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  چكيده
با ارزش هاي ناهنجـار و ناهمسـوي بـا كرامـت     اسالم، آييني ارزش آفرين است؛ 

حضرت . هاي الهي و انساني بنيان نهاده است  انساني، مبارزه كرده و نظامي از ارزش
برترين مفسر دين و قرآن به شمار مي آيد كه جانش آميختـه بـا معـارف    ) ع(علي 

پژوهش حاضر، با توجه به مطلـب مـذكور و   . اش همراه با آن است  قرآن و زندگي
هاي مرتبط با   ترين آموزه  كيد بر اينكه معارف علوي گوياترين، استوارترين و عينيتأ

تواند انديشـه    ترين سندي است كه مي  ابعاد دين و زندگي است و نهج البالغه، مهم
ها را در حوزه مسائل سياسي از منظر نهج البالغه   علوي را گزارش كند، ضدارزش

 .به بحث نهاده است
   كنـد، پـس از آن دو ضـدارزش     ا در نگاه حضرت دنبال ميدر آغاز، سياست ر

البتـه  . انـد   البالغه نمود بيشتري داشـته   سياسي ظلم و نفاق را برمي رسد كه در نهج
آورده شـده؛   البالغه  ادعايي نيست كه همه ضدارزش هاي سياسي ذكر شده در نهج

يانـات امـام   بلكه در حد امكان، مهم ترين مطالب مربوط به موضوع مذكور كه در ب
گسترده شده، در قالب عناويني اصلي آمده و سپس بقيه اشـارات وي بـه   ) ع(علي 

  .صورت ريزموضوعي در بحث گنجانده شده است
  .، نهج البالغه، سياست، ضدارزش، ظلم، نفاق)ع(علي  :ها واژهكليد
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  مقدمه. 1
گـرايش  . ها، از جمله آفات هر نظام سياسي اسـت   ها و گرايش به ضد ارزش  نابودي ارزش

سياستمداران و قدرتمندان حكومتي به خودكامگي و نفاق سياسي، سبب ظهور هرگونه ظلم 
در جايگاه مفسر بزرگ قـرآن، در ميـراث بـزرگ    ) ع(حضرت علي . به ملت ها خواهد شد

هـاي سياسـي،     ههـا در همـه حـوز     خويش كه با دقت و ژرفايي سخن گفته، بارها بر ارزش
ها خط بطالن كشيده و بـراي    تأكيد فرموده و بر ضد ارزش... اجتماعي، فرهنگي، رفتاري و 

اي بـرين    نامه سترگي براي سـامان دادن جامعـه    مايه و آيين  انسان ها در گذرگاه زمان، دست
  .وانهاده است

  :دهد  خ هاي ذيل پاس  اين پژوهش برآن است تا با استفاده از نهج البالغه به پرسش
 چه نوع نگاهي به سياست دارد؟) ع(  حضرت علي  - 
هايي مشابهت دارد و چه انـواعي از ايـن     با چه واژه) ع(ظلم در كالم حضرت امير  - 

تـوان ديـد و در نهايـت، يـك نظـام        رفتارِ ضدارزشي را در شخص سياستمدار مـي 
 ظالمانه، چه آثاري به دنبال خواهد داشت؟

تـوان شـناخت و حضـرت چگونـه       ي را چگونـه مـي  ، منافق سياس)ع(از نگاه علي  - 
 برخوردي با منافقان سياسي داشت؟

 

  )ع(سياست از نگاه امام علي . 2
هاي سياست و كشورداري حضرت، در گفتارهاي وي در نهج البالغـه ديـده    بيشترين جلوه

ها به افراد گرفته تا هشدارهاي عمومي، همـه از تـالش    از سخنان خصوصي و نامه. شود مي
  . حضرت در اداره امور مملكت حكايت مي كند

، »بايـد باشـد  گونه كـه   سياست، آن«) ع(رويكرد اصلي و غالب در انديشه سياسي علي 
تـرين نگـرش بـراي     ترين و مهم گونه نگاه سياسي، اصلي در حقيقت اين. معرفي شده است
حضرت كه در تبيين اصول و احكـام سياسـي   . انساني است - داري الهي آغاز يك حكومت

اسالم، تسليم ضوابط و قواعد غالب در امر سياست نيست، براي استقرار وضعيتي مطلـوب  
گونه كـه   داند نه آن گونه كه بايد باشد مطلوب مي وي سياست را آن. دمجاهدتي گسترده دار

شان بـه نقـد    گونه هاي فاسد و باطل را با توجه به ظاهر اسالم آن جايي كه حكومت! هست
هايي بوده كه  ارزش. گونه كه بايد، نيست دهنده اين است كه سياست آنان آن كشد، نشان مي
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صورتي كه آنـان بايـد خـود و افكـار خـود را خـرج        رانان و سياسيان شده، در خرج حكم
بنابراين، با توجه به اين ديـدگاه حضـرت كـه رويكـرد غالـب اوسـت،       . كردند ها مي ارزش
توان اولين معيارهاي وي را در سلوك سياسي، بـر معيارهـاي حـق مبتنـي دانسـت كـه        مي

: 1382لنكرانـي،  ؛ فاضـل  241: 1389غالمعلـي،  (براساس موازين اسالم و قرآن متبلور شد 
آنجا كه آغـاز حكومـت و رأس قـدرت قـرار گـرفتنش را      ). 144: 1379؛ استادي، 16- 15
شود پيشنهاد عبدالرحمان بن عـوف   حاضر نمي. خواهد با عملي ضد ارزشي شروع كند نمي

گونه  ؛ يعني سياست را آن»من به اجتهاد شيخين عمل خواهم كرد! آري«: را بپذيرد و بگويد
  . ردكه هست بپذي

او حكومت را بـراي  . ارزش ذاتي ندارد) ع(سياست و قدرت در انديشه حضرت علي 
هـاي الهـي و بقـاي     خواهد؛ بلكه بـراي احيـاي حـق، تحقـق ارزش     رسيدن به قدرت نمي
وي حاضر نيسـت  ). 129: 1380؛ موسوي، 84: 1383صائب، (خواهد  صداقت و پاكي مي

موازين شرع، حضرت را از اين عمل باز داشته حكومتش را بر پايه نيرنگ قرار دهد؛ زيرا 
. »تـرين افـراد بـودم    مـن زيـرك   ،اگر نيرنگ ناپسـند نبـود  «: فرمايد كه خود مي است؛ چنان

 )200خطبة : 1387، البالغه نهج(
حكومت . سياست و حكومت هدف نيست؛ بلكه وسيله است) ع(از نظر حضرت علي  

همـان، خطبـة   (به معناي مسند و منصب در نظر وي ارزشي ندارد تا آنجا كه از آب بيني بز 
اي كـه در دهـان    ، برگ جويـده )236همان، حكمت (، استخوان خوك در دست جذامي )3

ارزش . تـر اسـت   ارزش بي) 33همان، خطبة (و كفش كهنه ) 224همان، خطبة (ملخي باشد 
، به آن است كه پلي براي خدمت به خدا و بندگان و برپاداشتن )ع(حكومت از ديدگاه علي 
وجه به مفهوم سلطه، برتـري   مفهوم قدرت در نگاه حضرت به هيچ. حق و دفع باطلي باشد

  )211: 1360حجازي، . (جويي نيست طلبي و مكنت جويي، خودمحوري، قدرت
نفس حكومت و نظام سياسي براي جامعه از ديدگاه آن بزرگوار، يك ضرورت قطعـي   
تا جايي كه حاكميت غيرعادالنه و زمامداري غير حـق را، از هـرج و مـرج و فقـدان     . است

بنـابراين، ايجـاد دولـت و تشـكيل     ). 40خطبة : 1387، نهج البالغه(داند   حكومت، برتر مي
برخـورد امـام بـا    . آيـد   ترين امور بشري به شمار مـي  وريحكومت و نظام قانونمند، از ضر

انديشه ضد دولت و ضد قانون خوارج، بهترين نمونه براي تبيين جايگاه دولت و حكومت 
. ، مـاهيتي الهـي و مردمـي دارد   )ع(دولـت در انديشـه سياسـي امـام علـي      . قانونمند است

حق، يك رويي به حـق و   امام. مشروعيت دولت اسالمي، الهي و مقبوليت آن مردمي است



 به ظلم و نفاق سياسي به عنوان دو ضدارزش البالغه نهجرويكرد    64

  

در دولت اسالمي، ميـان پيشـواي حـق و مـردم فاصـله و جـدايي       . يك رويي به خلق دارد
هاي خود توفيـق   تواند اعمال قدرت كند و در اهداف و برنامه دولت حق، زماني مي. نيست

: 1380دلشاد تهراني، . (يابد كه پيوسته از مشروعيت الهي و مقبوليت مردمي برخوردار باشد
  )69: 1363؛ صالحي نجف آبادي، 96- 83

هـاي    بـر ضـدارزش  ) ع(بررسي نهج البالغه نشان مي دهد، در انديشه سياسي امام علي 
  .شود  ها پرداخته مي  مهمي چون ظلم و نفاق خط بطالن كشيده شده است كه در ادامه به آن

  
  ظلم سياسي. 3

حكـومتش را بـه    كارگزاران) ع(ظلم از جمله رفتارهاي ضدارزشي است كه حضرت علي 
به همين سـبب، مـوارد زيـادي از آن در نهـج     . هاي مختلف، از آن برحذر داشته است  گونه

، نامة 31، نامة 136، خطبة 97، خطبة 60نامة:  1387، نهج البالغه. (خورد  البالغه به چشم مي
  ) 341، حكمت 241 حكمت، 53، نامة 47

  :دو معنا ذكر شده است» ظلم«براي 
) 13/ لقمان(» ظلم عظيم«شرك به خدا كه ): 406: 1427عسكري، (حق  تجاوز از) الف

  ) 84: 1378جمالي، . (شمرده شده ، تجاوز از مرز حق است
اين مثل معروف ): 8/264: 1408ابن منظور، (قرار دادن چيزي در غير جايگاه خود ) ب

» .اسـت  هر كس گرگ را به چوپاني گلـه بگمـارد سـتم كـرده    «: از همين مورد ساخته شده
  )2/731: 1403شرتوني،(

عاقل كسي اسـت كـه هـر چيـزي را در جـاي خـودش       «: فرمايد  مي) ع(حضرت علي 
پس در نظام حكومتي، اگر كارگزار جـاهلي  ). 235حكمت : 1387، نهج البالغه(» گذارد  مي

كند و يا طرح درستي را به افراط و تفريط   به كار گمارده شود، او يا طرحي باطل تدوين مي
كشاند؛ يعني كار را از مسير درست منحرف كرده، در نتيجه حق را باطل و باطل را حـق    مي

  )189: 1367جوادي آملي، . (دهد  جلوه مي
  
 مقايسه ظلم با مفاهيم مشابه 1.3

رود و آن،   ، همه به يك معنا بـه كـار مـي   »حيف«، »بغي«، »جور«، »ظلم«هاي   در عرف، واژه
هـايي    شناسان و انديشوران علم لغت، تفـاوت   اما در قلم زبانستم و تجاوز به حقوق است؛ 
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هـا و   چند بين اين لغات به ظاهر مترادف وجـود دارد كـه اكنـون بـه بررسـي واژگـاني آن      
  :شود  پرداخته مي) ع(هاي كاربرد آن ها در كالم امام علي   همزمان، زمينه

  جور 1.1.3
است كه از عدل منحرف شـده اسـت   شخصي » جائر«به معناي انحراف از اعتدال و » جور«
تجـاوز بـه حقـوق ديگـران، يكـي از      ). 2/413: 1408؛ ابن منظـور،  1/230: 1382قرشي، (

مـي خواهنـد بـراي    ) ع(وقتي از حضرت علـي  . پيامدهاي دورشدن از جايگاه اعتدال است
هاي ديگر، سهمي بيشتر از ديگران به اشـراف از    محكم شدن حكومت و به سبب مصلحت

 بـراى  دهيـد  مى دستور من به آيا«: فرمايد  ال داده شود، حضرت در جوابي قاطع ميبيت الم
» !؟دارم واليـت هـا   آن بـر  كنم كه استفاده اسالمى امت درباره ستم و جور خود، از پيروزى

ه  عنْد النَّاسِ شَرَّ إِنَّ و«: در جاي ديگر مي فرمايد). 126خطبة : 1387، نهج البالغه( ام  اللـَّ إِمـ 
؛ بدترين مردم، پيشواي بيدادگر است كه خود گمراه شده و ديگران نيز »بِه ضُلَّ و ضَلَّ جائرٌ

  ) 164همان، خطبة . (شوند  به واسطه او گمراه مي
اصل ظلم، ناقص : گونه بيان شده  بدين» جور«و » ظلم«به هر حال، تفاوت اصلي دو واژه 

  )460: 1427عسكري، . (حق استگذاشتن حق و اصل جور، بازگشت و دور شدن از 

  بغي 2.1.3
خـواهي    نوعي زيـاده » بغي«). 1/142: 1408ابن منظور، (به معناي تجاوز از حد است » بغي«

  )408: 1427عسكري، . (است كه بر طبق موازين حق نيست
 إِنْ و الـدنْيا  تَبغيا أَلَّا و« :فرمايد  مي) عليهاالسالم(خطاب به حسنين ) ع(حضرت علي 

نامـة  : 1387، نهـج البالغـه  ( آيد شما سراغ به گرچه نياوريد روى دنياپرستى به؛ »بغَتْكما
. بـه معنـاي طالـب و متجـاوز اسـت     » بـاغي «به معنـاي طلـب و   » بغي«در اين جا ). 47

  ) 1/143: 1382قرشي، (
ي  بِـالْمرْء  يذيعانِ الزُّور و الْبغْي إِنَّ و«: نويسد  اي به معاويه مي  همچنين در نامه فـ  ه ينـد و 

نْياهنهج البالغه. (كند مى رسوا دنيا و دين در را پردازى، انسان دروغ و ستمگرى همانا؛ »...د ،
  ) 48نامة : 1387

  )127: 1371قزويني، . (داند  را آفت اقتدار مي» بغي«حضرت در جايي ديگر، 
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  حيف 3.1.3
). 1/302: 1382قرشي، ؛ 3/420: 1408ظور، ابن من(است » ظلم«و » جور«به معناي » حيف«

ى ةِ النَّظْرَ و اللَّحظَةِ في بينَهم آسِ و«: اي به محمدبن ابي بكر فرمود  امام درنامه ع  لَـا  حتـَّ يطْمـ 
اءظَمي الْعك فيفح ملَه لَا و ييأَس فَاءنْ الضُّعك ملدع و نگـاه  نـيم  در و هايت نگاه در؛ »بِهِم 
 از ها ناتوان و نكنند طمع تو كارى  ستم در بزرگان تا كن رفتار تساوى به ،مردم به شدن خيره

  )46و  27نامة : 1387، نهج البالغه( .نگردند مأيوس تو عدالت
ا  حيف لَتَشْكو قَبلي الرَّعايا كانَت إِنْ« :فرمايد  همچنين در حكمتي مي هـاتعفَـإِنِّي  ر  مالْيـو 

 رعيت از من ناليدند، امروز مى حاكمان ستم از من از پيش رعاياى اگر؛ » رعيتي حيف لَأَشْكو
  )261همان، حكمت . (نالم مى خود

را از زورگـويي و  ) زياد بن ابيـه (در دستورالعملي مفصل، كارگزار فارس ) ع(امام علي 
ذَرِ  و الْعدلَ استَعملِ«: فرمايد  كند و مي  موقع نهي مي  ستم در گرفتن ماليات بي احـ  ف سـالْع و 

يففَإِنَّ الْح فسالْع وديع لَاءبِالْج و يفو  الْحعإِلَـى  يـد  يف از و بگسـتران  را عـدالت ؛ »السـ 
 شمشـير  و مبـارزه  بـه  ،بيـدادگرى  و كشـاند  آوارگى به را رعيت، ستم كه پرهيزب ستمكارى

  )476همان، حكمت . (انجامد مى
  
  انواع ظلم 2.3

هـاي    هايي مواجهيم كـه داراي نشـانه   ابعاد و گستره ظلم بسيار وسيع است و همواره با ظلم
. ظلم سياسي در نظام حكـومتي، تنهـا كشـتن بـه نـاحق مظلـوم نيسـت       . پيدا و پنهان است

. گونه كه پيشتر بيان شد، ظلم به معناي قرار گرفتن چيزي در غير جايگاه خـود اسـت    همان
از . گيرد  به خود مي» ظلم«نظام سياسي، هر آنچه به جاي خود قرار داده نشود، عنوان  در هر

تواند به   تصميمي كه به جا گرفته نشود يا تكروي در انتخاب رأي يا انتصاب نابجا، همه مي
  . نوعي ظلم سياسي قلمداد شود

هـايي كـه در نظـام سياسـي از طـرف شـخص حـاكم، كـارگزاران و ديگـر            انواع ظلـم 
ها مبـارزه    تواند به وقوع بپيوندد و در گفتار و رفتار حضرت نيز با آن  هاي سياسي مي  منصب

  :اند  شده است از اين جمله
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  خشونت 1.2.3
. گفتمان عاقالنه و منطقي، راه حل مشكالت و اختالفات اسـت ) ع(در منطق حضرت علي 
زيست كه جواب هر توهين و مخالفت، شمشير و زور و خشونت   اگرچه امام در زماني مي

آميـز بتوانـد     امر براي مردم سخت بود كه كسي با منطق و رفتـار مسـالمت    بود و تصور اين 
را در وجـود پيامبرشـان ديـده بودنـد، امـا       جلوي هر گونه خشونتي را بگيرد؛ زيرا فقـط آن 

زد؛   شت، به خشونت و جنگ دست نميتا آنجا كه راه حل مسالمت آميز وجود دا) ع(  علي
؛ 147: 1360قرباني، (كند   دانست سنگدلي و خشونت، مردم را از مسئوالن دور مي  چون مي
) ص(؛ چنانچـه خداونـد بـه پيـامبر     )33- 32: 1381؛ دين پرور، 269- 268: 1373سروش، 

   )159/ آل عمران( »شدند  دل بودي از اطرافت پراكنده مي  اگر خشن و سنگ«: فرمايد  مي
كند كه مبادا   مهرباني و خوش برخوردي با مردم را بسيار سفارش مي) ع(حضرت علي 

هنگامي كه حضرت به عبداهللا . كارگزارش مثل حيوان درنده و تندخو با مردم برخورد نمايد
كند، اخـالق مـديريتي را بـه او يـادآوري نمـوده،        بن عباس، فرمانداري بصره را محول مي

رو بـاش و    مردم به هنگام ديدار و در مجالس رسمي و در مقام داوري، گشادهبا «: فرمايد  مي
در نهايت، خشونت نكردن بـا مـردم، مايـه    ). 76نامة : 1387، نهج البالغه(» از خشم بپرهيز
  .آورد  شود و ثبات حاكميت را به ارمغان مي  ها به حكومت مي جذب قلوب آن

  ريزي به ناحق خون 2.2.3
كننـد بـا     كساني كه گمـان مـي  . گناه نيست  م، به بزرگي ريختن خون بيهيچ ظلمي در اسال

هاي قدرتشان را   ريختن خون بي گناهان كه تنها جرمشان سردادن نداي مخالفت است، پايه
گنـاه،    توانند مستحكم كنند، سخت در اشتباهند؛ زيرا هيچ چيز ماننـد ريخـتن خـون بـي      مي

بـه عقيـده امـام    ). 221: 1380دلشـاد تهرانـي،   ( كشاند  ها را به تباهي و سستي نمي  حكومت
هـا را بـر زمـين      هاي قدرتش، خون انسان  ، حكومت حق ندارد به بهانه تحكيم پايه)ع(  علي

. گناهي شود بايد قصاص گردد  بريزد و اگر هر يك از رهبران سياسي، موجب قتل رعيت بي
 هـيچ  كه كن پروا ناحق خون از و بپرهيز ريزى خون از«: كند  امام به مالك اشتر نصيحت مي

 ها نعمت نابودى و كند نمى بزرگ را مجازات و نزديك را الهى كيفر ،ناحق خون همانند چيز
 ،سـبحان  خداى، قيامت روز و گرداند نمى نزديك را حكومت زوال و بخشد نمى سرعت را

 پـس . كرد خواهد داورى شده ريخته ناحق هاى خون درباره ،بندگان اعمال رسيدگى از قبل
 را حكومت هاى ناحق، پايه خون زيرا ؛مكن تقويت را خود حكومت ،ناحق خونى ريختن با

 در نـه  مـن و  نـزد  در تو نه و سازدمي  منتقل ديگرى به، بركندهرا  آن بنياد و كند مى سست
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 آن از و اسـت  قصاص آن كيفرزيرا  ؛داشت نخواهى ناحق خون در خداوند، عذرى پيشگاه
 بها  خون پرداخت از را تو ،قدرت غرور مبادا ،ريختى كسى خون خطا به اگر. نيست گريزى

  )53نامة : 1387، نهج البالغه(» .بازدارد مقتول بازماندگان به
اي كه داشت، به راحتي دست   العاده  رغم شجاعت و قدرت فوق  ، علي)ع(حضرت علي 

و منطقـي   وقتي از بحث و گفت گوهاي عقلي. كرد  خويش را به شمشير و خون آلوده نمي
برد و جنگ را آخرين راهكار تشخيص مي داد، باز هم در ميدان   با مخالفان راه به جايي نمي

» !شما شروع كننده جنگ نباشـيد؛ بگذاريـد دشـمن شـروع كنـد     «: فرمود  نبرد به يارانش مي
 ) 216همان، خطبة (

  تبعيض 3.2.3
هـاي    هـر چيـز بنيـان    وجود تبعيض در ساختار حكومتي و به تبـع آن در جامعـه، بـيش از   

) ع(امام علـي  ). 76: 1379دلشاد تهراني، (كند   اعتقادي مردم را به حكومت ديني متزلزل مي
وارث حكومتي بود كه پديده شوم تبعيض در آن به شدت رواج داشت و مردم بـراي رفـع   

د رو، در موارد بسياري مسلك و مرام خـو   ها به او روي آوردند؛ از اين  ها و ستم  اين تبعيض
  )228: 1382صديق عرباني،. (را مبارزه با هرگونه تبعيض اعالم كرد

  :وقتي حكومت به حضرت رسيد، دو اقدام اساسي انجام داد
تبعيض نارواي عمر در تقسيم بيت المال را از بـين بـرد كـه نتيجـه آن اعتـراض      ) الف

  .شان از همه بيشتر بود  خواصي بود كه تا آن روز سهم
ن اموي را از بين برد كه با در دسـت داشـتن قـدرت سياسـي، از     تبعيض در خاندا) ب

ها را از مقام كارگزاري حكومـت عـزل    حضرت، همه آن. امكانات بيشتري برخوردار بودند
  . فرمود و نتيجه آن مشكالت فراواني بود كه بر سر راه حكومت ايشان پديد آمد

ما از نظر مالي خدماتي «: فتندآمدند و گ) ع(سردمداران دوران خليفه سوم نزد امام علي 
حضـرت  » ... !را در دست داشته باشـيم و  هاي كليدي و امثال آن   ايم و اكنون بايد شغل  كرده
ايـد، اجـر شـما را      ايد و هرچه داده  هر كار كرده«: به اين مضامين به آنان پاسخ داد) ع(علي 

شـما طبقـات محـروم را    كنيد به سبب   خداوند در روز قيامت خواهد داد؛ اما اگر گمان مي
   عـدالتي راه   ريـزم و تبعـيض و تفـاوت و بـي      ناديده گرفته، حق آنان را به حلقوم شـما مـي  

قرآن براي هيچ كس امتيازي قائل نشده و كسي را بر كسي ترجيح . ايد  اندازم، اشتباه كرده  مي
  )128: 1378حكيمي، (» !نداده است مگر به تقوا و تقوا كجا و امتيازخواهي كجا؟
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نه دوستي دوستان و نه دشمني دشمنان، هيچ . گاه است مرد ميدان اين رزم) ع(امام علي 
نمونه آن وقتي است كه عقيل برادر بـزرگ  . ساخت  يك ميزان عدل حضرت را متزلزل نمي

پيرمـردي و نابينـايي بـرادر، داشـتن     . المال را درخواسـت نمـود    ايشان، سهم خاصي از بيت
هاي مختلفـي بـراي     گي و اصرار و تكرار درخواست عقيل، زمينهرنگ از گرسن  فرزندان تيره

كند، در   تاب مي  نرمش حضرت فراهم آورده بود؛ اما امام رئوفي كه گريه طفل يتيم، او را بي
برابر اجراي عدالت چون كوه استوار است و جواب برادر را با نزديك كردن آهن گداخته به 

  )224طبة خ: 1387، نهج البالغه. (دهد  جسم او مي
عدالتي را با نهايت درد، به   خواهد شدت بيزاري خود از تبعيض و بي  حضرت وقتي مي

: فرمايد  چنين مي  ها نوعي ظلم بر بندگان خداست، اين  مردم بفهماند و اعالم كند كه همه اين
اگر تمام شب را بر روي خارهاي سعدان به سر برم و يا با غل و زنجير به ! سوگند به خدا«

تر دارم تا خدا و پيـامبرش را در روز قيامـت در حـالي      سو كشيده شوم، خوش  و و آنس  اين
» مالقات كنم كه به بعضي از بندگان ستم و چيزي از اموال عمومي را غصـب كـرده باشـم   

آن حضـرت در  . نيز تفاوتي با ديگـران ندارنـد  ) ع(فرزندان معصوم حضرت علي ). همان(
حسـاب از    نويسد، ضمن انتقـاد شـديد از اسـتفاده بـي      مي اي كه به بعضي از كارگزاران  نامه
خورد كه اگر حسن و حسين او   المال و تضييع حقوق بيچارگان، به خداوند سوگند مي  بيت

  )41همان، نامة . (كرد كه با ديگران بايد كرد  كردند با آنان نيز چنان مي  نيز چنين مي

  ساالري  فقدان شايسته 4.2.3
را ندارنـد، از جملـه    مسئوالن در جايگاهي كه صالحيت و اهليت آن قرار دادن افراد توسط

وقتي فرومايگان با تدبير پست، و تازه به . توان نام برد  هايي است كه در نظام سياسي مي  ظلم
هاي حكومتي   ، منصبي از منصب)براي دستيابي به رياست و قدرت(   رسيدگان با طمع  دولت

زدن به نظام و خـواري و تبـاهي     تدبيري آنان، باعث ضربهتدبيري و بد  كنند، بي  را اشغال مي
  ) 201: 1389جعفري، . (آن خواهد شد

همتان سپردن، سـبب زوال    امور را به فرومايگان و دون«: مي فرمايد) ع(حضرت علي 
اي   خالصـه، در جامعـه  ). 219: 1380؛ دلشاد تهراني، 1/525: 1377آمدي، (» هاست  دولت

جابجا شـده باشـد، نتيجـه آن     _در حوزه مسائل سياسي  _   زشو ضدار   كه جايگاه ارزش
هـا در كشـوري حتـي در محـدوده يـك        اگر ارزش. نابودي دولت و حكومت خواهد بود

نابودي آن دولت حوزه، وارونه شود، اثري منفي در ديگر مسائل كشور خواهد گذاشت و 
  .را سبب خواهد شد
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سـاالري را    ن به حكومت، ارزش شايسـته در اولين سخنراني پس از رسيد) ع(امام علي 
را بـراي مـردم    كند كه در آن زمان به پرتگاه نابودي سقوط كرده و رونـد آن    دوباره احيا مي

سوگند به خدايي كه پيامبر را به حق مبعوث كرد، سـخت آزمـايش   «: دهد  چنين توضيح مي
ند، زير و رو خواهيـد  اي كه در غربال ريزند يا غذايي كه در ديگ گذار  شويد؛ چون دانه  مي

اي در اسـالم داشـتند و تـاكنون      آنان كه سـابقه . شد تا آنكه پايين به باال و باال به پايين رود
» ها كه به ناحق پيشي گرفتند، عقب زده خواهند شـد  آيند و آن  منزوي بودند، بر سر كار مي

هـا    مسخ ارزش در گفتاري ديگر، خبر از) ع(حضرت علي ). 16خطبة : 1387  ،نهج البالغه(
  :ساالري است  پيوندد و نشان از نبود شايسته  اي نزديك به وقوع مي  دهد كه در آينده  مي

 نيايـد  خوششـان  و را چين  سخن جز نشمارند محترم كه آمد خواهد مردم بر روزگارى«
 و خسـارت  نيازمنـدان  به كمك روزگار آن در. عادل جز نگردد ناتوان و هرزه بدكار از جز

  )102همان، حكمت (» .است گذارى منت خويشاوندان با پيوند

  استبداد 5.2.3
  :تواند به دو گونه باشد  استبداد مي

هاي سياسي   گيري  اگر حاكم و يا كارگزاري، در تصميم :استبداد در رأي و نظر 1.5.2.3
و حكومتي خويش، خودمحور عمل كند، تنها به اين جهت كه او بزرگ و مهتر مردم است، 

؛ زيـرا بـه اعتقـاد    )2/285: 1375ابن ميـثم بحرانـي،   (خيانت در حق آنان روا داشته ظلم و 
اگر مسئوالن و به خصوص رهبر قومي بدون مشورت دسـت بـه كـاري    ) ع(حضرت علي 

ها از دست بـرود و كارهـا بـه خـوبي انجـام        بزند و مشورت نكردن سبب شود كه فرصت
نهـج  . (شـود   ردم جامعـه محسـوب مـي   نپذيرد، اين به نوعي ستمگري و خيانت در حق مـ 

  ) 53نامة : 1387، البالغه
اشخاص مورد مشورت نيز تنها اعضاي رسمي حكومـت و سياسـيان جامعـه را شـامل     

زيرا هر حكومتي مشاوران سياسي مخصوص به  گردند وگرنه ديگر نيازي به تذكر نبود؛   نمي
ارش كنـد كـه بـا مـردم     و دليلي هم نداشت كه حضرت اين همه به رهبران سـف خود دارد 

همچنـين بـه مـردم ايـن همـه      ). همـان (ها را بشـنوند   مشورت نمايند و سخن تلخ حق آن
همـان،  (سفارش فرمايد كه از سخن حق و مشورت به عدل بـا رهبـران خـودداري نكننـد     

از ديدگاه حضرت، وجود مشاوران در كنـار نخبگـان سياسـي، بـراي تحكـيم      ). 216خطبة 
هاي درست اداره   توجه مردم نيست؛ بلكه وجود آنان براي يافتن راه هاي قدرت و جلب  پايه
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هـا و نيروهـاي كارآمـد      حكومت و پرهيز از اشتباهات و پيشگيري از به هدر رفتن فرصت
  )185- 184: 1381؛ ماندگار، 3/136: 1383خاني،   علي. (است

به ايـن معناسـت   اين نوع استبداد  :استبداد در انتخاب حاكم و سياسيان نظام 2.5.2.3
كه بيعت با رهبر و انتخاب مسئوالن نظام حكومتي، آزادانه و مردمي نبوده، اكثريت مردم بـر  

اين ظلمي است در حق مردم؛ زيرا حكومت از آنِ توده . اين كار، اكراه و اجبار داشته باشند
ظلم  را حق شخصي خود قلمداد نمايد و به اين واسطه به مردم مردم است و كسي نبايد آن

را از سوي مردم خواستار ) نه با اكراه و اجبار(، بيعت و انتخابي آزاد )ع(حضرت علي . كند
بود و اعتقاد داشت كه بيعت عموم مردم با او، نه از روي ترس قدرتي مسلط بود و نه براي 

؛ 148: 1379؛ عليخـاني،  54، نامـة  220خطبة : 1387، نهج البالغه. (آوردن متاع دنيا  به دست
  )272و 256 - 255: 1389داق، جر

  
  عواقب و آثار نظام ظالمانه 3.3

از . ستم فرد در نظام سياسي و يا حتي گروه كوچكتر، عـواقبي بـراي سـتمگر در پـي دارد    
يك جهت، موجب عقوبت و كيفر شديد الهي در آخرت خواهد بـود و از جهـت ديگـر،    

عاقبت ظلم سه گـروه را بـدين   ) ع(امام علي . آثار ويرانگر دنيايي به همراه خواهد داشت
ظلمـي كـه نابخشـودني اسـت و     : آگاه باشيد كه ظلم بر سه قسم است«:   شرح بيان فرموده

 ظلمـى  امـا . ماند و ظلمي كه بخشودني و جبران شدني است  ظلمي كه بدون مجازات نمي
 اسـت، سـتمى   بخشـودنى  كه ظلمى و است سبحان خداى به است، شرك نابخشودنى كه

 ،نيسـت  مجـازات  بـدون  كـه  ظلمـى ؛ است داشته روا خويشتن بر گناهان با بنده كه است
. اسـت  سـخت  آنجـا  در قصـاص  كـه  اسـت  ديگـر  بعـض  بر بندگان از بعضى ستمگرى

  ) 176خطبة : 1387، البالغه  نهج(
فرق ميان گروه دوم و سوم اين است كه در گروه دوم، ممكن است سـتمگر آمرزيـده   

ر چند احتمال آمرزش دارد، موقوف بر چند شـرط اسـت   شود بر خالف گروه سوم كه ه
راضي نمـودن مظلـوم   ). 112: 1371قزويني، (ها راضي نمودن مظلوم است  كه يكي از آن

انده شود و يـا جبـران   اش به او بازگرد  پذيرد كه حقوق از دست رفته  نيز زماني صورت مي
  .مافات گردد

انصـاف و ميانـه روي را در حـق    كند كـه    وقتي به مالك سفارش مي) ع(حضرت علي 
كند كه شامل صغرا و كبرا و نتيجـه    مردم رعايت كند، در ادامه، دليلي بر گفتار خود ذكر مي
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اي و كسي كه بـه بنـدگان خـدا      زيرا اگر چنين نكني، ستم روا داشته«: فرمايد  وي مي. است
دا دشمنش شود، را كه خ ستم روا دارد، خدا به جاي بندگانش دشمن او خواهد بود و كسي 

پذيرد و در مقام نبرد با خداست تا زماني كه از سـتم دسـت بـردارد و توبـه       عذرش را نمي
ممكن است در گناهان ديگـر، عـذرهاي غيرموجـه بـه     ). 53نامة: 1387، نهج البالغه(» كند

لطف و طريق غفاريت خدا پذيرفته شود؛ ولي در مورد ستم، هيچ عذري پذيرفته نيسـت و  
جات از خصومت پروردگار و عقوبت ستمكار اين است كه از ظلم دست كشيده، تنها راه ن

مكارم . (از گذشته توبه كند و حقوق از دست رفته را به صاحبانش بازگرداند و جبران نمايد
  ) 10/394: 1375شيرازي، 

البته مجازات كيفر ظالمان، تنها به قيامت حواله نخواهد شد؛ بلكه قسمتي از آن در ايـن  
حضـرت  . ا به آنان خواهد رسيد و خداوند در هالكـت آنـان سـرعت خواهـد بخشـيد     دني

آورد ظلم دو   كند، ره  در جنگ صفين، وقتي حق و حقوق والي و رعيت را بيان مي) ع(  علي
  :شمرد  گونه برمي  طرف را اين

 بـين  از كلمـه  كند، وحدت ستم رعيت بر زمامدار شوند يا چيره حكومت بر مردم اگر«
و  فـراوان  هواپرسـتى  ؛گردد مى فراوان دين در بازى نيرنگ آشكار و ستم هاى شانهن ؛رود مى

 خطرنـاكى  باطل يا دگرد مى فراموش بزرگى حقّ اينكه از مردم ؛شودمي  تعطيل دين احكام
 بـدان  و خـوار  نيكـان  ،زمـان  آن در پس. كنند نمى نگرانى يابد، احساس مى رواج جامعه در

، نهـج البالغـه  (» .بـود  خواهـد  دردنـاك  و بـزرگ ، بندگان بر الهى كيفر و شوند مى قدرتمند
   )216خطبة : 1387

اي كـه آينـده حكومـت بنـي اميـه را        پس از جنگ نهروان، در خطبه) ع(حضرت علي 
سـوگند بـه   «: فرمايـد   كشد و مـي   كند، آثار نظام ظالمانه در جامعه را به تصوير مي  ترسيم مي

حكومت ادامه دهند كه حرامي باقي نماند جز آنكه حالل بني اميه چنان به ستمگري و ! خدا
اي وجود ندارد جـز    ماند جز آنكه همه را بشكنند و هيچ خيمه و خانه  شمارند و پيماني نمي

ها كوچ دهد تا آنكه   آنكه ستمكاري آنان در آنجا راه يابد و ظلم و فسادشان مردم را از خانه
اند و گروهي   اي دين خود كه آن را از دست دادهاي بر  دسته: در حكومتشان دو دسته بگريند

اند؛ و ياري خواستن يكي از ديگري، چون ياري خواستن   براي دنياي خود كه به آن نرسيده
. كند  برده از ارباب خويش است كه در حضور ارباب اطاعت دارد و در غيبت او بدگويي مي

پـس  . همه رنج و مصيبت بيند اميه هر كس به خدا اميدوارتر باشد، بيش از  در حكومت بني
اگر خداوند عافيت و سالمت بخشيد، قدرشناس باشيد و اگر به بال و گرفتاري مبتال گشتيد 
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، آثـار نظـام   )ع(براساس اين كالم و ديگـر سـخنان علـي    ). 98همان، خطبة (» شكيبا باشيد
  :توان چنين برشمرد  ظالمانه را مي

  حالل شمردن حرام خدا 1.3.3
تواند در حق ملـتش    هاي بزرگي است كه نظام اسالمي مي  رام خدا، از ظلمحالل شمردن ح

ها در عرصه انديشه و عمل به ضدارزش تبديل شده،   انجام دهد؛ زيرا با چنين كاري، ارزش
تواند از اميال   علت گرايش به چنين ظلمي، مي. گير ملت و نظام خواهد شد  پيامد آن گريبان

ه شخص يـا نظـام حكـومتي بـراي دسـت يـابي بـه آن،        هاي نفساني ناشي باشد ك  و هوس
  . گذارد  هرگونه حد و حدود شرعي را زير پا مي

  ها و تعهدات اجتماعي گسسته شدن پيمان 2.3.3
آدمي از آنجا كه انسان اسـت و نيـز از آنجـا كـه موجـودي اجتمـاعي و داراي پيونـدهاي        

با سست شـدن  . ماعي قرار دارداي از تعهدات انساني و اجت  اجتماعي است، در بند مجموعه
هـا و    وقتـي پيمـان  . رود  ترين اسباب بقاي جوامـع از دسـت مـي     پايبندي به تعهدات، اصلي

قراردادهاي اجتماعي از هم گسسته شود، تفرقه اجتماعي به وجود مي آيد و در نتيجه ناامني 
تـو و دشـمنت   اگر پيماني ميان «: فرمايد  به مالك اشتر مي) ع(حضرت علي . گردد  ايجاد مي

بسته شد و يا تعهد پناه دادن را به او دادي، جامه وفا را بر عهد خويش بپوشان و تعهـدات  
خود را محترم شمار و جان خود را سپر تعهدات خويش قـرار ده و هرگـز پيمـان شـكني     

  )53همان، نامة . (»...مكن

  ها و آوارگي مردم ويران شدن خانه 3.3.3
مـن از  «: گويـد   گرفته است، مـي ) ع(وم خود را از پيامبر و علي ابن عباس كه بسياري از عل

و سپس به آيـه  » كند  ها را ويران مي قرآن مجيد به خوبي استفاده كردم كه ظلم و ستم، خانه
 )397،/10: 1375مكارم شيرازي، . (سوره كهف اشاره مي نمايد 42

رالعملي مفصل بـراي  وقتي زياد بن ابيه را فرماندار فارس نمود، دستو) ع(حضرت علي 
عدالت را بگستران و از ستمكاري بپرهيز كه ستم، رعيت را بـه  ... «: وي صادر كرد و فرمود

  ».انجامد  آوارگي كشاند و بيدادگري به مبارزه و شمشير 
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  داران و دنياخواهان  افسوس دين 4.3.3
ديـن داران را  داند كـه    ره آورد ستم را در روح و روان مردم نيز مؤثر مي) ع(حضرت علي 

سازد و نه تنهـا ديـن داران افسـوس      افسرده خاطر و آنان را در پيشرفت دينشان مأيوس مي
كنند؛ زيـرا    گردند نيز احساس رضايت و امنيت نمي  خورند، بلكه آنان كه به دنبال دنيا مي  مي

. دگيرد و دنياگرايان نيز احساس لذت نخواهند كر  ظلم، امنيت و آرامش را از كل جامعه مي
تواند تعادل جامعه را حفظ كند و همه را راضي نگه   آن اصلي كه مي«: به بيان شهيد مطهري
ظلم و جور و تبعيض، قادر نيست حتي روح خود ستمگر و كسـي كـه   . دارد، عدالت است

شود، راضي و آرام نگه دارد؛ چـه برسـد بـه سـتمديدگان و پايمـال        به نفع او ستمگري مي
» .رسـاند   كوره راهي است كه حتي فرد سـتمگر را بـه مقصـد نمـي    ظلم و جور، !... شدگان

  ) 113: 1365مطهري، (

  به وجود آمدن رابطه برده و اربابي در حكومت 5.3.3
وقتي نظام سياسي به نظامي ظالمانه تبديل شود، رابطه مردم با حكومت، رابطه برده و مـوال  

ها نخواهد   پايگاه امنيتي و حافظ ارزشترين   حكومت در نظر مردم، ديگر بزرگ. خواهد شد
بود و هنگامي كه مردم خود را سرسـپرده حكومتشـان بداننـد، بـا ذلـت و خـواري گـردن        

  : اين بردگي مردم دو اثر مهم براي حكومت وقت به دنبال خواهد داشت. نهند  مي
به بيان حضرت علي، اگر برده بودن مردم به سبب ترس از حكومت باشد، هرجـا  ) الف

ه حكومت را حاضر و ناظر ببينند، بردگي مي كنند و در غير آن، علَم مخالفت برافراشته يا ك
اي   اين ها به تعبيري آتش زير خاكسـتر و منتظـر جرقـه   . گويند  دست كم از حكومت بد مي

بنابراين، برده بودن مردم به ضرر حكومت تمام مي شود؛ زيرا چنـين  . هستند تا فوران كنند
  . هايي نابود خواهد گشت  زود، به دست چنان برده نام حكومتي دير يا

اي كه   شان آميخته شود، به گونه  اگر برده بودن و ماندن، با گوشت و پوست و خون) ب
اي كه   زير سلطه خودكامگان خم به ابرو نياورند و از آن احساس نارضايتي هم نكنند، نتيجه

نبوغ فكـري آنـان محـو گشـته، دچـار      در بر خواهد داشت اين است كه تمام استعدادها و 
اين گونه بودن مردم به ضـرر حكومـت اسـت؛    . رخوت و يأس و كم انديشي خواهند شد

زيرا هر حكومت موفق، زماني به پيروزي خواهد رسيد كه مردمي داراي قدرت فكر و نبوغ 
دت اگرچه مردم كـودن، مـ  . و انديشه داشته باشد تا زمينه رشد جامعه خود را فراهم سازند

كنند، ممكن است چنين حكومتي، به دست حاكمان ظالم   تر مي زمان نظام ظالمانه را طوالني
  . ديگر استثمار گردد و اثري از آن باقي نماند
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  زايل شدن نعمت هاي الهي 6.3.3
دانـد و    ها را از جمله كيفرهاي شديد الهي در دنيا براي ظالمان مي تغيير نعمت) ع(امام علي 

هاي خدا   تر به تغيير نعمت هيچ چيزي مثل اقامه ظلم، وادار كننده و دعوت كننده«: فرمايد  مي
؛ يعني هيچ چيز زودتر از ظلم، سبب تغيير نعمت خدا )53نامة : 1387، نهج البالغه(» نيست

  .شود  و تعجيل نقمت او نمي

  عقب ماندگي 7.3.3
داند؛ زيرا با ظلم، امور از   ها مي ترين عامل عقب ماندگي ملت  ظلم را مهم) ع(حضرت علي 

از يك جهت نيز جايي براي . شود  مسير اصلي خود خارج و شيرازه جامعه از هم پاشيده مي
اگر نخبگان جامعه نيز ظالم و گمـراه  . ماند  تفكر، تعليم و انديشيدن براي رشد و توسعه نمي

ار آنـان در عقـب   كشانند و در نتيجـه، اثـر اعمـال و افكـ      باشند، جامعه را به دنبال خود مي
از جهت ديگـر، ظلـم بـه    ). 16- 18: 1380عليخاني، (ماندگي جامعه دو چندان خواهد شد 

ملت، آنان را سرخورده مي سازد و در نتيجة اين سرخوردگي، دچـار خـودكم بينـي، عـدم     
شوند كه همه اين ها سبب عقب مانـدگي كشـور خواهـد      اعتماد به نفس و كم انديشي مي

هاي مـأيوس    قتي در جامعه ظلم رهبران سياسي گسترش يافت، انساناز جهت سوم، و. شد
از عدالت، به نيرنگ، سوءاستفاده، خالف كاري، ضعف اخالق عمومي و از هـم پاشـيدگي   

روحـي و سـر انجـام آن     - اجتماعي كشيده خواهند شد كه نتيجه آن عقب ماندگي اخالقي
  )96: 1381ي، اخوان كاظم. (تزلزل در ثبات نظام سياسي و دولت هاست

  
  نفاق سياسي. 4

در برابر » نافقاء«در يك معنا . در لغت عرب، براي چند معنا به كار رفته است» ن ف ق«ماده 
: انتفق الرجل«. رود  به معناي يكي از دو سوراخ النه موش صحرايي به كار مي» قاصعاء«واژه 

، از جمله اصطالحات »داخل سوراخ شد و خارج گرديد: انتفق اليربوع«، »به راه تنگ درآمد
  )502: 1362؛ راغب اصفهاني، 3/1825: 1425فراهيدي، (عرب است 

اند كه دو در، داخل زمين براي خانه خود ايجـاد    منافق را به موش صحرايي تشبيه كرده
يك در ورودي و يك در خروجي كـه از راه خروجـي در مواقـع احسـاس خطـر      : كند  مي

يك در ورودي : ه است كه دو در براي خود ايجاد مي كندمنافق نيز اين گون. كند  استفاده مي
. شود و يك در خروجي كه پنهاني و بـراي مواقـع خطـر اسـت      كه از آن به اسالم وارد مي
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بنابراين نفاق، يعني كفر زير پرده و منافق، يعني كافري كه كفر خود را در پشت پرده مخفي 
گويد و زبان و عملش   اش يك چيز مي  منافق كسي است كه فكر و انديشه. نگاه داشته است

  )124: 1387مطهري، . (دهد  چيز ديگري را نشان مي
گيرد و مصداق بارز آن نفـاق    ، هرگونه دوگانگي ظاهر و باطن را دربرمي»نفاق«بنابراين 
اظهار دوستي دروغين، ريا در اداي فرايض ديني، ظاهرسازي اعتقادي و امثال . عقيدتي است

كه انسان با انجام دادن آن ها به نفاق مبتال مي شود و اگـر انجـام دادن   آن، از مواردي است 
» نفـاق سياسـي  «چنين اعمالي براي رسيدن به مقام رياست و قدرت سياسي باشد، از آن به 

  .گردد  تعبير مي
  
  هاي نفاق سياسي  نشانه 2.4

  :هاي نفاق سياسي عبارتند از  نشانه) ع(با استفاده از سخنان حضرت علي 

  تخلف از وعده 1.1.4
هرگاه تعهدي به كارگزار و سياستمدار نظام اسالمي سپرده شود و او نيز بپذيرد اما در موقع 

را جدي نگيرد، به نوعي  انجام دادن آن تخلف كرده، ناقص تحويل دهد و يا انجام دادن آن 
. اهد كرداين نفاق رفته رفته به صورت نفاق آشكار ظهور خو. دچار نفاق مخفي شده است

  ) 467- 466: 1381؛ مكارم شيرازي، 84خطبة : 1387، نهج البالغه(

  خيانت در امانت 2.1.4
دار حكومت است و هرگونه كوتاهي   كارگزار طبق عهدي كه حاكم براي او قرار داده، امانت

شمرد كه   كساني را خائن مي) ع(حضرت علي . آيد  عمدي در وظايفش، خيانت به شمار مي
همچنين حضرت، خيانـت  ). 41و  20نامة : 1387، نهج البالغه(اند   مال دستبرد زدهال  به بيت

  ) 26همان، نامة . (داند  ترين خيانت مي  به مردم را بزرگ
غلتد، به ناچار در درون حكومت خـويش يـاور     آن زمان كه انسان به ورطه دورويي مي

طـرف مرزهـاي    به همين جهـت، همـواره در تـالش اسـت تـا آن     . واقعي نخواهد داشت
بست بـه آنـان پنـاه      حكومت، دوستي براي خويش دست و پا كند تا در زمان رسيدن به بن

شكني در جامعه خود مي شود تا جايي براي خـود در آن    لذا حاضر به خيانت و پيمان. برد
منافقان براي «: فرمايد  اي را افشا كرده، مي  چنين حيله) ع(حضرت علي . طرف مرزها باز كند

همچنـين  ). 194همـان، خطبـة   (» انـد   ي كليدي و براي هر شبي چراغـي تهيـه كـرده   هر در
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اگر كسي خيانت كرد، ). 2639ح : 1377آمدي، (» خيانت، اساس دورويي است«: فرمايد  مي
در واقع غير از تنبيه بدني و پس گرفتن اموالي كه خائن بـا  . را بر پيشاني او زد بايد ننگ آن 

. ق بدنامي را به گردنش آويخت تا مردم به خيانت او پي ببرنـد خيانت جمع كرده، بايد طو
  )53نامة : 1387، نهج البالغه(

  چاپلوسي 3.1.4
هـاي نفـاق     شـود، از جملـه نشـانه     ابراز محبت و دوستي دروغين كه چاپلوسي خوانده مـي 

دهد كه صحبت از جـاه و مقـام     اين ابراز دوستي، در جايي خود را نشان مي. سياسي است
. سي مطرح باشد؛ اما در پشت صحنه، غيـر از بـدگويي و غيبـت چيـز ديگـري نيسـت      سيا

ها   اند، با ستايش  ضعف آنان را يافته  چاپلوسان كه راه نفوذ بر سياستمداران را آموخته و نقطه
حضـرت در ايـن   . كننـد   گسترند و شكار خود را صيد مي  هاي نابجا، دامي پنهان مي  و تملق

. منافقان ترفندهاي گوناگون به كـار مـي گيرنـد   «: فرمايد  شناساند و مي  زمينه نيز منافق را مي
كننـد و در هـر كمينگـاهي بـه شـكار شـما         براي شكستن شما از هر پناهگاهي استفاده مي

همـان،  (» كشـند   دهند و انتظار پاداش مي  مدح و ستايش را به ديگران قرض مي... نشينند  مي
زبان به مدح و ) ع(ر بين سخنراني حضرت علي وقتي يكي از خوارج منافق د). 194خطبة 

 بر كه آنم از تر كم من«: سخن او را قطع كرده، فرمود) ع(تملق افراطي حضرت گشود، امام 
   )83همان، حكمت (» .دارى دل در كه آنم از برتر و آوردى زبان

وارد توانند بر پيكر حكومت   ، مي»خواص«تملق ضربه پنهاني است كه سياسيان از جمله 
تـرين خـواص نـزد تـو       مقدم«: كند كه  در سفارشي به مالك تأكيد مي) ع(امام علي . سازنند

و آنان را چنان بپرور كه تو ... گويد  كسي باشد كه حقيقت تلخ را براي تو بهتر از ديگران مي
خاطرت را شاد ننمايند كه سـتودن   ،اى اى كه نكرده را فراوان نستايند و با ستودن كار بيهوده

   )53همان، نامة (» .خودپسندى آرد و به سركشى وادارد ،فراوان

  نپوشاندن عيوب ديگران 4.1.4
كنـد،    وقتي منافق خود را با چاپلوسي و دورويي، به افراد نزديك و ادعاي دوستي با آنان مي

پـوش،    او كه نه دوستدار است و نـه عيـب  . گردد  طبيعتاً به رازها و عيوب آنان نيز واقف مي
هـا بـه نفـع خـويش      سازد كه بتوانـد از آن   شنود، براي روزي آماده مي  بيند و مي  چه ميهرآن
اش زياد   كسي كه نفاق و دورويي«: فرمايد  در اين باره مي) ع(حضرت علي . برداري كند  بهره

  )9986ح : 1377آمدي، (» .شود  اش با انسان معلوم نمي  باشد، وفاق و همراهي
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  چندرنگي 5.1.4
ثبات و استواري، در فكر و عقيـده و رفتـار او   . گي خويش همواره مردد استمنافق در زند
همه اين ها بدين سبب است . تواند وابستگي به يك مكتب پيدا كند  شود، لذا نمي    يافت نمي
خواهد از هر جوي به نفـع خـويش اسـتفاده ببـرد و در سـايه تغييـر رنـگ دادن،          كه او مي

عادت منافقان، دگرگوني خلـق  «): ع(فرموده حضرت علي  به. ناشناخته و مرموز باقي بماند
هـاي    منافقـان بـه رنـگ   «: فرمايد  اي مي  همچنين در خطبه). 9983همان، ح (» و خوي است

  ) 194خطبة : 1387، نهج البالغه. (»شوند  گوناگون ظاهر مي
پس از آنكه عمر، زبير را يك تن از شش نفـر اعضـاي   : گويد  » زبير«در مورد چندرنگي 

در . انساني بدخو و متلون الحال هستي! اما تو اي زبير«: شورا قرار داد، به او رو كرد و گفت
. حال رضا و خشنودي، مؤمن و به هنگام غضب كافر؛ يك روز انسان و روز ديگر شـيطاني 

ي شيطاني داشته و نيز آنگاه كه در غضـب  اگر تو خليفه مسلمين باشي، پس آن روز كه خو
  ). 12/213: 1418شوشتري، (» !باشي چه كسي امام و رهبر مسلمانان خواهد بود؟

  ظاهرسازي 6.1.4
همچنـين گفـتن و عمـل    . هاي نفاق اسـت   ظاهر را سالم و بدون عيب نشان دادن، از نشانه

همواره سفارش شـده كـه    در تعاليم اسالمي،. آيد  نكردن نيز جزء ظاهرسازي به حساب مي
در نظـام حكـومتي،   ). 3- 2/ صـف (» !دهيـد؟   را انجـام نمـي   گوييـد كـه آن    چرا چيزي مـي «

هـايي محسـوب مـي      ظاهرسازي براي نزديك ساختن خود به مركز قدرت، از جمله آسيب
ظاهرسازي خواص، توأم با سوءاستفاده از جهـل عـوام،   . شود كه متوجه آن حكومت است

شود؛ زيرا آنان با خودداري از بيان حقايق و وارونه   راوان در نظام ميسبب بروز مشكالت ف
كارانـه، سـعي در     اي با ظـاهري محافظـه    گونه  جلوه دادن امور، از بيان حقيقت طفره رفته، به

همچنـين خـواص بـراي حفـظ موقعيـت خـويش،       . پنهان داشتن رأي و نظر خـود دارنـد  
وفق دهند و براي رسـيدن بـه سـعادت، بـه وي      كوشند خود را با اميال و افكار زمامدار  مي

بدين ترتيب به جاي جلوگيري از اعمال نادرست، او را به انجام دادن آن . اظهار ارادت كنند
: فرمايـد   در اين زمينه مـي ) ع(حضرت علي ). 6/340: 1380ميرموسوي، (نمايند   تشويق مي

دارو و گفتارشان درمان؛ امـا  هايشان بيمار و ظاهرشان آراسته است؛ وصفشان   منافقان قلب«
اندازنـد؛ وصـف     گويند اما به اشتباه و ترديد مـي   سخن مي. درمان  كردارشان دردي است بي

. »كشـانند   بست مي  در آغاز، راه را آسان و سپس در تنگناها به بن. دهند  كنند اما فريب مي  مي
  ) 194خطبة : 1387، نهج البالغه(
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توان بـه    اي كه از ظاهرشان نمي  گونه  دارند؛ بهها ظاهري سخت و پرتكلف   بعضي انسان
ها   به بيان شهيد مطهري، انسان مثل عبارت است؛ بعضي عبارت. ها پي برد درون و هدف آن

دهند؛ امـا بعضـي ديگـر      در عين زيبايي و بالغت، صريحند و مقصود را به راحتي نشان مي
نقطـه مقابـل   . لفظ و معنا را دارند ها حكم ها با منويات آن  ظواهر انسان. پيچيده و نامفهومند

انسان منافق، ظاهرش مثل جمله كنايي است، بايـد تفسـير   . نفاق، صداقت و صراحت است
مطهـري،  . (كنـد   نمايي مي  گاه دروغ در آن مستتر است؛ يعني جوفروش است و گندم. شود

1387 :130 -131 (  
  
  با منافقان ) ع(برخورد امام علي  2.4

مردم از لحاظ اعتقادي . مطرح نبود) ص(ن در آغاز پيامبري رسول خدا مسأله نفاق و منافقا
بعد از هجرت بـه مدينـه، مسـأله نفـاق     . يا كافر مشرك و يا مسلمان مؤمن: دو گروه بودند

سوره منـافقون و آيـات   . آيند  گيرد و سه گروه مؤمن، منافق و مشرك به وجود مي  شكل مي
  . گردد  مي مربوط به نفاق نيز در همين زمان نازل

از دوران جـواني خـود بـا مسـأله نفـاق و      ) ع(با چنين روندي است كه حضرت علـي  
همواره دشمنان و منافقان را زير نظـر  ) ص(او براي حمايت از پيامبر. شود  منافقان درگير مي

در جنگ احد بار سنگين خيانت و عقب نشيني منافقان را با بـدني مجـروح و خسـته    . دارد
؛ در )1/407: 1371؛ يعقـوبي،  1030، 1028- 1026، 3/1022: 1362بـري،  ط(كند   تحمل مي

، منافقـان مدينـه و   )ص(جنگ تبوك در چهره يك جانشين با صالبت بـراي رسـول اكـرم    
؛ مسـعودي،  1/430: 1371يعقـوبي،  (سازد   هاي آنان را خنثي مي  را نااميد و نقشه پيرامون آن

گيرد، به ويژه نفاق سياسـي    ق شدت مينفا) ص(پس از رحلت رسول خدا ) 4/424: 1380
كه بايد آميخته با اعتقادات ديني باشد؛ زيرا براي غصب حكومـت اسـالمي بايـد از چنـين     

سال، دورويي و ظاهرسازي، جزيي از ذات سـران حكـومتي    25در مدت . مسيري گذشت
ان جـواني  كه از دور) ع(امام علي . داد  شده بود كه بدين وسيله مردم زير سلطه را فريب مي

شناخت، پس از به دست   هايي آشنايي كافي داشت و باطن پليدشان را مي  با چنين شخصيت
  . ساخت  خبر را آگاه مي  پرداخت و مردم بي  بايست با آنان به مبارزه مي  گرفتن حكومت مي

) ص(زمـان پيـامبر   . متفاوت بود) ع(با زمان حضرت علي ) ص(اما نفاق دوران پيامبر 
كردند؛ يعني نفاق اعتقادي و دينـي    كشته شدن، خود را مسلمان معرفي مي كافران از ترس

نفـاق  ) ع(ولي زمـان حضـرت علـي    . گيري بود  همچنين نفاق، تازه در حال شكل. داشتند
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هر كسي داعيه رسيدن به مقام حكومتي و كسب بهـره  . اعتقادي با نفاق سياسي آميخته بود
زد   د را شخصيت با ايمان در ميان مردم جـا مـي  بيشتر از ماليات داشت، با ظاهرسازي، خو

اين بود كـه بايـد   ) ع(دشواري كار امام علي ). 735- 732، 721- 1/714: 1370مسعودي، (
جنگيد، يعني با دشمناني رو به رو بـود    براي تنزيل) ص(براي تأويل مي جنگيد، اما پيامبر 

. بـراي جنگيـدن بـا آنـان بـود     آيات نازله نيز حجت . كه به قرآن ونزول آن اعتقاد نداشتند
  ) 134: 1386مطهري، (

رنجش آور بود كه بخش عظيمـي از مـردم، در گروهـي جـاي     ) ع(براي حضرت علي 
خوش باد و طوفان و هميشه سرگردان بودند؛ به دنبال هر سر و   ها دست  داشتند كه مثل پشه

ش نور گرفته، نـه  كردند؛ نه از روشنايي دان  رفتند و با وزش هر بادي حركت مي  صدايي مي
بنابراين حضـرت، بـا   ). 147حكمت : 1387، نهج البالغه(بردند   به پناهگاه استواري پناه مي

محمـدي  . (توده اي عظيم رو به رو بود كه نه اهـل تشـخيص بودنـد و نـه در راه تحقيـق     
  )107: 1379شهري،   ري

بـود و هـر دو   در دوران خالفت، با عالمان و سياسـتمداران دورو مواجـه   ) ع(امام علي 
از مردم نيز خواست كـه آنـان را بشناسـند و همـان گونـه كـه قـرآن از        . دسته را افشا كرد

، آنـان را دشـمن قطعـي خـود بداننـد      )89/ نسـاء (مسلمانان خواسته با آنان دوستي نورزند 
). 95/ توبه(و همواره از آنان مانند شيء نجس و پليد، اعراض و اجتناب كنند ) 4/ منافقون(

 ﴾علَيهِم اغْلُظْ و الْمنَافقينَ و الْكُفَّار جاهد﴿ها، خطاب قرآني   گيري  ها و موضع  با سخنراني امام
. رو نهاد و با منافقان سياسي و ديني، برخوردي افشاگرانه كرد  را پيش) 9/ ؛ تحريم73/ توبه(

  : از دو جهت عامل رسوايي منافقان بود) ع(حضرت علي 
داد و مقاصد آنان   هاي عمومي عليه منافقان انجام مي  هايي كه در سخنراني  افشاگري) الف

  . نمود  را براي مردم برمال مي
اي علـي، مـؤمن تـو را    «: كـرد كـه فرمـود     استناد مي) ص(به حديث شريف پيامبر ) ب

ايـن كـالم را قضـاي    ) ع(امام علي . »گيرد و منافق تو را دوست نخواهد داشت  دشمن نمي
) ع(جاري شده است؛ يعني هركس كه با علي ) ص(كرد كه بر زبان پيامبر اكرم الهي معرفي 

هاي مختلف بدو تعرض و توهين نمايد، از جمله منافقـاني    به دشمني برخيزد و يا در زمينه
، معيار ايمان و نفـاق  )ع(به عبارت بهتر، دوستي با اميرمؤمنان . شود  خواهد بود كه رسوا مي

  )460- 459 :1379بابازاده، . (است
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هـاي تـاريخي بسـياري      ، بـه نمونـه  )ع(در زمينه نفاق سياسي كارگزاران عهد امام علي 
تر از ديگران آشكار گشت مثل معاويه، طلحه،   توان اشاره كرد؛ منافقاني كه نفاقشان سريع  مي

 :ساخت ماننـد   آنان را به راحتي رسوا نمي ها و منافقاني كه دورويي پنهان،  زبير و حاميان آن
. هـا  عبيداهللا بن عباس، ابوبرده، عمروبن عاص، شبث بن ربعي و اشعث بن قيس و امثال آن

  ) 1/448: 1375ذاكري، (
  : نويسد  ابن ابي الحديد مي

جـزو منافقـان بـود و نقـش او در ميـان اصـحاب       ) ع(اشعث در زمـان خالفـت علـي    
بود و هر يـك از  ) ص( اميرالمؤمنين مانند نقش عبداهللا بن ابي در ميان اصحاب رسول خدا

هـر توطئـه و   ) ع(در زمان خالفـت علـي   . ها در زمان خود در رأس گروه منافقان بودند آن
  ). 1/297: ابن ابي الحديد، بي تا(آمد، منشأ آن اشعث بود   اضطراب و خيانتي كه به وجود مي

ا دانست اعتـراض كـرد، حضـرت او ر     وقتي اشعث در مسجد كوفه نسبت به آنچه نمي
 لعنـت  !اسـت  مـن  زيان سود يا به چيزى چه كه آگاهاند را تو كسى چه«: رسوا ساخت كه

! خـدا  بـه  سوگند! كافر پسر منافق !متكبرزاده متكبر اى باد تو كنندگان بر لعنت لعنت و خدا
تو،  خويشاوندى و مال شدى و اسير ،اسالم حكومت در ديگر بار و كفر زمان در بار يك تو
 و سـپارد  شمشـير  دم بـه  را خود خويشان كه كس آن. برسد فريادت به نتوانست بار دو هر

 و گيرنـد  خشـم  وى بر او بستگان كه است سزاوار، كشاندها  آن سوى به را نابودى و مرگ
  )19خطبة : 1387، نهج البالغه. (»باشند نداشته اطمينان او به بيگانگان

  
  گيري نتيجه. 5

) ص(كه در گفتارهاي خويش، همواره از تعاليم وحـي و سـنت پيـامبر    ) ع(حضرت علي 
گرفت، در مسائل سياسي، مسير را براي زمامداران، كارگزاران و همه اربابان قدرت،   بهره مي

در نگـاه حضـرت، همـه    . مشخص نموده و بايدها و نبايدها را به آنان گوشزد فرموده است
ئل سياسي حكومتي، در جهـت تحقـق بخشـيدن بـه اوامـر الهـي و       ها در حوزه مسا  ارزش

) ع(خدمت به مردم و تأمين نيازهاي آنان است؛ به عبارت ديگر سياسـت در انديشـه علـي   
قدرت در نگاه حضرت به مفهوم سلطه، . ارزش ذاتي ندارد، هدف نيست؛ بلكه وسيله است

  .جويي نيست  جويي، خودمحوري و مكنت  برتري
هـاي    بـر ضـدارزش  ) ع(دهد، در انديشه سياسي امام علي   البالغه نشان ميبررسي نهج 

. هاست  كه ريشة اغلب ناراستي ؛شاخصي همچون ظلم و نفاق خط بطالن كشيده شده است
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يابي بـه آن بـه هـر      وقتي شخصي به مقام و قدرت خود شيفته گردد، براي حفظ و يا دست
خود را پشت پرده نفاق پنهان سـاخته و بـه   شود   آورد، تا آنجا كه مجبور مي  كاري روي مي

ها ماننـد كشـتار و خـونريزي و يـا       چنين فردي به بارزترين ظلم. انواع ستم ها متوسل شود
چنـين    ايـن . ناپيداترين آن ها مانند يك انتصاب نابجا و دور شدن از اعتدال، روي مـي آورد 

عقوبت الهي گرفته تا اثرات  از. ها در يك نظام، عواقب و آثاري به همراه خواهد داشت  ظلم
  .ويرانگر دنيايي كه هم براي شخص ظالم و هم براي نظام و مردم آن خواهد بود

در دوران خالفتش با عالمان و سياستمداران دورو مواجه بـود كـه بـا    ) ع(حضرت علي
هاي منـافق    حضرت با بيان نشانه. هايش هر دو دسته را افشا كرد  گيري  ها و موضع  سخنراني

گونه كه قرآن از مسلمانان خواسـته بـا     ي از مردم خواست كه آنان را بشناسند و همانسياس
  .آنان دوستي نورزند

  
 نامه تابك

  .قرآن كريم
دفتر نشر فرهنـگ  : هاشم رسولي محالتي، تهران: ، ترجمه و تحقيقغررالحكم). ش1377(آمدي، عبدالواحد 

 .اسالمي
 .دارالجيل: محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: ، تحقيقالبالغه شرح نهج). بي تا(ابن ابي الحديد، عزالدين 

 .داراحياءالتراث العربي: ، بيروتلسان العرب). ق1408(ابن منظور، محمد بن مكرم 
بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان : مترجمان، مشهد: ، ترجمهشرح نهج البالغه). ش1375(ابن ميثم بحراني، علي 

 .قدس رضوي
مؤسسـه فرهنگـي دانـش و انديشـه     : ، تهـران عدالت در نظام سياسي اسالم). ش1381(اخوان كاظمي، بهرام 

 .معاصر
 .دارالكتب االسالميه: ، تهرانبيست مجلس پيرامون عهدنامه مالك اشتر). ش1379(استادي، رضا 
 .نانتشارات انصاريا: قم ،)ع(سيماي حكومتي امام علي ). ش1379(اكبر   بابازاده، علي

سيد هادي خسـرو شـاهي،   : ، ترجمه و توضيحاتامام علي صداي عدالت انساني). ش1389(جرداق، جرج 
 .بوستان كتاب: قم

 . موسسه تدوين آثار عالمه جعفري: ، تهرانحكمت اصول سياسي اسالم). ش1389(جعفري، محمد تقي 
 .نهاوندي: ، قمغهها در قرآن و نهج البال  عوامل سقوط حكومت). ش1378(جمالي، نصرت اهللا 

 .مركز نشر فرهنگي رجاء: ، تهراناخالق كارگزاران در حكومت اسالمي). ش1367(جوادي آملي، عبداهللا 
بنيـاد  : ، بي جـا البالغه نهج  كنگره دومين   يادنامه، در »سياست در نهج البالغه«). ش1360(حجازي، فخرالدين 

 .نهج البالغه
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 . دفتر نشر فرهنگ اسالمي: تهران ،)مقاالت(ي قرآنيساز  جامعه). ش1378(حكيمي، محمد رضا 
 .دريا: ، تهراندولت آفتاب). ش1380(دلشاد تهراني، مصطفي 
 .دريا: ، تهرانحكومت حكمت). ش1379( دلشاد تهراني، مصطفي

 .بوستان دانش: قم ،)ع(آزادي سياسي در سيره امام علي ). ش1381(دين پرور، محمد 
دفتر تبليغات اسالمي حوزه علميـه  : ، قم)ع(سيماي كارگزاران علي بن ابيطالب ). ش1375(ذاكري، علي اكبر 

  .قم
 .مرتضوي: ، تهرانالمفردات الفاظ القرآن الكريم). ش1362(محمد  بن راغب اصفهاني، حسين

 .مؤسسه فرهنگي صراط: ، بي جاحكمت و معيشت). ش1373(سروش، عبدالكريم 
  .انتشارات كتابخانه آيت اهللا مرعشي نجفي: قم ،اقرب الموارد). ق1403(شرتوني، سعيد 

 .اميركبير: ، تهرانبهج الصباغه).  ق1418(شوشتري، محمد تقي 
دايره المعـارف  : حسين اديب، قم: ترجمه ،)ص(بررسي تاريخي سنت پيامبر ). ش1383(صائب، عبدالحميد 

 .فقه اسالمي، مركز الغدير للدراسات االسالميه
مؤسسه خـدمات فرهنگـي   : ، تهرانواليت فقيه حكومت صالحان). ش1363(اهللا  آبادي، نعمت  صالحي نجف

 .رسا
، »در مـورد عـدالت اجتمـاعي   ) ع(سيره نظري و عملي اميرالمومنين علي«). ش1382(صديق عرباني، يوسف 

محمدحسـين رضـايي،   : ، بـه اهتمـام  مجموعه مقاالت برگزيده همايش عدالت اجتماعي و اميرالمـؤمنين 
 .ه چاپ و دانشگاه امام حسينمؤسس: تهران

  .انتشارات اساطير: ابوالقاسم پاينده، بي جا: ، ترجمهتاريخ الرسل و الملوك). ش1362(طبري، محمد بن جرير 
: جمـال عبـدالغني مـدغمش، بيـروت    : ، تحقيقفروق في اللغه).  ق1427( سهل بن ابوهالل عبداهللا عسكري،

 .مؤسسه الرساله
عدالت و آزادي در نگاه امام علي ، »)ع(آزادي سياسي در حكومت امام علي «، )ش1379(عليخاني، علي اكبر 

  .انتشارات امام محمد باقر: محمدرضا طالقاني، مشهد: به اهتمام ،)ع(
 .سازمان تبليغات اسالمي: قم ،)ع(توسعه سياسي از ديدگاه امام علي ). ش1380(عليخاني، علي اكبر 
بـه كوشـش    ،)ع(نامه امـام علـي     حكومت، »گيري  در تصميممشاركت مردم «). ش1383(عليخاني، علي اكبر 

 .كاظم قاضي زاده، دفتر نشر معارف
 ).سمت(سازمان مطالعه و تدوين : ، تهرانشناخت نامه نهج البالغه). ش1389(غالمعلي، احمد 

حسـين كريمـي   : تنظيم و تدوين ،)ع(آيين كشورداري از ديدگاه امام علي ). ش1382(فاضل لنكراني، محمد 
 .دفتر نشر فرهنگ اسالمي: زنجاني، بي جا

 .انتشارات اسوه: اسعد الطيب، قم: ، تصحيحكتاب العين). ق1425(فراهيدي، خليل بن احمد 
: ، بي جايادنامه كنگره هزاره نهج البالغه، در »حقوق از ديدگاه نهج البالغه«). ش1360(قرباني، زين العابدين 
 .بنياد نهج البالغه
 .دفتر انتشارات اسالمي: ، قممفردات نهج البالغه). ش1382(كبر قرشي، سيد علي ا
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رسـول  : ، بـه كوشـش  )ع(بقا و زوال دولت در كلمات سياسي اميرالمؤمنـان  ). ش1371(قزويني، عبدالكريم 
 .اهللا مرعشي نجفي  كتابخانه آيت: جعفريان، قم

 . ان كتاببوست: ، قمخط مشهاي سياسي نهج البالغه). ش1381(ماندگار، محمد مهدي 
 .دارالحديث: مهدي مهريزي، قم: ترجمه ،)ع(نامه امام علي  سياست). ش1379(شهري، محمد   محمدي ري

پژوهشـگاه  : ، زير نظر علـي اكبـر رشـاد، قـم    )ع(دانشنامه امام علي ، »نفاق«). ش1380(مسعودي، عبدالهادي 
 .فرهنگ و  انديشه اسالمي

شركت انتشارات علمـي  : ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران ،مروج الذهب). ش1370(مسعودي، علي بن حسين 
  . و فرهنگي

 .صدرا: ، تهرانپانزده گفتار). ش1387(مطهري، مرتضي 
 .صدرا: تهران ،)ع(جاذبه و دافعه علي ). ش1386(مطهري، مرتضي 
 .صدرا: ، تهرانسيري در نهج البالغه). ش1365( مطهري، مرتضي

سـيد حسـين حسـيني،    : ، تدويند موضوع اخالقي در قرآن و حديثيكص). ش1381(مكارم شيرازي، ناصر 
 .دارالكتب االسالميه: تهران

دارالكتـب  : ، تهـران )شـرح نهـج البالغـه   (پيام امـام اميرالمـؤمنين  ). ش1375(و ديگران مكارم شيرازي، ناصر 
 .االسالميه

 ،)ع(ديدگاه امام علـي  حكومت و سياست از ، در »علي تراز سياست اسالمي«). ش1380(موسوي، سيد رضا 
 .دفتر نشر و پخش معارف

: ، زير نظـر علـي اكبـر رشـاد، قـم     )ع(دانشنامه امام علي ، »عوام و خواص«). ش1380(ميرموسوي، سيدعلي 
  .پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي

 .انتشارات اسالم: ترجمه محمد دشتي، تهران). ش1387(نهج البالغه 
شـركت انتشـارات علمـي و    : محمد ابراهيم آيتـي، تهـران  : ، ترجمهيعقوبيتاريخ ). ش1371(يعقوبي، احمد 
  .فرهنگي


