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AA17 | مقدمۀ ناشر

AA19 | مقدمه

AA21 |فصل اول: آشنایی با نهج البالغه و گردآورنده آن

AA23 | ماهیت کتاب نهج البالغه و شخصیت سید رضی
گردآورنده و نه نویسنده | 23 شریف رضی، 

شخصیت سید رضی | 24

AA24 | نسب و خاندان سید رضی
ماجرای خواب شیخ مفید | 25

پدر سید رضی در نظر عالمه امینی | 25
شخصیت برادر سید رضی | 26

ملقب شدن سید مرتضی به علم الهدی توسط امیرالمؤمنین | 26

AA27 |  شخصیت سید رضی
سید رضی از دیدگاه عالمه امینی | 27

AA28 | موقعیت علمی و اجتماعی سید رضی
احاطۀ سید رضی به دانش های مختلف | 28

نفوذ اجتماعی فوق العادۀ سید رضی | 29
مسئولیت های اجرایی سید رضی | 29

تأسیس دانشگاه دارالعلم توسط سید رضی | 29
برخی از آثار سید رضی | 29

AA30 | بررسی شبهات و اشتباهات در مورد نهج البالغه
اشتباهی رایج در مورد محتوای نهج البالغه | 30

ک سید رضی در گزینش مطالب نهج البالغه | 30 مال

 فهرســـت
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ذکر نشدن سند مطالب در نهج البالغه | 31
نتیجۀ حذف سند مطالب | 31

میزان اعتبار کتاب نهج البالغه | 31
کتاب های موجود در زمینۀ سند نهج البالغه | 32

معتبر بودن نهج البالغه به رغم ذکر نشدن سند مطالب | 32
نهج البالغه، اثری از امیرالمؤمنین یا سید رضی؟ | 33

تصریحات خود سید رضی در انتساب نهج البالغه به امیرالمؤمنین | 34

AA35 | شارحین نهج البالغه
ح نهج البالغه | 35 ح ابن ابی الحدید، معروف ترین شر شر

ح موضوعی نهج البالغه | 37 معروف ترین شر

AA39 |فصل دوم: مقدمات

AA41 | مقدمۀ اول: علت انتخاب روش موضوع  محور در نهج البالغه
روش های مختلف بحث در مورد متون معتبر | 41

ضرورت توجه به دو نکته | 41

AA41 | مقدمۀ دوم: علت انتخاب موضوع حکومت و سیاست
کم، از سؤال های رایج در میان نخبگان | 41 حقوق و تکالیف متقابل مردم و حا

انقالب اسالمی، داعیه دار ارائۀ مدل حکومت دینی | 42
امکان جمع بین جمهوریت و اسالمیت | 42

تجربۀ تلخ از حکومت دینی در دوران قرون وسطی | 43
دالیل تبلیغات سوء در مورد حکومت دینی | 43

کلیسا در دوران قرون وسطی از دید شهید مطهری | 44 عملکرد بد 
خواست درونی و فطری، اولویت اول انسان ها | 44

منشأ نظریۀ سکوالریسم در اروپا | 44
تحلیل شهید مطهری در باب ریشۀ پیدایش سکوالریسم | 45

گرایش به مادی گری از دیدگاه شهید مطهری | 45 دالیل 
کید امام خمینی بر وارونه نشان ندادن اسالم | 46 تأ

ارائۀ الگوی حکومت دینی، نیازمند پاسخ به سؤاالت و شبهات آن | 47
شبهات ناشی از عوامل داخلی | 47

غفلت نکردن از دشمن، از سیاست های ثابت امام علی | 48
گلۀ امیرالمؤمنین از کسانی که دشمن را نادیده گرفته اند | 48

مأیوس شدن دشمن خارجی پس از انتخاب امیرالمؤمنین | 49
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ضرورت وجود مجری خوب برای اجرای قانون خوب | 50
بزرگ ترین خیانت، امیدوار کردن دشمنبه احتمال اثر | 50

برداشت شهید مطهری از این آیه | 50
کسانی که بیشترین کارشکنی را نسبت به امیرالمؤمنین روا داشتند | 51

پیش گویی آینده در خطبۀ ده نهج البالغه | 52
طغیان و فتنه، نتیجۀ نمایش بد تعالیم اسالمی | 52

چگونگی جمع میان حقوق حکومت و حقوق مردم، گفتمان رایج دنیای امروز | 53

AA مقدمۀ سوم: علت انتخاب نهج البالغه به عنوان منبع
ومرجع بحث | 54

الف( پر فراز و نشیب بودن دوران حضرت امیرالمؤمنین | 54
پر تنش بودن دوران حکومت امیرالمؤمنین | 54

ب( مبنای شیعی برای حکومت اسالمی | 55

AAمقدمۀ چهارم: شبهات دربارۀ الگوی حکومتی حضرت
 امیرالمؤمنین  و پاسخ به آن ها | 55

الف( آیا الگوی حکومتی حضرت امیرالمؤمنین  قابل تکرار
 است؟ | 55

حکومت علوی، رؤیایی شیرین یا واقعیت تاریخی قابل تکرار | 55
تکرار نشدن شخصیت امیرالمؤمنین در تاریخ | 55

کارگزار حکومت علوی | 56 وظیفۀ 
ضرورت وجود الگو برای تمام افراد | 56

الگو قرار دادن امیرالمؤمنین در حقوق و سیاست | 57

ب( آرمان گرای صرف بودن این الگو | 57
اشکال به آرمان گرا بودن نهج البالغه | 57

آرمان گرایی، الگویی برای طی مسیر درست | 57
جلوگیری از تبدیل ارزش به ضد ارزش | 58

امر به معروف و نهی از منکر | 58
، نمونه ای از آرمان گرایی | 58

امیرالمؤمنین، واقع گراترین بندۀ خدا | 59
نهج البالغه، کتابی آرمانی | 59

قرائت بد ازنهج البالغه، درس مبغوض امیرالمؤمنین | 60



  8     سیاست نامۀ علوی

سوژۀ تبلیغاتی ندادن به دشمن | 60
ترسیم نظام حقوقی و سیاسی اسالم به صورت یک الگو | 61

درس نهج البالغه، قلۀ آرمان گرایی ما | 61
نهج البالغه، مهم ترین و کارآمدترین الگو برای ترسیم نظام سیاست و حقوق | 62

AA63 |فصل سوم: فلسفۀ نیاز به حکومت
فلسفۀ سیاست و حکومت بر اساس آموزه های نهج البالغه | 65

تمایل ذاتی انسان به رها بودن از قیدها و الزامات | 65
کید قرآن بر دقت حساب در قیامت | 65 تأ

پیروی انسان از هوس درونی متمایل به آزادی | 66
تمایل به آزادی از تمام قیدها، دلیل انکار قیامت | 66

کلمۀ انسان در این آیه | 67 دلیل تکرار 
کردن | 67 کارکرد اصلی حکومت، امر  و نهی 

جعل قوانین و دستورات، الزمۀ تشکیل یک حکومت | 67

AAفلسفۀ نیاز به حکومت: مردم چاره ای جز تشکیل حکومت
ندارند | 68

ضرورت التزام قلبی و عملی به حکومت اسالمی | 68
تشکیل حکومت در طول تاریخ به رغم مخالفت با طبع انسان ها | 68

چهار صورت عقلی قابل تصور برای زندگی انسان: | 69
1. انزواطلبی و زندگی انفرادی | 69

اشکال این صورت از زندگی | 69
مدنی بالطبع بودن انسان | 70

ضرورت ها، عامل اجبار انسان به زندگی با هم نوع | 70
توصیه به زندگی انفرادی، امری ناممکن و محال | 70

2. برقراری نظم اجتماعی | 71
تأیید اصل این نظر | 71

اشکال این نظریه | 71
3. قانون، محور زندگی اجتماعی | 72

کافی نبودن قانون برای ادارۀ جامعه | 72
نمونۀ عملی این نظریه | 72

کنار قانون خوب | 73 ضرورت وجود مجری در 
کنندگان اصلی عدالت | 73 مردم، برپا
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کنار قانون | 73 ضرورت وجود زور در 
4. وجود قانون و مجری قدرتمند | 74

AA75 | فلسفۀ نیاز به حکومت از منظر نهج البالغه
ج به کافی بودن قانون | 75 اعتقاد خوار

ج | 75 پاسخ امیرالمؤمنین به خوار
انحصار قانون گذاری و تعیین تکلیف برای بشر در خداوند | 76

دوراهی انسان در پذیرش والیت الهی یا والیت شیطان | 77

AA79 |فصل چهارم: کارکردهای حکومت

AA81 | الف( کارکردهای مادی و دنیوی
حداقل های مورد انتظار از یک حکومت | 81

تأمین امنیت | 81
کارکرد اقتصادی حکومت | 81

تأمین  اقتدار نظامی مورد نیاز | 82
برقراری عدالت | 82

نکتۀ اول | 82
فلسفۀ نیاز به حکومت، نیاز مردم به وجود حکومت | 82

نکتۀ دوم | 83
مراد حضرت از  إمرِتِه | 83
بازگشت به امیر فاجر | 83

بازگشت به امیر | 83

نکتۀ سوم | 84
ج، نتیجۀ نبودن حکومت | 85 ج و مر هر

نکتۀ چهارم | 85
کارکردهای حداقلی یک حکومت | 85

نکتۀ پنجم | 86
بیشترین انحراف در زمان امیرالمؤمنین | 86
مسجد ضرار، قیام علیه حکومت و دین | 87

کار منافق، استفادۀ باطل از کلمۀ حق | 87
بیان صفات اقسام انسان ها در نهج البالغه | 89
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AA91 | ب( کارکردهای معنوی حکومت
تالش برای روی گردانی مردم از حکومت دینی | 91

انحراف و کج فهمی اول | 91
آبادی دنیا و آخرت مردم، وظیفۀ حکومت صالحان | 91

توسعۀ عمران و پیشرفت مادی مردم، از وظایف حکومت از دیدگاه امیرالمؤمنین | 92
کشمکش های سیاسی در زمان حکومت امیرالمؤمنین | 92

نتایج تحقق عمران و احیای ارزش های الهی | 93
رشد و کمال انسان، هدف متعالی حکومت اسالمی | 93

برپایی قسط و عدالت در جامعه، هدف ارسال پیامبران | 93
ارزش حکومت، برقراری قسط و عدل در جامعه | 94

خطبۀ شقشقیه | 95
دستورالعمل های حکومتی امام علی به مالک اشتر | 96

یک شبهه و پاسخ به آن  | 97
خدمت به بندگان خدا و تأمین آسایش و رفاه آن ها، یکی از بزرگ ترین ارزش ها و 

احکام الهی | 97
راهبرد معیشت دینی، ساده زیستی در عین تولید ثروت برای مستمندان | 98

زهد، عدم وابستگی در عین دارایی | 98
ایجاد رفاه، وظیفۀ دولت در قانون اساسی | 99

رفاه نسبی مردم در دوران حکومت امیرالمؤمنین در کوفه | 99
سه نیاز ضروری که همۀ شهروندان به آن نیاز دارند | 100

امنیت، عدالت و رفاه، وظایف تمام حکومت ها | 100
مشارکت مردم در سازندگی و توسعه، خواست خداوند از مردم | 101

برخورداری از رفاه اجتماعی، جزء حقوق عمومی شهروندان | 102
ضرورت برقراردی نظام تأمین اجتماعی | 102

تأمین نیازهای اقلیت های دینی از بیت المال | 102
کم در برابر مردم | 103 وظایف حا

کم، إسباغ رزق مردم | 104 وظیفۀ حا
تأمین زندگی مادی مردم، از راه های مبارزه با فساد اقتصادی | 104

ضرورت برخورد قاطعانه در صورت زیاده خواهی نامشروع مردم | 104

انحراف و کج فهمی دوم | 105
ترویج دین و تبلیغ ارزش ها، امری به عهدۀ نهادهای غیرحکومتی | 105

تعریف فرهنگ | 105
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اقدامات فرهنگی دولت، اقدامی اضافه بر وظایف یا خالف وظایف | 106
دیدگاه امیرالمؤمنین | 106

پنج طیف مختلف در این زمینه | 106

AA107 | کارکردهای معنوی حکومت در نهج البالغه
برترین بندگان در پیشگاه خدا | 107

وظایف ایجابی و سلبی دولت در بخش فرهنگ | 108
ضرورت آشنا ساختن مردم با احکام دینی و اسالمی | 108

زمامداران شایستۀ تمجید و تحسین از منظر قرآن کریم | 108
مراحل امر به معروف و وظیفۀ فرهنگی دولت ها | 109

حقوق متقابل مردم و حکومت | 110
پرداختن حکومت به فرهنگ در عین تنگ نکردن عرصه بر دیگران | 110

بیان نوع حکومت فرعون در قرآن | 111
استخفاف و تحقیر فرهنگی ملت ها، شیوه ای فرعونی | 111

بی فرهنگی، منشأ همۀ بدبختی ها | 112
نیاز جامعه به هادی فرهنگی | 112

شیوۀ مدیریت اجتماعی و حکومتی پیامبر | 113
رواج فرهنگ دوران جاهلیت در ابتدای ظهور اسالم | 113

رصد فرهنگی، الگوی مدیریتی پیامبر | 114
حق مردم بر حکومت در بیان امیرالمؤمنین | 114

وظیفۀ اصلی پیامبران از دیدگاه امیرالمؤمنین | 114
خصوصیات فردی الزم برای قبول مسئولیت در حکومت اسالمی | 115

بهترین راه برای ترویج فرهنگ قانون گرایی در جامعه | 115
برخــورد یکســان امیرالمؤمنین با اهــل خود و مردم در دســت اندازی به بیت المال 

115 |

شروع اصالح جامعه از باال و فساد آن از پایین | 116
ظاهر جامعه، باطن مسئولین | 117

ک از حکومت دینی | 117 کارکرد فرهنگی، امری غیر قابل انفکا

AAفصل پنجم: نقش و جایگاه مردم در منظومۀ فکری- سیاسی
 حکومت | 119

مقدمۀ اول | 121
تبییــن جایــگاه مــردم در یــک فلســفۀ سیاســی، نیازمنــد تبیین فلســفۀ سیاســی 
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حکومت | 121
بیان امیرالمؤمنین در نهج البالغه | 121

مقدمۀ دوم | 122
انواع حکومت از دیدگاه مرحوم نائینی | 122

حکومت تملیکیه | 123
حکومت والیتیه | 124

نتیجۀ دو دیدگاه نسبت به حکومت | 124

AA126 | جایگاه حقوق مردم در حکومت از منظر نهج البالغه
کمان | 126 حکومت، ملک مردم و امانت در دست حا

نامۀ امیرالمؤمنین به کارگزاران حکومتی خود | 129
کمان | 130 کید قرآن بر امانت بودن حکومت در دست حا تأ

مختار امیرالمؤمنین از بین انواع حکومت | 132

AA133 | رابطۀ مشروعیت و مقبولیت حکومت
تفکیک مشروعیت حکومت از نقش و جایگاه مردم در حکومت | 133

امکان وقوع حکومت بدون داشتن یکی از دو شرط مشروعیت یا مقبولیت | 133
نظرات مختلف در باب منشأ حقانیت حکومت | 133

نگاه به عملکرد در تأیید مقبولیت حکومت | 134
کید امیرالمؤمنین بر عنصر مقبولیت | 134 تأ

کید امیرالمؤمنین بر حقانیت خود در حکومت | 134 تأ
عدم تنافی مشروعیت با مقبولیت نداشتن | 136

نظر شهید مطهری در مورد نگاه نهج البالغه به حکومت | 137
اهمیت بیشــتر به حقــوق و آزادی های مــردم در حکومت های دارای مشــروعیت 

الهی | 138
کمان از منظر قرآن | 138 ک برتری حا تقوا، تنها مال
کمان | 139 تحذیر امیرالمؤمنین از خودبرتربینی حا

کارکرد حکومت دینی، تربیت مردم برای خداوند | 140
هدف اصلی حکومت های شایسته | 140

شأن نزول این آیات | 140
یکسان بودن پیامبران با مردم در بشر  و انسان بودن | 141

کم به حقوق مردم نیست | 143 مشروعیت داشتن، دلیلی بر بی توجهی حا
تأثیر مقبولیت از دیدگاه امیرالمؤمنین | 144



فهرست   13    

AA145 | فصل ششم: جایگاه و حقوق شهروندان در نهج البالغه
  ابطال فرضیۀ تنافی زهد و پارسایی با سیاست مداری توسط حضرت علی

147 |

فرامــوش نکــردن مصلحت اندیشــی بــرای نظــام اســالمی در زمــان دوری از 
مناصب اجتماعی | 147

147 |  اهمیت برپایی و حفظ حکومت دینی در نگاه امیرالمؤمنین
پاسبانی از حقوق مردم، منطق کتاب نهج البالغه در مورد امام و حکم ران | 148

AA148 | و چگونگی نگاه به حکومت  علی
قدرت سیاسی، امانت و نه سفرۀ برخورداری ها | 148

مفهوم زیبا و انسانی واژۀ رعیت | 149
حکومت، وسیله ای برای اجرای عدالت | 149

AA150 | و جایگاه حقوق شهروندان  علی
دیــدگاه برخــی از متفکــران معاصــر در مــورد حقوق بشــر، حقوق شــهروندی 

دیکتاتوری و دموکراسی | 150
152 | اجرای احکام الهی، دلیل پذیرش خالفت توسط حضرت علی

انگیــزۀ الهــی، عاملــی قوی تــر از تعهد به مردم بــرای رعایت حــدود و حقوق 
مردم | 152

تفاوت حکومت های ناشــی از دموکراســی محــض و حکومت های مبتنی بر 
دین | 153

کمان و معافیت آن ها از رعایت  عدم مالزمۀ بین تقدس حکومت و تقدس حا
حقوق مردم | 153

وظیفۀ مبلغان دینی در ارائۀ چهرۀ مناسب از دین | 153

AA154 |  و حّق دانستن و پرسیدن  علی
محترم دانستن حق پرسیدن و دانستن، از افتخارات قرائت شیعی از اسالم | 154
گاه ارتبــاط قلبــی میــان دولــت و  گاهــی از رونــد جریــان امــور، نخســتین  آ

شهروندان | 155
گاهی مردم از رویدادها | 155 کمیت و لزوم آ محرم بودن مردم با حا

گاهی مردم | 156 کمان به پاسخ گویی، الزمۀ طبیعی حق آ تکلیف حا
156 |  گاهی خود توسط حضرت علی تشویق مردم به استفاده از حق آ

AA157 | و حق اعتراض و انتقاد  علی
تکلیف حکومت نسبت به آماده سازی زمینۀ حق اعتراض و انتقاد مردم | 157
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ماجــرای ظلــم و ســتم بســر بــن ارطــاة و اعتراض ســوده نســبت به این شــخص به 
معاویه | 158

AA160 | و مراقبت از اموال عمومی  علی
کتــاب زندگی اجتماعی  رعایــت بیت المال و دل نبســتن به دنیا، برجســته ترین فصل 

160 | امام علی
161 |  بی ارزشی ریاست دنیوی در نگاه حضرت علی

درخواست عقیل از امام علی  و پاسخ آن حضرت | 162

AA165 | و ستیز با ویژه خواران  علی
تالش پیامبر و امام علی در پیشگیری از نفوذ انحصارطلبی در میان دولت مردان | 165

کمان | 165 انحراف در سیرۀ حکومتی و رواج استئثار در میان حا
پنج دسته که توسط پیامبر لعن شده اند | 166

ممانعــت امــام علــی از بهره مندی ناروا از امــوال عمومی، از عوامــل مخالفت با خالفت 
ایشان | 166

امتیاز دادن به دیگران، از موارد اعتراض به خلیفۀ سوم | 167
به تنگ آمدن مردم از سوء استفاده های عوامل خلیفه | 168

کمان با انتصاب آنان در مقام های دولتی | 169 عدم تغییر در زندگی حا

AA170 | و صداقت در سیاست  علی
صداقت داشتن در عین سیاست ورزی | 170

کیاولی | 171 بی شرافتی، بهترین شیوه و خط مشی زندگی از دیدگاه ما
کیاولی | 171 عدم هماهنگی صفات خوب با سیاست ورزی در نگاه ما

ک روان به امام خمینی | 172 پیشنهاد پا
عدم پایبندی معاویه به اصول اولیۀ دینی و انسانی | 173

عوام فریبی و مکاری معاویه و پاسخ امام علی به این رفتارهای او | 173
پاسخ ابن ابی الحدید به متهم کردن امام علی به ضعف در سیاست ورزی | 174

مقایسۀ رفتار حضرت علی و معاویه توسط ابن ابی الحدید | 174
قابل معامله نبودن مروت و شرافت انسانی | 175

AA177 | و دوگونه دشمنانش  علی
ارائۀ الگو و معیار زندگی، راز عظمت غدیر | 177

غدیر، آموزندۀ شیوۀ پیمودن راه به بشر | 177
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اعتدال و پیروی از معیارها، درس بزرگ غدیر برای امروز | 179

AA179 |  !و آن چه او را کُشت  علی
ک ترین فجایع تاریخ بشر | 179 شهادت امیر مؤمنان، از دردنا

تحلیل شهادت حضرت علی  از دو زاویه | 180
جمــود فکــری، مهم ترین تهدید برای جامعه و تفکر اســالمی از دیدگاه شــهید مطهری 

180 |

روح خارجي گري، انفکاك تعقل از تدین | 181
جلوه گری روح خارجی گری در تمام قرون و اعصار اسالمی | 182

خالی کردن آموزه های دینی از بن مایه های عقلی، اشتباهی که کلیسا مرتکب شد | 182

AA183 | نشانه ها و پیامدهای مذهب خوارج
بقای خطر نفی خردگرایی به نام دین ورزی | 183
ج، وسیله ای در دست صاحبان قدرت | 184 خوار

پیدایش فتنه و گمراهی در میان عوام، از پیامدهای وجود روح خارجی گری | 184
ج، مشکل اصلی حضرت علی  از دیدگاه شهید مطهری | 185 خوار

AA185 | و غروب خورشید  علی
دل شکستگی امیرالمؤمنین از سست عنصری و پیمان شکنی | 185

درهم شکسته شدن ارکان هدایت | 187

AA189 | منابع

AA195 | دیگر كتاب های منتشر شده از همین نویسنده





باسمه تعالی

AAمقدمۀ ناشر
رخداد انقاب اســامی نه یک واقعۀ سیاســی صرف در بســتر تاریخ ایران، بلکه یک 
تحــول بنیادیــن و نگــرش نــو در امــر ادارۀ زندگــی فــردی و اجتماعی نوع بشــریت اســت. 
بی شــک در این راســتا حکومت های اســامی مهم ترین نقش در پیش برد اهداف واالی 
اســام نــاب را بــه عهده داشــته و امر حکومت داری نیز جز به دســتان کارگــزاران آن پیش 
نمــی رود. امــام رئوف دیــن و مولی الموحدین امیرالمؤمنین علی بــا عنایت و التفاط 
به همین نکته امر حکومت داری خود را نه بر ســنت شــیخین که بر پایۀ آموزه های اصیل 
اسامی پایه گذارد و والیان خود در مناطق مختلف را نیز دائم به این آموزه ها متذکر بود. 
گفته پیداســت اگر جمهوری اســامی ایران به عنوان یک حکومت اســامی در تاش  نا
اســت تا آرمان های واالی انقاب اســامی در راســتای تحول بنیادین و نگرش نو به ادارۀ 
زندگی فردی و اجتماعی تابعان خود را محقق سازد، در گام نخست باید در امر کارگزاری 
حکومــت مبتنــی بر آموزه های اســام نــاب حرکت نمایــد و بریافت این آموزه هــا از منابع 
ارزشــمندی چون نهج الباغه ممکن و قابل الگوســازی اســت. هم چنین مبرهن اســت 
کــه طــّی ایــن گام در ُبعدی دیگــر، اهتمام به موضوع نظام ســازی اســت. چراکه هر نظام 
متشکل از خرده نظام های متفرع است که یکی از مهم ترین این خرده نظام ها، خرده نظام 

کم بر آن است. اداری و مناسبات حا



  18     سیاست نامۀ علوی

مرکــز تحقیقــات بســیج دانشــگاه امام صــادق بــا التفاط به ایــن موضــوع و با افق 
بلندمدت ترســیم الگووارهای دینی در ابعاد مختلف نظام اجتماعی در تاش اســت تا 
بتواند آثار متنوعی را به جامعۀ علمی و قشر نخبگان علوم انسانی ارائه نماید. در همین 
راســتا اثر پیش رو به عنوان اولین اثر گروه نظام ســازی در این مجموعه توســط انتشــارات 
بســیج دانشــگاه امــام صــادق  بــه زیــور طبــع آراســته گردیــده و در اختیار دانشــوران 
گران قدر قرار می گیرد. امید آن که بتواند فتح بابی برای نظریه پردزان این حوزه و زمینه ساز 

تدوین آثاری دیگر در این زمینه باشد.
در پایان باید از اســتاد ارجمند جناب آقای دکتر محســن اسماعیلی که زحمت طرح 
مباحث کتاب حاضر و آقایان محمد جواد خزائلی و محمد علی زاهدی که زمینه سازی 

ویرایش و تبویب آن را کشیدند قدردانی نماییم.

 باهلل العلی العظیم
ّ

و ما توفیقنا اال
محمد جواد نیک روش

مسئول مرکز تحقیقات بسیج
 دانشگاه امام صادق



AAمقدمه
ارائۀ نظام نامه های حکومتی، اندرزنامه های اجرایی، و به طور خاصه مجموعه هایی 
کمان و صاحب منصبان، از  از دانســتنی های نظری و پندهای عملی مورد نیاز برای حا
رویه های معمول و پســندیده ای اســت که در همۀ فرهنگ ها، البته با نام های مختلف، 

پیشینه ای طوالنی دارد.
آنــان که عهده دار ادارۀ امور جامعه می شــوند، چنان در کــوران حوادث روزگار گرفتار و 
مشــغول می شــوند که گاه از خــود نیز غافل می گردند؛ از ایــن رو نیازمند توصیه نامه هایی 
جامــع و مختصر هســتند تا با مــرور آن، مبانی فکری،  اهداف، شــعارها و وظایف خود را 

فراموش نسازند.
ایــن نوع نوشــته ها اصطاحًا »سیاســت نامه« خوانده می شــود؛ »سیاست نامه نویســی 
شــیوه اى اســت کــه بــه وســیلۀ آن راه هــا و شــیوه هاى حفــظ اقتــدار و مشــروعیت قدرت 
کم و  سیاســی ارائه می شــود. در آن هم راه ها و ابزارها و شــیوه ها شناســایی شــده و به حا
ســلطان ارائه می شــود و هم آن چه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت منجر می شود تحت 
کم هرچه بیشــتر  کم یــادآورى می شــود تا قــدرت حا عنــوان آفــات قــدرت سیاســی به حا
کم  نــزد مــردم توجیه پذیر شــود؛ بنابرایــن کانون تفســیر سیاست نامه نویســان، قــدرت حا
اســت. اینان تفاســیر و توجیهات خود را مبتنی بر اصولی چون توأمانی دین و سیاســت، 
عدالــت، اخــاق و دیــن، تجربیــات پیشــینیان و پنــد و حکمت قــرار می دادنــد. آن چه 
سیاست نویســان را در روش خود از دیگران متمایز می کرد، توجیه واقعیت هاى سیاســی 

-اجتماعی زمانه و تجربۀ گذشتگان بود«1.
گفته پیداســت که »سیاســت نامه« به معنایی که گفته شد، تا چه اندازه در تاریخ و  نا

1. مرتضی یوسفی راد، متدلوژى سیاست نامه نویسی، فصلنامۀ علوم سیاسی، شمارۀ 28، زمستان 1383.
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ادبیات مســلمانان مورد توجه و اهتمام اســت. با عنایت به این که حکومت در اســام تنها 
کمیت اخاق و احیای حقوق عمومی است و نیز عدالت و تقوی از شرایط  ابزاری برای حا
اصلی فرمان روایان به شمار می رود، نیاز به پندنامه وتوصیه های علمی و معنوی دوچندان 
اســت. بیشــترین سهم از تدوین سیاست نامه های اسامی را بی شک باید به امیر مؤمنان، 
علــی ، اختصــاص داد؛ چــرا که عاوه بر آن کــه »باب علم نبی« ، اســت، و افزون بر 
آن که امام و پیشــوای نخســت ماســت، عمًا نیز در مدتی کوتاه عهده دار امر حکومت شد؛ 

مدت کوتاهی که تا ابد چون مشعلی فروزان راهنمای هر جوینده ای خواهد ماند.
نامــۀ 53 نهج الباغــه را کــه بــه فرمــان علی  به مالك اشــتر معروف اســت، می توان 
مشهورترین الگوی سیاست نامه هایی دانست که از میان آثار آن بزرگوار به دست ما رسیده 
اســت. گرچــه به تعبیر ســید رضی، ایــن نامــه، طوالنی تریــن و جامع تریــن، توصیه های آن 
حضــرت اســت؛ اما پیمان نامه های او با نمایندگانــش در والیات دیگر نیز متعدد و همگی 
آموزنده و حیرت آور است و نمونه هایی از آن ها در بخش دوم نهج الباغه -که به نامه های 

امام علی  اختصاص دارد- شایستۀ رجوع مکرر و درس آموزی است.
آن چه اینک پیش روی شماست، جستارهایی از سیاست نامۀ علوی است که به همت 

و اصرار برخی دانشجویان عزیزم در دانشگاه امام صادق  روانه چاپ شده است.
دفتــر نخســت این مجموعه، تحت عنــوان »حکومت و سیاســت در نهج الباغه« تقریر 
درس هایی اســت که در ســال 1391 در جمع گروهی از اســتادان و دانشــجویان ارائه گردید 
و در عصرهای ماه مبارک رمضان از ســیمای جمهوری اســامی ایران نیز پخش گردید. آن 

درس ها که پیاده شده بود، با اندکی تلخیص و تغییر تقدیم اهل نظر می شود.
امــا دفتــر دوم، نوشــتاری بــا نــام »جایگاه و حقــوق شــهروندان در نهج الباغه« اســت که 
بــه امید ترســیم دورنمایــی از دیدگاه امیر مؤمنــان  دربارۀ حقوق شــهروندان در جامعۀ 

اسامی نگاشته شده است.
امیــد اســت مورد تأییــد و قبول آن بزرگوار قــرار گرفته و برای ما و جامعــه مفید واقع گردد. 

َکَرِمِه. ِه َو  ِبَمّنِ
محسن اسماعیلی
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پیش از ورود به بحث حکومت و سیاست در نهج الباغه، الزم است ابتدا 
مختصــری راجــع بــه خــود نهج الباغــه، گردآورندۀ آن،  میــزان اعتبار، شــروح و 
تفاسیر این کتاب شریف بحث کنیم، زیرا متأسفانه به رغم تاش های مفیدی 
کــه در ایــن زمینــه صورت گرفته اســت، نهج الباغه هنوز هم مهجــور و مظلوم 
است. به عبارت دیگر، با این که به لطف خداوند، در جمهوری اسامی ایران، 
حکومت بر مبنای تعالیم شــیعی بنا شــده اســت و افتخار ما به این اســت که 
حکومتــی در راســتای حکومــت علــی ؟ع؟ داریم و در کشــوری شــیعه مذهب 
زندگی می کنیم، لیکن باز هم نهج الباغه مظلوم و مهجور مانده است و گاهی 
حتی دیده می شود کسانی که اطاع درستی از مطالب تاریخی یا محتوای این 
کتاب ندارند، قضاوت های نادرســت و یا حداقل ناتمامی دربارۀ این کتاب و 

گردآورندۀ آن می کنند.

AAماهیت کتاب نهج البالغه و شخصیت سید رضی
که نویسندۀ نهج الباغه شریف رضی است، تعبیر اشتباهی  اواًل این تعبیر 
اســت. نویســنده کسی اســت که مطالب کتاب انشــای او باشــد؛ درحالی که 
ســید رضــی، عبــارات و جمــات نهج الباغــه را انشــا نکــرده اســت؛ بلکــه به 
گردآورنــده و انتخاب کننــدۀ بعضــی از خطبه هــا یــا  تصریــح خــودش، فقــط 
نامه های امیرالمؤمنین ؟ع؟ است. بنابراین تعبیر به نویسندۀ نهج الباغه بودن 

سید رضی، تعبیر درستی نیست. 

 شریف رضی،
 گردآورنده و نه

نویسنده
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گردآورندۀ فرمایشات امیرالمؤمنین ؟ع؟ در این کتاب شخصی است به نام 
ابوالحسن محمد بن حسین موسوی که به شریف رضی یا سید رضی معروف 
اســت. ایشــان در نیمۀ دوم قرن چهارم به دنیا می آید و متأســفانه عمر کوتاهی 
داشته، اما بسیار بابرکت بوده است. کمتر کسی در طول زندگی توانسته است 
مطالبــی را گــردآوری کنــد و کتابی را بر جــای گذارد که به انــدازۀ نهج الباغه، 
یــخ را بــه عنــوان یــک کتــاب آرمان خواهانــه تحــت تأثیــر خــودش قــرار داده  تار
باشــد. او کتاب هــای بســیار مهمی بر جای گذاشــته که یکــی از این کتاب ها 

نهج الباغه است.

AAنسب و خاندان سید رضی
یکی از فضایل و عظمت های ســید رضی، نســب ایشــان است که از طرف 
پــدر بــه امــام کاظم؟ع؟ و از طــرف مادر به امــام علی؟ع؟ می رســد. مخصوصًا 
کدامن، فاضل، باسواد و شناخته شده در دوران  مادر ایشان بسیار برجسته، پا
گر این مادر نبود، ممکن نبود فرزندی مثل سید رضی بتواند  خودشان بودند و ا
در دامان او پرورش پیدا کند. مادر ایشان که سیده بودند نامشان فاطمه خاتون 
بــود و در زمــان خود، به عنوان یکی از زنان ســرآمد، الگــو، صاحب دانش و تقوا 
شــناخته می شــدند. حتی عجیب است که شــیخ مفید در میان کتاب های 
خودش، کتاب مختصری به نام احکام النساء یعنی احکام شرعی ویژۀ بانوان 
دارد و در مقدمــۀ آن کتــاب می نویســد مــن با این خانم آشــنا شــدم و ایشــان از 
مــن خواهش کرد کتابی بنویســم که به طور خاصه احکام شــرعی ویژۀ بانوان 
در آن جمع آوری شــده باشــد. من هم اســتخاره کردم و اســتخاره ام خوب آمد 
که وقتی شــیخ مفید از کســی با این  و به این درخواســت پاســخ مثبت دادم. 
خصوصیــات یــاد می کنــد و به درخواســت او این گونه پاســخ می دهــد، معلوم 
می شود ایشان، جایگاه ویژه ای داشته است. عاوه بر این که داستانی در مورد 
ایشــان نیز نقل شــده که متواتر است و کتاب های مختلفی این داستان را نقل 

کرده اند. داستان چنین است: 

شخصیت سید رضی



AAمنابع
 قرآن کریم.1. 
 نهج الباغه.2. 

شــرح . 3 )1379ق(.  هبــة اهلل،  بــن  عبدالحمیــد  الحدیــد،  ابــی  ابــن 
نهج الباغه، الطبعۀ االولی، ج1، بیروت، داراحیاء الکتب العربیه. 

__________________، ___________________، )1368(. شرح نهج الباغه، . 4
الطبعة االولی، ج9، بیروت، داراحیاء الکتب العربیه. 

ابن االثیــر، عزالدیــن علی، )1368(. تاریخ کامل بزرگ اســام و ایران، . 5
ترجمــۀ علی هاشــمی حائــری، ج3، تهران، شــرکت ســهامی چاپ و 

انتشارات کتب ایران.
ابن بابویه، ابی جعفر محمدبن علی، )1413ق(. من ال یحضره الفقیه، . 6

کبــر غفاری، قم، دفتر انتشــارات  چــاپ دوم، محقــق و مصحح علی ا
اسامی.

7 . ، 1373(. عیون اخبارالرضا( ،_______________________ ،_________
ترجمۀ حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری، تهران، نشر صدوق.

ابن شعبه، حسن بن علی، )١٣63(. تحف العقول، محقق و مصحح . 8
کبــر غفاری، چــاپ دوم، قم، انتشــارات جامعۀ مدرســین حوزۀ  علی ا

علمیۀ قم.
کشــف المحجة . 9 بــن طــاووس، )1386(.  ابــن طــاووس، ســیدعلی 

لثمرة المهجه، ترجمۀ علی نظری منفرد، قم، جلوۀ کمال.
ئمه، . 10 اربلــی، علــی بــن عیســی، )١٣٨٢(. کشــف الغمــة فی معرفــة األ

ج 2، مصحــح ابراهیم میانجی، ترجمۀ علی بن حســن زواری، تهران، 



  190     سیاست نامۀ علوی

اسامیه.
کمیت ملی و نظارت همگانی در . 11 اســماعیلی، محسن، )1384(. حا

فقه سیاسی و حقوق اساسی، دفتر نشر فرهنگ اسامی، چاپ سوم.
و . 12 غررالحکــم  تصنیــف   .)1374( عبدالواحدبن محمــد،  آمــدی، 

دررالکلم، قم، حوزۀ علمیه، دفتر انتشارات اسامی.
امینی، عبدالحسین احمد، )1340(. الغدیر، ج 4، ترجمۀ محمد تقی . 13

واحدی، تهران، کتابخانۀ بزرگ اسامی.
بســفورد فاستر، مایکل، )1383(. خداوندان اندیشۀ سیاسی، ترجمۀ . 14

جواد شیخ االســامی، جلد اول، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 
چاپ ششم.

تنکابنــی، محمــد بــن ســلیمان، )1389(. قصص العلمــاء، تهــران، . 15
انتشارات علمیۀ اسامیه.

جرداق، جرج سمعان، )1335(. االمام علی صوت العدالة االنسانیة، . 16
بیروت، انتشارات دارالفکراالسامیة. 

حر عاملی، محمد بن حســن، )١٣٨٢(. تفصیل وســائل الشــیعة إلی . 17
تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسۀ آل البیت ؟مهع؟ الحیاء التراث، 

)30 جلدی(.
حکیمــی، محمدرضــا، )1386(. نــان و کتــاب، انتشــارات دلیل ما، . 18

چاپ سوم.
_________،____________، )1386(. الحیاة، ج4، انتشارات دلیل ما.. 19
خمینــی، روح اهلل، )1378(. صحیفۀ امام، جلدهــای8، 10، 14، 15، . 20

.17، تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی
خوانســاری، جمــال الدین محمد، )1366(. شــرح غــرر الحکم و درر . 21

الکلم آمدی، مؤسسۀ انتشارات چاپ دانشگاه تهران.
ســعدی، شــیخ مصلح الدین، )1365(. کلیات ســعدی، به اهتمام . 22
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محمد علی فروغی، انتشارات امیر کبیر، چاپ پنجم.
شــفیعی شــاهرودی، محمدحســن، )1433ق(. گزیــده ای جامــع از . 23

الغدیر، چاپ نهم، قم، مؤسسۀ میراث نبوت.
طباطبائــی، محمدحســین، )1363(. ترجمۀ تفســیر المیزان، ترجمۀ . 24

محمدباقــر موســوی  همدانــی، قــم، دفتــر انتشــارات اســامی )جامعۀ 
مدرسین حوزۀ علمیۀ قم(

طبــری، محمد بــن جریــر، )1375(. تاریخ طبری، ترجمة ابول قاســم . 25
پاینده، چاپ پنجم، تهران، انتشارات اساطیر.

مهــدی . 26 ترجمــۀ  مفاتیح الجنــان،   .)1385( عبــاس،  شــیخ  قمــی، 
الهی قمشه ای، قم، دارالعلم.

_____، ______________، )؟(. منتهی االمال، ج1. انتشارات نقش نگین.. 27
کافــی، ج 2، محقــق . 28 کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، )١٣٨7(. اصــول 

مهدی آیت اللهی، تهران، جهان آرا.
مجتهد شبســتری، محمد، )1379(.  نقدی بر قرائت رســمی از دین، . 29

چاپ اول، انتشارات طرح نو.
مجلســی، محمدباقــر، )1403ق(. بحاراألنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار . 30

ئمــة األطهــار، محققــان محمدباقر محمــودی، عبدالزهــراء علوی،  األ
جلدهای  1، 2، 6، 9، 23، 40، 47، 72، 74، 75، بیروت، داراالحیاء 

التراث العربی.
محمدی ری شــهری، محمد، )1386(. میزان الحکمة،  قم، سازمان . 31

چاپ و نشر دارالحدیث، چاپ هفتم.
32 . ،1386(. حکمت نامۀ پیامبر اعظم( ،_____،____________________

سازمان چاپ و نشر دارالحدیث، قم، چاپ اّول.
کراجکــی، شــیخ ابوالفتــح )1322ق( . 33 محمدبــن علــی بــن عثمــان 

کنزالفوائــد، به ســعی و اهتمام آقا میرزا اســمعیل و مشــهدی اســدآقا، 
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مصحح محمدحسین بن محمدرضا تبریزی، ج1، تبریز.
مســعودی، علــی بــن الحســین بــن علــی، )بی تــا(. مروج الذهــب و . 34

معدن الجوهر، بیروت، دارالمعرفه.
مشــکینی، علــی، )1381(. تحریــر المواعــظ العددیــة، ترجمۀ  احمد . 35

جنتی، قم، الهادى.
مطهــری، مرتضــی، )1380(. ســیری در نهج الباغــه، قــم، دارالتبلیغ . 36

اسامی.
________، _______، )1367(. پیرامــون انقــاب اســامی، انتشــارات . 37

صدرا.
گرایــش بــه مادیگــری، تهــران، 8 38 ________، _______، )1372(. علــل 

انتشارات صدرا.
________، _______، )1375(. امامــت و رهبــری، مجموعۀ  آثار، ج4، 8 39

تهران، انتشارات صدرا. 
یــخ، چــاپ پنجم، تهران: 8 40 ________، _______، )1372(. جامعــه و تار

انتشارات صدرا.
________، _______، )1378(. مجموعۀ آثار، ج18، تهران، انتشــارات 8 41

صدرا.
________، _______، )1381(. مجموعــۀ آثار، ج 21، تهران، انتشــارات 8 42

صدرا.
________، _______، )1386(. مجموعۀ آثار، ج 25، تهران، انتشارات 8 43

صدرا.
________، _______، )1388(. مجموعۀ آثار، ج16، تهران، انتشــارات 8 44

صدرا.
________، _______، )1371(. نهضت هــای اســامی در صــد ســالۀ 8 45

اخیر، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات صدرا.
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________، _______، )1387(. ســیری در نهج الباغــه، چاپ چهلم، 8 46

تهران، انتشارات صدرا.
نائینی، میرزا محمد حســین، )1382(. تنبیه االمة و تنزیه الملة، قم، . 47

بوستان کتاب، چاپ اول.
یوســفی راد، مرتضــی، )1383(. متدلــوژى سیاســت نامه نویســی، . 48

فصلنامۀ علوم سیاسی، شمارۀ 28، زمستان 1383.
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AAدیگر كتاب های منتشر شده از همین نویسنده
کلیات علوم قرآن، )منتخب سومین نمایشگاه بزرگ قرآن(، انتشارات . 1

بنیان، 1374.
نظریۀ خسارت )بررسی لزوم جبران خسارت های معنوی و مسئولیت . 2

ناشــی از تقویت منافــع و فرصت ها از دیدگاه فقــه و حقوق تطبیقی(، 
انتشارات امیر کبیر، 1377.

قوۀ قاهره )مطالعۀ تطبیقی در حقوق اسام، ایران، تصمیمات و آرای . 3
دیــوان داوری دعــاوی ایــران ایــاالت متحــده(، پژوهش برگزیدۀ ســال 

1379، انتشارات سروش.
بررســی تحلیلــی نظریــات شــورای نگهبــان در مــورد الیحــۀ بودجــۀ . 4

سال1381، انتشارات مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 1381.
گــذرا بــه نهج الباغــه، جلــد اول، . 5 درس هــای مانــدگار، نگاهــی نــو و 

انتشارات سروش، چاپ پنجم، 1383.
گــذرا بــه نهج الباغــه، جلــد دوم، . 6 درس هــای مانــدگار، نگاهــی نــو و 

انتشارات سروش، چاپ سوم، 1382.
قانون مطبوعات و ســیر تحول آن در حقوق ایران، انتشــارات ســروش، . 7

چاپ ششم، 1385.
جایــگاه و مســئولیت های رئیس جمهور، دفتر نشــر فرهنگ اســامی، . 8

چاپ سوم، 1384.
کمیت ملی و نظارت همگانی در فقه سیاســی و حقوق اساســی، . 9 حا

دفتر نشر فرهنگ اسامی، چاپ سوم، 1384.
حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان، انتشارات مرکز تحقیقات . 10

سازمان صدا و سیما و نشر شهر، 1385.
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درس هــای مانــدگار، ویرایــش جدید )تــک جلدی(، نشرشــهر، چاپ . 11
اول1386، چاپ هفتم1388.

بایسته های اقتصادی از دیدگاه فقهی و حقوقی، نشر شهر، چاپ اول . 12
و دوم، 1388.

همت و اراده، نشر شهر، چاپ اول 1389، چاپ سوم1390.. 13
راهنمای حقوقی شهروندان )مجموعه پرسش و پاسخ های حقوقی(، . 14

نشر شهر، چاپ اول، 1389، چاپ دوم1390.
گفتارهایی در حقوق شهری و شهروندی، نشرشهر، چاپ اول1390.. 15
پیش نویــس الیحــۀ قانــون تبلیغــات بازرگانــی )گــزارش توجیهــی(، . 16

انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی، 1390.

»دیــن و قانون«، انتشــارات دانشــگاه امــام صادق ، )بــا همکاری . 17
دیگران(، چاپ اول، 1391.

»جهاد اقتصادی؛ از مبانی تا موانع«، )با همکاری دیگران(، انتشارات . 18
نشر شهر، چاپ اول، 1391.

گفتارهایی در حقوق رسانه، ج1، نشر شهر، چاپ اول، 1391.. 19
گفتارهایــی در حقوق رســانه، ج2، )با همکاری دیگران(، نشــر شــهر، . 20

چاپ اول، 1391.






