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 تعالیبسمه

 

 تیریمد و امامت
 .است رمؤمنانیام حکومت شگاهینما و یعلو  فرهنگ ۀنیآ البالغهنهج ۀفصلنام

 و یبشررر  عدالت یالگو  عنوان به و دهیدرنورد را هازمان و1مرزها آن ۀآواز  که یعلو  حکومت یژگیو
 و بحث ۀستیشا ییتنها به کیهر  که است یگوناگون ابعاد یدارا ،است مطرح جهان در یاسرالم تیحاکم
 برتر و ارزشررمند و نیمت یدسررتور  یاسررالم و یمردم یهاحکومت کارگزاران یبرا تواندیم و بوده یبررسرر
 .ردیگ قرار استفاده مورد
 جذب و جلب بخود را امعو ج و مندانشررریاند ،البالغهنهج در که یعلو  حکومت مهم نکات از یکی
 ار  جامعه توانست یملکوت یقدرت و یاله یاهیروح و یخداداد دانش با امام.است تیر یمد مسرلله کرده

 و زبرو  ۀصررمن به را بشررر یآرمان عدالت ،صررل  و جنگ حا  در و کرده اداره یعال یمبان و اصررو  براسررا 
 .برساند ظهور

 بپردازند، پژوهش و کاوش به آن ۀدربار  محققان و دانشرررمندان دیبا که ییهادگراهیرد از یکی لرذا
 اجرا هب عمل ۀحوز  در بلکه ،شررده مطرح گفتمان و یتئور  چهارچوب در تنها نه که اسررت «یعلو  تیر یمد»

 شررد روبرو یفراوان یهایکارشررکن و مشررکالت با  اگرچه امیر مؤمنان .هافتی تحقق جامعه در و درآمده

 نظام در اعدهق و قانون عنوان به را آن و ندک برخورد رینظیب تیقاطع و ریتدب با آنها تمام با توانسررتولی 
 .دینما اعما  و اعالم کشور یاسیس و یادار 

 تقرسم هیاپ دو نیا بر انسان یزندگ رایز  است اسرتوار جان و جسرم یۀپا دو بر یعلو  و یاسرالم تیر یمد
 به تواندیمن جامعه و بود خواهد ناتوان و ناقص ،تیر یمد قطعا   شود گرفته دهیناد دو نیا از یکی اگر و اسرت

 .برسد سعادت و رشد
 منحصر اندتو ینم مردم یزندگ رایز  ندکرد میتنظ رکن دو نیا اسا  بر را کشرور یعال تیر یمد امام

 ۀهم در هالبت و انگارد دهیناد را اخالق و تیمعنو و روح و کند اداره را آنها جسررم فقط که باشررد ینیقوان به
 .داشت نظر در را اصو  آن دیبا ،صل  و جنگ ها،بینشو فراز ،یزندگ یهاعرصه

                                                                        

کی ری تاس س  رد ا  ن ج جلبرغی. پاسخخس سخخو ن ا ندا دائ  جمه رد اسال جسخخران ج نجز  سسخخا ااز ابه ااما ری ناای س اسخخ   1
 اداشنشائ جس .1291 س  اسااز  9صومی  28هاال ن ج جلبرغی شداسئ  س فصبداای پژاهش جسسال ا 82/11/28
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 مدیریت و عدالت 
 حکومت دوران در امام. دارد یمعنو  و یانسان رکن ژهیوب رکن دو نیا به ازین تیر یمد صورت هر در

 «عدالت اصل» آن و فرمود اعالم شرامل و عام عنوان کی در را آن و داشرت توجه مهم اصرل نیا به خود
 حاکم بدون زین و کامل و جامع قانون بدون هم عدالت و ندارد یمفهوم عدالت بدون تیر یمد و اسرررت
 اکمح. سررتین ریپذامکان سررتد،یبا ریتزو و زور و زر ارباب و راناخو ژهیو و خواهانادهیز  برابر در که عاد 

 چیه و نداشررته مقدم ضررابطه بر را یارابطه چیه و نکرده توجه یگر ید زیچ به عدالت و حق جز که یعادل
 .گردد عدالت و قانون اجراء مانع نتواند او به افراد نیتر کینزد یحت ،یفرد

 و گرفته قرار خود یجا در کالن یهاتیر یمد و نظام ارکان ۀهم یطیشررررا نیچن در اسرررت یهیبد
 همه و هافکند هیسا عادالنه یفعا و دهیرسر خود حق به یآسران به مسرتعرعفان و مظلومان ژهیبو همگان

 .کند تجاوز گرانید حقوق به تواندینم یغارتگر  و ظالم چیه و افتهی یترق و شرفتیپ اجازه
 : فرمود اعالم نیچن خود کومتح آغاز در -او بر خدا درود -امام لذا

ِة ظاِلم َو ما َاَخَذ اهلُل ...»
 اْلُعَلماِء َاْن ال ُیقاّروا لََع ِکَظّ

َ
  1«...، َو ال َسَغِب َمْظلومم لََع

 تیمحروم و سررتمگر یشررکمبارگ بر که اسررت گرفته عالمان از یخدا که یعهد ،نبود اگر...»
 ...«کردمیم رها را را خالفت افسار حتما   نگذارند «صّحه» دهیدستم

  فرمودند: گرید یانیب در و
ِ  َو لَ  َواْْيَ اهلّلِ َلُ  » ِ اْلَِ

َفَنّ اْْلَْظُلوَم ِمْن ظََ َن ْْنِ َ ِ ّ َو ِاْن ََ َْ َا ا أ روِرَدُ  َمْهلََ َِّ ِ  َت اَمَِِ ََ
ََ ِِ اِلَ 
ُقوَدَنّ الظََّ

  2«َرها  
 وشناخ گرچه بسرتانم او از را حق تا را، ظالم ۀقی و گرفت خواهم را مظلوم داد که خدا به سروگند

 .دارد
 : تر یصر  آن از و

«  َ ِ   اا اُل   اْل َِ َر َِّ َا ِمْن رم
ّ ِ  اامَاِم إاّل مَا لَُ

َ
ََ  لَع ُ  لََ ِة، و   َ وِعظَِة، و االتِلَاُد   الَهّ ََ إنََّ

ْلماِن لَع رْهِللا... َلا، و إصداُر الُسّ ِقّ ّهِة، و إقامُة اَُ دوِد لَع َمْسَت ِ   3« ااْتَاُء للُسّ
 انشرریبد را پندها: ندارد داده، فرمان او به خدا آنچه جز یافهیوظ و تیمسررئول امام دیتردیب»

                                                                        

 2خطبی . ن ج جلبرغی، 1
 121هداز، خطبی . 2
 111هداز، خطبی . 3
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د،  که آنها بر را یاله حدود کند، زنده را امبریپ سررّنت. بکوشررد یرخواهیخ و حتینصرر در برسرران،
 .«برساند اهلش به را الما تیب و سازد یجار  د،یبا

 نیتر شنرو از الما تیب ۀعادالن میتقس و حدود ۀاقام و سّنت اءیاح حت؛ینصر و موعظه بر عالوه یعنی
 .است یعلو  حکومت یعال تیر یمد و عدالت مظاهر

 مبارزه در راه استقرار عدالت
 دارهشرر آنان به و کرده برخورد شرردت به قوم بزرگان و مسررئوالن با رابطه نیا در -براو خدا درود -امام

 :   دینکرد برخورد محرومان و مظلومان حقوق به متجاوزان و ظالمان به چرا که دهدیم
ُمْ » َْ ْلَق

َ
ُتْ  َو ر ِِ َة ِمْن َمْهِلَل ْهُمُ الَظَلمََ

ََ َم ََ وَن...  ََُّ ْغََََ َا َََ ة  َََ وَلََََ قَُ هَْ وَد اهلَلِ مََ لَُ ْوَن عَُ ََ ْد َََ
ْ َو قََ ِ

ْْ  ِإَل
ََُّلاِت َو َيِسُي  ، َيْعَمُلوَن ِ الشُّ ْيِدِهِيْ

َ
ُموَر اهلَلِ ِ  ر

ُ
ْسَلْمُمْ ر
َ
ُتْ  َو ر َِ ِزَم

َ
  1«وَن ِ  الَشَلَواِت...ر
 در د،ییاین خشررم به یول دینیب شررکسررته را یاله یهامانیپ که اسررت شررده چه را شررما یراسررت»
 ینید امور رأ  در که شررما یآر  د؟یدانیم عار را پدرانتان یهامانیپ شرردن شررکسررته کهیحال
 کنند فادهاست سوء شما تیموقع از تا دیداد یجا را سرتمگران که دیرسر ییجا به کارتان اّما... دیبود

 در و کنند عمل هاشبهه به تا دیکرد میتسل شرانیبد را یاله احکام و دیسرپرد هابدان را ارتانیاخت و
 ...«   زنند کام هاهو  و هاشهوت

 به دادن امکان همان شده ریتفس یروشرن به ادامه در که یاله یهامانیپ شرکسرتن که اسرت روشرن
 و یر یگیپ را آن شررّدت به امام که اسررت بدانان جامعه اریاخت ندادن و آنان مقابل در سررتادنینا و ظالمان

 .ندنمود دامقا آنان با مقابله یبرا
 و ددانیم سرررتمگران و غارتگران با قاطع مبارزه و مقابله را تیر یمد مهم یهاهیپا از یکی  امام

 نیا هک دیفرمایم صررراحت به و کندیم انیب امر نیا در را یاسررالم تیر یمد و اصررالح مظاهر نیتر روشررن
 :   قدرت اظهار یبرا نه باشدیم عدالت یفعا جادیا و مظلومان از تیحما و دفاع یبرا مهم حرکت

ة  ِ  » سَََ ََ َن ِمَها ُمَها َنُ  َلْ َيُتِن اَلِذي ََ
َ
ْعََلُ ر ََ ... َو َلِتْن ِلَ ُ الَلُلَ  ِإَنَك  ْلَنانم

 ِديِهَك َو اْْلََعاِلَ ِمْن  َد  سََُ
َمَن اْْلَْظُلوُموَن ِمْن ِعََّاِدَك َو ُتَقاَم اْْلَُعَنَلُة ِمْن ُتُدوِدَك 

ْ
أ ََ ََ ْصَاَح ِ  ِ َاِدَك،  ََ اْاِ   2«ُنْظِل

 فراچنگ و حکومت و قدرت به اقیاشرررت خاطر به جهادمان و مبارزات که یدانیم تو ایبارخدا

                                                                        

 111خطبی  هداز،. 1
 121هداز، خطبی  2.
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 تا میکن ارآشک تیشهرها در را اصالح و میبرافراز  را نتید پرچم و هانشرانه تا بلکه نبود ثروت آوردن
 «دنشو اجرا اتشده لیتعط نیقوان و رندیگ پناه و تیامن دهیستمد بندگان

 تینهادر  و عادالنه نیقوان اجراء و مظلومان تیامن ۀمقدم اصررالحات انجام و نید پرچم و هانشررانه
 .است یعلو  یعال تیر یمد

 و علماء و شررود مطرح یجدّ  طوربه دیبا که اسررت یموضرروعات نیتر مهم از یعلو  تیر یمد مسررلله
 .ندینما عرضه ایدن و کشور به برنامه ای طرح شکلبه  و نموده قیتحق آن با رابطه در محققان

 انیمجر  و مسئوالن توجه مورد است دیام و شده نگاشته راستا نیهم در فصرلنامه شرماره نیا مقاالت
   .هلشاءال انید، درآ اجرا به شیپ از شیب یاسالم یجمهور  التیتشک در و ردیگ قرار امر

 
 پرورنید نیالددجما یس


