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 چکيده
خوب  يحکمران يو بررس لينگارندگان درصدد تحل ق،يتحق نيدر ا

ييي  گرا نهيزم يروش - ينظر کرديالبالغه با روآن در نهج  هايو شاخص

 يکردهيا يرو نيدر بي  کيرد يرو نيي ا ل،يهستند. به دو دل يياجتماع گرا اي

هيا،  . برخالف آن1انتخاب شد:  يريتفس ميدر داخل پارادا يروش -ينظر

 ستين يدر معرفت شناس ريمتغ يو مبان يقائل به تعدد گفتمان کرديرو نيا

 «نهيزم ايبستر »مرتبط با « متن»بر خوانش  يمبن کرديرو ني. مفروضات ا2

نظيا    يمحيور  تيو اهم يو معرفت شناخت يشناخت يثابت هست يبا مبان

 نيمشخص، با موضوع ا ياجامعه ايدر اجتماع  يو فرهنگ يارزش ،ييمعنا

خيوب در نهيج    يرسند. لذا موضوع حکمرانيتر به نظر ممناسبنوشتار، 

در بستر  يمکانا و فر يزمان مطلوب فرا کامالً يالگو کيالبالغه در قالب 

تميا    منيد تيمشيرو  و وضيع   رشيو پيذ  ياسيالم  يديجامعه توح کي

شيده   ميغيرب ترسي   ياسي يس شهيمفهو  در اند نيا نيامروز يهاشاخص

 است.
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 يي.اجتماع گرا ،ييگرانهيخوب، زم ينهج البالغه، حکمران   :هاي کليديواژه
 

 . مقدمه1
و  يسسـات پووهشـ  ؤسـو در م  نيبه ا 5281که از دهه  يمهم از موضوعات يکي

اقتصـاد،   ،يو اجتمـاع  ياسـ يعلـوم س  هـا   به خصوص در رشته يعلوم انسان کيآکادم

کـه  ياست. در صـورت « خوب يحکمران»مطرح شده، موضوع  يو حقوق عموم تيريمد

  همچون: مشـارکت دادن مـردم و نهادهـا    يمهم  هاي وگيو  بر مبنا تياعمال حاکم

بـه قـانون و    هروندانقـانون، التـمام حکومـت و شـ     تيحاکم ها، ساز ميدر تصم يمدن

و ماننـد   ضيبرابر، عدم تبع ها فرصت جاديا ، ميفساد ست ،ييپاسخگو ،يمدن  باورها

کـرد  در جهـت عکـا، اگـر اعمـال       اديـ « خـوب  يحکمران»به  توانيآن باشد از آن م

حکومت، عدم تعامـ     خودسر ، مينون گرهمچون: قا هايييوگيو  بر مبنا تيحاکم

ـ » به عنـوان   يستيباشد از آن با  ناکارآمد وحکومت و مردم، فساد  ـ « بـد  يحکمران  ادي

 کرد. 

ـ  هـا،  در جهان امروز و عصر گسـترش مـردم سـا ر    گرچه خـوب بـا    يحکمران

شـده اسـت  امـا اتخـا  و      رفتـه يمطلـوب پذ  يحکومت يشده به مثابه مش ادها  ي مولفه

تواند ينم ،يجامعه اسالم کيدر  يغرب ها با خاستگاه عمدتاًو مولفه ميمفاه نيا شريپذ

ـ ي« مندتيوضـع »و  روطبـه صـورت مشـ    يسـت يبلکـه با  ،به صورت مطلق باشـد  در  يعن

 يمعرفت شناخت ميو ن ينيبجهان اي يشناخت يبا اصول و مفروضات ثابت هست  سازگار

 اسالم باشد.  

ـ بـه ا  ستميدوم سده ب مهياز ن کر آن است که  انيشا نکته سـو در خـود غـرب     ني

جهان  ميدر جهت نقد پارادا ديجد  و نوساز ييگرا نهيزم سم،يمانند پست مدرن يمکاتب

را  يسـت يبراليخوب از منظـر ل  يشک  گرفته و حکمران  و نوساز تهيگرا و سکو ر مدرن

 ياسـالم  ها جنبشبه ظهور و گسترش  توانيارتباط م نايبا چالش روبرو ساختند. در 

-در جهان و مقاومت يفرهنگ سميوناليو ناس ييگرا تيهو قا،يو شمال آفر انهيدر خاورم

   .اشاره کرد ياسيو س  اقتصاد سميبرالينول  ساز يپروژه جهان هها علي
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 قيتحق پرسش. 9

ـ  يچـه نسـبت   ،يـي اجتمـاع گرا  ايي يگرا نهيزم يو روش  نظر کردياتخا  رو با  نيب

غـرب و نهـج البالغـه     ياسـ يس شـه يخـوب در اند  ياز حکمران تلقي ها و نوع شاخص

 وجود دارد؟

 قيتحق يهاهيفرض. 1

مطلـوب در بسـتر    مدل کامالً کيخوب در نهج البالغه به صورت  ي( حکمرانالف

از جامعـه بـه     دوگانـه امـروز   ها   بند ميتقس  بر ورا ياسالم  ديجامعه توح کي

  و امـروز  يکه مدل غربـ يرح شده است  در حالط شامدرنيپ اي يدوشک  مدرن و سنت

 .طرح شده است  رسکو يستيها و مفروضات اومان شهيبر اند يآن مبتن

و  يو اسـم  يخوب گرچه به لحاظ شـکل  يحکمران  ها( در نهج البالغه، مولفهب

فسـاد   ،يـي خوب ماننـد قـانون گرا   يحکمران نيامروز ها با شاخص ييمحتوا  تا حد

جلب مشارکت مردم و مانند آن  اشـترا  دارنـد، امـا     ،ييپاسخگو ض،يعدم تبع ، ميست

ـ ياسالم و جهان ب ينيب هانج نيب  و ماهو يشناخت يهست  تفاوتها  يبه دل سـکو ر   ين

 تيـ حاکم  يـ مشروط و در   کامالً ن،يامروز ها شاخص دأييو انسان محورانه غرب، ت

خـوب   ياز حکمران  نديتواند برآيم ينيد  لذا مردم سا ر رد،گييو اسالم قرار م ياله

 شده در نهج البالغه باشد.   ميترس

 يتوسـعه و آبـادان   تيـ در نهـج البالغـه اهم   يخوب اسالم ي( گرچه در حکمرانج

 يهسـت  يگرفته نشده است، اما با اتکا بـه المامـات و مبـان    دهيناد يزندگ تيفيو ک  ماد

 -ياهـداف اخالقـ    يـ الغـه در   در نهج الب يجهت و اهداف حکمران ،ياسالم يشناخت

 - يو در شک  امت محـور اسـالم   يگروهو   سود محورانه فرد ريو غ يتکامل ، معنو

 ، و اصـول معنـو   ياله تيتحقق حاکم هماناحکومت  تيشده است. غا ستهينگر ينيد

 در جهان است. ياسالم يو متعال ياخالق

محورانـه،   نـده يآ امالًو بـه صـورت کـ    يمکـان  و فرا يزمان )ع( با نگاه فرا ي( علد

روابـ  مـردم و حکومـت،     يگيهمچون: دوسو يدر ارتباط با حکمران ينالمامات امروز

ـ    ريو نظارت پذ ها، پاسخگوييمشارکت مردم و گروه  يحکومت را در مـدل حکمران
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 گنجانده است. يخوب اسالم

 

 قيو ضرورت انجا  تحق نهيشيپ. 4

نوشـته   هـا و مقـا ت فراوانـي   ه، کتـاب ارتباط با مقوله حکومت در نهج البالغـ  در

خوب در نهج البالغه، تعداد مقـا ت محـدود و    يموضوع حکمران رامونپي اما اند  شده

 شود.يها اشاره مآن نياز اطاله کالم به مهمتر  ريجلوگ  کم هستند که برا

« حکومت در نهج البالغه ها اهداف و آرمان»با عنوان  ا محمد سروش در مقاله 

است موضوع  افتهيانتشار  5181)ع( در سال  يدر مجموعه مقا ت دانشنامه امام علکه 

و نـوع   گـاه يبا جا  ا سهي)ع( را بدون نگاه مقا يحضرت عل دگاهياهداف حکومت از د

ـ ن يکرده است. بهرام اخوان کـاظم  حيغرب تشر ياسيس شهيمفهوم در اند نياز ا يتلق  مي

 کـرد يرو نيهمـ « )ع( يامـام علـ   دگاهيـ حکومـت از د   آرمان ها» با عنوان ا در مقاله

 را داشته است. يقبل سندهينو  اسهيمقا ريو غ يحيتشر

خوب بـا   يحکمران هيتوسعه نظر»با عنوان  ا کردبچه و همکارانش در مقاله ديحم

نهج البالغـه در همـدان    شيمنتشر شده در مجموعه مقا ت هما« استفاده از نهج البالغه

خوب در نهج البالغه را مورد مطالعـه   يه طور خاص موضوع حکمران، ب5125در سال 

 اند.استفاده نکرده ييگرانهيزم گارندگانن يروش کرديقرار داده اند اما از رو

ـ ن يو آمنـه جامعـه بمرگـ     شاه آبـاد  ابوالفض  ـ نظر» بـا عنـوان    ا در مقالـه  مي  هي

مه نهج البالغه منتشـر شـده   در فصلنامه پووهشنا« نهج البالغه دگاهيخوب از د يحکمران

ـ بـه ا  يفيتوصـ  کـرد يبـا رو  عمـدتاً  يقبلـ  سـنده يهمانند دو نو مين 5129در تابستان   ني

 .انداستفاده نکرده يياجتماع گرا ايگرا  نهيزم يروش کرديموضوع پرداخته اند و از رو

ـ باورند کـه صـرف وجـود مقـا ت در ارتبـاط بـا        نيمقاله بر ا نيا نگارندگان  کي

ـ آن کـه   گـر ي کـر د  انينکته شا کند ينم گرياز پووهشگران د فيفع تکلموضوع، ر  کي

و  قيـ گونـاگون مـورد تحق   يو روش  نظر  کردهايرو اياز منظرها  توانيموضوع را م

 يهمچون: نگاه به موضوع حکمران يليبه د  قيتحق نيانجام ا ن،يداد. بنابرا قرار يبررس

ـ  مقايسـه گرا و  نهيزم  نظر - يروش کرديخوب در نهج البالغه از منظر رو  الگـو   نيب
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 .ديبه نظر رس  خوب ضرور يحکمران يو اسالم يغرب

 

 ياجمال يچارچوب نظر. 5

 گرا نهيزم يروش کرديو رو هينظر ياجمال يمعرف. 5.1

استفاده شـده   يياجتماع گرا ايگرا  نهيزم  و نظر يروش کردياز رو ق،يتحق نيا در

 کيـ همچـون: هرمنوت  هايي هيدر کنار نظر « ريتفس ميداپارا»  يدر   کرديرو نياست. ا

ـ  مي. پارادارديگيار مها، سازه انگاران ومانند آن قر پست مدرن ان،يجودگراو ،يروش  ادي

  گرااثبات ميگرا در تعارض و چالش با پارادا نهيزم  نظر - يروش کرديرو ميشده و ن

 يروشـ  ييادگرايـ ت مهـم بن قـرار دارنـد و مفروضـا    «يروشـ  گرايـي  اديبن» اي سميمدرن

و  تهـا يو سکو ر، کالن روا  بشر تيبر عقالن يشمول مبتن همچون: اصول عام و جهان

 .انددهيها از ارزشها را به چالش طلبتيواقع  جداساز

جامعـه   ايـ و متعلـق بـه اجتمـاع     يانسان به عنوان موجود اجتماع کرد،يرو نيا در

او در ارتبـاط بـا تعـامالت، جامعـه      تيـ شـود و هو يم يتلق يخاص يدتيو عق يفرهنگ

مرتب  با اجتمـاع   يو ارزش ييو نظام معنا  ريفرهنگ پذ ت،يشخص  رگيشک  ، ريپذ

از اجتمـاع مشـخص    يتلق ني. لذا اشوديم يبررس يمشخص يو ارزش يفرهنگ ،يدتيعق

ـ ادگرايبن  هـا تيـ در تعارض با اصول عام و کـالن روا       هـا سـت يمدرن اي يـ روشـ  اني

ـ . در ارديگيقرار م يو زمان ياعتقاد به ظرف مکان يسکو ر و ب  راگعق   کـرد، يرو ني

هـا و  افـراد، گـروه    از رفتارهـا، باورهـا و عملکردهـا    رهـا وتفسـي   برداشت ،ينوع تلق

ـ يبجهـان  ،ياز اجتماع مشخص مرتب  با بستر ارزش يميتابع مستق کومتح  يو هسـت  ين

 (75: 5181 پور، ياست.)براتعل يخاص يشناخت

در رفتارها باور دارنـد و   يبه کشف اصول عقالن ي )مدرنيست ها(روش انيادگرايبن

 ريقائـ  بـه تفسـ    انيـ گرا نهيها هستند  اما زمپست مدرنها قائ  به ابداع اخالق و گفتمان

مشخص هسـتند.   يو فرهنگ يدتيجامعه عق ايدر بستر اجتماع   و رفتار يقواعد اخالق

 نيـي گـرا( اخـالق و ارزشـها کـه تب     نهيزم لسوفيف نينخست ا ًوالمر )احتم ک يما دياز د

هسـتند. در نـمد    يمشخصـ  يو فرهنگـ  يکننده رفتارها هستند وابسته به اجتمـاع ارزشـ  
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 تيـ هو شـه يدارد و انسـانها هم  يو مل يخيتار ،ينيابعاد گوناگون د تيهو لور،يچارلم ت

به  يجامعه مشخص اي عجتمادر ا يو ارزش ييخود را در تعامالت و رواب  در نظام معنا

 بخشند. يم ميدست آورده و تحک

نقد  نياجتماع گرا آن است که در ع اي گرا نهيزم  شمندانيتفکر اند ي درنکته اساس

دسـترس   رقابـ  يغ تياليآن، در تالشند که خـود را از سـ   ييو فردگرا تهيمدرن ها انيبن

ـ ها، آن بر خالف پست مدرن گريبرحذر دارند. به عبارت د يمعرفت -ي  بـه نسـب  ها قائ

 هـا   انيـ و تعـدد در بن  رييـ و دچـار ت   سـتند ين يگفتمـان  يو تعدد افراط يافراط ييگرا

و  يدتيـ عق ،ييبـر نظـام معنـا    اند و معتقد به اصـول ثابـت مبتنـي   نشده يمعرفت شناخت

و  نيـ کـه د  يجوامع اسالم  برداشت برا نياجتماع مشخص هستند. ا ايفرهنگ جامعه 

 نيتواند مناسب باشد. البته ايمدهد يم  يتشک ماسال نيها را دآن يو ارزش يينظام معنا

ـ ت  اي يـ جوامع اسـالم  نيو رسوم در ب يفرهنگ  هاگرفتن تفاوت دهيناد  به معنا و  ريي

 (  59-99: 5188 پور،  )علو .ستيجوامع ن نيدر ا يارزش ها يسيتحو ت و دگرد

ـ   هالفهؤم يروش، جستجو و بررس نيبر طبق ا خـوب در   ايـ مطلـوب   يحکمران

بر اساس خوانش متن نهج البالغه در بستر جامعه  ييگرا نهينهج البالغه در چارچوب زم

تشـابه هـا    يو برخ يحکمران  هاقاب  طرح است و تشابه در شاخص  ديو توح ينيد

 يشـناخت  يو هسـت   ماهو  هاباعث شوند که تفاوت يستيها نبااز آن يدر محتوا و تلق

ــ الگــو طــرح در  ــ يحکمران ــوع تلق ــاوت ن ــااز شــاخص يو تف آن در اســالم و   ه

 .   ميريبگ دهيرا ناد سميسکو ر

 

      غرب ياسيس يها شهياند خيخوب در تار يحکمران يمفهو  و شاخص ها. 5.2

حکومـت  »بود کـه اصـطالح    يکس نيغرب، ارسطو نخست ياسيس شهياند خيتار در

  بنـد  و پا  ريفساد ناپذ اريمع تيبا محور« ت بدحکوم»را در مقاب  اصطالح « خوب

بـه کـار بـرد.     يو گروهـ   در مقاب  مصالح فرد يحکومت وحکمرانان به مصالح جمع

خـوب و   يبـه زنـدگ   دنيرا در تحقـق بخشـ   اسـت يحکومت و س نيارسطو هدف راست

 لفه هـر از چنـدگاه  ؤم نيدانست. البته ايم  و شهر يشهروندان در جامعه مدن يستيبهم
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  شـد  بـرا  مـي به کار برده  ستيآل-دهيا لسوفانيو ف شمندانيمحتوا در کالم اند نيبا هم

مـردم و    بـرا  «يعمـوم  ريـ خ» نيمثال، جان    معتقد بود هدف حکومت خوب تـام 

( توسـعه  5حکومت عبارتنـد از:   يهولمندورف سه هدف اساس ديدشهروندان است. از 

. يو رفاه عموم يتوسعه اجتماع شبردي( پ1شهروندان   فرد  ( حفظ آزاد9 يقدرت مل

و  تيـ ها عبارت از حفظ صلح، نظم، امنواسطه حکومت يو ب هيهدف اول يدر نمد برخ

-911: 5171بـود. ) عـالم،   يرفـاه عمـوم   نيمأشهروندان و توجه به ت انيعدالت در م

اشـاره کـرد کـه     ياسـ يس شمندانيحکومت در نمد اند گريبه اهداف د توانيم اي( 912

 ي. رشـد و تعـال  9ها به مطالبات آن ييافراد و گروهها و پاسخگو تي. رضا5بارتند از: ع

هـا  همـه آن  ايحداکثر شهروندان   رفاه برا نيشتري. تحقق ب1جامعه  يو اخالق يوجدان

 تي. حما1شهروندان  يو جمع  حقوق فرد نيافراد و تام تيشخص  تالو اع ي. ترق1

: 5291ولسـن،  هـا. ) آن نيتعادل ب جاديو گروه ها و ااشخاص  يجان تياز منافع  و امن

515-512) 

 کيو آکادم يخوب در محاف  علم ياستفاده از مفهوم حکمران ر،يدر دو دهه اخ اما

به صـورت محـدود،    يبود. بانک جهان شگاميپ يارتباط، بانک جهان نيدر ا افت،يرواج 

همچـون: کـاهش    ييهـا ا مولفهب  ساختار  يتعد  هااستيمفهوم را در ارتباط با س نيا

در  ياسـتفاده از بخـش خصوصـ    ، اقتصـاد حکومت در عرصه   گر  مداخله و تصد

کـردن قـانون و    نـه يو به  در عرصـه اقتصـاد   تيشـفاف  ،يو عموم  ارائه خدمات شهر

 يـي و همگرا  ضـرور  ريـ غ يعمـوم  هـا  ارانهيکاهش  ، اقتصاد  هانظارت در رقابت

 ، (  پـا از چنـد  9: 9111ناجم و هترينگتون، کار برد.) به  در عرصه اقتصاد ندهيفما

و  ياسـ يس هـا  محدود نماند و به عرصـه   اقتصاد مفهوم در برداشت صرفاً نيا ربردکا

 .  افتيگسترش  ياجتماع -يفرهنگ

ـ تعر نيتوان چنـ يمجموع، حکمراني خوب را م در و  تيـ کـرد، اعمـال حاکم   في

به هنگام  يخدمات رسان ، کارآمد ، نمندهمچون: قانو هاييشاخص  بر مبنا تيريمد

 ، ريفسـاد ناپـذ   ، ريپـذ  تيشـفاف  ، ريپـذ  تيمسـئول  ،ييدر ابعاد گوناگون، پاسـخگو 

عاد نـه و   عيتوز ، گستر تيامن ، اهتمام دولت نسبت به عدالت گستر ، رينظارت پذ
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 هـا  تيـ ظرف شيبه هنگام به شهروندان، افـما  يکا ها و خدمات، خدمات رسان يمنطق

  ساز نهيها در ابعاد گوناگون، نهاد ضيدر حکومت، رفع تبع يمنيو را  ريمشارکت پذ

 (9: 9111جوهانسـن و مـاينرز،   ) .آن مانندو   قانونمند و حقوق شهروند  ها  آزاد

مـديريت کارآمـد امـور    » يبـه معنـ    هنجـار  ديـ خوب را با د يحکمران مين يالبته برخ

در راسـتا  پيشـبرد    انونيعـد مشـروع و قـ   عمومي از طريق ايجاد يک حکومـت و قوا 

 (  1: 5222پالمبتر، کنند. )يم فيتعر« ارزش ها  اجتماعي افراد و گروهها

 ها با نهادهـا  حکمراني موضوعي است که ناظر بر نحوه تعام  دولت بيترت نيبد

اسـت و فراينـد  اسـت کـه از آن طريـق       ماتيو شهروندان و نحوه اتخا  تصـم  يمدن

کنند که چه کساني ا تصميمات خود را اتخا  و به واسطه آن مشخص ميجوامع و نهاده

: 5181انجـام برسانند.)شـريفيان ثـاني،     بهدر اين فرايند درگير و چگونه وظيفه خود را 

17 ) 

 در نهج البالغه يگرا از حکومت و حکمراننهيزم يو برداشت ليتحل . 6

در نهج البالغيه   يحکمران يوماه هاي حکومت و تفاوت لياهداف و ضرورت تشک. 6.1

 سکوالر يها يو دموکراس

ـ ا هـا  خوب در اسالم و نهج البالغه بـا مولفـه   يحکمران ها مولفه مفهـوم در   ني

  دارا  به لحـاظ مـاهو   ياشترا  وجود دارد  ول  غرب به لحاظ صور ياسيس شهياند

 شوند.يطرح م  يهستند که در جدول   ييهاتفاوت

 
 البالغه نهج در خوب يحکمران و غرب شهياند در خوب يحکمران  ها مولفه( : 5)جدول

 حکمراني خوب در نهج البالغه حکمراني خوب در انديشه غرب مولفه ها

 پايبندي به قراردادهاي اجتماعي قانون گرايي
پايبندي و اعتقاد به قوانين الهي و قراردادهاي 

 اجتماعي

شفافيت 

 اطالعات

قابل دسترس بودن اطالعات و 

 آزادي جريان آن

عات که تممين کننده سيال و آزاد بودن اطال

 است کمال انساني

 مبارزه با فساد
 و مبارزه با فساد از طريق ساز

 کارهاي نظارتي

 و مبارزه با فساد براساس شريعت  توسط ساز

 کارهاي هاي نظارتي
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ـ ياجتماع د ايبر جامعه  ي)ع( به حکومت مبتننيرالمومنيام نگرش بـا   يدتيـ و عق ين

سـکو ر   يسـت ياز مفروضات اومان ميخاص خود و متما يو معرفت شناس يشناس يهست

بـه عنـوان    يالهـ  تيـ اسالم و نهج البالغـه، حاکم  ينيو جهان ب يشناس ياست. در هست

  بـرا   و حکومت به عنوان ابـمار  تاس تيو تنها شک  مقبول حاکم آل دهيا تيحاکم

 يبـا نگـاه  و  يشناخت يهست هيشده است. از زاو يتلق ياله تيبه حاکم دنيبخش تينيع

شود نـه هـدف، لـذا    يم يو قدرت به عنوان ابمار تلق ياسيقدرت س ،اخالقي – هنجار

ـ کنـد  ياسالم را اجرا مـ  نياديبن  اصول و هنجارها ايقدرت مهم است که آ يخروج  اي

هدف از بـه دسـت گـرفتن     شانيا ، و هنجار ياخالق  ريگراستا با جهت نينه؟ در هم

 شـان يراسـتا ا  نيداند. در هميو ستمگران م نيز ظالما نيحکومت را گرفتن حق مظلوم

آگاه باشيد! سوگند به آنکه دانه را شکافت و انسان را بيافريد، اگـر حضـور   : »ندفرماييم

تساوي و 

برابري 

 شهروندان

برابري در مقابل قانون  و برابري 

شهروندي، فرصت ها و  از حيث حقوق

... 

بستر سازي و ايجاد فرصت هاي برابر سياسي، 

اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي تمامي شهروندان 

 در چارچوب شرع مقدس اسال 

 مشارکت

مشارکت شهروندان در تعيين 

سرنوشت خود از طريق انتخابات و 

تلقي از حاکميت مرد  به عنوان يک 

 اصل غيرقابل تغيير

و انسان را بر  ز آن خداست و همحاکميت ا

سرنوشت سياسي و اجتماعي خويش حاکم ساخته 

است؛ لذا مشارکت مرد  و گفتمان جمهوريت در ذيل 

 حاکميت الهي قرار مي گيرد

 پاسخگويي

پاسخگويي متقابل دولت، 

نهادهاي مدني، شهروندان و بخش 

 خصوصي در مقابل يکديگر

، پاسخگويي متقابل دولت، نهادهاي مدني

شهروندان و بخش خصوصي در مقابل يکديگر و در 

 مقابل خداوند.

کارايي و 

 اثربخشي

استفاده از تمامي ظرفيت هاي 

مادي و مديريتي براي خدمات رساني 

 به هنگا  به مرد 

استفاده از ظرفيت هاي مادي و معنوي به طور 

 کامل

 ارزش ها
ارزش هاي مادي و تالش براي 

 تعالي زندگي دنيوي

همزمان براي تعالي زندگي دنيوي و تالش 

 سعادت اخروي

مشروعيت 

 حکومت
 قانوني و مردمي –عقالني 

مشروعيت الهي براي ثبوت حکومت و 

مشروعيت مردمي براي تحقق  و اجرايي شدن 

 حکومت
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)اگر نبود( پيمانى که خداونـد از   شد وتمام نمى اورانحاضران نبود و حجّت با وجود ي

ن، بـى قـرار باشـند، هـر آينـه      عالمان گرفته که بر سيرى ستمگران و گرسـنگى مظلومـا  

   ى اولـش سـيراب   ريسمان حکومت را بر پشتش رها مـى کـردم و آخـرش را بـا کاسـه     

ـ ديديد که دنياى شـما نـمد مـن، از آبي بينـى باـم مـاده      ساختم و مىيم تـر  ارزش ىاى ب

 (. 15: 5181است.)نهج البالغه، 

 جـاد يرت از ا)ع( هـدف از حکومـت را عبـا   نيرالمـومن يام گـر يد  در جا نيهمچن

 تيـ تحقق عدالت در جامعـه و حاکم  ن،ياحقاق حق مظلوم ،يرفاه عموم تيتقو ت،يامن

خطبـه  »از سخنانشـان در کوفـه کـه بـه      يکـ يارتباط در  نيکند. در هميم يقانون معرف

)فلسـفه حکومـت   ياسالم کومـت ح هيـ هم معروف است، از جملـه اهـداف عال   «هيمنبر

دانى که جنگ و درگيرى ما براى به دست   خدايا تو مى»کنند: يم انيب ني( را چنياسالم

هاى حق و دين تو  خواستيم نشانه   آوردن قدرت، حکومت، دنيا و ثروت نبود، بلکه مى

 انهاى تو اصالح را ظاهر کنـيم تـا بنـدگ    را به جايگاه خويش باز گردانيم و در سرزمين

ات فراموش شده تو بـار ديگـر   ات در امن و امان زندگى کنند و قوانين و مقرر ستمديده

 (.571همان: «)اجراء گردد.

« منشـورنامه حکومـت  » کـه بـه   -)ع( به مالک اشـتر  نيرالمومنيدر نامه ام نيهمچن

خوب برشمرده شـده اسـت. آن    يحکمران ها  از مولفه  ابخش عمده -معروف است

خوب و مضرات  يحکمران تيو مم يدر باب ضرورت حکمران گريد  حضرت در جا

کنـد  يرا بارور مـ  ميهمه چ که وستهيحکمران دادگر از باران پ: »نديفرمايبد م يمرانحک

از نبـود   دادگريـ کار بهتر است و حـاکم ب از حاکم ستم يدرنده وحش وانيبهتر است و ح

: 5177دلشـاد،    95: 5115،ي)قضاع«مرج بهتر است. حاکم و حکومت و ادامه هرج و

72-78) 

خـود    هـا اهـداف و آرمـان   يسـخنران  کي ير کوفه ط)ع( دنيرالمومنيام نيهمچن

کـه هـدف    يکنند: بارالها! تو آگاهيم حيگونه تشر نيبه دست گرفتن حکومت را ا  برا

و تنها بدان منظور اسـت   ستين ايمتاع دن يبه فمون يابيعشق به قدرت و دست ام،يما از ق

کـه متعلـق بـه     ييهـا نيمو در سـرز  ميکه بود بازگردان ييتو را به جا نيد  هاکه نشانه

ـ     به نحو م،يرا رواج ده يتوست اصالح و آبادان ـ از ا شيکه بندگان تـو کـه پ سـتم   ني
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ي ها به دسـت فراموشـ  آن  مورد نظر تو که اجرا نيکنند و قوان تياند، احساس امندهيد

 (.571: 5181سپرده شده است در جامعه حاکم گردند.)نهج البالغه، 

هـدف حاکمـان فاسـد از بـه      نکهيا يکي  برداشت است: خطبه قاب نينکته از ا دو

ـ اشـباع غر  ،يطلبـ   برتـر  ،يابيـ همانـا کام  اسـت يدست گـرفتن ر   يو لـذت پرسـت   مهي

اهـداف، در زمـره اهـداف     ني)ع( اريحضرت ام يني( در جهان ب1: 5172 است.)اخوان،

شـده و فاقـد ارزش هسـتند. در     يتلقـ   اعتبـار   ويـ دن  ها مقامپست شمرده شده و 

 ،يانسـان  داريتوسعه پا ،يعموم  مطلوب و خوب همان همکار يغرب، حکمران اتيدبا

از  تيـ ها و حماآن ياساس  ازهايرفع ن ،و اعتماد شهروندان تيبه حداکثر رساندن رضا

و نهـج   ياسالم يني( اما در جهان ب1: 9111کافمن، است،) يعموم  ها حقوق و آزاد

اند، بلکه خود فلسـفه  گرفته نشده دها و اهداف ناديه لفهؤم نيکه ا يحال نيالبالغه در ع

ـ نيع  آن در چارچوب اسالم و برا هيحکومت و اهداف متعال وجود  بـه   دنيبخشـ  تي

 شـده  اد  يهاشده است. لذا اهداف و مولفه  يتلق  مهم و جوهر اريبس ،ياصول اسالم

و اعتبار خـود را   رنديگيبه خود م  جنبه ثانو رند،يگيقرار م  اص  جوهر نيا  يدر  

ـ از حکومـت و حاکم  يو معرفت شـناخت  يشناخت يشده هست ادي ياز تلق در اسـالم    تي

 آورند.يبه دست م

 
 تعامل و حقوق متقابل حکومت و مرد  . 6.2

نوظهـور در جامعـه     هـا و بحران  تر شدن جامعه شهردهيچيتحو ت و پ  يبه دل

نمـي   تيو کفا ستندياب  قبول نو منسوخ حکومت ق هيسو کها  ي روش گريد ، شهر

  سـاز  ميجامعه و تصـم  تيريحکومت و مردم در مد هيلذا تعام  و رابطه دو سو کنند،

رابطه متقاب  حکومت و مـردم در   در اسالم،  کر آن است که اني. نکته شاضرورت دارد

-يقـرار مـ   يالهـ  تيآن و حاکم  يحکومت و فلسفه تشک يشناخت يموضوع هست  ي 

 نيتـر   و جـوهر  نيتريبه عنوان اصل ياله تيمشروع  بر مبنا ياسالم . حکومترديگ

مشـارکت و   تيـ حکومـت بـا محور   يمردمـ  تياسـت  البتـه مشـروع    تيشک  مشروع

ـ تفاوت کـه رابطـه ا   نيگرفته نشده است با ا دهيها نادبه مردم و گروه ييپاسخگو دو  ني
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هـر دو مقولـه در    نيو هـم عـرض. بنـابرا     است نه مواز ياز نوع طول تينوع مشروع

 يهسـتند امـا در هسـت     يقاب  تحل يگرا از جامعه اسالم نهيزم يشناس يچارچوب هست

ـ  يسکو ر، بعد اله يستياومان يشناس قـرار گرفتـه و اهـداف     يتـوجه يحکومت مورد ب

 اند.قرار گرفته يتوجه يمورد ب  و بشر  ويبه نفع اهداف دن يو تکامل  معنو يمتعال

رابطـه حکومـت بـا شـهروندان      تيفيبر ک  اديز ديکأ)ع( تنيمومنراليام شهياند در

 را مـورد غفلـت قـرار      امـروز   هـا يمفهوم دموکراسـ  نتري جوهر شانيشده است، ا

کـرده و   ديـ کأسکو ر ت  هاياز دموکراس شتريبه مراتب ب يمفهوم حت نيا و بر دهدينم

 .  زدسايو ملمم م هيتوص  حقوق شهروند تيرا به رعا نحکمرانا

دوسـت  : »نـد يفرمايمـ  نياز کارگماران خـود چنـ   يکيارتباط با حقوق مردم به  در

و در جلـب   نيرتـر يو در عـدل فراگ  نيتـر  انـه يدر نمد تو در حق م مهايچ نترييداشتن

  تمنديمـردم، رضـا   يباشـد کـه همانـا خشـم عمـوم      نتريمردم گسترده  مند تيرضا

ـ    تمنديم خـواص را رضـا  اما خش برد يم ني( را از بکانيخواص )نمد  اثـر   يهمگـان ب

ـ را بـر حکومـت تحم   يني. خواص جامعه همواره بار سنگکنديم ـ . زکننـد يمـ   ي در  راي

تـر و در خواسـته    يعدالت از همـه ناراضـ    شان کمتر و در اجرا  اري يروزگار سخت

ـ  تر و به هنگـام منـع خواسـته   ها کم سپاسپافشارتر و در عطا و بخشش شانيها  رهـا دي

اسـتوار   هـا  که ستوني. در صورتتر هستنددر برابر مشکالت کم استقامت و رتريپذعذر

پا بـه   هستند،عموم مردم  ي،دفاع رهي خ  روهايو ن نيو اجتماعات پرشور مسلم نيد

( 111: 5181)نهـج البالغـه،   « تـو بـا آنـان باشـد.     اقيداشته بـاش و اشـت   شيها گراآن

را بـه    مـردم و مـردم دار    مفهوم محـور  با،يز اريبس شيفرما ني)ع( در اريحضرت ام

ـ ن از حکومـت و  يعمـوم  تيو رضـا  يبخش تيشرط مهم مشروع شيعنوان پ جـمء   مي

 کند.يمطرح م يفلسفه و اهداف حکومت و حکمران

اى مـردم! مـرا    : »نديفرماي)ع( در باب حقوق متقاب  حکومت و مردم منيرالمومنيام

شـما   حق شما بر من آن است که از خير خـواهى  بر شما و شما را بر من حقى است. اما

و  دريغ نورزم و بيت المال شما را در راه شما صرف کنم، شما را تعليم دهم تا از جهـ   

ت حق من بر شما اين است که در بيع کنم تا فرا گيريد  اما اننادانى نجات يابيد و تربيتت

 را از دست ندهيد. هر وقـت  خيرخواهى خويش با من وفادار باشيد و در آشکارا و نهان 
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 (95)همان: « اطاعت کنيد.  شما را بخوانم اجابت نمائيد و هرگاه فرمان دادم 

)حق مـردم بـر    ديـ کل و يخود به چهارحق اساس شيفرما ني)ع( در انيرالمومنيام

 مي. تنظـ 9حـاکم نسـبت بـه مـردم      يرخواهي. خ5کند که عبارتند از: يم حيحاکم( تصر

سـه حـق    شانياو پرورش مردم.  تي. ترب1 يو آموزش عموم ميتعل. 1  اقتصاد  يمسا

ـ بـه عهـد     وفـا  .5کننـد، کـه عبارتنـد از :    يمـ  انيحاکم بر مردم ب ياساس .  9 عـت يب اي

اسـت کـه    يحق يرخواهيخ ي،مردم و اقشار گوناگون نسبت به حاکم اسالم يرخواهيخ

اجابت از دعـوت حـاکم    . 1هم مردم نسبت به حاکم دارند و هم حاکم نسبت به مردم. 

 يصادق و متعهد به اسالم و اطاعت از اوامر او که امروزه به عنوان عـدم نافرمـان   ن،يمتد

 شود. يم يو کارآمد تلق ياز حکومت مشروع، قانون يمدن

عـدم   ايدر باب حقوق متقاب  و آثار اجرا  گريد يي)ع( در جانيرالمومنيام نيهمچن

 :  نديفرمايآن م  اجرا

به خاطر حکمرانى من بر شما براى من بر شما حقى قـرار داده و شـما را    خداوند»

تـرين اشـياء و در مرحلـه انصـاف      نيم بر من حقّى است. حق در عرصه وصـف، وسـيع  

مردم نسبت به بعض  يترين چيمهاست... خداوند از حقوق خود حقوقى را بر بعض تنگ

ر با هم قرار داد و بعضـى را  براب حا تديگر واجب گرداند و آن حقوق را در جهات و 

در برابر بعضى ديگر واجب نمود و بعضى واجب نگردد مگـر بـه انجـام حقـى کـه در      

برابر آن است. بمرگترين چيمى که از اين حقوق واجب فرمود حقّ حاکم بـر رعيـت و   

اى است که خداونـد بـراى هـر يـک نسـبت بـه        حقّ رعيت بر حاکم است، اين فريضه

اين حقوق را موجب برقرارى الفت و ارجمنـدى دينشـان قـرار     نموده و اجبديگرى و

داد. رعيت اصالح نشود مگر به صـالح حاکمـان و حاکمـان اصـالح نگردنـد مگـر بـه        

استقامت رعيت. پا زمانى که رعيت حقّ والى را ادا کـرد و والـى هـم حـق رعيـت را      

هاى عـدالت   شانهپا شود، ن بررعايت نمود حق ميان ايشان ارجمند گردد و راههاى دين 

ها در مجراى خود روان شود، زمان آراسته و شايسته گـردد، بـه دوام    برقرار شود، سنّت

دولت اميد رود و مطامع دشمنان به يأس مبدل گردد. ولى اگر رعيـت بـر والـى غالـب     

 ،هاى ستم آشکار گـردد  شود يا والى بر رعيت ستم کند، اختالف کلمه پيدا شود و نشانه
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هـا رهـا گـردد، از روى هـواى      ل در دين زياد شود، راههاى روشن سـنت افساد و اختال

نفا عم  شود، اجراى احکام رو به تعطيلى رود، بيمارى روانها زياد شود، در آن وقت 

مردم از تعطي  حقّ عظيم نترسند و بر انجام گرفتن باط  بمرگ وحشـت نکننـد. بـه آن    

شوند و کيفر خداوند نمد بندگان بمرگ بدکاران عميم  وهنگام است که نيکوکاران خوار 

 .(151: 5181)نهج البالغه، « گردد.

 خوب در نهج البالغه يحکمران يمولفه ها . 7
در اسالم بـا   يو نوع حکمران تيدر ارتباط با ماه  ماهو  هاتفاوت ش،يپ درگفتار

ـ  ميـ سـکو ر و ن   ها يتمرکم بر نهج البالغه با دموکراس ـ    کي  يشـاخص مهـم حکمران

 نيقسـمت، مهمتـر   نيحکومت و مردم طرح شدند، حال در ا يرابطه تعامل يعني خوب

گرا  نهيزم يروش -  نظر کرديرو خا شوند. با اتيبه اجمال طرح م گر،يد  شاخص ها

 هـا   آن بود که در شرع مقدس اسالم و نهج البالغه، مولفـه  قيتحق ها  هياز فرض يکي

 ينيبا جهان ب  خوب به صورت مشروط و در صورت سازگار يدهنده حکمران  يتشک

  اسالم قاب  قبول خواهند بود. يشناس يو هست

 

 يزيو ظلم ست يحق محور ،ييقانون گرا. 7.1
و حاکميت قانون، جوهره و روح حکمراني خـوب اسـت و بـدون آن،     قانونمند 

انونمنـد ،  حکمراني کالبـد  بـي روح، فاقـد پاسـخگويي و کارآمـد  خواهـد بـود. ق       

هـا بـه آن   ترينترين تا دموکراتيها و مديران از خودکامهحکومت مفهومي است که همه

فريبان و قدرت جويـان فاقـد   دست عوام عبهاما اين مفهوم، متأسفانه مل. جوينداستناد مي

گـرا، اهـداف تنـگ نظرانـه فـرد  و      عواطف انساني شده است، آنان بـا ظـاهر  قـانون   

نظرانه در پـا  تنگ  ظاهراً منطقي و تفسيرها  هابندها، توجيه و زدگروهي خود را با 

 (591: 5125ا،يسازند.)سردارننقاب قانونگرايي پنهان مي

ـ بـه م  يبسـتگ   باورند که قانونمنـد  نيبر ا يبرخ دارد کـه   ياعتبـار و ارزشـ   ماني

 قـانون و حـ  و فصـ      وضع و اجـرا   سازمانها، نهادها  شهروندان و حکمرانان برا

اعتمــاد و بــاور بــه  مانيــ( هــر چــه م9: 5228فابريســيوس، اختالفــات قائــ  هستند.)
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ـ باشـد، آنگـاه تما   شـتر يحاکمان و سالمت قانونگذاران و حکمرانان ب تيمشروع بـه    ي

: 5222بـارو،  شـود. ) يمـ  شـتر يب مين يمدن  مردم، گروه ها و نهادها نيدر ب  قانونمند

51 ) 

 حيجائر را بر نبود حکومت و نبود قانون تـرج  )ع( وجود حکومتنيرالمومنياگر ام

ـ ن ينيو د  ديجامعه توح کيدر بستر   بر لموم حکومت و قانونمند دهد،يم  ديـ کأت مي

و از  ردپذييآن در شک  سکو ر را نم  قانون و محتوا شانيا د،يالبته بدون ترد .کنديم

ناسـازگار   ميو قرآن کربا اسالم  نيو قوان ماتيتصم دينبا ينيجامعه د کيدر  ثيح نيا

ـ يد تيمعتقدند که غا شانيباشند. ا   و حقـوق بـرا   نيطلبـد کـه قـوان   يحکومـت مـ   ين

را بگسـترد و بـا    يتحقق احکام الهـ  نهيباشد که زم  به نحو يستيشهروندان و دولت با

ـ آ ديپد نيدر د  گردد، نه فساد  يتعط يحقوق، نه حکم نيا تيرعا از  يو نـه سـنت   دي

 مشـوي يم  متوجه مأت ي( البته با کم19: 5181بماند.)سروش، نيزم بر ياله  سنت ها

ـ   ،يکه در نهـج البالغـه، در بسـتر جامعـه اسـالم      سـنت و قـانون وجـود     نيتعـارض ب

در تعـارض بـا کتـاب خـدا و سـنت       توانـد يقانون نمـ   سو، محتوا کياز  يعنيندارد.

کـه قـانون    کنديم جابيمردم ا يعموم تيکسب رضا گر،يد  سو)ص( باشد  از امبريپ

قرآن و سنت  نکهيمشورت، عدالت و انصاف وضع شود. مضافاً ا ، با توجه به خردورز

عـدالت    به حکمرانان و مـردم بـرا   ديو تاک هي)ص( و نهج البالغه سرشار از توصامبريپ

 (  11: 5129ا،يمبارزه با فساد و مانند آن است. )سردارن ، قانونمند ت،يامن نيتام ، ورز

ـ        )ع( در اجرايعل حضرت  يقانون بـه عنـوان شاخصـه و جـوهره مهـم حکمران

 نيداشت. در همـ  حيو تصر ديهمه در مقاب  قانون و عدم نقض آن تاک  خوب بر برابر

و دور باشـد   کيـ حق را گرچه بـر نمد  شهيهم: »نديفرمايارتباط خطاب به مالک اشتر م

 انيـ حـق بـه تـو ز     رااجرا کن و اعمال خود را به حساب خداوند بگـذار، گرچـه اجـ   

ـ .«)شينـد يبه عاقبت حـق ب  شهيبرساند و هم )ع(  يعلـ  حضـرت  (587: 5171،يلنکران

کـه بـه   کرد. چنانيحقوق مردم دعوت م تيرا به رعا شيکارگماران خو وهيهمگان به و

)نهـج  « آنان در حق باشد. نيتر انهيامور نمد تو م نيمحبوبتر ديبا: »ديفرمايمالک اشتر م

 (  111: 5181البالغه، 
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دانـد و معتقدنـد کـه    يمـ  گريکـد يرا مـالزم    )ع( قانون و حق مـدار نيرالمومنيام

 951در خطبه  شانيشود. ا نيممکن است باعث انحراف از عدالت و د ييمصلحت گرا

هـا اسـت بـه    آسمان ريرا با آنچه در ز ميبه خدا سوگند، اگر هفت اقل: »نديفرمايم نيچن

ـ به ناروا بگ  ا انهيرا از مور ييکه پوست جونيکنم در ا يمن دهند تا خدا را نافرمان  رم،ي

)ع( در نيرالمــومنيام ني(. همچنــ91: 5185، )مانــدگار« نخــواهم کــرد. نيهرگــم چنــ

حق و : »نديفرمايدر نامه معروف خود به مالک اشتر م يو حق طلب  قانونمندار  راستا

آن شـخص از   هکـ نيبـه ا که  زم اسـت اجـرا کـن، بـدون توجـه       يقانون را درباره کس

 (. 157: 5181نهج البالغه، .«)ديآيبه شمار م کانتينمد

بـه  : »نـد فرماييمـ   ميبر عدالت و ظلم ست ديکأ)ع( در تنيرالمومنيام گريد  جا در

و آن  خدا سوگند! آنچه از عطاياى عثمان و آنچه بيهوده از بيت المال مسـلمين بـه ايـن    

زنان شده باشد، يا کنيمانى را بـا   هيگردانم، چه مهر ىبخشيده، اگر بيابم به صاحبش باز م

بـر او گـران آيـد،      آورد و آن کا که عـدالت  آن خريده باشند، زيرا عدالت گشايش مى

 (12)همان: «. تحم  ظلم و ستم بر او گرانتر خواهد بود. 

 

 کارگزاران ي. عدالت ورز7.2

 انيـ و اد شـمندان ياند دغدغـه بشـر،   ربازياست که از د ياز جمله موضوعات عدالت

مهـم و در واقـع،    اريمفهـوم بسـ   ايقانون، عدالت واژه  تيبوده است. پا از حاکم ياله

 تي. عدالت عام  قوام بخش و مشـروع شوديخوب محسوب م يحکمران گريجوهره د

جامعه و حکومـت   نيب يو حکومت، عام  مهم در استمرار همبستگ يبخش به حکمران

حفظ   مهم برا اريو عدالت دو ستون بس  است. قانون مندو استحکام بخش به جامعه 

 و جامعه هستند.  ياسينظام س مهيخ

  عناصر حکومت علـو  نيدو مورد از مهمتر  ميظلم ست ا  يو حق محور عدالت

را  شـان ي)ع( بود که ا يمنحصر به فرد در عل يوگيو نيو امامان معصوم )ع( هستند  هم

 سـندگان ياز نو يتعداد قابـ  تـوجه   لذاصار کرده است تا به امروز شهره همه آفاق و اع

 .  اندکرده اديتمام  يبه بمرگ شانياز ا يحيمس
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ـ   راياصالح در جامعه است. ز  )ع(، عدالت الفبانيرالمومنيام ديد از  يضعف هـا، ب

خـود   يعـ ياز خـروج امـور از حـد و انـدازه  طب     يناش  يها همگ  ها و ناکارآمدينظم

  اريـ مع نيشـود و همچنـ  ياقشار گوناگون م نيعادل در جامعه بهستند. عدالت باعث ت

از  يکـ ي شـان، ي( در نگـرش ا 197: 5181غه،مردم است. )نهج البال يعموم ريتدب  برا

 تيـ موقع نيياعمال شده بر افراد و تع يعدالت يمهم عدالت، جبران  ظلم و ب   جنبه ها

تالش و رنج : » نديفرمايمراستا  نيها است، در ااشخاص بر اساس تالش و کوشش آن

  گـر يرا بـه حسـاب د   يکن و هرگم تالش و زحمات کس ييها را شناسااز آن کيهر 

 (155همان: «)مگذار.

کـارگماران را   کـه   ميـ چ نيبهتـر : »ندفرماييبه مالک م  ا)ع( در نامهنيرالمومنيام

مردم اسـت   يآن در شهرها و آشکار ساختن دوست ييعدالت، برپا  اجرا کنديشادمان م

شـود   يو خشم خال نهياز ک  شانيکه دل ها يمگر موقع شوديمردم آشکار نم يو دوست

خود نگـاه دارنـد و     کارها  را برا شيکه زمامداران خو يمگر وقت ماننديو دلسوز نم

حکومـت تمـام    نينشمارند و نخواهند که هر چه زودتر ا نيرا سنگ نانادامه حکومت آ

کن و تالش و همـت   ادي يها را به خوبمردم را برآورده کن، آن  آرزوها نيشود. بنابرا

ـ را متحم  شده اند را  ييها يکه مورد امتحان قرار گرفته اند و سخت ياشخاص   ادآوري

کند و به تالش يم جييانسان شجاع را ته کوکاران،ين کين   کارها  ادآوريکه  راينما. ز

 (112.)همان: دينمايوادار م

 
 در مقابل مرد  يريپذ تيو مسئول ييپاسخگو. 7.7

بـدون   ييخـوب اسـت، البتـه پاسـخگو     يحکمران  برا ياتيامر ح کيي يپاسخگو

ـ . اسـت يقاب  اجرا ن  و قانونمند تيوجود شفاف  گـر يد  مولفـه در کنـار مولفـه هـا     ني

و مشـارکت    بخش بـه حکومـت و مشـوق همکـار     تيعنصر مهم  مشروع ،يحکمران

بـه   يي)ع( پاسـخگو ريحضرت ام يحکومت شهياند درست. مردم و گروه ها با حکومت ا

ـ   جـاد يا  بـرا  يشگيو هم دانيشاخص جاو کيمثابه ضرورت و   يو اسـتمرار حکمران

در  يي. پاسـخگو دانـد يحکومت مـ  يکه نبود آن را منشا تباه  مطلوب است  به گونه ا
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 اوند ر خدکارگماران در براب يي: نخست، پاسخگوشوديم انينهج البالغه به دو صورت ب

 مردم.در قبال  هاآنيي دوم پاسخگو

)انتقـاد  يکـه مطلـب و سـخن حق    ديهرگم گمان مبر: » نديفرما ي)ع( منيرالمومنيام

باشد و از آن ناراحـت شـوم و گمـان     نيسنگ ميبرا دييگو ي( که به من مشانيکردن از ا

حـق و   و عرضـه  دنيکه شن يکس رايز شم يکه من در فکر بمرگ جلوه دادن خو ديمدار

از گفتن حـق   نيتر خواهد بود. بنابرا دشوار شيعدالت بر او دشوار باشد، عم  به آن برا

را مـافوق آنکـه    شيمن شخصـاً خـو   رايز د يمکن  مشورت به عدل با من خوددار ايو 

« خداوند مرا حفـظ کنـد.   نکهيمگر ا ستم،ين منيا ميها و از آن در کار دانم ياشتباه کنم نم

  (157)همان: 

افکـار   رياز امور کشور حق مـردم اسـت و تنـو    ي)ع(، آگاهنيرالمومنينگرش ام در

. حکومت هـا  شوديحاکم شمرده م فهيو پاسخ به پرسش ها و شبهات مردم وظ يعموم

 ينيد ها  آفت در حکومت نيو اتهامات قرار دارند، ا عاتيدر معرض انواع شا شهيهم

انجامـد، لـذا آگـاه سـاختن     يم نياص  حکومت و خدشه دار کردن قداست د ديبه تهد

)ع( در ريـ کنـد. حضـرت ام   فـا يخطـر ا  نيبردن ا انيبه از م يتواند کمک بمرگيمردم م

هرگـاه مـردم تصـور کردنـد کـه تـو از راه حـق        : »نديفرمايراستا به مالک اشتر م نيهم

آشکارا با آنان سـخن بگـو، عـذر خـويش را      ، ابه آنان روا کرده يمنحرف شده و ظلم

مـردم،   انيـ ذار و با آشکار شدن در مگ آنچه که باعث بدبيني شده با آنان در ميان  رهبادر

 (.157: 5181نهج البالغه «)برهان. يآنان را از بدگمان

مردم، حق پرسـش ازحکومـت و کـارگماران را بـه       )ع( برانيرالمومنيام نيهمچن

: »... نـد يفرمايمـ از نامه خود بـه مالـک    يراستا در بخش نيو در هم شناسديم تيرسم

براى کسانى که به تو نياز دارند، زمانى معين کن که در آن فارغ از هـر کـارى بـه آنـان     

عام بنشين، مجلسـى کـه همگـان در آن حاضـر      مجلابپردازى. براى ديدار با ايشان به 

 توانند شد ... در برابرشان فروتنى نمايى و بفرماى تا سپاهيان، ياران، نگهبانان و پاسپانان

لکنت زبان سخن خويش بگويد که مـن   هراس و بى به يک سو شوند تا سخنگويشان بى

امتـى کـه در آن،    تگفـت: پـا  و آراسـته نيسـ     از رسول اهلل )ص( بارها شنيدم که مـى 

زيردست نتواند بدون لکنت زبان حق خود را از قوى دست بستاند. پـا تحمـ  نمـاى    
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گ حوصـلگى و خودپسـندى را از خـود    ها را در سخن گفتن. تندرشتگويى يا عجم آن

دور ساز تا خداوند درهاى رحمتش را به روى تو بگشـايد و ثـواب طـاعتش را بـه تـو      

چنان بخش که گويى تو را گوارا افتاده است و اگر  خشى،ب عنايت فرمايد. اگر چيمى مى

 (. 151)همان: « کنى، بايد که منع تو با مهربانى و پوزش خواهى همراه بود. منع مى
 

 يحکومت و کارگزاران حکومت يرينظارت پذ. 7.4

ها  دموکراسي و حکمراني خوب، سـطح بـا   نظـارت پـذير      از شاخص يکي

هـر سيسـتم ارتبـاط و پيونـد       مـد آاست و بين نظارت پذير  و اصالح، پويايي و کار

مســتقيمي وجــود دارد. ايجــاد، نهادينــه ســاز  و اســتمرار سيســتم تــوازن و کنتــرل از 

توانـد  نمي يهيچ نظام ز،خوب است. در دنيا  پيچيده امرو يمهم حکمران ا ه شاخص

به نظام ديگر متفـاوت اسـت    توجه به نظارت باشد اما سطح نظارت پذير  از نظامي بي

     شـود و سيسـتم  هرچه نظارت پذير  بيشتر باشد، اصالحات و رفع خطاهـا بيشـتر مـي   

 يي بيشتر به پيش رود. مد  و پاسخگوآتواند مقتدرانه و با کارمي

ـ   ييپاسخگو  )ع( برانيرالمومنيکه ام ييهااز روش يکي  شيکارگماران خـود در پ

ـ بر ارکـان حکومـت و اقـدام قاطعانـه عل     کيستماتينظارت س کيگرفت، فعال کردن   هي

        بـه مالـک    ادر نامـه  شـان يبـود. ا  يکارگماران نـاقض قـانون، عـدالت و امـوال عمـوم     

بر  شهيکن و خبررسانان راستگو و وفا پ سى.. سپا رفتار کارگماران را برر: ».نديفرمايم

دارى و مهربـانى بـا   آنان بگمار که مراقبت و بازرسى پنهانى تو از کار آنان سبب امانـت 

از آنان دست بـه   کىيسخت مراقبت کن و اگر  کتيخواهد بود. از همکاران نمد تيرع

گـواهى   مقـدار  نيکرد به هم دييرا تأ انتيخ زد و گمارش خبررسانان تو هم آن انتيخ

دارد از او بـاز پـا    اريـ کن و آنچه از اموال کـه در اخت  فريک انهيقناعت کرده او را با تاز

ــگ ــوار دار، خ  ر،ي ــپا او را خ ــاريس ــردنش      انتک ــه گ ــامى ب ــد ن ــوق ب ــمار و ط بش

 (155همان:.«)فکنيب

 

 فساد  هيمبارزه و اقدا  قاطعانه و مستمر عل. 7.5
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  ظـواهر فسـاد از    يو مبـارزه قـاطع بـا تمـام     يسوء استفاده از قـدرت عمـوم   عدم

 اي يسوء استفاده از قدرت عموم يعنيشود. فساد يخوب شمرده م يحکمران  هالفهؤم

 اريو اهتمـام بسـ    مياست. فساد سـت  يطبقات اي يگروه ، حکومت در جهت منافع فرد

و چـه در سـاحت    انيـ ت نظر و بچه در ساح يالمال و اموال عموم تيبه حفظ ب  جد

)ع( است که او را شهره همه آفـاق   يشاخص عل اريبس  هايوگياز و گريد يکيعم ، 

ـ   بيـ و اعصار کرده است. فساد باعـث تخر  و بحـران   ياسـ يس  اعتمـاد  يحکومـت، ب

ـ      ييجـدا  وشکاف  ت،يمشروع ـ انسـجام  يمـردم و جامعـه از دولـت و ضـعف و ب  اي ي

اسـالم   نيـ د ،يو فلسـف  يشـناخت  يود. در سـاحت هسـت  شيدر جامعه م ديشد ييواگرا

حکمرانان   ها و المامات مهم برا يوگياز فساد و فسق را از و  و دور يسالمت اخالق

 داند.يم

کـارگماران و دولتمـردان    اريمنابع جامعه در اخت ي)ع( معتقدند که وقتنيرالمومنيام 

 ريـ و غ يگروهـ  ،يشخصـ  ها دهاستفا  خطر وجود دارد که آنان برا نيا رد،يگيقرار م

 شـان ي( ا711: 5125و مفتون، ييرزايوسوسه شوند.)کردبچه، م يمشروع از منابع عموم

خطاب به حاکمان بر مسئله مقابلـه بـا فسـاد، عـدم      شانيهاها و نامهاز خطبه  اريدر بس

ـ کأت اريو برخـورد قـاطع بـا افـراد فاسـد بسـ       يسوء استفاده از اموال عمـوم            داشـتند:   دي

 دي( از د195همان: .«) قائ  شو يخود حق  در آنچه متعلق به مردم است برا يستينبا»

  ريدر جامعه و عام  جلـوگ  لتبرپا دارنده عدا ن،يخدا در زم نيزمامداران، ام»  شان،يا

خطـاب بـه    گـر يد  ( در جـا 919: 5117، آمد يميتم«)مردم هستند. انياز فساد در م

خـورم اگـر   يبه خدا سوگند م يهمانا من، به راست: » نديفرمايماز کارگماران خود  يکي

چنان بر تـو سـخت    اد،يز ايکم  ، کرد انتيخ يبه من گمارش کنند که در اموال عموم

نهج البالغه .«) درمانده و خوار و سرگردان شو ال،يع نهيکه کم بهره شده و در هم رميگ

 ،5181 :117 .) 

 

 يساالر ستهيشا. 7.6

ـ     يحکمران  هااز شاخص يک  ي رسا ستهيشا  يخـوب اسـت، اسـتمرار حکمران
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 شـود يامر حاص  نم نيبه هنگام و مطلوب است و ا يو خدمات رسان  مستلمم کارآمد

)ع( نيرالمـومن يخـوب از منظـر ام   يحکمران  لفه هاؤاز م يکي.  سا ر ستهيمگر به شا

     ب بـه مالـک اشـتر   خطـا  11مارههر پست اسـت. در نامـه شـ     برا ستهيانتخاب فرد شا

را انتخـاب کـن    يخود کس انيو لشکر انيمهم از سپاه اريمشاغ  بس  برا: » نديفرمايم

بـمرگ    ها بتيتلخ و ناگوار، استوار باشد و مص  آمدها شيها و پ يکه در برابر سخت

بر او ضـعف   گران،يو ضعف د يباشد که زمان ناتوان يشخص شانيرا از پا ننشاند، ا  و

ـ  گـران، يد يتفاوتيغالب نشود و بر اثر ب يناتوانو  )نهـج البالغـه ،   « تفـاوت نگـردد.  يب

5181 :112  ) 

: کارگماران خـود را پـا از   نديفرماي)ع( در نامه خود به مالک اشتر مريام حضرت

 شـگام يتـر و پ تر و پا که با تجربه  ها افرادآن نيو امتحان به کار بگمار و از ب شيآزما

در : »نـد يفرمايبه مالـک مـ   گريدر کالم د اي (155)همان: « کن. نشيمتر در اسالمند، گ

هـا،  از آزمايش به کارشان برگمار و به سبب دوسـتى بـا آن   پاکار کارگمارانت بنگر و 

مشورت ديگران به کارشان مگمار، زيرا به رأى خود کار کردن و از ديگران مشـورت   بى

اران شايسته را در ميان گروهـى بجـوى   اى از ستم و خيانت است. کارگم نخواستن گونه

اى ديـرين   ها که در اسالم سابقهآنهاى صالح، که اه  تجربت و حيا هستند و از خاندان

تر است و از طمـع کـارى بيشـتر    ترند و آبرويشان محفوظ دارند. اينان به اخالق شايسته

ـ  (155: همـان ) «.نگرنـد اند و در عواقب کارها بيشتر مي گردانرو   گـر يد  ر جـا د اي

را  ي: در انتخاب کارکنـان و کارگمارانـت، شـفاعت و وسـاطت کسـ     نديفرماي)ع( ميعل

 ( 115: 5171ن،يها.)شما الدآن  و امانتدار يستگيمگر شفاعت در مورد شا ريمپذ

 

   مشارکت. 7.7

 نـد ها در فراي خوب مستلمم مشارکت فراگير و حضور نماينده همه گروه حکمراني

مســتلمم پاســخگويي، ســالمت و شــفافيت در  ميــيم گيريهــا و نو تصــم  ســازميتصــم

عنـوان   چي)ع( بـه هـ  نيرالمومنيتصميمات، کنشها و دنبال کردن اهداف مشتر  است. ام

ـ  امديحکومت خود بر مردم بر ن  يدرصدد تحم   مـردم بـرا    کـه از سـو   يانزمـ  يحت
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را به دست   گريو د ديمرا واگذار» فرمودند:  شانيحکومت مورد استقبال قرار گرفت ا

دانـم   ... بدانيد اگر من درخواست شما را پذيرا باشم با شما آن گونه کـه خـود مـى   ديآر

دهم و اگر دست از من  گرها و اين و آن گوش نمى رفتار خواهم کرد و به حرف مالمت

من همانند يکى از شما خواهم بود. در ميـان کسـانى کـه و يـت امـور را بـدو        داريدبر

باشم. من اگر وزير شما باشم بهتر است از آنکـه   شنواتر و فرمانبردارتر مىسپاريد من  مى

 (.591: 5181)نهج البالغه، « امير شما باشم.

بـود کـه    يقـ يمفهـوم عم   )ع(، مشارکت شـهروندان دارا نيرالمومنيدر نگرش ام  

بـود.   يحکومـت از پشـتوانه مردمـ     اعتقاد امام به لموم برخـوردار   نظر  مبنا انگريب

-يمـ  حکومـت  رشيپـذ  ي دراز عوامـ  اساسـ   يکـ را يحضور و مشارکت مردم  شانيا

-ي)ع( خطاب به مالک منيرالمومني(. ام718: 5125و مفتون، ييرزايدانست.)کردبچه، م

آداب پسنديده اى را که بمرگان اين امت به آن عم  کردند و ملت اسـالم بـا   : » نديفرما

را بر هم ممن و آدابى که به سنتهاى خوب  آن پيوند خورده و رعيت با آن اصالح شدند

تـو   اىگذشته زيان وارد مى کند پديد نياور، که پاداش براى آورنده سنت و کيفر آن بـر 

ها را درهم شکستى. با دانشمندان، فراوان گفتگو کن و بـا حکيمـان فـراوان    باشد که آن

ست که در گذشـته  بحث کن که مايه آبادانى و اصالح شهرها و برقرارى نظم و قانونى ا

 (.117:  5181)نهج البالغه،  «نيم وجود داشت.

 

 يو اثربخش ي. کارآمد7.8
ـ مـردم    خـوب و مسـتمر بـرا    يمشروط به خروج ،خوب يحکمران   کارآمـد  اي

جلـب   ،يخوب، هدف حکومت بـه حـداکثر رسـاندن رفـاه عمـوم      يدر حکمران .است

ـ از حقـوق بن  تيشهروندان و حما  و معنو  ماد تيرضا شـهروندان اسـت. هـر     نيادي

خواهـد   يقـ اهداف شود آن حکومت کارا و اثربخش تل نيکه موفق به تحقق ا يحکومت

 ماتيقضـاوت و تصـم   ، حکومـت در قانونگـذار   ييبـه توانـا   يو اثربخش ييشد. کارا

ارائه خـدمات   يچگونگ نياست،  عالوه برا يمتک  در باب عدالت و قانونمند يتيريمد

آسـموگلو و  . )اسـت کـارگماران   يستگيو شا تيدهنده صالحبه همگان، نشان  يعموم
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 (91: 9111ديگران، 

: دانـد  يرا در گرو چهار عام  م ياسينظام س  کارآمد  ا )ع( در خطبهنيرالمومنيام

. تـالش  حکومـت در امـر    1. جامعـه   . اطاعـت از رهبـر  9 .. اتحاد و وحدت کلمه5

 .ياجتمـاع   ها تيها و انجام مسئول تامان  . تعهد نسبت به ادا1 .کشور  عمران و آباد

  به مالک، چهار مـورد مهـم بـرا     اشان در نامهيا ن،ي( همچن12: 5181)نهج البالغه، 

ب( مبارزه  اريآن د اتيمال  : الف( جمع آورکنديم انيحکومت ب يو اثربخش مد کارا

(  ج( کوشش مسـتمر در اصـالح امـور شـهروندان د     يو خارج يبا دشمنان اعم از داخل

 ياثربخش  برا گريد   زم و ضرور  ( از جمله مولفه ها111آباد کردن شهر. )همان: 

بـه رشـد    وهينگرش و ر،يفراگ تيامن نيحکومت در نهج البالغه عبارتند از: تام ييو کارا

 . يرفاه عموم نيتام نيو همچن  و معنو  شهروندان به لحاظ ماد يو بالندگ

 

 تيشفاف. 7.7

 رانيو اقـدامات مـد   ماتيتصـم  هيکه کل ابدييتحقق م يرتخوب در صو يحکمران

برخـوردار باشـد و از هرگونـه ابهـام و      ييبـا   تياز شفاف نييو پا يانيرده با  و رده م

ـ   يکيبه دور باشد.   کارپنهان موضـوع   ،در نهـج البالغـه   ياز وجوه و عناصـر حکمران

-ي)ع( مـ  ياسـت. علـ   يو عملکـرد کـارگماران حکـومت    انيدر ب  و حق مدار تيشفاف

بـه آنـان روا    يهرگاه مردم تصور کردند که تو از راه حق منحرف شده و ظلم: » نديفرما

آنچه که باعث بدبيني شـده بـا     آشکارا با آنان سخن بگو، عذر خويش را درباره  اکرده

)نهـج  « برهـان.  يمـردم، آنـان را از بـدگمان    انيآنان در ميان گذار و با آشکار شدن در م

 (  157:  5181غه ، البال

 
 تيامن نيمأت. 7.17

اسـت، بـه مفهـوم      جامعه بشـر   ها براو ضرورت ازهاين نياز مهمتر يکي تيامن

انتظـار مـردم و جامعـه از حکومـت،      نيهـر حکومـت و مهمتـر    فهيوظ نيمهمتر گر،يد

ـ بـه صـورت فراگ   تيـ که امن ياست به شرط تيامن  برقرار مسـتمر، برابـر و بـدون     ر،ي
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ـ  اءياغن تيامن  پا بهپا  ميضعفا و فرودستان ن تي  شود و امنحاص ضيتبع شـود.   نيمأت

بد و ناکارآمـد و   ني)ع( چنان با  است که وجود قواننيرالمومنيعنصر نمد ام نيا تياهم

)ع( نيرالمـومن ي( ام11: 5129ا،يدهـد. )سـردارن  يم تيحکومت جور را بر نبود آن اولو

ابعاد را طرح کرده اسـت   يدر تمام تيخته  بلکه امننپردا ياسيو س يجان تيصرفاً به امن

و تجار)همـان:   عيصاحبان صنا  اقتصاد تيبر امن ديکأ. ت5ها عبارتند از: آن نيکه مهمتر

ـ ابعـاد امن  گـر يد  بـرا  يبه عنوان محـافظ  ييقضا تيبر امن ديکأ. ت9( 195 )همـان:   تي

مردم و جامعـه)همان:   تيامنبه عنوان حافظان  اني. اهتمام به امور ارتش و سپاه1( 111

شـود. )همـان:   يمـ  تيـ و استبداد که مانع ثبـات و امن  يخودکامگ هيروح ي. نف1(. 112

بـر نظـم و    يمبتنـ  تيـ در نهج البالغـه امن  بيترت ني( بد11: 5185 ، ( )ماندگار111

 )ع( بوده است.نيرالمومنيهمواره مد نظر ام ياله نيقوان

 

 يريگجهينت. 8

در   يو علمـ  ياسـالم  انـه يگرا يبـوم  کـرد يبه المام اتخـا  رو  تيبا عنا ق،يتحق نيا

ارائـه    هـا بـرا  سـته يبـه المامهـا و با   تيبا عنا ميو ن رانيها و آموزش در اانجام پووهش

ـ  رانيخوب در ا يتحقق حکمران  برا  ضرور  راهبردها شـده اسـت. امـروزه     فيلأت

 ازمنـد هـا ني ها و چالشز بحراناند  لذا عبور اشدهمواجه   جد  هاها با چالشحکومت

 يبه حکمران دنيتحقق و استمرار بخش  برا  پووهشها و اقدامات جد ، نظر داتيتمه

 شده است.    اد  يهاخوب با شاخص

ـ نگارندگان تالش کردند کـه در چـارچوب    قيتحق نيا در و  يروشـ  کـرد يرو کي

ـ يگرا در بستر جهـان ب  نهيزم  نظر ـ البالغـه، ماه و بـا تمرکـم بـر نهـج      ياسـالم  ين  تي

ـ  تيآن با نوع و ماه  هاآن در نهج البالغه و تفاوت  هاو شاخص يحکمران  يحکمران

)ع( نه به مثابه  يامام عل  کنند. حکومت برا  يمردم سا ر سکو ر را تحل  در نظام ها

شـرع    جامعـه، اجـرا    و معنـو  ياخالق  در خدمت ارتقا  هدف بلکه به عنوان ابمار

ـ امن  مردم و برقرار  ازهايدر جهت رفع ن مينمقدس اسالم و  در جامعـه   يو آبـادان  تي

ـ   نيا رنوشتار ب نيما در ا دگاهيشود. ديمحسوب م ياسالم شـاخص   نيبود که گرچـه ب
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به   و در موارد يغرب، به لحاظ شکل ياسيس شهيمفهوم در نهج البالغه و اند نيا  ها

)ع( به مقوله حکومـت و   يگاه امام علاشترا  و شباهت وجود دارد اما ن ييلحاظ محتوا

ـ    يمتفاوت بـود. نگـاه امـام علـ      ماهو اظبه لح يحکمران در  ي)ع( بـه مقولـه حکمران

 يو تعال  معنو ،ياخالق ،يفرامکان ،يو به صورت فرا زمان ياسالم ينيبچارچوب جهان

 بخش به جامعه بود. 

 .شده اسـت   يانه تشکدوگ بيترک کياز  يخوب اسالم يحکمران  هالفهؤم هيمادرون

  سطح ماد ت،ياهم  و در درجه بعد  ديو توح  شک  معنوآن  در درجه نخستکه 

ـ   هامولفه هيماکه درونيدر حال قرار دارد.  ويو دن خـوب مطـرح شـده در     يحکمران

  هـا تيـ و اولو  حورخـدام   به جـا   و انسان محور سميت گرفته از اومانأغرب نش

 است. انهيجو و کمتر تکام  ينيع عمدتاً

 

 منابع

 الف. فارسي

حکوميت  ، «)ع(يامام عل دگاهيحکومت از د  آرمان ها(. »5172بهرام) ،ياخوان کاظم

 .ميي.پا57سال سوم، شماره  ،ياسالم

 ،«يجمـاعت  هـا   تيـ و هو ياسـ يس يـي گرا لتينوفضـ (. »5181) پـور، مهـد   يبراتعل

 سال ششم، شماره اول، تابستان.  ،يفصلنامه مطالعات مل

ــت 5181)ج البالغييهنهيي ــد دش ــه محم ــ  ،ي(. ترجم ــه فرهنگ ــم: موسس ــاتيتحق يق  يق

 )ع(.نيرالمومنيام

 . دفتر اول، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.ينبو رهيس(. 5179)يمصطف ،يدلشاد تهران

ـ   شـاخص هـا  (. » 5125اله)  يخل ا،يسردارن در چـارچوب    خـوب شـهر   يحکمران

جلـد   ،يخيوب شيهر   ييحکمروا مجموعه مقاالت شي. در هما«يستميس هينظر

 انتشارات صدرا. اول، تهران:

ـ يو د يمردم تيشاخص ها و نسبت مشروع(. »5129اله)  يخل ا،يسردارن حکومـت   ين
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 ، بهار.5، سال اول، شمارهفصلنامه پژوهشنامه نهج البالغه«. در نهج البالغه

، در مجموعــه مقــا ت «حکومــت  اهــداف و آرمــان هــا(. » 5181ســروش، محمــد)

اکبـر دلشـاد( تهـران: انتشـارات وزارت      ي)به کوشـش علـ   )ع(ينشنامه اما  علدا

 .يفرهنگ و ارشاد اسالم

مشـارکت شـهروند ، حکمرانـي شـهر  و مـديريت      (. » 5181شريفيان ثـاني، مـريم)  

 ، زمستان. 8، شماره فصلنامه مديريت شهري«. شهر 

 .ي. تهران: نشر ناستيعلم س يها اديبن(. 5171عالم، عبدالرحمن)

. «ريتـا نيمک ييبحران اخالق مدرن و چرخش ارسطو(. »5188محسن) ديپور، س  علو

 . سال اول، شماره اول، زمستان.يمعرفت اخالق

 هيــتوســعه نظر(. »5125مفتــون )  و زهــرا عبــاد يــيرزايو فرامــرز م ديــکردبچـه، حم 

. هنهج البالغ شيمجموعه مقاالت هما، «خوب با استفاده از نهج البالغه يحکمران

 .نايس يهمدان: انتشارات دانشگاه بوعل

قم: دفتر نشـر   )ع(.ياما  عل دگاهياز د يکشوردار نييآ(. 5171محمدفاض ) ،يلنکران

 .يفرهنگ اسالم

. قـم: انتشـارات   نهج البالغه ياسيس يها يخط و مش(.5185) محمدمهد ، ماندگار

 بوستان کتاب.
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