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 واژگان کلیدی
 .  دلریعلو رهیس  یاسیس رفتارمطلو 

 مقدمه 
 ،ردرمقابل این رفتا برد.ای اسرررت کره جامعه رابه سررروی کما  میرفترارسررریراسررری مطلوب یرک مؤلفره

اسررری کند.اما اینکه رفتارمطلوب سررریکه جامعه را به متدانیه تبدیل می دارد حیوانی وجود رفتارشررریطانی و
 از شود.مراجعه می به سیره علوی ،توانند درجامعه نهادینه کنندچیست وچه کسانی این سیاست را می

 داشته باشد، روش« حسن سیاست »کسری شرایسرتگی این سریاسرت را دارد که  دیدگاه حعررت علی
 خوب سریاسری زمینه سراز ریاسرت اسرت، ریاسرتی که در سرایه آن حق احیا، و باطل از بین برود. حعرت

 فرمود: علی
 ( 19:/ 5؛ )غرر ودرر، من تسهت سَاسِ  وتَّت یاعِ 

   آن ک  که سیاست نیکو داشت اطاعتش واجب است .
 فرماید:ومی

 ( 114)همان،« ؛من تسهت سَاسِ  دامت رياسِ »

   آن ک  که سیاست نیکو داشته باشد ریاستش دوام خواهد یافت. 
و  داندمی« سیاست و تربیت خویش»اولین گام ورود در سریاست الهی را  در سرخن دیگر آن حعررت 

 فرمود:
 (  111؛ )همان،من ساس نفس  ادرک السَاسة» 

 .آن ک  که خویش را سیاست و مدیریت کند، سیاست را درس کرده است
 را براسا  این روایات تحلیل کرد . توان رفتارسیاسی مطلوب حعرت علیبراین اسا  می 

 یف مفاهیمتعر-1
زند. این رفتار رفتار واکنشری اسرت که در برابر یک عمل یا کنش بیرونی از موجود زنده سر میتعریف رفتار:

تر از سرررایر موجودات اسرررت. دلیل این پیچیدگی فرایندهای ذهنی گسرررترده و در هم در انسررران پیچیده
ار یک بنابراین رفت دهد.تشررکیل میروانشررناسرری را  رفته موضرروع دانشرفته انسرران اسررت که روی همفرو

ها و گفتگوهای افراد، اتفاقاتی که در ها، حردهای آنواکنش بیرونی اسرررت. رفترارهای دیگران، واکنش
شرود که اواحسرا  خاصی را افتد باعث میافتد و همه آنچه در بیرون از ذهن انسران اتفاق میمحیط می
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د و دهندست هم میبه افکاری که  از قبل داشت دستدر ذهنش داشرته باشرد. این احسا  با ذهنیت و 
شروند که احسرا  و افکار جدیدی در ذهن انسران پرورش پیدا کند.احسررا  و افکار جدیدی که باعث می
نش گویند. این واکشررروند که به آن واکنش بیرونی میاند باعث به وجود آمدن واکنشررری میشررردهسررراخته

کسفورد رفتاربیرونی، رفتار انسران است . فرهنگ  شیوه  ند،کروشی که فردعمل می از: داندرا عبارت می آ
دهد. درتعریف دیگر،رفتارعبارت اسررت وسررلوس برخورد واکنشرری که تحت شرررایط مختلط ازخودنشرران می

راصررل د پ  رفتار هایی گردد.هایی که  موجب ازبین رفتن عمل تنشازکوشررشرری که برای رسرریدن هدد
 گیرد.است که تمام فعالیتها برای رسیدن به آن انجام صورت می ایهدد نقطه هدد گراست و

به معنای شهر مستحکم و دارای قالع  polisسیاست دارای ریشه یونانی است و از کلمه تعریف سـیاست:
برخی از صرراحب نظران در تعریف سرریاسررت روی عامل  (445: 9861)مقتدر، .اسررتو حصررار گرفته شررده

کنند که سرریاسررت عبارت اسررت از تالشرری برای دسررت آوردن قدرت و حفظ و یقدرت تکیه دارند و تاکید م
در  ثیرلسرررینگ معتقد  اسرررت، قدرت عبارت اسرررت از توانایی بالقوه ت (33: 9831)مهرانی، .اعما  قدرت

رفترار دیگران جهرت ت ییر رویردادهرا، غلبره کردن بر مقاومت و انجام کارهای مورد نظر، به طوری که اگر 
 شد.بود انجام نمیغیر از این 

وان بخشی از هایی است که به عناسرتیفین رابینز معتقد اسرت که رفتار سریاسری آن فعالیترفتارسـیاسـی:
ایی را در هنقش رسرمی فرد در سرازمان ضرورت ندارد، اما در تعریف دیگر، رفتار سیاسی توزیع مزایا یا زیان

رفتار -9عناصرررر کلیدی اسرررت که عبارتند از:دهد. این تعریف شرررامل داخل سرررازمان تحت تاثیر قرار می
-8تالش جهت بکارگیری قدرت شخص است؛ نیازمند این رفتار-1سیاسی خارن از مقررات ش لی است؛ 

معیارها یا فرایندهای مورد اسرررتفاده برای تصرررمیم - 4همچنین این تعریف به تالش برای نفوذ بر اهداد،
 (941: 9838گیری توجه دارد.)فخیمی،

 و پردازندبععی به بعدمثبت ومشروع رفتارسیاسی می ارسریاسری دیدگاههای متفاوتی وجوددارد.درموردرفت
نند سرریاسررت را کمنفی به این وا ه نگاه می آنهایی که ازبعد نامشررروع آن تاکیددارند. بععرری به بعدمنفی و

 ،تشررخصرری اسررت. به عبارتی این سرریاسرر مقاصررد ،هدد آن و فریبکارانه ونیرنگ دانسررته که مقصررد
رود. هدد از این نوع سریاسرت، به قدرت رسیدن اسرت،که مخالف دین و اخالق به شرمار می« ماکیاولی»

 .عمومی اسرررت که مبتنی بر التواء و افتراء اسرررت اسرررت بره عبرارت دیگر کنش یرا رفتراری در حوزۀ امور
ن راسررعادت درحالی که نگاه مثبت ومشررروع به رفتارسرریاسرری، آن را متعالی و هدد آ (44: 9813)صرردر،
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انجامد و در و به تحقق عد  و قسررط و برقراری جامعۀ توحیدی و دفع شررّر و فسرراد در جهان می دانند.می
 شود.اهداد فردی، گروهی یا واقعیاتی خالصه نمی

گاهانه1رفتار سیاسی  ها به منظور دستیابیای است که برای نفوذ بر افراد یا گروهدر سازمان شامل اعما  آ
یا  (.84: 9838های متعرراد صررورت میگیرد. )رضررا یان،از منافع خود به هنگام وجود راه حلیا حفاظت 

ها در سررازمان ضرررورت ندارد، اما در امر توزیع هایی اسررت که انجام آندسررته از فعالیترفتار سرریاسرری آن
دست در به یکند. افراد با استفاده از رفتار سیاسی، سعپاداش و تخصریص منابع سرازمانی اعما  نفوذ می

ی ادراس محققان برای مطالعه ترین تالشآوردن و اسرررتفراده از قدرت در سرررازمان را دارند. امروزه، بیش
 که آیا در انجام رفتار سیاسی باید اصو  اخالقی را رعایت کرد یا نه؟ کارکنان از رفتار سیاسی است و این

آوردن، دست به یبراکارکنان سازمان یلهیوس هاسرت که بهتیازفعالی مجموعه ا یاسریرفتارسر ن،یبنابرا
نان و یو عدم اطم ی ثباتیط بیق درشررررایتا از آن طر  شرررودیم قردرت به کارگرفته یر یبره کرارگ و شیافزا

 (J. Pfeffer ; 1981, p.43).به اهداد خودبرسندی ناهماهنگ
عه باشرررد عبارت اسرررت ازمجمومیاین تحقیق  رفتارمطلوب سررریاسررری که موردنظر باتوجه به تعاریف باال

مدیرجهت اعتالی جامعه وجذب حداکثری به  های خوب ومورد پسرررند که به وسررریله یک حاکم یافعالیت
 تا به اهداد متعالی برسند. شودکارگرفته می

 پیشینه تحقیق-1-1

هرکدام ازنویسندگان ازجهات  است وتدوین شده علی حعررت مقاالت زیادی درمورد سریره ها وکتاب
هاومقاالت چندنمونه اشرراره پرداختندکه ازجمله این کتاب مختلفی به بحث سرریره حکومتی حعرررت 

 شود.می
که بحث شرررخصررریت وعدالت  تدوین کرد را«  االنسرررانی  صررروت العدال»المعارد ةجرن جرادق دایر  -9

 بررسی نمود. را حعرت علی 
است.نگاهی  بیگی که نشر نیستان آن را منتشر نمودهقلم ابراهیم حسناثری اسرت به « قدی »کتاب -1

عد حکومت  سرررا  دوران خالفت آن حعررررت 5در  داری حعررررت امیرالمؤمنین علیتاریخی به ب 
 است. 

                                                                        

1.Theories of political behavior  
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 الله شری  جعفر سربحانی اسرت که به سیره و روش حعرت امیر اثری از آیت« فرو  والیت»کتاب -8
 است. پرداخته

از بیان خود  به روایت جذاب زندگانی أمیرالمؤمنین «علی از زبان علی»شرررهیدی در کتاب  اسرررتاد-4
تشارات است. این کتاب را انهای گوناگون زندگانی ایشان را تشری  کردهان اسرتفاده کرده و برههشرحعررت

 است. دفتر نشر فرهنگ اسالمی  منتشرنموده
اکبر رشرراد تللیف و پژوهشررگاه فرهنگ و اندیشرره علیاالسررالم زیرنظر حجت«دانشررنامه امام علی -5

همچون:حکمت و معرفت، مبدأ و معاد،نبوت و امامت، اخالق و  موضررروعاتی اسرررالمی منتشرررر نموده و
 سرلوس، وهمچنین مباحث بسریار مبتالبه حقوق، سریاسرت و اقتصاد در سیره و دیدگاه أمیرالمؤمنین علی

 است.در این کتاب بررسی شده 
راضیه علی اکبری  درعصررخلفانوشته محمدهادی فالح زاده و مقاله شریوه مدیریتی حعررت علی-6

 نامه مذاهب اسالمی چا  شده که دوره خلفارا بحث نمود.درفصلنامه پژوهش
 حسررین نوشررته حكومت و مامتا به نديساز رپ    م علیماا قیخالا استيس یلفههامؤ نييتب-3

 .....و .است پرداخته حعرت اخالقی سیاست به علوی پژوهشنامه درفصلنامه محمدی سلطان وفاطمه
 های مختلف به بررسی سیاست مطلوب علوی پرداخته است.زاویه روانشرناسانه درحوزه از رضرمقاله حا اما

 ودراین زمینه نگارشی صورت نگرفته است.

 یدیدگاه نظری مربوط به رفتار مطلوب سیاس-2

 تعاریف و مفاهیم بنیادی نظریه آلفردآدلر  یبررس-9-1

 .انتشررار یافت9131درسررا  «جنبه نظری و عملی روانشررناسرری فردی»های آدلر در کتاب معرود اونظریه
دانسرررت برجنبه اجتماعی بودن انسررران تلکید  ها را انگیزه اصرررلی رفتار میبرخالد فرویرد که غریزه آدلر

 توان به این صورت خالصه کرد.آدلر را می های اصلی نظریهمهمترین ویژگی داشت.
 -4اصررل سرربک زندگی خاص،  -8اصررل خود خالق بودن )خالقیت(،  -1اصررل تعامل اجتماعی،  -9

 اصل آینده نگری.

 . یاصل تعامل اجتماع-2-1-1
آید و اجتماعی بودن در فطرت و ذات بشررر اسررت. اما این به نظرآدلر انسرران با عالقه اجتماعی به دنیا می

امر به صرورت بالقوه است و مانند سایر غرایز فطری بر پرورش و به فعلیت درآمدن نیازمند است که این امر 
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گیرد. این ارتبا  ابتدا از طریق مادر خانواده و سپ  مدرسه، معلمان، از طریق تعامل اجتماعی صورت می
شود. از آنجایی که ح  برتری طلبی، ابتدا جنبه رانجام افراد دیگر در جامعه انجام میها و سرهمکالسری

( همچنین از نظر آدلر، وجود  18: 9834)کریمی،.آیدشرخصری دارد اما بعدها به صورت اجتماعی در می
یک احسرا  اجتماعی، همگانی و مشرترس است.احسا  اجتماعی یا به نوعی تعامالت اجتماعی، پایه و 

اسرت. تعامالت اجتماعی در نوع احسراسرات ما نسبت به دیگران و های مهم تمدنسرا  تمام پیشررفتا
 (991: 9831روابط با آنها تلثیرات به سزایی دارد.) برزگر ،

 اصل خود خالق بودن -2-1-2
مطالعات آدلر او را به این عقیده رسرراند که شررخصرریت آدمی فقط از اسررتعدادهای غریزی و اثرات محیط  

ود بلکه شررکنند تشررکیل نمیبلکه در این میان خالقیت و ابتکارخارجی و فعل و انفعاالتی که حاصررل می
ود جویی خعوامل زیسررتی و شررخصرری هم در کار اسررت. به این معنا که آدمی برای ارضررای تمایل برتری

اون  در آدلر (911دهد. )همان:های ابتکاری مورد اسررتفاده قرار میاجتماعی را در تجارب جدید و فعالیت
ت توانیم شررخصررینهد و معتقد اسررت که ما  میانگشررت می «خودخالق»یا نظریه خود بر قدرت فعا  فرد

و  هر فرد، شرریوه  اختصرراصرری هر فرد« خود فعا »خود را مطابق با سرربک زندگی یگانه خود تعیین کنیم. 
شیارانه در ومعناست که ما ه ( مفهوم قدرت خالق به این14: 9833)سیاسی،.کندفردیت وی را معین می

سراختن شرخصیت و تعیین سرنوشت خود مشارکت کنیم نه اینکه منفعالنه منتظر بمانیم تا تجارب گذشته 
 (993)برزگر،همان،.سرنوشت ما را تعیین کند

 سبک زندگی-2-1-3
شرود که هر ک  به وجهی خاص دسرت به عمل بزند و سبک جویی موجب میخود خالق و اصرل برتری

شررریوه و سررربرک زنردگی خراص، تکیره کالم آدلر اسرررت و در تمام  ریزی کنرد.زنردگی خود را پی خراص
به  (18: 9836اسرت.) شفیع آبادی،ترین بعد روانشرناسری فردیهایش مکرر به کاررفته ومشرخصنوشرته

نظر آدلر چگونگی تالش فرد برای کنرارآمردن برا احسررراسرررات حقارت آمیز بخشررری از زندگی خاص وی 
 ید.) همان(آعنی به صورت یک جانبه از کارکردهای شخصیتی وی درمیی شود.می

کنیم از طریق الگوهای رفتار مختلف هدد نهایی برای هر یک از ما، برتری یا کما  اسررت، اما سررعی می
دهیم. ما الگوی منحصررربه به این هدد برسرریم. هر یک از ما، این تالش را به صررورت متفاوت نشرران می

نررامررد. دهیم کرره آدلر آن را سررربررک زنرردی خرراص میخصررروصررریررات، رفتررارهررا را پرورش میفردی از 
 (11: 9811)سیدمحمدی،
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 یآینده نگری و دور اندیش-2-1-4
بخشند.او هم البته از اهمیت گذشته آدمی آدلر معتقد اسرت به اینکه رفتار آدمی را هدفهای او صورت می 

ی لی اعتقادش این اسررت که گذشررته فقط حدود صررحنهو تلثیری که در خود خالق دارد غافل نیسررت، و 
که آینده اسرررت که در این صرررحنه چگونگی عمل بازیگران را معین دهد، در صرررورتیعمل را نشررران می

کشررراند. مثال  هدد و غرض نهایی کنرد. براری این هردد نهرایی اسرررت کره آدمی را به دنبا  خود میمی
نعت، در تجارت، در سرریاسررت و... این هدد سرربب دانشررجو ممکن اسررت رسرریدن به مقامی باشررد در صرر

 های مقدماتی را که توفیقهای تحصیل را به خود هموار کند و وصو  به هددمیشرود که دانشجو سختی
در امتحانات و دریافت درجات علمی اسررت یکی پ  از دیگری پشررت سررر بگذارد تا خود را به هدد نها ی 

 (11:کسب مقام یا جز آن برساند.)سیاسی،پیشین
از نظر نگارنده، مؤلفه های فوق الذکر از چارچوب نظری  آلفرد آدلر، جهت تحلیل و بررسرری رفتار سرریاسی 

واند با تکند. لذا گلیفوردگیرتز معتقد اسرررت که رهبری میبه عنوان رهبری جامعه کفایت می امام علی
 (Cliford1983برسد.) های محوری جامعه بدان دست یافته وبه اهدافشایجاد پیوند خود و ارزش

 روش پژوهش-3
جامعه آماری این تحقیق متنی اسررت، لذا کتب، مقاالت، پایان نامه ها، اسررناد تاریخی ازهمه مهمترکتاب 

ری کیفی، مبتنی بر تبیین و تحلیل با رویکرد نظشرررود.روش انجام این تحقیقنهج البالغره اسرررتفراده می
سی های رفتارمطلوب سریاراجع به مؤلفه ارتبا  با سریره علوی،در  روانشرناختی اسرت.انجام این پژوهش،

روانشررناختی، تحلیل خواهد شررد.در این قسررمت از نوشررتار تحقیقی در بارویکرد نظری حعرررت علی 
صررردد آنیم تا رفتار سررریاسررری دررسررریدن به جامعه ارمانی را با توجه به معیارهای مطرح شرررده از دیدگاه 

مؤلفه نخسررت: نحوه تعامل حعرررت  انتخاب شررد. ،شرراخصو چهار مؤلفه  آلفردآدلر، نشرران دهیم که در
با خلفا،تعامل با نخبگان،  در جذب افراد،که عوامل آن عبارتند از:نحوه تعامل حعررررت علی علی

و  مؤلفه  ؛ حعررررت علی اعتماد متقابل بین مردم و حمایت از محرومان، تعرامرل با توده های مردم،
 و درجذب افراد،که عوامل آن عبارتنداز: خالقیت در جهاد علی دوم:خود خالق حعررررت شررراخص

هرای رقیرب در فرآیند دوران امامت وحکومت، خالقیت در حذد دفراع، خالقیرت در ا تالد سرررازی گروه
در جذب  های معارض با حکومت؛ و همچنین مؤلفه سرروم: سررربک زندگی خاص حعررررت علیگروه

به  عمل توجهی به تعلقات دنیوی، سررراده زیسرررتی، عدالت محوری،بی افراد، کره عوامرل آن عبارتند از:
دور اندیشررری یا آینده نگری در جذب افرادکه مهمترین عوامل  ،و آخرین مؤلفه محوله  تکرالیف و وظرایف
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دابیر ت ارا ه طرح تلسرری  نظام جدید، های جامعه،آن، فهم و تحلیل درسررت از شرررایط تاریخی و ظرفیت
م است و در مورد هر کداگرفته مورد بررسی قرار بندی مسا ل،اداره امور جامعه و اولویتعملی و کارسراز در 

را بر  هایی از رفتارمطلوب سرریاسرری حعرررت علیاسررت، مصررداقها و عوامل آنها سررعی شرردهاز مؤلفه
 در جهت جذب و اثرگذاری بر افراد ارا ه دهیم. اسا  کتب، مقاالت، نهج البالغه

 مدل مفهومی

 
  

  
 

 علوی براساس دیدگاا آلفردآدلر ینمودار:منلفه های رفتار مطلوب سیاس

 نحوه تعامل رفتارمطلوب سیاسی درسیره علوی -4
، بر اسا  نظریه آلفرد اولین خصروصیت و ویژگی مهم که از مؤلفه رفتار مطلوب سیاسی حعرت علی

در افراد اثربخشررری دارد. مصرررادیق  آدلر نحوه تعامل اسرررت. بی شرررک نحوه تعامالت حعررررت علی

منلفه های رفتار مطلوب سیاسی 

در سیرۀ علوی

آیندا نگری( 7

ت فهم تحلیل درس
از شرا ا تاریخی

ام طر  تأسیا نظ
جدید

تدبیر عملی در 
ادارۀ امور جامعه

سبک زندگی( 6

بی توجهی به 
تعلهات

سادا زیستی

عدالت محوری

و عمل به تمالیف
وظا ف

خود خالق( 2

خالقیت در جهاد و 
دفاع

خالقیت در ا تالف
سازی با گروههای 

رقیب

خالقیت در حذف  
گروههای رغیب

نحوا تعامل( 7

تعامل با خلفا

تعامل با  فرق و 
ادیان

حمایت از 
محرومان

تعامل با مردم



   

113 

وی
 عل

یره
ر س

ی د
اس

سی
ب 

طلو
ر م

رفتا
 

113 

بیان نمود. سررعی داریم به تبیین و توصرریف این  توان درباره نحوه تعامل حعرررت علیمتعددی را می
 ها بپردازیم.واقعیت

 تعامل باخلفا-1-1

 نناآ ارههمو و ادند منجاا نناآ فيتعع یابر مرریاقدا چيهت حعر،سهگانه  یخالفت خلفادر دوران 
 زمال زمینه بايد علیت حعر یررررع بشرررماجودر ج ررريرا تررراسيس  ارررسا بر. کرد یر يا رموا ريتدبرادر

 نداوخد يتدعبو و ضايتر فقط او ماا آورد؛می همافر ،خلفا فيتعع یبها به حتی را، رتقد به نديسر یابر
 حالی در نريا.دانستنمی زمجا اد،هداترین حتی با عالی ،شکنی راپیمان هرگون چيرهو ترشدا رررنظ در را
خویش درخالفت تاکیدکرده اسررت وحکومت خلفای پیشررین بر حق اره همو تحعر آن هررررررك تررررررسا

 روش چيه  به آن نديسر یاما بردانست ااوحکومت راحق مسلم خودمی (13)خطبه: .داندرانامشروع می
   پايما از مماا .دكرمی  بجتناا عملكندآن به ندانتو كه یاهعدو دادن از یرحت و درررنك  امقداعی ونامشر

 ارخلف هارجايگ ترسانخو زرهرگ تشيوقعرم تريتثب یاما برد، ابو ضیراست خلفا ناده رب  ويشررخ حق نشد
 حکومت دردوره یركوشش چيه از آن اومتد نيتعم و مسالا از نیبايپشت یابر ،ينراب وهعال .كند فيتعع را

مر ا در ارررررخلف دارررررشار و ییهنمارا ن،ايحيمس و نياديهو با همناظر شامل شتال ينا .دكرنمی ي در خلفا
 (911: 9833امینی،).برود يند محكاا نايبو  ارشود یهاهریاخودرداد یوت وداور قعاداری، مملكت
 وهمکاری مشورت از بلکه نکرد محروم وجودخود فی  از را تنهافرمانروایان نه علی حعررت بنابراین
 ئلهفا مسررخل به راجع خود موضررع درباره ازیاران ایعده پرسررش به درپاسرر  و نورزید دری  خلفا با وتعامل

(بنابراین 85: 1شرررمرد.)یعقوبی،بی تا: نبره عنوان مصرررلحتی مقردم برخالفت برمی را «حفظ اسرررالم»
؛ 3،ما ده، آیه 81 -13های وحیانی )فجر،آموزه درتعامل باخلفا برگرفته از رفتارسرریاسرری حعرررت علی

 رفتاری خالد اخالق انجام نداد. و و...( بود15 -14معارن، ؛11- 91، ذاریات، 951انعام، آیه 

 تعامل بامذاهب اسالمی وادیان -9-1

آید که  همواره برای برقراری ارتبا  صمیمی با مسلمانان غیر شیعه بر می از بررسی سیره حعرت علی
اند و تعامالت خوبی با پیروان مذاهب اسرررالمی وادیان کردهادیران دیگرو همنشرررینی برا آنان تالش می و

 کردند. دیگرداشتند و بر ارتبا  خوب و هم نشینی شایسته با آنان تلکید می
از گیرند، دیگر تبعی  و امتیهنگامی که در نگاه حکمران، همه ازجهت انسرررانیت، در یک جایگاه قرار می

حکمران از هرگونه  بره ویژه در نامه به مالک، البالغره،رو،درفرازهرای متعرددی از نهج این ا نردارد؛ ازمعنر
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 فراتراز گفتار، در عمل و (.امام 58)نامه .شودتبعی  بر اسرا  نژاد و دین و جایگاه بر حذر داشرته می
اکم باید رعایت زیرا معتقد است نخست حکشد؛ رفتار نیز، پرهیز از تبعی  را به زیباترین گونه به تصرویر می

لذا سررربک حکومت حاکمان در شررریوه رفتاری و سررربک زندگی مردم تحت  کند تا رعیت نیز پیروی کنند
 فرماید:می درهمین رابطه حعرت علی  سلطه خود، تلثیر بسیاری دارد

 « ُامَاِئ  رشَّ  مُهن  آ اِئ  إ ا َغّي السلنان َغّياللمانالهاس»

 (.   113،  9414حرانی،  91/111: 9414الحدید،یاب)ابن
خلیفۀ مسرلمین حتی در برابر دستگاه قعا، خود را با یهودی یا نصرانی گمنامی برابر دانست و حتی به نوع 

خطاب کرد. درنهایت نیز، به راحتی حکم قاضررری را  بیان قاضررری اعتراض کرد که او را امیرالمؤمنین
 (. 5-3:9411/4کثیر، ؛ ابن8/165تا:بیاثیر، علیه خود پذیرفت )ابن

دانسررت و در حکومت خود، برای مخالفان دینی و سرریاسرری خود حق دیگری را نیز مفروض می امام
و خود در  ادیان. و هاهای مشرررروع اقلیتکرد: رعایت آزادیرعرایرت آن را بره کرارگزارانش سرررفارش می

: 9831کرد )عمید زنجانی، شررران تلکید میمذهبیهای سرررا  حکومتش، بر آزادی آنران در فعرالیتپنج
های مذهبی، به تبلی  ، آزادی آنران در فعرالیت(. البتره مطرابق فرازهرای دیگری از بیرانرات امرام918

روزی پیرمرد  (. یا امام 11: 9831ذمه میان مسرررلمانان منو  بود)نبوی،نشررردن دین و مرذهب اهل
رده اسررت. پرسررید: این پیرمرد کیسررت؟ گفتند: مردی مسرریحی نابینایی را دید که دسررت به گدایی دراز ک

فرمود تا زمانی که پیر و ناتوان نشرررده بود، از او کار  کند.حعررررت علیاسرررت از کار افتاده و گدایی می
ت الما  اید؟ از بیکشرریدید، اینک یکه به این حا  و روز افتاده  نیکی خود را )خیر خود را( از وی بازداشررته

کند که محبت و لطف به همۀ رو تصرررری  میاینوی از .(41، 99 ، ن9494پردازید.)حرعاملی،خرن او را ب
ر د« یا بن آدم»و « عامه»، «رعیت»، «نا »های بارۀ وا ه مردم وظیفۀ حاکم اسرالمی است. گزینش چند

 یحعررررت عل هایش به کارگزاران خود، بیانی کامل از این دیدگاه اسرررت.ها، وصرررایا و فرمانخطبره
 شد.و این رفتار باعث جذب یهودی ومسیحی به او می شدقانون وحی خارن نمی دررفتارسیاسی خوداز

 حمایت ازمحرومان-8-1

ره ا ّمه یدر سررر یاژهیگراه ویازمنردان جرامعره جرایرفقرا، محرومران و ن یشرررتیتوجره و اهتمرام بره امور مع
 یاصررالح یهاجامعه را جزو برنامهت از اقشررار محروم و درمانده یحما یعلدارد. حعرررت معصروم

چ گاه یدهد که هیت میملمور  یش به مالك اشررتر به و یش قرار داده بود، آن حعرررت در عهدنامه خویخو
 ن کند:یآنان را تلم یازهایاز اقشار محروم جامعه غفلت نورزد و ن



   

117 

وی
 عل

یره
ر س

ی د
اس

سی
ب 

طلو
ر م

رفتا
 

117 

ُ اهلّلُ اهلّلُ یف» 
ُ
 .(51نهج البالغه ،نامه«)یالنَّقِة السفل ِ

محرومران جامعه  ین اجتمراعیش در جهرت ترلمیکره بره کرارگزاران خو ییبر فرمرانهرا آن حعررررت عالوه
 یعرفم« مانیتیپدر »کند. آن حعرت خود را ین قشر در جامعه اقدام مین ایز عمال به تلمیدهد، خود نیم
روش سرریاسرری حعرررت  در مورد نحوه و. (416: 1کند)کلینی،نید و همچون پدر با آنان رفتار مینمایم

 شد.دردوران حکومتش درحمایت از محرومان نکات زیررعایت می علی
 .(111: 1)مفیدن انفاق با حفظ کرامت فقرا-9
 .(966: 1ش از عرض حاجت)مفید،ن یانفاق پ-1
 .(413: 1شتن )طبرسی،نیگران بر خویمقّدم داشتن د -8
 .یج خدمات پنهان اجتماعیترو-4

 تعامل امام بامردم-1-1

که رعایت این حقوق، تعامل به وجود  علوی، دولت و مردم دارای حقوق متقابلی هسررتنددر رفتارسرریاسرری 
درتمام دوران امامت وحکومتش این تعامل راحفظ کرد. در رفتارسریاسی علوی،  حعررت علی. وردآمی

نخسرررتین همگرایی و تعررامررل حقیقی بین مردم و حکومررت ،بیعررت بررا حرراکم و اطرراعررت از او اسررررت 
)نهج البالغه  داندمی حکومت را منو  به این امر رعیت و کره اصرررالح جرامعره و(13: 8.)طبرسررری،ن

برادران  محبت و ...تاکیدداشررتند. براین اسررا  مردم از نگاه امام  این بر مدارا و درکنار لذا .(196،خ،
 شدند، چنان که به مالك اشتر فرمود:عی زمام دار تلقی مییا طبینی ید

ْ ِصْهَفاِن »  ُ ِإهَُنّ ٌخ َلَك یِف ََ
َ
ا ر ا َنِظ يالِدّ  ِإَمّ ْلِ  ...   َلَك یِف ٌي ِن َو ِإَمّ ََ َْ  «ا

 (58نش.)نهج البالغه ،نامهیا همسان تو در آفر ینی تواند یا برادر دیمردم بر دو دسته هستند، 
اند که بر او الزم اسررت بسرران پدر و مادر نسرربت به آنان ن فرزندان معنوی حاکمیمردم از نگاه امام هم چن

شررران بگسرررترد و ید با  رحمت و مهر خود را بر ایتفقد و مهربانی ورزد.. ... )همان( براین اسرررا  حاکم با
 فرماید:  قا ل نشود.ومییشان حتی در نگاه کردن تبعیان ایم

َك َو آِس َبََ »  لََ ْ  َوتَْ ُ ْا ِلََ ََُ َك َو اَلْس َََّ انَِ ْ  تََ ُ
ْن ِلََ لَِ
َ
َك َو ر اتََ هََ ْ  تََ ُ ْض ِلََ فَِ اخَْ

ْ یِف َََ ِة َو الَه ال  ُهَنُ نََ ِة َلحْ ََ ْظ
 (  13همان،نامه...«)

مردم چنان محترم هسررتند که زمام دار حق ندارد به خاطر تالش و کوشررشرری که برای اداره شررئون آنان 
 شان منت نهد:یدهد بر اانجام می

 َرِع يَوِإ » 
َ
َل َاَك َواْْلََن لََع َِ ِو ال

َ
َك ِ ِإْتَساِنَك، ر َِ يِِ َن ِمْن وَد  ْعِلَك،... ََ  (  58همان،نامه«)َِ
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ها ان حجابیازهای آنان باشند و خود را در مید همواره در خدمت مردم بوده و پاس  گوی نیو کارگزاران با
زد شران باشد.احترام مردم نام رسران آنان به مردم، زبانشران و تنها حاجبشران چهرهیپنهان نسرازند؛ تنها پ

ای آنان خود را برای اسررتقبا  امام هنگام ورود خود به منطقه دهد بهچنان اسررت که اجازه نمی امام 
 ار برای امامیهای آن دبه زحمت انداخته و خوار سازند. چنان که وقتی وارد شهر انبار شد دهقان 

د. آنان گفتند: عادتی یاز آنان علت کارشرران را پرسررر دند. امام یدو ش امامیشرراپیاده شرردند و پیپ
ران ین کار فرمود: به خدا که امیبا نکوهش ا م. امام یر خود را بزر  شررمار یبدان امم و یاسررت که دار 

بخت د و در آخرتتان بدیتان خود را بدان به رنج می افکنیاین کار سررودی نمی برند و شررما در دنیشررما از ا
 .(89د)حکمتیگردمی

 دررفتارمطلوب سیاسی خود خالق بودن حضرت علی -5
، از نظریرره آلفرد آدلرخود خالق دومین ویژگی مهم از مؤلفرره رفتررار مطلوب سررریرراسررری امررام علی 

های رفتاری در افراد ، باعث جذابیتبودن)خالقیرت( اسرررت. چره بسرررا این ویژگی رفتراری امرام علی
 است که در ذیل بدان خواهیم پرداخت.شده

 خالقیت درجهادودعوت-1-9

 درجهاد و دفاع درجذب افراد برپایه اصو  زیر استواربود. سیره مطلوب سیاسی  امام علی
 .(598: 4:ن9833پرهیز از آغازکردن جنگ درمیدان نبرد)طبری-9
 .(618: 1،ن9835رعایت اصو  اخالقی و پرهیزاز پیمان شکنی )ابن بابویه:-1
 .(446: 4ق،ن9494منع تعرض به اموا  غیر جنگجویان )الصالحی الشامی،-8
 .(48: 95،ن9416اهی برای دشمن برای نجات وهدایت انسانها)حرعاملیدعا و خیرخو -4
 .(945: 34، 9418پرهیز از دشنام دادن به دشمن)مجلسی، -5
 .(515: 88شجاعت در برابر دشمن و پرهیز از فراردرمقابل دشمن)همان،ن-6
   .(855: 1،ن9839ممنوعیت جنگ با غیرجنگجویان)برقی،-3
 .(61: 95، 9416ملی،ممنوعیت کشتار جمعی)حر عا-3
 .(838: 9494منع تعقیب کردن فراریان و کشتن مجروحان )شریف رضی، -1

 .(811: 91)مجلسی پیشین،ن( محیط زیست)ممنوعیت آسیب زدن به درختان و حیوانات -91
 (و...65: 95د،نیالحد یحفظ عمران و آبادیها)ابن أب-91
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 ائتالف بامخالفان-9-9

اندازم برای آن است که ر مییای فرمود: بخدا سوگند! هر روزی که جنگ را به تلخدر خطبه امام علی
ه و به ستیها، نور والیت را نگر کییت شوند و در البالی تار یای از آنها به ما ملحق شرده و هداآرزو دارم عده

رخ داد علی زمان حکومت حعرت (درجریان سه جنگی که در55بشرتابند. )نهج البالغه،خ سروی آن
 رابپذیرند. بامخالفان باعث شدکه اکثرآنها منطق حعرت علی رفتارآن حعرت 

ها  آمدند ، اکثر یآننهروان که یدشررمنان  ده هزار نفر بودند، با رفتار مطلوب حعرررت علی در قعررّیه
معنویت بود و از سررلوك معنوی او جدا نیسررت.  بر پایه سررلوك سرریاسرری امیرالمؤمنین زیرپرجم اسررالم.

 تا حد ممکن با مخالفان و دشمنانش مدارا بود . رفتارهای سیاسی امیرالمؤمنین
اش این بود که با دشمنان و مخالفان خود با در ممشرای سریاسی یکی از خصروصریات امیرالمؤمنین 

برابر »، «انصاد»، «عدالت»ه رفتار حکومتی حعررت برپایه کرد.البتزد و اسرتدال  میاسرتدال  حرد می
 بود. «آحاد مردم  قراردادن همه

 خودخالق در برخورد بامخالفان-8-9

در برخورد با مخالفان حکومت الهی اسرررت. بی تردید نمی توان  پیرامون رفترارسررریراسررری  امرام علی 
ها چه حق و چه باطل مخالف دارند. حکومتی را یافت که مخالف نداشته باشد. بدون استثنا همه حکومت

باید دریابیم که شررریوه صرررحی  برخورد با مخالفان حکومت چیسرررت و با کسرررانی که مبانی نظام را قبو  
 تار کرد؟.رف ندارند، چگونه باید

کنند وبه منتقدان که در چهارچوب پذیرفته شرررده نظام، انتقاد می-9اند:مخرالفران حکومرت بر دو قسرررم
معارضان;  -1دهند.شروند و به اصرطالح با شریوه سریاسری به مبارزات خود ادامه میسرالح متوسرل نمی

محسرروب  «باغی »هی کنند که به اصررطالح فقیعنی آنان که در برابر نظام اسررالمی شررورش مسررلحانه می
 شوند.می

در برخورد با گروه او   ای که حعرت علی واضر  است نحوه رفتار با این دو گروه متفاوت است. شیوه 
 اسرت. در سیره امام علی  ها بودهداشرتند، اجازه اظهار نظر دادن به مخالفان و سرپ  روشرنگری آن

نیز حعرت تا زمانی که مخالفانش دست به سالح نبردند با کما  بزرگواری برخورد کرد و نه تنها حقوقشان 
 راقطع نکرد، بلکره اجرازه اظهرار نظر و برپرایی اجتمراعات نیز به آنان داد. با دقت در سررریره امام علی 

رد با سرررران انحراد و برخو -9اسرررت: بامعارضررران دوگونه برخورد داشرررته یرابیم کره امام علیدرمی
گاهی ،جمعی را به وادی ضراللت کشاندند;  برخورد با زیر مجموعه، یا بدنه  -1گمراهی; آنان که با علم و آ
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گاه و غیر م رض با گروه  برخورد آن حعرررت ..(948اند)دینوری،پیشررینمعارضرران که نوعا افرادی ناآ
روه است. ولی برخورد با گروه دوم ماهیتا  باگدهاو ; ابتدا نصریحت و ارشراد و سپ  برخوردقاطع انقالبی بو

اسررت. تمام تالش حعرررت در سرره نبردی که داشررت این بود که بدنه اصررلی مخالفان او ، متفاوت بوده
گاه کردن آنها از عمق توطئه تالش فوق العاده  -9براین اسا  است که: خویش را از سر آن جدا کند. بر آ

پیش از جنگ جمل و نهروان وصررفین  ی اسررت که آن حعرررت های فراوانداشررت و شرراهد آن خطبه
گاهی بخش ایراد کنند.ایراد کرده و به دوسرررتان خویش نیز دسرررتور داد که خطبه بر نصررریحت و -1های آ

انداخت تازمینه فکر واندیشه در دراین مسیر،گاه مدتی جنگ را به تاخیر می-8ارشراد آنها نیز تاکید داشت؛ 
در  ز طریق انحراد،به صرررا  مسررتقیم هدایت شرروند .براین اسررا  امام علیمخالفان پدید آمده و ا

وگو؛ مدارا؛ برخورد قاطع. )ابن ابی رفتارسرریاسرری با مخالفان خویش سرره راهبرد اسرراسرری داشررت: گفت
 ( 164، 9الحدید،ن 

 دررفتارمطلوب سیاسی خاص حضرت علی  یسبک زندگ-6
، از نظریه آلفرد آدلر  سبک زندگی خاص یا ویژه سرومین ویژگی مهم از مؤلفه رفتار سریاسی امام علی  

همتا و فردی زندگی که به طور کلی همه فرآیندهای عمومی اسرررت. سررربک زندگی خاص، یعنی کلیت بی
 (Adler.1956: 191زندگی، ذیل آن قرار دارد.)

 عدالت محوری-1-1

ه يدگااز دلت اف عدراگزير تعريره نرب  و سااينا.بر د شونمیلت حاصل  اناخت عدجز با ش یر لت  محواعد
 حقیقررت) دخو یجا در یزررررررريهر چاردادن قر یبه معنارا لت اعد مماايد.آمیزم ال علیم ماا
 وهعال. (9838، 58،نامه لبالغها نهج) ترسادهرربرارك  هرب احبشرص هرب یرحق ررره دادن و( 31: 9831،

 هم انيگرد یابر یپسندمی دخو یابر هرچه كه ستادهكر معنا گونه  ينا را لتاعد زين اردمو خیبر در
ت،مثل ت ییرمدیران یر یمد -9را می توان در سرره عرصرره: ( عدلت امام 18: 9839نیا، نقربا)بپسررند

 طلحه وم بیت الما  :عدم تفاوت بین یتقسرر -1کارامدند... زمان خلفای گذشررته روی فاسردکه در ناالیق و
 لتعدا به نرمؤمنايمالبته ا ابی کرد.یمردیریرت قعرررایی: اجرای احکام الهی ارز -8عقیرل و.. و زبیر

 داقررج. (9838:  نامه89هررلبالغا جنهر) ترنگريسیررم  یررشخص و یدرررلتفادررعاز شتريب عیجتماا
 خطردر دكر رمجبو خالفت شپذير به را طالب علی بن ابی هررك یا ئلهررمس: گویدیررم  رهاررررباین در
 اش،سیايس ارانگزركا به هيتوص در  تحعر آن(951: 9836، جرداق)«دبو عیارررجتما لتاعد دنبو
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لت اعدو حق  یاجراهد كه اخومیآنان  ن (و از)هماکندمیرا مطرح جامعه در لت اعدارستقرش و اگستر
 .(9838، 58،نامهه رررررررلبالغانهج  رباشرررد) مواترين بمحبون از شادنزدر جامعه اد فراضايت رجلب و 
سررریاسرررت اسرررت ن  رررررركررين ررررررمتررررررمهو  تیذالت عنصر اكه بفهماند عدنيا یابر علیمماا

 یکی لهمنز به لتاعد ينازمو ترعاير و قرح  رقاما  ميرتفه یاررب نيرهمچن( و 83: 9839د،لمقصوا.)عبد
 ارقر لتاعد و حق از باالتر را مصلحتی چيه( 934: 9831نبوی،)یوررعله ررجامع  یررساسا یهادهبررا از
 : هرك داد نارفرم و(963: 9836کاظمی،) ادند

اَس ِمْن َنْفِسَك،...  » ِف الَهّ ْْنِ
َ
ِف اهلَل َو ر ْْنِ

َ
 «ر

 .(58نامه.لبالغها نهج)رمکنارفتر لتادرع و دارنصا دالرخ بر جهو  چيه بهو ك  چيباه 
 علی تررررحع هرررك دارد تررريهما ردرررق وآن ترررسا نارررمؤمن  رررمشخص رينررربهت یر محو لتعدا
 موسرروی) «گیرمکناره تررررسا لتاعد یمبنا كه پیامبر سرریره از ایلحظه حاضرررنیسررتم»: فرمایدمی

ازخود در  هرای عاد  پیش کنردکره ازحکومرت(بنرابراین زمرام دارانش راموظف می911: 9834خو ی،
ت حعر یر نگاابرا. ( 58خود را برتر نپندارند )نهج البالغه،نامه دیگران برابرند بیراموزنرد و درچیزی کره با

 يهومعا و ليعق تحعریعنی  منرررشد و ترررسدو نيرررب لتادرررع یاجرا در كه فتر شيپ ییتا جا علی
 رسیدکه براین باور و. (33ند)موسوی خو ی،پیشین: ننهاد تفاوتی

 (  58البالغه،نامهنهج«) الََّعَِد  و الَقَيِب  ِمن َلِلَمُ   َمن اََ َ   رلِلِم  » 

عدم تسررراوی  مؤلفه می توان کدگذاری کرد.ازجمله آنها911رادربیش از عردالت گسرررتری امام علی 
مجازات متخلفین و... . پایبندی حعررررت به موازین  وری عادالنه خران،آبدکار،جمع و دربرخوردبا نیکوکار

 يدآمینظر به جهينت.دربرسد دت شهادت به ارررعب ابررررمحدرلت ادررعايت عدرراه ر یو لت سبب شد تا اعد
 .  آورد حساب به سیاسی کردن دراخالقی یرساسا یررعنص را  مارما  یر ورلتمحادرع انبتو

 بی توجهی به تعلقات-9-1

ای هاسرت. دنیا محل رنج و مشقت، و لذتشردهدر تعالیم اسرالمی از دنیا به محلی ناپایدار و زودگذر تعبیر 
های ناپایدار های فانی و نعمت،آن ابرمرد عرصه تاری ، به لذت آن فانی و زودگذراسرت. امیرالمؤمنین 

به راسررتی »اند: اعتنا بود.ودر مورد زهد و بی رغبتی نسرربت به این دنیای دون با تعبیری زیبا فرمودهدنیا بی
خطبه ««)امام که در آن رجوعی نیسررت و افسررارش را بر دوشررش انداختهقه کردهکه من دنیا را سرره طال

 ز فرمود:ین. (195
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ْزَهَد ِعْهدي ِمْن َعْفَنِة َعْهل»... 
َ
 «  ُدْنَاُکْ  هِذِ  ر

 ز فرموده:یو ن (بز ماده.ینیشما نزد من خوارتر است از عطسه )آب ب یای( دن 8)خطبه
ُملا; »...  ََ ِ  َتَاَدة َتْق ََ  .(114خطبه«)َوإَنّ ُدْنَاُکْ  ِعْهد  اَلْهَوُن ِمْن َوَرَقة یف 

آن  باشد که یکه در دهان ملخ یشرما نزد من خوارتر و پسرت تر اسرت از برگ یاین دنیو همانا ا
 جود.یرا م

تعلقی به دنیا باعث شررد که حتی دشررمنانش او را زندگی زاهدانه وبی دررفتارسرریاسرری حعرررت علی 
 ستودند.

 ساده زیستی-8-1

سریره سریاسی خودفرهنگ ساده زیستی را به  در الگوی کامل فرهنگ سراده زیسرتی بود.و امام علی 
هیچ یک ازکارگزارانش تعارد نداشرررت. هنگامی که باخبر شرررد کارگزارش  که با عرصررره عمل تبدیل کرد

عثمان بن حنیف انصراری در جشرن عروسری جوانی بصرری شرکت کرده که در آن مجل  بسیار ریخت و 
پاش شررده، نامه ای به او نوشررت و ضررمن توبی  او به خاطر شرررکت در آن مهمانی، زندگی خود را چنین 

 توصیف کرد:
گاه باش برای هر مسررلمانی، پیشرروایی اسررت که باید از او پیروی کند و به نور»...  ینک او روشررن شررود. ا آ

ای پاره و پشررمین و طعامش، خوراکی ناگوار و قرص نانی بدان که پوشرراس پیشرروای تو در این دنیا، جامه
اکدامنی توانید چنین زندگی کنید، ولی مرا به زهد و پکند. شما نمیجوین است و پیوسته به اینها بسنده می

ند! در این دنیا درهم و دینار و طالیی نیندوخته و از و کوشررش در راه حق و عدالت یاری کنید. به خدا سرروگ
ام و برره جز این ردای کهنرره کرره بر تن دارم، جررامرره دیگری برای هررای آن ثروتی پ  انررداز نکردهغنیمررت

 هایام... اگر بخواهم برایم آسرران اسررت که از شررهدهای پاس و م ز نان گندم و جامهخویش تدارس ندیده
ی نیست ام و مرا رغبتیرم، ولی دستم را از دامان این آرزوهای فریبنده کوتاه کردهزربافت و ابریشمی بهره گ

امام علی  (.لذا45نهج البالغه،نامه«)که با حرص و ولع دهان به طعام های خوش گوار و شیرین آشنا کنم
 دم مر  چنان در عبودیت و عدالت و زهد و تقوی باالتر از همه قرار داشررت که خلفای گذشررته را در نزد

گفتنرد:عرردالرت و تقوی یعنی این. و خلفررای آینرده نیز هر چرره خواسرررتنررد بی موقعیررت نمود کرره مردم می
 (83: 9415نتوانستند راه او را بروند و به زحمت افتاده و در نزد مردم ارزشی پیدا نکردند.)اربلی،
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اعتراض کرد و  های حال  کرده بودبه عاصرررم بن زیاد که ترس لذت یراوقتی حعررررت امیرالمؤمنین 
رهنمود داد که نباید از حال  الهی و از زندگی الزم و مناسرررب پرهیز داشرررت،عاصرررم بن زیاد به صرررورت 

 اعتراض گفت:
کنید و بسیاری از ! شرما هم که از لبا  های بسیار ساده و غذاهای ساده استفاده مییا امیرالمؤمنین

 در پاس  او فرمود: علیامیرالمؤمنینهای حال  را ترس کرده اید!!حعرت لذت
«  َ َِ َعَفِ  الّهاِس َکَا َي ُل  ِ ََََ ُروا َانُفسَََ َمِ  الَعدِ  َان ُیَقدِّ ٌِ  ر

َ
َض لََع ََ ََ َك َلسََُت َکأنَت ِاَن اهلَل  َغ قَاَ  َوی ََ ََ

  ُ َُ ق ََ  (33: 9،ن9834ثقفی،«)ِ الَفقِي 

باشم همانا خداوند بر امامان اسالمی میی وای بر تو، من همانند تو نیستم چون رهبر جامعه 
ترین انسرانها زندگی کنند تا تهیدستی برمحرومان و اسرت که چونان ضرعیفعاد  واجب کرده
 فقرا فشار نیارود. 

پنج سررا  حکومت کرد و در طو  این مدت آجری بر آجر و خشررتی روی خشررت ننهاد و  میرالمومنینا
، 1دینار سرررخی به ارث نگذاشررت. )ابن شررهر آشرروب، ن سررفید وزمینی را به خود اختصرراص نداد و درهم 

15) 
 است عبارتند: روایی آمده که درمنابع تاریخی و زیستی آن حعرتهایی ازسادهنمونه

 (3: 8غذای ساده وپرهیز از غذاهای چرب و شیرین)ابن راوندی،ن-9
 (983های مجّلل)ابن جوزی حنفی،پرهیز ازسکونت درخانه-1
 (138: 8قاطعانه با خیانت کارگزاران)محدث نوری،نبرخورد -8
 (56: 4اعتباری دنیای حرام)زمخشری،نهشداراز بی-4
 (865: 9های ساده وسادگی در لوازم خانه)بحرانی،ناستفاده از فرش-5
 (813: 41ساده زیستی در کما  توانا ی)مجلسی،ن -6
 پرهیز از زراندوزی)همان(-3 
 و...-3 

 وظایف محوله عمل به تکالیف و-1-1

زمان خلفا  درانجام وظایف محوله مطیع بود و در ، زمان پیامبراسالم در، معصوم بود علیحعرت
اری همک دانسرت اما به دلیل اتحاد امت اسرالم وحفظ اسالم ،رغم اینکه خالفت آنها را نامشرروع میعلی
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لذا  ا دارد.دانست تابتواند حق را به پمیدانسرت.همچنین پذیرش حکومت راتکلیف یک تکلیف می آنهارا با
 ههای دین، اصالح در بالد، اقامدسرت گرفتن حکومت، برپایی نشرانهدر به از اهداد آرمانی امام علی

/ اسرررکررافی، 183،  9868،/ حرانی، 989بخشررری برره مظلومرران)نهج البالغرره خامنیررت حرردود الهی، و
انگیزة خود از پذیرش  ز قتل عثمان، حعرررتهجری و پ  ا 85اسررت. در سررا  ( بوده113ق، 9411

حکومت را صرفا  برقراری عدالت اجتماعی )احسا  وظیفه در جهت یاری مظلوم و مقابله با ظالم( معرفی 
( آن حعرت در 959ق،9836، 9/ شری  صدوق، ن131تا ، ص، یبی9، شری  مفید، ن8هکند. )خطبمی

می پ  از یاری خواسررتن از مردم برای اصررالح امور، همین زمان و در وقت بیعت مردم با ایشرران، در کال
درانجام  رفتارسریاسی آن حعرت .(986سروگند یاد کرد که داد مظلوم را از ظالم خواهد گرفت) خطب 

کنند.لذاپذیرش امرخالفت رابه دلیل را ازفرامین الهی تفسررریرمی وظرایف، اطراعرت محوری او تکرالیف و
 ند.داتکلیفی که مردم هجوم آوردند می

 در جامعه دررفتارمطلوب سیاسی علییا آینده نگری حضرت یدوراندیش-7
نگری ، از نظریه آلفرد آدلر دور اندیشرری یا آیندهچهارمین ویژگی مهم از مؤلفه رفتار سرریاسرری امام علی 

 است.که به تبیین و توصیف عوامل پرداخته شد. امام علی

 فهم وتحلیل درست ازشرایط تاریخی-1-7

)متقی  کران پیررامبراکرم (وعتبرره و درگرراه بلنررد علم بی383: 9خزانرره علم الهی)کلینی،ن علی 
( او امام مبینی 413: 83( و سررینه او، محل جمع علوم فراوان اسررت(مجلسرری،ن8131خ 9419هندی،

اسرررت. او امامی اسرررت که  همین علی « امام مبین »در وصرررفش فرمود:  اسرررت که پیامبراکرم
( علم آن حعرررت از 136: 1تعالی دانش همه چیز را در او نهاده اسررت)ابن ابی الحدید،ن خداوند تبارس و

گاهی  سرره جهت گذشررته، حوادث فعلی و آینده گسررترش دارد. او از گذشررته، آینده و حوادث عصررر خود، آ
 فرماید: می علیوصف علم حعرت در لذا پیامبراسالم. (811: 9کلینی،ن)کامل و کافی داشت 

أ ِمن  عدي لَعُّ  ُن ايب » ِّ  ؛ یالبَاعَُل ُام
( داناترین اّمت من بعد از من علی بن ابی 694: 99، کنزالعما ،ن915: 9)شررررح االخبرار،ح

 «است. طالب
 فرمود:  گوید، پیامبر اکرمعبدالّله بن مسعود می 

 ؛ُقّسمت اَ تمة لَع عشَة اتلاءم َاعنی لَّع تسعة و الّهاس تلء  واتدا  »
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( حکمت )و دانش( به ده جزء تقسرریم 64: 9163ابونعیم اصررفهانی، 951: 9)کشررف ال مه،ن
 «است.است و به علی نه قسمت آن و به )مابقی مردم( یکدهم داده شدهشده

نه برابر دانش تمامی  های آن جزء همان یکدهم اسرررت، و علم علیتمامی علوم بشرررری و پیشررررفت
دارد، که خود  که ریشرره در مهبط وحی الهی یعنی پی مبر اکرمبشررریت اسررت. و راز آن هم این اسررت 

 فرمود: 
 (916: 8؛) حاکم نیشابوری،نانا مديهة العَل و لٌَع  ا ا، َمن ارادالعَل ََأت الَّاب»

ر  آن است پ  هر ک  اراده دانش دارد باید از 
من شرهر علم )الهی و وحیانی( هستم و علی د،

 «.درب )شهر( وارد شود
دارای علم غیب بود و از حوادث گذشته و آینده  آید که علیسرا  از روایات متعدد به دسرت میبراین ا

 اطالع داشت. اینک فهرست نمونه هایی از اخبار غیبی حعرت در این جا ذکر می شود: 
، خبر از فرمانده سپاه، گمراه شدن حبیب بن حمار، خبر از کشته شدن اعشی خبر از قتل امام حسین 

باهله توسرط حجان، خبر از شرهادت عمروبن حمق، خبر از به دارآویخته شدن جویربه و میثم تمار، خبر از 
قطع دسرت و پای رشرید هجری، خبر از کشرته شردن خوارن توسط آن حعرت، خبر از غرق شدن بصره، 

،  8ابن اثیر، ن  ;114 -136، 1خبر از حمله تاتارها و امثا  آن ها.)شررررح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ن 
آن حعرررت دوسررتان و شرریعیان خود و مؤمنان را از سررایر مردم  (.91و نهج البالغه فی ، خطبه،  934

که علی رغم تحلیل حعررررت  (نکته مهم دراین بحث این بود991: 16داد )مجلسررری،نتشرررخیص می
صررحی   اد بلکه رفتاردنمی بروز اتفاق حادثه، رفتارسرریاسرری منفی ازخود از ازحوادث تاریخی ،قبل علی

 را اعما  کرد.

 ارائه طرح تأسیس نظام جدید  -9-7

هرای اسرررالمی و سرررنت نبوی بسررریار ت ییر هجری، آموزه 85ترا سرررا   پ  از رحلرت پیرامبر اکرم 
بود؛ انحرافات دینی شررردت یافته بود؛ صرررورت فرهنگ عمومی درآمدهبودند؛ مفاسررردی در جامعه بهکرده
یره خلفا ای در جامعه برپا شررده بود؛ سررامور سررلطه یافته بودند؛ با قتل عثمان، فتنه امیه بر بسرریاری ازبنی

وجه به طلبی و تشرردت در میان مردم نفوذ یافته بود و روحیه رفاهکه در مواردی مخالف سرریره نبوی بود، به
 هان اسررالم حاکمدراین دوران ظلمت برج دنیا و زراندوزی، بسرریاری از افراد را از حقیقت دور سرراخته بود.

برای زمامداری جلب شد. آنها با جدیت  درهمین سا  پ  از قتل خلیفه سوم توجه مردم به علی شرد.
/ طبری، 66-65، 9،ن9491بودند. )دینوری،  گیری، خواسرتار پذیرش حکومت توسط علیو سرخت
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 رت علیحعررر .(48، 1ق، ن9499/ ابن اعثم کوفی،931ترا ، ، یبی1/ یعقوبی، ن413، 9833، 4ن
،/ 111است.)خطبههای آب تشبیه کردهآنان را هنگام هجوم برای بیعت، به شتران تشنه در اطراد حوض

یدی که باخلفای تشررکیل شررد نظام جد حکومت او پ  ازبیعت مردم باعلی. (41ق، 9411اسررکافی، 
که به و...«نص محوری »،«امامت محوری»،«توحیدمحوری»این نظام بر اسرررا . گرذشرررته متفاوت بود

معرفت  وش،ر  باشرد.براین اسا  تشکیل حکومت جدیدبه لحاظ مبانی،قران حکومت صرالحان می تعبیر
متفاوت بودکه  سا  حکومتهای قبل ازحعرت علی 15 فرجام شناسی با و انسران شرناسری شرناسری،

 ها عبارتند از:چندنمونه ازتفاوت
به هیچ روی حکومت  دهد که آن حعرتنشران می توجه به سریره و عملکرد امیرمؤمنان علی-9

دسرررت گرفتن حکومت و خواسرررت. بلکه هدد آن حعررررت از بهرا فقط برای حکومت کردن بر مردم نمی
 قدرت، برپایی عدالت بود.

مبنای پذیرش حکومت در نظر او با دیگران تفاوت اساسی داشت. پ  از روی کار آمدن خلیفه اّو  و -1
با اشاره به ارتداد برخی مسلمانان از اسالم، و یاری رساندن خویش  ، حعرت علیگیری امام کناره

سراب  کند که با سرعتی چونبه اسالم در چنین شرایطی حکومت بر مردم را کاالی چندروزه دنیا معرفی می
، 9858، 9/ ثقفی کوفی، ن935،ص9، / دینوری ، ن61های ابر، روزگار آن سپری خواهد شد) نامهو لکه
ای که خلیفه دّوم تشکیل داد، هرگز حاضر نشد با توسل نفرهدر شورای شش آن حعرت .(816و  815

در سخنی  حعرت علی ./(933ق، 9833، 9الحدید، ن)ابن ابی چنگ آوردبه درو ، حاکمیت را به
خن این و و به س کنمدانم با شما رفتار میبدانید اگر من دعوت شما را بپذیرم، طبق آنچه می»فرماید: می

/ 833، 9،ن9831، / ابن شهرآشوب، 11)خطبه« کنندگان گوش فرا نخواهم دادسرزنش ،آن، و سرزنش
ای است که این سخن نیز نشان از فاصله .(453، 9، ن9831/ ابن مسکویه،484، 4،ن9833طبری، 

 بر یعلو رفتارسیاسی در سی  نظام جدیدلبنابراین ت اند.داشته خلفای پیشین از سیره رسو  خدا 
دیدگاه حعرت  ازكومت ح.شد ليتشك جامعه تيمناری، آزادی و امدنقانو، اییلتگراعدداری، يند

 و فيضع از نیبايپشت،  ظالم کوبیسرم و مظلوع از فادحكومت د، بو طلبیدهياد و زبا فسارزه مبا علی
 مماا .( 51: 9839 مطهری،) دبو ننساا  به دننها حرمت و جامعه حصالا حكومت د،بو اننمنداتو با مقابله

 آن .کردطراحی میی سنت نبووشريعت  محكاا بر هيتك با را خود حكومت یاستهايس ،علی
 را می سالا مديريت منظا ازلی مد تا دبو آن بر د،خو سیره عملی در چه و ینظر نیمبا در چه ،تحعر

 اریبرقر اير؛زهدد  هارا را کلی  صوا و زمال یهارايمع زين نمسلمانا هيندآ ایبر و كند اجرا خويش نماز در
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 د،فسا فعد و نمرو نهر از یريجلوگ ،جه عمومیدبو  صوو ،نظم و عیجتماا ازنتو، خلیدا تيمنا
 ستا ریموا از ،نیقانو راتمقر و محكاا ایجرا و ییقعا هستگاد تيفعال وزان،متجا و نشمناد با  نديجنگ

 

 بندی مسائلوکارساز در ادره امور جامعه واولویت یتدابیرعمل-8-7

 ند:یفرمایم که دراین خطبه تحلیل کرد باید را تدبیرعملی وکارسازحعرت علی
َِ َو ِق   اَلََِ

ََ َْ وُر ا اَل َََلْو اَل ُتَََُ
َ
 اْلُعَلَماِء ر

َ
َخَذ اهلَلُ لََع

َ
َِ َو َما ر ُتوِد الَهاصََِ

ُ
ِة َبِ
جَ ُُ
َْ
 ی اُم ا

َ
وا لََع ِکَظِة َظاِلم َو اَل  َقارُّ

ْلَق  ا َو َلَسَق ََسَغِب َمْظُلومم َلَ  َغاِرِ َ
َ
َها َُت َتََّْلَلا لََع ََ اُت آِخ َوِِلَ

َ
ِس ر
ْ
 (8)نهج البالغه ،خِ َتأ

گاه باشر» حاضر  د، اگر نبود حعوریان دانه را شکافت و انسان را آفر یکه م یید! سوگند به خدایآ
ته ان گرفیاز دانا یتعال یکه خدا یاگر نبود عهد اله کننده و یار یام حجرت به خاطر وجود یرو ق

ر سمان و مهار شتر خالفت را بینه ر یهر آ نشوند یظالم و گرسنه ماندن مظلوم راض یر یتا بر سر
 «دادم. یانداختم و آخر خالفت را به کاسه نخست آن آب م یکوهان آن م

ل زدودن باط های ذکرشررده ورسرریدن به گرفتن حق وحعرررت راه تحقق اداره امورجامعه راباتوجه به خطبه
 برمحور: داند. لذا اداره جامعه درسیره سیاسی علویزیر می درامور

توجهی به قدرت:پذیرش حکومت به مفهوم ریاسررت طلبی و سررلطه جویی نبود، عدم قدرت طلبی وبی-9
بسیار ناچیز و پست است که از عطسه یک بز زکام خورده و  بلکه حکومت از این جهت نزد آن حعررت

 (91/86: 9419تر است) فخررازی،ارزشیا از لنگه کفشی پاره، بی
 ه حق است.ارزش حکوت به خاطررسیدن ب-1
به گسرررترش اسرررالم در جهان و تثبیت بنیان آن در  های دینی:امام علی حفظ وحراسرررت ازآموزه-8

اندیشرررید و از طریق آشرررناکردن مردم با معارد االهی، به دفاع از اسرررالم نوپا داخل کشرررور اسرررالمی می
و در این  (1/988: 9496حزم، ؛ ابن9/593: 9866؛ زمخشرررری، 3/964: 9866پرداخت)بیهقی، می

 کرد.خصوص از اختالد و ایجاد تنش در جامعه جلوگیری می
 (  13نهج البالغه،نامه-444: 9831دلسوزی نسبت به اموا  بیت الما .)ری شهری،-4
در راه رسررریدن به این هدد از  ( امام علی915ترلمین امکرانات اولیه زندگی مردم.)نهج البالغه،خ-5 

 های کشرراورزی و سررپردن آن به دسررت مردم زندگیالیاتها و ایجاد زمینهیچ تالشری دری  نکرد. با تقلیل م
 آنها را رونق بخشید.
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 (915-58نظارت بر قیمتها و تنظیم بازار)همان،نامه-6
 (58توجه خاص به مسا ل مالی افراد محروم جامعه: )همان،نامه-3
 (58مان:نامهنصب قاضیان برتر برای قعاوت وتوجه و رسیدگی مستقیم بر رأی قاضیان.)ه-3
 (58نامه«)پرده پوشی و نادیده گرفتن عیوب مردم-1

 (84خ«)همکاری و همیاری نسبت به زمامداران-91
برا تبیین نقش رهبر و مردیر جرامعه در هماهنگی و  همراهنگی وانسرررجرام درجرامعره:امرام علی -99

 (و...946البالغه، خطبه انسجام میان نیروها وجامعه دراداره جامعه کوشید)نهج
 
 

 نتیجه
 عبارت دانست از: از مطالبی که در این مقاله به اجما  آمد، نتیجه رفتارمطلوب سیاسی را باید

 اسرررتقرار حکومرت برای انتظرام امور مردم و توازن اجتمراعی از اصرررو  مهم انردیشررره امام علی -9
 باشد.می

مبتنی بر معیارهای اسررالمی بوده و از دو شرراخصرره مهم دینداری و  حکومت مورد نظر امام علی -1
 عدالت برخوردار است.

اسرررتقرار، ثبرات و دوام حکومرت مطلوب ایشررران، عالوه بر مبرانی معرفتی و نظری، و قرانون جامع و  -8
اسرری یکامل، به وجود زمامداران و کارگزاران صررال ، شررایسررته و کارآمد نیاز دارد.که دارای رفتارمطلوب سرر

 باشند.
در دوره زمرامرداری ارا ره یک الگوی جامع مدیریتی در اداره  هرای اصرررالحی امرام علیاز برنرامره-4

 باشد.حکومت اسالمی می
های الزم در برنرامره خود، کارگزاران حکومت را بر اسرررا  معیارهای ارزشررری و صرررالحیت امرام-5

 کردند.متناسب با مناصب مختلف انتخاب می
ها و هرای عمومی، دسرررتورالعمرلهرای مختلف بره کرارگزاران خود و یرا در خطبرهمرهایشررران طی نرا-6

 دادند.های الزم را در حوزه مسؤولیت آنها و اخالق اجتماعی و نحوه برخورد با مردم ارا ه میتوصیه
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به منظور رعایت عدالت و حسررن اجرای امور، بر عملکرد و رفتار کارگزاران خود نظارت و مراقبت شرردید -3
نمود و برا مشررراهرده تخلف و سرررسرررتی از جرانب آنها، به نکوهش، مؤاخذه و یا عز  ایشررران اعمرا  می

 پرداخت.می
سرررازی فعرررای عمومی جامعه و برقراری آرامش و امنیت در میان همه این اقدامات به منظور سرررالم -3

 گرفت.مردم و افزایش اطمینان و اعتماد مردم به زمامداران انجام می
های سیره علوی رابرای اعتماد سازی حاکمان جامعه اسرالمی دررفتار سریاسری خودشاخصهنیازاسرت -1

 درجامعه انجام دهند.  
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