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چکیده
تکری��م مردم در تعاملسیاس��ی از منظر نهجالبالغه در س��یرة عملی امام علی
امری برجس��ته اس��ت.این پژوهش با هدف چیس��تی و چرایی و چگونگی موضوع و
روش مطالعه دادهبنیاد و با گردآوری کتابخانهای تدوین یافته است .دادهها به روش
توصیفیتحلیلی ،تجزیه و تحلیل گردیدهاند .پژوهش نشان داد كهدر الگوی حکومتی
امام علی تکریم مردم با نگرش به کرامت ذاتی انسان و به اقتضای تکلیف انسانی
او بوده و با کشف  22شاخص از نهجالبالغه پیرامون تکریم مردم ،فرضیههای تحقیق
اثبات و این شاخصها ،ذیل چهار مقولهی «فرهیختگی»« ،حق»« ،عدل» و «عزت»
قرارگرفت .این چهار مقوله پارادایمهای نظریۀ مورد بحث را ش��کل داد .معنای این
نظریه آن است؛ در جامعهای که مردم در تعامل سیاسی با زمامدار ،از عزت برخوردار
و حق خود را اس��تیفا نمایند؛ امور متناظر به آنان ،بر بس��تر عدل جاری و زمینهی
فرهیختگی مردم فراهم خواهدگشت؛ چنین تعاملی ،بر محور تکریم استوار است.

واژگان کلیدی:

امام علی ،نهجالبالغه ،تعامل سیاسی ،تکریم و کرامت ،زمامدار ،مردم
 .1این عنوان از رساله دکتری ،آقای رضا جعفری ،دانشجوی دانشگاه پیام نور تهران(واحد جنوب) ،اقتباس و با همکاری
ِ
مشاور رساله تدوین شده است.
استاد محترم راهنما و استاد محترم
 .2دانشجوی دکتری و مدرس دانشگاه افسری امام علیrezsjafari@gmail.com 
 .3دانشیار دانشگاه امام صادق
 .4دانشیار دانشگاه فارابی
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مقدمه
در نظام سیاس��ی اس�لام ،منزلت مردم بسیار رفیع اس��ت ،چنانکه نهجالبالغه بهعنوان یکی
از مناب��ع موثق اس�لامی ،حقِّ تعیین زمام��دار را ملحق به ارادهی مردم دانس��ته؛ (نهجالبالغه،

خطبه )205و س��از و کار حکومت را ،تکیهگاهی امن ا ّما الزم برای همهی مردم ،اعم از مؤمن و
کافر میداند تا با اتّکای آن ،مؤمن زندگی مؤمنانۀ خود را سر کند و کافر نیز زندگانی خود را؛ تا

آنگاه که عمرش به سر آید؛ (همان ،خطبه  .)40در این دیدگاه ،انسان ،صرفنظر از اعتقاد ،دارای
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ِ
قرائت از انس��ان ،نه موجودی ابتر ،که موجودی ممتد در مسیر مبدأ تا
کرامت اس��ت ،چراکه
معاد ،برخوردار از روح الهی؛ امانتدار خداوند ،مسجود فرشتگان؛ مختار و آزاد ،خردمند و قادر
به ش��ناخت حق و باطل است؛ (همان ،خطبه )1و به خاطر همین خصائص ،خداوند متعال او را
مزیَّن به خلعت کرامت نموده و در وصف او فرموده است« :و َ لَقَد َک َّرم َنا بَ ِنی آ َدم»؛ (االسرا.)70 /
برایناس��اس ،شخصیت انسان ،بما هو االنسان ،منصرف از عوارض خارجی و باورهای باطنی،

دارای کرامتذاتی است.
«تکریم» انس��ان،
در ن��گاه آرمانگرای امامعل��ی ،نیز نظر به به همین کرامت ذاتی،
ِ

دارای جایگاهی بلند بوده و در تعاملسیاس��ی ،بهطور ویژه مورد تأکید است .خو ِد «کرامت»
هم ،از نگاه آنحضرت ،ش��أن واالیی دارد ،چنانکه در تش��بیهینغز ،کرامت را رویشگاه نبوت
رسولاهلل(ص)دانس��ته؛ (نهجالبالغه ،خطبه  )94و برترین کرامت را نیز تقوا برش��مرده و فرموده
استَ « :
لاَك َر َم َكال َّتق َْوى»؛ (همان ،حکمت .)113

ا ّما کرامتی که امام از آن یاد میکند ،با توجه به تکلیف انس��انی قابل تبیین اس��ت؛
یعنی ،انسان از آن جهت م َک َّرم است که مکلَّف است؛ لذا ،تکریم انسان به معنای رهایی او در
دامن هوسها و غوطهخوردن در میان تمنیات شیطانی و نفسانی نیست؛ چه ،برای پاسداشت
تِانس��انی ،هم بر هدایت مداوم مردم در جهت خودمهاری  تأکید؛ (همان ،خطبه  ،193نامه
کرام 

 ،12نامه  ،56حکمت  242و .)..و هم س��از و کارهای حکومتی را برای حفظ کرامت انس��انها و
جلوگیری از آلودگی و تجاوزگری آنان ،الزم میداند؛ (نهجالبالغه ،خطبه .)40
اهمیت و ضرورت تحقیق

انج��ام این پژوهش از آن رو دارای اهمیت اس��ت که اوالً یک الگوی تعاملی کام ً
ال اس�لامی،

مبتن��ی بر آموزههای علوی ،می��ان زمامدار و مردم را در حوزۀ سیاس��ت ارائه مینماید؛ ثانیاً
تحقیقی در این س��طح بهطور گسترده ،ش��فاف و جامع  ،تاکنون در این زمینه انجام نگرفته

به گونهای نظاممند و سامان یافته طراحی نکرده است .بنابراین ،اهمیت تحقیق از آن روست
ک��ه با طراحی الگوی تکریم مردم در تعامل سیاس��ی ،صیانت از کرامت انس��انی را از جهات
مختلف در این تعامل ،مورد تأکید قرار داده و مصادیق و شاخصهای تکریم انسان را از منظر
نهجالبالغه ارائه مینماید.
درصورتی که الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی با قابلیت پیادهسازی موفق در پذیرش
و اجرا  ،به عنوان الگویی کارآمد و پاس��خگو به نیازهای نظام اس�لامی در تعامل سیاس��ی با
مردم ،تدوین و ارائه نگردد ،به یقین نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران از درون با مشکالت
عديده مواجه خواهد ش��د؛ همچنانکه از اول انقالب تاکنون در ادوار مختلف مش��کالتی را به
خاطر فقدان چنین الگویی تجربه کرده است .ضمن آنکه فرصتهای کلیدی ایجاد شده برای
ارائه الگو به کش��ورهایی که در جریان بیداری اس�لامی قرار گرفتهاند و از نظام اسالمی ایران
مطالباتی در این حوزه خواهند داشت را از دست خواهد داد.
اهداف تحقیق:

ه�دف اصل�ی :طراحی الگوي جام��ع ،قابل اجرا و نظاممند تکریم مردم در تعامل سیاس��ی
براساس نهجالبالغه و تبیین مفهوم تکریم انسان و ارائۀ شاخصهای آن با توجه به آموزههای
نهجالبالغه نیز از اهداف جانبی این پژوهش است.
سؤالهای تحقیق:

سؤال اصلی :تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهجالبالغه چه الگویی دارد؟

سؤال فرعی« :تکریم مردم» در تعامل سیاسی در نهجالبالغه چه معنا و چه شاخصههایی دارد؟

فرضیههای تحقیق

فرضیۀ اصلی :نهجالبالغه با نگرش به کرامت ذاتی انس��ان و نگاه عمیق معرفت ش��ناختی،
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و این پژوهش میتواند ویژگیهای برجس��تۀ نهجالبالغه را از این حیث بيش از پیش نمایان
سازد .ثالثاً هیچ مصدری ،الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی بر اساس تعالیم نهجالبالغه را
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مولفههاي بینشی و روشی خاصی راجع به مردم ارائه میدهد که بر اساس آن میتوان ،الگوی
جامع و نظاممند تکریم مردم در تعامل سیاسی را طراحی نمود.

فرضیۀ فرعی :از دیدگاه نهجالبالغه ،انس��ان از آن جهت محترم اس��ت و باید موضوع و
متعلَّق تکریم باشد که در مدار هستی ،شأنی واال و جایگاهی رفیع در اساس آفرینش دارد و
آفریدگار عالَم ،او را بر بس��یاری از موجودات دیگر تفضیل بخش��یده است .پس؛ تکریم انسان

از منظر نهجالبالغه ،به س��بب کرامت ذاتی او در گردونۀ تکوین اس��ت و شاخصهایی را برای
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تحقق تکریم انسان ارائه نموده است.
ب��ا توجه به نمایهای که از اه��داف کلی و نگاه غایی بحث ارائ��ه گردید ،تحقیق حاضر با
هدف تبیین شاخصهای نهجالبالغه دربارۀ تکریم مردم در تعامل سیاسی با رویکردی سراسر
تحلیلی در قالب الگو ،س��اختار آن متش��کل از شش بخش«پیشینه ،تعاریف ،روش ،چرایی و
چگونگی تکریم ،ترتّب تحلیلی و نتیجه گیری» است.
پیشینه
با جستار در میان سایتهای الکترونیکی مرتبط با موضوع چون پایگاه نهجالبالغه ،اهلالبیت،
امامت ،علوم انس��انی ،نشر آثار امام خمینی(ره) ،حوزه و ،...نیز با تتبع در پژوهشهای سامان
یافتهی متناظر به بحث در مجالت و سامانههای دانشگاهی و تحقیقاتی ،چند تحقیق مشابه
مطالۀ حاضر دیده شد که به اختصار معرفی میگردند:
اخوان کاظمی( ،)1379در مطالعهای آرمانهای حکومت را از دیدگاه امام علی بررسی
و طی آن  10آرمان را از آرمانهای حکومتی آن حضرت برشمرده و «حفظ کرامت انسانی»
را ذیل آرمان هش��تم معرفی نموده اس��ت .علی خانی( ،)1386در پژوهشی جایگاه دشمنان
و مخالفان را در نگرش سیاس��ی امام علی بررس��ی نموده و در آن بر شاخصهایی چون
احت��رام به آزادی و اندیش��ه مخالفان ،ع��دم توهین و هتك حرمت ،ع��دم تعرض به توهین
كنندگان ،نفیخش��ونت و خونریزی و اخالقم��داری در جنگ از منظر امام تأکید نموده
است .احمدی( ،)1386در مقالهای ،آزادی و مسئولیت را از دیدگاه نهجالبالغه پردازش نموده
که ضمن آن ،با بررس��ی آزادی انسان از ابعاد مختلف ،بر تکلیف انسانی بشر تأکید نموده که
به بهانه آزادی نباید از آن تخطی نماید .مهریزی( ،)1392طی نگارشی با عنوان «نهجالبالغه؛

قرائت انسانی از حکومت» ،بر جهت نمایی اخالق انسانی در حکومت از منظر نهجالبالغه تأکید
کرده اس��ت .نورایی و سلیمانی( ،)1392درمطالعهای ،کرامت انسان را در سیرة امام رضا
بررسی و طی آن ،برخورداری از صبغة توحیدی ،سازگاری با دیگر آموزههای اخالقی ،اعتدال
انسان دانستهاند .طباطبائی( )1394در مقالهای با عنوان «کرامت انسان در سخن و سیرۀ امام
علی ،»کرامت ذاتی انسان را ،هدیهای الهی بر جامعه بشری دانسته و نمودهای ارج نهادن
به کرامت  ذاتی انس��ان را در سخن و سیرۀ امام علی تبیین کرده است .ربیع نیا()1394
نیز ،طی مقالهای ،کرامت انس��ان در حکومت امام علی را مطالعه و اعطای پارهای حقوق
شهروندی را به مردم از مصادیق کرامت برشمرده است.
تعاریف
در ه��ر پژوهشعلمی ،پ��ارهای واژهها در فرایند انتقال پیاماصلی به مخاطب ،نقش��یمحوری
دارند که این واژه ها ،با توجه به قابلتعریف یا قابل اندازهگیری بودن ،به ترتیب« ،مفاهیم» و
«متغیرها»ی تحقیق نامیدهمیش��وند .هرچند با دو اعتبار میتوان برخی واژهها را هم مفهوم
و هم متغیر نامید؛(پلتو .)72 ،1375 ،مهمترین مفاهیم و متغیرهای این پژوهش ،همان واژگان
کلیدی هستند که ذیل چکیده ذکر شدهاند که مفهوم شناسی دقیق آنها ،مستلزم تحقیقی
جداگانه اس��ت ،اما مفهوم اصلی بحث را که «تکریم» اس��ت به اختصار تعریف نموده و برخی
مفاهیم دیگر را به منابع اصلی آن ارجاع میدهیم:
امام علی ،به تعبیر صاحب تاریخ بغداد ،مناقبش اش��هر از آن اس��ت که ذکر گردد و
فضائلش اکثر از آن تا احصا ش��ود؛ (خطیب بغدادی /بیت��ا ،)133/1/اما به قدر تمهید بحث باید
گفت که آن حضرت ،نخستین گرونده به اسالم؛ (نهجالبالغه ،خطبهی  131و رامیار،)365 ،1389 ،
مالزم حق؛ (ترمذي /بیتا633 /5 /؛ حاکم نیش��ابوری /بیتا135 /3 /؛ ابن عس��اکر448 /42 /1415 /
و ،)...از ج��ان پیامب��ر و جان پیامب��ر از او؛ (الخوارزمي ،بیتا ،)32 ،همراه پیامبر(ص)؛ (ابنس��عد/

1405ق ،)168 /8 /اعلم ا ّمت بعد از نبی(ص)؛ (الخوارزمی ،بیتا ،)82 ،دارای والیت واجب الطاعة 
بر امت؛ (متقی هندی /بیتا )614 /11 /و مش��اور امین خلفای َسلَف بود؛ (ابنابىالحديد1378 /ق/
 .)9 /33امیرالمؤمنین ،پس از قتل عثمان توسط شورشیان در  35هجری با بیعت عمومی
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و میانهروی ،برخورداری از ضمانت اجرایی درونی و جامعنگری را مهمترین ویژگیهای کرامت
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مردم به خالفت انتخاب؛ (نهج البالغ ،نامه  )1و در سال  40هجری بهدست عبدالرحمنبنملجم،
به شهادت رسید؛ (جعفری 23 ،1374 ،و :پیشوایی.)21-7 ،1387 ،
ی ُمرسلی است مشتمل بر خطبهها،
نهجالبالغه ،به معنی«راه روشن بالغت» ،نام منبعروای 

نامهها و حکمتهایی از امامعلی ،که سیدرضی آنها را گزینش و در سال400ق گردآورده
بده ،بیتا2 ،؛ ش��هیدی ،1374 ،ز ،کا) .تعامل[ 1ت َ م ُ] را دهخدا« ،با یکدیگر داد و ستد
اس��ت؛ ( َع ُ

کردن»  معنا کرده است؛ (دهخدا.)10 / 753 /1341 /
فصلنامه النهج  /شماره / 48بهار95
64

زمامدار ،2کسی است که زمام ادارۀ امور جامعه و حکومت را به صورت مطلق در دست دارد
و تمام فرامین و دستورات حکومتی از سوی او صادر یا به وسیلۀ او تنفیذ میشود.
مردم ،3آن دس��ته از افراد جامعه هس��تند که باید مورد رعایت زمامدار قرارگیرند و با این
مالحظه است که امیرالمؤمنین این دسته را «رعیت» نامیده و والت خود را به مراعات آنان
سفارش نموده است؛ (ر .ک :نهجالبالغه ،نامههای  5و 53؛ نیز؛ ر .ک :الراغب االصفهانی1427 ،ق.)357 ،

تکریم  4و کرامت در لغت ،از ریش��ۀ (ک.ر.م) و در معانیای چون منزلت ،شرافت ،ارزش،
بزرگ��واری ،مقام و جایگاهخاص آمدهاس��ت .ابنمنظور ،کریم را کس��ی میداند که از هرگونه
آالیش��ی که درجهت مخالفتالهی اس��ت دور و وجود او جامع انواع متعد ِد خیرات ،شرافتها
و فضائل باش��د؛ (ابن منظور1408 /ق .)75/ 12/راغب ،وصف(کرم) را برای خداوند ،اسمی برای
إحس��ان و إنعا ِم ُمتجالی او  بر مخلوقات و برای انس��ان ،اسمی برای اخالق و افعال پسندیدۀ 
«إن َأکرمکم عنداهلل اتقیکم»؛ (الحجرات،)13 /
ظاهری او در محاسنکبیره میداند ،چنانکه آیۀ َّ
مش��عر بر آن است؛ چه ،تقوا ،شریفترین امرانسانیاس��ت که وجهاهلل مقصد آن است؛ (راغب

اصفهان��ی .)707 ،1427 ،اما نوع دیگری از کرامت« ،کرامت ذاتی»یا«کرامت تکوینی»اس��ت که
انس��ان را واالتر از بس��یاری از مخلوقات خداوند 5،حتی مالئک قرار میدهد؛ بهطوریکه که
السوا
آدمی را مسجود فرشتگان نموده و این ،ودیعتی الهی است که در میان تمام انسانها علی ّ
1. Intraction
2. Ruler
3. People
4. Respect
 .5این مفهوم را آیۀ  70از سورۀ اسرا به دست میدهد.

وجود دارد و امام ،نو ِع انسان را به آن سبب دارای کرامت دانسته است؛ (نهجالبالغه ،خطبه .)1

روش
در این پژوهش ،از روش نظریه پردازی داده بنیاد( )Grounded theoryاستفاده میشود .این
روش ،مجموعهای از شيوهها براي توسعه دادن نظريهاي استقرايي در مورد يك پديده است؛
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ابزار س��نجش مفاهیم ،تحقیق دارای روایی بوده و نظر به اینکه دادههای تحقیق در ش��رایط
مساوی ،نتائج نسبتاً یکسان خواهد داد ،از پایایی الزم برخوردار است.
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(نیومن)234 ،1997 ،؛ از مطالعۀ پدیدههای روزمره ناشی میشود و بر مبنای یافتههای تحقیق،
فرمولی نظری از واقعیت  میسازد؛ (اشتراوس و کوربین .)24 ،1990 ،بنابراین ،با توجه به جامعهی
مورد مطالعه که نهجالبالغه و اس��ناد خطی و الکترونیکی مرتبط با آن اس��ت ،نکات کلیدی
دادهها به روش گردآوریِ کتابخانهای و فیش برداری اس��تقصا و کدگذاری ،سپس با مقایسۀ
کدهای احصا شده ،چند نکته که اشاره به یک جنبۀ مشترک داشتهاند ،عنوان یک مفهوم 1را
به خود گرفته ،آنگاه مفاهیم همجهت ،یک مقوله را رقم زده و مقولهها نیز به کمک قضایا در
قالب الگوی «تکریم مردم در تعامل سیاسی» متجلی گردیدهاند .ضمناً ،تجزیهوتحلیل دادهها
نیز ،به روش توصيفيتحليلي( ،)Descriptive analyticبوده است .بنابراین ،با توجه به وثاقت

چرایی و چگونگی تکریم انسان از دیدگاه نهجالبالغه
هم��هی مکات��ب ،برآنند الق��ا نمایند ک��ه آنچه میگویند ،هماناس��ت که ضامنس��عادت و
تضمینکنندۀ کرامتانسان است؛ در این میان ،نگاه انسان شناختی هر مکتب تعیین کنندۀ 
ش��اخصهای کنشگر در برابر انسان در احوال مختلف اس��ت .آنچه در اینمطالعه موردنظر
اس��ت ،تبیین جایگاه تکریم در تعاملسیاسی از منظر نهجالبالغهاس��ت .بنابراین ،الزم است
نخست چرایی تکریمانس��ان ،از منظر امیرالمؤمنین روشن؛ آنگاه ،چگونگی آن با معرفی
شاخصهای «تکریم» در تعاملسیاسی تبیینگردد.
الف)چرایی تکریم انسان

از دیدگاه امام علی ،انسان از آن جهت محترم است و باید متعلَّق تکریم باشد که در مدار

مفاهیم این تحقیق ،شاخصهای تکریم هستند.
.1
ِ

هستی ،شأنی واال و جایگاهی رفیع دارد و خدای هستی ،این موجود را بر بسیاری از موجودات
برتری و تفضیل بخشیده است .پس ،دلیل تکریم انسان در منطق امیرالمؤمنین ،کرامت
ذاتی انس��ان در گردونۀ آفرینش اس��ت .از همین روس��ت که آن حضرت نه خود و نه هیچ
کارگزاری را مجاز نمیداند که حریم انس��انی را نادیده انگاشته ظلم یا اهانتی حتی به فردی
غیر مسلمان روا دارد؛ (ر .ک :نهجالبالغه ،نامه  .)53آن حضرت ،ترکیب مختلط انسان از ترکیبات
ارزشمند ،بهویژه دووجهی بودن ساحت آدمی از ماده و معنا را ،موجب کرامت ذاتی او دانسته
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روح متعالی خود آراسته؛ فرقان حق
که صورتش را خداوند بهزیبایی سرش��ته و سیرتش را با ِ
را از باطل بهوی داده و به سجدۀ مالئک مخصوصشگردانده؛ (ر .ک :همان ،خطبه  .)1ازهمینرو،
بهای انس��ان را جنت برش��مرده و توصیه نموده که خود را کمتر از آن نفروشد( :همان ،حکمت

456؛ ابن ابى الحديد1378 /ق 173 / 20 /و عبده /بیتا .)241 / 4 /ضمن آنکه اختصاص مردم به
دین اسالم و بعثت پیامبر اکرم(ص) را نیز از باب تکریم بشریت از سوی خداوندتعالی دانسته
زیرا اس�لام ،اسم سالمت و پاکی و آیین آن ،مستجمع وجوه مختلف کرامت است؛(نهجالبالغه،

خطبه  .)152ایشان در کالم ارزشمند دیگری ،آفرینش آسمان و زمین را در جهت روزیرسانی
و تأمینمصالح انسان تحلیل فرموده است؛ (نهجالبالغه ،خطبه  .)143این مالکها از نهجالبالغه در
تحلیل و تعلیل کرامت انسان ،راز چرایی کرامت انسان را از سویی و تکریم آدمی را در سیرۀ 
مولیالموحدین ،از سوی دیگر تبیین مینماید.
ب) چگونگی تکریم انسان در نهجالبالغه
اما اینکه حضرتامیر چگونه از تکریم انسان پاسداری مینمود؟ مالحظۀ پارهای فرامین
حکومتی آن حضرت ،بهعنوان زمامدار جامعه در موقعیتهای مختلف ،یا رس��ائل ایش��ان به
کارگزاران و دستوراتش��ان در میادین نبرد ،کافیس��ت تا اهتم��ام آن امامبزرگوار را درجهت
پاسداش��ت کرامتانسان و تکریمانسانیت روشننماید .بر ایناساس  21 ،شاخصه از مهمترین
مصادیق تکریم انس��ان از نمونههای رفتاری و فرامین آن حضرت ،مستفاد و اغلب مستند به
نهجالبالغه به شرح ذیل تبیین شدهاند:
 اقامۀ حق در جامعهحق ،گرچه س��نگین ا ّما گوارای طبع س��الم و حقطلب بشر اس��ت؛ (نهجالبالغه ،حکمت )376و

هر آنچه مالئم طبیعت بش��ر باشد ،تکریم انس��ان و هر امر خالف طبع او ،عدم تکریم انسان
تلقیمیش��ود .از این رو هرجا که امری انس��انی در کالم امام جاری میش��ود ،ملحق به
حق میگردد ،نظیر آنچه که راجع به حقوق متقابل زمامدار و مردم بیان فرموده؛ (نهجالبالغه،

نموده؛ (همان ،نامهی  .)31یا در فرمانمالک ،اقامۀحق در میان مردم را ،به عنوان امری موجب
دوام دول��ت توصیه؛ (هم��ان ،نامهی  )53یا در نامهای ،ابنعباس را به احیای حق و اطفای باطل
س��فارش؛ (همان ،نامهی  )66و یا در کالم دیگری ،ایضاً به عبداهللابنعباس ،إمارت بر مردم را از
آب بینی بز ،کم ارزشتر دانسته مگر آنکه بتواند با  آن ح ّقی اقامه یا باطلی دفع کند؛ (همان،

ِ
پاسداشت همین مؤلفه از سوی
خطبهی  .)33حتی پذیرش خالفت در برههای پرآشوب نیز در
برترین مردم هم در نظر او ،کسی بود که در
آن حضرت قابل تحلیل است؛  (همان ،خطبهی .)3
ِ
دوراهی عمل به حقّ و باطل  ،عامل به حق باش��د اگرچه زیان بیند و از باطل دوری گزیند،
هرچند سودی از کف ن َ َهد؛ (همان ،خطبهی .)125
 عدالت پیشگیعدالت ،گوهر گمش��دۀ انسان و «از آرمانهای بش��ری در طول تاریخ بوده و هست».؛ (فروزنده،

برترین
 )1388،199و تمام پیامبران الهی ومصلحان بشری ،به دنبال تح ّقق آن در جامعه بودهاند.از
ِ
ش��اخصهای تکریم مردم توسط حکومتها که توازن در جامعه را درپی دارد ،عدالتپیشگی
زمامدار اس��ت ،چنانکه عدم آن میتواند ش��ورش مردم و ناخش��نودی آنان را موجب گردد و
ناَبيه؛(نهجالبالغه ،حکمت  )476و چندین جا از عهدنامهی مالک؛
ام��امدر حکم انتصاب زيادب 
(همان ،نامهی  )53این اصل مهم را مورد تأکید قرار دادهاست .این شاخص را هیچ فرد منصفی،
در مورد علی انکار نمیکند و جایگاه آن در نهجالبالغه نیز ،بهعنوان دفتری گویا از زندگی
سراسر عدل امام ،بسیار رفیع است؛ چه ،آن حضرت ،عدالت را به موجب استقرار هر چیز
در مجرای شایستهاش میدانست؛ (نهجالبالغه ،حکمت  ،437ابن ابى الحديد1378 /ق 145 /17 /و:

همو ،85 /20 /عبده /بیتا )238 /4 /و پس از بيعت عمومی مردم ،1آنان را در دادگستری خود
ن َمسلمه ،اسامة بن زیدبن حارثه ،عبداهلل بن عمر،
 .1به استثنای برخی از بزرگان صحابه ،نظیر سعدبن ابی وقاص ،محمدب 
حسان بن ثابت و...؛ (ابن اعثم کوفی1372 ،ش 395 ،و :شیخ مفید1377 ،ق)117 ،
ّ
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خطب��هی  34و  .)216ی��ا در وصیتی به امام مجتبیراجع به رعایت حق برادر مؤمن تصریح
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به یاری طلبید؛ (نهجالبالغه ،خطبهی  .)136زیرا س��تاندن داد ستمدیده را از ستمپیشه اساسکار
میشمرد؛ (الدیلمی1398 ،ق ،68 ،نهجالبالغه ،خطبهی )224و قول عدل را نزد حاکم جائر ،فضیلتی
واال قلم��داد مینم��ود؛ (نهجالبالغه ،حکمت  )374و والیان را ب��هادارۀ همۀ امور ،حتی تجارت  ،بر
اساس داد فرمان میداد؛ (همان ،نامه .)53
 صداقت با مردمفصلنامه النهج  /شماره / 48بهار95

از دیگر ش��اخصهای تکریم مردم از س��وی زمامدار ،صداقت با مردم و کتمان نکردن حقایق
جامعه از آنهاست .دروغ نگفتن حاکم به مردم خود ،بهواقع رعایت مرتبۀ واالیی از تکریم آنان
اس��ت؛ از این رو امام علی ،در نخس��تین خطبه حکومتی در جمع مردم ،خود را مکلف
نمود که چیزی حتی به قدر سر سوزن از مردم کتمان نکند و کمترین دروغی به آنان نگوید؛
(نهجالبالغ��ه ،خطب��هی  .)16در جای دیگری از همان خطبه ،وجودش را گروگان کالمش و خود
را پایبن��د صداقتش میکند .آن حضرت ،همچنین روحیۀ صداقت را به حاکمان س��فارش و
این کار را ،موجب پرورش باطنی حاکم و رفق و مهرورزی با مردم از یکس��و و گس��یل مردم
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در مس��یر حق از س��وی دیگر میدانس��ت؛ (نهجالبالغه ،نامهی  .)53و عدم صداقت با مردم را به
هر شکلی مذموم میدانست ،چنانکه معاویه را بارها به خاطر این صفت رذیله سرزنش و با او
کارزار نمود؛  (نهجالبالغه ،خطبهی  ،51خطبهی  200و.)...
 امانتداریاساس��ی تکریم مردم ،وظیف��ۀ خود و همۀ
حض��رت عل��ی ،امانتداری را بهعن��وان رکن
ِ
کارگزارانش میدانس��ت و همواره در همۀ امور آنرا توصی��ه مینمود .حکومت و امارت را به

چشم امانت مینگریست و امانتداری در امور مربوط به آن را بیش از هرچیز دیگر مورد توجه
ق��رار میداد .اگر کمترین بیتوجهی و یا ر ّد پایی از خیانت در امور حکومتی مییافت ،بهطور
جدی و فوری با آن برخورد مینمود؛ چنانکه در نامهای به اش��عثبنقیس ،حاکم آذربایجان،
ّ
ب��ا امان��ت خواندن حکومت و  امان��تدار توصیفکردن حاکم ،او را ب��ه امانتداری و دقت در
حف��ظ امانت فرم��ان داد؛ (نهجالبالغه ،خطبهی  .)5یا خطاب به پس��رعمش ،عبداهلل ابن عباس،
که بر بصره إمارت داش��ت و برخی کارگزاران دیگر ،برخورد عتابآمیز مش��ابهی نمود؛ (ر .ک:

نهجالبالغه ،نامه ،40نهجالبالغه ،نامهی 71 ،41و .)...البته س��ازوکار نظارتی را نیز به کارگزاران خود
ارائه میداد که بر کار مدیران میانی و فروتر نظارت نمایند تا احتمال لغزش و خطا و خیانت
حد ّ
اقل کاهش دهند؛ (همان ،نامه .)53
در دستگاههای دولتی را به ّ

در جامعۀ انس��انی ،کمتر چیزی ب��ه میزان نگاه تبعیضآمیز زمام��دار و عوامل او به مردم،
شکنندۀ حریم تکریم مردم است و امام علی،در احوالی حکومتجامعه را در اختیارگرفت
که بسیاری از ارزشها رنگ باخته ،عصبیت جاهلی به متن جامعه برگشته و حقایقاسالمی
جاهلی
اس��تحاله ش��دهبود .لذا پس از قبول خالف��ت ،وضعیت جامعۀ آن روز را ب��ه جامعۀ
ِ
آغاز بعثت رس��ولاهلل(ص) تش��بیه و با إخب��ار از تغییرات اصالح گرایان��ۀ آینده ،مهمترین
رویک��رد اصالحی خود را رفع تبعیض از جامعه عنوان نمود؛ (همان ،خطبه  .)16اگر امام،
جامعه را به همان حال وا میگذاش��ت تا ویژهخواران  به ویژهخواری ادامه ،زیادهخواهان به
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 -رفع تبعیض

خواستههاش��ان رس��یده و غاصبان إمارتها در امیری ابقا گردند ،هیچجنگی بر او تحمیل
نمیشد ،چنانکه دو نبرد بزرگ جمل و صفین در همین راستا قابل تحلیل و ارزیابی است.
اما ایشان درنخستین اقدام ،ضمن تقسیم بیتالمال بهمساوات ،همگان را درگرفتن امتیازات
عمومی برابر گرفت و دفاتری که از عهد خلیفۀ دوم تهیه و اس��امی افرادی خاص به منظور
دریافت س��رانۀ ویژه در آن ثبت و اسامی برخی دیگر با رویکردی کام ً
ال تبعیض آمیز ،از آن
حذف ش��ده بود را امحا کرد؛  (الکلینی ،بیتا )61 /8 /و میان مردم با هر تیره و نژادی فرق یا
امتیازی قائل نشد؛ (ر .ک :همان.)69 ،

 تقسیم بالسویۀ اموال عمومی(بیت المال)السواء اموال عمومی در میان مردم است
ش��اخص دیگر تکریم در تعامل سیاسی ،تقسیم علی ّ

که یکی از سه اقدام اساسی بود که امام علی درآغاز حکومت ،به شیوۀ رسولاهلل(ص)بر آن
همت گماشت؛ (ابن هالل ثقفی ،بیتا)17 ،؛ چه ،ساماندهی بیتالمال و تقسیم بالسویۀ آن میان
مردم ،الغای امتیازاتویژهی خواص و تعیین ُوالت به جای والیان فاقد صالحیت ،اقدامات اولیۀ

آن حضرت بود که برخی تحت«ادارۀ کشور ،حقوق مردم و بیت المال»؛ (شمس الدین)193 ،1361 ،
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از آن ی��اد کردهان��د .ابن عقدۀ کوفی ،نقل نموده ،علی در نخس��تین روز خالفت خود با
ایراد خطبهای خطاب به مردم ،همۀ آنها را در بیت المال مس��اوی توصیف و پاداش پارسایان
را موکول به قیامت دانس��ت؛ (ابن عقده ،بیتا .)91 ،در روز دوم خالفت درخطبهای مفصل اعالم
نمود ،هر آنچه که عثمان به ناروا به کسانی بخشیده باز خواهدستاند ،حتی اگر کابین همسران
کرده یا با آن کنیزکانی خریدهباشند؛ (نهجالبالغه ،خطبه  .)15ابنابیالحدید از کلبی نقل نموده،
پس از این خطبه ،فرمان داد همۀ س�لاحهای س��رای عثمان را که برای تسلط بر مسلمانان
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قیمتی زکاتِ در تصرف او را به بیتالمال بازگرداندند .نیز فرمان
بکار بردهبود ،ضبط و شتران
ِ

داد اموالی که عثمان به صورت پاداش به کسان خود داده بود ،برگردانند ،شمشیر و زره او را
بگیرند و اموال دیگر و سالحهایی که از آنها بر ضد مسلمانان استفاده نشده بود ،برای ورثهاش
باقیگذارن��د .اما تأکید فرمود از تصرف همۀ اموال ش��خصی عثمان که در خانهاش و جاهای
دیگر داشت ،خودداری گردد؛ (ابن ابی الحدید.)269 /1 /1378 /
تأمین معیشت و رفاه عمومی
فراه��م نمودن اس��باب معاش و رفاه م��ردم در حد کفافِ حیات انس��انی ،یکی از بارزترین
جلوهه��ای تکریم مردم اس��ت که زمامدار و کارگ��زاران باید به عن��وان دغدغۀ اصلی خود
به آن بنگرند؛ چه ،اگر این مهم تحقق نیابد ،دیانت و اخالق ،انس��انیت و ش��رافت ،عزت و
کرامت هرگز تحقق نخواهدیافت .چنانکه پیامبر گرامی اس�لام(ص) یکی از اس��باب کفر را

ون ُك ْفراً»؛ (الکلینی /بیت��ا /306 – 307 /2 /ح  .)4امام
�ر أَ ْن يَ ُك َ
فق��ر دانس��ته و فرمودهَ « :كا َد ال ْ َف ْق� ُ

علی نیز ،تأمین معیش��ت و رف��اه را درحد کفاف برای تمامی اقش��ار جامعه ،از اهداف
اساس��ی حکومت میشمرد و آن را موجب آس��ایش و آرامش میدانست و میفرمودَ « :من
لی بُ ْلغ َِة ِ
الک َف ِ
الد َع ِة»؛ (نهجالبالغه ،حکمت  .)371آن
بو َأ خَ ْف َ
ض َّ
اف َفقَد ِان َت َظ َم َ
الراحةَ ،و َت َّ
ِاق َت َص��ر َع َ
حضرت در حوزۀ حکومت خود ،نیازهای ضروری معیشت مردم را تأمین و در راه فقرزدایی

از جامعه میکوش��ید؛ به طوری که در حکومت آن حضرت ،کسی نبود مگر آنکه نان گندم
میخورد ،س��رپناه داش��ت و از آب فرات مینوشید؛ (ابن شهرآش��وب .)99 /2 /1405 /ایشان،
همچنین والیان را فرمان میداد که در فراوانی ارزاق عمومی بکوش��ند و رفاه بیشتری برای
مردم فراهم نمایند؛ (نهجالبالغه ،نامهی .)53

 عدم تحمیق مردمبسیاری از حکومتهای گذشته و حال دنیا ،درصدد بودهاند که مردمان خود را یا در بیخبری
سیاس��ی قرار دهند و یا با انواع فریب و دروغ ،آنان را از حقایق دور و با بهرهگیری از سیاست
امیرالمؤمنین ،سیاس��ت سه دستۀ ناکثین ،قاسطین و مارقین بود؛ (همان ،خطبه  )3که
امامعلی ضمن روش��نگری به مردم و افش��ای چهرۀ واقعی ایشان ،باب حقیقت را برمردم
میگش��ود .اما خود ،جز اس��رار جنگ ،چیزی از آنان نمیپوش��اند؛ (همان ،نامه  .)50مراجعه
به بخش��ی خطبهها یا مرسالت امامعلی به معاویه یا به دیگران راجع به معاویه و خدایع
او ،کفایت کننده بر درک این ش��اخص راس��تین امام است که هیچگاه درپی بهرهجستن
از ش��بههافکنی و حقیقتپوش��ی از مردم نب��وده بلکه همواره در جه��ت فرهیختگی مردم و
آگاهیبخشی حتی دشمنان کوشیدهاست؛ (ر.ک :همان ،خطبههای،84 ،66 ،61 ،55 ،54 ،50 ،3 ،2 :
238 ،208 ،200 ،125 ،121؛ نامهه��ای،44 ،39 ،37 ،32 ،30 ،28 ،22 ،17 ،14 ،11 ،10 ،9 ،7 ،6 ،1 :
 78 ،73 ،65 ،64 ،58 ،55 ،51 ،49 ،48و :دلشاد تهرانی.)667 -910 ،1392 ،

مداقه در آن بیش از هر س��خنی
صاح��ب مروج الذهب واقع��های تاریخی نقل نموده که ّ
گویای فریبکاری معاویه است؛ وی ،حکایت مردی کوفی را باز میگوید که سوار بر شتر نری
در دمش��ق بوده و مردی ش��امی متعرض او شده میگوید :این ماده شتر مال من است که در
صفین به چنگ زده ای! حکمیت به معاویه میبرند و معاویه از مرد شامی شاهد میخواهد و
مرد شامی پنجاه شاهد آورده به نفع او گواهی میدهند .معاویه ،شتر نر را به اقتضای شهادت
به مرد ش��امی میدهد و دوبرابر بهای آن را درهم و دینار به مرد کوفی داده به وی میگوید:
برو و به علی بگو! معاویه با صد هزار به جنگ او خواهد آمد که شتر ماده را از شتر نر تشخیص
نمیدهند؛ (مسعودی /بیتا.)31-32 /3 /
 آزاد گذاشتن در بیعتدر تعامل سیاس��ی ،یکی از جلوههای تکریم مردم ،پرهیز از اجبار و تحمیل خود یا دیگران به
آنان بهعنوان زمامدار اس��ت .حضرتعلی ،با آنکه به لحاظ تشریعی امام منصوب از جانب
رس��ول اهلل(ص) بر امت بود و نصوص معتنابه و متقن روایی در جای خود گواه آن اس��ت؛ با

الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهجالبالغه

«تحمی��ق» ،درجهت وصول به اهداف خود بهکارگمارند .نش��انۀ بارز این سیاس��ت در زمان
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انتخاب خلیفۀ اول توسط خواص و تبعیت عوام ،به تحریک برخی چون عباس و ابو سفیان در
اقدام جدی درجهت بازپسگیری حق خود وقعی ننهاد؛ (نهجالبالغه ،خطبهی .)5حضرت هرچند
از باب احتجاج ،صحابه و خلیفه را به محقبودن خود متذکرشد ،لکن با مالحظۀ امر مهمتری
چون صیانت از اسالم و جلوگیری از تفرقه در میان امت ،از حق خود چشم پوشید تا آنکه پس
از قتل عثم��ان ،مردم با او بیعتنمودند؛ (نهجالبالغه ،خطبه 137؛ همچنین ر .کُ :خ َطب ،136،،54 ،3

 229 ،205و نامههای  54 ،6 ،1و .)...در اینهنگام نیز رویگردانان از بیعت را نظیر سعدبنابیوقاص،
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حسان بن ثابت؛ (شیخ مفید1377 ،ق،
محمدب 
ن َمسلمه ،اسامة بن زیدبن حارثه ،عبداهلل بن عمر و ّ

 ،)117مجبور به بیعت نکرد .چنانکه در پاس��خ عمار که خواهان احضار آنها بهمنظور گرفتن
بیعت بود ،فرمود« :انه ال حاجة لنا فیمن الیرغب فینا»؛ (ابن اعثم کوفی1372 ،ش .)395 ،و مالکاشتر
را که اصرار بر اخذ بیعت از آنان به هر وجهی ،حتی توسل به زور داشت ،فرمود« :بَل أد ُعهم َو
رأیُهم الذی هم علیه».؛ (دینوری1960 ،م :)143 ،آنان را به حال خود وا میگذارم و نظرش��ان هر
چه هست ،همان است که برآنند؛ (ر .ک :دلشاد تهرانی.)256 -260 ،1392 ،

 ارتباط مستقیم با مردماز دیگر ش��اخصهای تکریم مردم ،پرده نش��ین نبودن حاکم و محش��ور بودن با مردم است.
آنگونه که امام علی ،در میان مردم بود تا بیپرده و بیواهمه سخنان خود را به گوش وی
رسانند .به والیان نیز سفارش مینمود که از احتجاب با مردم بپرهیزند و بدون حضور نگهبانان
با مردم دیدار ،تا بتوانند بیهراس و بدون لکنت زبان با والی خود س��خن گویند( .نهجالبالغه،

نامه  .)53در حکومت ایش��ان ،مردم از چنان آزادی بیانی برخوردار بودند که بیپروا مکنونات
و عقدهه��ای درونی را واگش��وده حقیقت امر را از آن حض��رت مطالبه و امام با حلم باب
حقایق بر آنان میگش��ود و ابهام از خاطرشان میزدود؛ چنانکه ،پس از ایراد نخستین خطبه
در کوف��ه ،ابوبُردة بن َعوف اَزدی ،ک��ه از طرفداران عثمان بود(المنقری1403 ،ق ،)5 ،با تعریضی

بر آن حضرت ،علت کش��ته شدن یاران سران جمل را پرسید و امام ،با شکیبایی ،کشتن
کارگزار خود و بیش از هزار نفر از پیروانش به دست آنان ،نقض عهد ،شکستن بیعت ،نپذیرفتن
سخن حق و حکم کتاب خدا ،رد مصالحه و عدم پذیرش ترکمخاصمه از سوی سران جمل و
پیروانشان را دلیل کشتهشدن آنان برشمرد و با این دالیل محکم ،از ابوبرده رفع تردید و او به

درک حق اعتراف نمود؛ (همان ،ابن ابی الحدید1378 /ق 104 /3 /و المحمودی1397 /ق.)421 /1 /

 قدرشناسی و جزادهییکی از راههای تکریم مردم ،قدرشناس��ی از خدم��ات آنان و جزای نیک دادن به تالش آنها
را همواره احس��اس نماید .رفتاریکه میتوان آنرا بهعنوان یک ش��اخص در تعامل سیاس��ی
امامعلی با مردم مشاهده نمود؛ چنانکه پس از واقعۀ جمل ،چون مقر حکومت را به دالیل
بیشتر نظامی(ر .ک :دلشاد تهرانی )665-671 ،1392 ،از مدینه به کوفه منتقل نمود ،در بدو ورود،
مردم آن دیار را که سهمفزونتری در انهزام فریبخوردگان جمل داشتند ،طیخطبهای ستود
و از آنان قدرشناسی نمود1؛ (ر .ک :ابن ابی الحدید1378 ،ق)103 /3 /؛  چه ،وقتی امام به قصد
فرونشاندن غائلۀجمل از مدینه خارج شد ،جز هفتصدتن از مهاجرین و انصار همراه او نشدند؛
(ابن شدقَم المدنی1420 ،ق .)240 ،بنابراین ،عمدهقوای سپا ِه بیستهزارنفری حضرت را در جمل
مردمان کوفه تشکیل میدادند؛ (مسعودی /بیتا.)344 /2 /

 صیانت از عزت مردمامیرالمؤمنین ،در همه حال بر حفظ کرامت مردم اهتمام داش��ت ،تا آنجا که در س��فر به
ش��ام برای مقابله با معاویه ،از ش��هر انبار میگذش��ت که حاکم و مردم انبار از باب تکریم آن
حضرت در جلو ،پشت سر و اطراف مرکب ایشان ،پیاده دوان بودند که امام ،آنها را از این
تحمل مشقت دنیایی مردم و شقاوت
کار منع نمود و آنعمل را نه به سود اُمرا ،بلکه موجب ّ
اخروی آنان برشمرد؛ (نهجالبالغه ،حکمت  .)37شبیه این برخورد را در برابر یکی از رؤسای قبایل
کوفه داش��ت که وقتی امام سوار بر مرکب بود« ،حرب بن شُ رحبیل شبامی» که از بزرگان

قبیلۀ خود بود ،بهصورت پیاده در پی امام میآمد و با وی صحبت مینمود که حضرت ،او
را فرمان داد که بازگردد؛ زیرا پیاده آمدن مردم به دنبال حاکم سواره را ،موجب خواری مردم
و غرور زمامدار میدانست و سخت از این سلوک دوری مینمود؛ (نهجالبالغه ،حکمت  322و :ابن
 .1هرچند ،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 تهرانی571 -675 ،1392 ،
و :نهجالبالغه ،خطبهی 27و.)...
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در قبال حکومت اس��ت .اینگونه تعامل از جانب زمامدار س��بب خواهد شد که ،حمایت مردم
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ابى الحديد.)234 ،19 /

آن پیش��وای عالیقدر  ،برای صیانت از عزت انس��انی ،توصیههای دقیقتری هم داشتهاند
که گویای اهتمام عمیق ایش��ان به ارج و منزلت انس��ان بوده اس��ت؛ چنانکه در وصیتی واال
ب��ه امام حس��ن مجتبی ،او را از فزون طلبی و احیاناً ب��ردن حاجات دنیوی ،در جایی که
موجب ذلت است ،منع میکند ،هرچند که حاجتش نیز برآورده شود ،زیرا برای آن بهایی از
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خود میپردازد ،که قابل معاوضه با هیچ چیز نبوده و قابل بازگشت هم نخواهد بود؛ فرمایش
ض ِفي َّ
الط َل ِب َو َأ ْج ِم ْل ِفي الْ ُم ْك َت َس ِب …
ارزش��مند آن حضرت در این باره چنین اس��تَ « :فخَ ِّف ْ
اض بِ َما َت ْب ُذ ُل ِم ْن نَ ْف ِس َ
الر َغائِ ِب َف ِإن َ
��ك َع ْن ُك ِّل َد ِن َّي ٍة َو إ ِْن َسا َق ْت َ
َو َأ ْك ِر ْم نَ ْف َس َ
ك
َّك لَ ْن َت ْع َت َ
ك ِإلَى َّ

ِع َوض�� ًا»...؛ (نهجالبالغ��ه ،نامهی  :)31پس ،آنچه را میخواهی آس��ان گیر و در آنچه به دس��ت
م��یآوری طریق نیک را بپذیر...نفس خود را از هر پس��تی گرام��ی دار ،هرچند تو را به آنچه

خواهانی رس��ان َد ،چه آنچه را از [عزت و کرامت]خود بر س��ر این کار مینهی ،هرگز به تو بر
نگرداند .و در ادامه همین وصیت ،به حریت انس��ان اشاره و تأکید میفرماید ،که خود را بنده
«و لاَ َت ُك ْن َع ْب َد َغ ْي ِر َك
و فرودست هیچ کس قرار ندهد چرا که خداوند او را آزاد آفریده استَ :
َو ق َْد َج َع َل َ
هلل ُ ُح ّراً»...؛ (همان).
كا 
 پرهیز از ارعابمولیالموحدین ،آنقدر بر تکریم انس��انها اهتمام داش��ت که بر ریزترین مسائل ارزشی،
مانند احساس رعب و وحشت درونی از مأموران حکومت توجه مینمود تا مبادا کرامت انسانی
با احساس خوف باطنی ،شکسته شود(نهجالبالغه ،نامهی  ،)53یا لحظهای در برابر دیگران دچار
استخفاف گردد؛ تا جاییکه مأموران جمعآوری زکات را هنگام اعزام به مأموریت با دستورات
مؤکد س��فارش مینمود ،کرامتمردم را حفظ(همان ،نامه  )26و ا از هرگونه ارعاب مردم پرهیز
نمایند تا نباد مردمان از س��ر ترس ترس ،ح��قاهلل را پردازند یا مأمورین حکومت ،بیرضایت
و با اجبار از آنان س��تانند؛ (همان ،نامهی  .)25ابن میثم در ش��رح اینتوصیه ،آن را مش��تمل بر
تعليم کارگزاران بر أخذ توأم با مدارای صدقات واجب از پرداختکنندگان توصیف نموده که
امیرالمؤمنی��ن عاملین را بر مهربانی و رفق با مردم در اجرای آن فرمان داده اس��ت؛ (ابن

میثم.)412 /4 ،1362 /

 عفو و صفح در قبال لغزشهاام��ام علی حفظ کرامت انس��انها را تا آن حد بر خود و کارگزارانش الزم میدانس��ت
خطاکاران جامعه نیز س��فارش مینمود که با عف��و و صفح با آنان رفتار
ک��ه حتی در مورد
ِ
مردمان ،عفو و اغماض و صفح و گذشت را تا سرحد امکان از نظر دور ندارد ،همانگونه که
او انتظار دارد خداوند از لغزشهای او درگذرد؛(نهجالبالغه ،نامهی  .)53آن حضرت ،سعۀ صدر
را برای زمامدار ،ابزاریضروری توصیف؛ (همان ،حکمت  )176و فقدان آنرا موجب بیتابی بر
ادای حق میدانست؛ (الکراجکی1405 /ق .)278 /1 /یا در جای دیگری ،رفق و مدارا را برای
حاکمان توصیه؛ (اآلمدی )257 /1 /1407 /و آن را کلید راس��تی و خوی خردمندان توصیف
نموده است؛ (همان.)20 ،2 ،
 سفارش به تقوا(مهمترین حافظ کرامت انسان)ام��ام علی ،در راس��تای حفظ کرامت مردم ،آنان را ب��ه نیکیها ترغیب و از بدیها تحذیر
مینمود و این حقیقت را یادآور میشد که بالمعاینه در معرض نگاه دقیق خداوندی هستند که
نگهبانانی کریم و بیلغزش بر آنان گمارده و تمام اعمالش��ان را ،بیآنکه حقی اسقاط یا باطلی
اثب��ات کنند ،حفاظت میکنند .لذا با توجه به اینکه تقوا را واالترین کرامت میدانس��ت(ر.ک:

هم��ان ،حکمت  ،)113همان را موجب رس��یدن به مقام کرامت تبیین و جامعه را به س��وی آن
ترغی��ب میفرمود؛ (همان ،خطبه  .)183يا آنکه در کالم ارزش��مند دیگری ،تقوای الهی را دارای
رشتهایاستوار،دستگيرهایمستحكم ،قلهایمرتفع و پناهگاهيمطمئن دانسته؛ (همان ،خطبه )190

«و لاَ ِع َّز َأ َع ُّز ِم َن ال َّتق َْوى»؛ (همان ،حکمت .)371
و واالترین عزت را تقوا معرفی و فرموده استَ :

بنا براين ،كرامت در اين معنا بر اس��اس ارزش و اعمال اختياري انس��ان شكل ميگيرد و

مراد از آن ،همان شرف و حيثيت و ارزشي است كه با كوشش اختياري در مسير تزكيه نفس
و تحصيل معرفت و تقرب به خداوند به دست ميآيد و از آنجا كه تالش انسانها در اينراستا
يكس��ان نيس��ت و هركس بهتناسب حال و توان و درك خويش ،در اين راه گام مينهد ،لزوم ّا
اين كرامت؛ يعني كرامتارزشي و اكتسابي كه با كوشش خود انسان به دست ميآيد ،داراي
مرات��ب و مدارج مختلف اس��ت؛ (ر .ک :جعفری .)356 -357 ،1379 ،تکریمانس��ان از اینطریق

الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهجالبالغه

ش��ود؛ چنانکه در فرازی از عهدنامهی مالک ،او را فرمان میدهد در صورت لغزش و خطای
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توسط زمامدار ،همان ارائۀطریق در جهت تقواپیشگی بهمنظور حفظ و ارتقای کرامتارزشی
و اکتسابی است.
 تحذیر از گناه (مهمترین عامل ذلت انسان)ِ
خطرناک کرامت انسان دانسته و گناهان را موجب
حضرت علی ،لغزشگاه گناه را گذرگاه
زوال نعمتها و هجمۀ نقمتها ارزیابینموده و چنانچه روش��ن اس��ت ،زوال نعمت و هجوم
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نقمت موجب خواری انسان و مخدوش شدن کرامت اوست .امام ،در چنین حالتی ،تضرع
خالصانه به درگاه خدا را موجب رهایی از ذلت و حفظ کرامت دانستهاست؛ (ابن ابى الحديد10 /

 .)58 /آن حضرت ،با یادآوری کس��انی که س��الهای دراز در نعمت غنودند و در عین داشتن
فرصت ،به سرگرمیهای بیهوده پرداخته خود را به ورطۀ هالکت انداختند ،مردم را از گناهان
بازداشته و با یادآوری مرگ و اینکه همگی سهمی یکسان از زمین(قبر) دارند ،آنها را پیش
از مرگ به بازگشت از گناه دعوت؛ (نهجالبالغه ،خطبهی  )83و برای ریختنگناهان ،نماز را توصیه
مینماید؛ (همان ،خطبهی .)199ایشان همچنین ،انسان را به صیانت از کرامت ذاتیاش تحریض
��ه َهان َْت َع َل ْي ِه شَ �� َه َوا ُت ُه»؛ (همان ،حکمت   :)449هرکس جان
و میفرمایدَ « :م ْن َك ُر َم ْت َع َل ْي ِه نَ ْف ُس ُ

تِفریبای دنیا در برابر کرامت انسان ،خوار
خود را کریم یابد ،شهوات را خوارشمارد .زیرا ،شهوا 
و ناچیزند .این تحذیرها ،همگی در جهت تکریم انسان قابل ارزیابی است.
 خوار نکردن مخالفان و حتی دشمنان و مشرکانحضرت امیر ،تکریمانس��ان را حتی در لباس مخالف ،خصم و حتی ش��رک پاسمیداش��ت،
چنانکه در جنگ صفین به لش��کریان خود فرمانداد که دشمنمنهز ِم در حال فرار را تعقیب

نکنند ،مجروحان را صدمه نرس��انند و زنان را نیازارند ح ّتی اگر آنها را ش��ماتت و امیرانش��ان
را دش��نام دهند( .نهجالبالغه ،نامهی  .)14یا در همان جنگ ،وقتی لش��کریان امامعلی ،در
منطقۀص ّفین مقابل س��پاهیانمعاویه قرارگرفتند ،متوجهشدند که سپاهمعاویه به سرکردگی
ابواعورس��لمی ،آبگاه را تصرف و مانع از دسترس��ی لش��کریانامام به آب هستند ،آن حضرت
ُ

صعصعة بن صوحان را نزد معاویه اعزام و او را از این کار بازداشت اما با توجه به عدم پذیرش
او ،فرمان جنگ صادر؛ (همان ،خطبهی  )51و با دو لشکر به فرماندهی مالکاشتر و اشعثبنقیس

به شامیان یورش برده در نبردی سریع و سنگین ،آبگاه را تصرف و پس از تسلط بر آب عدهای
خواس��تار مقابله به مثل و بستن آب بر لشکریان معاویه و از پای درآوردن آنها به اینطریق
بودند؛ (دلشاد تهرانی.)813-815 ،1392 ،اما امامکه درجنگ نیز روا نمیداشت مکرمتهای
به معاویه با اشاره به اصل برابری انسانها در بهرهبرداری از مواهب الهی ،اجازه استفاده از آب
را به آنان داد؛ (المنقری .)193 ،1403 ،آن حضرت حتی مراعات حال مشرکان را نیز به کارگزاران
خود سفارش مینمود؛ (نهجالبالغه ،نامه .)19
 نفی چاپلوسییکی دیگر از اسباب تکریم مردم ،دور کردن روحیۀ تملق از خوی آنان است و اینکه زمامدار،
خواهان چنین حالتی از رعیت در قبال خود نباش��د .امام علی ،همواره مردم را از چنین
رفتاری در برابر خود منع(همان ،خطبهی  .)216و کارگزاران را نیز به پاکیزه نگهداشتن مردم از
چنین خوی ناصوابی توصیه میفرمود؛ (همان ،نامهی .)53
ُ -حسن ظن به مردم

از جمله مصادیق تکریم مردم از سوی زمامدار ،داشتن حسن ظن نسبت به آنان است و از نگاه
امام ،نیکی کردن به مردم ،سبک کردن بار زندگی از دوش آنان ،مجبور نکردن مردم به
اموری که خارج از وظایف شان است و ...از جملۀ اموری است که نشانۀ خوشبینی حاکم به
مردم است؛ (همان و دلشاد تهرانی.)313-1390،324 ،
 مهرورزی و رأفترأفت و مهربانی زمامدار و کارگزاران او نسبت به مردم ،مرتبۀ واالیی از تکریم مردم در مناسبات
سیاس��ی به شمار میرود ،لذا امیرالمؤمنینبا مردم بسیار مهربان بود و والیان خود را نیز
به این امر توصیه مینمود؛ چنانکه در بیش��تر نامههای نهجالبالغه ،ازجمله عهدنامهی مالک،
شود«:و َأشْ ِع ْر َق ْل َب َ
لر ِع َّي ِة َو الْ َم َح َّب َة لَ ُه ْم َو ال ُّل ْط َف بِ ِه ْم»؛ که اساس
این توصیه دیده می
َ
الر ْح َم َة لِ َّ
ك َّ
تعامل را ،برس��ه محور رحمت ،محبت و لطف میداند؛ (همان و همو .)135-139،امام علی
رابطه مردم با حکومت را رابطه پدر و فرزندی میداند و در همین عهدنامه ،بر این نوع رابطه

الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهجالبالغه

انسانی زائل و انسانها در حال خواری ،جان سپارند ،این نظر را نپذیرفت؛ (همان) و طی پیامی
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آرمانی مبتنی بر لطف و محبت تأکید نموده و میفرماید« :ث َُّم تف َّق ْد ِمن اُمورهم ما تتف َّق ُد الوالدان

من ولدهما»؛ (نیز ر.ک :اخوان کاظمی ،1379 ،ش.)143 ،17
 -گماردن افراد صالح در رأس امور

یکی دیگر از نشانههای تکریم مردم توسط زمامدار ،گماردن افرادصالح در رأس امور است ،از
این روست که امامعلی ،یکی دیگر از مهمترین توصیههای خود به مالکاشتر را معطوف
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به همان کردهاست؛ زیرا ،کارگزار ناصالح ،جامعه را دچار هرج و مرج نموده و آرامش اجتماع
را برهم میزند و در جامعۀ آش��وبزده ،کرامت انس��انها ،لگدمال و س��قوط زمامدار حتمی
میش��ود؛ (هم��ان؛ همچنین ر .ک :همان ،خطبهی  164 ،30 ،3و نامهه��ای38 ،6 ،1؛ نیز ر .ک :جعفری/
 377/1 /1372و دلشاد تهرانی207 -1392،226،و:ابنابیالحدید1378 /ق198-199 /1 /؛و همان/9 /

15؛ و بالذری.)137 /6 /1417/
 تأمین امنیت جامعهو باالخره ،ش��اخصۀ پایانی راجع به تکریم مردم آن اس��ت که زمامدار جامعه مکلف به ایجاد
بس��تری امن در جامعه اس��ت تا در سایۀ آرامش حاصل از این امنیت ،هم زمامدار با تمرکز و
تدبر بیشتر و بهتر ،امور کشور را رتق و فتق نماید و هم مردم در این فضای امن و آرام ،معیشت
خود را در جهت ارتقای سطح زندگی معنوی و مادی خود سامانی بهتر بخشند .آنچه که برای
تحقق چنین فضای امنی بر عهدۀ زمامدار اس��ت ،بسترسازی امنیت پایدار و اطمینان بخش
برای آحاد جامعه است .این مفهوم را از جاهای مختلف نهجالبالغه میتوان دریافت که پارهای
از اسناد آن چنین است :نهجالبالغه ،خطبهی 40؛ خطبهی 131؛ نامه 53؛ حکمت  401و. ...
ترتُّب تحلیلی بحث
مؤلفههای باال ،پارهای از ش��اخصهای حکومت��ی امیرالمؤمنین ،راجع به «تکریم» مردم
اس��ت که از نهجالبالغه و برخی منابع مرتبطِ آن اس��تفهام گردیده و نش��انگر اوج اهتمام آن
چگونگی تکریم آدمی در نظر
حضرت به پاسداش��ت کرامت انسان و بیانگر چیستی کرامت و
ِ
ایش��ان است .در نگاهی تحلیلی به این ش��اخصها ،ضمن اذعان به اهمیت همۀ آنها از نظر

امیرالمؤمنی��ن ،برخ��ی را با تأکید بیش��تر و توجه فزونتر میبینی��م و این بهخاطر نقش

ِعلّ ِی برخی مؤلفهها نس��بت به بعضی دیگر اس��ت که اگر آنها مورد توجه قرار گیرند ،حصول
مؤلفههای دیگر نیز در دس��ترس اس��ت؛ مانند آنکه نگاه فرهیختهپروری و نه تحمیق اگر به
انسان داشته باشیم ،سفارش به تقوا و تحذیر از گناه را نیز خواهیم داشت؛ چنانکه صداقت با
جدول شمارۀ  :1شاخصهای تکریم مردم در تعامل سیاسی براساس آموزههای نهجالبالغه
ردیف

شاخصهای
تکریم

اسناد و مدارک

1

عدم تحمیق
مردم
(فرهیخته
پروری)

نهجالبالغه ،خطبههای،208 ،200 ،125 ،121 ،84 ،66 ،55 ،54 ،3 ،2 :
 238و نامههای،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
و دلشاد تهرانی667 -910 ،1392 ،

2

اقامۀ حق در
جامعه

نهجالبالغه ،خطبههای  205 ،127 ،125 ،36 ،35 ،33 ،16  ،3و ،..نامههای ،6
73 ،65 ،55 ،54 ،49 ،48 ،39 ،32 ،28  ،17 ،10؛  حکمت376و...

3

4

نهجالبالغه ،خطبههای  ،136 ،125 ،3نامهی  ،53حکمت  476 ،374و...؛ ابن
عدالت پیشگی
اعثم کوفی1372 ،ش 395  ،و  فروزنده1388،199 ،
آزاد گذاشتن در خُ َطب  229 ،205 ،137 ،136،،54 ،5 ،3و نامههای  54 ،6 ،1و  نیز  :شیخ
بیعت (همهپرسی مفید1377 ،ق117 ،؛  ابن اعثم کوفی1372 ،ش395 ،؛ دینوری1960 ،م،
 143و دلشاد تهرانی 256 -260 ،و...
سیاسی)

5

نهجالبالغه ،خطبهی  164 ،30 ،3و  نامههای 38 ،6 ،1؛53 ،؛ نیز :جعفری/
گماردن افراد
صالح در رأس 377 /1 /1372؛ دلشاد تهرانی207 -226 ،1392 ،؛ ابن ابی الحدید1378 /ق/
 198-199 /1و همان15 /9 /؛ بالذری 137 /6 /1417 /و...
امور مردم

6

تقسیم
نهجالبالغه ،خطبه 15؛ نامهی 51؛ ابن عقده ،بیتا91 ،؛ ابن ابی الحدید،
بالسویۀ اموال
عمومی(بیت 269 /1 /1378؛ مکارم شیرازی( ،533 /1 / )1390شمس الدین193 ،1361 ،
المال)

7

سفارش به تقوا
(حافظ کرامت نهجالبالغه ،خطبههای  190 ،183و حکمت :113؛ جعفری356 -357 ،1379 ،
انسان)

الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهجالبالغه

مردم و نفی تملق و چاپلوسی نیز در شمار مصادیق آن است.
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8

تحذیر از گناه
(عامل ذلت
انسان)

ابن ابى الحديد58 / 10 /؛  نهجالبالغه ،خطبههای  ،36 ،34نامهی 32؛ حکمت
 449و...

9

امانتداری(عدم
خیانت)

نهجالبالغه ،خطبهی  5و نامههای  53 ،41 ،40و 71

10

صداقت با مردم

خطبههای   200 ،51 ،16و نامهی  53و...

11

ارتباط مستقیم
با مردم

نهجالبالغه ،نامه  ،53حکمت  37و حکمت  322و ابن ابى الحديد.234 ،19 /

12

قدرشناسی و
جزادهی

ابن ابی الحدید1378 ،ق103 /3 /؛ ابن شد َقم المدنی1420 ،ق240 ،؛
مسعودی /بیتا344 /2 /؛ دلشاد تهرانی 665-671 ،1392 ،و...

13

پرهیز از ارعاب
مردم

ب  190 ،183و حکمت  113و:جعفری356 -357 ،1379 ،
نهجالبالغه ،خُ َط ِ

14

رفع تبعیض

نهجالبالغه ،خطبهی  16و نامه 70؛ الکلینی1388 ،ق 61 /8 /و 69

15

عفو و صفح

نهجالبالغه ،نامهی 53؛حکمت 176؛ الکراجکی1405 /ق278 /1 /؛اآلمدی/
257 /1 /1407و همان2،20،

16

خوار نکردن
مخالفان

(نهجالبالغه ،خطبهی  ،51نامههای  14و 19؛ دلشاد تهرانی-815 ،1392 ،
 813و المنقری.)193 ،1403 ،

17

نفی چاپلوسی

نهجالبالغه ،خطبهی  216و نامهی 53

18

صیانت از عزت
مردم

نهجالبالغه ،نامهی 53 ،31

19

تأمین معیشت  
مردم

الکلینی /بیتا /306 – 307 /2 /ح 4؛ نهجالبالغه ،نامهی  53و حکمت 371

20

ُحسن ظن به
مردم

نهجالبالغه ،نامهی  53و دلشاد تهرانی313-1390،324 ،

21

مهرورزی و
رأفت

نهجالبالغه ،نامهی  ،53دلشاد تهرانی135-1390،139 ،
و اخوان کاظمی1379 ،

برقراری امنیت

نهجالبالغه ،خطبهی 40؛ خطبهی 131؛ نامه 53؛ حکمت

22

بر آیند نگرش��ی تحلیلی به مفاهیم تحقیق و مقایس��ۀ آنها با یکدیگر ،نشانگر آن است
که پارهای از ش��اخصهای باال ،متناظر به س��مت مقولهای خاص بوده که در آن جهت با هم
قابل جمع هس��تند ،از این رو مقولههای معدودی در این مطالعه قابل ارائه اس��ت که لحاظ
کرامت جامعهی انسانی و تحقق بخش عینی تکریم مردم توسط حکومت و دستگاه سیاسی
کش��ور اس��ت .این چهار مقوله عب��ارتِ از فرهیختگی ،حق ،عدل و عزت اس��ت که مفاهیم
مرتبط با هر کدام در جدول نموداری ذیل نش��ان داده ش��ده اس��ت .به این معنا که ،تکریم
نگرش فرهیخته پروری و نه تحمیق ،حقمداری
مردم توسط زمامدار و حاکمیت سیاسی ،با
ِ
و نه باطلگرایی ،عدالتپیش��گی و نه ستممحوری و عزیزپنداری مردم و نه ذلیل پروریِ آنان
تحققپذیر و معنادار است.
جدول شمارۀ  :2مقولههای تکریم مردم در تعامل سیاسی
ردیف

مقولهها

مفاهیم

1

فرهیختگی

عدم تحمیق مردم -سفارش به تقوا -تحذیر از گناه -صداقت با مردم-
نفی تملق و چاپلوسی

2

حق

اقامۀ حق -آزادی در بیعت(همهپرسی) -گماردن صالحان در رأس امور-
  امانتداری   -قدرشناسی و جزادهی

3

عدل

عدالت پیشگی -تقسیم بالسویۀ بیت المال - -رفع تبعیض-
مهرورزی و رأفتُ -حسن ظن

4

عزت

صیانت از عزت مردم -خوار نکردن مخالفان -پرهیز از ارعاب -عفو و صفح-
ارتباط مستقیم با مردم -معیشت  -امنیت

بنابراین ،نظریهی الگویی «تکریم مردم در تعامل سیاس��ی از منظرنهجالبالغه» در قالب
نمودار ذیل قابل ارائه است:

الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهجالبالغه

ش��دن آنها در نگاه تعاملی به جامعه از س��وی زمامدار و کارگزاران منصوب او ،ضامن حفظ
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نتایج
این پژوهش ،به دنبال طراحی الگویی تکریم محور پیرامون تعامل زمامدار با مردم بر اس��اس
آموزههای نهجالبالغه بود که با عنایت به آنچه در متن بحث گذشت ،نتائج زیر حاصل گردیده
است:
 تکریم مردم در نهجالبالغه ،رابطهی تنگاتنگی با تکلیف انسانی آحاد بشر در جامعه دارد کهباید به تکالیف خود در قبال دیگران در گردونۀ زندگی جمعی عمل نموده و حقوق دیگران،
اعم از افراد جامعه و دستگاه سیاسی حاکم را پاس بدارند تا در این ناموس جمعی ،سهمی
شایسته از تکریم داشته و زمامدار نیز ملزم به پاسداشت تکریم آنان باشد .ا ّما افراد بیاعتنا
ب��ه این خرد جمعی ،در حقیقت از اصل فطری خود روی گردانده و زمامدار جامعه ،بهویژه

در مواردی که روگردانی افراد از تکالیف فردی یا اجتماعیش��ان ،موجب اضرار به امنیت و
منافع جامعه گردد و یا تخطی از تکلیف آنان ،باعث اختالل در نظم عمومی شود ،آنها را
مستحق سرزنش و حتی مجازات میداند.
 تکریم مورد نظر نهجالبالغه ،چارچوب خاص و س��از و کار متناس��ب یک زندگی جمعی وتکلیف مدار را داراست که هر کسی ،از یک سو ذیحق است و از سوی دیگر مک ّلف ،که هر
دو س��و در جای خود محترمند؛ لذا  در این نگاه ،تکریم انسان هرگز به معنای مسامحه در
برابر انسان و مطلقالعنان دیدن او نیست .بنابراین؛ از دیدگاه نهجالبالغه ،تکلیف اصل است
اساس آن.
و تکریم ،فر ِع بر آن و بر
ِ

ِ
تکلیف انسان ،با تأکید بر ارزشهای واال و حقیقی انسان ،نظیر خلیفةاللهی
تکریم بر مبنای
ِ

و مسجود مالئک بودن آدمی ،مخاطب خدا شدن با گوهر وحی ،دو ساحتی بودن انسان و
توجه به نیازهای مادی و معنوی او تعلیل و با رویکردی مدارا محور ،همراه است.
 به منظور تبیین و تش��کیل الگوی تکریم مردم در تعامل سیاس��ی 22،مؤلفه از نهجالبالغهنظریه الگویی تحقیق را شکل دادهاند ،عزت ،حق ،عدل و فرهیختگی هستند که مؤلفهها به
شرح ذیل در پرتو آنها قرار گرفتهاند:
مؤلفههای صیانت از عزت مردم ،خوار نکردن مخالفان ،پرهیز از ارعاب ،عفو و صفح ،ارتباط
مستقیم با مردم ،تأمین معیشت مردم و برقراری امنیت در جامعه ،زیرمقولهی عزت مردم
هستند.
مؤلفهه��ای اقامۀ ح��ق ،آزادی در بیعت(همهپرس��ی) ،گم��اردن صالح��ان در رأس امور  ،
امانتداری  ،قدرشناسی و جزادهی ذیل مقولۀ حق قرار میگیرند.
مؤلفههای عدالت پیش��گی ،تقسیم بالس��ویۀ بیت المال ،رفع تبعیض ،مهرورزی و رأفت و
ُحسن ظن به مردم ،در پرتو مقولۀ عدل قرار دارند.

و مؤلفههای عدم تحمیق مردم ،سفارش به تقوا ،تحذیر از گناه ،صداقت با مردم و نفی تملق

و چاپلوسی ،زیر مقولۀ فرهیختگی میباشند.

 نگرش به تحقیقات موازی یا مرتبط با این بحث ،گویای آن اس��ت که این تحقیق ،اوالً ازجامعیت کافی در احصای مفاهیم اساس��ی بحث از نهجالبالغه برخوردار است؛ ثانیاً رویکرد
اساسی «فرهیختگی،
تحقیق ،سراس��ر تحلیلی است و ثالثاً با ارجاع مفاهیم به چهار مقولۀ
ِ

حق ،عدل و عزت» و شکل دهی آن در قالب الگویی روشن از تکریم مردم ،در هیچ یک از
تحقیقات پیش��ین دیده نشده است .بنابراین وجوه نوآوری این تحقیق در این جهات خود
را نشان میدهد.

الگوی تکریم مردم در تعامل سیاسی از منظر نهجالبالغه

مستفاد و با توجه به استراتژی تحقیق ،ذیل  4مقوله سامان یافتهاند .مقوالت چهارگانه که
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