ (13/نامه) «ستدى و
 

 فنون جایگاهی .3
. این شده استصادر دبیران، سفرا، امرا و غیره قضات، میان، در خطاب به نظا )ع(،علیهای نامهبرخی 

صورت های قدرت عملیاتی و اجرایی است که غایت عدالت، اخالق و فضیلت را بهها دارای شیوهنامه

 کند. جایگاهی و موقعیتی ترسیم می

 نظامیان. 3-1

یف کند، وظابندی میرا به طبقات مختلف تقسیممردم که ی خود به مالک بعد از ایندر نامه)ع( علی

مهمی  مسئلهبرای  جامعه رکن ترینمهم انتظامى و نظامى نیروى که جاآن از و دهدهریک را شرح می

 زینت و ممرد هاىپناهگاه سپاهیان»: نویسدتوصیف آنان می درو  کندمى شروع آن از است چون امنیت

. این (13/)نامه «نیست ممکن هاآن وسیلهبه جز مردم قوام و اندامنیّت هاىراه و دین عزت و زمامداران

این مهم  به اشاره «.مردم هستند دژهاى هاآن» کهاین اول توان در چند محور توضیح داد؛توصیف را می

ان آن اینکه دوم. است پناهگاهی مطمئن مقتدر لشکر آن، خطرات و دشمن از ماندن محفوظ براى دارد که
 و باشد نفوذ و قدرت صاحب که است محترم مردم نظر در یزمامدار زیرا ،«رداشممى زمامداران زینت» را

 لشکر کهاین سومو  آیدمی دستبه فرمانتحت و نیرومند لشکرى طریق از اوّل درجه در نفوذ و قدرت

م با وجود ه مردم معنوى امور که دارد این به اشاره ،«رداشممى دین قدرت و عزت سبب» را نیرومند
 .(111-12/113 :1332)مکارم شیرازی،  یابدسامان می دنارتشی نیروم

 گزینش نظامیان. 3-1-1

انی هستند که با مردم فرماندهها،  که یکی از آن؛ دارد یکید بیشترتأدر گزینش دو گروه،  دقت برعلی)ع( 

کسی به خود،  یان سپاهاز م»: تبیشتر اس ،از قدرت هاآن استفادهامکان سوءقدرت،  دلیلبه و سروکار دارند

تر باشد و از قلب او پاک ؛ وده که خیرخواهی او برای خدا، رسولش و امام خود بیشتر باشدب را مسئولیت
انان و زودتر عذرخواهی را بپذیرد و نسبت به ناتو دیرتر به خشمگین شود ،جهت بردباری برتر باشد

کسی باشد که خشونت و تندی او را تحریک  ؛ وگیرتر باشدنماید و نسبت به قدرتمندان سخت مهربانی



 ...سیاست عملی و فنون حکمرانی علی)ع(         89

 

از میان شجاعان، فرماندهان را » کندو در ادامه تأکید می (13/)نامه «گیر نکندنکند و ناتوانی، او را زمین
ت باشند و از دوس د که با سپاه خودباید کسانی باشنانتخاب کن. سران سپاه تو،  جوانمردانبخشندگان و 

برای  ؛ و«با دشمن، با هماهنگی و وحدت باشدتا همت همگی در جهاد  ندببخش چه دارند، به آنهاآن

 اصالتِ و شخصیت داراى که برو کسانى سراغ به» کند:رمانده الیق نیز صفاتی را ذکر میگزینش ف

 زیرا ،باشند کرم و سخاوت و شجاعت و برازندگى داراى و سابقهخوش و صالح هاىخاندان از و خانوادگى

 .(13/)نامه «هستند شایستگى و نیکى هاىشاخه و کرامت کانون هاآن

 قضات. 3-2

 دیگر هاىبحث از را آن و کندمی بیان قضات درباره مهمى بحث ،اشتر مالک به خود نامه )ع( درعلی

 از بعد را قضات هاىویژگى این بر عالوه. باشد یىقضا استقالل به اشاره ایگونهبه تا کرده مستقل

 در را امنیت کشور ،نظامیان که داشته باشد را پیام این تواندد که میآورمی لشکر فرماندهان هاىویژگى
 به؛ کندمى حفظ داخلى، هاىنزاع مقابل درآرامش خاطر مردم را  قضائیه قوه ودشمنان حکومت  مقابل
 خود مردم میان از» .است آرامش روانی ضامن دیگرىداخلی و  و برونى منیتا ضامن یکى دیگر عبارت
 مورد در که رساندمى مفهوم را این؛ «انتخاب کن مردم میان در قضاوت براى خود نزد را فرد برترین
 سازسرنوشت و حساس سنگین، بسیار امرى قضاوت مسأله که چرا رفت، هابرترین سراغ به باید قضات
 . (133-12/131: 1333مکارم شیرازی، ) دهند سروسامان را آن توانندمى هابرترین اتنه که است
 کسانى چه هابرترین دهد نشان قصد دارد واقع در ،شماردبرمى قضات براى صفت دوازده)ع( علی    

 در زمامدار وظایف ذکر به سپس (.13/)نامه در ساختار حکومت کجاستهستند و جایگاه و پایگاه آنان 

 جدیت با» که؛کند، اول اینمى صادر آنها درباره مهم بسیار دستور سه و پردازدمى قضاتى چنین برابر

 کهچنانآنداشته باش  سخاوتت او حقوق پرداخت در: »دوم «کن یبررس را او هاىداورى بیشتر هرچه

 از» که؛و سوم این («گردد وارىخرشوه به آلوده مبادا) نداشته باشد مردم به حاجتى و ببرد بین از را نیاز او

 طمع او در نفوذ به نسبت تو نزدیک اطرافیان از یکهیچ که ببر باال خود نزد را مقامش قدر آن منزلت نظر
 (.13/نامه) «باشد امان در تو نزد افراد گونهاین رساندن زیان و توطئه از طریق این به و نکند

 منشیان مخصوص و حافظان اسرار. 3-3

 و قراردادها  حافظان و مخصوص منشیان درباره ،نوشته استای که برای مالک اشتر نامه در( ع)علی

 آنها دقت کند واحوالاوضاعکه در جمله ایناز: کندمى صادر مهمى دستورات نیز محرمانه و سرّى هاىنامه

بیش از همه دارای  هکند کرا کسانی معرفی میها بسپارد و بهترین این افراد و کارها را به بهترین آن

 یدسترسکه چنین افرادی به اسرار حکومتی  دانددقت را این می همهینایل فضائل اخالقی هستند و دل
 باید که را اخالقى مهم فضایل علی)ع(سپس  ،است گونه اسرار تردیدناپذیردارند و ضرورت حفظ این

 و دبیران انتخاب براى الزم صفات ذکر از بعد (.13/)نامه شماردمیبر باشند آن واجد مخصوص، دبیرانِ
 راه و پردازدمى افراد در آنها تحقق و صفات این تشخیص شیوه و چگونگی به مخصوص منشیان
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 منشیان درباره دیگر مهم موضوع دوبه  و همچنین دهدمى نشان مالک به صفات این با را افراد شناسایى
 از بخشى هر براى» ؛ستا آنها میان در کار یمقساولی در مورد ت :کندمى اشاره دبیران و مخصوص
 و نکند درمانده و خسته را او مهم کارِ که کسى ؛کن انتخاب آنها میان از سرپرستى و رئیس کارهایت

 تو کند؛نمى تو از ولیتؤمس سلب کار، هر براى مسئول تعیین که؛این و دوم« نکند نگرانش کارها زیادی

 از تو که آید وجودبه تو مخصوص منشیان در عیبى هر( بدانى باید) و» ىدار مشترک ولیتؤمس آنها با نیز
 (.13/)نامه «بود خواهى مسئول خبری، نسبت به آنبى آن

 فنون مالی و اقتصادی. 3-4

 ،که در نامه به مالک، در نخستین جملهطوریشت بهاقتصاد کشور بسیار توجه دا به امور معیشت و علی)ع(
امیرمؤمنان به مالک بن حارث اشتر  ،این دستورى است که بنده خدا على»شود: می این موضوع را یادآور

مصر را به او سپرد تا حقوق  یزمامداردر فرمانى که براى او صادر کرده بیان نموده، در آن هنگام که 

گمارد  جا پیکار نماید، به اصالح اهل آن همتآورى کند و با دشمنان آنالمال در آن سرزمین را جمعبیت

 .(13/)نامه «آبادى شهرها و روستاهاى آن بپردازد و به عمران و
 مالیات اخذفن . 3-4-1

با توسل به زور و  اًپادشاهان و حکمرانان گذشته، اکثر دهدمی مملو از اسنادی است که نشانتاریخ 

درآمد ی به مردم کماعتنای و معموالً کردنداخذ می )ساو، باج( مالیات ایا،رعشرایط زندگی توجه به بی

 اشتر مالک به وآوری مالیات جمعبه کارگزاران  مطالبی را مالیات و خراج در زمینهعلی)ع( اما  ؛ندنداشت
 به که یاگونهبه بگیر، نظر تحت دقیقاً را مالیات و خراج مسأله» است: حائز اهمیتکه بسیار  کندبیان می

 سبب گزارانخراج حال صالح و بهبودى و خراج وضع حِصال و بهبودى زیرا باشد، دهندگانخراج صالح

 مگر رسندنمى صالح به دیگران هرگز و شودمى( اسالمى جامعه قشرهاى سایر و) دیگران حال بهبودى

 .(13/)نامه «برسند صالح به گزارانخراج کهاین

 عموم به یی است کههازمین جارهالامال آمده،ه مربوط روایات از بسیارى در چهآن مطابق خراج،    

 اعم را اسالمى هاىمالیات سایر نظر یک از ولى. است دهش آنان نصیب هاجنگ در تعلق دارد و مسلمانان
 شامل نیز بنددمى درآمدها بر ضرورت طبق اسالمى حکومت که مالیاتى و جزیه و زکات و خمس از

 و کارمندان سپاه، و ارتش قضایى، دستگاه از اعم اسالمى حکومت هاىبخش همه جا کهاز آن شود.مى

 همه در آن آثار دهد رخ حکومت مالى امور در اختاللى اگر و دارند مالى منابع به نیاز آن جز و کارگزاران
 «هستند گزارانخراج و خراج به وابسته مردم تمام» :گویدبه صراحت می (ع)علی شود،مى آشکار هابخش

 .(23/11: 1332مکارم شیرازی، )
 توجهش از بیش زمین آبادى و عمران اش بهتوجّه بایدکند که به مالک اعالم می در دستوری علی)ع(    

 آبادانى و عمران بدون را خراج که یکس و آیدمى دستبه آبادانى با خراج، چون باشد خراج آورىجمع به

 یاگونهبه شودمی لزلمتز حکومتش هاىپایه و کندمی هالک را خدا بندگان و ویران را شهرهابخواهد 
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 شدنخشک یا زدگىآفت یا و خراج سنگینى از مردم اگر بنابراین»؛ آوردنمی دوام کمى مدت از بیش که
 شدید تشنگى یا( بذرها فساد و) گرفتگىآب اثر بر زمین دگرگونىتغییر و  یا و باران کمىِ یا هاچشمه آب

 کار یدار یدام که مقدارى به را هاآن خراج کنند، شکایت تو به( محصول کمبود آن دنبالبه و) زراعت

 تخفیف هرگز»: که دهدمى اطمینان مالک به و «ده تخفیف بخشد، بهبود و کند اصالح را هاآن

 کشورت عمران طریق از که خواهد بود اىذخیره آن زیرا نیاید، گران تو بر دهىمى آنها به که هایىهزینه
 به و کنندمى یاد نیکى به تو از آن بر اضافه و بخشندمى زیبایی را تو ومتحکبه  و گردانندیبازم تو به

 «شد خواهى خرسند آنان از( حکومتت از آنان رضایت و) آنها میان در تو سوى از عدالت گسترش سبب
 (.13/)نامه

 فن تجارت و صنعت. 3-4-2

حکومتی که به  آیند.می شمارتجارت و صنعت عوامل توسعه جامعه، رفاه عمومی و قدرتمندی حکومت به

شرایط جامعه خود ندهد، در فرایند توسعه و قدرت خود  این دو شعبه از اقتصاد اهمیتی در خور و متناسب با

، تجار و گروها و طبقات اجتماعی از ی خودگانههفت بندی)ع( در تقسیمعلی. کنداختالل ایجاد می

 آنها دارد: ۀهای اکیدی در باررشدهد و سفان را در گروه ششم قرار میبازرگانا

 تقویت و حفظ مراقب که) کن توصیه خودت به نخست صنایع صاحبان و تجار درباره»: کهاول این    

 و تجار مختلف هاىگروه به امام گاهآن، «نما سفارش آنان با نیکى و خیر به را دیگران نیز و( باشى آنان

 در و سیار که هاآن یا و دارند اقامت تجارى مراکز در که نانىبازرگا بین»: کندمی اشاره صنایع صاحبان

 ، زیرامگذار تفاوت پردازند،مى کار به خود جسمانى نیروى با که کارگرانى و صنعتگران نیز و اندگردش

 هاىسرزمین از را مفید هاىالتجارهمال و هستند( جامعه) آسایش اسباب و( مردم) منفعت اصلى منابع هاآن

 مردم عموم که مناطقى از و تو حکومت محل ناهموارِ و هموار هایینسرزم و دریا و صحرا از دست، دور

 هاآن زیرا کنند،مى گردآورى بینند،نمى خود در نیز را آن به رفتن جرأت( حتى) و ندارند یسروکار آن با

 دوستانىصلح و وجود ندارد آنها ضرر ازترسی  که هستند سالمى مردم( صنعتگران و ورانیشهپ بازرگانان،)
 .(13/نامه) «نیست آنها نیرنگ و خیانت ترسی از که هستند

 هاآن و دارند کشور یک مختلف شهرهاى در و جهان کشورهاى در را اقتصادى تعدیل نقش بازرگانان    

 هاآن اگرچه .اندازندمى خطر به نیز را خود جان حتى گاه روندمى نزدیک و دور نقاط به کار این براى که

 یک مردم براى اجتماعى بزرگ منفعت یک شخصى منافع تأمین کنار در ولى ؛خود هستند منافع دنبالبه

 منطقه فالن در جنس فالن کنند احساس کهبه محض این هاآن. دارند جهان مختلف کشورهاى یا کشور

 به را منطقه آن اضافى ناساج و آورندمى هجوم منطقه آن سوى به است ترارزان دیگر منطقه به نسبت

 مندىبهره براى اىانگیزه سود این ولى ؛سودی کسب کنند تا برندمى است کمیاب جنس آن که اىمنطقه
 .(11-12 :1332)مکارم شیرازی،  گرددمى نقطه دو هر
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 گیرىپی را آنها کارهاى: »نویسدمی گران صنعت و بازرگانان درباره مالک به دیگرى دستور در)ع( علی    
 و گوشه در که آنها چه و کنندمى زندگى( فرمانداریت مرکز و) تو حضور در که آنها چه دهب سامان و کن

 بخیل، ،نظرتنگ شدّتتعداد زیادی به هاآن میان در گفتم چهآن تمام با بدان و هستند کشورت کنار

 توده براى زیان باعث هاینا وستند ه هایمتق تعیین در کننده اجحاف و مردم نیاز مورد مواد کنندهاحتکار
 باید: »که دهدمى دستور اقتصادى مسائل زمینه درهمچنین ، «زمامدارانند ننگ و عیبموجب  و مردم

 به نه و رساند زیان فروشنده به نه که هایىنرخ و عدل موازین با: گیرد صورت آسان شرایط با معامالت
 در هرگز ولى ده؛ب کیفر را او زندب کارى چنین به دست کاراحت از تو نهى از بعد کسى هرگاهو  خریدار

 .(13/)نامه «نکن روییادهز مجازات
 

 ساز()غیریت 1فنون برسازی دگری. 4
گیرد. به این صورت که ما خود درک ما از خود، محصولی اجتماعی است که در ارتباط با دیگران شکل می

های او برای بردن به ویژگیت که شناخت دیگری و پییابیم. به همین دلیل اسرا در آینه دیگران می
بسیاری از متفکران اهمیت داشته است. اگرچه علی)ع( در دوران حکمرانی خود با غیرهایی چون 

 لی)ع( قاسطینترین رقیب سیاسی عاصلیاما  ؛)مارقین( نیز درگیر بوده و خوارج (ناکثین شکنانبیعت)

های متعددی با معاویه دارد. ایشان در نگاریعلی)ع( نامه .بودند عاویه)ستمگران( یا امویان به سرکردگی م

کند و رویه خود را که رو در روی معاویه شکنی میهای خود خطاب به معاویه فنون او را شالودهنامه

توان به: سیاست ماکیاولستی، خودکامگی، نداشتن سازد. ازجمله این فنون، میشود، مشخص میتعریف می
 طلبی اشاره کرد.)عوام فریبی( و جنگ و استدالل درست، دماگوژیمنطق 

 سیاست ماکیاولستی. 4-1

حیات پیامبر)ص( و برای حفظ جانشان اسالم آورده بودند،  یهاسالامویان که در روز فتح مکه آخرین 

عنوان رقیب به و ؛کردنداعتقاد چندانی به اسالم نداشتند و از نام اسالم برای رسیدن به اهدافشان استفاده 

ای شد تا این رقابت علی)ع( وارد میدان سیاست شدند. از طرفی اتهام قتل عثمان؛ که از امویان بود بهانه
تو عثمان را هنگامی یاری  کهاما جواب پرگویی تو نسبت به عثمان و کشندگان او آن است »آغاز شود 

(. 33/نامه) «او را خوار گذاشتی به سود او بود که یاری تو آنگاهو  دادی که انتظار پیروزی او را داشتی

ناپذیری و ای که معاویه برای او فرستاده بود؛ حقهمچنین بعد از جنگ جمل علی)ع( در جواب نامه

 است رسیده فرا آن زمان الهى ثناى و حمد از بعد اما» دهد:های معاویه را به خود او تذکر میکاریفریب

 تو بگذارى، ولى کنار را خود باطل ادعاهاى و گردى مندبهره بینا چشم با وشنر حقایقِ مشاهده از تو که

 چهآن و پیمایىمى اکاذیب و افکنىفریب و دروغ در ورود و باطل ادعاهاى با را خود گذشتگان مسیر همان

 دست نیستى آن شایسته و برسى نباید به آن چهآن به و دهىمى نسبت خود به توست شأن از باالتر
                                                                 
1. Other ( غیر، غیریت)  
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 و حق از فرار براى کارها این همه: »کندمى بیان چنین را باطل ادعاى این دلیل علی)ع( و «افکنىمى

 که چیزى از که بود این براى نیز و بود ترالزم تو براى خونت و گوشت از آن پذیرش که بود چیزى انکار
با استناد به هدف، دروغ و  (. توجیه وسیله11/نامه« )کنى فرار شده پر آن از اتسینه و شنیده تو گوش

! معاویه از من به خدا» گرفتکار میکاری فنونی بودند که معاویه در رقابت با علی)ع( بهفریب

افراد  ترینیرکزکار است. اگر نیرنگ ناپسند نبود، من گر و جنایتاما معاویه حیله ؛سیاستمدارتر نیست
گری انکار است. روز رستاخیز در دست هر حیله و هر گناهی نوعی کفر و بودم، ولی هر نیرنگی گناه

ی ناتوان و با سختگیر شومنمی فلگیرغاشود. بخدا! من با فریبکاری پرچمی است که با آن شناخته می
گراست رساند که سیاست مطلوب، اگرچه واقع(. این جمالت این معنی را می131/خطبه) «نخواهم شد

 کار نیست. گر و فریبنجارها، خدعهها و هبندی به ارزشدلیل پایولی به

 1خودکامگی. 4-2

که  هرگونهجاست که؛ اما نکته این؛ ، فرمانرواییمعنای لغوی حکومت عبارت است از داوری، قضاوت

گیرد. اگر معنای حکومت تجبر، حکومت فهمیده شود، به تناسب آن دریافت رفتار حکومتی شکل می
یابد و اگر به مفهوم انه و مستبدانه در رفتار و مناسبات ظهور میگرسلطه و تحکم باشد؛ رفتارهای سلطه

اما ؛ (11: 1333 تهرانی، )دلشاد دنبال داردرا به یامسئوالنهدمت باشد، رفتارهای و مناسبات مشارکت، خ

حکومت از مفهوم واقعی خود  و است گرانه از حکومت بودهتاریخ بشر پیوسته شاهد دریافت مفهومی سلطه
کرد خودکامگی بود و ای که معاویه آن را اجرا میشیوه حکمرانی .(33: 1332 )باباپور، شده استدور 

در قالب نامه و با استدالل بر . بعد از بیعت مردم با علی)ع(، ایشان کندعلی)ع( از این شیوه انتقاد می
، سعی در مجاب کردن او و مردم با علی)ع(آن را پذیرفته بود؛ یعنی بیعت  ظاهراًموضوعی که خود معاویه 

را دارد. زیرا علی)ع( با شیوه سه خلیفه پیش از خود یعنی اش ع افشای شیوه حکومت غیراسالمیدر واق
 با مدینه در مردم که بیعتى»قبول داشت:  بیعت مردم روی کار آمده بود و معاویه نیز این شیوه را ظاهراً

 و عمر و ابوبکر با که کسانى همان: »افزایدیم سپس ؛«ستا آورالزام بودى شام در که تو براى کردند من
 را آن با مخالفت یا فسخ اختیار حاضران نه بنابراین ند،کرد بیعت من با شرایط همان با کردند بیعت عثمان
تر بیعت برای حکمران یک بار بیش» ؛(1/نامه) «دارد را آن کردن رد حق بوده غایب که کسى نه و دارند

که از این  کسآنو کسی اختیار از سر گرفتن آن را ندارد.  ظر در آن میسر نخواهد بودو تجدیدن نیست
دل باشد، منافق که نسبت به آن دو  کسآنو  شودجو خوانده میزن و عیبزند، طعنه سربازبیعت عمومی 

می را اسال جا پیش رفت که حکومتش را موروثی اعالم کرد و خالفتمعاویه تا آن اما؛ (3/نامه) «است

. د اندیشه جبرگرایی را ترویج دادبرای اینکه قدرتش را حفظ کن این عالوه بر تبدیل به پادشاهی کرد،
 این شیوه حکومت خودکامه در تقابل با حکومت اسالمی است. کهیدرصورت

                                                                 
 که مالزم رضایت مردم باشد.. عبارت است از حکومت مطلقه یک فرد یا گروه بدون این1
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 نداشتن منطق و استدالل درست. 4-3

زیرا به  خواندیمخالی از عقل و دانش ی معاویه سخنان او را اساطیری و هانامه یکی از در جواب علی)ع(
 یک از بود پر که رسید من به تو از اىنامه» کند که لیاقتش را ندارد:گفته علی)ع( چیزی را درخواست می

 سخنان و اساطیر در. نبود خبرى سالمت و صلح از آن در و محتوابى سخنان و اندازىهم پشت سلسله

 کسى همچون تو» کند:و در ادامه بیان می ؛«خوردنمى چشم به عقل و دانش از اثرى هیچ اتگونهافسانه

 زیرزمینى تاریک هاىدخمه در که کسى همچون یا و رفته فرو العبورصعب و سست زمینى در که هستى

( آن به) رسیدن( و برتر بسیار اتمرتبه از) که برسى اىنقطه به خواهىمى و کرده است گم را خود راه

 ستاره طرازهم و نیست آن به صعود یاراى را بلندپرواز عقابان که مقامى ناپیداست؛ هایشنشانه و دشوار

 و سرپرست من از پس تو که کهاین از برممى خدا به پناه» دهد:؛ و به معاویه هشدار می«عیوق است

( سرپرستى) به تنسب تو براى بارهیندرا من کهاین یا و یدهسامان را آنها امور وباشی  مسلمانان پیشواى

  .(11/نامه) «کنم امضا عهدى و قرارداد آنان از تن یک

 گریو اشرافی یخواهفزون. 4-4

دهد و چهار نکته را به او گوشزد ای به معاویه او را نسبت به حرص و دنیاطلبی هشدار میعلی)ع( در نامه
 کند:می

 دنیا از چیزى به دوم: دنیاپرست ،کندمى غافل خود غیر از و مشغول خود به را انسان دنیا»که: اول این    

 کندمى تندتر دنیا به را او عشق آتش و کندباز می رویش به را حرص از درىدنیا  کهآن جز رسدنمى

 حرص آتش در دائماً و) نیست قانع نرسیده آن به چهآن برابر در دارد چهآن به هرگز دنیاپرست کهحالىدر

توصیه  کرده است. در پایان به او گردآورى که است اموالى از جدایى آن دنبالبه و: که، سوم این(سوزدمى

 است داشته وجود( خودت عمر گذشته در و پیشینیان داستان در) چهآن از اگر: آموز باشدکند که عبرتمی

 .(13/نامه) «کرد خواهى حفظ است باقى را چهآن گیرىعبرت

 فریبی(عوام) 1دماگوژی. 4-5

دهد که در گمراهی است و دیگران را نیز به گمراهی سوق ای به معاویه به او هشدار میدر نامهع( )علی
 وفریب دادی  را آنها خود گمراهى با و انداختی هالکت به را مردم از بسیارى گروه معاویه اى» دهد.می
 آنان شبهات امواج و گرفت فرا را آنها هایکیتار که یاگونهبه انداختى خود( فسادِ و فتنه) دریاى امواج در
 به و گردندبر حق از آنها که شد سبب این: »کندمی اشاره هانیرنگ این نتیجه و به ؛«انداخت تالطم به را

 و نسبوحسب به( جاهلى عرب همچون) و کنند پشت حق به ورندبیا روى( جاهلیّت) گذشته دوران
  (.32/نامه) «نمایند تکیه قومى تفاخرات

                                                                 
1( .demagogieبه معنای عوام فریبی و مردم فریبی به )های عامه است.گیری نادرست از احساسات و تعصبرود، یعنی بهرهکار می 
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 واقعی مقصر که کندیم اعالم معاویه به صراحتاً عثمان خونخواهی ادعای جواب در (عی)علهمچنین      

 اکنون ؛ وتاس نکرده تاو حمای از نبوده نفعش به عثمان حمایت چون و اوست خود عثمان قتل

ها را برای به ا از این فرصت برای گمراه کردن مردم استفاده کند و آنت داده قرار بهانه را عثمان خونخواهی
 دهیب پاسخ باید تو آوردی، مبیاد را عثمان با نم کار » گ علیه علی)ع( با خود همراه کند؛راه انداختن جن

 برای را راه و بود؟ بیشتر عثمان با اشدشمنی ما از کیکدام راستی ،هستی او خویشاوندان از که

که  کسآن یا رسد؟ب مردم کار به تخواس او از و کمک کرد او که به کسآن ؟کرد فراهم کشندگانش
در  که ندارم ادعا من...» رسد؟ب مرگش تا نشست انتظار به و دکر دریغ ت،خواس کمک او از وقتی عثمان

 نیستم، عذرخواه این پشیمان و از و کردممی شنکوهش بلکه ،ه او انتقاد نکردمب عثمان، یهابدعت مورد

 ؛ ودگناهنبی کهیدرحال زیادند شوند باید سرزنش که کسانی سپ ،عثمان است هدایت و ارشاد من گناه اگر

 توانایی نهایت تا اصالح جز قصدی من ارند.بسی دگیرن قرار تهمت مورد دادن اندرز و پند در که ناصحانی

 (.23/هنام) «ندارم خود

 طلبیجنگ. 4-6

؛ است جنگ؛ و دعوت او به صلح ویه ازهایی که علی)ع( به معاویه نوشته است برای بازداشتن معااکثر نامه
 ییآراصف صفین نام به محلی در سپاه دو وقتی کند: مثالًاین موضوع را بیان می در برخی موارد صراحتاً و

 نزد را صوحان بن صعصعه ازجمله فرستد،می معاویه با مذاکره برای را سفیرانی ی)ع(عل باز بودند کرده

 ایمآمده و نیستیم راغب شما با جنگ برای ماه ک کندمی اعالم یهمعاو به ی)ع(عل سفیر. فرستدیم معاویه

 دست جنگ از و کنند رها را آب تا بده دستور اند،بسته را آب شما لشکر ولی کنیم تمام را حجت اول تا

معاویه، چه زیاد به » .داد رد جواب مشورت از پس معاویهاما  ؛به وجود بیاید تفاهم برای فرصتی تا بردارند
که خواست  هایییمانپای، ها را شکستهو پیمانای را نابود کرده ای، حقیقتات وابستهراهی همیشگیگم

 (.33/نامه) «بر بندگان او بود خدا و حجت خدا
 کند دعوت اتحاد و تعاطا به را معاویه تا فرستاد را بزرگان و صحابه از نفره سه تیأهی ی)ع(عل باز اما    

و جنگ صفین با حمله سپاه معاویه آغاز  کرد اخراج را آنها تندی با و کرد بهانه را عثمان خون معاویه ولی
 .شد
 

 گیرینتیجه
سیاست در عمل  یاگونهبههای اجرایی و که جنبههای قدرت با استفاده از تکنولوژی این پژوهش
فنون و چگونگی ور تا برای این منظ ه استالبالغه پرداختهای نهجمتن نامهشود به واکاوی محسوب می

چگونگی رفتار با کارگزاران حکومت، شیوه تنظیم  از جمله؛های مختلف سیاست اعمال قدرت در حوزه
 گری در حکومت وجایگاه و نقش نظامیان و سپاهی چگونگی رفتار با توده مردم، اقتصاد(،المال )بیت

ن موردنظر به سه گروه: فنون مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، فنو مواجهه با رقیب
 اند.بندی شدهمطلوب، فنون غیریت ساز و فنون جایگاهی تقسیم
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 علی)ع(فنون حکمرانی عمی امام  :2جدول 

 فنون جایگاهی غیریت گرافنون  فنون مطلوب فنون حکمرانی

 تعریف
 های متعالی خودی، تکنیک

 امر سیاسی
 رودررودیگری، فنون فنون 

  متناسب با جایگاه و
 نقش افراد

 خدمت به مردم نقد رویکرد ماکیاولستی هاعدالت آزادی و برابری انسان های درونیشاخص

 کارگزاران حکومتینامه به  نامه به معاویه نامه به مالک اشتر نمونه عینی
 

ت رعای ؛ وای جز مردم نداشته است؛ مدارا با مردم، حتی اگر با علی)ع( دشمن هستندعلی)ع( دغدغه    
معرفی  والى بر رعیت حق و رعیت بر زمامدار و والى حق ترین حق رابزرگ آنها تا جایی که وحقوقحق

ها تا به های کاربردی و اکید به آنترین کارگزاران، همراه با دستورات و توصیهو انتخاب شایسته کندمی

 بهترین وجه خادم مردم باشند. 
جرا گذاشت که تا امروز مورد توجه سیاستمداران و مدت کوتاه فنونی را به ا علی)ع( در -1

ها را با واقعیات تلفیق کنند. علی)ع( با کاربرد فنون کنند آرمانپیشگانی است که تالش میسیاست

 گرا به نمایش گذاشت. حکمرانی واقع عنوانبهقدرت، آشنایی و تسلط خود بر فرمانروایی را 

شیوه حکمرانی امام  رساند کهلبالغه محقق را به این نتیجه میاهای نهجبررسی نامه کهنهایت آن -2

مندی از آن عنوان حکومتتوان بهایست که در اندیشه سیاسی شیعه می هایهرودارای فنون، نهادها و 

 بهره گرفت.
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