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  ميزات احلاكم و النخبة السياسية يف نظر االمام علي
  

  ١اكرب عليخاين علي
  

  ٢٣/٣٤: تاريخ پذيرش          ٢٨/١٠/٨٤: تاريخ دريافت

  
 

 يف كيان   هداف والغايات اليت هلا دور أساسي     مجلة من األ   )ص(يه املصطفي لدين اإلسالم وبعثة نب   الشك أن   
لركني يف كل جمتمع ولذلك فال عجب لـو         كن ا اسي واحلكومي الر  ن السي د ااال عاتمعات اإلنسانية وي  

 واألطر املرسومة من قبـل      ئ املباد ی عل ني مبني ا أن السياسة واحلكم يف البالد اإلسالمية جيب أن يكون         قلنا
 البد من أن يتميز احلكـام       ولتحقيق ذلك . هدافه خدمة أ  یبني عل نيف وأن يكونا منص   الدين االسالمي احل  

حنـن يف   و. سياسية مبيزات معينه من قبل اإلسالم كي متكّنهم من املضي قُدما حنو أهدافه وغاياته             ة ال والنخب
كأسوة  النظرية لإلمام علي بن ابيطالبوة يمل مميزات السرية العیاول تسليط األضواء علهذا املقال حن

يل املواصـفات و امليـزات       و حتل  ء احصا یوقدوةللفكر اإلسالمي يف جمال احلكم و السياسة باإلضافة إل        
: األول منـها  :  ثالثة أقسام  یو تنقسم هذه املواصفات إل     املطلوبة للحكام من وجهة نظر هذا اإلمام      

ـ       مناملواصفات العقلية املوضوعية الضرورية لكل جمتمع         أي مـن    ی اتمعات اإلنسانية و المتت بصلة إل
 .والواقع اإلجتماعي يف كل زمان ومكان العقل البشري هايقتضيإمنا و. عتقدات والدياناتامل

ـ  حـور ما األفراد واتمعات املت   خالقية اإلنسانية اليت يؤمن و يلتزم       املواصفات األ : الثاين  القـيم   یة عل
  .ئواملباد

  
  ، النخبة السياسية، الفكر السياسي االسالمي، احلاكم، احلكومةاالمام علي: سةرئيمات اللالك

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مؤسسة دراسات العلوم اإلنسانية واإلجتماعيةالعلوم السياسية يف يف استاذ املساعد . ١
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 نخبة السياسية يف نظر االمام عليميزات احلاكم و ال

 ١٠٢

اف اسـتراتيجية تـشكل الفلـسفة       أهدسالم  ال شك أن لإل   
 ألجل )ص( اإلسالم يبالوجودية هلذا الدين احلنيف وإمنا بعث ن      

وط العريضة اليت رمسهـا     أن اخلط بل  .حتقيق مثل هذه األهداف   
 تلك یا تنتهي يف التايل إل   اإلسالم للحياة البشرية يف كافة جماال     

ومـن مجلـة تلـك      . هداف مباشرة أو بصورة غري مباشرة     األ
اال السياسي أو السلطة السياسية واليت ميكـن أن         ،  التاا

ولكن . نشودة لإلسالم ملتلعب دوراً فاعالً يف بلوغ األهداف ا      
ليس بوسع كل نظام سياسي وحكومة املـضي حنـو تلـك            

 ماشاء أصحاا فإن ذلك يتطلّـب شـروطاً و          یاألهداف مت 
 مبادي إسالمية تكون تلك الشروط      یميزات خاصة مبتنية عل   

ن وامليزات موجوده يف النظام أو احلكومة كما ينبغي أن تكـو          
 مع مبـاديء    اًه متطابقة متام  مجيع مراحل تكوين وتشكيل وأدائ    

ث يكون متأقلمـاً مـع      ياإلسالم واطاره العقائدي والقيمي حب    
 .الغايات االستراتيجية هلذا الدين احلنيف

ـ الـركن ا  ميثلون  ة السياسية واملدراء    و مبا أن النخب    ني ركل
لطبيعـي أن   فمـن ا  ،  للنظام السياسي واحلكومة يف كل جمتمع     

ال و  م احلكومة اإلسالمية مجلة مـن اخلـص       وليهيشترط يف ت  
اإلسالم ا وأن يكون أدائهم وقرارام كلها       يناشد  امليزات اليت   

يف حال فقدان احلـاكم     . يف إطار األصول واملبادي اإلسالمية    
 بعض املوارد فإنـه حبـسب       املسلم للمواصفات املطلوبة له يف    

املنطق والعقل لن يكون مبقدوره املضي حنو األهداف الـسامية          
إذ أن  . اليت ينادي ا اإلسالم وإن سعي سعيه يف سبيل ذلـك          

حلكم الميكن بلوغها إال من خـالل       هداف يف جمال ا   لإلسالم أ 
تصاف مبيزات خاصة وفريدة قد عينها اإلسالم للوالة حبيث         اإل

 .قها دون وجود تلك امليزاتيستحيل حتقي
وحنن يف هذا املقال بصدد إحصاء و حتليل و تبيني اخلصال           
املطلوبة للحاكم و النخبة السياسة من وجهـة نظـر اإلمـام            

:  ثالثة أقسام  یمنا بتقسيم هذه اخلصال إل    و لذلك ق   علي
و سيكون  . أخالقية إنسانية و دينية إسالمية    ،  عقليه موضوعية 

األخالقية ،   القسمني األخريين أي   یبحث عل تركيزنا يف هذا ال   
إن مايترائي لنـا مـن الفكـر        . اإلنسانية و الدينية اإلسالمية   

 طبقة احلكام و املـدراء      السياسي اإلسالمي هو أنه جيب علي     
سني لنا تـسميتهم    ت من هذه األقسام الثالثة كي ي      لكالتحلي ب 

الم من  أمل يف حتقيق األهداف املنشودة لإلس     يني ون حبكام إسالم 
  املقام هو أننامل نقـم  هذايفإن ماجتدر اإلشارة إليه . خالهلم

ختصار واكتفينا بسردها   شرح وتفسري تلك اخلصال مراعاة لإل     
إال أن ذلك مل مينعنا من ذكر املصادر املتعددة واملتقنة          ،  سةمفهر

 .يف هامش البحث
 

 املواصفات العقلية املوضوعية) الف
، ألقسام اليت ينادي ا اإلسـالم     إن هذه امليزات تشكل أول ا     

ث إن التحلي ا يعترب الشرط األول و األساسي لكل مـن            يح
ة يف أي من اتمعات البشرية و       ييريد تويل زمام القيادة السياس    

فإن كل واحد من افـراد البـشر        ،  بأي مرام و توجهاٍت كان    
 اإلسالم يؤكـد    ی الفكرية واإليديولوجية باإلضافة إل    دارسوامل
لك املواصفات واليت تعد    تب لزوم اتصاف احلاكم و املدراء       یلع

أة يف  املعرفة والتدبري واإلدارة الصارمة والنبوغ واإلبداع واجلـر       
  .ة من تلك املواصفاتاختاذ القرارات و إدارة االزمات نبذ

 والواقع  ةنئيه احلاكمة يف كل زمن من اإلزم      إن السرية العقال  
يف تعيني امليزات   املالك   اعات مه املوجود يف كل جمتمع من اتم     

رون ماكـان   قـد ي هم الذين     العقالء العقلية املوضوعية إذا أن   
لك فهناك أمـر     ذ یوجنباً ال ،  ١سائداً بني أسالفهم من املعايري    

الواقـع اإلجتمـاعي     لذلك و هـو      آخر يطرح نفسه كمالك   
ل بـالظروف املعقّـدة لألنظمـة الـسياسية         املوجود واملتمث 
اً أن يكون احلاكم إنه من الطبيعي جد.  كل زمان اإلجتماعية يف 
لك األوصاف اليت يفرضها الواقع السياسي      ت ب نيواملدراء متصف 

االجتماعي والظروف احلاكمة يف البالد سـواء مـن ناحيـة           
مان ومكان  زسالم دين لكل    ومبا إن اال  . التخصص أو الكفاءة  

جـب  وأوري الزمان واملكان املرتلة الرفيعـة       فقد أعطي لعنص  
 اإلسالم   أساس یاتصاف حكام املسلمني واحلكومات املبتنية عل     

جبميع ما يفرضه العقل والواقع السياسي اإلجتماعي يف كـل          
ـ    یكام مادام مل يؤد إل     احل یزمان ومكان عل   ن  اإلحنـراف ع
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 اكرب عليخاين علي

 ١٠٣

املباديء والقيم واإلطار املرسوم من قبل هذا الـدين وجتاهـل           
 .القسمني اآلخرين

 
 قية اإلنسانيةاملواصفات األخال) ب

 به يف األنظمة الـسياسية      یهذا القسم من املواصفات إمنا يعتن     
وال شك أن   . اإلجتماعية اليت تلتزم بالقيم اإلنسانية واألخالقية     

الواقع املعريف الذي يكمن    ی  جذور االهتمام ذه القيم تعود إل     
واإللتزام بقيم كهذه مـع     . يف كل واحد من اتمعات البشرية     

ـ         ايتناساكتساب م  ة ب معها من ميـزات يف املـدراء والنخب
 والتربية و    خوض هؤالء مراحل من التعليم     یالسياسية حيتاج إل  

ولقد حاول الكثري من أهل الفكـر واألنظمـة         . لنفسذيب ا 
السياسية يف املاضي واحلاضر حتقيق مجيع أو بعض هذه القـيم           

ـ  او نـسبياً  واإلهتمام ا وقد وفّقوا يف ذلك مطلقـاً          ا أن  ومب
ة و القيم اإلنسانية فإنه قد       أساس الفطر  یاإلسالم دين قائم عل   

 احلاكم والوايل اإلتصاف باملواصفات األخالقيـة       یأوجب عل 
 أن األهداف املنـشودة لـه الميكـن         یواإلنسانية كما أنه ير   

، حتقيقها إال من خالل إتصاف احلاكم باملواصفات املـذكورة        
بط فكره السياسي بذلك كما     فاإلسالم ينادي بالتحلّي ا و ر     

 لتحقيق تلـك    یكانت سائر الديانات السماوية من قبل تسع      
 والفطرة كانا دومـاً      أن العقل  ی يف جمتمعاا والخيف   املواصفات

ـ  هلذه األديان يف هذا اخلـصوص حب       نمؤيدي  إزدهـار ث أن   ي
ومبـا  . اتمعات البشرية لن يكون إال من خالل االعتصام ا        

تبيني هذه القيم وامليزات من وجهة  یالنا هذا إلأننا دف يف مق
فقد آن األوان لنفي بوعدنا ونـدخل يف         نظر اإلمام علي  
  .صلب املوضوع

  

 ة واحلكماإللتزام مبباديء السياس -١
 البشري و من العقل كم مباديء رغم استفادا إن للسياسة واحل  

دارة ة السياسية واإل  ن ضروريات بقاء و استمرار األنظم     كوا م 
املطلوبة للمجتمعات إال أن اإللتزام ا يعد مسئلة اخالقية هلـا           

إذ أن حب السلطة واإلكثار      .جذور عميقة يف القيم اإلنسانية    

ـ . عند احلكام يصدهم عن اإللتزام مبثل تلك املباديء        م إن  ورغ
حكام قواعـد وأسـس النظـام        ا یمثل هذا اإللتزام يؤدي ال    

ؤال الذي يطرح نفسه هنا هو أنه       السياسي يف البالد إال إن الس     
يف حال حدوث أي تضاد و تضارب بني تلك املباديء والعمل           

 ديـد أو    یث يؤدي إل  يا و بني مصاحل احلكام الشخصية حب      
لك املباديء والقيم؟   تبفهل سيبقون ملتزمني    ،  تضعيف السلطة 

يف حال اضطرارهم إيل التخلي عن الـسلطة أو تـسليمها إيل            
 دمون علي مثل ذلك؟آخرين فهل سيق

نعم إن من يلتزمون بـالقيم األخالقيـة واإلنـسانية و           
خالل الفكر السياسي األسالمي    يؤمنون ا و باألخص من      

 تلك املباديء كأصل والـسلطة و احلكـم         ی ينظر إل  يالذ
يكون من الـسهل    ،  كالفرع و كأداة لتحقيق تلك املباديء     

حال تأديـة    يف   یوحت،   مثل ذلك األمر   یام عل عليهم اإلقد 
 فقدام السلطة واحلكم فإم لن يتنازلوا طرفة عني         یذلك إل 

 هكـذا  كما كـان علـي    ،  عن تلك القيم و املباديء    
 ی السياسية و السلطات اليت تنظر إل      یأما الرؤ . ]١:راجعوا[

السلطة و احلكم كأصل فإا تظل ملتزمة بالقيم و املباديء          
ف الـسلطة و    مادرت معايشها و مادامت يف خدمة إهـدا       

إحكامها فإذا حدث إي نوع من التضاد والتضارب بينـها          
بداً يف إمهـال    وا ا دفإم لن يترد  ،  وبني مصاحلهم و مطالبهم   

القيم واملباديء يف سبيل إحكام قواعد احلكم وإليك بعـض          
 . واالصولمن هذه املباديء

  

 العدالة ١-١
البـشري   الفطرة والعقـل     یئمة عل إن العدالة من املباديء القا    

ن حتقيق  أَاإلسالمي كما   عد من أهم مميزات الفكر السياسي       وت
ـ  یها اإلسالم ويسع  اف اليت ينشد  هم اإلهد  أ حدالعدالة ا   ی إل

، ١١ص  ص١، ج ٢[ .حتقيقها من خالل تطبيق نظام الـسلطة      
 ٥ و ج  ٣٧٤،  ٢٠٥ص ص ٣ و ج  ٣٠ ص ٢ و ج  ٢١٦،  ١٠٦
و ] ١١٦ ص ٦ و ج  ٣٩٦،  ٣٤٣،  ١٩٣ ، ١٧٥،  ١٤٨صص

  ، ٤[و ] ٤٤٠ ص٤٢٧ و حكمــة٣٣١، ص٥٣، كتــاب٣[
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  ميزات احلاكم و النخبة السياسية يف نظر االمام علي

 ١٠٤

 .]١٢٥، ١١٢، ١٠٠، ٩٨، ٩٧صص
ا املبدأ بل   عن هذ قطّ  مل يتنازل     اإلمام علي  یلذلك نر 

 نال الشهادة يف سبيل     ی ذلك حت  ی عل أنه قدم تضعيف حكومته   
ذلك دون أن يضحي بالعدالـة يف سـبيل إبقـاء حكومتـه             

 ص، ص ٧ و ج  ٧٠-٢٦٩،  ١٩٧ص،ص١، ج ٥[ .ومصاحلها
 ٤١، ج ٧[و  ] ٣٢٤، ص ٦[و  ] ١٩٧ و    ٩-٣٨
 ٣٢٠ ص ٤٦ و   ٢٨٩ص٢٧، كتب ٣[و  ] ١١٦-١١٧ صص
   .]٣٢٧ ص٥٣و 
  
 العهد ٢-١

إن العهد أحد إهم األسس املقومة للحياة اإلجتماعيه وقد جعله          
اهللا كحصن منيع ميكن من خالله استتباب األمن واالستقرار يف          

ورة س[و   ] ٩-٣٣٨ ص، ص ٥٣،كتاب٣ [اتمعات البشرية 
 واألطراف اليت تقع طرفاً يف العهود والعقـود          ]٩١):١٦(حنل

يكون احلكام فيما بينهم أنفسهم أو حكّاماً ورعيةً أو          ميكن أن 
ماً يف طرف وأعدائهم يف طرف آخر و مادامت العهود و           احكّ

اً ملصاحل كل من األطراف بل تكون يف        دمضامينها التشكّل دي  
. ية مشكلة تذكرلن تكون هناك احل و تأكيدها فإنه خدمة املصا 

ي ضـرر أو خـسارة     من يف حال توجـه ا     كولكن املشكلة ت  
 أحد األطراف خصوصاً احلكـام وذوي الـسلطة         یبالنسبة ال 

امهم ملعاهدة فإنه من الصعب تصور التز     ضمون ا جراء اإللتزام مب  
 أي مـن أنـواع      ی ووفائهم ا دون التوسل إل     نيبتلك املضام 

ن الفكر السياسي اإلسالمي يفرض علينـا أن        إ.  واملكر ةعياخلد
 لو  ینظل ملتزمني موفني بعهدنا مهما بلغ ذلك من أضرار حت         

ـ   . كم ذهاب السلطة أو تضعيف نظام احل      یل أ یأد  یبـل حت
 .لوكان الطرف اآلخر فاسقاً فاجراً أو كافراً أو عدواً لـدوداً          

 ]٤٨-٤٥ و ٣٩ص، ص٤، ج٩[و ] ٧١٧،ص٨[
  
 ائةاألفضيلة يف الكف ٣-١

رة االنظمة السياسية   اق إدا رغم امهية و كفائة هذا املبدأ يف نط       
اكمـة والنخبـة     التزام الفئة احل   ینه قلّ ما نر   ا ا لّواحلكومات ا 

مة التقليدية به وذلك ألنه يتضارب يف غالب        السياسية يف األنظ  
السياسي اإلسـالمي فإنـه     أما الفكر   . األحيان مع مصاحلهم  

الكفائة خصوصاً أن له      مببدأ األفضلية يف    من اإللتزام   بداً یالير
 احلكام املسلمني   ی مع مبدأ العدالة و هلذا جيب عل       اً وثيق اًارتباط

، ١: راجعـوا  [ ملتزمني ذا املبدأ بلغ ذلك ما بلـغ        اأن يظلو 
بل أنه قدجاء يف السنة و السرية النبوية الشريفة أنه          .  ]٥٢ص

ب كانوا من هـو  يف حال مشاهدة احلكام واملدراء يف أي منص  
أفضل منهم لتويل ما يشغلونه من مناصب فحينئذ جيب عليهم          

 . ]١٦٤، ص١٠: راجعوا[ التنحي عن السلطة و تسليمها إليه
  
 مكافحة ظاهرة اإلطراء و التملّق ٤-١

ـ  یال شك أن كثرة اإلطراء و الثناء عل        م و أصـحاب    ا احلك
        ا بكرامـة   القدرة من املظاهر املؤسفة جداً اليت فضالً عن ذها

 يف نطـاق    یب عليها آفات الحتـص    تتراالنسان وعزة نفسه ت   
إن شيوع مثـل هـذه      . داري يف البالد  النظامني السياسي واال  

الظاهرة يف أي جمتمع بأي أيديولوجية وبأي مربر كان يـؤدي           
جتمـاعي يف   سي و اإل   هدم الثقافة و فناء النظامني الـسيا       یأل

اد املختلفة  سالمي عن األبع  ومل يغفل الفكر السياسي اإل    . البالد
 هـذا الفكـر     كما قام رواد  . نها بشدة هلذه الظاهرة و ي ع    

مبحاربة هذه الظاهرة بكـل      واإلمام علي  )ص(اهللاكرسول
 ص ص ٣ و ج  ١٩٧ص ص ١٧، ج ٥[ مالديهم مـن طاقـات    

 ٥٣ وكتـاب  ٥٠-٢٤٩ ص ص ٢١٦، كالم ٣[ و    ]٤-٢٠٣
 يف  إن ما اإلسالم بـصدده    .  ]٣٦٦ ص ٣٧ و حكمة  ٣٤٠ص

اء مراحل مـن الكمـال      هذا اال هو أن يبلغ احلكام و املدر       
اء وثناء اآلخرين علـيهم   ث ال يغيرهم اإلطر   يوذيب النفس حب  

 ة ظاهرة املتلّق والتمجيد يف أولويـات   بحمار كونت. فحسب بل 
  .جداول العمل حلكومتهم

  
 قيم اإلنسانية و األخالقية يف عامل السياسةلاإللتزام با -٢

قيم األخالقية واإلنـسانية رغـم      لالكثري من امللتزمني با   هناك  
اختالف مذاهبهم و عقائدهم وثقافام واألهم من ذلك أننـا          
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 اكرب عليخاين علي

 ١٠٥

 ی لوكانت عل  ی أناساً يظلون ملتزمني ذه القيم واملباديء حت       ینر
هذا وذاك اننا من املمكن أن  هم واألهم منحلخالف ميوهلم ومصا

م وحكومام واألهم من ذلك     جند حكاماً ملتزمني ا يف سياسا     
نتصور  مثة حكام يظلون ملتزمني ـذه         كلّه أننا من املمكن أن    

 لوكان یالقيم واملباديء يف حيام السياسية وبراجمهم احلكومية حت
 یث يؤدي االلتزام ا ال    يم حب ه مصاحل هناك مثة تضارب بينها وبني    

الـسؤال   . التنحي عن السلطة   یامهم عل تضعيف السلطة أو إرغ   
 يف عامل السياسة    ح نفسه هنا هو أنه كم من األشخاص        يطر الذي

ميكننا أن جندهم يتصفون ذه امليزة؟ فإن احلكـام الميكنـهم أن          
ث يية من الكمال حب أال إذا كانوا قدبلغوا مدارج راقيكونوا كذلك

 الدنيا ومظاهر احلكم خمتلفه متاماً عن اآلخـرين      یتكون نظرم إل  
يت ينادي ا اإلسالم ليست أال ما بينـاه أخـرياً يف            والسياسة ال 

وإليك نبذة من تلك القيم واملبادي من       . السطور املذكورة أعاله  
 .وجهة نظر اإلمام علي

  

 الصدق ١-٢
ني كـانوا أو    املة اآلخرين منافق  نفاق يف مع  لإن الصدق وعدم ا   

ة عـامل الـسياس    يف    أعداًء متاع قلّ ما نألفـه      یمالء أو حت  ز
ـ     یاً لوكان يؤدي إل   خصوص  احلكـام   ی مثة إضرار بالنسبة إل

 أساس الـصدق    یاقع أن دين اإلسالم قام عل     الو. وحكومام
 حبسب العقل و املنطق الميكن أن تكون خارجة عن           وسياسته

يف الـس    مام علي لذلك جند اال  . إطار الصدق واحلقيقة  
 قبـول   ی املؤلّف من قبل عمر قدم كلمة الصدق عل        يسداسلا
 انه واجه   كما ] ٣٠١ و   ٢٩٧ص   ص ٣، ج ٩[الفة واحلكم خلا

 املصاعب أيام خالفته يف سبيل الـصدق        العديد من املتاعب و   
. واحلقيقة دون أن يضحي بذلك لصاحل خالفتـه و حكومتـه          

 حبكومتـه يف سـبيل      یقد ضح  وبعبارة أوضح فإن علياً   
 . ]٤٩، ص١: راجعوا[ احلقيقة و الصدق

  
 غدرجتنب اخلديعة وال ٢-٢
خالقيـة ورغـم     شك أن اخلديعة والغدر من أقبح الرذائل اال        ال

 لدانة الدولية لألنظمة السياسية السائدة يف الب      شيوعهما يف السياس  

ال أما منهي عنهما يف الفكر السياسي       إ،  املختلفه ماضياً وحاضراً  
وي  احلكـام وذ   اإلسالمي وتزداد شناعتمها و قبحهما بالنسبة ايل      

إن اإلسالم ينفي بشدة أيا مـن أنـواع         . ]٨٢، ص ٤[ السلطة
ميان واإلخالق  ألن اال ،  اخلديعة بأي شخص كان وأي مربر أمكن      

ــا  ــان معهم ص ، ص٣، ج٩[و ] ٤٩ ص١١، ج١١[الجيتمع
وتلك الفئة من    ] ٨-١٩٧ص  ، ص ٣، ج ١٢[و   ] ٤٦١-٤٥٩

 یاحلكام اليت تضطر إحياناً يف ظروف خاصة وحفظاً ملصاحلها إل         
ر فإا يف الواقـع تـضحي باإلميـان         يعة واملك د اخل یالتوسل إل 

 .واألخالق يف سبيل احلكم وهذا ما ينفيه اإلسالم بشدة
  

 عدم تأييد الباطل والتعاطف معه ٣-٢
 عند مجيع األحرار    من املعروف أن احلق ممدوح والباطل مذموم      

 األشـخاص والتيـارات     ی أننانر ی البشر حت  ينوالشرفاء من ب  
 كانت عاملـة ببطالـا أو       ،صيفها بالباطل الضالّة تأيب عن تو   

 أنه الينبغي للحكام    یإن مانروم إليه هنا هو التأكيد عل      . جاهلة
و املدراء يف أي جمتمع كانوا تأييد الباطل يف داخل اتمع بأي            

طبعاً إننـا الننفـي   ، شكل من األشكال ويف أي مستوي كان   
يعين أننـا   الرفة ولكن ذلك    التفاوض مع التيارات الضالة واملنح    

ات الفكـر   نؤيد الباطل ومبادئة إذ أن ذلك اليتناسب ومعطي       
خاض  ن اإلمام علي  ولذلك نالحظ ا  . السياسي اإلسالمي 

ب الصدر هزمية قواتـه      وتقبل برح  فنيحرب بال هوادة يف ص    
 تأييد الباطل املتمثـل يف      یوتضعيف خالفته دون أن يقدم عل     

 ص، ص ٣، ج ٩[،ورة مؤقتـة  معاوية ولو للحظة واحدة أو بص     
رغم أنه كان بإمكانه إن يقوم بإحكام قواعـد           ]٤٦١-٤٥٩

 خالفته من خالل تأييده املوقت لسياسة معاوية و من مث عزلـه       
 بكل سهولة وذلك ما كان قد        ]٨-١٩٧ ص ص ،٣، ج ١٢[

أوصاه به عدد من األصحاب ومن هلم باع وخربة يف السياسة           
 .شعبةاملغرية بن و ]٧-٦٤٦ص ، ص٨[كابن عباس 

  
 عدم تفضيل اخلاصة و املتنفذين ٤-٢

تيارات  ومجاعات و  ل جمتمع ميكننا أن جند مثة أشخاص      إن يف ك  
متنفذة وذات قدرة سياسية غريرمسية اليعلم مصادر القدرة اليت         
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  ميزات احلاكم و النخبة السياسية يف نظر االمام علي

 ١٠٦

 یكما أننانراهم قادرين عل   . تتمتع ا ومتأصلة يف عمق اتمع     
خذة واملعمول  تت و السياسات امل   يل مطالبهم أو تغيري القرارا    ن

 مبا يتناسب مع مصاحلهم من خالل الضغط        ا من قبل السلطة   
واحلكام و  .  احلكام والنظام السياسي احلاكم بطرق خمتلفه      یعل

من التعاون مع هـؤالء لبقـاء و        اً  د ب ة الجتد يأنظمتهم السياس 
ث أم يلبون مطالبهم مادعت الضرورة      ياستمرار حكومتهم حب  

ن التسليم أمام مطالب أصحاب النفوذ و        ذلك و نظراً لكو    یإل
ه هم ناقضاً ملبدأ العدالة و احلق و األفضيلة يف الكفائة فإن          حلمصا

ذلك فإن احلكّام   .  متاماً مع الفكر السياسي اإلسالمي     يتعارض
تلون مدارج راقيـة مـن      ني يف نظر اإلسالم هم الذين يع      ياملثال

تـسليم  يث يعصمهم ذلك عن ال    ي حب سي و النف  حالكمال الرو 
ات ويف حال دوران األمـر بـني        روط مثل تلك التيا   غأمام ض 

احلكم و احلق و العدالة ميكنهم بسهولة أن يغضوا النظر عـن            
 التضيحة باحلق و العدالة يف سبيل       یاحلكم دون أن يضطروا إل    

، ٧ [.السلطة وهذا ما نراه بوضوح يف سرية اإلمام علـي         
، ٦[و  ] ١٩٦، ص   ٣، ج ١٢[و  ] ١١٧-١١٦ص    ، ص ٤١ج

، ٣[و  ] ١٩٧ و   ٣٩-٣٨ص    ، ص ٧، ج ٥[و  ] ٣٢٤ص  
 ]٣٣٨، ص ٥٣كتاب 

  
 سة التطميعجتنب سيا ٥-٢

نشقني أو تكريس طاقات     ارضاء املناهضني وامل   یإن التطميع مبعن  
ية من خالل دفـع األمـوال       سماألفراد الفكرية والروحية واجل   

. وبين السلطة السياسية للحاكم    الطائلة هلم دف إحكام قواعد    
 أن سياسة التطميع تتعارض متاماً مع مبـدئي احلـق           یوال خيف 

وطبقاً .  وكرامة اإلنسان  ييعها لعزة النفس  والعدالة فضالً عن تض   
املخالفني إن كـان حقـاً      رأي   للفكر السياسي اإلسالمي فإن   

ي إليه ويؤخذ بعني االعتبار وإن كـان بـزعم          جيب إن يصغ  
مبنطـق  مث إبطالـه     إصحابه حقاً إيضاً جيب اإلصغاء إليه ومن      

 واحلكام وأنظمتهم   .ني احلق احلقيق هلم   احلجة واالستدالل وتبي  
ـ         السياسية إذ   یا كانوا علي طريق احلق املستقيم فإنه جيب عل

دة احلق دومنا توقع ألي مكافئة مادية أوما        رعية والشعب مسان  ال

طميع إن االسالم ينفي أيا من أشكال الت كل فیشابه ذلك و عل   
صر الثروة دف ابقاء السلطة و إسكات اخلصوم        و استغالل عن  

-٢٦٩ ص، ص ١، ج ٥[و  ] ٦٥٧، ص ٢، ج ١٣[.و املنتقدين 
 ص، ص ٤١، ج ٧[و  ] ١٩٧ و   ٣٩-٣٨ صص،  ٧٠ و ج  ٧٠
  ]١٢٤، ص١٢٦ كالم،٣[و ] ١١٧-١١٦

  
ني و  قّ التعامل مع املنش   التحلي باملباديء األخالقية يف    ٦-٢

   األعداء
 اإلنسانية الختتلف عليـه     لقيممن يؤمن مبباديء األخالق وا    إن  

يف ،  تزام ا سواء كان ذلك يف حرب أو سالم        لاألحوال يف اال  
، فقرياً كان او غنياً و مع انه ميكن ان           أو الدولية  ليةعالقاته احمل 

 ءبة وطارئة حتكم اإلنـسان أثنـا      جيحتدث ازمات وظروف ع   
بيح له العديد من احملظورات إال أن       خوضه للحروب حيث أا ت    

 يف ظل ظروف كهـذه أيـضا      یفكر السياسي األسالمي حت   ال
غ ذلك مـا     و جتاهل تلك القيم و املباديء بل       اليسمح بتدنيس 

ــغ ، ١٥[و ] ١٥٤-٥ و ١٥٢ و ١٧٨ص، ص٥، ج١٤[.بل
 هو  إن ما جتدر اإلشارة اليه     ]٥١٨، ص ٣، ج ٩[و  ] ١٥١ص

 و   جيوش املـسلمني جتاهـل القـيم       یأنه الينبغي للمسلم حت   
 ی يف حرا مع األعداء وحت     یقية و اإلنسانية حت   املباديء األخال 

رجـويل   عمل و تصرف غرياخالقـي وغري      یدم العدو عل  لو أق 
 یلك نـر   عساكراملـسلمني و لـذ     یراء ذلك عل  وانتصر ج 

ديء الف املبـا  خيتكاب ما    أفراد جيشه عن ار    یقد   علياً
ـ      و ] ٨٨-٩ص، ص ١٦[ .نيارباألخالقية يف حق األعداء احمل

  ]٢٥٣ و ٢٢٢-٢١٩ ص، ص٨[
 
  الشمولية و رحابة الصدر -٣

وحينما جيتمع عدد من    ،  إن اإلنسان خملوق غامض و مرموز     
 متاماً مع بعضهم البعض يف عدة خصال و أمور          الناس خمتلفني 

فإنه تتكون لديهم مجلة من احلقوق و التكاليف الحيق ألحد          
و رغم صـعوبة إقامـة      ،  املس حبقوقهم وكرامتهم وعزم   

 يقومان  ام سياسي صارمني وذوي كفائة حبيث      نظ حكومة و 
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 اكرب عليخاين علي

 ١٠٧

م ختلـف معتقـدا   باستقطاب مجيع الفئات و األفـراد مب      
عهم و أداء حقوقهم و إرضائهم وحفظ كرامتـهم إال          ودواف

احلكام لو أم حتلّوا بـسعة الـصدر        و الوالة   یأنه يسهل عل  
فإما من أهم الشروط األساسية ملثل هذا النوع من         . واحللم
  .لالتعام

ليونة و  ه السياسة يف ال   نيري ك  ولذلك كان اإلمام علي   
ف سعة الصدر بأا آلة     كما أنه قد عر    ]٤٠، ص ٤[.اتاملدار
يف هذه احلالـة فقـط       ]٣٩٢، ص ١٧٤، حكمة ٣[ .الرياسة

ـ         واسـعة و    اًسيكون بإمكان أي حكومة أن تستقطب أطياف
  حبيث أم يعتـربون    خمتلفه من الشعب والتكتالت اإلجتماعية    

كما أن النظام نفسه    ،   اليتجزأ من النظام السياسي    أنفسهم جزأ 
ـ   سنتطرق ل ،  ويف هذا الوادي  ،  جزء منهم   ةبعض امليزات الالزم

للحاكم اليت تساعده علي التحلي بسعة الصدرو ذلـك مـن           
  .وجهة نظر اإلمام علي

  
  نظرة الشمولية يف الدينال ١-٣

شمويل دينياً يعـد    إن اإلهتمام بالقيم اإلنسانية وذات الطابع ال      
من أهم مميزات احلاكم الفهيم املتحلي بسعة الصدر و الشـك           

ياً مع شرح الصدر    أن امتياز احلاكم بنظرة انسانية و مشولية دين       
 خيالفونه يف الدين واملعتقدات يرتبط ارتباطـاً        يف تعامله مع من   

  ....ه و آخرتـه و حكومتـه و        دنيا یوثيقاً بكيفية نظرته إل   
 بـصدد تبليـغ     یسالم كسائر الديانات اإلخر   صحيح أن اإل  
شرية بة جتاه الي الدينيه إال أنه له نظرة كلية ومشول   ةوإشاعة تعاليم 

ن استطاعت  الدي ية والنظرية لرواد هذا   مل نري السرية الع   يثحب
أن تستقطب أطيافـاً    الصدرلي بسعة   سياسياً ومن خالل التح   

شتراك األفـراد يف     يرون ا  اخمتلفه فكرياً وعقائدياً بل إم كانو     
توحيد أهدافهم وبنيان أنظمتهم وجمتمعـام      لاإلنسانية كافياً   

 ٣[و  ] ٣١٩، ص ١٠[.ة جتاه بعضهم البعض    واحملب وإبداء الود ،
، ١، ج ١٣[و  ] ٤٩، ص ١١، ج ١١[و  ] ٣٢٦ ص ٥٣كتاب
  ]٤٧٦، ص٢ و ج٢٣١-٢٣٠ صص
  

٢-٣ ة املخالفنياحترام آراء و حري  
إطالق حريام الـسياسية ـ ولـو    إن احترام آراء املخالفني و

ـ كم املدارسحينوا من أهل الباطل ـ من مجلة ما  كا  ة الفكري
قيم األخالقية واإلنسانية والتعاليم السمحة     ل با ةية امللتزم سايالس
كرامـة   ی شيء فإمنا يدل عل    یوإن دل ذلك عل   . ا احلنيف نلدين

 بأمر احلكم    و حكامها القائمني   وعظم شأن رواد هذه املدارس    
ـ        فذلك  و  یضالً عن الربكات و الفوايد الالحمدودة املترتبة عل

اختالف الرأي واليت تضمن الشرعية و األداء املطلوب للنظـام          
ي املتمثل حبكومـة علـي بـن        سياسالويعد النظام   ،  السياسي
انـت   مر الزمن اليت ك    یمن أبرز احلكومات عل    ابيطالب

] ٧-١٦٦ ص، ص ١٧[. حريام حتترم آراء املخالفني و تضمن    
، ١٣[و  ] ٧-٤٠٤ و   ٣٩٤ و   ٣٩١ص، ص ٢، ج ١٨[و  
، ٥، ج ١٤[و  ] ٤٥-٣٩ ص، ص ٤، ج ٩[و  ] ٣٣٥ص،  ١ج
  ]٢١٨-٢٠٩ صص
  

  جتنب اإلهانة و انتهاك احلرمات ٣-٣
ني و انتهاكه حلرمام    فني السياسي الشك أن إهانة احلاكم للمخال    

فإن منطق احلجة و    . تهن سفاهة و ضعف منطقه و حج      يكشف ع 
ث يتمكن مـن    يه حب يدالل خري ما يواجه به الشخص خمالف      االست

اما إهانتهم  . ابطال حججهم الواهية و تبيني ذلك هلم و لآلخرين        
بيد ان  .  لوكانوا فسدة أو فسقة    ی حرمام فال جيوز حت    و انتهاك 

شأن و أحقية سرعان ما يوهن شرف و شخصية و عظم  لك  مثل ذ 
املهان و لذلك جند اإلمام املُهني نفسه قبل أن يضر بنفس الشخص       

مسع قوماً من اصحابه يسبون اهل الشام ايام حرم حني  علي
رغـم أن   »  سـبابني  اكره لكم أن تكونو    ا ينأ«بصفني يقول هلم    

و يقتل أعـز    ضده  عدوه كان شخصاً فاجراً فاسقاً خيوض حرباً        
  ]٢٤٠،ص٢٠٦، كالم٣[.أفراده

  
  باب يف معاملة أهل الساحللم و الرفق ٤-٣

   السباب و إهانة اآلخرين هم أناس       یالعادة أن من يتوسلون إل    
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  ميزات احلاكم و النخبة السياسية يف نظر االمام علي

 ١٠٨

ي الطبـائع   أفق ضيق و يف مقابل هؤالء جند ذو       و  ء و ذو  سفها
السليمة و النفوس الكرمية ميرون أمام إهانة اآلخرين هلم مـرور   

إن النخبـة الـسياسية      ]٦٣): ٢٥(سورة الفرقـان  [ .الكرام
 مدارج الكمال وذيب النفس واحلكام الذين بلغوا ما بلغوا من    

 إهانة اآلخرين هلـم     مأماباحلكم  يتحلّوا   هم الذين بإمكام أن   
. وانتهاك حرمام و يكظمون الغيظ يف قبال مايالقونه منـهم         

لذلك قلّ ما يضطربون أمام إهانة املخالفني هلـم بـل إـم             
يتعرضون ملثل هؤالء بأي شكل من اشكال اإلهانة اذ أـم           ال
و ] ٢١ ص ،١٩[ . ذلك لبدي خلل خلقهم لآلخـرين      فعلوالو
  ]٤٣٧ص ،٤٢٠، حكمة٣[و ] ٤٠٥، ص٢، ج١٨[

إن لكل إنسان بعدين روحي معنوي و حيواين مادي ومن          
 و العنف من مظـاهر البعـد احليـواين          دضطهااملعلوم أن اال  

ساس الدوافع اإلهلية و     ا یإن احلكومات اليت تقوم عل    . لإلنسان
ة األفراد  نظمة اإلسالمية بصدد هداية و ترقي     اإلنسانية مبا فيها اإل   

 ذروة السعادة املنشودة وأمور كهـذه       وابلغي یواتمعات حت 
د عنف بل السبيل الوحي   الميكن حتقيقها من خالل اإلضطهاد وال     

  .لذلك إمنا هي املعرفة وإرادة األفراد أنفسهم
 احلكومـة كـأداة     یية واألنسانية تنظر ال   إن األنظمة اإلهل  

لتحقيق الرقي والسعادة لكافة أفراد اتمع وهلذا فإا الترضي         
 أـا   ی ظاهرة من مظاهر اإلضطهاد وسفك الدماء بل حت        ةبأي

اقتضاء الضرورة وبقاء   جتاه اآلخرين لوال  الحتبذ سياسة العقاب    
 قد بلغ ما بلغ     واستمرار احلياة البشرية واتمع ذلك فاإلسالم     

 لدماء اآلخرين حيت جعل قتل نفس واحدة كقتـل          هيف إحترام 
إن مبـاديء اإلسـالم      .]٣٢):٥(سورة مائـده  [ الناس مجيعاً 

 نفي ی علقد أكدت السياسية والرؤية السياسية لإلمام علي
 ید لـو ا   یل اإلضطهاد وسفك الدماء حت    أي شكل من أشكا   

و ] ٩٢، ص ٣، ج ٢٠[ :راجع. لي عن السلطة   التخ یتفاديها إل 
، ٨[و  ] ٩٤ و   ١٨٢ص، ص ٢، ج ٢١[و  ] ٦٩، ص ١٦[
، ١٧[و  ] ٢٥٥ و   ٢٠٧ و   ٥٣٠ و   ٤٣٢ و   ٧٥صص
و ] ٣٣٩، ص ٥٣، كتاب ٣[و  ] ١٤٧، ص ١٥[و  ] ٣٣٩ص

  .]١٣٧، ص٤٧، ج٧[و ] ٢١٩، ص١، ج٥[

  املواصفات الدينية اإلسالمية) ج
      ز به ديننا اإلسـال     إن هذا القسم من ميزات احلاكم مممي ا يتمي

نعم من املمكن أن جند     . وهو نابع من اإليديولوجية اإلسالمية    
مثل ذلك يف سائر اإلديان السماوية أو أن يكون مثة أشـخاص      

مبثل تلك    الديانات السماوية متحلّني   ین ليس هلم صلة بإحد    مم 
برزت بشكل ملفت للنظر مـن خـالل        املواصفات إال أا قد   

يـة الـشريفة و سـرية       وبالفكر السياسي اإلسالمي والسنة الن    
 ارتباطاً  ةث أن األهداف الرئيسية لإلسالم مرتبط     يحب علي

وثيقاً بتحقيق هذه املواصفات والميكن تصور األهداف العريضة 
 دون اتصاف احلكام    یلإلسالم يف جمال السياسة والسلطة تتجلّ     

بلوغ ذلك إال من     و ليس هلؤالء  ،  والوالة املسلمني ذه امليزات   
ليم و ذيب الـنفس و      مراحل من التربية و التع    خالل ختطي   

ـ      ینبإميام بال   األيديولوجيـة   ی الفكرية و املعرفية باإلضافة إل
ومبا أن لتلك امليزات جذور عميقـة متأصـلة يف          . اإلسالمية

من ئاً اليتجزأ   اإلسالم فأا تعد جز   املعارف والتعاليم اإلهلية يف     
  :مليزاتة من هذه اوإليك نبذ، أهداف اإلسالم

  
  ضرورة التحلّي بامللكات و الفضائل األخالقية -١

إن لكل إنسان سلوكه وملكاته اإلخالقيه اخلاصة بـه متـأقلم      
معها ويعيش يف ظلّها وكلما اتسعت دائرة العالقات اليت يقيمها 

 تطلب ذلك وجود ملكات   اإلنسان مع اآلخرين وتعمقت كلّما    
لحكـام والنخبـة     أن ل  القية عالية يتمتع ا ومبا    و فضائل أخ  

السياسية عالقات واسعة ومتعددة املستويات مع كافة إفـراد         
ث أن هلم التأثري الفاعل يف كافة جوانب حياة األفراد          ياتمع حب 

 احلكام واملدراء   یلذا فقد أوجب الفكر السياسي اإلسالمي عل      
 اإلتصاف مبيزات روحية ومعنوية خاصة متكنهم مـن بلـوغ         

  :ذة من هذه امليزاتلسامية وإليك نبأهداف اإلسالم ا
  
  ية حسن الظن و جتنب احلقد و الكراهضرورة ١-١

ـ         یجيب عل   ی احلكام أن حيسنوا الظن برعيتهم وأن يقدموا عل
، ٣[،كل أمر جيتمع هلم به حسن الظن مـن جانـب الرعيـة            
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 اكرب عليخاين علي

 ١٠٩

لعداء و سوء الظـن     فإن احلقد وا   ]٩-٣٢٨ ص، ص ٥٣كتاب
صوصاً احلكام فلـذلك وجـب       بين البشر خ   نيآفة العالقات ب  

عليهم إطالق عقدة كل حقد وعداء وأن يطردوا أهل السعي و           
 ية يف قلوب احلكـام احلقد والكراهالنميمة الذين يسعون لزرع     

  .]٨-٣٢٧ ص، ص٥٣، كتاب٣[
  
  نانيةجتنب التكّرب و اال ٢-١

نفـس   زرع الغرور والتكبـر يف  یال شك أن السلطة أدعي إل     
وهـذه  .  األنانيـة والتجـرب    یلبه اإلمر ا  ث ينتهي   ياإلنسان حب 

ال إ اإلفـراد    یر باطين لد  الصفات وإن كانت أحياناً جمرد شعو     
رد وتنعكس سلبياً    سلوك الف  یثار وتبعات قد تسري إل    أن هلا آ  

 یعي إل دلذلك فإنه ليس بشيء أ    ،  اته وسياساته  اختاذ قرار  یعل
ألنانية مـن   التجبرو ا جتنب احلكام و الوالة الغرور والكربياء و      

، ٣[.ي وقدرته جـلّ شـأنه     ضبط النفس وتذكر عظمة البار    
  ]٣٤٠ و ٣٢٦، ص٥٣كتاب

  
  كظم الغيظ و جتنب الغضب ٣-١

اء هو جتنب الغـضب وكظـم       من مجله ما يلزم احلكام واملدر     
حيترزوا عن الكالم واختاذ    حبيث  ،   جانب ضبط النفس   یالغيظ إل 
شفي غيظهم و    غضبهم و ي   أ يهد یهم غاضبون حت  ذ  ات إ القرار

الميكن بلوغ هذه املرحلة إال بذكر اهللا واألنس به واملداومـة           
 فإن ليس من شأن ذوي     ]٣٤٠، ص ٥٣، كتاب ٣[ ، ذلك یعل

الوقار من الناس أن يغتاظوا ويغضبوا بسهولة خصوصاً احلكام         
بل يلزمهم التحلّي مبظاهر احللم ودئة الروع كـي         . والوالة

  .يسلموا من آفة الغضب
  
  ط النفسضب ٤-١

، ٣[ النفس يصد احلكام عن العدالة وتطبيقها        یال شك أن هو   
، ٥٣، كتاب ٣ [ئ املساوِ یويدعوهم إل ]٣٤٤، ص ٥٩كتاب  
 عليهم املداومة يف ـذيب الـنفس و         لذلك وجب ] ٣٢٥ص

، ٥٣، كتاب ٣[،ضبطها و أن اليطلقوا عناا ما أمكنهم ذلك       

 ]٧٦، ص ٤[ الناس اكثر هم ضبطاً لنفـسه      یإذ أقو  ]٣٢٦ص
ومبا أن احلاكم اكثر عرضة من اآلخرين للزلل وجب عليـه أن            

  . ضبط النفسیحيرص أكثر فأكثر عل
  
   السلطة مبنظار ديينیالنظر إل -٢

عتبار السلطة والقدرة كموضوع أساسي لعلم الـسياسة        رغم ا 
صحاب الفكر السياسي إال أنين اعتقد أن األمر ليس         من قبل أ  
 اإلسالمي سواء من الناحية      الفكر السياسي  ینسبة إل لكذلك با 

  . النظرية أو التطبيقية
حنن هنا لسنا بصدد رسم احلدود يف تبيني موضوع السياسة يف           

بعض من وجهة نظر اإلسـالم       اإلسالم و لكن سنكتفي بتبيني    
 السلطة نظرة دينية    یسالم إل إن نظرة اإل  . حول السلطة والقدرة  

ملتجلّية بوضوح يف   ضة ا ن األصول و املعارف اإلهلية احمل     ة م نابع
 السلطة أزهد من    یروية و السرية العلوية حيث أا ت      السنة النب 
هداف اإلهليـة   نعل خلقة إال إذاكانت يف خدمة األ       و رتعفطة ع 
، ٢٢[و  ] ٣٤، ص ٣٣ و كالم  ١١، ص ٣، كالم ٣[.واإلنسانية

  ]٢٤٧،ص١ج
  
، ٢٣: راجـع [  إهلية و إنسانية   قبول السلطة بدوافع   ١-٢
  ]٤٧-٦٣صص

 البالغـه ـ   أن لظاهر سلوك وتصرفات األفراد األمهيةال شك 
و . هم من ذلك هو السريرة و نية األفراد       يف اإلسالم و لكن األ    

هي و إن كانت غري قابلة للضبط لكنها أمر قائم بني اإلنسان و    
ربه و اإلسالم إيضاً يتوقع من املسلمني أموراً جيـب علـيهم            

 ال حيق ألحد تويل زمام      فطبقاً ألصول ومباديء اإلسالم   ،  امثاهلا
أمور املسلمني إال دف إحياء القـيم اإلهليـة واألخالقيـة            

، ١٨ و ج  ٢٨٧ و   ٢١٠ص، ص ١٦، ج ٧: راجع[واإلنسانية  
 ،و إحقاق احلق و إبطال الباطـل      ] ٩٨، ص ٢١ و ج  ٢٦٩ص

، ١٧٣ و كالم  ٣٤، ص ٣٣، كالم ٣[و  ] ٢٤٧، ص ١، ج ٢٢[
 ايل جانب تطبيـق العدالـة      ]٢٥٩، ص ٢٢٤و كالم  ٧٩ص

، ٤[و  ] ١٨١): ٧( و سـورة اعـراف     ٥٨): ٤(سورة نساء [
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  ميزات احلاكم و النخبة السياسية يف نظر االمام علي

 ١١٠

 و  ١١ص، ص ١، ج ٢[و  ] ١١٢ و   ١٠٠ و   ٩٨ و   ٩٧صص
 و  ٢٠٥ و   ٣٧٤ص، ص ٣ و ج  ٣٠، ص ٢، و ج  ٢١٦ و   ١٠٤
، ٤٢٧ و حكمـة   ٣٣١، ص ٥٣، كتاب ٣[و  ] ١١٦، ص ٦ج
): ٢(سـورة بقـرة   [  وإقامة السنن و احلدود اإلهلية     ]٤٤٠ص
 وســورة ١٣): ٤(، و ســورة نــساء٢٣٠ و ٢٢٩ و ١٨٧
، ١، ج ٢[و  ] ٤):٥٨( و سورة جمادلـة    ١١٢ و   ٩٧): ٩(توبة
، ٣ج  و ٣٠، ص ٢ و ج   ٢١٦ و    ١٠٤ و    ١١صص
ــاب٣[و ] ١١٦ ص٦ و ج٢٠٥ و ٣٧٤صص ، ٥٣، كتـ
 وبعبارة أخري يكون كل     ]٤٤٠، ص ٤٢٧ و حكمة  ٣٣١ص

 شيء من العصبية القوميـة      يشوبهذلك بدافع ديين و إنساين ال     
 السلطة واإلكثار وما    حبو ارضاء   والقبلية أو الرقابة احلزبية أ    

  . ذلك من أمور ليست من شأن الفرد املسلمیإل
  
   السلطةیخالقية علتقدمي املباديء اال ٢-٢

ـ        یكثرياً ما ير   امل الـسياسة    احلكام و إصحاب القـرار يف ع
قيم األخالقيـة   لإما األخذ با  : يل هلما أنفسهم أمام خيارين البد   

 النظر عن تلـك     لطة و غض  ية وإما تقدمي جانب الس    واإلنسان
 همحلحبيث أم لو قدموا جانـب الـسلطة و مـصا          . القيم  

 القيم واملباديء األخالقية     إمهال بعض  یالشخصية الضطروا إل  
و اإلنسانية أو بعض األحكام اإلهلية و يف حال إصرارهم علي           

 امتيـازات    التنازل عـن بعـض     یباديء أرغموا عل  القيم و امل  
ق كهذه  يف مآز ،  عن احلكومة بأكملها  حي  تنالسلطة أو قبول ال   

و جانب القـيم      احلاكم املسلم تقدمي   یفإن اإلسالم يفرض عل   
نزع السلطة   یالي ذلك    لو أد  یاألخالق و اختاذها كأصل حت    

كيف أنه تنازل عـن       علياً ی و لذا نر   ]١: راجع[ من يده 
: راجـع [  كذب تترتب عليه مصلحة    یاخلالفة دون أن يلجأ إل    

 ورغم أنه كان بوسعه فـرض     ] ٣٠١ و   ٢٩٧ص، ص ٣، ج ٩
 رعيته تكون نتائجهـا يف صـاحل        یأحكام عرفية و قانونيه عل    

 و  ٢٧٢-٣ص، ص ١٧[ املسلمني والنظام الـسياسي آنـذاك     
ه مل يفعل ذلك ورضي      إال أن  ]٥٣، ص ٦٩، كالم ٣[و  ] ٢٨١

منا قبول ألي شكل مـن      بتضعيف حكومته وانتصار عدوه دو    

، ٢، ج ١٣[  عـن العدالـة واحلـق      أشكال التنازل طرفة عني   
-٣٨ ص، ص ٧ و ج  ٧٠-٢٦٩ص، ص ١، ج ٥[و  ] ٦٥٧ص
ــالم٣[و ] ١٩٧ و ٣٩ ــالم١٢٤، ص١٢٦، ك ، ٢٢٤ و ك
  .]٢٥٩ص
  
  الزهد يف احلياة الدنيا و املعيشة -٣

 دنياه ومعيشته تعد من أهم      یال شك أن كيفية نظرة اإلنسان إل      
 مجيع أبعاد    أساسها فكره وقوله وفعله يف     یالعوامل اليت يقوم عل   

واإلسالم له نظرته اخلاصة يف هذا      . حياته الفردية واإلجتماعية  
 سلوكية خاصة أمرنا باتباعها و قـد        اًالشأن وقد عين لنا أطر    

ـ  ا و  هذه األطر  یاكّد بشدة عل    یتباعها حبدود دقيقة بالنسبة إل
ودعماً هلذا الفكـر و حلـثّ النـاس         . احلكام ووالة املسلمني  

 العمل وفق تلك األطر نذكر هنا إمجـاالً        یلخصوصاً احلكام ع  
  :منوذجني من النماذج اليت أكد عليها اإلسالم يف هذا اال

  
  حتقري الدنيا و زخارفها ١-٣

لو كان الناس مبن فيهم احلكام والنخبة السياسية حيقّرون الدنيا          
 سـلب جلْـب     یعلما كانوا ليقدموا    ،  كما حقّرها اإلسالم  

 لو أعطوا األقاليم السبعة     ی حت ]٢٥٩ص،  ٢٢٤، كالم ٣[ةريعش
البشر و ميسوا كرامة    مبا حتت أفالكها فضالً عن أن يظلموا بين       

 سفك الدماء واإلضطهاد يف سبيل      یاآلخرين بسوء ويقدموا عل   
ال شك أن طريقة تفكـري وأداء احلكـام         . تويل زمام السلطة  

 ئك الذيناملغترين بالدنيا و زخارفها خيتلف مائة يف املائة عن أول     
، ٢٢٤، كـالم  ٣[ م جرادة تقضمها  يروا أهون من ورقة يف ف     

، ٢٤[،جمـذوم يـد    واليساووا بعظم خرتيـر يف       ]٢٥٩ص
 نظر اإلسالم جيب أن يتولوا      فإن هؤالء هم الذين يف     ]٣٣٦ص
 املضي حنو   یإذا أم هم القادرون عل    ،  املسلمني ال أولئك  أمور

سالم ردد غريهم شعار اال   و لرمبا   ،  األهداف املنشودة هلذا الدين   
إال أم بسبب احنرافهم عـن مبـاديء        . و إحياء قيمه ومبادئه   

هذا الدين  هم املضي حنو حتقيق أهداف      اإلسالم لن يكون بوسع   
  .السياسية ال حبسب العقل وال املنطق
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 اكرب عليخاين علي

 ١١١

تحدث عن الزهد يف الدنيا وحتقريها فإن ذلك        وحنن حينما ن  
ة وتوقف أي من نـشاطات      يأننا جبانب العزلة والرهبان    اليعين
القيم اإلهلية ب هتبل نعين به عدم تضحي    ،   يف حياته اليومية   اإلنسان

  .واألخالقية واإلنسانية يف سبيل نيل الدنيا وزخارفها
  
  البساطة يف املعيشة ٢-٣

 احلكـام والقـائمني     یسالمي عل لقد فرض الفكر السياسي اال    
ـ اليقدموا  بأمور البالد أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس و         یعل

إن مبدأ   ]٤٩، ص ٢، ج ٢٥[ ،اقتناء ما الطاقة للفقراء بامتالكه    
التعاطف النابع من املباديء األخالقية و اإلنسانية واإلسـالمية         

 احلكام جتنب الشبع خوفاً من أن يكون مثة عائـل           یيوجب عل 
 یجمفو يصارع اجلوع إال لو كانت البالد قـدبلغت املـستو          

تنمية حبيث ينعدم فيها وجود من اليقدر       املطلوب يف الرفاه وال   
  .]٣١٨، ص٤٥، كتاب٣[ نفسه و عياله  إشباعیعل

أيـام خالفتـه      أبعاد حياة اإلمام علي    ینظرنا إل لو  
لكنا أنفسنا من شـدة     امت ة آنذاك ملا  املقتدرة حبدودها الواسع  

 ص، ص ٢٠[و  ] ٣٥٨- ٣٣٦ ص، ص ٢٤: راجع[ .العجب
 و  ٨٤ و   ٦٨ و   ٦٣ص، ص ١، ج ١٣[و  ] ٢٠٢- ١٨٠
 ی أرسله إل  وكتابه الذي  ]١٦٣، ص ١٦٠، كالم ٣[و  ] ٩٢

 عامله علي البصرة يوضح متاماً نظرته     ،  حنيف عثمان بن 
، ٣[ اطة معيـشته  لدنيا ومظاهرها حيث جتلّت يف بس      ا جتاه

وطبعاً حنن لسنا بصدد سرد      .]١٩- ٣١٧ ص، ص ٤٥كتاب
ـ   املقال حول األبعاد املختلفة حلياة هذا اإلمـام        ا إال أنن

افل عن هذه احلقيقة وهي أنه رغم عدم قـدرة          الميكننا التغ 
عـل  التأسي طابق النعـل بالن    ی  حلكام والنخبة السياسية عل   ا

يف بساطة املعيشة خصوصاً يف أيامنا هـذه إال أن           بعلي
لتسهيل مضيهم  ،  ذلك المينع من أن يراعوا ذلك ما أمكنهم       

 نظـراً   وطبعـاً . حنو حتقيق أهداف اإلسالم السياسية    قدماً  
التوسل  یللجوء احلكام واملدراء املغترين بالدنيا وزخارفها إل      

لذلك يبدو من   ،  ع احلجج لتربير أنسهم بالدنيا وما فيها      بأنوا
الصعب تعيني حدود معينة ملكنتهم يف ترك الدنيا كحكّـام          

حـني واجـه     سبيل املثال جند معاوية      یعل. كما بيناه آنفا  
فخامة قصره وملبسه الفاخر     ین اخلطاب عل  اعتراض عمر ب  

اهدوا كل هـذه    مامه بأننا حناذي بالد الكفر فإذا ش      احتج أ 
 مليل  يدحالسبيل الو  أن   یلذلك نر . بونناالفخامة فإم سيها  

 احلكام إيل بساطة العيش هو تأسيهم بسرية اإلمام علي        
هجـر    هلـم  ینيتس الدنيا ومظاهر السلطة كي      جتاهونظرته  
دالالت يف   أنواع احلجج واالسـت    یلإ ء دون اللجو  زخارفها

هم للدنياسبيل تربير حب.  
  
   مع الشعب و الرعيةل حسن التعام-٤
الريب أن جزء مهماً من السياسة واحلكم يكمن يف كيفيـة            

ه مع آحاد الشعب والنقصد حبـسن       التوتعامل نظام السلطة و   
 ويتعاطف معهم   يتهالتعامل هنا أن يتلطف احلاكم يف معاملة رع       

 م إذ أن أمور كهذه بال شك تعد من واجبام الـيت             ويرفق
 فئات الشعب   إمنا نعين به أن يكون تعاملهم مع      . اليعتريها شك 

 تكرمي وجتليل األفراد ومبا أن اإلسالم قد كرم بين آدم           یاً عل نيمب
 كثري ممن خلق اهللا عز وجل تفضيالً فقد أوجب          یوفضلهم عل 

ذه الطريقة كي يـصح      حكام املسلمني معاملة الشعوب      یعل
ـ            سياسي القول بأم أدوا ما عليهم مما فرضه عليهم الفكـر ال

  .ه هلمرمس اإلسالمي ضمن إطار معني قد
 ملتهمعاوإليك نبذة من اخلصال املطلوبة للحاكم يف حسن         

  :ةعيللر
  
  حفظ الكرامة اإلنسانية و عزة النفس ١-٤

عقيدة ب ومن أي مذهفارغ  حينما خلق آدم وهو    یإن اهللا تعال  
 ]٣٤): ٢(بقـرة [  أمر املالئكة الكرام بالسجود له     وجنسية قد 

أن املالئكة مجيعهم قد سـجدوا آلدم         اإلمام علي  یوير
استوهن  إال إبليس اعترته احلمية و  ]٥، ص ١، كالم ٣[ تكرمياً له 

، ٣[،كرامة اإلنسان فتعرض لسخط اهللا وصار مذموماً مدحوراً       
لفكـر الـسياسي    طبقـاً ل   ]٢١٠-٢١١ص، ص ١٩٢كالم

 احلكام والوالة صـيانة احلرمـات       یاالسالمي فإنه ينبغي عل   
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  ميزات احلاكم و النخبة السياسية يف نظر االمام علي

 ١١٢

 كل ما   هم ومعتقدام وأن جيتنبوا   مذهبوكرامة االفراد أياً كان     
  .ميس بكرامتهم وعزة نفوسهم

  
  ابداء احملبة لآلخرين ٢-٤

ال شك أن هناك مثة عالقات وتعامالت منصبة يف أطرقانونيـة           
ئات الشعب ولذلك فقد أكّـد      ام وف بني النظام السياسي واحلك   

 لزوم إشعار احلاكم قلبه الرمحة      یالفكر السياسي اإلسالمي عل   
اللطف م مهمـا كانـت اجتاهـام        جتاه الرعية واحملبة هلم و    

كل ی  طبعاً من السهل عل    .]٣٢٦، ص ٥٣، كتاب ٣[ ديانامو
قانونيـة   خرين يف ضمن أطـر    القات مع اآل  منا أن تكون له ع    

كانت معطيات تلك العالقات إال أنـه يبـدو مـن            اًمعينة أي 
نسان قلبه احملبة لآلخـرين خـصوصاً إذا        الصعب أن يشعر اال   

وذلك ألن احملبـة مـن      .  خالف معتقداته واجتاهاته   یكانوا عل 
 ما شئنا أو أردنـا      یميكننا أن نفرضها عليه مت    أفعال القلب وال  

منا هو  إرين  د لزرع احملبة يف قلوبنا جتاه اآلخ      ذلك والسبيل الوحي  
اإلميان بكرامة اآلخرين كفرد من أفراد بين البشر و الذي يقوم           

اً هلذه اإليديولوجيا جيـب     طبق.  إيديولوجيا خاصة   أساس یعل
ـ         ین ننظر إل  علينا أ  رهم  كافة األفراد كخلق من خلـق اهللا فط

 ی علی قد أثنیفإن اهللا تعال. هموأحبهم و تكفل رزقهم ومعايش 
حبيث ،  تبارك اهللا أحسن اخلالقني   :  فقال نفسه يف خلقه لإلنسان   
 اإلنسان مبا فيه فكره وروحـه يعـد         ءأن كل عضو من أعضا    

وطبعاً ليس مـن    . رباينلمظهراً من مظاهر اإلبداع واإلبتكار ا     
السهل أن يكون للحكام والوالة مثل هذه النظرة الشمولية إال          

  .يي والروحي املعنوقيد من عملية التهذيب والرمن خالل املز
  
  .مطالب الشعب و احترام مشاعرهمإيل اإلصغاء  ٣-٤

ـ  من عادة احلكام والوالة عدم التف       آحـاد الـشعب     یام ال
 أي أمهيـة للـضعفاء      وعواطفهم ومشاعرهم و عدم إعارم    

 كثـرة   ميني والبؤساء منهم وكل ذلك بـسبب      والشيوخ واأل 
هـم  و حتقري للـبالد    بالشؤون العامـة  مشاغلهم واهتمامهم   

 مر التاريخ وذلك بعكس ما      ی عل  واملشاعر اإلنسانية  للعواطف

سالمي حيث اهتم كثرياً    ترائي من معطيات الفكر السياسي اال     ي
 بالطبقـة    اهتماماً بالغاً  یواطف واملشاعر اإلنسانية كما أبد    عبال

سباب منـها   الضعيفة والبائسة من أفراد الشعب وذلك لعدة أ       
كرامتـهم يقتـضيان    أم من أفراد بين البشر وحفظ وصيانة        

ـ  البائسة ولـيس     لتفات إليهم ثانياً هم من الشرحية     اإل م أي  هل
.  نظام احلكـم   یمن وسائل الضغط عل    مأوي و الميلكون أياً   

إن هدف اإلسالم من تطبيق السلطة والنظام السياسي امنا         : ثالثاً
اليت تتعلـق   هو تنظيم شؤون البالد وإصالحها وباألخص تلك        

كان  لذلك جند علياً  . وي من اتمع  ستبالطبقات الدانية امل  
ة لشرحيينهي الوالة عن إبداء أي قصور يف إصالح أمور هذه ا          

يعملوا يف هذه الطبقة من     من اتمع وكان يوصيهم دوماً بأن       
ن هلم العذر   ث يكو ييعريوا مشاعرهم اإلهتمام الالزم حب    الناس و 

 ا أنـه  كم. جل يوم يلقونه يوم التالق    املقبول عند اهللا عزو   
ة من  التحذيرات الالزمة بشأن هذه الفئ    قد أعطاهم التوصيات و   

 أنـه مل يغفـل      ی حت ]٦-٣٣٥ص، ص ٥٣، كتاب ٣[الشعب
   .]٢٤، ص٢٦[عنهم يف آخر حلظات حياته ايدة

  
  عدم اإلحتجاب عن الشعب ٤-٤

 حضور احلكام والوالة    یقد أكد الفكر السياسي اإلسالمي عل     
ت الشعب وعدم احتجام عنـهم أو       املستمر و املباشر بني فئا    
 و يف اآلثار و التبعات اإلجيابية ملثـل         تطويل ذلك وله يف ذلك    

قنـة  تحتجاب دالئـل م    اال ی املترتبة عل  تاهذا احلضور واآلف  
زال مـا فقد كـان و    ،وحمكمة وبغض النظر عن تلك الدالئل     

حضور الوالة بني الشعب واتصاهلم بأفراد اتمع يعد من أهم          
، ٣[ ساسها الفكر السياسي اإلسـالمي  أی يقوم عل  ليتاملبادي ا 
 الوالة مبواجهة   ی حيت أنه قد أوص    ]٧-٣٣٦ ص، ص ٥٣كتاب

، ٥٣، كتاب ٣[سخط الناس ومقتهم باحللم و ضروب من احملبة       
ن تكون له  اإلنسان أی أنه يبدو من السهل عل    و رغم  ]٣٣٦ص

منـه   یواشرة مع من هو كفو له وقريب املـست        عالقات و مع  
 كل  ی عبأ يف ذلك أال أنه يبدو من الصعب عل         یأنه الير حيث  

خصوصاً إذا  . منا أن يعاشر من هو دون مستواه حبسب الظاهر        
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 اكرب عليخاين علي

 ١١٣

اسياً أو اجتماعياً حيث أن     كان من ذوي الشأن واملتنفذين سي     
  .ري الغرور والنخوة و الكربياء يف نفسهذلك يث

  
   االحساس باملسؤلية جتاه الشعب٥-٤

واملعاد مبعـين   .  ثالثة أسس منها املعاد    یعلاإلسالم دين يقوم    
رفاته صتكل منا حول أعماله و     اهللا إلستجواب    یالعودة ثانية إل  

نعم إن عملية االستجواب هذه يف األخرة تعد مـن          . يف الدنيا 
. بهس سيحا بني كل انسان وربه الذي    املسائل اخلصوصية فيما    

ملبـادي  صول وا  النظام السياسي اإلسالمي فمن اال     أما هي يف  
ادة البالد وإدارة خمتلف شـؤوا      ل عملية قي  األساسية اليت تسهِّ  

  .]٣١٣ ص٤٠ و كتاب٣٣٦ و ٣٣٨ص،ص٥٣، كتاب٣[
ر من يتولون املناصـب     ه من املمكن أن يؤدي احلاكم وسائ      إن

إجابـة  عب و لـش جابة مطالب ا  ستالقيادية يف البالد مسئولية إ    
 ی أن يتـول   ولكن من أحسن الطرق   ،  استفساراته بطرق خمتلفه  

 وطبعاً من املمكن أن يالقي    . احلاكم بنفسه هذا األمر حضورياً    
اد فـر ه أ احلاكم يف هذا األمر بعض املصاعب مثل أن يستجوب        

يعقل سئلة ال الشعب عن أمور العلم هلم ا أصالً أو يسألونه أ         
 منهم شيئاً   ی ير یوا الظن به أو حت    إمكان اإلجابة عليها أو يسيئ    

حلاكم يف كـل هـذه      ة ولكن املطلوب من ا    انمن الغلظة واإله  
ذ عليهم يف ذلـك و       وال يأخ   بضبط النفس  یاألحوال أن يتحل  

لتهم بكل ماميلـك مـن سـعة        اسئام و جييب عن أستفسار  
و ] ١٦٥، ص ١٦٢ و كـالم   ٣٣٦، ص ٥٣، كتاب ٣[.صدر

  ]٣٠٩، ص٢، ج٢٥[
  

  املصادر و املراجع
اخالق و سياست در نگـرش و       «عليخاين، علي اكرب،    ] ١[

ـ خر،  ٢٣العددعلوم سياسي،   » روش امام علي    في
  .ش. ه١٣٨٢

خوانساري، مجال الدين حممـد، شـرح غـرراحلكم و          ] ٢[
مري جالل الـدين    : دررالكلم، مقدمه و تصحيح و تعليق     

 ١٣٦٠،  جامعة طهران انتشارات  : هرانطحسيين ارموي،   
 .ش. ه

انتشارات : هرانط: ج البالغه، ترمجه سيدجعفر شهيدي    ] ٣[
 .ش.  ه١٣٧١وزش انقالب اسالمي، و آم

قزويين، عبدالكرمي بن حممد حييي، بقا و زوال دولـت در           ] ٤[
: رسول جعفريان، قم  : باهتمامكلمات سياسي امري مؤمنان،     

 .ش.  ه١٣٧١اهللا العظمي مرعشي جنفي، كتاخبانه آيت
حممد ابوالفضل  : ابن ايب احلديد، شرح ج البالغه، حتقيق      ] ٥[

 قــ   ١٣٨٥دار احياء التراث العـريب،      : تابراهيم، بريو 
 . م١٩٨٣

: هـران ط،  ةمقدس اردبيلي، امحد بن حممد، حديقة الشيع      ] ٦[
 .خيبدون تارانتشارات علميه اسالميه، 

مؤسسة الوفاء،  : السي، حممد باقر، حبار االنوار، بريوت     ] ٧[
 . م١٩٨٣ ق. ه ١٤٠٣

تـابكي،  نقري، نصر بن مزاحم، پيكار صفني، پرويز ا       ملا] ٨[
.  ه١٣٧٠انتشارات و آموزش انقالب اسالمي،      : هرانط
 .ش

مؤسسة : ، بريوت الطربي، حممد بن جرير، تاريخ الطربي     ] ٩[
 .م١٩٨٣ قـ، ١٤٠٣ت، االعلمي للمطبوعا

جعفري، حممد تقي، حكمت اصول سياسي اسـالم،        ] ١٠[
 .ش. ه ١٣٦٩بنياد ج البالغه، : ران

: ، حتقيـق  ةحلسن، وسائل الشيع  احلر العاملي، حممد بن ا    ] ١١[
داراحيـاء التـراث    : عبدالرحيم الرباين الشريازي، بريوت   

 . م١٩٨٣ ق.  ه١٤٠٣العريب، 
دار : ابن اثري، عز الدين، الكامل يف التـاريخ، بـريوت         ] ١٢[

 .م١٩٦٥ ق. ه ١٢٨٥بريوت، 
ثقفي كويف اصفهاين، ابواسحاق ابراهيم بن، الغارات،       ] ١٣[

 .١٣٥٥لي، اجنمن آثار م: ران
ب، حممود مهدوي   رنويري، شهاب الدين امحد، اية اال     ] ١٤[

 .ش.  ه١٣٦٤انتشارات امريكبري، : هرانطدامغاين، 
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  ميزات احلاكم و النخبة السياسية يف نظر االمام علي

 ١١٤

الدينوري، ابوحنيفه امحد بن داود، االخبـار الطّـوال،     ] ١٥[
 .م ١٩٦٠داراحياء الكتب العربيه، : قاهره

مكتبـه  : اجلوزي، سبط ابن، تذكرة اخلواص، طهـران     ] ١٦[
 .خيبدون تاروي احلديثه، نين

الشيخ املفيد، حممد بن حممد بن نعمان، اجلمل، بريوت         ] ١٧[
 . م١٩٩٣ ق. ه ١٤١٤داراملفيد، 

املسعودي، علي بن حسني، مروج الذهب، ابوالقاسـم        ] ١٨[
شركت انتـشارات علمـي و فرهنگـي،        : پاينده، ران 

 .ق.  ه١٣٧٠
: ، بريوت  العقاد، عباس حممود، عبقرية االمام علي     ] ١٩[

 .م١٩٦٧ ق. ه ١٢٨٦املكتبة العصريه، 
مـن مدينـة    (ابن عساكر، االمام علي بن ايب طالـب         ] ٢٠[

: الشيخ حممد بـاقر احملمـودي، بـريوت       : حتقيق) دمشق
 .م١٩٧٥ ق. ه ١٣٩٥دارالتعارف للمطبوعات، 

دار : امحد بن ايب يعقوب، تاريخ اليعقـويب، بـريوت        ] ٢١[
 .خيبدون تارصادر، 

خ املفيد، حممد بن حممد بـن نعمـان، االرشـاد،           الشي] ٢٢[
 .م١٩٩٣ ق. ه ١٤١٤دار املفيد، : بريوت

عليخاين، علي اكرب، توسعه سياسي از ديـدگاه امـام          ] ٢٣[
، مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسـالمي،       علي

 .ش.  ه١٣٧٧
حنفي قندوزي، سليمان بن ابراهيم، ينـابيع املـودة،         ] ٢٤[

 ١٣٣٧ران، چاپ بوذر مجهري، هطسيدمرتضي توسليان،   
 .ش. ه

احملمودي، الشيخ حممد باقر، ج السعادة يف مـستدرك         ] ٢٥[
مؤسـسة االعلمـي للمطبوعـات،      : ج البالغه، بريوت  

  .ق ١٣٨٥
منـشورات  : ابوالفرج االصفهاين، مقاتل الطالبيني، قم    ] ٢٦[

 .ق. ه ١٤٠٥الرضي، 
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 ١١٥

  
  
  

  )ع(گاه امام عليهاي حاكمان و نخبگان سياسي از ديد ويژگي
  

1علي اكبر عليخاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
استاديار علوم سياسي، مؤسسه تحقيقات علوم انساني و اجتماعي. 1   

  
روند و طبيعي است كـه در يـك جامعـة         حوزة سياست و نهاد حكومت، مهمترين ركن يك جامعه به شمار مي           

اسالمي، سياست و حكمراني بايد براساس اصول و چارچوبهاي دين اسالم و در راسـتاي اهـداف آن صـورت          
ارچوب اصول اسالم و در جهت اهداف آن حركـت كنـد، بايـد             براي اينكه يك نظام سياسي بتواند در چ       . گيرد

نخبگان سياسي و مديران داراي ويژگيهاي خاص مورد نظر اسالم باشند تا به لحاظ منطقي و روشي بتوانند در                   
دسته اول ويژگيهـاي    : شوند   به سه دسته تقسيم مي     اين ويژگيها از ديدگاه حضرت علي     . آن راه گام بردارند   

دستة دوم ويژگيهاي اخالقي و انساني است كه انـسانها و جوامـع             . كه الزمة جوامع بشري است    عقلي و واقعي    
اول پايبندي به اصول سياست و حكمرانـي شـامل          : اند از   ارزش محور به آنها معتقد و پايبند هستند، كه عبارت         

سـوم وسـعت ديـد،      چهار اصل، دوم، پايبندي به ارزشهاي اخالقي و انساني شامل شش ارزش مهم و اساسي،                
  .سعة صدر و تحمل شامل پنج ويژگي نگرشي و راهبردي در برخورد با ساير انسانها و مخالفان و دشمنان

 اسالمند و ريشه در تعاليم الهي و سيرة سياسي          – اديان الهي و     – ويژگيهاي دستة سوم تا حدودي مختص       
ي از ملكات و فضايل اخالقي شامل چهـار         اول، برخوردار : اند از    دارند، اين ويژگيها عبارت    حضرت علي   

فضيلت مهم در حوزة اخالق اجتماعي، دوم، نگرش دينمدارانه به قدرت شامل دو اصل در زمينة انگيزة قدرت                  
 نگرش زاهدانه به دنيا و زندگي شامل دو شيوة برخورد با دنيا، چهارم، تعامل كريمانه با            و اصول اخالقي، سوم،   
  . ساسي در تعامل حاكمان با مردممردم شامل پنج راهبرد ا

  
  ، نخبگان سياسي، انديشة سياسي اسالم، حاكم، حكومت)ع(امام علي :  كليديواژگان
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