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  دهكيچ

فاقـد نهـاد    ،گـاه جوامـع   چیه هـ کـ سبب شده اسـت   یخیتار يها دوران ۀدر هم یو نظم اجتماع یومتکاز به دستگاه حین

 تیـ مکحا اسـتمرار  به تواند یم هک یعوامل از . از سوي دیگر، یکینباشند یاسیت سیریو مد يدستگاه رهبر و »ومتکح«

ـ دمطلـوب اسـت.   رانـی   حکم نظام یک استقرار ندک کمک خوبی به یاسیس ـ ن اسـالم  نی  و یاسـ یس قـدرت  ةحـوز  در زی

ـ با یاسیس نخبگان و رانیمد هک است ساخته مطرح را ییها یمش خط و ها چارچوب، اصولی، ران مکح ـ ا اسـاس  بـر  دی  نی

ـ  حضـرت رانی  حکم و يرهبر نوع ین مقاله بررسیهدف ا. بردارند گام ها چارچوب و اصول ـ  یعل از  يا نمونـه  عنـوان  هب

ـ ا، خـوب رانی  ي حکمها ر شاخصکپس از ذ، ن هدفیدن به ایرس يبرا .است »خوب یران مکح«امل ک يالگو ن اصـول  ی

رغـم   یه علکست رواز آن  یومت حضرت علکح يانتخاب الگو علتشده است.  یبررس یامام عل یومتکح ةریدر س

از  یحیصـر  و روشـن  مفهوم ایشان، بود مواجه آن با) ق40ــ  )35یه خالفت امام علک یشانیدشوار و پر یاسیط سیشرا

 معتبـر  یزمان هر و مکحا هر يبرا هک نکات ارزشمندي مطرح ساختهخوب رانی  حکم اصول ةدربار ارائه داده و» حکومت«

، میبنگـر  یومتکـ ارگزاران حکآن حضرت به  يها ها و سفارش خطبهی، ولتد يها نامه بخش، ها فرمان به دقت با اگر. است

مطلـوب در   یاسـ ینظـام س  یـک اسـتقرار   ایشـان  هکـ بل، ومت نبودهکح یکشان تنها تحقق یه هدف اکافت یم یدرخواه

ه در کـ است  یومت مطلوب چارچوبکح زیرا مطلوب را در نظر داشته است؛ ۀجامع یکتحقق  يچارچوب اصول اسالم برا

  گیرد. شکل می» ین زندگیبهتر«آن 

 مردم.، مطلوب یزندگ، خوبرانی  ، حکممکحا، ی: امام علها واژهکلید

Ma'rifat-i Syasi ___________________________________________ Vol.8. No.1, Spring & Summer 2016     

۱۰۰      ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

  مقدمه

 يا بشـر سـابقه   یاسـ یر سکـ ه در تفکـ اسـت  ، سه موضـوعی  ومتکحمطلوب اهداف و نوع ، ورتضر

ن یـ هـن در ا ک يهـا  شهیاز اند يا د. نمونهیگشا یرا م يگریباب ورود به دیک، ل هر یدارد و تحل یطوالن

» یسـت یبهز«ه کـ بل، سـتن یومـت را نـه ز  کهـدف ح  ي. ومطالعه کـرد  ارسطواست یدر سمی توان باره را 

شـمارد.   یمـ  یافکـ را نا يدر امور اقتصـاد  یمانیپ ا همیگانه یت در دفاع در برابر هجوم بکو مشارد. ادان یم

بــر ، رو یــناینــد و ازب یلت مــیت شــهروندان و پاسداشــت فضــیــومــت را در تربکح» حســن اراده« يو

، 1371 (ارسـطو،  ایت تأکیـد دارد ن غین این مقصود و تأمیدن به ایرس يلت برایصاحبان فض ییروا فرمان

ـ با» ومـت مطلـوب  کح«ش از بحـث از  یپمعتقد است:  ارسطو). 125ـ123ص  را » مطلـوب  یزنـدگ «د ی

تـوان شـناخت.    یز نمـ یـ مـال مطلـوب را ن  ک ن نگرددییتع یزندگ ةوین شیبهتروقتی را تا یز؛ ردکف یتعر

  ).282ص  ،همان(گیرد  شکل می» ین زندگیبهتر«ه در آن کاست  يریتعب »ومت مطلوبکح«

ان یـ ه در مکـ بل ،یلسوفان غـرب مطـرح نبـوده   ف يآن تنها از سومطلوب ومت و نوع کح ۀئلطرح مس

در ي بـارز  هـا  از نمونـه  . یکیاستداشته  يا ژهیت وین موضوع اهمیز این نیمشرق زم يماکان و حیدانا

قبـل   رانیـ مـان ا کیمنسوب به پادشاهان و خردمندان و ح يها نامه تیها و وص اندرزنامه، ن امریارتباط با ا

ـ کآداب ح ةدربار یات مهمکن، عام يها متکه عالوه بر پندها و حک از اسالم است ي، شـوردار ی، کمران

و  يمـدار  مـردم ، مدارا، عدالت، ها ن اندرزنامهیا یآرمان يای. در دنداردحقوق و روابط متقابل شاه و مردم 

ـ بـه رعا هریـک   پادشـاه و مـردم  . فرماست مکاهتمام به اصالح امور مردم ح بنـد.  یحقـوق متقابـل پا   تی

و شـدت عمـل در رفتـار بـا      يو خودپسـند  ،شـود  یمـ  یتلقـ رانی  ۀ حکمالزمیی و پارسا يدار شتنیخو

وه یشـ  یاز تصـور آرمـان   يهـا نمـود   ا اندرزنامـه یـ هـا   ن پندنامـه یا ،. در واقعشود میوهش کردستان نیز

  ).86ـ85، ص 1385، مهر (مشتاق  استبوده ان یرانیان ایدر م يشوردارکو  ییفرمانروا

 يریـ گ لکساز ش نهین زمیان دیشوایامبر و پیردار پکگفتار و ، قرآن يها مجموعه آموزه ،با ظهور اسالم

اسـت. از   یو اجتمـاع  یاخالقی، اسیس يها شهیاز اند ینیآغازگر فصل نو یه در جهان انسانکشد  یتمدن

ومـت  کح يالگـو  ۀه دنبالـه و ادامـ  کـ  ،یـز ن نیر المـومن یومت امکمدت ح وتاهک ةدور، دگاه مسلمانانید

  رانی خوب است. یک حکماز کامل  يا نمونه ،بوده امبریپ

 و اقتصـادي  امـور  مـدیریت  در آن نقـش سبب  به صرفاً نه حکومت ساختار علی حضرت نگاه از

 گیـري  شکل در حکومت نقشسبب  به، آن از تر مهم بلکه، مردم رفاه و آبادانی و امنیت تأمین و اجتماعی

 چنانکـه  کند؛ می پیدا مهمی و برجسته جایگاه، مردم معنوي سرنوشت و سرشت و جامعه اخالق و اررفت
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 پدرانشـان  از بـیش  زمامدارانشان به مردم ؛»بِابائهِم منْهم أَشْبه بِاُمرائهِم النّاس: «دنفرمای می علی حضرت

  .)97، ص 1382ي، (سلطان محمد »دارند شباهت

ه کـ  يا در نامـه  یحضرت عل. دارد »خوبرانی  حکم«ة دیبه پد یفراوان يها شارهما ا ینیفرهنگ د

هـم در مقـام نظـر     ،یردنـد. حضـرت علـ   تأکید ک برخورد خوب با مردمدربارة  ،نوشتند مالک اشتربه 

کننـد.  م که آن را در جامعـه حـا  کـ دند یوشـ ک یخوب بودند و هم در مقـام عمـل مـ   رانی  حکم معتقد به

یـرا  ن به دسـت آورنـد؛ ز  کل ممکومت را به هر شکآن حضرت هرگز حاضر نبودند حه کست رو ینااز

ـ ، ه از اسـاس کخوب باشد رانی  حکم تواند مصداق یم یومتکحمعتقد بودند  ـ بـر رعا  یمبتن ت ضـوابط  ی

  باشد.   یو عقل یشرع

رانـی   حکـم  اصـول  يمبنـا  بـر را  یعل حضرترانی  حکم و يرهبرنوع  تاکوشیده است  مقاله نیا

رغـم شـرایط    کـه علـی  روسـت   ازآن یعلـ  حضرت ومتکح يالگو انتخابعلت . کند یبررس خوب

جـامع از   یق) با آن مواجه بودند، ایشان مفهـوم 40ـ)35سیاسی دشوار و پریشانی که خالفت امام علی

  اند؛ که براي هر حاکم و هر زمانی معتبر است. نموده انیب» حکومت«

  روش پژوهش

ي هـا  اصـول و روش ی، مبـان ، ل محتوایو استفاده از تحل »یلیتحلی ـ  فیتوص«با روش  ،در پژوهش حاضر

 یامام علـ  ۀها و عهدنام نامه، ها مفاد خطبه، آن یو طشده  یبررس یخوب از منظر امام علرانی  حکم

ه کـ  یهـا و مقـاالت   تابکاز  ،ۀ بهتر پژوهشارائبه منظور . گردیده استل یتحل البالغه نهجدر  مالک اشتربه 

  ز استفاده شده است.یاند ن ر درآمدهیتحر ۀنه به رشتین زمیا در

 ينظر يمبان

ـ  »رانـی  حکـم « ةواژ. استارائه شده  يادیف زیتعار »رانی حکم«ة : از واژرانی حکمالف.  ن یاز واژه الت

»governance« و  شـناس  حـق اسـت (  »يو رهبـر  یـی روا فرمـان ، ومـت کح« ياقتباس شده و به معنا

 بـه  هکـ  اسـت  يندایفر و يریگ	میتصمفرایند  »رانی حکم«، گرید یفیتعر در). 689ص  ،1387همکاران، 

  ).3ص ، 1999 ،ی(بانک جهان شوند یم اجرا ماتیتصم آن ۀلیوس

 ،هـا  ارائه شده است. با دقـت در آن متفاوتی ف یتعار، »خوبرانی  حکم«دربارة : رانی خوب حکمب. 

ـ کـ ف ین تعـار یـ گرچـه ا ، نـد ک ینمـ  ین تفاوتچنداآنها  م برکحا یلکه روح کافت یتوان در یم ش یم و ب

ت اثـربخش منـابع   یریمـد رانی خوب عبـارت اسـت از:    حکم فیگر دارند. اساس تعریدیکبا  یاختالفات
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 .)87، ص 2000(لیون، جـو باشـد   پاسـخگو و عـدالت  ، ه شـفاف ک اي گونه ، بهشورک یو اجتماع ياقتصاد

 یمعرفـ آن ت بـه سـمت   کـ از مفهـوم توسـعه و حر   يریمفصل و تصو یلکمفهوم  یکز آن را ین يا عده

  .)541، ص 2007(برند، اند نموده

 ،آنهـا  ۀه بـه واسـط  کـ  یینـدها و نهادهـا  ایفر، ارهاک : راه، چنین است»خوبرانی  حکم«گر یف دیتعر

تعهداتشـان را  ، فایخـود را اسـت   یحقـوق قـانون  ، منافع خود را دنبال یمدن يها و نهادها گروه، شهروندان

  .)1383پور،  زاده و قلی شریف(  نندک میل یو تفاوتشان را تعد برآورده

، خـوب بهتـر روشـن شـود    رانـی   حکـم  ه مفهوم و ابعـاد کآن يبرا رانی خوب: هاي حکم ج. شاخص

ـ  متـون  جملـه  ازگونـاگون   متون در ها شاخص نیا م. البتهینتوجه کآن  يها شاخصبجاست به   و یغرب

ر شـده اسـت. امـا    کمتفاوت ذ انیت بیفکیتعداد و هم به لحاظ نام و هم به لحاظ ی، ماسال متون بانوین، 

ان یـ شناسـانه م  شناسانه و انسـان  یهست، شناسانه معرفت يها تفاوتبا وجود ه کن است یقابل توجه ا ۀتکن

 يها ما را به عمـق و ژرفـا   نهیاز زم یتوانند در برخ یمجدید  يمعارف بشر، ۀ نوینشیو اند ینید ۀشیاند

 ،ن حـال یدر عـ . ار سـازند کما آش يآن را برا يو غنا ینند و درستک ییراهنما ینیته در منابع دمخازن نهف

 نـد ایبه براین مقاله در  ین،دارند. بنابرا ینید ۀشیاند كهم در در ییها ضعفی، همان تفاوت مبانسبب به 

بد اسـت.  رانی  حکم بهخوب رانی  حکم لیتبد يبه معنا ها لفهؤن می). فقدان ا1ل ک(ش مینک میاشاره آنها 

  شـود  یدر دولـت مـ   يفسـاد و سـرد  ، ز منجر به سوء اسـتفاده از قـدرت  یها ن ن شاخصیاز ا فقدان یکی

  ).47، ص 2013شیلپا، (

  

  

  

  

  

  )124، ص 1391 ،گرانیا و دین یگیخوب(برانی  ي حکمها مولفه): 1(ل کش

 »سبک زندگی«زم آشنایی با مفاهیم رانی خوب مستل شناخت و درك موضوع حکم سبک زندگی:د. 

ة از زمــره مفــاهیمی اســت کــه پژوهشــگران حــوز  »ســبک زنــدگی«. مفهــوم اســت» فرهنــگ«و 

هـاي فرهنگـی جامعـه آن را مطـرح      از واقعیـت برخی شناسی و مطالعات فرهنگی براي بیان  جامعه

 يکـنش فـرد   مطالعات فرهنگی به مجموعه رفتارهـا و الگوهـاي   ۀدر رشت »سبک زندگی«. کنند می

حکمرانی 

 خوب

  مشارکت 

 اثربخشی و کارایی

 اجماع

 جویی عدالت

 شفافیت

 گرایی قانون

 پذیري مسئولیت

 گویی  پاسخ
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شود کـه معطـوف بـه ابعـاد هنجـاري، رفتـاري و معنـایی زنـدگی اجتمـاعی او بـوده و            اطالق می

. بـه  )9، ص 1392است (فاضل قانع، هاي فرد و جامعه  کم و کیف نظام باورها و کنش ةدهند نشان

هـاي اشـخاص و آحـاد     کـنش  ، سبک زندگی بر ماهیت و محتواي روابط، تعامالت ودیگر عبارت

را بـراي توصـیف شـرایط زنـدگی      »سبک زنـدگی «دارد. تعریفی دیگر، داللت در هر جامعه  مردم

هـا   هـا و سـلیقه   هاي رفتار، حالت ها، شیوه ها، ارزش اي از طرز تلقی برد، و مجموعه انسان به کار می

مجموعـه عناصـر سـبک    غالبـاً  . )6، ص 1381(ابـاذري و چاوشـیان،    گیرد در هر چیزي را دربرمی

  جویند. شوند و افراد در یک سبک زندگی اشتراك می در یک جا جمع میزندگی 

فرهنـگ را در  یک، السـ کشناسان  وجود دارد. انسان یر فراوانیز تعابیف فرهنگ نی: در تعرفرهنگ.   ه

ـ تعر »یزندگ کسب«معادل ، عیوس يمعنا یک  ةننـد ک فرهنـگ مشـخص  ، گـر ید ییدر جـا . ننـد ک یف مـ ی

عوامـل  ، دیگـر  ریبه تعبو اجتماع  یک یجمع دسته یصور ذهن یعن، یها طورهها و اس کمسل، ها باورداشت

ا یـ ت یـ فکی«عبـارت اسـت از:    »فرهنـگ « زین عالمه جعفري ۀشیدر اند است.آن جامعه  یو روان یروح

ه مستند بـه طـرز   کها  انسان يو معنو يات مادیح يها تیآن دسته از فعال يسته برایا شایسته و یبا ةویش

ـ آنـان در ح  ةشدیداحساسات تصع م ویتعقل سل ایشـان  ). 129ص  ،1372ي، (جعفرباشـد  یاملکـ ات تی

د نمـوده اسـت.   یمق »یستگیو شا یستگیبا«رده و هم آن را به صفت ک یوه و روش تلقیفرهنگ را هم ش

 یارتبـاط  »یزنـدگ  کسب«و  »فرهنگ« ۀه دو مقولکرد کگونه استنباط  نیتوان ا یم، فین تعاریاز مجموع ا

  گر دارند.یدیکبا  تنگاتنگ

  يامام عل يدار ومتكخوب با حراني  حكم اصول يقيتطب يبررس

م و کچ حـا یدر هـ مجموع آنهـا  ه کبود  يمنحصر به فرد يها یژگیو يدارا شانیومت اکو ح یعلامام 

  عبارت است از:ها  یژگین ویاز ا یبرخ نون مشاهده نشده است.کتا  یومتکح

  تكمشار. ۱

، عصـر حاضـر اسـت   نـوین  هـاي   جدید و مخـتص دولـت   ةمفهومی، یک پدید مشارکت سیاسی به لحاظ

 زمـان  در امـر  ایـن  .کـرد  توان در صدر اسالم نیز شناسـایی  هرچند به لحاظ مصداقی، نمودهایی از آن را می

مـردم از قـدر و منزلـت و جایگـاه      محسوسی نمایان بود. در حکومت امام علـی گونۀ به  نیز علی امام

حضـرت در تصـدي حکومـت    آن  روست که نمایند. ازاین اي ایفا می کننده د و نقش تعیینرفیعی برخوردارن

و بیعـت مـردم و    نـد ، بلکه آن را با درخواست مردم و بیعت آنـان پذیرفت ندزور و اکراه روي نیاورد ةبه شیو

۱۰۴      ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

ن رضـی  عـ  و التکـون اال  فان بیعتی التکون خفیـاً : «ساختنددیگران را به رضایت و به صورت علنی منوط 

آزاد و از ، بیعـت و انتخـاب   ۀ). بیعت مـردم بـا حـاکم در مرحلـ    1066ص  ،6ج  ،1362طبري، »(المسلمین

 »انما الخیار للناس قبـل ان یبـایعوا  «: مردم باید به میثاق خود ملتزم باشند از بیعت،پس روي اختیار است، اما 

  .  م امین مردم استو حاک حکومت امانت، حضرت،آن از منظر . )2473ص  ،1387شوشتري، (

امـام   يهـا  نامـه  يال در البـه هسـتند  ل یـ مردم و حقوق آنـان قا  يه آن حضرت براک یتیتوجه و اهم

» منشور حقوق بشـر «توان آن را  یه م، کمالک اشتر ۀژه عهدنامیو به، ان و فرماندهانیخطاب به وال یعل

  فرمایند: میه بار نیشان در ایار است. اکآش، دینام» ینید یراسکن دموییآ«ا یو 

 :... من و تو را موفق بدارد بر آنچه رضاي اوست و آن عبـارت اسـت از  خواهم یو من از خداوند م«

همراه با نام نیک در میان بنـدگان و آثـار خـوب در    ، پیشگاه خلق اوه عذري آشکار به درگاه او و بۀ ارائ

  .)53امه ن، 1379 ،البالغه نهج» (شهرها

  يو اثربخش ييارا. ك۲

ـ اهمی برجسـته و با گـاه یجا يدارای، اسیعمل س علم و در »يرآمداک«  ،يمـد اارکبـا فقـدان   . ت اسـت ی

ـ زیافـت؛  است مطلوب قرآن مجال تحقق نخواهد یس یگر مبانیاز د یک چیه بـراي   يابـزار  يارآمـد کرا ی

دولـت در   يارآمدک). 128ص  ،1383کی، وشکاست ( یدن به مقوالت ذهنیت بخشینیاده ساختن و عیپ

ت یـ فکیا یـ  یخـدمات عمـوم   كه و تـدار یت تهیفکیهمچون  ییها شده شامل مقوله ف محولیوظا انجام

اسـت   یاسـ یس ياز فشـارها  یخـدمات همگـان  محفـوظ مانـدن   و  ،کـارگزاران  یسـتگ یشاي، نظـام ادار 

نـان و  کارک ییارا، کـ مـان کحا یف اصلیاز وظا زمینه، یکین ی). در ا50، ص 1387مؤمنی، فرد و  یی(دانا

مـد  اارکمنسـجم و   یالتکیسازمان و تشیی تنها به ،يزش در آنان است. وجود منابع سرشار مادیگجاد انیا

  مد و اثربخش است.اارک یانسان يرویوجود ن، ریناپذ و اجتناب يعنصر ضرور، بلکه ندک یجاد نمیا

مـدیران از  هـاي   ویژگـی اهمیـت تبیـین صـفات و    نیز توجه شده اسـت.   در دیدگاه امام ،به این مهم

هـیچ خطـري بـراي     حضرت علـی  ۀتوضیح داد که در اندیشگونه  اینتوان  را می دیدگاه حضرت علی

اي  صالحیت نیست. آن حضـرت در نامـه   همچون خطر سر کار آمدن افراد فاقد اهلیت یا کم اسالمی ۀجامع

  ند:ار دادچنین هشدند حکومت آن سرزمین گماردبه را ایشان ، هنگامی که ندفرستاد مالک اشتر برايکه 

و مـال خـدا را دسـت    گیرند ن ملت را به دست یاران زمام امور اکه نابخردان و نابکم آن دارم یمن ب«

زنـد و فاسـقان را حـزب    یبرخ یو با صالحان به دشـمن سازند خود ة به دست گردانند و بندگان او را برد

  ).62نامه  ،1379 ،البالغه نهج» (خود قرار دهند
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گـاه هـر    آن شـود، کـم  داران  به صـفات و شـروط الزم بـراي زمـام    اگر حساسیت مردم نسبت 

 هاي مدیریتی قرار گیرد و تباهی به بار آورد. امام علی تواند در رده صالحیت و فاقد اهلیتی می بی

  دهند: می چنین هشدار

سـان شـمردند و   یکفـر را  کان یشـوا یت و پیان هـدا یشـوا یه پکگاه  ك شدند آنگمان مردمان هال یب«

ن یواجب است پـس بـد   شار اطاعتکار باشد و چه بدکویکچه ن، نشست امبریپ يه به جاک: هر گفتند

  ).176ص  ،69ق، ج 1402ی، (مجلس» شدند كسبب هال

ـ پای، الهـ  يداشـتن تقـوا  ، ریمـد  يها یژگیوترین  یشان، مهمدگاه ایاز د ،یلطورک به ، ارهـا کدر  يداری

 يارهـا ک راهتـرین   مهـم  در برابـر مـردم اسـت.    یروتنو فتمندي درخشان سخاو ۀبرخوردار بودن از سابق

از کـردن  ن يدور ،تواضـع ، ت عدالتیرعا، هیتنب ،یقتشو، مشورت زینان نکارکزه در یجاد انگیدر ا ییاجرا

  ت است.یقاطعو ردستان یز

  

  

  

  

  

  

  

  

  )27، ص 1388پور،  (سیادت و مختاري یلدگاه امام عینان از دکارک ییاراکثر بر ؤعوامل م یبررس یمفهوم)، الگوي 2(نمودار 

  . وحدت۳

) 547 ص ،2ج  ،ق1407به معناي یگانگی، یکپارچگی و یکی شـدن(جوهري،   در لغت، »وحدت«

حسـینی  صـدا باشـند (   ملت و امت اسـالم بایـد هماهنـگ، یکنواخـت و هـم     : یعنی و در اصطالح،

ورتی فطـري، عقلـی، شـرعی،    ضـر  ،وحدت و همبستگی ،بنابراین ).91ص  ،4ج  ،1377، اي خامنه

تنها براي بقـاي   بشر نه ترین عوامل حفظ و بقاي اجتماع انسانی است، از مهمو  سیاسی و اجتماعی

اي جـز پـذیرش آن نـدارد     حیات جمعی، بلکه براي برخورداري از یـک زنـدگی مطلـوب، چـاره    

اتحـاد   ی امـام هاي اصلی تفکـرات اسـالم   ). یکی از مؤلفه52ص  ،1384نژاد،  و ایران (جمشیدي

عوامل موثر بر 

کارایی کارکنان از 

دیدگاه امام 

 علی

رسیدگی به مشکالت مالی 

 و اقتصادي زیردستان 

 مشورت

بخشش و گذشت نسبت 

 به زیردستان

 ساالري شایسته

 همنشینی با افراد سازمان

تواضع و پرهیز نکردن از 

 زیردستان

 تشویق و تنبیه

پاسخگویی به کارکنان و 

 کنترل عملکرد آنان
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ـ   ایشان،  ۀدر اندیش میان مسلمانان بود و در بیان اهمیت این موضوع،  192 ۀهمین بـس کـه در خطب

ـ فرمای د و میندان بدیل از جانب خداوند می ، اتحاد میان مسلمانان را موهبتی بینهج البالغه آگـاه  «د: ن

صر جاهلیـت، دژ محکـم   هاي ع اطاعت کشیده و با زنده کردن ارزش ۀباشید که شما دست از رشت

ارده ذگـ  وحدت و بـرادري منـت   اکه خداوند بر این امت اسالمی، ب درحالی الهی را درهم شکستید،

؛ زیـرا از هـر   کنـد تواند بهاي آن را تعیـین   کس نمی آن زندگی کنند؛ نعمتی که هیچ ۀبود که در سای

 ).192ۀ البالغه، خطب (نهج» ارزشی برتر و از هر کرامتی واالتر است

ـ یاتحاد در اند يمحورهاترین  مهم از یکی اسـت.   یو الهـ  یحفـظ مصـلحت اسـالم    یشه امام عل

خواسـت  رب بنـا ی ولند، ردکو بارها از آن دفاع دانستند  میت را حق مسلم خود یه والبا وجود آنکشان یا

  پیشه ساختند.وت کسال س 25کردند و ام نیگانه ق سه يدر برابر خلفا ،یاله

  ييجو عدالت. ۴

از جمله مفاهیم آرمانی است که بشر از ابتداي تاریخ تمدن نسبت به آن شـناخت  )justice(» دالتع«

ویـژه عـدالت    اجمالی داشته و براي برقراري آن کوشیده است. در اندیشۀ اسالمی نیز عدالت و بـه 

اجتماعی جایگاه مهمی یافته و حتی در اندیشۀ شیعی، یکی از اصـول اعتقـادي شـیعیان اسـت کـه      

سیاسـی و اجتمـاعی دارد   ۀ هاي مهمی در عرصـ  بازتاب وه بر عرصۀ خداشناسی و صفات الهی،عال

  ).10ص  ،1382(اخوان کاظمی، 

بـراى احیـاى عـدالت،    ایشـان  نیازمند شرح نیست.  ارزش و اهمیت عدالت در نظر امام على

ن سیاسـت  کـ ر تـرین  عنصر ذاتی و مهم» عدالت«، منظور آن حضرت. از نددست گرفتبه قدرت را 

سیاسی امام بدون درك مفهوم و اهمیت عدالت قابل درك نیست. در مقام عمـل هـم   ۀ است. اندیش

» دیـوان عـدالت اداري  «بود که امروزه از آن به » خواهی عدالتۀ خان«یکی از ابتکارات امام تأسیس 

ـ نظ از را خود شکایت تأسیس کردند که مردم را اي ایشان خانه. کنند تعبیر می بـه آنجـا   آن  رام و غی

نداشـتند کـه   هیچ انعطـافی   در اجراي عدالت،ایشان د. نببرند تا امام از نزدیک با درد مردم آشنا شو

 اصـلی  تمایز وجه امام دیدگاه از. کرد می ایجاد آن حضرت براي را بسیاري البته همین مشکالت

ت حکومـت را  مصـلح  ایشـان . است ستم از دوري و عدالت ها، حکومت دیگر با اسالمی حکومت

 هشـدار  چنین اشتر مالک به شان حکومتی نامۀ در و دانستند در عدالت و خودداري از ستمگري می

 و کشـور  از گریـز  به را مردم زیرا خشونت، بپرهیز؛ خشونت از و باش دادگستر همواره«: دهند می

  :فرمایند می دیگر جایی در ایشان. »خواند-فرامی شمشیر به را مردم ستم، و کشاند می وطن جالي
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ـ ن شـک،  بـی ؛ عین الوالة استقامۀ العدل فی البالد و ظهور مودة الرعیۀ و إنّ أَفضل قرّة« ن یوتریک

ـ  يد برپاداشتن عدل و دادگرکن یمرانان را خشنود مکه حک يزیچ ار سـاختن  کدر شهرها و آش

  ).53امه ن ،1379، البالغه (نهجمیان مردم است یدوست

  ييقانون گرا. ۵

ـ  »قانون« ةواژ. نیز در سایر منابع حدیثی به کار نرفته است ولبالغه  ا نهجدر  »ونقان«ة واژ لغـت،   هـاي  بادر کت

). 349، ص 13ج  ،ق1416منظـور،   تعریف شده اسـت (ابـن   »راه رسیدن به چیزي و مقیاس و معیار آن«به 

 »مـداري  قانون« از قصودم ).301ص  ،16ج  ،1378اند (طریحی،  دانسته »اصول«را به معناي  »قوانین«برخی 

اي  . بنـابراین، جامعـه  اسـت نه در جامعه و رعایـت حقـوق همـه افـراد     عادال طور به قوانین اجراي و حفظ

آحـاد جامعـه در برابـر     ۀشود که قوانین در آن کامالً رعایت شوند و همـ  گرا محسوب می مدار و قانون قانون

 ).32، ص 1375جامعه باشند (مصباح، پذیرترین افراد در  قانون مساوي و رهبران آن قانون

ژه حقـوق  یـ و بهی، حقوق عمومة شده در حوز م مطرحیمفاهترین  مهم از یکیقانون  »تیمکحا«اصل 

ـ ارز يهـا  کاز محـ  یکـی  یدارد و حتشمول  ی جهانشناخته شده است و ارزش ی،اساس  يهـا  نظـام  یابی

 منـد  قاعده و مند ضابطه معناي به »گرایی قانون«) 7، ص 1385ي، ری(مالمآید شمار می به یاسیو س یحقوق

 ياریبسـ  تبعـات  و آثـار ، پیامـدها  گرایـی  قانون. است جامعه قوام و تداومموجب  انیانس رفتارهاي بودن

  است. مقررات و قوانین رعایت متضمن اجتماعی اهداف از بسیاري تحقق و دارد جامعه براي

 سـان و نقـض  یکمردم به صورت ۀ هم يابطه برات قانون و ضیمکحا يبه معنا ییگرا قانون ،ینبنابرا

گونـاگون   يهـا  در عرصـه  ین مهم در رفتار و گفتار امام علـ یاست. اگوناگون  يها آن به بهانه نکردن

ـ امـا بـا رعا  ، بـدون گذشـت و اغمـاض   بارها آن حضرت . افته استیبروز  یات اجتماعیح ت عـدل و  ی

ـ قـانون حـافظ امن  زیـرا  ؛ گذاشـتند قانون به اجرا  مین به حرامتجاوزبرابر را در  یقانون اله، انصاف ت و ی

ض یان آنان تبعـ یو مبپردازد شهروندان  ةد بر اساس قانون به اداریم باکحاایشان . از نظر استان جامعه کی

ن یشان در همـ یز مانند آنان بداند. ایو خود را نکند  یسان تلقیکهمه را در برابر قانون . او باید ل نشودیقا

ـ ا زیـ م. هرچه از قانون و حق بـه سـود   یاز شما یکیانند هممن  ،ي مردما«د: ینمافر باره می ان شماسـت  ی

  ).445ی، ص (به نقل از سبحان» ندک یحق را باطل نمچیز چ یه، و ن استیز چنیمن ن يبرا

  د:یفرما می مالک اشترحضرت در فرمان معروف خود به آن 

 یـی گرا ). قـانون 53 ن، البالغه (نهج »نکاجرا ، یکدا نزیدور ، یسته استه باک یسکهر باره حق را در«

انتخـاب  ، قضـاوت ، المـال  تیم بیدر تقس ییقانون گرا، انیوابستگان و اطرافة از سوء استفاد يریدر جلوگ

  .داشتند يدؤکت آن سفارش میبه رعا که اماماست  يموادترین  مهم ارگزاران و نظارت بر آنان ازک

۱۰۸      ۱۳۹۵، سال هشتم، شماره اول، بهار و تابستان  

  ييگو پاسخ. ۶

ا یــآي افــراد جامعــه تــا دربــارة ایــن موضــوع اظهــارنظر کننــد کــه اســت بــرا یصــتفر »ییگــو پاســخ«

اسـتی،  (؟ ا نـه یـ عمـل بپوشـانند    ۀجامـ خود ت یولئبه مساند  توانسته ول انجام امورئرندگان مسیگ میتصم

تواننـد   یم مـ یمستقیرا غیم یه افراد جامعه به صورت مستقکن فرصت است یا یۀدر سا ).515، ص 2007

  .بخواهندپاسخ ، ه به آنها داده شده استک ییها تیولئف و مسیامر در قبال وظائوالن از مس

 در ییگـو  پاسـخ  و شـناخته  تیرسم به مردم يبرا را ومتکح انکار یتمام از سؤال حق یعلامام 

فرماینـد:   می اشتر مالک به خطاب نهیزم نیا در واند  دانسته يضرور ومتکح ايبر را مردم سؤاالت قبال

ـ ا بـا  و نکـ  انیب آنان نزد را خود عذر و دهب حیتوض مردم به اراکآش، برد ستم گمان تو بر تیرع اگر«  نی

) عـدالت  ياجـرا  نیتمـر  و( اضـت یر تـو  يبرا تو ارک نیای نک نیچن اگر ه، کدرآری بدگمان از ، آنانارک

 داشـتن  تواراسـ ، جـه ینت در و، عذر انیب در ییگو صراحت و، محبت و مدارابا  يرفتار مردم يبرا و است

  .)53 نامه ،1379، نهج البالغه» (حق راه در ها توده

 ومـت کح هنـد کـ  معتقد و دندان یم ومتکح بودن پاسخگو گرو در زین را عدالت ياجرا یعلامام 

از ایشـان   اگـر  هتصور نکنند ک دنخواه یم مردم از ،روي بدین. باشد عدالت يمجر تواند ینم رپاسخگویغ

 از را عـدالت  ياجرا ای و شوند رکمتذایشان  به را یحق حرف ای وکنند  یم سؤالکارهایش  خصوص در

 سـخن نکنیـد   گمان هرگز« د:ینفرما یشد. م دنخواه او یمنفواکنش  و یناراحت موجبخواهند  ایشان می

 رکـ ف در مـن  هتصـور نکنیـد کـ   و  ،شوم می ناراحت آن از واست  نیسنگ میبرا دییگو یم من به هک یحق

 بـه آن  عمـل ، باشـد  دشوار او بر عدالت و حق ۀعرض و دنیشن هک یسک رایز شم؛یخو دادن جلوه بزرگ

 رایـ ز د؛یـ نکم يخـوددار ، مـن  با عدل به مشورت ای و حق گفتن از ،نیبنابرا. بود خواهد تر دشوار شیبرا

 هکـ نیا مگـر ، سـتم ین مـن یا میهـا  ارکـ  در آن از و دانـم  ینم ،نمک اشتباه هآنک مافوق را شیخو شخصاً من

  ).216 طبهخ، 1379، البالغه (نهج» ندک حفظ مراـ  است من ازبیش  من بر او تکیمال هـ ک داوندخ

اسـت.  » ینیآفراعتمـاد «یی گـو  دستاورد پاسخترین  ، مهمگردد یاستنباط ممزبور ه از سخنان کگونه  آن

ـ  ،ودهـا و سـخنان خـ    نامه، ها خطبهر د ه امامکاست  يبه قدر يره علویدر س ییگو ت پاسخیاهم  یحت

در  يثرؤنقـش مـ   ییگـو  پاسـخ  يها وهیبا ش ییآشنازیرا اند؛  دهکران یز بیرا ن ییگو ح پاسخیصح يها وهیش

  از:ت است ها عبار وهین شیاترین  مهم از یدارد. برخ ینیت اعتمادآفریتقو

در پاسخ دادن سعی شود شرایطی فراهم آید که افراد بتوانند بدون دغدغه و ترس، مشـکالت و  

هاي خود را با مسئوالن در میان نهند و پاسخ مناسب دریافت دارند (ر.ك: نهج البالغـه،   ستدرخوا

  ).53نامه ،1379
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  ).65امه نك: همان، با صراحت و صداقت همراه باشد (ر. ییگو پاسخ

کـاري صـورت نگیـرد (ر.ك:     اي باشد که همگان از آن آگاه شوند؛ دوباره ـ پاسخ دادن به گونه

  .)266همان، حکمت 

 ، حسـن علـی  دیـدگاه امـام   خلقی، مهربانی و محبت همراه باشد نه با تکبر. از گویی با خوش ـ پاسخ

  ).183، ص 3ج  ،ق1405شهري،  وري در کارهاست (محمدي ري سبب بهره و ها نیکی همۀ خلق، اساس

  يريپذ تيمسئول. ۷

 ةگـران در حـوز  یت داجابـت درخواسـ  ي و بـردار  فرمـان ، ومـت کارگزاران حکـ  يریپذ تیمسئولدربارة 

اصـالت دادن بـه   پـذیري   تیمسـئول  یعنصـر اصـل  شود.  می مطرح، ارگزاران استک ةه بر عهدک یفیوظا

 البالغـه  نهجدر  یحضرت عل». ف دارمیلکد و من تیشما حق دار«ه کن معنا یبه ا ؛گران استیحقوق د

ه کـ بل، سـت یچ وجـه هـدف ن  یومت بر مردم به هکحایشان، . از نظر ندا ردهکن موضوع اشاره یبه امکرر 

 يازهـا ینبـراي تـأمین    يا لهید در جهت خدمت به بندگان خدا و به عنـوان وسـ  یه باکاست  یاله یامانت

 حضـرت آن مطـرح شـود.   ، انهیجو نه نگاه سلطه، مردم يبرا يارگزارکازمندان و با نگاه یمحرومان و ن

بلکه امـانتی اسـت   ، لیت تو حرفه نیستئومس« د:نسینو می ،جانیفرماندار آذربا ،قیسبن  اشعثدر نامه به 

تو را نسزد که نسـبت بـه مـردم خودسـرانه تصـمیم       !اي. تو در برابر ما فوقت مسئولی که به عهده گرفته

  ).5، نامه البالغه (نهجگیري و در کارهاي مهم جز به دستور عمل کنیب

 )437ح  ؛53ن  ؛105، 34خ الغه، الب نهجومت(کارگزاران حکران و یمد يریپذ تیابعاد مسئول)، 1(جدول 

زمامداران و  يریپذ تیمسئول

 5ران بر اساس نامه یمد

  البالغه نهج

  المال تیح بیو مصرف صح یاسالم ۀجامع ةادار يات برایمال يآور .جمع1

  تیامن يگانگان و برقراریشور در مقابل دشمنان و بک. دفاع از 2

  یاله يها دود و ارزشح ۀو اقام رمکسنت خدا و رسول ا يای. اح3

  آنان يارهاکاصالح در  . به سامان رساندن امور مردم و4

  با مردم و مدارا و انصاف با آنان یو فروتن ییرو . گشاده5

  الت آنانکارها و حل مشکت مردم در انجام یجلب رضا ي. تالش برا6

  ان آن دویدر فرض تعارض م يبر حقوق فرد ی. تقدم حقوق جمع7

  جامعه یزندگ يها عرصه ۀت عدالت در همیحور. م8

  ن مردم و اصالح فرهنگ آنانیموجود در ب يها ییش ناروایرایه و پکیتز، سطح دانش جامعه ي. آموزش و ارتقا9

  یو انسان ینید یت اصول و مبانیهمراه با رعا ،ها ان آزادانه نظرگاهیو ب یاسیباز س يجاد فضای. ا10

  ت خلق و استعانت از خداوند در اموریبر رضات خدا ی. تقدم رضا11

  ابعاد ۀدر هم ي. توجه دادن مردم به اعمال عباد12
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  شفافيت. ۸

مســئوالن از  اجتنـاب  و نکـردن   کاري پنهان ،»شفافیت«، با مردم زمامـدار ۀرابـطزمینۀ  در مهم دیگر ۀنکـت

مقـررات اسـت.    ن ویمطـابق قـوان   نآنـا  يو اجراگیري  تصمیم يبه معنا »تیشفاف« .مواضع تهمت است

رگـذار باشـد. در   یتأث شـان  یتواند بر زندگ می هکاست  یآزاد مردم به اطالعات یدسترس ين به معنایهمچن

  ود.داده ش ار عموم قراریفهم در اختل ه گردد و به صورت قابیته یافکد اطالعات یبازمینه ن یا

  :نویسد می مالک اشترمعروف خود به  ۀنام در امام علی

دلیـل خـود را    ،موضوعاتی متهم کردند با بیان روشـن  مردم به تو بدگمان شدند و تو را در اگر

براي خودت پـاداش   ،زیرا تو با این کار؛ با بیان دقیق برطرف گردان بیان کن و سوءظن آنها را

، به هدف خویش اي و با این عذرخواهی، اي و نسبت به مردم خود هم لطف کرده گرفته نظر در

  ).53امه ن ،1379، نهج البالغه(» اي دست یافته راه یافتن آنان به حق است، که

از شـما  را جنگـی   اسـرار بجـز  اطالعات ۀ حـق شما این است که من هم« د:یفرما می گرید يامام در جا

  ).50امه ن ،1379، البالغه نهج( »شما مخفی نکنم هیچ مطلبی را از پنهان ندارم و

حاکمان از چیزهایی است که امام برآن تأکیـد خاصـی داشـتند؛ زیـرا      شفافیت در میزان دارایی

قاعدة کلی آن است که هر قدر شفافیت بیشتري در ارائۀ خدمات عمومی وجود داشته باشد، امکان 

تواند در کاهش احتمـال وقـوع    نظارت عمومی می ،ارتکاب فساد کمتر خواهد شد. به عبارت دیگر

اب سبک زندگی متفاوت نسبت به خلفا و امـراي پـیش از خـود و بـا     فساد مؤثر باشد. امام با انتخ

نظارتی که بر رفتارهاي اقتصادي خانوادة خود داشتند، گام نخست را در مبارزه با مفاسد اقتصـادي  

هـا و امـوال خـود و     کردنـد کـه میـزان دارایـی     اي زندگی می برداشتند. ایشان در میان مردم به گونه

اي  زندگی حـاکم اسـالمی بایـد بـه گونـه      ،د همگان قرار داشت. بنابراینشان در معرض دی خانواده

باشد که در مقابل چشمان حساس و کنجکاو مردم قرار داشته و از هرگونه سوءظن و افترایی مبـرا  

زیستی را برگزیده بودند، به حاکمان و رعایاي خود نیز  خود شیوة ساده باشد. گذشته از آنکه امام

اي  دند تا میان خود و مردم فاصله نیندازند و سـبک زنـدگی خـود را بـه گونـه     کر مدام سفارش می

  دستان نشود. آمدن تهی انتخاب کنند که موجب به تنگ

  يابيل و ارزيتحل

ـ ن یاجتمـاع  يه موجودکبلندارد،  يو فرد یستیصرفاً ز یتیانسان موجود ز هسـت. اخـالق مردمـان و    ی

ن و یقـوان ي، ط نهادیازمند محین ،تیند. پرورش بشرک یم يرویپ یمنطق اجتماع یکست آنان از یز ةویش
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 ست مطلوب در جامعـۀ خـوب بـا   یوه زیتبع ش بهاسب است. انسان خوب و اخالق خوب من يها ستمیس

ه کـ  يامـر ، نـد ک یدا مـ یـ د و بسط و اعـتال پ یآ می خوب به دست یاجتماعهاي  خوب و نظامرانی  حکم

 دلیـل  به صرفاً نه حکومت ساختار علی حضرت نگاه شتند. ازار دایبستأکید  بر آن ین علیرالمومنیام

 آن از تـر  مهـم  بلکه، مردم رفاه و آبادانی و امنیت تأمین و اجتماعی و اقتصادي امور مدیریت در آن نقش

، مـردم  معنـوي  سرنوشـت  و سرشـت  و جامعـه  اخـالق  و رفتـار  گیري شکل در حکومت نقش دلیل به

  کند.   می پیدا مهمی و برجسته جایگاه

سـتن  یه چگونه زکاست  ییها تابکن یتر املکاز  یکی ید،از قرآن مجپس  البالغه نهجتاب ارزشمند ک

 يچنـان اثـر  است  یه مخصوص حضرت علک یقیدق یافکمطالب و موش یگوناگونآموزد.  به ما میرا 

 ،احـث آن م اسـت. از جملـه مب  یدر قرآن عظ یزندگهاي تمام دستور يروش اجراة رندیبرگکه درده یآفر

ران در هـر  یمـد و همه ان شده یساده ب ،ن حالینغز و در عی، ادب يا ه به گونهکت است یریمد يها روش

  .ار بندندکح به یت صحیریمد يتوانند آن را به عنوان الگو یم یسطح

 ةدیـ ه بـه عق کـ اسـت   »استصـالح اهلهـا  «، مالک یاصل يها تیاز مسئول یکی ،اشتر مالک ۀدر عهدنام

ـ ). مقصـود از ا 113ص  ،1369ي، (جعفـر   »فرمان اسـت  ين اجزایتر عظمتین و بااترپرمعن« ،یبرخ ن ی

ان روشـن  یـ ن بیـ د: از اینـ گو یمـ بارة برخی دیگـر   در ایناست. » مردم یمانیو ا یاخالق یسازندگ«ر یتعب

سـت.  یمـردم ن  يویـ و دن یو مسـائل رفـاه   يت جهات مـاد یتنها رعای اسیارگزار سۀ کفیه وظکشود  یم

د یـ مسـئول با  ی، یـک اسـالم ۀ ست. در جامعی اواساس يارهاکف و یوظاو ز جزیارشاد مردم ناصالح و 

ـ فـا نما یا یشـبرد آن نقـش اساسـ   یمردم توجه داشته باشـد و در پ  يمعنو يها نسبت به جنبه (فاضـل   دی

اصالح و رشد مـردم و بالنـده   «فه (استصالح اهلها) را ین وظیگر هم اید ی). برخ60ص  ،1374ی، رانکلن

  ).88ص  ،1368ی، (خزعل اند ردهکمعنا » ها دن ارزشرک

 »اصـالح مـردم  «، دنشمار یمبر مالک اشتردر فرمان خود به  یه حضرت علک یان اهدافیم ،در واقع

ـ ا«د: نسـ ینو یمـ  عالمه جعفـري شوند.  یگر مقدمه شمرده میدکارهاي هدف است و ترین  مهم ن فرمـان  ی

م امـور  ین هدف خود را پس از تنظیتر یاساس، است یالهۀ تافی مالکت یشخص ة یکشد میه تنظک ،كمبار

ی، اصـل زنـدگ   ياحتماع براۀ ردن عرصکو پس از آماده ـ است   یعیات طبیحۀ ه عامل ادامـ ک ياقتصاد

و  یفرهنگـ ی، حقـوق ی، اسـ یامـور س  ياپوکـ به ضرورت ت ،ن هدفیند و با اک یم یمعرف» اصالح مردم«

  ).92ـ91، ص 1387 ،ند(رنجبرک یمتأکید  املکتۀ نیدر به وجود آوردن زم یاخالق

ۀ جامعـ  يه زعامـت و رهبـر  کاست سبب ن یارگزاران به اکرفتار  یچگونگزمینۀ دقت و ظرافت در 

ه انسـان بـر   کاست  یتین مسئولیتر پرارج، شود یانجام م یومتکان حیارگزاران و والکه به دست ک ،یانسان
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، رتیبصـ ی، لت اخالقـ یفضـ ، علـم ا، تقـو ۀ د از جنبـ یت بایسئولن میداران ا عهده ،نیبنابرایرد. گ یعهده م

در گـرو   ،د. اصالح امور در هر جامعهنها باش ن انسانیاز برتر یاخالق يایگر سجایشهامت و د، تیریمد

  ق است.  یاردان و الکارگزاران ک

  يريگ جهينت

شـه  یم ریبنگـر  یکو چون ن مینک یگانگان بازگو میه از زبان بکرا  يو رهبر یتیریمد يها ار آموزهیچه بس

سـپهر   كه نامشان همواره بـر تـار  ک ین علیمنؤرالمیچون امهم یانیآشنا؛ ان داردیردار آشناکدر گفتار و 

ژه ضـعفا و  یـ و بـه  ،ش بـا مـردم  یو مـدارا  يریگ از دست، میا عدالتش خواندهة درباردرخشد.  میاست یس

 ،امـل کانسـان   یـک ب از یرق یب ییبه عنوان الگو امبریشان را پس از پیو همواره ا، میا گفته ،درماندگان

ـ ا آن بـوده درپی متر ک یول، میا نموده یش معرفیخو یو اجتماع يفرد یسرمشق زندگعنوان  به ه از کـ م ی

ـ ا« ،از مورخـان  ياریه بـه گفتـه بسـ   ایشـان بیـاموزیم کـ    یتیریمد يردارهاکپند و گفتارها و  ن یتـر  آل دهی

را بـر دوش داشـته اسـت. بـا توجـه بـه       »   رمکـ امبر ایـ س از پپـ  یخیتـار  يها ومت در تمام دورهکح

ه کـ م برد یخواه یپ ،تأمل یمکبا  ،اشاره شدآنها  ه به صورت خالصه بهکخوب رانی  ي حکمها شاخص

ـ نـد.  ردکها توجه  ن شاخصیبه ا یبه صورت عمل ،شیسال پ 1400در  یحضرت عل نـون مـا   کا یول

م. از یدهـ  یقـرار مـ   یبررسـ موضـوع  م و ینـ ک یترجمـه مـ   گـر ید يشـورها کن اصول را از یاز ا ياریبس

ح یفرهنـگ صـح   يو رهبـر  ینید يساز فرهنگ ،شان ساله ومت پنجکدر طول ح مهم امام يدستاوردها

و بـه شـهروندان    یو فرامـذهب  یانسـان  ید نگرشیمان باکحاایشان، . به اعتقاد بودن در جامعه یبر د یمبتن

، تیشـفاف یی، گـو  پاسـخ یی، جـو  عدالتایی، وحدت، ارکو  یربخشاثکت، داشته باشند. مشارحقوق آنان 

 يا بـه گونـه  ، اد شدیخوب رانی  ی حکمق اصلیبه عنوان مصاداز آنها ه ک ،پذیري تیو مسئول ییگرا قانون

 ،ارگزاران خـود کـ ان و یبه وال یفراوان حضرت عل يها ها و نامه آمده است. خطبه البالغه نهجواضح در 

؛ زیـرا  ار حسـاس بودنـد  یارگزاران خـود بسـ  کـ حضرت به سرنوشت آن ه کست مدعا ینا بر ایگو یلیدل

ـ تنبنظـام  دانسـتند.   یخـود مـ   یاسـ ین ثبـات نظـام س  یسالمت آنان را ضامن سالمت جامعه و همچن ه و ی

مناسـب در   يالگـو  یـک توانـد   یمـ گرفتنـد،   بـه کـار مـی   ارگزاران خود ک يحضرت براآن ه ک یقیتشو

  ما باشد. يامروزۀ ر جامعها د ن روشیا يریارگک به
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