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  های امام علیتحلیل محتوای نامه

 به کارگزاران با محور اصول حکمرانی
 هیق یعقوبی الدین سیدشهاب، نوبری علیرضا

 چکیده
 لهسژدخژی دژو و  تژیا لژی اغاژحکممیااژدخژتمیزژیاا اژ هژ ی خژقمیخدیدبژاه پ

 پژکهخگایخیبژخ دژدخژاهجژیل اغپژ  خدژ مخااژقمیخژگمفتپژیاال.ژ لمیسژژحضم ژ اا
لاتژیالتمهد ژ لد ژیالال.ژ لمژ ی دژ ما خژیزژخوشژتیاسلژ یت یژ هژتأکسدژ لمژخو کلمدژکم،

 هسژآ لهخسژ   ل دژ هسژکسماژا خ ژگمفتپژوژ هژت  پژ پژفمیویااژدید یاهجژتیاسل
.ژ هژی دژفلم ژکلپژ سلایبژومدیختلپژ هژوهااد ژیالژحکممیااژیاتخمیجژ ددخژی دژاه پ

ت یالدژ قلدیخژیول  لالژ لمژ لهتژ لا دبژ پژ مکدی ژیزژآاههژدخژت دیدژقه لژت  هاژیزژاه پ
 مدسژی دژیال لژیقلدی ژ لد ژیالال.ژیال لژ لپژیالژخیژاتهبژد دژ پژتماسقژوژیول  ال

داالژآ د ژدخژذ لژدوژداتپژکاا؛ژیا لژ تتمکژ هژیا لژحکممیالاژخل  ژوژیال لژ
دژ لیزژیژک ل م ل طژ لپژ مژژس ههاالس ا سژقمیخژدید ژ د ژیاالژوژاژخهصژحک  ال

قلمیخژگمفتلپژیالال.ژژا  خدژ مخاژام،ژکژس هلسوژتیاژسآ هخژژس هدژ مژدید سکیا لژ هژتأژ
 لهژوژیزژلیله ژ لدوژدخژاهه الژ  ا  ژ لدژدوژال  ژیال لژی اغلاژحضلم ژ الا

تمهو ژدخژیال لژ هسژکااژ هژیا لژحکممیااژخ  ژ مخ یااژدیخدژوژ ستتم دژ م یب
 قسدتاژوژ  م سژیاال.ژ مچملسدژدخژ ل یخدژ تلتمکژیال لژ لمت کژ لهژکلهخی اژوژیثلمژ

ژیاد. هسژحک  تاژدی تپ ختاژ ستتم دژتکمیخژخیژدخژاه پ
خوشژژتااهجژیل اغپتژیال لژحکممیالژس هاه پژتاحضم ژ اژ:کلیدی هایواژه
ژ.خ  ژا یت یتژحکممیاژلستیا
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 مقدمه

شود برای اداره اجتماعا  انسانی حکومت یا دولـت تشـکیل می های گوناگونی سب زمینه
)هابز، ی ریتر  از وقوع جن  و درگیا  (96: م2880انسان )ارسطو،  هیطبع اولشود، مانند 

 ،یـتامن هـایی مثـلکننـد تـا نیازمنـدیها معمواًل تـالش مـی. این حکومت(959: 9908
 ا برای مردم خود فراهم کنند.و نیره رنظم اجتماع، رشد، سالمت  ،یامکانا  رفاه

توسط حکمرانان بـه کـار  یاز حکمران یمختلف هایوهیشبرای رسیدن به چنین اهدافی، 
خـاص و  ایبه سه دسته حکومت فرد، طبقـه هاوهیشاین  ،میتقس کیگرفته شده است. طبق 

 (12: 9977 ،یاولماکی. )شده است میمردم بر مردم تقس
بوده اسـت  یادیز را ییبشر دستخوش تی یمختلف زندگ هایدر دوره زین یحکمران هایروش

 ی. امـروزه برخـگرفتـه اسـتدر پـیش مـیرا  هاییاستسی اهداف خودتحقق  یبرا یو هر حکومت
توسـعه  از جملـه یتحقـق اهـداف یبـرا یماننـد سـازمان ملـل و بانـک جهـان یالملل نیب ینهادها

در همین رابطـه، . کنندیم شنهادیمختلف پ یدر کشورها یحکمران یرا برا هاییاستیس ،اقتصادی
ــا و اقیآســ یاجتمــاع - یون اقتصــادیســیمک ــدار کشــورها مجموعــه  انو  آرامی ــرای توســعه پای ب

 (Kioe Sheng, 2009: 1-3)هایی با عنوان اصول حکمرانی خوب پیشنهاد داده است. دستورالعمل
د دیده اسـت. در ایـن های مختلفی را به خوجامعه اسالمی نیز در طول تاریخ حکومت

هجـری  18تـا  96هـای طول سـالدر با ترازی معصومانه،  یعل حضر میان حکمرانی 
شـیوه  ورزی اسـالمی بـوده اسـت.قمری، از دیرباز مورد توجه پژوهشگران عرصه سیاسـت

حکمرانی ایشان با توجه به جایگاه ویژه ایشان به عنوان امام اول شیعیان و خلیفـه چهـارم از 
 سنت و همچنین نزدیکی به دوره صدر اسالم بسیار حائز اهمیت است. نظر اهل

 ،ی داشـتحکومـت اسـالم وسیع با کارگزاران خود در گسترهوی در ضمن مکاتباتی که 
شـناخت ایـن اصـول و میـزان . کـرده اسـتابالغ می یحکمران یبرا هاییاستیاصول و س

یت سیاستگذاری در راستای اجرای آنها نسبت به یکدیگر و همچنین اولو اولویت هریک از
های حکومت علوی هرکدام از آنها، اهمیت بسیاری در درک درست خصوصیا  و شاخصه
تواند نشان دهد ها میبه عنوان یک حکومت در تراز دینی دارد. عالوه بر آن، تحلیل این نامه

حکمرانـی چه مقدار با اصولی که امـروزه بـرای  اصول ابالنی حکمرانی توسط امام علی
 شود اشتراک و تا چه اندازه اختالف دارد. کشورها مطلوب تلقی می
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قرار گرفته  یهای مختلف مورد بررساز جنبه داری حضر  علیپیش از این حکومت
 داری وی بوده است. مانند:ها اصول حاکم بر حکومتاست. یکی از این جنبه

، «در نهــج البالنــه ینــیمنشــور حکومــت د(. »9906) حســن ،یپــور ازنــد میرحــ -
 . 52و  59شماره  ،اسفند -آذر ،این ث ارایاعث هایپژوهش

های تمایز حکومت دینی و سکوالر مانند، نشر معارف دینی، در این پژوهش به شاخصه
 در جامعه ینیکامل احکام و مقررا  د یاجرای، نیم دمسلّ  یهابه ارزش دنیبخش تیحاکم

هـای ف حاکمیـت اسـالمی تـا چـه انـدازه بـا حکومـتپرداخته شده است؛ اما اینکه وظای
 نیردینی اشتراک دارد مورد بررسی قرار نگرفته است.

در اصـول  یتـأمل» (.9909) ،یمحمـد یتـوکل محمود رضا و عز  الله ا،ین ییموال -
 .9شماره  ،بهار و تابستان، سال اول ،علالی نا ا پژوهش، «یحکومت علو یاخالق

به مالک اشتر، به بررسی اصول مربوط به انسان  نامه امام علیاین مقاله با تمرکز روی 
هـای اند؛ ولی در زمینه اصول حکمرانی دیگر و همچنین باقی نامهدوستی و عدالت پرداخته

 در نهج البالنه پژوهشی انجام نشده است.   امام علی

 یقرآن تیریعهدنامه مالک اشتر، بازتاب مد(. »9991ی )مطور و علی یعاط ا ،یعب -
 .61شماره  ،تابستان، کالثر درآنث، «در نهج البالنه

به مالـک اشـتر مشـتمل  اند، نامه امام علیپژوهشگران این مقاله از پژوهش خود نتیجه گرفته
هـای های قرآنی دارد. اما اینکه دیگر نامـهداری است و تطابق زیادی با آموزهبر یک منشور حکومت

 حکومتی ایشان نیز مشتمل بر اصول حکمرانی است یا خیر مورد بررسی قرار نگرفته است. 

 یمـدل حکمرانـ یطراحـ(. »9991) ییبابـا مهیفه و رباط، محمد رضا خیش یوسفی -
، «یخـوب بانـک جهـان یآن بـا اصـول حکمرانـ سهیخوب بر اسا  نامه مالک اشتر و مقا

 .52-99، 67شماره اداصاد این ث، 

نهج البالنه و مقایسه آن با نظریـه حکمرانـی  69در این پژوهش با محور قرار دادن نامه 
هـای خوب نتیجه گرفته شده است که همان اهـداف حکمرانـی خـوب بـا سـاختار و شـیوه

شـده اسـت و نیـز توصـیه بـه تقـوا و عبودیـت دفعـا  دنبال می متفاو  توسط امام علی
ها اثر زیادی در دفـع فسـاد در حاکمیـت ت و این توصیهمتعددی در این نامه تکرار شده اس
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دارد. اما با توجه به روش داده بنیاد که در این پژوهش مورد استفاده بوده است، میزان تفاو  
 اصول مورد اشاره در عهدنامه با اصول حکمرانی خوب پرداخته نشده است.

، یا با رویکردی خاص ها در زمینه اصول حکمرانیهای علمی و دیگر پژوهشاین تالش
البالنـه ای خاص مثل یک یا چنـد نامـه از نهـجمثل اقتصاد یا مدیریت بوده، یا در محدوده

انجام گرفته، یا روشی متفاو  برای آنها در پیش گرفته شده است، مانند روش داده بنیاد کـه 
عمـال ا   یلهر اصـ یاجرا یو برا تکرار شده شتریب یکه چه اصلنیارویکردی کیفی دارد. اما 

هـای تفـاو  قرار گرفتـه اسـت. یمورد بررس کمتربوده است،  تیدر اولو هاییاستیچه س
فـر  اصـول حکمرانـی از دیگر این پژوهش با برخی از مقاال  پیشین استنباط بدون پیش

هـایی صـور  ها است، اگرچه در مرحله بعدی با اصول حکمرانی متداول مقایسهمتن نامه
هـای ن پژوهش تحلیل محتوا با رویکردی کّمـی در گسـتره همـه نامـهگرفته است. روش ای

 شود.البالنه به کارگزاران است که در کمتر پژوهشی دیده مینهج
گیری از روش تحلیل محتوا تالش کرده است تا پاسخی درخـور بـه این پژوهش، با بهره

دهـی به فرمانداران خود برای جهت های حضر  علینامه از آنجا که»این پرسش دهد: 
های بدنه حکومت به سمت حکومتی با تراز اسالمی بوده اسـت دربرگیرنـد چـه روند رفتار

 «داری است؟هایی در فرایند حکومتاصولی و با چه اولویت
به کارگزاران خود، روش تحلیل محتوا به کار گرفتـه  های حضر  علیبرای بررسی نامه
شـود نتـایج پـژوهش بـا کمتـرین های آمار محور، موج  مـیبا ویژگی شده است. این شیوه

 های نهفته پژوهشگر ارائه شود و نتایج آن روایی بیشتری داشته باشد.اثرپذیری از انگیزه
 مفهوم شناسی. 1

اصطالح حکمرانی، از دهه هشتاد میالدی فراگیر و متداول شد. حکمرانی بـه طـور عـام بـه 
شود، چه توسط حکومت باشد چه بـازار یـا یـک ردن مربوط میهمه فرایندهای حکومت ک

تواند بر یک خانواده، یک قبیله یا یک سازمان رسمی یا نیررسمی یا بر شبکه. حکمرانی می
یک قلمرو صور  گیرد. همچنین حکمرانی ممکن است بر اسا  قوانین، هنجارها، قدر  

 (.Bevir, 2012: 1یا یک زبان باشد )
های اصول حکمرانی ابالنی در یک حکومت که گستره قلمرو سرزمیندر این پژوهش، 

 گرفت، مورد بررسی قرار گرفته است.اسالمی در قرن اول هجری را در بر می
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بنابراین، این اصول با اصول حکمرانی خوب که امروزه در ادبیا  سیاسی جهان متـداول 
انـی خـوب بـه ایـن صـور  المللی، حکمراست، مقایسه شده است. در یکی از اسناد بین

 توصیف شده است:
 و م ؤثر پاس صگو، ش فا ، پ ذیر،مس ئولیت گ را،اجماع مشارک ی، خوب حاکمیت

 ده دمی را اطمینان این. کندمی پیروی قانون از و است و فراگیر منصفانه کارآمد،

 ص دای و ش ودم ی گرف  ه نظ ر در ه ااقلی ت نظ رات رسد،می حداقل به فساد که

 همچن  ین. ش  ودم  ی ش  نیده گی  ریتص  میم در جامع  ه اف  راد پ  ذیرترین آس  یب

 .(Kioe Sheng, 2006: 1) است جامعه آینده و کنونی نیازهای پاسصگوی

 روش پژوهش .2

های کیفی برای پاسخ به سؤال این پـژوهش های تحلیل کّمی در کنار روشاستفاده از روش
کید بیشتری داشته و چه مواردی  که چه اصلی در اصول ابالنی حکومت حضر  علی تأ

هـا، تحلیـل تواند راهگشا باشد. یکی از ایـن روشتر بوده است، میدر اجرای هر کدام مهم
 محتوا است. 

مند از بدنه یـک مـتن، به عنوان یک روش تحقیق، یک نوع قرائت نظام« 9تحلیل محتوا»
 3) یـا بـه کـار برنـده آن نیسـتتصاویر، یا نمادها است که لزومًا برخاسته از دیدگاه مؤلف 

Krippendorff, 2004:).  تحلیل »این روش قابلیت دارد در تحلیل متون دینی، خصوصًا با فن
 کیمحتوا  لیتحل. »(99-29: 9992)جانی پور و شکرانی، به کار رود « محتوای مضمونی

یا هر موضـوع معنـادار متن یک قابل تکرار و معتبر از  یهااستنتاج جادیا یبرا قیروش تحق
روش تحلیـل محتـوا، بـه دو  (.:Krippendorff 90)« دیگری، بـا اسـتفاده از مفـاد آن اسـت

 :Hsieh, 2005و  26: 9909ر.ک. رایف و جی فیکو، )شود رویکرد کیفی و کّمی تقسیم می

1278  &Shannon, .)هـای احتمـالی هـر برخی از محققان برای به حداقل رساندن کاستی
 :Mayring, 2014)انـد تلفیقی از هـر دو الگـو پیشـنهاد داده ایاین دو رویکرد، شیوهیک از 

pp6-9) .کید بر رویکرد کّمی استفاده شده است  . در این پژوهش نیز از هر دو روش با تأ

                                                           
1. Content analysis 



 2911بهار و تابس ان / هفدهم/ شمارۀ  هش مهای سیاست اسالمی / سال پووه       11

بندی روایا  با دقـت بیشـتری به کارگیری این روش در متون حدیثی این قابلیت را دارد که دسته
های بیانی و همچنین موارد آنها مورد سنجش آماری قـرار فراوانی واژگان کلیدی، قال انجام شود و 

اجتماعی جامعه زمان صدور آگاه شد و سـاختار حـاکم  -توان از شرایط فرهنگیگیرد. همچنین می
 (.69-95: 9992)ر.ک. جانی پور و شکرانی،  بر مجموعه روایا  را بررسی کرد

از متشـکل  ،مشـابه یلـیتحل یبه رونـد ازین محتوا لیو تحل هیتجز یبرا کردهایرو همه
به آنها پاسخ داده شـود،  دیکه با قیتحق هایالؤس تنظیم شامل ؛دارد کیهفت مرحله کالس

، یسیروند کدنو حیمورد استفاده، تشر یهامقوله نیی، تعلیو تحل هیتجز یانتخاب نمونه برا
 یکدگـذار نـدایفر جینتـا لیـو تحل هیـو تجز میـزان روایـی نیـی، تعیسیکدنو ندایفر یاجرا

(Emmert, 1989: pp197-217 & Lee Barker,). 

توانـد کلمـه، در جایی که منبع مورد بررسی یک متن مکتوب باشد، واحد بررسی آن می
 جمله، عبار  یا مضمون باشد.

 هـاییبه کارگزاران خود به جز  نامه های حضر  علیدر این مقاله، نخست همه نامه
ها که که به امرای لشکر نوشته شده بود از کتاب نهج البالنه جمع آوری شد. تعداد این نامه

عدد بود، با توجه به روش تحلیل محتوا تجزیه گردید، به ایـن صـور  کـه مـتن  20بالغ بر 
توانست بیانگر یک اصل حکمرانی باشد تقسـیم شـد. هایی که هر کدام میها به عبار نامه

های همه ایـن ها با متنی واحد به بیش از یک اصل اشاره داشتند. فقرهبرخی قسمتدر میان 
 مورد رسید. 958ها به حدود قرار داده شد. تعداد این فقره 9های یک جدولها در خانهنامه

کیـد ها بر اسا  مطل  کلی که متن به آن اشاره میموضوع اصلی هر کدام از نامه کرد با تأ
گیرد که با تأمـل زمان موضوع فرعی، مطالبی را در برمیاستخراج شد و همبر اصول حکمرانی 

 بیشتری از آن فقره قابل برداشت است، بدون آنکه از ظهور اولیه آن فاصله گرفته شود. 
های اصلی و فرعی و در نهایت استخراج موارد مشترک و نزدیک سپس با بررسی موضوع

های اصلی و فرعی مربـوط طوری که موضوع داری کشف شد، بهاصل حکومت 96به هم، 
گرفت. هر دو موضوع اصلی و فرعی در برخـی از فقره ذیل یک اصل قرار  958به هریک از 

                                                           
 .است آمده 1-4 بخش در جدول از برشی .9
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موضوع اعم از اصـلی و فرعـی،  292فقرا  به یک اصل مربوط بودند. در نهایت مجموعًا 
 آنها قرار گرفت.  ذیل اصول استنباط شده از مجموعه

ها و اصول ابالنی حکمرانی که به روش تحلیـل محتـوای کیفـی ولهپس از استخراج مق
صور  گرفت، مرحله تحلیل محتوای کّمی آناز شد. به این صور  که بـا شـمارش تعـداد 

 های امام علـیدفعاتی که صراحتًا به یک اصل خاص اشاره شده بود یا آن اصل از عبار 
های ت آمد. همچنین حجم متن قسمتای از اطالعا  کّمی به دسقابل برداشت بود، دسته
افزار اکسل اندازه گرفته شد. از این اطالعا  برای تهیه نمودار میـزان مرتبط با هر اصل با نرم

تر، در برخی موارد نیر از فراوانی پرداختن به هر اصل استفاده گردید. برای یافتن نتایج دقیق
 حلیل محتوا بهره گرفته شد.های دیگر مثل کلمه نیز برای تواحد عبار ، از واحد

های خود در نامه دهد امام علیمی های کّمی در وهله اول نشانرو، تحلیل دادهاز این
کید کرده است. اما هر کدام از این نامه ها ممکن است با توجـه بـه چه مقدار بر هر مقوله تأ

تعـداد انـدکی از شرایط زمان خود، اقتضائا  خاصی داشته باشـد. بنـابراین شـاید بررسـی 
ها نتواند به درستی میزان اهمیت هر اصـل را نشـان دهـد، ولـی در نظـر گـرفتن تعـداد نامه

بسیاری از آنها که در طول حدود چهار و نیم سال حکومت در شرایط مختلف نوشـته شـده 
 باره ارائه کند.  تواند آمار خوبی در ایناست، می

 هایافته .7

ت خود به اصول و مبانی محکمـی پایبنـد بـود، تـا حـدی کـه برای اداره حکوم حضر  علی
باعث شد در شورای شش نفره، به دلیل قبول نکردن پیشنهاد عبدالرحمن بن عوف مبنی بر بیعـت 

 در آن زمان به زمامداری نرسد. (977: 1ق، ج9192ابن جوزی، بر اسا  سیره خلفای پیشین )
تـر و تفسـیر مـتن دارد به بررسی عمیـق داری که فهم آنها نیازابعادی از اصول حکومت

کید بوده است و بیشتر به ابعادی از این اصول پرداخته شده کـه  کمتر در این پژوهش مورد تأ
داری بـه دسـت آمـده بـا روش گانه حکومتهای آماری قابل فهم است. اصول پانزدهاز داده

 ر کدگذاری شده است:یفوق به صور  ز
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 کارگزاران به بالغیا حکمرانی اصول (.1) جدول

 کد اصل کلی کد اصل کلی
 A09 های آنمبارزه با فساد و رفع زمینه A01 خدا  محوری

 A10 تقویت قدر  اقتصادی جامعه A02 اصل عدالت و مساوا 

 A03 کاهش اختالف طبقاتی
اصل اشراف اطالعاتی بر عملکرد 

 کارگزاران
A11 

 A04 گسترش معنویت و اخالق و فرهن 
حکمرانی در طول آموزش 

 زمامداری
A12 

 A05 مداری و ساختارمندیقانون
های آینده نگری بر اسا  داده

 موجود
A13 

توجه به افکار عمومی و پاسخگویی به 
 مردم

A06  به کار گیری درست نیروی انسانی
 هادر مسئولیت

A14 

 A07 داریمردم

 A08 ثبا  سیاسی و تداوم حکومت
گرفتن مصلحت سنجی و در نظر 

 هااولویت
A15 

 های پژوهش()منبع: یافته

، ایـن اصـول بـا اصـول حکمرانـی خـوب کـه اسـناد آن را بندی قابل استفادهبرای دسته
 های سازمان ملل اعالم کرده است، مقایسه و تطبیق صور  گرفته است. زیرمجموعه

، قـانون تیـحاکم، مشارکتدر این اسناد به هشت اصل اشاره شده است که عبارتند از: 
ی، و همـه شـمول یبرابـری، وفـاق عمـوم جـادیو ا یاجماع محـوریی، پاسخگو، تیشفاف

گانـه ایـن ی. این هشت اصل با تعدادی از اصول پـانزدهریپذتیمسئول یی وو کارا یاثربخش
، ولی اصـول حکمرانـی را کـه حضـر  9پژوهش به لحاظ اهداف کلی تطابق زیادی داشت

وارد دیگری را نیز در بر داشت. پانزده اصل حکمرانی اسـتنباط شـده اند مابالغ کرده علی
در این پژوهش به دو دسته اصول مشترک با اصول حکمرانی خوب و اصول خاص حکمرانی 

 دهد:علوی تقسیم شد. جدول زیر این تفکیک و فراوانی تکرار هر اصل را نشان می
                                                           

در این پژوهش هدف از مقایسه این دو دسته در حد مفاهیم کلی و میزان فراوانـی اشـاره بـه هریـک از آنهـا و  .9
ای از عهـده های مفهومی و الگووارههای کّمی مد نظر بوده است و بررسی تفاو نتایج به دست آمده از داده

 این مقاله خارج است.
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 البالغهنهج یهانامه در یمرانکح اصول قیتطب و میتقس .(2) جدول

 
 فراوانی اصول حکمرانی خوب

 اصول حکمرانی ابالغی 
 در نهج البالغه

 فراوانی

اصول مشترک با حکمرانی خوب
 

 مشارکت
 27 داریمردم 27

 اجماع محوری و  وفاق عمومی

 5 مداری و ساختارمندیقانون 5 حاکمیت قانون

 20 شفافیت
 96 های آنمبارزه با فساد و رفع زمینه

 99 اشراف اطالعاتی بر عملکرد کارگزاران

 92 پاسخگویی
توجه به افکار عمومی و پاسخگویی 

 به مردم
92 

 21 برابری و همه شمولی
 99 عدالت و مساوا 

 6 کاهش اختالف طبقاتی

 57 اثربخشی و کارایی

به کارگیری درست نیروی انسانی در 
 هامسئولیت

29 

نظرگرفتن سنجی و در مصلحت
 اولویت

7 

 98 آموزش حکمرانی در طول زمامداری
 7 تقویت قدر  اقتصادی جامعه

 98 مسئولیت پذیری
 5 ثبا  سیاسی و تداوم حکومت

 1 های موجودنگری بر اسا  دادهآینده

وی
 عل

نی
مرا

حک
ص 

خا
ول 

اص
 

- 60 

 99 خدا محوری

 16 گسترش معنویت، اخالق و فرهن 

 های پژوهش(یافته)منبع: 
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 نمودار فراوانی دو دسته اصلی چنین است:

 
 علوی حکمرانی و خوب حکمرانی اصول متفاوت و مشترک موارد فراوانی(. 1)نمودار 

 های پژوهش()منبع: یافته

بـه  دهـد، سـه چهـارم مـوارد ابالنـی حضـر  علـیآمار مندرج در این نمودار نشان می
حداقل در عناوین کلی با اصول حکمرانی خوب که امروزه بیشتر مـورد ها، کارگزاران خود در نامه

توجه است، همخوانی دارد و یک چهارم موارد ذکر شده در مکاتبا  حکومتی که اصول عقیدتی 
توانند بر یکدیگر تأثیر گذار اند. با در نظر گرفتن اینکه همه این اصول میو معنوی هستند متفاو 
تـوان دریافـت وری در کاهش فساد، ولی به طور کلی از این نمودار مـیباشند، مثل تأثیر خدامح

اصول حکمرانی ابالغ شده در حکومت دینی و نیردینی به مقـدار قابـل تـوجهی وجـوه مشـترک 
 های اجرایی تفاو  داشته باشند. دارند، اگرچه ممکن است به لحاظ اهداف، راهبردها و اولویت

تر اصـول مشـترک بـا اصـول حکمرانـی تدا به بررسی دقیقبا توجه به فراوانی بیشتر در اب
 خوب و سپس به اصول خاص حکمرانی علوی پرداخته خواهد شد.

 . اصول مشترک با حکمرانی خوب3-1

 . اصل عدالت3-1-1

یکی از اهداف اصلی پیامبران الهی اقامه عدل و قسط است. این هدف در این آیه از قرآن به 
 النَّاا ُ  قُومَیلِ زانَیالْم وَ تابَکالْ مَعَهُمُ أَنْزَلْنا وَ ناتِیبِالْبَ رُسُلَنا أَرْسَلْنا لَقَدْ»: روشنی بیان شده است

 آورد.ای است که یک فرد به عـدل بـه دسـت مـی(؛ قسط همان بهره26)حدید:  «...بِالْقِسْط
 (578: ق9192)ران  اصفهانی، 

اصول مشترک با 
حکمرانی خوب

75%

اصول خاص 
حکمرانی علوی 

25%
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مردم، کهنه یا فراموش شود. برخـی های عدالت، موضوعی نیست که به خودی خود در ذهن
نظران معاصر در همین رابطه معتقدند، عـدالت نخسـتین فضـیلت نهادهـای اجتمـاعی صاح 

است و به قدری اهمیت دارد که اگر قوانین و نهادها فارغ از اینکه چه میزان کارآمد و سازمان یافته 
 (92: 9907)رالز،  ند.هستند، اگر ناعادالنه باشند، باید اصطالح یا کنار گذاشته شو

های گوناگون به ایـن اصـل اشـاره کـرده یـا بـه ابعـاد حداقل هفده بار با عبار  علی
هـای مختلف آن پرداخته است. در جدول زیر مطالبی کـه دربـاره اصـل عـدالت در حـوزه

  مختلف بیان شده، آمده است:
 عدالت هایحوزه فراوانی همراه به عدالت اصل (.3) جدول

صل
ا

وزه 
ح

انی 
راو

ف
 

امه مفاهیم
ن

وزه 
ح

انی 
راو

ف
 

امه مفاهیم
ن

 

ت
دال

ل ع
اص

 
دی

صا
اقت

 
5 

 19 المالسهم یتیمان و بیوه زنان از بیت

سی
سیا

ی و 
هنگ

فر
 

9 

 عدالت در نگاه به مردم

27 
در نظرگرفتن سهم همه اقشار 

 هاجامعه و تخصص
69 15 

ادای حقوق همه اقشار توسط 
 حاکم

 69 نیکوکار و بدکارتساوی نداشتن  69

زمینه عدل و انصاف در معامال  
 و جلوگیری از احتکار

دادن حق هرکس با توجه به  69
 عملکردش

69 

پرهیز از اختصاص منافع به خود 
 در اموال عمومی

ایجاد عدالت و دوستی بین مردم  69
 ترین دلخوشی زمامدارانمهم

69 

نیر و تساوی حق افراد ساکن مکه 
 برای سکونت

ارزش دادن به کار افراد بر اسا   57
 کارآمدی و نه جایگاه

69 

یی
ضا

ق
 

9 

حق ناتوان از  هگرفتن بدون واهم
 قدرتمند

رعایت حق و عدالت خصوصًا  69
 در مورد نزدیکان

69 

نهی شدید از ریخته شدن خون به 
 ناحق

عاقبت رعایت حق بهتر از  69
 رضایت نزدیکان

69 

پرداخت دیه در صور  قتل یا 
 شالق خطا

اولویت اجرای عدالت بر جل   69
 های اجتماعی از حکومتحمایت

78 

 های پژوهش()منبع: یافته
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 مساوات و عدالت به اشاره فراوانی مقایسه (.2نمودار )

 های پژوهش()منبع: یافته

سیاست و فرهن  نسبت بـه دهد، پرداختن به ابعاد عدالت در حوزه این نمودار نشان می
توانـد های اقتصادی و قضایی، سهم بیشتری را در مکاتبا  داشته است. ایـن امـر مـیحوزه

 های مختلف باشد. بیانگر اولویت آن برای تحقق عدالت در حوزه
ها حـداقل ده بـار دربـاره شود در خالل نامههمچنین با بررسی آماری دیگری معلوم می

درصد از آنها در نامه به مالـک  72باره عدالت سخن به میان آمده که انصاف و سیزده بار در
ساز ایجاد گفتمان عـدل و انصـاف در ها زمینهدهد متن نامه. این ارقام نشان می9اشتر است

 بوده است.  ن حضر  علیاذهن کارگزار

 . اصل کاهش اختالف طبقاتی3-1-2

شـمارد و مـالی را کـه از راه تـالش بـه دسـت اسالم مالکیت افراد بر اموالشان را محترم می
پـذیرد ؛ اما نمـی(99: )نجم «سَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعىیوَ أَنْ لَ»شناسد؛ آورند به رسمیت میمی

ای خاص دست به دست شود و شکاف طبقاتی ایجاد گردد. به عنوان که اموال در دست عده
است تا منحصر در میان ثروتمندان نباشد کمک به افراد ناتوان « فی »مثال یکی از مصارف 

 (.7)حشر: 

                                                           
 . است آمده دستبه  مرتبط معانی در «عدل» و «نصف» هایماده شمارش با عدادا .9

اقتصادی

33%

قضایی

17%

فرهنگی و 

سیاسی

50%

حوزه های اصل عدالت



  19     یحکمران اصول محور با کارگزاران به یعل امام یهانامه یمح وا لیتحل

 

کـه از  یاز اصـول یکـدر سایه عدالت به این مطلـ  توجـه داشـت و ی حضر  علی
وی  .ی استبه کارگزاران خود قابل برداشت است، اصل کاهش اختالف طبقات وی هاینامه

 (.57و  69، 16های حداقل پنج بار و در خالل سه نامه به آن اشاره کرده است )نامه
کید او به این اصل در نامه ایشان به عثمان بن حنیف دیده می شود، زمانی که بیشترین تأ

وی در مهمانی شرکت کرده بود که فقط خواص بدون حضور اقشار نیازمند دعـو  بودنـد. 
تواند بیانگر این باشد که شرکت در مجالس نیرعمومی برای این تعداد تکرار در یک نامه می

 ساز ایجاد اختالف طبقاتی در جامعه است.ن زمینهمسئوال
درصـد  18به این اصل مربوط به سطح زندگی شخص حاکم،  اشارا  حضر  علی

کید بیشتر وی به رعایت این مسئله برای تحقـق اصـل کـاهش اخـتالف  است که نشانگر تأ
 طبقاتی است. 

 و تداوم حکومت یاسیثبات س .3-1-3

های اساسی بازسـازی اقتصـادی و توسـعه، داشـتن ثبـا  و شرطثبا  سیاسی یکی از پیش
ن خـود، ابه کارگزار های حضر  علیدر نامه (.09: 9975)کتابی، امنیت سیاسی است 

و پـنج بـار در  16 هحداقل شش بار به این مؤلفه حکمرانی اشاره شده است؛ یک بار در نام
ر به مصر تنظیم شده اسـت. ایـن نهج البالنه. نامه اخیر پیش از عزیمت مالک اشت 69نامه 

تواند نشـان از حساسـیت حکومـت علـوی در آن سـرزمین مقدار تمرکز بر این مطل ، می
تواند شاهد دیگری بر بکر در مصر و نرسیدن مالک به آنجا میباشد. شهاد  محمد بن ابی

 این نکته باشد. 
یل بوده که برای اداره امـور ها به این دلرسد تکرار نشدن زیاد این اصل در نامهبه نظر می

حکومت در آن زمان، نیازی به توجه ویژه به حفظ اصـل حکومـت توسـط کـارگزاران نبـوده 
در ابتـدای  تواند به دالیل مختلف، مثل اقبال زیاد مردم به خالفت علیهم میاست و آن 

 حکومت باشد. 
قـدر  و چـه  ها را چه پیش از رسیدن بهثبا  حکومت رسد حضر  علیبه نظر می

ن و یـان زمامـدار دکـم»پس از آن به عنوان یک اصل همیشگی قبول داشت. او معتقد بـود: 
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د، پـس اگـر ینماوند مییم په را گرد آورده به ه آنکت مانند رشته مهره است کمران مملکح
« امـده اسـتینده گردد، و هرگـز همـه آنهـا گـرد نکها از هم جدا شده پرارشته بگسلد مهره

 (.116: 9، ج9979، االسالم اصفهانیض ی)ف
اظهـار  وی با اینکه به شد  از وقایع مربوط به خالفت بعـد از رحلـت رسـول اکـرم

( ولی برای پایداری حکومت خلفای پـیش از خـود پـس از 9کرد )ر.ک. خطبه ناراحتی می
ه بارها در امور مختلف بـه خلیفـ استقرارشان از هیچ تالشی فروگذار نکرد. حضر  علی

لاو ال للا    »( به حدی که خلیفه در چند موضـع گفـت 915دوم مشور  داد )ر.ک. خطبه 

او حتی به (. 121: 7ق، ج9187کلینی، و  90: 9ق، ج9181د، یالحد ی)ابن أب« لهلک لمر
عبـا  رنم مخالفت شدید مردم با خلیفه سوم، به دفاع از او پرداخت تا حـدی کـه بـه ابـن

 « دم آلـوده بـه گنـاه شـده باشـمیه ترسـکـردم کـای از او دفـاع به خدا قسم به اندازه»گفت: 

 (.218)خطبه 

 مداری و ساختارمندی. اصل قانون3-1-4

تواند یک عامل مهم برای حفظ منافع مردم و کشور باشـد. قوانین مناس  در هر کشوری می
بـه  تر ضمانت اجرایی و پایبندی افراد جامعـه خصوصـًا کـارگزاران حکومـتاما مسئله مهم

 تواند جامعه را به سمت سعاد  سوق بدهد.قانون است؛ وگرنه بهترین قوانین نیز نمی
هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـود. رعایـت قـانون و حفـظ  حکومت حضـر  علـی

در مکاتبـا  رسـمی بـوده  ساختارهای اعمال قدر ، از اصول مورد اشاره حضر  علی
کید قرار گرفت  (. 69و  99، 6های ه است )نامهاست که حداقل شش بار مورد تأ

 های آن. اصل مبارزه با فساد و رفع زمینه3-1-5

فساد در لیت به معنای خروج از اعتدال، چه کم و چه زیاد باشد و متضاد آن َصالح است و 
ولی (. 595ق: 9192)ران  اصفهانی،  روددر مورد نفس، بدن و اشیای خارجی به کار می

 فیـتعر یمنافع شخصـ یاستفاده از قدر  واگذار شده برا سو ه امروزه فساد در اصطالح ب
را  ی، اختال  و کالهبرداریاز جمله رشوه، تعار  منافع، اخاذ یمختلف مسائلو  شودمی

 (.DiPiazza, 2008: 3) گیردیدر بر م
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های خود به کـارگزاران، در مـورد فسـاد مـالی بار در نامه حداقل پانزده حضر  علی
شود، دو سوم موارد بـه ( مالحظه می1طور که در جدول )گوشزد کرده است. هماننکاتی را 

دست آمده، مربوط به پیشگیری از وقوع فساد است و یک سوم آنهـا مربـوط بـه برخـورد یـا 
های فساد نمود بیشتری در به این توزیع آماری، رفع زمینه توبیخ افراد متخلف است. با توجه

 است.های حکومتی داشته نامه
 پیشگیرانه و کیفری تفکیک به فساد با مبارزه اصل (.4) جدول

 نامه مفاهیم فراوانی سیاست اصل

مبارزه با فساد و رفع زمینه
های آن

 

سیاست
های پیشگیرانه

 

98 

 28 المالتهدید به مجازا  سخت در برابر خیانت به بیت
 27 از بین بردن بستر سو  استفاده از حاکم با نگاه یکسان

 18 المال موج  خشم خدا و عصیان از امامخیانت در بیت 
 15 رفع زمینه فساد با نگاه مساوی

 69 تأمین معیشت قضا  برای پیشگیری از نفوذپذیری
 69 تأمین حقوق کافی کارگزاران برای پیشگیری از خیانت

 69 سطح کالنایجاد سازوکار احسا  ناامنی برای خیانت در امانت در 
 69 آبروییخواری در نهایت موج  سقوط و بیویژه

 69 نظار  مستمر بر تنظیم بازار
 69 واگذاری نکردن امتیاز خاص به نزدیکان و از بین بردن زمینه آن

سیاست
های کیفری

 

6 

المـال و دسـتور بـه برگردانـدن تهدید به مجازا  در برابر خیانت به بیـت
 19 اموال

 19 توبیخ شدید مصقله به علت تقسیم فی  بین خویشاوندان
 19 های پسر عمویش توبیخ خیانت

 19 المال شد  عمل در مورد خائن به بیت
 69 مجازا  احتکارکنندگان

 های پژوهش()منبع: یافته

اسـالم عـالوه البته به این نکته هم باید توجه داشت که یکی از نتایج اعمال مجازا  در 
بر تأمین سالمت و صیانت از مردم و برقراری نظم، عدالت و امنیت، پیشگیری از وقوع جرم 

 (.97: 9996است )گلدوزیان، 
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 . اصل تقویت قدرت اقتصادی جامعه3-1-6

قدر  اقتصادی یکی از عوامل مهم قوام یک جامعه است؛ چرا که ترکی  منـابع درآمـدی و 
در ساختار اقتصادی یک واحد سیاسی و سیاست عمـومی  های حکومت نقش مهمیهزینه

 (.929: 9991)مصلی نژاد،  آن در جامعه خود و جوامع دیگر دارد
برای کمک به اقتصاد سرزمین اسـالمی بـه کـارگزاران خـود دسـتوراتی  حضر  علی

ه ها به تفکیک اقداما  مستقیم و نظارتی اسـتخراج شـدداد که تعدادی از آنها که از نامهمی
 در جدول زیر آمده است:

 اقدامات نوع تفکیک به جامعه اقتصادی قدرت تقویت اصل (.5) جدول

 نامه مفاهیم فراوانی نوع اقداما  اصل

تقویت قدر  اقتصادی جامعه
 

اقداما  مستقیم
 

2 
 69 های تخصیص بودجهامور نظامی از اولویت

 69 تأمین معیشت نظامیان برای جهاد بهتر

اقداما  
نظارتی

 

6 

توجه به متموالن و تولیدکنندگان در مسائل اقتصادی بـرای اصـالح همـه 
 امور جامعه

69 

 69 ها به منظور آبادانی زمینلزوم متمرکز نکردن سرمایه
 69 تجار و صنعتگران موج  راحتی و آسایش مردم

 69 نظار  مستمر بر تنظیم بازار
 69 ترین خدما  مورد نیاز مردماقتصاد و امور قضایی از مهم

 های پژوهش()منبع: یافته

در مـورد  درصد دسـتورا  حضـر  علـی 78دهد، حدود این نوع تفکیک نشان می
های اسالمی، از جنس اقداما  نظـارتی مثـل تنظـیم ابعاد تقویت قدر  اقتصادی سرزمین

طریـق خـدما  قضـایی  بازار، توجه به تولید کنندگان و تأمین امنیـت فعالیـت اقتصـادی از
درصد باقی مانده هم مربوط به امور نظامی است که تصدی آن به طور مستقیم به  98است. 

رسد، عامل اصلی قدر  اقتصادی، در زمـان دست حکومت بوده است. بنابراین به نظر می
 های اقتصادی خود مردم بود.حکومت علوی فعالیت
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 . اصل اشراف اطالعاتی3-1-7

ر یک سرزمین وسیع بدون داشتن اطالعا  دقیق از وقایع مختلف و عملکـرد افـراد اداره حکومت ب
تواند به صور  مطلوب انجام بگیرد؛ زیرا مسئوالن هر مقدار هم کـه بـا درایـت باشـند، بـدون نمی

 های کارآمد و متناس  نخواهند بود. آگاهی الزم از اوضاع و احوال، قادر به گرفتن تصمیم
و منصـوبانش، در ده نامـه،  رسمی مبادله شده بین حضـر  علـی نامه 27با بررسی 

درصد آنها، مسائل مربوط به اخبار و اطالعا  مطرح شده اسـت و سـرآناز اکثـر  97یعنی 
 است. « َبَلینی...»ها اعالم وصول یک گزارش از منابع مختلف خصوصًا با لفظ این نامه

به کارگزاران خود، حداقل چهارده بار بـه ابعـاد مختلـف ایـن  های حضر  علیدر نامه
ای از آنها به افراد و مسائل بیرون از بدنه حاکمیت، مثل اطالعا  اصل اشاره شده است. دسته

گردد و دسته دیگر ها، تحرکا  دشمن و نیره برمیها، مکانها، شخصیتمربوط به اقوام، قبیله
 شود.حاکمیت مثل کارکنان و مسئوالن مربوط می به اطالعا  مربوط به درون بدنه

 اطالعات نوع تفکیک به اطالعاتی اشراف اصل (6) جدول

 نامه مفاهیم فراوانی نوع اطالعا  اصل

اصل اشراف اطالعاتی
 

بدنه حکومت
 

9 

 90 تمیم توسط عبدالله بن عبا خبر درشتی با بنی
 99 کارگزارانهای مردمی در مورد عملکرد رسیدگی به گزارش

 28 نظار  جدی بر کار کارگزاران در امور مالی
 91 اطالع از حاال  روحی عامل

 18 اطالع امام از تخلفا 
 79 خبر خیانت و دنیاطلبی منذر

 19 المالخبر خیانت در بیت
 16 خبررسانی دقیق به امام در مورد مراوده کارگزار

 69 در میان اطرافیان چینخائن بودن سخن

موارد خارج از بدنه 
حاکمیت

 

6 

 99 داشتن جاسو  در میرب، اطالع از اوضاع شام، توصیف شامیان
 99 ای از  شامیان دنیاپرست به سوی مکهخبر حرکت عده

 18 لزوم داشتن نیروهای اطالعاتی در همه مراکز
 69 جاسو  گماردن و کنترل نامحسو 

 78 ای به معاویهپیوستن عدهخبر 

 های پژوهش()منبع: یافته
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درصد از موارد جدول، مربوط به مسائل بدنه حاکمیت اسـت کـه بیشـتر  58حدود
هـایی، آنان معطوف به تخلفا  فرمانداران است. این امر عالوه بر اهمیـت چنـین داده

 دهد اشراف اطالعاتی بر عملکردشان بعـد از انتصـاب آنـان بـا قـدر  ادامـه نشان می

 هـای احتمـالی آنـان داشته است که موج  نظار  و پیگیری دقیق تخلفـا  و خیانـت

 شده بود. 
دهد، خبررسانی به حاکم در مورد بدنه حاکمیت، در ثانی تعّدد این موارد نشان می

سئوالن از آنها اطالع نداشتند یا اینکه ساز و کار از طریق منابع متعددی بوده که خود م
کاری را از فرمانداران سـل  شد که امکان پنهانای طراحی میانتقال اطالعا  به گونه

 کرده بود. 

 زمامداری آموزش حکمرانی در طول . اصل 3-1-8

شـود و بـه عنـوان یـک رشـته امروزه سیاست و حکمرانی به صور  یک علـم شـناخته مـی
شـود. برخـی معتقدنـد تحصیلی در سطوح عالی و در مراکز علمی جهان، آموزش داده می

صور  شده  رفتهیمشخص و پذ یهاو ارزش یدئولوژیدر قال  ا دی، بادر این حوزهآموزش 
 (.95: 9997زاده و عبدالحمید، )عبدالحسینبگیرد 

 علـم امـتنیز عالوه بر شأن حاکمیـت در مکتـ  اسـالم، بـه عنـوان م حضر  علی
شدند. تعلیما  او به آحـاد جامعـه اسـالمی هم شناخته می (999: 9ق، ج9189)طبرسی، 

هـای دیگـر از شد، بلکه در مقولـهبه موضوعا  اخالقی، اعتقادی و فقه فردی محدود نمی
جمله مدیریت و شیوه درست حکمرانی تعالیم زیادی دارد که تعدادی از آنها در مکاتبا  در 

یاری از نکـا  آموزشـی قابـل برداشـت در ایـن زمینـه در اصـول دیگـر دستر  است. بس
داری مطرح شده است، ولی عالوه بر آنها نکا  دیگری هم وجود دارد که بالغ بـر حکومت

 سی مورد است. 
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 آموزش مفاد تفکیک به حکمرانی آموزش (. اصل7جدول )

 نامه مفاهیم فراونی مفاد نامه مفاهیم فراونی مفاد اصل
اصل
 

ش حکمرانی در طول زمامداری
آموز

نکا  رفتاری، نگرشی و عقیدتی در مدیریت 
 

95 

گیری از عقل برای شناخت بهره
 حق

59 

ف حکومت
وظای

 

7 

شناسایی و کنترل نقاق در 
 جامعه

27 

 15 اقامه دین 16 افزایی کافی توسط کارگزاراندانش
های عادل و اقتدا به حکومت

در امور  و علی پیامبر
 مختلف

 15 حفاظت از مرزها 69

ضرور  تطبیق قوانین با منابع 
دینی و رفع تنازعا  با قوانین 

 اسالم

دریافت خراج، جهاد با  69
 دشمن و عمران

69 

بخل، تر  و حرص موج  
 سو ظن به خدا

ها در توجه به نقش نظامی 69
 امنیت

69 

نزدیک نکردن افراد بدسابقه در 
 های پیشینحکومت

69 
نقش منشیان امور اداری، 

قضا  و حقوقدانان در قوام 
 نظام مالیا  و ارتش

69 

توجه به نقش اصناف و  15 گیری در مواقع ضروریسخت
صنعتگران در رفع 

 های جامعهنیازمندی

69 
 69 های نیک گذشتگانابقای سنت

مشور  با دانشمندان و 
 متخصصان

69 

سیاست خارجی
 

7 

 91 شیوه مقابله با دشمنان

 16 صالبت در برابر دشمنان 69 شیوه انتخاب فرماندهان نظامی
 16 شجاعت در برابر ستمگران 90 صله رحم

صلح در صور  صالح با  69 فدا نکردن امور کوچک
 رعایت احتیاط

69 
 69 انجام کارهای روزانه در همان وقت
پرهیز از عجله و انجام امور در 

 آنوقت
وفای به عهد و امان در مورد  69

 دشمن
69 

محکم بستن معاهدا  بدون  99 کیاست در زمامداری
 دوپهلو بودن

69 

نشان دادن اقتدار در مقابل  90 احسان به مردم
 دشمن

59 

 های پژوهش()منبع: یافته
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توانـد نشـان دهنـده یافته شد. تعدد این موارد می نامه 20نامه از  9این نکا  آموزشی در 
به انتخـاب افـراد مناسـ  بـرای  ها باشد. حضر  علیجنبه آگاهی بخشی و آموزشی نامه

کرد؛ بلکه برای این که افراد دارای منص  بتوانند به بهترین وجـه بـه انجـام حکومت اکتفا نمی
افزایـی و آگـاهی بخشـی بـه آنـان ه دانـشوظایف خود بپردازند در طول زمان خدمت افراد بـ

نهج البالنه برداشت شده است. ایـن توزیـع  69درصد موارد، از نامه  68پرداخت. حدود می
تواند بیانگر اهمیت آگاهی بخشـی پـیش از بـه دسـت گـرفتن مسـئولیت، نیـاز و احتمااًل می

ن باشد. به نظـر ظرفیت باالی شخص مالک اشتر یا حساسیت ویژه زمامداری مصر در آن زما
 های آماری دارد. ها نیاز به قرائنی بیش از دادهکدام از این تحلیلرسد تشخیص صحت هرمی

 نگری و عالج امور پیش از وقوع. اصل آینده2-1-9

ار جوانـ  آن و عواقـ  اقـدام بـه آن کـش از هـر یه پـکح، آن است یت صحیریاز لوازم مد
انـا  کروهـا و امیشود و ن یریگمیتصم ینگرندهیمشخص و آ یابرنامه هیشود، برپا یابیارز
 (.980: 9995)دلشاد تهرانی،  ار گرفته شودکبه 

نگری را پیش از آناز حکومت با نشان دادن حساسـیت نسـبت بـه آینده حضر  علی
داد به طوری که به خـاطر آن حتـی از حکومـت هـم های اشتباه نشان ها و رویهتیییر سنت

گاهی و در دوران حکومت خود سعی ( 905ق: 9192)العسکری، کرد. چشم پوشی  کرد با آ
بخشی به کارگزاران و دادن اطالعا  مورد نیاز به آنان این اصل را محقق کند. برخی از ایـن 

 موارد در جدول زیر آمده است. 
 وقوع از پیش امور عالج و نگریآینده اصل (.8) جدول

 نامه مفاهیم اصل

نگری و آینده
عالج امور 
 پیش از وقوع

 99 های آیندهداشتن برنامه برای سال
 96 شناسایی زمان بحران و اقدام مقتضی قبل از وقوع بحران و آگاهی دادن به مردم

 12 جایی کارگزاران در شرایط مختلفجابه
 69 های بلند مد های کوتاه مد  در کنار برنامهضرور  برنامه

 59 در مواقع بحرانی آینده مثل جن  جمل روشنگری حکومت
 های پژوهش()منبع: یافته
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 ها. اصل به کارگیری درست نیروی انسانی در مسئولیت3-1-11

دائمی نبود، بلکه با توجـه بـه شـرایط  مناص  حکومتی در دوره زمامداری حضر  علی
افراد یا اوضاع و احوال سرزمین اسالمی، ممکن بود تیییراتی کند یا حتـی خاتمـه یابـد. در 

های مربوط به چگـونگی بـه کـارگیری نیـروی مطل  از نکته 26های حکومتی حداقل نامه
 انسانی سخن به میان رفته است.

 انسانی نیروی درست کارگیری به اصل (.9) ولجد

 نامه مفاهیم نامه مفاهیم اصل

به کارگیری درست نیروی انسانی در مسئولیت ها
 

 69 با روحیه ایثار بودن مسئول نظامی 27 بکر برای لشکر مصر نص  محمد بن ابی
ــه بهــره ــا ب ــری از نیروهــا در شــرایط مختلــف بن گی

های به دست آمده یـا آزاد شـدن نیروهـای توانمدی
 توانمند

91 
تـراز حکومـت اسـالمی: سـعه صـدر،  قاضی

 مداری، استداللی بودن، حوصلهحق
69 

 69 دقت زیاد در انتخاب قضا  91 رودربایستی نداشتن و دلجویی از عامل درستکار

 91 خیرخواهی مالک و  سرسختی او با دشمنان
ــراد  ــه اف ــه ب واگــذاری امــور امنیتــی و محرمان

 دارامانت
69 

 96 بکر ابیبن عامل خوب بودن کسی مثل محمد 
انتخاب کارگزاران با دقت و بدون هوا و هـو  

 سابقههای خوشها و خانوادهاز میان مجرب
69 

 69 مسئوالن قراردادها باتخصص کافی و تعهد 19 هااطمینان به وفاداری محور انتصاب
 69 گزینش منشیان با آزمایش 12 هاتحوال  درون سازمانی و زماندار بودن مسئولیت

 69 انتخاب منشیان با توجه به میزان توانایی 12 داری و حسن والیتتشکر از امانت

 69 واگذاری والیت مصر به مالک اشتر
توبیخ شدید کمیل به علت جلوگیری نکردن از 

 حمله و نار  دشمن
59 

انتخاب نکردن مشاوران از افراد بخیـل، ترسـو و 
 حریص

69 
لیاقتی در انجـام وظـایف و توبیخ به خاطر بی

 دفاع
59 

ــان صــابران،  ــدهان نظــامی از می انتخــاب فرمان
 رئوفان و مقتدران

69 
حسـن ظـاهر و شـرایط اجتمـاعی در  توجه به
 انتصاب

79 
بـاال از میـان افـراد گزینش نکردن مسـئوالن رده

 ضرور بدسابقه مگر به 
69 

ــارگزاران از  ــاب ک ــص، انتخ ــراد متخص ــان اف می
 صادق و پاکدامن

69 
و دنیا  صالحیت تصدی امور توسط خائنعدم

 طل 
79 

 های پژوهش()منبع: یافته



 2911بهار و تابس ان / هفدهم/ شمارۀ  هش مهای سیاست اسالمی / سال پووه       11

نامه بیانگر این است که یکـی  0موارد بسیار اشاره به جوان  این اصل، آن هم در خالل 
هـا توسـط حـاکم، بیـان شـیوه از محورهای مهم مکتوبا  رسمی آن زمان، عـزل و نصـ 

 انتخاب افراد به فرمانداران و اهمیت آن در حکمرانی بوده است. 

 بندیو اولویت . اصل مصلحت سنجی3-1-11

هاست. یک حاکم موفق حاکمی است که در های هرحکومتی تعیین اولویتیکی از چالش
 علـی درستی باشد. حضـر شرایط گوناگون بتواند بین اهّم و مهم یا بد و بدتر، انتخاب 

 کـرد؛می گوشزد هم خود کارگزاران به را مصالح و هااولویت جزئی طور به بار شش حداقل
 . 69 نامه در بار دو و 12 هنام در بار یک ،99 هنام در بار سه

در طول زندگی سیاسی ایشـان  ها توسط حضر  علیموارد مهمی از رعایت اولویت
ترین اهـداف حکـومتش اجـرای عـدالت بـود و شـیوه وجود دارد. مثاًل با اینکه یکی از مهم

ٍِ ِلَما ا»گوید: قضاو  شریح را قبول نداشت، ولی به او می ای  یْنَت َتْقِضاکْق ُْ یَحتَّ ْما
َ
ْجَتِماَع أ

اِس  که وی به طور موقت به مـردم دهد نشان می «حتّ »لفظ ( 929: 9، ج9996)ثقفی،  «النَّ
های قبلی خود در امور قضایی ادامه دهند تا زمانی که امـور بـه سـر و اجازه داده تا به عاد 

  (.959: 99ق، ج9181د، یالحدی)ابن أب سامان برسد و شیوه کار تیییر کند

 داری. اصل مردم3-1-12

الیل مختلف مثـل مسـائل افراد مسئول در حکومت امکان دارد در دوره مسئولیتشان به د
امنیتی، تراکم امور اجرایی یا درک نکردن ضرور  ارتباط مستقیم با مردم، رفته رفته از تـوده 

سـاز کـاهش همـدلی بـین مسـئوالن و مـردم و افراد جامعه فاصله بگیرند. این اتفاق زمینـه
 همچنین کاهش اطالعا  میدانی مسئوالن از مسائل و مشکال  جاری شود. 

بار بـه آن اشـاره  27در تعامال  خود با کارگزارانش بیش از  اصولی که حضر  علی یکی از
داری و ارتباط چهره به چهره با مردم بود. میزان بـاالی تـذکر و تکـرار جوانـ  ایـن کرده است، مردم

تواند نشـانگر ایـن باشـد کـه اصل عالوه بر این که بر مردمی بودن حکومت علوی داللت دارد، می
ای داشته اسـت؛ ثانیـًا اهمیت ویژه ارتباط مستقیم با مردم توسط کارگزاران برای حضر  علیاواًل 

 ارتباط نداشتن درست و کافی بین مردم و مسئوالن یک مشکل متداول در آن زمان بوده است.  
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 داریمردم اصل  (.11) جدول

 های پژوهش(یافته)منبع: 

 . اصل توجه به افکار عمومی و پاسخگویی به مردم3-1-13

شود: عامل قدر ، تابع قدر  و هدف در ادبیا  سیاسی برای قدر  سه مؤلفه در نظر گرفته می
قدر . در این بیان، عامل قدر  که حاکم است، با ابزارهایی که در اختیـار دارد، تـابع قـدر  را 

 (.29: 9992سازد )میر احمدی، سمت هدف قدر  رهنمون میکه مردم باشند، به 

 نامه مفاهیم نامه مفاهیم اصل

مردم
داری

 

 69 نقش همه اقشار در قوام امور جامعه 90 تبلییا  سو  در مناطق کشورتوجه به مواضع پذیرش 
ایجــاد ســاز و کــار تبلییــی جهــت نشــان دادن رأفــت 

 حکومت نسبت به مردم
هـای مسـئول بـرای شناسـایی گیری ارگانشکل 90

 های مختلف به آنهانیازمندان و کمک
69 

توجه حکومـت بـه اسـتحکام نیروهـای نخبـه و  90 ای در مناطق مختلفهای قومی و قبیلهتوجه به ویژگی
داری ای که در فرایند حکومـتتأثیرگذار به گونه

 کمک کنند

69 
 29 نهی از تکبر در برابر مردم

 69 تمجید از کارهای نیک مردم در هر مقامی 29 ها و ناتوانانتوجه به اقشار ضعیف مثل بیوه
 69 نیکی نسبت به تاجران و صنعتگران 96 نافرمانی مردم برای جهاد عامل شکست

پشتیبانی مردم از حکومـت از ارکـان اولیـه مانـدگاری 
 حکومت

 69 اطالع از وضع مردم 96

ــور  16 مالیمت و فروتنی با مردم ــدون حض ــدان ب ــرا و نیازمن ــا فق ــا  ب مالق
 محافظان

69 

معیار قضاو  مردم درباره کارگزار اعمـال و خـدما  
 اوست

روحیا  مردم در اجرای امور دینی مثل توجه به  69
 نماز

69 

عطوفت و مهربانی با مردم و سـو  اسـتفاده نکـردن از 
 قدر  قانونی در برابر آنان

 69 حضور میان مردم برای درک صحیح مسائل 69

عذرخواهی آشـکار از مـردم در صـور  گمـان  69 اولویت دادن به توده مردم در برابر خواص
 مردم به ستم

69 

جـویی تجسس نکردن در حریم شخصی مردم و عی 
نهی از منت گذاشـتن در بـرار احسـان و خلـف  69 نکردن

 وعده
69 

های رودر رو بـا اقشـار های منظم مالقا برنامه 69 رفع کینه دیگران و زمینه کینه جویی
 جامعه

57 

 75 دوری از خشم در برابر مردم 69 گمانی در مردمایجاد خوش
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ها ولو قوی باشند، اگر فقط از قدر  سخت استفاده کنند، پایدار و مؤثر نخواهند بـود، حکومت
 (.62: 9909)عسگری، پس برای تأثیرگذاری ماندگار باید قدر  نرم خود را افزایش دهند 

کرد، ولی به نوعی اعمال با اینکه به عنوان یک فرد بر مردم حکومت می حضر  علی
کرد که تابعان قدر  او یعنی مردم، احسا  استبداد نکنند. برای ایـن منظـور وی قدر  می

هایی را در راستای توجـه بـه افکـار عمـومی و ای قائل بود و سیاستبرای مردم جایگاه ویژه
های یافته شده مربـوط بـه ایـن درصد نکته 08کرد. بیش از پاسخگویی به مردم، اعمال می

بکـر اسـت در قرار گرفته است. اولی خطاب به محمد بن ابـی 69و  27های اصل، در نامه
زمانی که به حکومت مصر گمارده شد و مخاط  دومی مالک اشتر است کـه او هـم بـرای 

ی مسـئولیت ایـن دو تـن اسـت. ها برای ابتـداشد و هر دو این نامهوالیت مصر فرستاده می
تواند حاکی از حساسیت برخورد با افکار عمومی در سرزمین مصـر بـه تراکم این نکا  می

 طور خاص و همچنین ابتدای والیت یک حاکم در موقعیت جدید به طور عام باشد. 
 مردم به پاسخگویی و عمومی افکار به توجه (. اصل11) جدول

 نامه مفاهیم اصل

توجه به افک
ار عمومی و پاسخگویی به مردم

 

 99 اصل رأفت عمومی
 27 رویی و تواضعتوصیه به گشاده

 27 مخاط  قرار دادن مردم و حاکم در نامه
 16 ساده زیستی حاکم اسالمی الگویی برای مردم

 69 اهمیت افکار عمومی خصوصًا در برخورد ابتدایی
 69 دوری از زورگویی پذیری مردم با طی  نفس باسازی اطاعتزمینه

 69 های سختگاه حاکم در زمانتوده مردم تکیه
 69 نشان دادن کارکرد حکومت اسالمی با احسان و ایجاد اعتماد در مردم

 69 اهمیت به رضایت قلبی مردم
 69 حمایت مردم از حکومت شرط اساسی عدالت و ادامه حکومت

 69 سختیای برای دوران اعتماد عمومی سرمایه
 69 عذرخواهی آشکار از مردم در صور  گمان مردم به ستم

 های پژوهش()منبع: یافته
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 خاص حکمرانی علویاصول . 3-2

 محوری . اصل خدا3-2-1

، رهبری عالوه بر اینکه حاکمی سیاسی بود، به عنوان خلیفه پیامبر اسالم حضر  علی
حکومـت بـه گفتـه خـودش دنیـاگرایی و شد. داللیـل او بـرای قبـول دینی هم محسوب می

طلبی نبود. یکی از دالیل پذیرش زمامداری توسط او اتمام حجت و مسئولیتی اسـت قدر 
 (.9)خطبه  که خدا بر گردن علما قرار داده است

ها به طـور مسـتقیم مـورد اشـاره بـوده اسـت. بار در نامه 99اصل خدا محوری حداقل 
 ( که بیشتر برای ابتدای مسئولیت افراد بوده است.75، 69، 15، 16، 19، 19، 6های )نامه

در ضمن  های امامخدامحوری در تمام مکاتبا  ایشان به کارگزاران و در بیشتر جمله
بار  918های گوناگون حدود در قال « الله»شود. اما فقط لفظ جالله مطال  دیگر دیده می

دهـد. ایـن ها را تشکیل مـیز کل واژهدرصد ا 9.7ها تکرار شده است که سهم در متن نامه
 آمار هم مؤید میزان باالی خدامحوری در مجموعه مورد مطالعه این پژوهش است.

 . اصل گسترش معنویت، اخالق و فرهنگ3-2-2

کنـد،  یدر جامعه زندگ چهانسان اخالق در نجا  انسان و جامعه نقش دارد و به طور کلی 
  (.297: 98، ج9970)جوادی آملی،  به اخالق است ازمندیبه سر ببرد ن یاهیدر زاو چه

ْشَبُه ِمْنُهْم ِلآَلاِئِهْم » از طرفی بنا بر روایت منسوب به امیرمؤمنان
َ
اِئِهْم أ َْ َم

ُ
اُس ِلأ ابـن شـعبه ) «النَّ

( فرهن  جاری در طبقه حاکمیت، در سطح مـردم جامعـه تـأثیر جـدی 280ق: 9181 حرانی،
هـای اخالقـی و ای دارد. اشارهصحیح در میان کارگزاران اهمیت ویژهسازی دارد. بنابراین فرهن 
رسـد. تعـداد بسـیار مـورد مـی 16هایش به کارگزاران به بیش از در نامه معنوی حضر  علی

هایی که در این پـژوهش مـورد بررسـی قـرار گرفتـه درصد نامه 66اشارا  معنوی و اخالقی در 
حکومت علوی دارد. اما با توجه به گستردگی نسبی موارد  است، نشان از سهم باالی این اصل در

 طلبد.تر به آن مجال دیگری میمربوط به این اصل و اصل خدامحوری پرداخت دقیق

 . جمع بندی تحلیل کّمی3-3

در قال  دو دسته در این  داری ابالنی حضر  علیتا کنون پانزده اصل از اصول حکومت



 2911بهار و تابس ان / هفدهم/ شمارۀ  هش مهای سیاست اسالمی / سال پووه       11

طور که پـیش از ایـن اشـاره شـد بـرای قرار گرفت. همان پژوهش مورد تحلیل کّمی و کیفی
ها صور  گرفت. برشی افزار اکسل تهیه شد و کدگذاریتحلیل کیفی و کّمی جدولی در نرم
 از این جدول قابل مشاهده است: 
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 های پژوهش()منبع: یافته

و  میزان فراوانی تکرار هـر اصـل در مجموعـه مکاتبـا  رسـمی بـین حضـر  علـی
 کارگزاران وی در نمودار بعدی آمده است.

 
 کارگزاران به نامه در حکمرانی اصول فراوانی .(3نمودار)

 های پژوهش()منبع: یافته
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درصد و در  18دهد در میان اصول مشترک با حکمرانی خوب، حدود این آمار نشان می
درصد موارد، مربوط به اثربخشـی و کـارایی حکومـت اسـت.  98کل اصول ابالنی حدود 

کـرد، بیشـتر از ها بـه کـارگزارانش ابـالغ مـیدر نامه اثربخشی و کارایی که حضر  علی
یروی انسانی، تقویت قـدر  طریق آموزش حکمرانی در طول خدمت، به کارگیری درست ن

شـد. دو اصـل اول، فراوانـی بیشـتری ها دنبال مـیاقتصادی جامعه و در نظر گرفتن اولویت
نسبت به دیگر اصول در این مجموعه دارند. اولی موجـ  بـه کـارگیری مـدیران در محـل و 
گاهی بخشی به آنان در زمان تصدی مسـئولیت اسـت.  زمان مناس  است و دومی موج  آ

ای که الزم بود اصـالح شـود، ترین مسئلهمهم رسد برای حضر  علیاین به نظر میبنابر
عمال مدیریت با انتصاب  افزایی کارگزاران بود.های صحیح و دانششیوه ا 

کیـدهای حضـر   شفافیت، اصل دیگری است که به لحـاظ فراوانـی در رتبـه بعـدی تأ
برای شفافیت در امـور  ضر  علیرسد حبه کارگزاران خود بوده است. به نظر می علی

دانند. اولی اشراف اطالعاتی گرفتند و کارگزان را به آن سوق میحکومتی از دو بازو یاری می
 های آن. بر عملکردها و دیگر مبارزه با فساد و رفع زمینه

در این بین، توجه به اصول معنوی و اخالقی حکمرانی مثل توجه به خدا و روز قیامـت، 
جبا  و ترک محرما  و کس  فضایل اخالقی، در کنار اصول اجرایی حکومـت عمل به وا

درصـدی دارد، نشـان از  26بسیار مورد توجه بوده است. تذکر و تکرار این اصول که سـهم 
 و تأثیر آن در حکمرانی است.  اهمیت مسائل فرهنگی و دینی برای حضر  علی

توان در پیش گرفت. صول دو شیوه میبرای بررسی میزان پرداخته شدن به هریک از این ا
اول اینکه تعداد تکرار هر ُکد موضوع را بررسی کنیم که تا کنون همین شیوه به کارگرفته شد و 
دوم اینکه حجم اختصاص یافته به هر اصل را به لحاظ تعداد حروف بـه کـار رفتـه در مـتن 

 مربوط بررسی نمایم. 
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 ش بر اسا  درصد قابل مقایسه هستند:در نمودار زیر نتایج آمارگیری هر دو رو

 اصل هر به مربوط متن حجم درصد و تعداد درصد مقایسه (.4نمودار )

 های پژوهش()منبع: یافته

دهد نتیجه استفاده از هریک از دو شیوه، نتایج تقریبًا مشابهی دارد. نمودار اخیر نشان می
شود، مطال  مربوط بـه معلوم می های حضر  علیاما با مقایسه حجم هر اصل در نامه

گسترش اخالق، معنویت و فرهن  و نیز اصل کاهش اختالف طبقاتی نسبت به دیگر اصول 
 اند.ها بیشتر به تبیین و توضیح نیاز داشتهموجود در نامه

 گیرینتیجه

الحدیث اسـت فقه های قابل توجه در زمینتحلیل محتوا روشی مناس  برای تحلیل مجموعه
 کند:این پژوهش نتایج زیر را مشخص میکه در 

ای همگـون را دربـاره رونـد به فرمانداران خـود کـه مجموعـه های حضر  علینامه
سازی بدنه حاکمیت با تـراز حکومـت اسـالمی داری در بر دارد با هدف هماهن حکومت

های کیفی انجام شـده وجـود دو دسـته اصـول صور  گرفته است. بررسی آماری و تحلیل
ها نشان داد که در ذیل هر کدام تعدادی اصل کاربردی قرار گرفـت. مرانی را در این نامهحک

های قابل توجهی با اصول حکمرانی خوب درصدی داشت، اشتراک 76دسته اول، که سهم 
ای دال بـر اشـتراک قابـل توجـه وظـایف اجرایـی توانـد نشـانهداشت. این میزان تطابق مـی
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باشد. دسته دوم، یعنی اصول عقیدتی و معنوی کـه بیشـتر بـه  های دینی و نیردینیحکومت
درصدی داشت.  26طور خاص در مکاتبا  حکومت علوی مورد اشاره قرار گرفته بود سهم 

دهد در یک حکومت دینی مسائل عقیدتی و دینی در کنار امور اجرایـی این دسته، نشان می
ن با تراز حکومت اسالمی است و هـر های محوری کارگزاراسهم بسزایی دارد و یکی از نیاز

اصول حکمرانی، برای اداره حکومت دینی ضروری است. به اصل ایـن تفـاو  در  هدو دست
های دیگر اشاره شده بود، ولی شد  آن به لحاظ کّمی به صور  روشمند بررسـی پژوهش

 نشده بود.
ف تنظیم اصول استخراج شده بر مبنای تعداد فراوانی داده ّ

آن، صور  گرفت تـا های معر 
تـر پیـدا بتوان معیاری برای اهمیت هر اصل و اولویت آن در شرایط سخت و دسترسی آسان

 کرد.

داد، توجـه بـه مـردم در های مربوط به تحلیل محتـوا نشـان آمار به دست آمده از جدول
موارد دیگـری هسـتند « توجه به افکار عمومی و پاسخگویی»و « داریمردم»قال  دو اصل 

توانـد بارها به آن اشاره شـده اسـت. ایـن میـزان تکـرار مـی در مکاتبا  حضر  علی که
داری با تراز اسالمی، خدمت مسـتقیم شاهدی باشد، بر اینکه یکی از اهداف مهم حکومت

 ساز افزایش مشارکت آنان است.به مردم است که خودش زمینه

 کتابنامه
 . کر م درآ 

الل ه تی  ب ه آکق م، م، شرر  هجرا بالغه ر ق(. 2121د بن هبه الل ه )ی، عبد الحمدیالحد یابن أب

 .یالنجف یالمرعش

 ه.ی ب العلمکبیروت، دار ال ،کخ بألمم وبالملو یتار یبالمنتظم ف ق(.2121جوزی، أبوالفرج )ابن

 .نی، قم، جامعه مدرستحف بالعقول ق(.2121، حسن بن علی )حرانیشعبه ابن

 .یالنجف یالله المرعشتی به آکقم، م وقع  صفین، ق(2121مزاحم، نصر )ابن

 ترجمه سیداحمد لطفی، قاهره، الهیئه المصریه العامه للک اب.، . بالسیاس م(1221ارسطو )

 ، قم، دار العرفان.ترجم  هجا بالغه  (. 2911انصاریان، حسین )

 .جمن آثار ملی، تهران، انبالغاربتق(. 2911) م بن محمدیثقفی، ابراه
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رهاوردهای اس فاده از روش تحلی ل مح  وای کم ی (. »2911جانی پور، محمد و شکرانی، رضا )

، پ  اییز و 1، ش  ماره 11، س  ال  رراق قرررآن و  رر ی پررهو   دوفص  لنامه ،«در فه  م احادی   

 .11-11ص،زمس ان،

مرک ز نش ر  ، ق م،تفسیر موضوعی قرآن: مغادق بخره  در قررآن(. 2911جوادی آملی، عبدالله )

 .22اسراء، جلد

 قم، ان شارات دارالحدی .  کومت و م یریت در هجا بالغه  ، (.2911دلشاد تهرانی، مصطفی )

 .، بیروت، دار القلممفردبت بالفاظ بالقرآنق(. 2121) راغب اصفهانی، حسین بن محمد 

ه ران، ، ترجم ه محم د کم ال س روریان و مرتض ی بحران ی، تهظریر  عر بالت(. 2911رالز، ج ان )

 پووهشگاه مطالعات فرهنگی و اج ماعی.

 ترجم ه، بق راق رسراه تحلیر  پیرا  (.2912رایف، دانیل؛ اس فان لیسی و فردریک جی فیکو )

 علوی، تهران، سروش.مهدخت بروجردی

 مصحح صبحی صالح. قم، هجرت. ،هجا بالغه  ق(. 2121ن )یحس، محمدبنیالرضفیشر

 .مشهد، نشر مرتضی ،بإل تجاج علی أ   باللجاج ق(.2129طبرسی، احمد بن علی )

ته ران، پووهش کده ، دبهشک ه  کمربهی(. 2911عبدالحسین زاده، محمد و مهدی عبدالحمید )

 سیاست پووهی و مطالعات راهبردی حکمت.

 تهران، مؤسسه البعثه، مرکز الطباعه و النشر. ،معاالم بالم رستینق(. 2121العسکری، سیدمرتضی )

ته ران، پووهش کده مطالع ات  ق رت بفکنی بالزبمی بربق بازدبره گی،(. 2911عسگری، محمود )

 راهبردی.

ته ران، مؤسس ه چ اپ و  بالغه ر ،ترجم  و شر  هجا (.2911، علی نقی )االسالم اصفهانیضیف

 .اإلسالمضیفات فینشر تأل

، «این د نوس ازی و توس عهفرهنگ، ثبات سیاس ی و توس عه ای ران در فر (. »2911ک ابی، محمود )

 .222-11، تابس ان و پاییز، ص، 19و  11، شماره مجل  فر نگ

 ه.ی ب اإلسالمک، تهران، دار البالکافیق(. 2121کلینی، محمد بن یعقوب )

 ، تهران، دانشگاه تهران. قو  جزبق عمومی بیربن(. 2911گلدوزیان، ایرج )

 حسن لطفی، تهران، خوارزمی.، ترجمه محمد گفتار ا(. 2911) ماکیاولی، نیکولو

 تهران، دانشگاه تهران. ،بقتصاد سیاسی(. 2911مصلی نواد، عباس )

 .، تهران، دانشگاه امام صادقق رت(. 2911میر احمدی، منصور، )

 ، ترجمه حسین بشیریه، تهران، نشر نی.الویاتان(. 2912هابز، توماس )
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