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دریافت: آذر 94
پذیرش: فروردین 95

الگوی تکريم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البالغه1
رضا جعفری2
محمود کریمی3
فتح اهلل رشیدزاده4

چکیده
تکری��ممردمدرتعاملسیاس��یازمنظرنهجالبالغهدرس��یرةعملیامامعلی
امریبرجس��تهاس��ت.اینپژوهشباهدفچیس��تیوچراییوچگونگیموضوعو
روشمطالعهدادهبنیادوباگردآوریکتابخانهایتدوینیافتهاست.دادههابهروش
توصیفیتحلیلی،تجزیهوتحلیلگردیدهاند.پژوهشنشاندادکهدرالگویحکومتی
امامعلیتکریممردمبانگرشبهکرامتذاتیانسانوبهاقتضایتکلیفانسانی
اوبودهوباکشف22شاخصازنهجالبالغهپیرامونتکریممردم،فرضیههایتحقیق
اثباتواینشاخصها،ذیلچهارمقولهی»فرهیختگی«،»حق«،»عدل«و»عزت«
قرارگرفت.اینچهارمقولهپارادایمهاینظریۀموردبحثراش��کلداد.معنایاین
نظریهآناست؛درجامعهایکهمردمدرتعاملسیاسیبازمامدار،ازعزتبرخوردار
وحقخودرااس��تیفانمایند؛امورمتناظربهآنان،بربس��ترعدلجاریوزمینهی
فرهیختگیمردمفراهمخواهدگشت؛چنینتعاملی،برمحورتکریماستواراست.

واژگان کلیدی: 
امام علی، نهج البالغه، تعامل سیاسی، تکریم و کرامت، زمامدار، مردم 

1. این عنوان از رساله دکتری، آقای رضا جعفری، دانشجوی دانشگاه پیام نور تهران)واحد جنوب(، اقتباس و با همکاری 
استاد محترم راهنما و استاد محترم مشاوِر رساله تدوین شده است.

rezsjafari@gmail.com  2. دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه افسری امام علی
3. دانشیار دانشگاه امام صادق

4. دانشیار دانشگاه فارابی



95
هار

 /ب
48

ره 
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

60

مقدمه
درنظامسیاس��یاس��الم،منزلتمردمبسیاررفیعاس��ت،چنانکهنهجالبالغهبهعنوانیکی
تعیینزمام��دارراملحقبهارادهیمردمدانس��ته؛)نهج البالغه،  ازمناب��عموثقاس��المی،حقِّ
خطبه205(وس��ازوکارحکومترا،تکیهگاهیامناّماالزمبرایهمهیمردم،اعمازمؤمنو
کافرمیداندتابااتّکایآن،مؤمنزندگیمؤمنانۀخودراسرکندوکافرنیززندگانیخودرا؛تا
آنگاهکهعمرشبهسرآید؛)همان، خطبه 40(.درایندیدگاه،انسان،صرفنظرازاعتقاد،دارای
کرامتاس��ت،چراکهقرائِتازانس��ان،نهموجودیابتر،کهموجودیممتددرمسیرمبدأتا
معاد،برخوردارازروحالهی؛امانتدارخداوند،مسجودفرشتگان؛مختاروآزاد،خردمندوقادر
بهش��ناختحقوباطلاست؛)همان، خطبه1(وبهخاطرهمینخصائص،خداوندمتعالاورا
مَنا بَِنی آَدم«؛)االسرا/ 70(. مزیَّنبهخلعتکرامتنمودهودروصفاوفرمودهاست:»وَ لََقد َکرَّ
برایناس��اس،شخصیتانسان،بماهواالنسان،منصرفازعوارضخارجیوباورهایباطنی،

دارایکرامتذاتیاست.
درن��گاهآرمانگرایامامعل��ی،نیزنظربهبههمینکرامتذاتی،»تکریِم«انس��ان،
دارایجایگاهیبلندبودهودرتعاملسیاس��ی،بهطورویژهموردتأکیداست.خوِد»کرامت«
هم،ازنگاهآنحضرت،ش��أنواالییدارد،چنانکهدرتش��بیهینغز،کرامترارویشگاهنبوت
رسولاهلل)ص(دانس��ته؛)نهج البالغه، خطبه 94(وبرترینکرامترانیزتقوابرش��مردهوفرموده

است:»اَلَکَرَم َکالتَّْقَوی«؛)همان، حکمت 113(.
اّماکرامتیکهامامازآنیادمیکند،باتوجهبهتکلیفانس��انیقابلتبییناس��ت؛
ماستکهمکلَّفاست؛لذا،تکریمانسانبهمعنایرهاییاودر یعنی،انسانازآنجهتمَکرَّ
دامنهوسهاوغوطهخوردندرمیانتمنیاتشیطانیونفسانینیست؛چه،برایپاسداشت
ِانس��انی،همبرهدایتمداوممردمدرجهتخودمهاریتأکید؛)همان، خطبه 193، نامه  کرامت
12، نامه 56، حکمت 242 و..(.وهمس��ازوکارهایحکومتیرابرایحفظکرامتانس��انهاو

جلوگیریازآلودگیوتجاوزگریآنان،الزممیداند؛)نهج البالغه، خطبه 40(.

اهمیت و ضرورت تحقیق
انج��اماینپژوهشازآنرودارایاهمیتاس��تکهاوالًیکالگویتعاملیکاماًلاس��المی،
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مبتن��یبرآموزههایعلوی،می��انزمامدارومردمرادرحوزةسیاس��تارائهمینماید؛ثانیاً
تحقیقیدراینس��طحبهطورگسترده،ش��فافوجامع،تاکنوندراینزمینهانجامنگرفته
واینپژوهشمیتواندویژگیهایبرجس��تۀنهجالبالغهراازاینحیثبیشازپیشنمایان
سازد.ثالثاًهیچمصدری،الگویتکریممردمدرتعاملسیاسیبراساستعالیمنهجالبالغهرا
بهگونهاینظاممندوسامانیافتهطراحینکردهاست.بنابراین،اهمیتتحقیقازآنروست
ک��هباطراحیالگویتکریممردمدرتعاملسیاس��ی،صیانتازکرامتانس��انیراازجهات
مختلفدراینتعامل،موردتأکیدقراردادهومصادیقوشاخصهایتکریمانسانراازمنظر

نهجالبالغهارائهمینماید.
درصورتیکهالگویتکریممردمدرتعاملسیاسیباقابلیتپیادهسازیموفقدرپذیرش
واجرا،بهعنوانالگوییکارآمدوپاس��خگوبهنیازهاینظاماس��المیدرتعاملسیاس��یبا
مردم،تدوینوارائهنگردد،بهیقیننظاممقدسجمهوریاسالمیایرانازدرونبامشکالت
عدیدهمواجهخواهدش��د؛همچنانکهازاولانقالبتاکنوندرادوارمختلفمش��کالتیرابه
خاطرفقدانچنینالگوییتجربهکردهاست.ضمنآنکهفرصتهایکلیدیایجادشدهبرای
ارائهالگوبهکش��ورهاییکهدرجریانبیداریاس��المیقرارگرفتهاندوازنظاماسالمیایران

مطالباتیدراینحوزهخواهندداشتراازدستخواهدداد.

اهداف تحقیق:
هـدف اصلـی:طراحیالگويجام��ع،قابلاجراونظاممندتکریممردمدرتعاملسیاس��ی
براساسنهجالبالغهوتبیینمفهومتکریمانسانوارائۀشاخصهایآنباتوجهبهآموزههای

نهجالبالغهنیزازاهدافجانبیاینپژوهشاست.

سؤال های تحقیق: 
سؤال اصلی:تکریممردمدرتعاملسیاسیازمنظرنهجالبالغهچهالگوییدارد؟

سؤال فرعی:»تکریممردم«درتعاملسیاسیدرنهجالبالغهچهمعناوچهشاخصههاییدارد؟

فرضیه های تحقیق 
فرضیۀ اصلی:نهجالبالغهبانگرشبهکرامتذاتیانس��انونگاهعمیقمعرفتش��ناختی،
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مولفههايبینشیوروشیخاصیراجعبهمردمارائهمیدهدکهبراساسآنمیتوان،الگوی
جامعونظاممندتکریممردمدرتعاملسیاسیراطراحینمود.

فرضیۀ فرعی:ازدیدگاهنهجالبالغه،انس��انازآنجهتمحترماس��توبایدموضوعو
متعلَّقتکریمباشدکهدرمدارهستی،شأنیواالوجایگاهیرفیعدراساسآفرینشداردو
آفریدگارعالَم،اورابربس��یاریازموجوداتدیگرتفضیلبخش��یدهاست.پس؛تکریمانسان
ازمنظرنهجالبالغه،بهس��ببکرامتذاتیاودرگردونۀتکویناس��توشاخصهاییرابرای

تحققتکریمانسانارائهنمودهاست.
ب��اتوجهبهنمایهایکهازاه��دافکلیونگاهغاییبحثارائ��هگردید،تحقیقحاضربا
هدفتبیینشاخصهاینهجالبالغهدربارةتکریممردمدرتعاملسیاسیبارویکردیسراسر
تحلیلیدرقالبالگو،س��اختارآنمتش��کلازششبخش»پیشینه،تعاریف،روش،چراییو

چگونگیتکریم،ترتّبتحلیلیونتیجهگیری«است.

پیشینه
باجستاردرمیانسایتهایالکترونیکیمرتبطباموضوعچونپایگاهنهجالبالغه،اهلالبیت،
امامت،علومانس��انی،نشرآثارامامخمینی)ره(،حوزهو...،نیزباتتبعدرپژوهشهایسامان
یافتهیمتناظربهبحثدرمجالتوسامانههایدانشگاهیوتحقیقاتی،چندتحقیقمشابه

مطالۀحاضردیدهشدکهبهاختصارمعرفیمیگردند:
اخوانکاظمی)1379(،درمطالعهایآرمانهایحکومتراازدیدگاهامامعلیبررسی
وطیآن10آرمانراازآرمانهایحکومتیآنحضرتبرشمردهو»حفظکرامتانسانی«
راذیلآرمانهش��تممعرفینمودهاس��ت.علیخانی)1386(،درپژوهشیجایگاهدشمنان
ومخالفانرادرنگرشسیاس��یامامعلیبررس��ینمودهودرآنبرشاخصهاییچون
احت��رامبهآزادیواندیش��همخالفان،ع��دمتوهینوهتکحرمت،ع��دمتعرضبهتوهین
کنندگان،نفیخش��ونتوخونریزیواخالقم��داریدرجنگازمنظرامامتأکیدنموده
است.احمدی)1386(،درمقالهای،آزادیومسئولیتراازدیدگاهنهجالبالغهپردازشنموده
کهضمنآن،بابررس��یآزادیانسانازابعادمختلف،برتکلیفانسانیبشرتأکیدنمودهکه
بهبهانهآزادینبایدازآنتخطینماید.مهریزی)1392(،طینگارشیباعنوان»نهجالبالغه؛
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قرائتانسانیازحکومت«،برجهتنماییاخالقانسانیدرحکومتازمنظرنهجالبالغهتأکید
کردهاس��ت.نوراییوسلیمانی)1392(،درمطالعهای،کرامتانسانرادرسیرةامامرضا
بررسیوطیآن،برخورداریازصبغۀتوحیدی،سازگاریبادیگرآموزههایاخالقی،اعتدال
ومیانهروی،برخورداریازضمانتاجراییدرونیوجامعنگریرامهمترینویژگیهایکرامت
انساندانستهاند.طباطبائی)1394(درمقالهایباعنوان»کرامتانساندرسخنوسیرةامام
علی«،کرامتذاتیانسانرا،هدیهایالهیبرجامعهبشریدانستهونمودهایارجنهادن
بهکرامتذاتیانس��انرادرسخنوسیرةامامعلیتبیینکردهاست.ربیعنیا)1394(
نیز،طیمقالهای،کرامتانس��اندرحکومتامامعلیرامطالعهواعطایپارهایحقوق

شهروندیرابهمردمازمصادیقکرامتبرشمردهاست.

تعاریف
دره��رپژوهشعلمی،پ��ارهایواژههادرفرایندانتقالپیاماصلیبهمخاطب،نقش��یمحوری
دارندکهاینواژهها،باتوجهبهقابلتعریفیاقابلاندازهگیریبودن،بهترتیب،»مفاهیم«و
»متغیرها«یتحقیقنامیدهمیش��وند.هرچندبادواعتبارمیتوانبرخیواژههاراهممفهوم
وهممتغیرنامید؛)پلتو، 1375، 72(.مهمترینمفاهیمومتغیرهایاینپژوهش،همانواژگان
کلیدیهستندکهذیلچکیدهذکرشدهاندکهمفهومشناسیدقیقآنها،مستلزمتحقیقی
جداگانهاس��ت،امامفهوماصلیبحثراکه»تکریم«اس��تبهاختصارتعریفنمودهوبرخی

مفاهیمدیگررابهمنابعاصلیآنارجاعمیدهیم:
امامعلی،بهتعبیرصاحبتاریخبغداد،مناقبشاش��هرازآناس��تکهذکرگرددو
فضائلشاکثرازآنتااحصاش��ود؛)خطیب بغدادی/ بی ت��ا/133/1(،امابهقدرتمهیدبحثباید
گفتکهآنحضرت،نخستینگروندهبهاسالم؛)نهج البالغه، خطبه ی 131 و رامیار، 1389، 365(،
مالزمحق؛)ترمذي/ بی تا/ 5/ 633؛ حاکم نیش��ابوری/ بی تا/ 3/ 135؛ ابن عس��اکر/ 1415/ 42/ 448 
و...(،ازج��انپیامب��روجانپیامب��رازاو؛)الخوارزمي، بی تا، 32(،همراهپیامبر)ص(؛)ابن س��عد/ 
1405ق/ 8/ 168(،اعلماّمتبعدازنبی)ص(؛ )الخوارزمی، بی تا، 82(،دارایوالیتواجبالطاعۀ
برامت؛)متقی هندی/  بی تا/ 11/ 614(ومش��اورامینخلفایَسلَفبود؛)ابن ابی الحدید/ 1378ق/ 
33/ 9(. امیرالمؤمنین،پسازقتلعثمانتوسطشورشیاندر35هجریبابیعتعمومی
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مردمبهخالفتانتخاب؛)نهج البالغ، نامه 1(ودرسال40هجریبهدستعبدالرحمنبنملجم،
بهشهادترسید؛)جعفری، 1374، 23 و: پیشوایی، 1387، 21-7(.

نهجالبالغه،بهمعنی»راهروشنبالغت«،ناممنبعرواییُمرسلیاستمشتملبرخطبهها،
نامههاوحکمتهاییازامامعلی،کهسیدرضیآنهاراگزینشودرسال400قگردآورده
اس��ت؛)َعبُده، بی تا، 2؛  ش��هیدی، 1374، ز، کا(.تعامل1]تَمُ[رادهخدا،»بایکدیگردادوستد

کردن«معناکردهاست؛)دهخدا/ 1341/ 753 / 10(.
زمامدار2،کسیاستکهزمامادارةامورجامعهوحکومترابهصورتمطلقدردستدارد

وتمامفرامینودستوراتحکومتیازسویاوصادریابهوسیلۀاوتنفیذمیشود.
مردم3،آندس��تهازافرادجامعههس��تندکهبایدموردرعایتزمامدارقرارگیرندوبااین
مالحظهاستکهامیرالمؤمنینایندستهرا»رعیت«نامیدهووالتخودرابهمراعاتآنان
سفارشنمودهاست؛)ر. ک: نهج البالغه، نامه های 5 و 53؛ نیز؛ ر. ک: الراغب االصفهانی، 1427ق، 357(.
تکریم4وکرامتدرلغت،ازریش��ۀ)ک.ر.م(ودرمعانیایچونمنزلت،شرافت،ارزش،
بزرگ��واری،مقاموجایگاهخاصآمدهاس��ت.ابنمنظور،کریمراکس��یمیداندکهازهرگونه
آالیش��یکهدرجهتمخالفتالهیاس��تدورووجوداوجامعانواعمتعدِدخیرات،شرافتها
وفضائلباش��د؛)ابن منظور/ 1408ق/12 /75(.راغب،وصف)کرم(رابرایخداوند،اسمیبرای
إحس��انوإنعاِمُمتجالیاوبرمخلوقاتوبرایانس��ان،اسمیبرایاخالقوافعالپسندیدة
ظاهریاودرمحاسنکبیرهمیداند،چنانکهآیۀ»إنَّ َأکرمکم عنداهلل اتقیکم«؛)الحجرات/ 13(،
مش��عربرآناست؛چه،تقوا،شریفترینامرانسانیاس��تکهوجهاهللمقصدآناست؛)راغب 
اصفهان��ی، 1427، 707(.امانوعدیگریازکرامت،»کرامتذاتی«یا»کرامتتکوینی«اس��تکه
انس��انراواالترازبس��یاریازمخلوقاتخداوند،5حتیمالئکقرارمیدهد؛بهطوریکهکه
آدمیرامسجودفرشتگاننمودهواین،ودیعتیالهیاستکهدرمیانتمامانسانهاعلیالّسوا

1. Intraction
2. Ruler 
3. People
4. Respect

5. این مفهوم را آیة 70 از سورۀ اسرا به دست می دهد. 
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وجودداردوامام،نوِعانسانرابهآنسببدارایکرامتدانستهاست؛)نهج البالغه، خطبه 1(.

روش 
دراینپژوهش،ازروشنظریهپردازیدادهبنیاد)Grounded theory(استفادهمیشود.این
روش،مجموعهایازشیوههابرايتوسعهدادننظریهاياستقرایيدرموردیکپدیدهاست؛
)نیومن، 1997، 234(؛ازمطالعۀپدیدههایروزمرهناشیمیشودوبرمبناییافتههایتحقیق،
فرمولینظریازواقعیتمیسازد؛)اشتراوس و کوربین، 1990، 24(.بنابراین،باتوجهبهجامعهی
موردمطالعهکهنهجالبالغهواس��نادخطیوالکترونیکیمرتبطباآناس��ت،نکاتکلیدی
دادههابهروشگردآورِیکتابخانهایوفیشبرداریاس��تقصاوکدگذاری،سپسبامقایسۀ
کدهایاحصاشده،چندنکتهکهاشارهبهیکجنبۀمشترکداشتهاند،عنوانیکمفهوم1را
بهخودگرفته،آنگاهمفاهیمهمجهت،یکمقولهرارقمزدهومقولههانیزبهکمکقضایادر
قالبالگوی»تکریممردمدرتعاملسیاسی«متجلیگردیدهاند.ضمناً،تجزیهوتحلیلدادهها
نیز،بهروشتوصیفيتحلیلي)Descriptive analytic(،بودهاست.بنابراین،باتوجهبهوثاقت
ابزارس��نجشمفاهیم،تحقیقدارایرواییبودهونظربهاینکهدادههایتحقیقدرش��رایط

مساوی،نتائجنسبتاًیکسانخواهدداد،ازپایاییالزمبرخورداراست.

چرایی و چگونگی تکریم انسان از دیدگاه نهج البالغه
هم��هیمکات��ب،برآنندالق��انمایندک��هآنچهمیگویند،هماناس��تکهضامنس��عادتو
تضمینکنندةکرامتانساناست؛دراینمیان،نگاهانسانشناختیهرمکتبتعیینکنندة
ش��اخصهایکنشگردربرابرانساندراحوالمختلفاس��ت.آنچهدراینمطالعهموردنظر
اس��ت،تبیینجایگاهتکریمدرتعاملسیاسیازمنظرنهجالبالغهاس��ت.بنابراین،الزماست
نخستچراییتکریمانس��ان،ازمنظرامیرالمؤمنینروشن؛آنگاه،چگونگیآنبامعرفی

شاخصهای»تکریم«درتعاملسیاسیتبیینگردد.

الف(چرایی تکریم انسان 
ازدیدگاهامامعلی،انسانازآنجهتمحترماستوبایدمتعلَّقتکریمباشدکهدرمدار

1. مفاهیِم این تحقیق، شاخصهای تکریم هستند. 



95
هار

 /ب
48

ره 
ما

 ش
ج /

نه
ه ال

نام
صل

ف

66

هستی،شأنیواالوجایگاهیرفیعداردوخدایهستی،اینموجودرابربسیاریازموجودات
برتریوتفضیلبخشیدهاست.پس،دلیلتکریمانساندرمنطقامیرالمؤمنین،کرامت
ذاتیانس��اندرگردونۀآفرینشاس��ت.ازهمینروس��تکهآنحضرتنهخودونههیچ
کارگزاریرامجازنمیداندکهحریمانس��انیرانادیدهانگاشتهظلمیااهانتیحتیبهفردی
غیرمسلمانروادارد؛)ر. ک: نهج البالغه، نامه 53(.آنحضرت،ترکیبمختلطانسانازترکیبات
ارزشمند،بهویژهدووجهیبودنساحتآدمیازمادهومعنارا،موجبکرامتذاتیاودانسته
کهصورتشراخداوندبهزیباییسرش��تهوسیرتشراباروِحمتعالیخودآراسته؛فرقانحق
راازباطلبهویدادهوبهسجدةمالئکمخصوصشگردانده؛)ر. ک: همان، خطبه 1(.ازهمینرو،
بهایانس��انراجنتبرش��مردهوتوصیهنمودهکهخودراکمترازآننفروشد:)همان، حکمت 
456؛ ابن ابی الحدید/ 1378ق/ 20 /  173 و  عبده/ بی تا/  4 /  241(.ضمنآنکهاختصاصمردمبه
دیناسالموبعثتپیامبراکرم)ص(رانیزازبابتکریمبشریتازسویخداوندتعالیدانسته
زیرااس��الم،اسمسالمتوپاکیوآیینآن،مستجمعوجوهمختلفکرامتاست؛)نهج البالغه، 
خطبه 152(.ایشاندرکالمارزشمنددیگری،آفرینشآسمانوزمینرادرجهتروزیرسانی
وتأمینمصالحانسانتحلیلفرمودهاست؛)نهج البالغه، خطبه 143(.اینمالکهاازنهجالبالغهدر
تحلیلوتعلیلکرامتانسان،رازچراییکرامتانسانراازسوییوتکریمآدمیرادرسیرة

مولیالموحدین،ازسویدیگرتبیینمینماید.

ب( چگونگی تکریم انسان در نهج البالغه
امااینکهحضرتامیرچگونهازتکریمانسانپاسداریمینمود؟مالحظۀپارهایفرامین
حکومتیآنحضرت،بهعنوانزمامدارجامعهدرموقعیتهایمختلف،یارس��ائلایش��انبه
کارگزارانودستوراتش��اندرمیادیننبرد،کافیس��تتااهتم��امآنامامبزرگواررادرجهت
پاسداش��تکرامتانسانوتکریمانسانیتروشننماید.برایناساس،21شاخصهازمهمترین
مصادیقتکریمانس��انازنمونههایرفتاریوفرامینآنحضرت،مستفادواغلبمستندبه

نهجالبالغهبهشرحذیلتبیینشدهاند:

- اقامۀ حق در جامعه
حق،گرچهس��نگیناّماگوارایطبعس��الموحقطلببشراس��ت؛)نهج البالغه، حکمت376( و
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هرآنچهمالئمطبیعتبش��رباشد،تکریمانس��انوهرامرخالفطبعاو،عدمتکریمانسان
تلقیمیش��ود.ازاینروهرجاکهامریانس��انیدرکالمامامجاریمیش��ود،ملحقبه
حقمیگردد،نظیرآنچهکهراجعبهحقوقمتقابلزمامدارومردمبیانفرموده؛)نهج البالغه، 
خطب��ه ی 34 و 216(.ی��ادروصیتیبهاماممجتبیراجعبهرعایتحقبرادرمؤمنتصریح
نموده؛)همان، نامه ی 31(.یادرفرمانمالک،اقامۀحقدرمیانمردمرا،بهعنوانامریموجب
دوامدول��تتوصیه؛)هم��ان، نامه ی 53(یادرنامهای،ابنعباسرابهاحیایحقواطفایباطل
س��فارش؛)همان، نامه ی 66(ویادرکالمدیگری،ایضاًبهعبداهللابنعباس،إمارتبرمردمرااز
آببینیبز،کمارزشتردانستهمگرآنکهبتواندباآنحّقیاقامهیاباطلیدفعکند؛)همان، 
خطبه ی 33(.حتیپذیرشخالفتدربرههایپرآشوبنیزدرپاسداشِتهمینمؤلفهازسوی
آنحضرتقابلتحلیلاست؛)همان، خطبه ی 3(.برتریِنمردمهمدرنظراو،کسیبودکهدر
دوراهیعملبهحّقوباطل،عاملبهحقباش��داگرچهزیانبیندوازباطلدوریگزیند،

هرچندسودیازکفنََهد؛)همان، خطبه ی 125(.

- عدالت پیشگی 
عدالت،گوهرگمش��دةانسانو»ازآرمانهایبش��ریدرطولتاریخبودهوهست.«؛)فروزنده، 
1388،199(وتمامپیامبرانالهیومصلحانبشری،بهدنبالتحّققآندرجامعهبودهاند.ازبرتریِن
ش��اخصهایتکریممردمتوسطحکومتهاکهتوازندرجامعهرادرپیدارد،عدالتپیشگی
زمامداراس��ت،چنانکهعدمآنمیتواندش��ورشمردموناخش��نودیآنانراموجبگرددو
ام��امدرحکمانتصابزیادبناَبیه؛)نهج البالغه، حکمت 476(وچندینجاازعهدنامهیمالک؛ 
)همان، نامه ی 53(ایناصلمهمراموردتأکیدقراردادهاست.اینشاخصراهیچفردمنصفی،
درموردعلیانکارنمیکندوجایگاهآندرنهجالبالغهنیز،بهعنواندفتریگویااززندگی
سراسرعدلامام،بسیاررفیعاست؛چه،آنحضرت،عدالترابهموجباستقرارهرچیز
درمجرایشایستهاشمیدانست؛)نهج البالغه، حکمت 437، ابن ابی الحدید/ 1378ق/  17/  145 و: 
همو/ 20/ 85،  عبده/ بی تا/  4/  238(وپسازبیعتعمومیمردم1،آنانرادردادگستریخود

1. به استثنای برخی از بزرگان صحابه، نظیر سعدبن ابی وقاص، محمدبن َمسلمه، اسامة بن زیدبن حارثه، عبداهلل بن عمر، 
حّسان بن ثابت و...؛ )ابن اعثم کوفی، 1372ش، 395 و:  شیخ مفید، 1377ق، 117(
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بهیاریطلبید؛)نهج البالغه، خطبه ی 136(.زیراس��تاندندادستمدیدهراازستمپیشهاساسکار
میشمرد؛)الدیلمی، 1398ق،  68،  نهج البالغه، خطبه ی224(وقولعدلرانزدحاکمجائر،فضیلتی
واالقلم��دادمینم��ود؛)نهج البالغه، حکمت 374(ووالیانراب��هادارةهمۀامور،حتیتجارت،بر

اساسدادفرمانمیداد؛)همان، نامه 53(.

-  صداقت با مردم
ازدیگرش��اخصهایتکریممردمازس��ویزمامدار،صداقتبامردموکتماننکردنحقایق
جامعهازآنهاست.دروغنگفتنحاکمبهمردمخود،بهواقعرعایتمرتبۀواالییازتکریمآنان
اس��ت؛ازاینروامامعلی،درنخس��تینخطبهحکومتیدرجمعمردم،خودرامکلف
نمودکهچیزیحتیبهقدرسرسوزنازمردمکتماننکندوکمتریندروغیبهآناننگوید؛
)نهج البالغ��ه، خطب��ه ی 16(.درجایدیگریازهمانخطبه،وجودشراگروگانکالمشوخود
راپایبن��دصداقتشمیکند.آنحضرت،همچنینروحیۀصداقترابهحاکمانس��فارشو
اینکاررا،موجبپرورشباطنیحاکمورفقومهرورزیبامردمازیکس��ووگس��یلمردم
درمس��یرحقازس��ویدیگرمیدانس��ت؛)نهج البالغه، نامه ی 53(.وعدمصداقتبامردمرابه
هرشکلیمذموممیدانست،چنانکهمعاویهرابارهابهخاطراینصفترذیلهسرزنشوبااو

کارزارنمود؛)نهج البالغه، خطبه ی 51، خطبه ی 200 و...(.

- امانتداری
حض��رتعل��ی،امانتداریرابهعن��وانرکناساس��ِیتکریممردم،وظیف��ۀخودوهمۀ
کارگزارانشمیدانس��توهموارهدرهمۀامورآنراتوصی��همینمود.حکومتوامارترابه
چشمامانتمینگریستوامانتداریدرامورمربوطبهآنرابیشازهرچیزدیگرموردتوجه
ق��رارمیداد.اگرکمترینبیتوجهیویارّدپاییازخیانتدرامورحکومتیمییافت،بهطور
جّدیوفوریباآنبرخوردمینمود؛چنانکهدرنامهایبهاش��عثبنقیس،حاکمآذربایجان،
ب��اامان��تخواندنحکومتوامان��تدارتوصیفکردنحاکم،اوراب��هامانتداریودقتدر
حف��ظامانتفرم��انداد؛)نهج البالغه، خطبه ی 5(.یاخطاببهپس��رعمش،عبداهللابنعباس،
کهبربصرهإمارتداش��توبرخیکارگزاراندیگر،برخوردعتابآمیزمش��ابهینمود؛ )ر. ک: 
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نهج البالغه، نامه40، نهج البالغه، نامه ی 41، 71و...(.البتهس��ازوکارنظارتیرانیزبهکارگزارانخود
ارائهمیدادکهبرکارمدیرانمیانیوفروترنظارتنمایندتااحتماللغزشوخطاوخیانت

دردستگاههایدولتیرابهحّداقّلکاهشدهند؛)همان، نامه 53(.

- رفع تبعیض 
درجامعۀانس��انی،کمترچیزیب��همیزاننگاهتبعیضآمیززمام��داروعواملاوبهمردم،
شکنندةحریمتکریممردماستوامامعلی،دراحوالیحکومتجامعهرادراختیارگرفت
کهبسیاریازارزشهارنگباخته،عصبیتجاهلیبهمتنجامعهبرگشتهوحقایقاسالمی
اس��تحالهش��دهبود.لذاپسازقبولخالف��ت،وضعیتجامعۀآنروزراب��هجامعۀجاهلِی
آغازبعثترس��ولاهلل)ص(تش��بیهوباإخب��ارازتغییراتاصالحگرایان��ۀآینده،مهمترین
،رویک��رداصالحیخودرارفعتبعیضازجامعهعنواننمود؛)همان، خطبه 16(.اگرامام
جامعهرابههمانحالوامیگذاش��تتاویژهخوارانبهویژهخواریادامه،زیادهخواهانبه
خواستههاش��انرس��یدهوغاصبانإمارتهادرامیریابقاگردند،هیچجنگیبراوتحمیل
نمیشد،چنانکهدونبردبزرگجملوصفیندرهمینراستاقابلتحلیلوارزیابیاست.
اماایشاندرنخستیناقدام،ضمنتقسیمبیتالمالبهمساوات،همگانرادرگرفتنامتیازات
عمومیبرابرگرفتودفاتریکهازعهدخلیفۀدومتهیهواس��امیافرادیخاصبهمنظور
دریافتس��رانۀویژهدرآنثبتواسامیبرخیدیگربارویکردیکاماًلتبعیضآمیز،ازآن
حذفش��دهبودراامحاکرد؛)الکلینی، بی تا/ 8/ 61(ومیانمردمباهرتیرهونژادیفرقیا

امتیازیقائلنشد؛)ر. ک: همان، 69(.

- تقسیم بالسویۀ اموال عمومی)بیت المال( 
ش��اخصدیگرتکریمدرتعاملسیاسی،تقسیمعلیالّسواءاموالعمومیدرمیانمردماست
کهیکیازسهاقداماساسیبودکهامامعلیدرآغازحکومت،بهشیوةرسولاهلل)ص(برآن
همتگماشت؛)ابن هالل ثقفی، بی تا، 17(؛چه،ساماندهیبیتالمالوتقسیمبالسویۀآنمیان
مردم،الغایامتیازاتویژهیخواصوتعیینُوالتبهجایوالیانفاقدصالحیت،اقداماتاولیۀ
آنحضرتبودکهبرخیتحت»ادارةکشور،حقوقمردموبیتالمال«؛)شمس الدین، 1361، 193(
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ازآنی��ادکردهان��د.ابنعقدةکوفی،نقلنموده،علیدرنخس��تینروزخالفتخودبا
ایرادخطبهایخطاببهمردم،همۀآنهارادربیتالمالمس��اویتوصیفوپاداشپارسایان
راموکولبهقیامتدانس��ت؛)ابن عقده، بی تا، 91(.درروزدومخالفتدرخطبهایمفصلاعالم
نمود،هرآنچهکهعثمانبهناروابهکسانیبخشیدهبازخواهدستاند،حتیاگرکابینهمسران
کردهیاباآنکنیزکانیخریدهباشند؛)نهج البالغه، خطبه 15(.ابنابیالحدیدازکلبینقلنموده،
پسازاینخطبه،فرماندادهمۀس��الحهایس��رایعثمانراکهبرایتسلطبرمسلمانان
بکاربردهبود،ضبطوشترانقیمتِیزکاِتدرتصرفاورابهبیتالمالبازگرداندند.نیزفرمان
داداموالیکهعثمانبهصورتپاداشبهکسانخوددادهبود،برگردانند،شمشیروزرهاورا
بگیرندواموالدیگروسالحهاییکهازآنهابرضدمسلماناناستفادهنشدهبود،برایورثهاش
باقیگذارن��د.اماتأکیدفرمودازتصرفهمۀاموالش��خصیعثمانکهدرخانهاشوجاهای

دیگرداشت،خودداریگردد؛)ابن ابی الحدید/ 1378/ 1/ 269(.

تأمین معیشت و رفاه عمومی
فراه��منمودناس��بابمعاشورفاهم��ردمدرحدکفاِفحیاتانس��انی،یکیازبارزترین
جلوهه��ایتکریممردماس��تکهزمامداروکارگ��زارانبایدبهعن��واندغدغۀاصلیخود
بهآنبنگرند؛چه،اگراینمهمتحققنیابد،دیانتواخالق،انس��انیتوش��رافت،عزتو
کرامتهرگزتحققنخواهدیافت.چنانکهپیامبرگرامیاس��الم)ص(یکیازاس��بابکفررا
فق��ردانس��تهوفرموده:»َکاَد الَْفْق��ُر أَْن یَُکوَن ُکْفراً«؛)الکلینی/ بی ت��ا/  2/ 307 – 306/ ح 4(.امام
علینیز،تأمینمعیش��تورف��اهرادرحدکفافبرایتمامیاقش��ارجامعه،ازاهداف
اساس��یحکومتمیشمردوآنراموجبآس��ایشوآرامشمیدانستومیفرمود:»َمن 
َعِة«؛)نهج البالغه، حکمت 371(.آن َأ َخْفَض الدَّ ��ر َعلَی بُْلَغِة الِکَفاِف َفَقد ِانَتَظَم الراَحة، َو َتبوَّ ِاقَتَصَ
حضرتدرحوزةحکومتخود،نیازهایضروریمعیشتمردمراتأمینودرراهفقرزدایی
ازجامعهمیکوش��ید؛بهطوریکهدرحکومتآنحضرت،کسینبودمگرآنکهنانگندم
میخورد،س��رپناهداش��توازآبفراتمینوشید؛)ابن شهرآش��وب/ 1405/ 2/ 99(.ایشان،
همچنینوالیانرافرمانمیدادکهدرفراوانیارزاقعمومیبکوش��ندورفاهبیشتریبرای

مردمفراهمنمایند؛)نهج البالغه، نامه ی 53(.
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- عدم تحمیق مردم
بسیاریازحکومتهایگذشتهوحالدنیا،درصددبودهاندکهمردمانخودرایادربیخبری
سیاس��یقراردهندویاباانواعفریبودروغ،آنانراازحقایقدوروبابهرهگیریازسیاست
»تحمی��ق«،درجهتوصولبهاهدافخودبهکارگمارند.نش��انۀبارزاینسیاس��تدرزمان
امیرالمؤمنین،سیاس��تسهدستۀناکثین،قاسطینومارقینبود؛)همان،خطبه3(که
امامعلیضمنروش��نگریبهمردموافش��ایچهرةواقعیایشان،بابحقیقترابرمردم
میگش��ود.اماخود،جزاس��رارجنگ،چیزیازآناننمیپوش��اند؛)همان،نامه50(.مراجعه
بهبخش��یخطبههایامرسالتامامعلیبهمعاویهیابهدیگرانراجعبهمعاویهوخدایع
او،کفایتکنندهبردرکاینش��اخصراس��تیناماماستکههیچگاهدرپیبهرهجستن
ازش��بههافکنیوحقیقتپوش��یازمردمنب��ودهبلکههموارهدرجه��تفرهیختگیمردمو
آگاهیبخشیحتیدشمنانکوشیدهاست؛)ر.ک: همان، خطبه های: 2، 3، 50، 54، 55، 61، 66، 84، 
121، 125، 200، 208، 238؛  نامه ه��ای: 1، 6، 7، 9، 10، 11، 14، 17، 22، 28، 30، 32، 37، 39، 44، 

48، 49، 51، 55، 58،  64، 65، 73، 78 و: دلشاد تهرانی، 1392، 910- 667(.
صاح��بمروجالذهبواقع��هایتاریخینقلنمودهکهمّداقهدرآنبیشازهرس��خنی
گویایفریبکاریمعاویهاست؛وی،حکایتمردیکوفیرابازمیگویدکهسواربرشترنری
دردمش��قبودهومردیش��امیمتعرضاوشدهمیگوید:اینمادهشترمالمناستکهدر
صفینبهچنگزدهای!حکمیتبهمعاویهمیبرندومعاویهازمردشامیشاهدمیخواهدو
مردشامیپنجاهشاهدآوردهبهنفعاوگواهیمیدهند.معاویه،شترنررابهاقتضایشهادت
بهمردش��امیمیدهدودوبرابربهایآنرادرهمودیناربهمردکوفیدادهبهویمیگوید:
برووبهعلیبگو!معاویهباصدهزاربهجنگاوخواهدآمدکهشترمادهراازشترنرتشخیص

نمیدهند؛)مسعودی/  بی تا/ 3/ 31-32(.

- آزاد گذاشتن در بیعت 
درتعاملسیاس��ی،یکیازجلوههایتکریممردم،پرهیزازاجباروتحمیلخودیادیگرانبه
آنانبهعنوانزمامداراس��ت.حضرتعلی،باآنکهبهلحاظتشریعیاماممنصوبازجانب
رس��ولاهلل)ص(برامتبودونصوصمعتنابهومتقنرواییدرجایخودگواهآناس��ت؛با
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انتخابخلیفۀاولتوسطخواصوتبعیتعوام،بهتحریکبرخیچونعباسوابوسفیاندر
اقدامجدیدرجهتبازپسگیریحقخودوقعیننهاد؛)نهج البالغه، خطبه ی 5(.حضرتهرچند
ازباباحتجاج،صحابهوخلیفهرابهمحقبودنخودمتذکرشد،لکنبامالحظۀامرمهمتری
چونصیانتازاسالموجلوگیریازتفرقهدرمیانامت،ازحقخودچشمپوشیدتاآنکهپس
ازقتلعثم��ان،مردمبااوبیعتنمودند؛)نهج البالغه، خطبه 137؛ همچنین ر. ک: ُخَطب 3، 54،،136، 
205، 229 و نامه های 1، 6، 54 و...(.دراینهنگامنیزرویگردانانازبیعترانظیرسعدبنابیوقاص،
محمدبنَمسلمه،اسامۀبنزیدبنحارثه،عبداهللبنعمروحّسانبنثابت؛)شیخ مفید، 1377ق، 
117(،مجبوربهبیعتنکرد.چنانکهدرپاس��خعمارکهخواهاناحضارآنهابهمنظورگرفتن
بیعتبود،فرمود:»انه ال حاجة لنا فیمن الیرغب فینا«؛)ابن اعثم کوفی، 1372ش، 395(.ومالکاشتر
راکهاصراربراخذبیعتازآنانبههروجهی،حتیتوسلبهزورداشت،فرمود:»بَل أدُعهم َو 
رأیُهم الذی هم علیه.«؛)دینوری، 1960م، 143(:آنانرابهحالخودوامیگذارمونظرش��انهر

چههست،هماناستکهبرآنند؛)ر. ک: دلشاد تهرانی، 1392، 260- 256(.

- ارتباط مستقیم با مردم
ازدیگرش��اخصهایتکریممردم،پردهنش��یننبودنحاکمومحش��وربودنبامردماست.
آنگونهکهامامعلی،درمیانمردمبودتابیپردهوبیواهمهسخنانخودرابهگوشوی
رسانند.بهوالیاننیزسفارشمینمودکهازاحتجاببامردمبپرهیزندوبدونحضورنگهبانان
بامردمدیدار،تابتوانندبیهراسوبدونلکنتزبانباوالیخودس��خنگویند.)نهج البالغه، 
نامه 53(.درحکومتایش��ان،مردمازچنانآزادیبیانیبرخورداربودندکهبیپروامکنونات
وعقدهه��ایدرونیراواگش��ودهحقیقتامرراازآنحض��رتمطالبهوامامباحلمباب
حقایقبرآنانمیگش��ودوابهامازخاطرشانمیزدود؛چنانکه،پسازایرادنخستینخطبه
درکوف��ه،ابوبُردةبنَعوفاَزدی،ک��هازطرفدارانعثمانبود)المنقری، 1403ق، 5(،باتعریضی
برآنحضرت،علتکش��تهشدنیارانسرانجملراپرسیدوامام،باشکیبایی،کشتن
کارگزارخودوبیشازهزارنفرازپیروانشبهدستآنان،نقضعهد،شکستنبیعت،نپذیرفتن
سخنحقوحکمکتابخدا،ردمصالحهوعدمپذیرشترکمخاصمهازسویسرانجملو
پیروانشانرادلیلکشتهشدنآنانبرشمردوباایندالیلمحکم،ازابوبردهرفعتردیدواوبه
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درکحقاعترافنمود؛ )همان،  ابن ابی الحدید/ 1378ق/ 3/ 104 و المحمودی/ 1397ق/ 1/ 421(.

-  قدرشناسی و جزادهی
یکیازراههایتکریممردم،قدرشناس��یازخدم��اتآنانوجزاینیکدادنبهتالشآنها
درقبالحکومتاس��ت.اینگونهتعاملازجانبزمامدارس��ببخواهدشدکه،حمایتمردم
راهموارهاحس��اسنماید.رفتاریکهمیتوانآنرابهعنوانیکش��اخصدرتعاملسیاس��ی
امامعلیبامردممشاهدهنمود؛چنانکهپسازواقعۀجمل،چونمقرحکومترابهدالیل
بیشترنظامی)ر. ک: دلشاد تهرانی، 1392، 671-665(ازمدینهبهکوفهمنتقلنمود،دربدوورود،
مردمآندیارراکهسهمفزونتریدرانهزامفریبخوردگانجملداشتند،طیخطبهایستود
وازآنانقدرشناسینمود1؛)ر. ک: ابن ابی الحدید، 1378ق/ 3/ 103(؛چه،وقتیامامبهقصد
فرونشاندنغائلۀجملازمدینهخارجشد،جزهفتصدتنازمهاجرینوانصارهمراهاونشدند؛
)ابن شدقَم المدنی، 1420ق، 240(.بنابراین،عمدهقوایسپاهِبیستهزارنفریحضرترادرجمل

مردمانکوفهتشکیلمیدادند؛)مسعودی/ بی تا/ 2/ 344(.

- صیانت از عزت مردم 
امیرالمؤمنین،درهمهحالبرحفظکرامتمردماهتمامداش��ت،تاآنجاکهدرس��فربه
ش��امبرایمقابلهبامعاویه،ازش��هرانبارمیگذش��تکهحاکمومردمانبارازبابتکریمآن
حضرتدرجلو،پشتسرواطرافمرکبایشان،پیادهدوانبودندکهامام،آنهاراازاین
کارمنعنمودوآنعملرانهبهسوداُمرا،بلکهموجبتحّملمشقتدنیاییمردموشقاوت
اخرویآنانبرشمرد؛)نهج البالغه، حکمت 37(.شبیهاینبرخوردرادربرابریکیازرؤسایقبایل
کوفهداش��تکهوقتیامامسواربرمرکببود،»حرب بن ُشرحبیل شبامی«کهازبزرگان
قبیلۀخودبود،بهصورتپیادهدرپیاماممیآمدوباویصحبتمینمودکهحضرت،او
رافرماندادکهبازگردد؛زیراپیادهآمدنمردمبهدنبالحاکمسوارهرا،موجبخواریمردم
وغرورزمامدارمیدانستوسختازاینسلوکدوریمینمود؛)نهج البالغه، حکمت 322 و: ابن 

1. هرچند، پس از مدتی به خاطر عهدشکنی، رخوت و نفاق برخی از سران قبایل کوفه و پیروی عوام از آنان و نتائج 
خسارت بار چنین مواضع انفعالی، بارها مردمان این دیار را نکوهش نمود؛ )ر. ک: دلشاد تهرانی، 1392، 675- 571 

و: نهج البالغه، خطبه ی 27و...(.
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ابی الحدید/ 19، 234(.
آنپیش��وایعالیقدر،برایصیانتازعزتانس��انی،توصیههایدقیقتریهمداشتهاند
کهگویایاهتمامعمیقایش��انبهارجومنزلتانس��انبودهاس��ت؛چنانکهدروصیتیواال
ب��هامامحس��نمجتبی،اوراازفزونطلبیواحیاناًب��ردنحاجاتدنیوی،درجاییکه
موجبذلتاست،منعمیکند،هرچندکهحاجتشنیزبرآوردهشود،زیرابرایآنبهاییاز
خودمیپردازد،کهقابلمعاوضهباهیچچیزنبودهوقابلبازگشتهمنخواهدبود؛فرمایش
َلِب َو َأْجِمْل ِفي الُْمْکَتَسِب …  ارزش��مندآنحضرتدراینبارهچنیناس��ت:»َفَخفِّْض ِفي الطَّ
َغائِِب َفِإنََّک لَْن َتْعَتاَض بَِما َتْبُذُل ِمْن نَْفِسَک  َو َأْکِرْم نَْفَس��َک َعْن ُکلِّ َدِنیٍَّة َو ِإْن َساَقْتَک ِإلَی الرَّ
ِعَوض��ًا...«؛)نهج البالغ��ه، نامه ی 31(:پس،آنچهرامیخواهیآس��انگیرودرآنچهبهدس��ت
م��یآوریطریقنیکرابپذیر...نفسخودراازهرپس��تیگرام��یدار،هرچندتورابهآنچه
خواهانیرس��انَد،چهآنچهرااز]عزتوکرامت[خودبرس��راینکارمینهی،هرگزبهتوبر
نگرداند.ودرادامههمینوصیت،بهحریتانس��اناشارهوتأکیدمیفرماید،کهخودرابنده
وفرودستهیچکسقرارندهدچراکهخداونداوراآزادآفریدهاست:»َو اَل َتُکْن َعْبَد َغْیِرَک 

َو َقْد َجَعَلَک اهلل ُ ُحّراً...«؛)همان(.

- پرهیز از ارعاب 
مولیالموحدین،آنقدربرتکریمانس��انهااهتمامداش��تکهبرریزترینمسائلارزشی،
ماننداحساسرعبووحشتدرونیازمأمورانحکومتتوجهمینمودتامباداکرامتانسانی
بااحساسخوفباطنی،شکستهشود)نهج البالغه، نامه ی 53(،یالحظهایدربرابردیگراندچار
استخفافگردد؛تاجاییکهمأمورانجمعآوریزکاتراهنگاماعزامبهمأموریتبادستورات
مؤکدس��فارشمینمود،کرامتمردمراحفظ)همان، نامه 26(واازهرگونهارعابمردمپرهیز
نمایندتانبادمردمانازس��رترسترس،ح��قاهللراپردازندیامأمورینحکومت،بیرضایت
وبااجبارازآنانس��تانند؛)همان، نامه ی 25(.ابنمیثمدرش��رحاینتوصیه،آنرامش��تملبر
تعلیمکارگزارانبرأخذتوأمبامدارایصدقاتواجبازپرداختکنندگانتوصیفنمودهکه
امیرالمؤمنی��نعاملینرابرمهربانیورفقبامردمدراجرایآنفرماندادهاس��ت؛)ابن 

میثم/ 1362، 4/ 412(.



75

غه
بال

ج ال
 نه

ظر
 من

 از
سی

سیا
ل 

عام
ر ت

م د
رد

م م
ری

تک
ی 

گو
ال

- عفو و صفح در قبال لغزش ها
ام��امعلیحفظکرامتانس��انهاراتاآنحدبرخودوکارگزارانشالزممیدانس��ت
ک��هحتیدرموردخطاکاراِنجامعهنیزس��فارشمینمودکهباعف��ووصفحباآنانرفتار
ش��ود؛چنانکهدرفرازیازعهدنامهیمالک،اورافرمانمیدهددرصورتلغزشوخطای
مردمان،عفوواغماضوصفحوگذشتراتاسرحدامکانازنظردورندارد،همانگونهکه
اوانتظارداردخداوندازلغزشهایاودرگذرد؛)نهج البالغه، نامه ی 53(.آنحضرت،سعۀصدر
رابرایزمامدار،ابزاریضروریتوصیف؛)همان، حکمت 176(وفقدانآنراموجببیتابیبر
ادایحقمیدانست؛)الکراجکی/ 1405ق/ 1/ 278(.یادرجایدیگری،رفقومدارارابرای
حاکمانتوصیه؛ )اآلمدی/ 1407/ 1/ 257( وآنراکلیدراس��تیوخویخردمندانتوصیف

نمودهاست؛)همان، 2، 20(.

- سفارش به تقوا)مهم ترین حافظ کرامت انسان(
ام��امعلی،درراس��تایحفظکرامتمردم،آنانراب��هنیکیهاترغیبوازبدیهاتحذیر
مینمودواینحقیقترایادآورمیشدکهبالمعاینهدرمعرضنگاهدقیقخداوندیهستندکه
نگهبانانیکریموبیلغزشبرآنانگماردهوتماماعمالش��انرا،بیآنکهحقیاسقاطیاباطلی
اثب��اتکنند،حفاظتمیکنند.لذاباتوجهبهاینکهتقواراواالترینکرامتمیدانس��ت)ر.ک: 
هم��ان، حکمت 113(،همانراموجبرس��یدنبهمقامکرامتتبیینوجامعهرابهس��ویآن
ترغی��بمیفرمود؛)همان، خطبه 183(.یاآنکهدرکالمارزش��منددیگری،تقوایالهیرادارای
رشتهایاستوار،دستگیرهایمستحکم،قلهایمرتفعوپناهگاهيمطمئندانسته؛)همان، خطبه 190(

وواالترینعزتراتقوامعرفیوفرمودهاست:»َو اَل ِعزَّ َأَعزُّ ِمَن التَّْقَوی«؛)همان، حکمت 371(.
بنابراین،کرامتدراینمعنابراس��اسارزشواعمالاختیاريانس��انشکلميگیردو
مرادازآن،همانشرفوحیثیتوارزشياستکهباکوششاختیاريدرمسیرتزکیهنفس
وتحصیلمعرفتوتقرببهخداوندبهدستميآیدوازآنجاکهتالشانسانهادراینراستا
یکس��اننیس��توهرکسبهتناسبحالوتوانودرکخویش،دراینراهگاممينهد،لزومّا
اینکرامت؛یعنيکرامتارزشيواکتسابيکهباکوششخودانسانبهدستميآید،داراي
مرات��بومدارجمختلفاس��ت؛)ر. ک: جعفری، 1379، 357- 356(.تکریمانس��انازاینطریق
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توسطزمامدار،همانارائۀطریقدرجهتتقواپیشگیبهمنظورحفظوارتقایکرامتارزشی
واکتسابیاست.

- تحذیر از گناه )مهم ترین عامل ذلت انسان(

حضرتعلی،لغزشگاهگناهراگذرگاهخطرناِککرامتانساندانستهوگناهانراموجب
زوالنعمتهاوهجمۀنقمتهاارزیابینمودهوچنانچهروش��ناس��ت،زوالنعمتوهجوم
نقمتموجبخواریانسانومخدوششدنکرامتاوست.امام،درچنینحالتی،تضرع
خالصانهبهدرگاهخداراموجبرهاییازذلتوحفظکرامتدانستهاست؛)ابن ابی الحدید/ 10 
/ 58(.آنحضرت،بایادآوریکس��انیکهس��الهایدرازدرنعمتغنودندودرعینداشتن
فرصت،بهسرگرمیهایبیهودهپرداختهخودرابهورطۀهالکتانداختند،مردمراازگناهان
بازداشتهوبایادآوریمرگواینکههمگیسهمییکساناززمین)قبر(دارند،آنهاراپیش
ازمرگبهبازگشتازگناهدعوت؛)نهج البالغه، خطبه ی 83(وبرایریختنگناهان،نمازراتوصیه
مینماید؛)همان، خطبه ی199(.ایشانهمچنین،انسانرابهصیانتازکرامتذاتیاشتحریض
ومیفرماید:»َمْن َکُرَمْت َعَلْیِه نَْفُس��ُه َهانَْت َعَلْیِه َش��َهَواُتُه«؛)همان، حکمت 449(:هرکسجان
ِفریبایدنیادربرابرکرامتانسان،خوار خودراکریمیابد،شهواتراخوارشمارد.زیرا،شهوات

وناچیزند.اینتحذیرها،همگیدرجهتتکریمانسانقابلارزیابیاست.

-  خوار نکردن مخالفان و حتی دشمنان و مشرکان 

حضرتامیر،تکریمانس��انراحتیدرلباسمخالف،خصموحتیش��رکپاسمیداش��ت،
چنانکهدرجنگصفینبهلش��کریانخودفرماندادکهدشمنمنهزِمدرحالفرارراتعقیب
نکنند،مجروحانراصدمهنرس��انندوزنانرانیازارندحّتیاگرآنهاراش��ماتتوامیرانش��ان
رادش��نامدهند.)نهج البالغه، نامه ی 14(.یادرهمانجنگ،وقتیلش��کریانامامعلی،در
منطقۀصّفینمقابلس��پاهیانمعاویهقرارگرفتند،متوجهشدندکهسپاهمعاویهبهسرکردگی
ابواعورُس��لمی،آبگاهراتصرفومانعازدسترس��یلش��کریانامامبهآبهستند،آنحضرت
صعصعۀبنصوحانرانزدمعاویهاعزامواوراازاینکاربازداشتاماباتوجهبهعدمپذیرش
او،فرمانجنگصادر؛)همان، خطبه ی 51(وبادولشکربهفرماندهیمالکاشترواشعثبنقیس
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بهشامیانیورشبردهدرنبردیسریعوسنگین،آبگاهراتصرفوپسازتسلطبرآبعدهای
خواس��تارمقابلهبهمثلوبستنآببرلشکریانمعاویهوازپایدرآوردنآنهابهاینطریق
بودند؛)دلشاد تهرانی، 1392، 815-813(.اماامامکهدرجنگنیزروانمیداشتمکرمتهای
انسانیزائلوانسانهادرحالخواری،جانسپارند،ایننظررانپذیرفت؛)همان(وطیپیامی
بهمعاویهبااشارهبهاصلبرابریانسانهادربهرهبرداریازمواهبالهی،اجازهاستفادهازآب
رابهآنانداد؛)المنقری، 1403، 193(.آنحضرتحتیمراعاتحالمشرکانرانیزبهکارگزاران

خودسفارشمینمود؛ )نهج البالغه، نامه 19(.

- نفی چاپلوسی
یکیدیگرازاسبابتکریممردم،دورکردنروحیۀتملقازخویآناناستواینکهزمامدار،
خواهانچنینحالتیازرعیتدرقبالخودنباش��د.امامعلی،هموارهمردمراازچنین
رفتاریدربرابرخودمنع)همان، خطبه ی 216(.وکارگزارانرانیزبهپاکیزهنگهداشتنمردماز

چنینخویناصوابیتوصیهمیفرمود؛)همان، نامه ی 53(.

- ُحسن ظن به مردم
ازجملهمصادیقتکریممردمازسویزمامدار،داشتنحسنظننسبتبهآناناستوازنگاه
امام،نیکیکردنبهمردم،سبککردنبارزندگیازدوشآنان،مجبورنکردنمردمبه
اموریکهخارجازوظایفشاناستو...ازجملۀاموریاستکهنشانۀخوشبینیحاکمبه

مردماست؛)همان و دلشاد تهرانی، 313-1390،324(.

- مهرورزی و رأفت
رأفتومهربانیزمامداروکارگزاراناونسبتبهمردم،مرتبۀواالییازتکریممردمدرمناسبات
سیاس��یبهشمارمیرود،لذاامیرالمؤمنینبامردمبسیارمهربانبودووالیانخودرانیز
بهاینامرتوصیهمینمود؛چنانکهدربیش��ترنامههاینهجالبالغه،ازجملهعهدنامهیمالک،
ِعیَِّة َو الَْمَحبََّة لَُهْم َو اللُّْطَف بِِهْم«؛ کهاساس ْحَمَة لِلرَّ اینتوصیهدیدهمیشود:»َو َأْشِعْر َقْلَبَک الرَّ
تعاملرا،برس��همحوررحمت،محبتولطفمیداند؛)همان و همو،139-135(.امامعلی
رابطهمردمباحکومترارابطهپدروفرزندیمیداندودرهمینعهدنامه،برایننوعرابطه
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آرمانیمبتنیبرلطفومحبتتأکیدنمودهومیفرماید:»ُثمَّ تفقَّْد ِمن اُمورهم ما تتفقَُّد الوالدان 
من ولدهما«؛)نیز ر.ک: اخوان کاظمی، 1379، ش17، 143(.

- گماردن افراد صالح در رأس امور 
یکیدیگرازنشانههایتکریممردمتوسطزمامدار،گماردنافرادصالحدررأساموراست،از
اینروستکهامامعلی،یکیدیگرازمهمترینتوصیههایخودبهمالکاشتررامعطوف
بههمانکردهاست؛زیرا،کارگزارناصالح،جامعهرادچارهرجومرجنمودهوآرامشاجتماع
رابرهممیزندودرجامعۀآش��وبزده،کرامتانس��انها،لگدمالوس��قوطزمامدارحتمی
میش��ود؛)هم��ان؛ همچنین ر. ک: همان، خطبه ی 3، 30، 164 و  نامه ه��ای1، 6، 38؛ نیز ر. ک: جعفری/ 
1372/ 377/1 و دلشاد تهرانی،1392،226- 207و:ابن ابی الحدید/ 1378ق/ 1/ 199-198؛و همان/ 9/ 

15؛ و بالذری/1417/ 6/ 137(.

- تأمین امنیت جامعه 
وباالخره،ش��اخصۀپایانیراجعبهتکریممردمآناس��تکهزمامدارجامعهمکلفبهایجاد
بس��تریامندرجامعهاس��تتادرسایۀآرامشحاصلازاینامنیت،همزمامدارباتمرکزو
تدبربیشتروبهتر،امورکشوررارتقوفتقنمایدوهممردمدراینفضایامنوآرام،معیشت
خودرادرجهتارتقایسطحزندگیمعنویومادیخودسامانیبهتربخشند.آنچهکهبرای
تحققچنینفضایامنیبرعهدةزمامداراس��ت،بسترسازیامنیتپایدارواطمینانبخش
برایآحادجامعهاست.اینمفهومراازجاهایمختلفنهجالبالغهمیتواندریافتکهپارهای
ازاسنادآنچنیناست:نهجالبالغه،خطبهی40؛خطبهی131؛نامه53؛حکمت401و....

ترتُّب تحلیلی بحث
مؤلفههایباال،پارهایازش��اخصهایحکومت��یامیرالمؤمنین،راجعبه»تکریم«مردم
اس��تکهازنهجالبالغهوبرخیمنابعمرتبِطآناس��تفهامگردیدهونش��انگراوجاهتمامآن
حضرتبهپاسداش��تکرامتانسانوبیانگرچیستیکرامتوچگونگِیتکریمآدمیدرنظر
ایش��اناست.درنگاهیتحلیلیبهاینش��اخصها،ضمناذعانبهاهمیتهمۀآنهاازنظر
امیرالمؤمنی��ن،برخ��یراباتأکیدبیش��تروتوجهفزونترمیبینی��مواینبهخاطرنقش
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ِعلِّیبرخیمؤلفههانس��بتبهبعضیدیگراس��تکهاگرآنهاموردتوجهقرارگیرند،حصول
مؤلفههایدیگرنیزدردس��ترساس��ت؛مانندآنکهنگاهفرهیختهپروریونهتحمیقاگربه
انسانداشتهباشیم،سفارشبهتقواوتحذیرازگناهرانیزخواهیمداشت؛چنانکهصداقتبا

مردمونفیتملقوچاپلوسینیزدرشمارمصادیقآناست.

جدول شمارۀ 1:  شاخص های تکریم مردم در تعامل سیاسی براساس آموزه های نهج البالغه

شاخص های ردیف
اسناد و مدارکتکریم

1

عدمتحمیق
مردم

)فرهیخته
پروری(

نهجالبالغه،خطبههای:208،200،125،121،84،66،55،54،3،2،
238ونامههای:37،32،31،30،28،22،17،14،11،10،9،7،6،1،

78،73،65،64،58،55،51،50،49،48،44،39
ودلشادتهرانی،667-910،1392

اقامۀحقدر2
جامعه

نهجالبالغه،خطبههای205،127،125،36،35،33،16،3و..،نامههای6،
73،65،55،54،49،48،39،32،28،17،10؛حکمت376و...

نهجالبالغه،خطبههای136،125،3،نامهی53،حکمت476،374و...؛ابنعدالتپیشگی3
اعثمکوفی،1372ش،395وفروزنده،1388،199

4
آزادگذاشتندر
بیعت)همهپرسی

سیاسی(

ُخَطب54،5،3،،229،205،137،136ونامههای54،6،1ونیز:شیخ
مفید،1377ق،117؛ابناعثمکوفی،1372ش،395؛دینوری،1960م،

143ودلشادتهرانی،260-256و...

5
گماردنافراد
صالحدررأس

امورمردم

نهجالبالغه،خطبهی164،30،3ونامههای38،6،1؛،53؛نیز:جعفری/
377/1/1372؛دلشادتهرانی،226،1392-207؛ابنابیالحدید/1378ق/

199/1-198وهمان/15/9؛بالذری/137/6/1417و...

6

تقسیم
بالسویۀاموال
عمومی)بیت

المال(

نهجالبالغه،خطبه15؛نامهی51؛ابنعقده،بیتا،91؛ابنابیالحدید،
269/1/1378؛مکارمشیرازی)1390(/533/1،شمسالدین،193،1361

7
سفارشبهتقوا
)حافظکرامت

انسان(
نهجالبالغه،خطبههای190،183وحکمت113:؛جعفری،356-357،1379
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8
تحذیرازگناه
)عاملذلت

انسان(

ابنابیالحدید/58/10؛نهجالبالغه،خطبههای36،34،نامهی32؛حکمت
449و...

امانتداری)عدم9
نهجالبالغه،خطبهی5ونامههای53،41،40و71خیانت(

خطبههای200،51،16ونامهی53و...صداقتبامردم10

ارتباطمستقیم11
نهجالبالغه،نامه53،حکمت37وحکمت322وابنابیالحدید/234،19.بامردم

قدرشناسیو12
جزادهی

ابنابیالحدید،1378ق/103/3؛ابنشدَقمالمدنی،1420ق،240؛
مسعودی/بیتا/344/2؛دلشادتهرانی،671،1392-665و...

پرهیزازارعاب13
نهجالبالغه،ُخَطِب190،183وحکمت113و:جعفری،357،1379-356مردم

نهجالبالغه،خطبهی16ونامه70؛الکلینی،1388ق/61/8و69رفعتبعیض14

نهجالبالغه،نامهی53؛حکمت176؛الکراجکی/1405ق/278/1؛اآلمدی/عفووصفح15
257/1/1407وهمان،2،20

خوارنکردن16
مخالفان

)نهجالبالغه،خطبهی51،نامههای14و19؛دلشادتهرانی،815،1392-
813والمنقری،193،1403(.

نهجالبالغه،خطبهی216ونامهی53نفیچاپلوسی17

صیانتازعزت18
نهجالبالغه،نامهی53،31مردم

تأمینمعیشت19
الکلینی/بیتا/307/2– 306/ح4؛نهجالبالغه،نامهی53وحکمت371مردم

ُحسنظنبه20
نهجالبالغه،نامهی53ودلشادتهرانی،1390،324-313مردم

مهرورزیو21
رأفت

نهجالبالغه،نامهی53،دلشادتهرانی،135-1390،139
واخوانکاظمی،1379

نهجالبالغه،خطبهی40؛خطبهی131؛نامه53؛حکمتبرقراریامنیت22
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برآیندنگرش��یتحلیلیبهمفاهیمتحقیقومقایس��ۀآنهابایکدیگر،نشانگرآناست
کهپارهایازش��اخصهایباال،متناظربهس��متمقولهایخاصبودهکهدرآنجهتباهم
قابلجمعهس��تند،ازاینرومقولههایمعدودیدراینمطالعهقابلارائهاس��تکهلحاظ
ش��دنآنهادرنگاهتعاملیبهجامعهازس��ویزمامداروکارگزارانمنصوباو،ضامنحفظ
کرامتجامعهیانسانیوتحققبخشعینیتکریممردمتوسطحکومتودستگاهسیاسی
کش��وراس��ت.اینچهارمقولهعب��ارِتازفرهیختگی،حق،عدلوعزتاس��تکهمفاهیم
مرتبطباهرکدامدرجدولنموداریذیلنش��اندادهش��دهاس��ت.بهاینمعناکه،تکریم
مردمتوسطزمامداروحاکمیتسیاسی،بانگرِشفرهیختهپروریونهتحمیق،حقمداری
ونهباطلگرایی،عدالتپیش��گیونهستممحوریوعزیزپنداریمردمونهذلیلپرورِیآنان

تحققپذیرومعناداراست.

جدول شمارۀ 2:  مقوله های تکریم مردم در تعامل سیاسی

مفاهیممقوله هاردیف

فرهیختگی1
عدمتحمیقمردم-سفارشبهتقوا-تحذیرازگناه-صداقتبامردم-

نفیتملقوچاپلوسی

حق2
اقامۀحق-آزادیدربیعت)همهپرسی(-گماردنصالحاندررأسامور-

امانتداری-قدرشناسیوجزادهی

عدل3
عدالتپیشگی-تقسیمبالسویۀبیتالمال--رفعتبعیض-

مهرورزیورأفت-ُحسنظن

عزت4
صیانتازعزتمردم-خوارنکردنمخالفان-پرهیزازارعاب-عفووصفح-

ارتباطمستقیمبامردم-معیشت-امنیت

بنابراین،نظریهیالگویی»تکریممردمدرتعاملسیاس��یازمنظرنهجالبالغه«درقالب
نمودارذیلقابلارائهاست:
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نمودار شمارۀ 1: الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهج البالغه

نتایج
اینپژوهش،بهدنبالطراحیالگوییتکریممحورپیرامونتعاملزمامداربامردمبراس��اس
آموزههاینهجالبالغهبودکهباعنایتبهآنچهدرمتنبحثگذشت،نتائجزیرحاصلگردیده

است:
-تکریممردمدرنهجالبالغه،رابطهیتنگاتنگیباتکلیفانسانیآحادبشردرجامعهداردکه
بایدبهتکالیفخوددرقبالدیگراندرگردونۀزندگیجمعیعملنمودهوحقوقدیگران،
اعمازافرادجامعهودستگاهسیاسیحاکمراپاسبدارندتادراینناموسجمعی،سهمی
شایستهازتکریمداشتهوزمامدارنیزملزمبهپاسداشتتکریمآنانباشد.اّماافرادبیاعتنا
ب��هاینخردجمعی،درحقیقتازاصلفطریخودرویگرداندهوزمامدارجامعه،بهویژه
درمواردیکهروگردانیافرادازتکالیففردییااجتماعیش��ان،موجباضراربهامنیتو
منافعجامعهگرددویاتخطیازتکلیفآنان،باعثاختاللدرنظمعمومیشود،آنهارا

مستحقسرزنشوحتیمجازاتمیداند.
-تکریمموردنظرنهجالبالغه،چارچوبخاصوس��ازوکارمتناس��بیکزندگیجمعیو
تکلیفمدارراداراستکههرکسی،ازیکسوذیحقاستوازسویدیگرمکلّف،کههر
دوس��ودرجایخودمحترمند؛لذادرایننگاه،تکریمانسانهرگزبهمعنایمسامحهدر
برابرانسانومطلقالعناندیدناونیست.بنابراین؛ازدیدگاهنهجالبالغه،تکلیفاصلاست

وتکریم،فرِعبرآنوبراساِسآن.
-تکریِمبرمبنایتکلیِفانسان،باتأکیدبرارزشهایواالوحقیقیانسان،نظیرخلیفۀاللهی
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ومسجودمالئکبودنآدمی،مخاطبخداشدنباگوهروحی،دوساحتیبودنانسانو
توجهبهنیازهایمادیومعنویاوتعلیلوبارویکردیمدارامحور،همراهاست.

-بهمنظورتبیینوتش��کیلالگویتکریممردمدرتعاملسیاس��ی،22مؤلفهازنهجالبالغه
مستفادوباتوجهبهاستراتژیتحقیق،ذیل4مقولهسامانیافتهاند.مقوالتچهارگانهکه
نظریهالگوییتحقیقراشکلدادهاند،عزت،حق،عدلوفرهیختگیهستندکهمؤلفههابه

شرحذیلدرپرتوآنهاقرارگرفتهاند:
مؤلفههایصیانتازعزتمردم،خوارنکردنمخالفان،پرهیزازارعاب،عفووصفح،ارتباط
مستقیمبامردم،تأمینمعیشتمردموبرقراریامنیتدرجامعه،زیرمقولهیعزتمردم

هستند.
مؤلفهه��ایاقامۀح��ق،آزادیدربیعت)همهپرس��ی(،گم��اردنصالح��اندررأسامور،

امانتداری،قدرشناسیوجزادهیذیلمقولۀحققرارمیگیرند.
مؤلفههایعدالتپیش��گی،تقسیمبالس��ویۀبیتالمال،رفعتبعیض،مهرورزیورأفتو

ُحسنظنبهمردم،درپرتومقولۀعدلقراردارند.
ومؤلفههایعدمتحمیقمردم،سفارشبهتقوا،تحذیرازگناه،صداقتبامردمونفیتملق

وچاپلوسی،زیرمقولۀفرهیختگیمیباشند.
-نگرشبهتحقیقاتموازییامرتبطبااینبحث،گویایآناس��تکهاینتحقیق،اوالًاز
جامعیتکافیدراحصایمفاهیماساس��یبحثازنهجالبالغهبرخورداراست؛ثانیاًرویکرد
تحقیق،سراس��رتحلیلیاستوثالثاًباارجاعمفاهیمبهچهارمقولۀاساسِی»فرهیختگی،
حق،عدلوعزت«وشکلدهیآندرقالبالگوییروشنازتکریممردم،درهیچیکاز
تحقیقاتپیش��یندیدهنشدهاست.بنابراینوجوهنوآوریاینتحقیقدراینجهاتخود

رانشانمیدهد.
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