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مقدمه

زمینههای گوناگونی سب میشود برای اداره اجتماعا انسانی حکومت یا دولـت تشـکیل
شود ،مانند طبع اولیه انسان (ارسطو2880 ،م )96 :یا تر از وقوع جن و درگیری (هابز،
ً
 .)959 :9908این حکومتها معموال تـالش مـیکننـد تـا نیازمنـدیهـایی مثـل امنیـت،
امکانا رفاهی ،نظم اجتماع ،رشد ،سالمت و نیره را برای مردم خود فراهم کنند.
برای رسیدن به چنین اهدافی ،شیوههای مختلفی از حکمرانی توسط حکمرانان بـه کـار
گرفته شده است .طبق یک تقسیم ،این شیوهها به سه دسته حکومت فرد ،طبقـهای خـاص و
مردم بر مردم تقسیم شده است( .ماکیاولی)12 :9977 ،
روشهای حکمرانی نیز در دورههای مختلف زندگی بشر دستخوش تیییرا زیادی بوده اسـت
و هر حکومتی برای تحقق اهداف خود سیاستهایی را در پـیش مـیگرفتـه اسـت .امـروزه برخـی
نهادهای بین المللی ماننـد سـازمان ملـل و بانـک جهـانی بـرای تحقـق اهـدافی از جملـه توسـعه
اقتصادی ،سیاستهایی را برای حکمرانی در کشورهای مختلف پیشنهاد میکنند .در همین رابطـه،
کمیس ـیون اقتصــادی  -اجتمــاعی آس ـیا و اقی ـانو آرام ب ـرای توســعه پایــدار کشــورها مجموعــه
دستورالعملهایی با عنوان اصول حکمرانی خوب پیشنهاد داده است)Kioe Sheng, 2009: 1-3( .
جامعه اسالمی نیز در طول تاریخ حکومتهای مختلفی را به خود دیده اسـت .در ایـن
میان حکمرانی حضر علی با ترازی معصومانه ،در طول سـالهـای  96تـا  18هجـری
قمری ،از دیرباز مورد توجه پژوهشگران عرصه سیاسـتورزی اسـالمی بـوده اسـت .شـیوه
حکمرانی ایشان با توجه به جایگاه ویژه ایشان به عنوان امام اول شیعیان و خلیفـه چهـارم از
نظر اهل سنت و همچنین نزدیکی به دوره صدر اسالم بسیار حائز اهمیت است.
وی در ضمن مکاتباتی که با کارگزاران خود در گستره وسیع حکومـت اسـالمی داشـت،
اصول و سیاستهایی برای حکمرانی ابالغ میکـرده اسـت .شـناخت ایـن اصـول و میـزان
اولویت هریک از آنها نسبت به یکدیگر و همچنین اولو یت سیاستگذاری در راستای اجرای
هرکدام از آنها ،اهمیت بسیاری در درک درست خصوصیا و شاخصههای حکومت علوی
به عنوان یک حکومت در تراز دینی دارد .عالوه بر آن ،تحلیل این نامهها میتواند نشان دهد
اصول ابالنی حکمرانی توسط امام علی چه مقدار با اصولی که امـروزه بـرای حکمرانـی
کشورها مطلوب تلقی میشود اشتراک و تا چه اندازه اختالف دارد.
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پیش از این حکومتداری حضر علی از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته
است .یکی از این جنبهها اصول حاکم بر حکومتداری وی بوده است .مانند:
 رحـیم پــور ازنــدی ،حســن (« .)9906منشــور حکومــت دینـی در نهــج البالنــه»،پژوهشهای ارایاعث این ث ،آذر -اسفند ،شماره  59و .52
در این پژوهش به شاخصههای تمایز حکومت دینی و سکوالر مانند ،نشر معارف دینی،
ّ
حاکمیت بخشیدن به ارزشهای مسلم دینی ،اجرای کامل احکام و مقررا دینی در جامعه
پرداخته شده است؛ اما اینکه وظایف حاکمیـت اسـالمی تـا چـه انـدازه بـا حکومـتهـای
نیردینی اشتراک دارد مورد بررسی قرار نگرفته است.
 موالیی نیا ،عز الله و محمود رضا تـوکلی محمـدی« .)9909( ،تـأملی در اصـولاخالقی حکومت علوی» ،پژوهش نا ا علالی ،بهار و تابستان ،سال اول ،شماره .9
این مقاله با تمرکز روی نامه امام علی به مالک اشتر ،به بررسی اصول مربوط به انسان
دوستی و عدالت پرداختهاند؛ ولی در زمینه اصول حکمرانی دیگر و همچنین باقی نامههـای
امام علی در نهج البالنه پژوهشی انجام نشده است.
 عبیا  ،عاطی و علی مطوری (« .)9991عهدنامه مالک اشتر ،بازتاب مدیریت قرآنیدر نهج البالنه» ،درآنث کالثر ،تابستان ،شماره .61
پژوهشگران این مقاله از پژوهش خود نتیجه گرفتهاند ،نامه امام علی به مالـک اشـتر مشـتمل
بر یک منشور حکومتداری است و تطابق زیادی با آموزههای قرآنی دارد .اما اینکه دیگر نامـههـای
حکومتی ایشان نیز مشتمل بر اصول حکمرانی است یا خیر مورد بررسی قرار نگرفته است.
 یوسفی شیخ رباط ،محمد رضا و فهیمه بابـایی (« .)9991طراحـی مـدل حکمرانـیخوب بر اسا نامه مالک اشتر و مقایسه آن بـا اصـول حکمرانـی خـوب بانـک جهـانی»،
اداصاد این ث ،شماره .52-99 ،67
در این پژوهش با محور قرار دادن نامه  69نهج البالنه و مقایسه آن با نظریـه حکمرانـی
خوب نتیجه گرفته شده است که همان اهـداف حکمرانـی خـوب بـا سـاختار و شـیوههـای
متفاو توسط امام علی دنبال میشـده اسـت و نیـز توصـیه بـه تقـوا و عبودیـت دفعـا
متعددی در این نامه تکرار شده است و این توصیهها اثر زیادی در دفـع فسـاد در حاکمیـت
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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.
این تالشهای علمی و دیگر پژوهشها در زمینه اصول حکمرانی ،یا با رویکردی خاص
مثل اقتصاد یا مدیریت بوده ،یا در محدودهای خاص مثل یک یا چنـد نامـه از نهـجالبالنـه
انجام گرفته ،یا روشی متفاو برای آنها در پیش گرفته شده است ،مانند روش داده بنیاد کـه
رویکردی کیفی دارد .اما اینکه چه اصلی بیشتر تکرار شده و برای اجرای هر اصـلی اعمـال
چه سیاستهایی در اولو یت بوده است ،کمتر مورد بررسی قرار گرفتـه اسـت .تفـاو هـای
دیگر این پژوهش با برخی از مقاال پیشین استنباط بدون پیشفـر اصـول حکمرانـی از
متن نامهها است ،اگرچه در مرحله بعدی با اصول حکمرانی متداول مقایسههـایی صـور
گرفته است .روش این پژوهش تحلیل محتوا با رویکردی ّ
کمـی در گسـتره همـه نامـههـای
نهجالبالنه به کارگزاران است که در کمتر پژوهشی دیده میشود.
این پژوهش ،با بهرهگیری از روش تحلیل محتوا تالش کرده است تا پاسخی درخـور بـه
این پرسش دهد« :از آنجا که نامههای حضر علی به فرمانداران خود برای جهتدهـی
روند رفتار های بدنه حکومت به سمت حکومتی با تراز اسالمی بوده اسـت دربرگیرنـد چـه
اصولی و با چه اولویتهایی در فرایند حکومتداری است؟»
برای بررسی نامههای حضر علی به کارگزاران خود ،روش تحلیل محتوا به کار گرفتـه
شده است .این شیوه با ویژگیهای آمار محور ،موج مـیشـود نتـایج پـژوهش بـا کمتـرین
اثرپذیری از انگیزههای نهفته پژوهشگر ارائه شود و نتایج آن روایی بیشتری داشته باشد.
 .1مفهوم شناسی

اصطالح حکمرانی ،از دهه هشتاد میالدی فراگیر و متداول شد .حکمرانی بـه طـور عـام بـه
همه فرایندهای حکومت کردن مربوط میشود ،چه توسط حکومت باشد چه بـازار یـا یـک
شبکه .حکمرانی میتواند بر یک خانواده ،یک قبیله یا یک سازمان رسمی یا نیررسمی یا بر
یک قلمرو صور گیرد .همچنین حکمرانی ممکن است بر اسا قوانین ،هنجارها ،قدر
یا یک زبان باشد (.)Bevir, 2012: 1
در این پژوهش ،اصول حکمرانی ابالنی در یک حکومت که گستره قلمرو سرزمینهای
اسالمی در قرن اول هجری را در بر میگرفت ،مورد بررسی قرار گرفته است.
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بنابراین ،این اصول با اصول حکمرانی خوب که امروزه در ادبیا سیاسی جهان متـداول
است ،مقایسه شده است .در یکی از اسناد بینالمللی ،حکمرانـی خـوب بـه ایـن صـور
توصیف شده است:
حاکمیت خوب مشارک ی ،اجماعگ را ،مس ئولیتپ ذیر ،ش فا  ،پاس صگو ،م ؤثر و
کارآمد ،منصفانه و فراگیر است و از قانون پیروی میکند .این اطمینان را میده د
که فساد به حداقل میرسد ،نظ رات اقلی ته ا در نظ ر گرف ه م یش ود و ص دای
آس یب پ ذیرترین اف راد جامع ه در تص میمگی ری ش نیده م یش ود .همچن ین
پاسصگوی نیازهای کنونی و آینده جامعه است ).(Kioe Sheng, 2006: 1
 .2روش پژوهش

استفاده از روشهای تحلیل ّ
کمی در کنار روشهای کیفی برای پاسخ به سؤال این پـژوهش
که چه اصلی در اصول ابالنی حکومت حضر علی تأکید بیشتری داشته و چه مواردی
در اجرای هر کدام مهمتر بوده است ،میتواند راهگشا باشد .یکی از ایـن روشهـا ،تحلیـل

محتوا است.
«تحلیل محتوا »9به عنوان یک روش تحقیق ،یک نوع قرائت نظاممند از بدنه یـک مـتن،
ً
تصاویر ،یا نمادها است که لزوما برخاسته از دیدگاه مؤلف یـا بـه کـار برنـده آن نیسـت (3
ً
 .)Krippendorff, 2004:این روش قابلیت دارد در تحلیل متون دینی ،خصوصا با فن «تحلیل
محتوای مضمونی» به کار رود (جانی پور و شکرانی« .)99-29 :9992 ،تحلیل محتوا یک
روش تحقیق برای ایجاد استنتاجهای قابل تکرار و معتبر از یک متن یا هر موضـوع معنـادار
دیگری ،بـا اسـتفاده از مفـاد آن اسـت» ( .)Krippendorff: 90روش تحلیـل محتـوا ،بـه دو
رویکرد کیفی و ّ
کمی تقسیم میشود (ر.ک .رایف و جی فیکو 26 :9909 ،و Hsieh, 2005:
 .)Shannon, & 1278برخی از محققان برای به حداقل رساندن کاستیهـای احتمـالی هـر
یک از این دو رویکرد ،شیوهای تلفیقی از هـر دو الگـو پیشـنهاد دادهانـد ( Mayring, 2014:
 .)pp6-9در این پژوهش نیز از هر دو روش با تأکید بر رویکرد ّ
کمی استفاده شده است.
Content analysis

1.
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به کارگیری این روش در متون حدیثی این قابلیت را دارد که دستهبندی روایا با دقـت بیشـتری
انجام شود و فراوانی واژگان کلیدی ،قال های بیانی و همچنین موارد آنها مورد سنجش آماری قـرار
گیرد .همچنین میتوان از شرایط فرهنگی -اجتماعی جامعه زمان صدور آگاه شد و سـاختار حـاکم
بر مجموعه روایا را بررسی کرد (ر.ک .جانی پور و شکرانی.)69-95 :9992 ،
همه رو یکردها برای تجز یه و تحلیل محتوا نیاز به رونـدی تحلیلـی مشـابه ،متشـکل از
هفت مرحله کالسیک دارد؛ شامل تنظیم سؤالهای تحقیق که باید به آنها پاسخ داده شـود،
انتخاب نمونه برای تجز یه و تحلیل ،تعیین مقولههای مورد استفاده ،تشریح روند کدنو یسی،
اجرای فرایند کدنو یسی ،تعیـین میـزان روایـی و تجز یـه و تحلیـل نتـایج فراینـد کدگـذاری
(.)Lee Barker, & Emmert, 1989: pp197-217
در جایی که منبع مورد بررسی یک متن مکتوب باشد ،واحد بررسی آن میتوانـد کلمـه،
جمله ،عبار یا مضمون باشد.
در این مقاله ،نخست همه نامههای حضر علی به کارگزاران خود به جز نامههـایی
که به امرای لشکر نوشته شده بود از کتاب نهج البالنه جمع آوری شد .تعداد این نامهها که
بالغ بر  20عدد بود ،با توجه به روش تحلیل محتوا تجزیه گردید ،به ایـن صـور کـه مـتن
نامهها به عبار هایی که هر کدام میتوانست بیانگر یک اصل حکمرانی باشد تقسـیم شـد.
در میان برخی قسمتها با متنی واحد به بیش از یک اصل اشاره داشتند .فقرههای همه ایـن
نامهها در خانههای یک جدول 9قرار داده شد .تعداد این فقرهها به حدود  958مورد رسید.
موضوع اصلی هر کدام از نامهها بر اسا مطل کلی که متن به آن اشاره میکرد با تأکیـد
بر اصول حکمرانی استخراج شد و همزمان موضوع فرعی ،مطالبی را در برمیگیرد که با تأمـل
بیشتری از آن فقره قابل برداشت است ،بدون آنکه از ظهور اولیه آن فاصله گرفته شود.
سپس با بررسی موضوعهای اصلی و فرعی و در نهایت استخراج موارد مشترک و نزدیک
به هم 96 ،اصل حکومتداری کشف شد ،به طوری که موضوعهای اصلی و فرعی مربـوط
به هریک از  958فقره ذیل یک اصل قرار گرفت .هر دو موضوع اصلی و فرعی در برخـی از
 .9برشی از جدول در بخش  1-4آمده است.
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ً
فقرا به یک اصل مربوط بودند .در نهایت مجموعا  292موضوع اعم از اصـلی و فرعـی،
ذیل اصول استنباط شده از مجموعه آنها قرار گرفت.
پس از استخراج مقولهها و اصول ابالنی حکمرانی که به روش تحلیـل محتـوای کیفـی
صور گرفت ،مرحله تحلیل محتوای ّ
کمی آناز شد .به این صور که بـا شـمارش تعـداد
ً
دفعاتی که صراحتا به یک اصل خاص اشاره شده بود یا آن اصل از عبار های امام علـی
قابل برداشت بود ،دستهای از اطالعا ّ
کمی به دست آمد .همچنین حجم متن قسمتهای
مرتبط با هر اصل با نرم افزار اکسل اندازه گرفته شد .از این اطالعا برای تهیه نمودار میـزان
فراوانی پرداختن به هر اصل استفاده گردید .برای یافتن نتایج دقیقتر ،در برخی موارد نیر از
واحد عبار  ،از واحدهای دیگر مثل کلمه نیز برای تحلیل محتوا بهره گرفته شد.
از اینرو ،تحلیل دادههای ّ
کمی در وهله اول نشان میدهد امام علی در نامههای خود
چه مقدار بر هر مقوله تأکید کرده است .اما هر کدام از این نامهها ممکن است با توجـه بـه
شرایط زمان خود ،اقتضائا خاصی داشته باشـد .بنـابراین شـاید بررسـی تعـداد انـدکی از
نامه ها نتواند به درستی میزان اهمیت هر اصـل را نشـان دهـد ،ولـی در نظـر گـرفتن تعـداد
بسیاری از آنها که در طول حدود چهار و نیم سال حکومت در شرایط مختلف نوشـته شـده
است ،میتواند آمار خوبی در اینباره ارائه کند.
 .7یافتهها

حضر علی برای اداره حکومت خود به اصول و مبانی محکمـی پایبنـد بـود ،تـا حـدی کـه
باعث شد در شورای شش نفره ،به دلیل قبول نکردن پیشنهاد عبدالرحمن بن عوف مبنی بر بیعـت
بر اسا سیره خلفای پیشین (ابن جوزی9192 ،ق ،ج )977 :1در آن زمان به زمامداری نرسد.
ابعادی از اصول حکومتداری که فهم آنها نیاز به بررسی عمیـقتـر و تفسـیر مـتن دارد
کمتر در این پژوهش مورد تأکید بوده است و بیشتر به ابعادی از این اصول پرداخته شده کـه
از دادههای آماری قابل فهم است .اصول پانزدهگانه حکومتداری بـه دسـت آمـده بـا روش
فوق به صور زیر کدگذاری شده است:
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جدول ( .)1اصول حکمرانی ابالغی به کارگزاران

اصل کلی

اصل کلی

کد

کد

خدا محوری

A01

مبارزه با فساد و رفع زمینههای آن

A09

اصل عدالت و مساوا

A02

کاهش اختالف طبقاتی

A03

گسترش معنویت و اخالق و فرهن

A04

قانونمداری و ساختارمندی

A05

تقویت قدر اقتصادی جامعه
اصل اشراف اطالعاتی بر عملکرد
کارگزاران
آموزش حکمرانی در طول
زمامداری
آینده نگری بر اسا دادههای
موجود

A10

توجه به افکار عمومی و پاسخگویی به
مردم

A06

مردمداری

A07

به کار گیری درست نیروی انسانی
در مسئولیتها

ثبا سیاسی و تداوم حکومت

A08

مصلحت سنجی و در نظر گرفتن
اولویتها

A11
A12
A13

A14

A15

(منبع :یافتههای پژوهش)

برای دستهبندی قابل استفاده ،ایـن اصـول بـا اصـول حکمرانـی خـوب کـه اسـناد آن را
زیرمجموعههای سازمان ملل اعالم کرده است ،مقایسه و تطبیق صور گرفته است.
در این اسناد به هشت اصل اشاره شده است که عبارتند از :مشارکت ،حاکمیـت قـانون،
شفافیت ،پاسخگو یی ،اجماع محـوری و ایجـاد وفـاق عمـومی ،برابـری و همـه شـمولی،
اثربخشی و کارایی و مسئولیتپذیری .این هشت اصل با تعدادی از اصول پـانزدهگانـه ایـن
پژوهش به لحاظ اهداف کلی تطابق زیادی داشت ،9ولی اصـول حکمرانـی را کـه حضـر
علی ابالغ کردهاند م وارد دیگری را نیز در بر داشت .پانزده اصل حکمرانی اسـتنباط شـده
در این پژوهش به دو دسته اصول مشترک با اصول حکمرانی خوب و اصول خاص حکمرانی
علوی تقسیم شد .جدول زیر این تفکیک و فراوانی تکرار هر اصل را نشان میدهد:
 .9در این پژوهش هدف از مقایسه این دو دسته در حد مفاهیم کلی و میزان فراوانـی اشـاره بـه هریـک از آنهـا و
نتایج به دست آمده از دادههای ّ
کمی مد نظر بوده است و بررسی تفاو های مفهومی و الگووارهای از عهـده
این مقاله خارج است.

تحلیل مح وای نامههای امام علی به کارگزاران با محور اصول حکمرانی

11

جدول ( .)2تقسیم و تطبیق اصول حکمرانی در نامههای نهجالبالغه

اصول حکمرانی خوب
مشارکت

در نهج البالغه

27

مردمداری

27

حاکمیت قانون

5

قانونمداری و ساختارمندی

5

شفافیت

20

مبارزه با فساد و رفع زمینههای آن

96

اشراف اطالعاتی بر عملکرد کارگزاران

99

پاسخگویی

92

برابری و همه شمولی

21

اثربخشی و کارایی

57

مسئولیت پذیری

98

-

60

اجماع محوری و وفاق عمومی

اصول مشترک با حکمرانی خوب

فراوانی

اصول حکمرانی ابالغی

فراوانی

توجه به افکار عمومی و پاسخگویی
به مردم
عدالت و مساوا
کاهش اختالف طبقاتی
به کارگیری درست نیروی انسانی در
مسئولیتها
مصلحتسنجی و در نظرگرفتن
اولویت

92
99
6
29
7

اصول خاص حکمرانی علوی

آموزش حکمرانی در طول زمامداری

98

تقویت قدر اقتصادی جامعه

7

ثبا سیاسی و تداوم حکومت

5

آیندهنگری بر اسا دادههای موجود

1

خدا محوری

99

گسترش معنویت ،اخالق و فرهن

(منبع :یافتههای پژوهش)

16

 12پووه های سیاست اسالمی  /سال هش م  /شمارۀ هفدهم /بهار و تابس ان 2911

نمودار فراوانی دو دسته اصلی چنین است:
اصول خاص
حکمرانی علوی
%25
اصول مشترک با
حکمرانی خوب
%75

نمودار ( .)1فراوانی موارد مشترک و متفاوت اصول حکمرانی خوب و حکمرانی علوی
(منبع :یافتههای پژوهش)

آمار مندرج در این نمودار نشان میدهـد ،سـه چهـارم مـوارد ابالنـی حضـر علـی بـه
کارگزاران خود در نامهها ،حداقل در عناوین کلی با اصول حکمرانی خوب که امروزه بیشتر مـورد
توجه است ،همخوانی دارد و یک چهارم موارد ذکر شده در مکاتبا حکومتی که اصول عقیدتی
و معنوی هستند متفاو اند .با در نظر گرفتن اینکه همه این اصول میتوانند بر یکدیگر تأثیر گذار
باشند ،مثل تأثیر خدامحوری در کاهش فساد ،ولی به طور کلی از این نمودار مـیتـوان دریافـت
اصول حکمرانی ابالغ شده در حکومت دینی و نیردینی به مقـدار قابـل تـوجهی وجـوه مشـترک
دارند ،اگرچه ممکن است به لحاظ اهداف ،راهبردها و اولویتهای اجرایی تفاو داشته باشند.
با توجه به فراوانی بیشتر در ابتدا به بررسی دقیقتر اصـول مشـترک بـا اصـول حکمرانـی
خوب و سپس به اصول خاص حکمرانی علوی پرداخته خواهد شد.
 .1-3اصول مشترک با حکمرانی خوب
 .1-1-3اصل عدالت

یکی از اهداف اصلی پیامبران الهی اقامه عدل و قسط است .این هدف در این آیه از قرآن به
روشنی بیان شده است« :لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکتابَ وَ الْمیزانَ لِیقُومَ النَّاا ُ

بِالْقِسْط( »...حدید)26 :؛ قسط همان بهرهای است که یک فرد به عـدل بـه دسـت مـیآورد.
(ران اصفهانی9192 ،ق)578 :
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عدالت ،موضوعی نیست که به خودی خود در ذهنهای مردم ،کهنه یا فراموش شود .برخـی
صاح نظران معاصر در همین رابطه معتقدند ،عـدالت نخسـتین فضـیلت نهادهـای اجتمـاعی
است و به قدری اهمیت دارد که اگر قوانین و نهادها فارغ از اینکه چه میزان کارآمد و سازمان یافته
هستند ،اگر ناعادالنه باشند ،باید اصطالح یا کنار گذاشته شوند( .رالز)92 :9907 ،
علی حداقل هفده بار با عبار های گوناگون به ایـن اصـل اشـاره کـرده یـا بـه ابعـاد
مختلف آن پرداخته است .در جدول زیر مطالبی کـه دربـاره اصـل عـدالت در حـوزههـای
مختلف بیان شده ،آمده است:

جدول ( .)3اصل عدالت به همراه فراوانی حوزههای عدالت

اصل

فراوانی
حوزه

فراوانی
حوزه
نامه

سهم یتیمان و بیوه زنان از بیتالمال 19

اقتصادی

در نظرگرفتن سهم همه اقشار
جامعه و تخصصها

69

ادای حقوق همه اقشار توسط
حاکم

69

 5زمینه عدل و انصاف در معامال
و جلوگیری از احتکار

69

اصل عدالت
قضایی

تساوی حق افراد ساکن مکه و نیر
برای سکونت

57

گرفتن بدون واهمه حق ناتوان از
قدرتمند

69

نهی شدید از ریخته شدن خون به
9
ناحق
پرداخت دیه در صور قتل یا
شالق خطا

27
عدالت در نگاه به مردم

15

تساوی نداشتن نیکوکار و بدکار 69
دادن حق هرکس با توجه به
عملکردش
فرهنگی و سیاسی

پرهیز از اختصاص منافع به خود
در اموال عمومی

69

نامه

مفاهیم

مفاهیم

69

ایجاد عدالت و دوستی بین مردم
 9مهمترین دلخوشی زمامداران

69

ارزش دادن به کار افراد بر اسا
کارآمدی و نه جایگاه

69

ً
رعایت حق و عدالت خصوصا
69
در مورد نزدیکان

69

عاقبت رعایت حق بهتر از
رضایت نزدیکان

69

69

اولویت اجرای عدالت بر جل
حمایتهای اجتماعی از حکومت

78

(منبع :یافتههای پژوهش)
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حوزه های اصل عدالت
اقتصادی
%33

قضایی

فرهنگی و
سیاسی
%50

%17
نمودار ( .)2مقایسه فراوانی اشاره به عدالت و مساوات
(منبع :یافتههای پژوهش)

این نمودار نشان میدهد ،پرداختن به ابعاد عدالت در حوزه سیاست و فرهن نسبت بـه
حوزههای اقتصادی و قضایی ،سهم بیشتری را در مکاتبا داشته است .ایـن امـر مـیتوانـد
بیانگر اولویت آن برای تحقق عدالت در حوزههای مختلف باشد.
همچنین با بررسی آماری دیگری معلوم میشود در خالل نامهها حـداقل ده بـار دربـاره
انصاف و سیزده بار در باره عدالت سخن به میان آمده که  72درصد از آنها در نامه به مالـک
اشتر است .9این ارقام نشان میدهد متن نامهها زمینهساز ایجاد گفتمان عـدل و انصـاف در
ذهن کارگزاران حضر علی بوده است.
 .2-1-3اصل کاهش اختالف طبقاتی

اسالم مالکیت افراد بر اموالشان را محترم می شـمارد و مـالی را کـه از راه تـالش بـه دسـت
میآورند به رسمیت میشناسد؛ «وَ أَنْ لَیسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعى» (نجم)99 :؛ اما نمـیپـذیرد
که اموال در دست عدهای خاص دست به دست شود و شکاف طبقاتی ایجاد گردد .به عنوان
مثال یکی از مصارف «فی » کمک به افراد ناتوان است تا منحصر در میان ثروتمندان نباشد
(حشر.)7 :
 .9اعداد با شمارش مادههای «نصف» و «عدل» در معانی مرتبط به دست آمده است.
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حضر علی در سایه عدالت به این مطلـ توجـه داشـت و یکـی از اصـولی کـه از
نامههای وی به کارگزاران خود قابل برداشت است ،اصل کاهش اختالف طبقاتی است .وی
حداقل پنج بار و در خالل سه نامه به آن اشاره کرده است (نامههای  69 ،16و .)57
بیشترین تأکید او به این اصل در نامه ایشان به عثمان بن حنیف دیده میشود ،زمانی که
وی در مهمانی شرکت کرده بود که فقط خواص بدون حضور اقشار نیازمند دعـو بودنـد.
این تعداد تکرار در یک نامه میتواند بیانگر این باشد که شرکت در مجالس نیرعمومی برای
مسئوالن زمینهساز ایجاد اختالف طبقاتی در جامعه است.
اشارا حضر علی به این اصل مربوط به سطح زندگی شخص حاکم 18 ،درصـد
است که نشانگر تأکید بیشتر وی به رعایت این مسئله برای تحقـق اصـل کـاهش اخـتالف
طبقاتی است.
 .3-1-3ثبات سیاسی و تداوم حکومت

ثبا سیاسی یکی از پیششرطهای اساسی بازسـازی اقتصـادی و توسـعه ،داشـتن ثبـا و
امنیت سیاسی است (کتابی .)09 :9975 ،در نامههای حضر علی به کارگزاران خـود،
حداقل شش بار به این مؤلفه حکمرانی اشاره شده است؛ یک بار در نامه  16و پـنج بـار در
نامه  69نهج البالنه .نامه اخیر پیش از عزیمت مالک اشتر به مصر تنظیم شده اسـت .ایـن
مقدار تمرکز بر این مطل  ،میتواند نشـان از حساسـیت حکومـت علـوی در آن سـرزمین
باشد .شهاد محمد بن ابیبکر در مصر و نرسیدن مالک به آنجا میتواند شاهد دیگری بر
این نکته باشد.
به نظر میرسد تکرار نشدن زیاد این اصل در نامهها به این دلیل بوده که برای اداره امـور
حکومت در آن زمان ،نیازی به توجه ویژه به حفظ اصـل حکومـت توسـط کـارگزاران نبـوده
است و آن هم میتواند به دالیل مختلف ،مثل اقبال زیاد مردم به خالفت علی در ابتـدای
حکومت باشد.
به نظر میرسد حضر علی ثبا حکومتها را چه پیش از رسیدن به قـدر و چـه
پس از آن به عنوان یک اصل همیشگی قبول داشت .او معتقد بـود« :مکـان زمامـدار دیـن و
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حکمران مملکت مانند رشته مهره است که آن را گرد آورده به هم پیوند مینماید ،پـس اگـر
رشته بگسلد مهرهها از هم جدا شده پراکنده گردد ،و هرگـز همـه آنهـا گـرد نیامـده اسـت»
(فیض االسالم اصفهانی ،9979 ،ج.)116 :9
وی با اینکه به شد از وقایع مربوط به خالفت بعـد از رحلـت رسـول اکـرم اظهـار
ناراحتی میکرد (ر.ک .خطبه  )9ولی برای پایداری حکومت خلفای پـیش از خـود پـس از
استقرارشان از هیچ تالشی فروگذار نکرد .حضر علی بارها در امور مختلف بـه خلیفـه
دوم مشور

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

لهلک لمر» (ابن أبی الحدید9181 ،ق ،ج 90 :9و کلینی9187 ،ق ،ج .)121 :7او حتی به
رنم مخالفت شدید مردم با خلیفه سوم ،به دفاع از او پرداخت تا حـدی کـه بـه ابـنعبـا
گفت« :به خدا قسم به اندازهای از او دفـاع کـردم کـه ترسـیدم آلـوده بـه گنـاه شـده باشـم»
(خطبه .)218
 .4-1-3اصل قانونمداری و ساختارمندی

قوانین مناس در هر کشوری میتواند یک عامل مهم برای حفظ منافع مردم و کشور باشـد.
ً
اما مسئله مهمتر ضمانت اجرایی و پایبندی افراد جامعـه خصوصـا کـارگزاران حکومـت بـه
قانون است؛ وگرنه بهترین قوانین نیز نمیتواند جامعه را به سمت سعاد سوق بدهد.
حکومت حضـر علـی هـم از ایـن قاعـده مسـتثنی نبـود .رعایـت قـانون و حفـظ
ساختارهای اعمال قدر  ،از اصول مورد اشاره حضر علی در مکاتبـا رسـمی بـوده
است که حداقل شش بار مورد تأکید قرار گرفته است (نامههای  99، 6و .)69
 .5-1-3اصل مبارزه با فساد و رفع زمینههای آن

فساد در لیت به معنای خروج از اعتدال ،چه کم و چه زیاد باشد و متضاد آن َصالح است و
در مورد نفس ،بدن و اشیای خارجی به کار میرود (ران اصفهانی9192 ،ق .)595 :ولی
امروزه فساد در اصطالح به سو استفاده از قدر واگذار شده برای منافع شخصـی تعریـف

میشود و مسائل مختلفی از جمله رشوه ،تعار
در بر میگیرد (.)DiPiazza, 2008: 3

منافع ،اخاذی ،اختال و کالهبرداری را

تحلیل مح وای نامههای امام علی به کارگزاران با محور اصول حکمرانی

11

حضر علی حداقل پانزده بار در نامههای خود به کـارگزاران ،در مـورد فسـاد مـالی
نکاتی را گوشزد کرده است .همانطور که در جدول ( )1مالحظه میشود ،دو سوم موارد بـه
دست آمده ،مربوط به پیشگیری از وقوع فساد است و یک سوم آنهـا مربـوط بـه برخـورد یـا
توبیخ افراد متخلف است .با توجه به این توزیع آماری ،رفع زمینههای فساد نمود بیشتری در
نامههای حکومتی داشته است.

جدول ( .)4اصل مبارزه با فساد به تفکیک کیفری و پیشگیرانه

سیاستهای کیفری

مبارزه با فساد و رفع زمینههای آن

سیاستهای پیشگیرانه

اصل سیاست فراوانی

98

6

مفاهیم

نامه

تهدید به مجازا سخت در برابر خیانت به بیتالمال

28

از بین بردن بستر سو استفاده از حاکم با نگاه یکسان

27

خیانت در بیتالمال موج خشم خدا و عصیان از امام

18

رفع زمینه فساد با نگاه مساوی

15

تأمین معیشت قضا برای پیشگیری از نفوذپذیری

69

تأمین حقوق کافی کارگزاران برای پیشگیری از خیانت

69

ایجاد سازوکار احسا ناامنی برای خیانت در امانت در سطح کالن

69

ویژهخواری در نهایت موج سقوط و بیآبرویی

69

نظار مستمر بر تنظیم بازار

69

واگذاری نکردن امتیاز خاص به نزدیکان و از بین بردن زمینه آن

69

تهدید به مجازا در برابر خیانت به بیـتالمـال و دسـتور بـه برگردانـدن
اموال

19

توبیخ شدید مصقله به علت تقسیم فی بین خویشاوندان

19

توبیخ خیانتهای پسر عمویش

19

شد عمل در مورد خائن به بیتالمال

19

مجازا احتکارکنندگان

69

(منبع :یافتههای پژوهش)

البته به این نکته هم باید توجه داشت که یکی از نتایج اعمال مجازا در اسـالم عـالوه
بر تأمین سالمت و صیانت از مردم و برقراری نظم ،عدالت و امنیت ،پیشگیری از وقوع جرم
است (گلدوزیان.)97 :9996 ،
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 .6-1-3اصل تقویت قدرت اقتصادی جامعه

قدر اقتصادی یکی از عوامل مهم قوام یک جامعه است؛ چرا که ترکی منـابع درآمـدی و
هزینههای حکومت نقش مهمی در ساختار اقتصادی یک واحد سیاسی و سیاست عمـومی
آن در جامعه خود و جوامع دیگر دارد (مصلی نژاد.)929 :9991 ،
حضر علی برای کمک به اقتصاد سرزمین اسـالمی بـه کـارگزاران خـود دسـتوراتی
میداد که تعدادی از آنها که از نامهها به تفکیک اقداما مستقیم و نظارتی اسـتخراج شـده
در جدول زیر آمده است:

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

اقداما نظارتی

تقویت قدر اقتصادی جامعه

اقداما مستقیم

اصل نوع اقداما فراوانی
2

6

مفاهیم

نامه

امور نظامی از اولویتهای تخصیص بودجه

69

تأمین معیشت نظامیان برای جهاد بهتر

69

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

69

لزوم متمرکز نکردن سرمایهها به منظور آبادانی زمین

69

تجار و صنعتگران موج راحتی و آسایش مردم

69

نظار مستمر بر تنظیم بازار

69

اقتصاد و امور قضایی از مهمترین خدما مورد نیاز مردم

69

(منبع :یافتههای پژوهش)

این نوع تفکیک نشان میدهد ،حدود  78درصد دسـتورا حضـر علـی در مـورد
ابعاد تقویت قدر اقتصادی سرزمینهای اسالمی ،از جنس اقداما نظـارتی مثـل تنظـیم
بازار ،توجه به تولید کنندگان و تأمین امنیـت فعالیـت اقتصـادی از طریـق خـدما قضـایی
است 98 .درصد باقی مانده هم مربوط به امور نظامی است که تصدی آن به طور مستقیم به
دست حکومت بوده است .بنابراین به نظر میرسد ،عامل اصلی قدر اقتصادی ،در زمـان
حکومت علوی فعالیتهای اقتصادی خود مردم بود.

تحلیل مح وای نامههای امام علی به کارگزاران با محور اصول حکمرانی

11

 .7-1-3اصل اشراف اطالعاتی

اداره حکومت بر یک سرزمین وسیع بدون داشتن اطالعا دقیق از وقایع مختلف و عملکـرد افـراد
نمیتواند به صور مطلوب انجام بگیرد؛ زیرا مسئوالن هر مقدار هم کـه بـا درایـت باشـند ،بـدون
آگاهی الزم از اوضاع و احوال ،قادر به گرفتن تصمیمهای کارآمد و متناس نخواهند بود.
با بررسی  27نامه رسمی مبادله شده بین حضـر علـی و منصـوبانش ،در ده نامـه،
یعنی  97درصد آنها ،مسائل مربوط به اخبار و اطالعا مطرح شده اسـت و سـرآناز اکثـر
َ
ً
این نامهها اعالم وصول یک گزارش از منابع مختلف خصوصا با لفظ « َبلینی »...است.
در نامههای حضر علی به کارگزاران خود ،حداقل چهارده بار بـه ابعـاد مختلـف ایـن
اصل اشاره شده است .دستهای از آنها به افراد و مسائل بیرون از بدنه حاکمیت ،مثل اطالعا
مربوط به اقوام ،قبیلهها ،شخصیتها ،مکانها ،تحرکا دشمن و نیره برمیگردد و دسته دیگر
به اطالعا مربوط به درون بدنه حاکمیت مثل کارکنان و مسئوالن مربوط میشود.
جدول ( )6اصل اشراف اطالعاتی به تفکیک نوع اطالعات

موارد خارج از بدنه
حاکمیت

اصل اشراف اطالعاتی

بدنه حکومت

اصل نوع اطالعا

نامه
مفاهیم
فراوانی
90
خبر درشتی با بنیتمیم توسط عبدالله بن عبا
رسیدگی به گزارشهای مردمی در مورد عملکرد کارگزاران 99
28
نظار جدی بر کار کارگزاران در امور مالی
91
اطالع از حاال روحی عامل
9
18
اطالع امام از تخلفا
79
خبر خیانت و دنیاطلبی منذر
19
خبر خیانت در بیتالمال
16
خبررسانی دقیق به امام در مورد مراوده کارگزار
69
خائن بودن سخنچین در میان اطرافیان
داشتن جاسو در میرب ،اطالع از اوضاع شام ،توصیف شامیان 99
99
خبر حرکت عدهای از شامیان دنیاپرست به سوی مکه
18
لزوم داشتن نیروهای اطالعاتی در همه مراکز
6
69
جاسو گماردن و کنترل نامحسو
78
خبر پیوستن عدهای به معاویه

(منبع :یافتههای پژوهش)
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حدود 58درصد از موارد جدول ،مربوط به مسائل بدنه حاکمیت اسـت کـه بیشـتر
آنان معطوف به تخلفا فرمانداران است .این امر عالوه بر اهمیـت چنـین دادههـایی،
نشان می دهد اشراف اطالعاتی بر عملکردشان بعـد از انتصـاب آنـان بـا قـدر ادامـه
داشته است که موج نظار و پیگیری دقیق تخلفـا و خیانـت هـای احتمـالی آنـان
شده بود.
ّ
در ثانی تعد د این موارد نشان می دهد ،خبررسانی به حاکم در مورد بدنه حاکمیت،
از طریق منابع متعددی بوده که خود م سئوالن از آنها اطالع نداشتند یا اینکه ساز و کار
انتقال اطالعا به گونهای طراحی می شد که امکان پنهان کاری را از فرمانداران سـل
کرده بود.
 .8-1-3اصل آموزش حکمرانی در طول زمامداری

امروزه سیاست و حکمرانی به صور یک علـم شـناخته مـیشـود و بـه عنـوان یـک رشـته
تحصیلی در سطوح عالی و در مراکز علمی جهان ،آموزش داده میشـود .برخـی معتقدنـد
آموزش در این حوزه ،باید در قال ایدئولوژی و ارزشهای مشخص و پذیرفته شده صور
بگیرد (عبدالحسینزاده و عبدالحمید.)95 :9997 ،
حضر علی نیز عالوه بر شأن حاکمیـت در مکتـ اسـالم ،بـه عنـوان معلـم امـت
(طبرسی9189 ،ق ،ج )999 :9هم شناخته میشدند .تعلیما او به آحـاد جامعـه اسـالمی
به موضوعا اخالقی ،اعتقادی و فقه فردی محدود نمیشد ،بلکه در مقولـههـای دیگـر از
جمله مدیریت و شیوه درست حکمرانی تعالیم زیادی دارد که تعدادی از آنها در مکاتبا در
دستر است .بس یاری از نکـا آموزشـی قابـل برداشـت در ایـن زمینـه در اصـول دیگـر
حکومت داری مطرح شده است ،ولی عالوه بر آنها نکا دیگری هم وجود دارد که بالغ بـر
سی مورد است.

تحلیل مح وای نامههای امام علی به کارگزاران با محور اصول حکمرانی

11

جدول ( .)7اصل آموزش حکمرانی به تفکیک مفاد آموزش

اصل مفاد فراونی

مفاهیم
بهرهگیری از عقل برای شناخت
حق

نامه مفاد فراونی
59

دانشافزایی کافی توسط کارگزاران 16
69

اصل آموزش حکمرانی در طول زمامداری

بخل ،تر و حرص موج
سو ظن به خدا
نزدیک نکردن افراد بدسابقه در
حکومتهای پیشین
95

69

7

شناسایی و کنترل نقاق در
جامعه

27

اقامه دین

15

حفاظت از مرزها

15

دریافت خراج ،جهاد با
دشمن و عمران

69

توجه به نقش نظامیها در
امنیت

69

نقش منشیان امور اداری،
قضا و حقوقدانان در قوام 69
نظام مالیا و ارتش

69

سختگیری در مواقع ضروری 15

توجه به نقش اصناف و
صنعتگران در رفع
نیازمندیهای جامعه

69

69

شیوه مقابله با دشمنان

91

صالبت در برابر دشمنان

16

ابقای سنتهای نیک گذشتگان 69
مشور با دانشمندان و
متخصصان

شیوه انتخاب فرماندهان نظامی 69
صله رحم

90

شجاعت در برابر ستمگران 16

فدا نکردن امور کوچک

69

صلح در صور صالح با
رعایت احتیاط

69

وفای به عهد و امان در مورد
دشمن

69
69
59

انجام کارهای روزانه در همان وقت 69

سیاست خارجی

نکا رفتاری ،نگرشی و عقیدتی در مدیریت

ضرور تطبیق قوانین با منابع
دینی و رفع تنازعا با قوانین 69
اسالم

وظایف حکومت

اقتدا به حکومتهای عادل و
پیامبر و علی در امور
مختلف

مفاهیم

نامه

7

پرهیز از عجله و انجام امور در
وقتآن

69

کیاست در زمامداری

99

محکم بستن معاهدا بدون
دوپهلو بودن

احسان به مردم

90

نشان دادن اقتدار در مقابل
دشمن

(منبع :یافتههای پژوهش)
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این نکا آموزشی در  9نامه از  20نامه یافته شد .تعدد این موارد میتوانـد نشـان دهنـده
جنبه آگاهی بخشی و آموزشی نامهها باشد .حضر علی به انتخـاب افـراد مناسـ بـرای
حکومت اکتفا نمیکرد؛ بلکه برای این که افراد دارای منص بتوانند به بهترین وجـه بـه انجـام
وظایف خود بپردازند در طول زمان خدمت افراد بـه دانـشافزایـی و آگـاهی بخشـی بـه آنـان
میپرداخت .حدود  68درصد موارد ،از نامه  69نهج البالنه برداشت شده است .ایـن توزیـع
ً
احتماال میتواند بیانگر اهمیت آگاهی بخشـی پـیش از بـه دسـت گـرفتن مسـئولیت ،نیـاز و
ظرفیت باالی شخص مالک اشتر یا حساسیت ویژه زمامداری مصر در آن زمان باشد .به نظـر
میرسد تشخیص صحت هرکدام از این تحلیلها نیاز به قرائنی بیش از دادههای آماری دارد.
 .9-1-2اصل آیندهنگری و عالج امور پیش از وقوع

از لوازم مدیریت صحیح ،آن است که پـیش از هـر کـار جوانـ آن و عواقـ اقـدام بـه آن
ارزیابی شود ،برپایه برنامهای مشخص و آیندهنگری تصمیمگیری شود و نیروهـا و امکانـا
به کار گرفته شود (دلشاد تهرانی.)980 :9995 ،
حضر علی آینده نگری را پیش از آناز حکومت با نشان دادن حساسـیت نسـبت بـه
تیییر سنتها و رویههای اشتباه نشان داد به طوری که به خـاطر آن حتـی از حکومـت هـم
چشم پوشی کرد( .العسکری9192 ،ق )905 :و در دوران حکومت خود سعی کرد با آگاهی
بخشی به کارگزاران و دادن اطالعا مورد نیاز به آنان این اصل را محقق کند .برخی از ایـن
موارد در جدول زیر آمده است.

جدول ( .)8اصل آیندهنگری و عالج امور پیش از وقوع

مفاهیم

اصل
داشتن برنامه برای سالهای آینده

نامه
99

آیندهنگری و شناسایی زمان بحران و اقدام مقتضی قبل از وقوع بحران و آگاهی دادن به مردم

96

عالج امور جابهجایی کارگزاران در شرایط مختلف

12

پیش از وقوع ضرور برنامههای کوتاه مد در کنار برنامههای بلند مد

69

روشنگری حکومت در مواقع بحرانی آینده مثل جن جمل

59

(منبع :یافتههای پژوهش)
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 .11-1-3اصل به کارگیری درست نیروی انسانی در مسئولیتها

مناص حکومتی در دوره زمامداری حضر علی دائمی نبود ،بلکه با توجـه بـه شـرایط
افراد یا اوضاع و احوال سرزمین اسالمی ،ممکن بود تیییراتی کند یا حتـی خاتمـه یابـد .در
نامههای حکومتی حداقل  26مطل از نکتههای مربوط به چگـونگی بـه کـارگیری نیـروی
انسانی سخن به میان رفته است.

جدول ( .)9اصل به کارگیری درست نیروی انسانی

مفاهیم

اصل

نامه

نص محمد بن ابیبکر برای لشکر مصر

مفاهیم

 27با روحیه ایثار بودن مسئول نظامی

بهــرهگیــری از نیروهــا در ش ـرایط مختلــف بنــا بــه
توانمدیهای به دست آمده یـا آزاد شـدن نیروهـای 91
توانمند

قاضی تـراز حکومـت اسـالمی :سـعه صـدر،
حقمداری ،استداللی بودن ،حوصله

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

به کارگیری درست نیروی انسانی در مسئولیت ها

خیرخواهی مالک و سرسختی او با دشمنان

91

عامل خوب بودن کسی مثل محمد بن ابیبکر 96
اطمینان به وفاداری محور انتصابها

واگــذاری امــور امنیتــی و محرمانــه بــه اف ـراد
امانتدار
انتخاب کارگزاران با دقت و بدون هوا و هـو
از میان مجربها و خانوادههای خوشسابقه

 19مسئوالن قراردادها باتخصص کافی و تعهد

تحوال درون سازمانی و زماندار بودن مسئولیتها  12گزینش منشیان با آزمایش
 12انتخاب منشیان با توجه به میزان توانایی

تشکر از امانتداری و حسن والیت

69

واگذاری والیت مصر به مالک اشتر
انتخاب نکردن مشاوران از افراد بخیـل ،ترسـو و
حریص
انتخــاب فرمانــدهان نظــامی از میــان صــابران،
رئوفان و مقتدران
گزینش نکردن مسـئوالن ردهبـاال از میـان افـراد
بدسابقه مگر به ضرور
انتخــاب کــارگزاران از میــان اف ـراد متخصــص،
صادق و پاکدامن

69
69
69
69

توبیخ شدید کمیل به علت جلوگیری نکردن از
حمله و نار دشمن
توبیخ به خاطر بیلیاقتی در انجـام وظـایف و
دفاع
توجه به حسـن ظـاهر و شـرایط اجتمـاعی در
انتصاب
عدمصالحیت تصدی امور توسط خائن و دنیا
طل

(منبع :یافتههای پژوهش)

نامه
69
69
69
69
69
69
69
69
59
59

79

79

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

موارد بسیار اشاره به جوان این اصل ،آن هم در خالل  0نامه بیانگر این است که یکـی
از محورهای مهم مکتوبا رسمی آن زمان ،عـزل و نصـ هـا توسـط حـاکم ،بیـان شـیوه
انتخاب افراد به فرمانداران و اهمیت آن در حکمرانی بوده است.
 .11-1-3اصل مصلحت سنجی و اولویتبندی

یکی از چالشهای هرحکومتی تعیین اولویتهاست .یک حاکم موفق حاکمی است که در
شرایط گوناگون بتواند بین ّ
اهم و مهم یا بد و بدتر ،انتخاب درستی باشد .حضـر علـی
حداقل شش بار به طور جزئی اولویتها و مصالح را به کارگزاران خود هم گوشزد میکـرد؛
سه بار در نامه  ،99یک بار در نامه  12و دو بار در نامه .69
موارد مهمی از رعایت اولویتها توسط حضر علی در طول زندگی سیاسی ایشـان
ً
وجود دارد .مثال با اینکه یکی از مهمترین اهـداف حکـومتش اجـرای عـدالت بـود و شـیوه
َْ َ َ
ْ
َ َْ
اع أ ْم ُاْ
قضاو شریح را قبول نداشت ،ولی به او میگوید« :اق ٍِ ِل َما ک ْنت تق ِضای َح َّتای یجت ِم
َّالن ِاس» (ثقفی ،9996 ،ج )929 :9لفظ «حتّ » نشان میدهد که وی به طور موقت به مـردم

اجازه داده تا به عاد های قبلی خود در امور قضایی ادامه دهند تا زمانی که امـور بـه سـر و
سامان برسد و شیوه کار تیییر کند (ابن أبیالحدید9181 ،ق ،ج.)959 :99

 .12-1-3اصل مردمداری

افراد مسئول در حکومت امکان دارد در دوره مسئولیتشان به دالیل مختلف مثـل مسـائل
امنیتی ،تراکم امور اجرایی یا درک نکردن ضرور ارتباط مستقیم با مردم ،رفته رفته از تـوده
افراد جامعه فاصله بگیرند .این اتفاق زمینـهسـاز کـاهش همـدلی بـین مسـئوالن و مـردم و
همچنین کاهش اطالعا میدانی مسئوالن از مسائل و مشکال جاری شود.
یکی از اصولی که حضر علی در تعامال خود با کارگزارانش بیش از  27بار بـه آن اشـاره
کرده است ،مردمداری و ارتباط چهره به چهره با مردم بود .میزان بـاالی تـذکر و تکـرار جوانـ ایـن
اصل عالوه بر این که بر مردمی بودن حکومت علوی داللت دارد ،میتواند نشـانگر ایـن باشـد کـه
ً
ً
اوال ارتباط مستقیم با مردم توسط کارگزاران برای حضر علی اهمیت ویژهای داشته اسـت؛ ثانیـا
ارتباط نداشتن درست و کافی بین مردم و مسئوالن یک مشکل متداول در آن زمان بوده است.

تحلیل مح وای نامههای امام علی به کارگزاران با محور اصول حکمرانی
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جدول ( .)11اصل مردمداری

اصل

نامه

مفاهیم

مفاهیم

نامه

توجه به مواضع پذیرش تبلییا سو در مناطق کشور  90نقش همه اقشار در قوام امور جامعه

69

ایجــاد ســاز و کــار تبلییــی جهــت نشــان دادن رأفــت شکلگیری ارگانهـای مسـئول بـرای شناسـایی
90
نیازمندان و کمکهای مختلف به آنها
حکومت نسبت به مردم

69

مردمداری

توجه به ویژگیهای قومی و قبیلهای در مناطق مختلف  90توجه حکومـت بـه اسـتحکام نیروهـای نخبـه و
تأثیرگذار به گونهای که در فرایند حکومـتداری 69
29
نهی از تکبر در برابر مردم
کمک کنند
توجه به اقشار ضعیف مثل بیوهها و ناتوانان

 29تمجید از کارهای نیک مردم در هر مقامی

69

نافرمانی مردم برای جهاد عامل شکست

 96نیکی نسبت به تاجران و صنعتگران

69

پشتیبانی مردم از حکومـت از ارکـان اولیـه مانـدگاری
حکومت

 96اطالع از وضع مردم

69

مالیمت و فروتنی با مردم

مالقــا بــا فقــرا و نیازمنــدان بــدون حضــور
16
محافظان

69

توجه به روحیا مردم در اجرای امور دینی مثل
معیار قضاو مردم درباره کارگزار اعمـال و خـدما
69
نماز
اوست

69

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

 69حضور میان مردم برای درک صحیح مسائل

69

اولویت دادن به توده مردم در برابر خواص

عذرخواهی آشـکار از مـردم در صـور گمـان
69
مردم به ستم

69

تجسس نکردن در حریم شخصی مردم و عی جـویی نهی از منت گذاشـتن در بـرار احسـان و خلـف
69
وعده
نکردن
برنامههای منظم مالقا های رودر رو بـا اقشـار
57
69
رفع کینه دیگران و زمینه کینه جویی
جامعه
69

ایجاد خوشگمانی در مردم

 69دوری از خشم در برابر مردم

75

(منبع :یافتههای پژوهش)

 . 13-1-3اصل توجه به افکار عمومی و پاسخگویی به مردم

در ادبیا سیاسی برای قدر سه مؤلفه در نظر گرفته میشود :عامل قدر  ،تابع قدر و هدف
قدر  .در این بیان ،عامل قدر که حاکم است ،با ابزارهایی که در اختیـار دارد ،تـابع قـدر را
که مردم باشند ،به سمت هدف قدر رهنمون میسازد (میر احمدی.)29 :9992 ،
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حکومتها ولو قوی باشند ،اگر فقط از قدر سخت استفاده کنند ،پایدار و مؤثر نخواهند بـود،
پس برای تأثیرگذاری ماندگار باید قدر نرم خود را افزایش دهند (عسگری.)62 :9909 ،
حضر علی با اینکه به عنوان یک فرد بر مردم حکومت میکرد ،ولی به نوعی اعمال
قدر می کرد که تابعان قدر او یعنی مردم ،احسا استبداد نکنند .برای ایـن منظـور وی
برای مردم جایگاه ویژهای قائل بود و سیاستهایی را در راستای توجـه بـه افکـار عمـومی و
پاسخگویی به مردم ،اعمال میکرد .بیش از  08درصد نکتههای یافته شده مربـوط بـه ایـن
اصل ،در نامههای  27و  69قرار گرفته است .اولی خطاب به محمد بن ابـیبکـر اسـت در
زمانی که به حکومت مصر گمارده شد و مخاط دومی مالک اشتر است کـه او هـم بـرای
والیت مصر فرستاده میشد و هر دو این نامهها برای ابتـدای مسـئولیت ایـن دو تـن اسـت.
تراکم این نکا می تواند حاکی از حساسیت برخورد با افکار عمومی در سرزمین مصـر بـه
طور خاص و همچنین ابتدای والیت یک حاکم در موقعیت جدید به طور عام باشد.
جدول ( .)11اصل توجه به افکار عمومی و پاسخگویی به مردم

اصل

توجه به افکار عمومی و پاسخگویی به مردم

مفاهیم

نامه

اصل رأفت عمومی

99

توصیه به گشادهرویی و تواضع

27

مخاط قرار دادن مردم و حاکم در نامه

27

ساده زیستی حاکم اسالمی الگویی برای مردم
ً
اهمیت افکار عمومی خصوصا در برخورد ابتدایی

16
69

زمینهسازی اطاعتپذیری مردم با طی نفس با دوری از زورگویی

69

توده مردم تکیهگاه حاکم در زمانهای سخت

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

اعتماد عمومی سرمایهای برای دوران سختی

69

عذرخواهی آشکار از مردم در صور گمان مردم به ستم

69

(منبع :یافتههای پژوهش)
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 .2-3اصول خاص حکمرانی علوی
 .1-2-3اصل خدامحوری

حضر علی عالوه بر اینکه حاکمی سیاسی بود ،به عنوان خلیفه پیامبر اسالم ،رهبری
دینی هم محسوب میشد .داللیـل او بـرای قبـول حکومـت بـه گفتـه خـودش دنیـاگرایی و
قدر طلبی نبود .یکی از دالیل پذیرش زمامداری توسط او اتمام حجت و مسئولیتی اسـت
که خدا بر گردن علما قرار داده است (خطبه .)9
اصل خدا محوری حداقل  99بار در نامهها به طـور مسـتقیم مـورد اشـاره بـوده اسـت.
(نامههای  )75 ،69 ،15 ،16 ،19 ،19 ،6که بیشتر برای ابتدای مسئولیت افراد بوده است.
خدامحوری در تمام مکاتبا ایشان به کارگزاران و در بیشتر جملههای امام در ضمن
مطال دیگر دیده میشود .اما فقط لفظ جالله «الله» در قال های گوناگون حدود  918بار
در متن نامهها تکرار شده است که سهم  9.7درصد از کل واژهها را تشکیل مـیدهـد .ایـن
آمار هم مؤید میزان باالی خدامحوری در مجموعه مورد مطالعه این پژوهش است.
 .2-2-3اصل گسترش معنویت ،اخالق و فرهنگ

اخالق در نجا انسان و جامعه نقش دارد و به طور کلی انسان چه در جامعه زندگی کنـد،
چه در زاو یهای به سر ببرد نیازمند به اخالق است (جوادی آملی ،9970 ،ج.)297 :98

ُ
َْ
از طرفی بنا بر روایت منسوب به امیرمؤمنانَّ « الن ُاس ِلأ َم َْا ِئ ِه ْم أش َب ُه ِم ْن ُه ْم ِل َآلا ِئ ِه ْم» (ابـن شـعبه
حرانی9181 ،ق )280 :فرهن جاری در طبقه حاکمیت ،در سطح مـردم جامعـه تـأثیر جـدی

دارد .بنابراین فرهن سازی صحیح در میان کارگزاران اهمیت ویژهای دارد .اشارههـای اخالقـی و
معنوی حضر علی در نامههایش به کارگزاران به بیش از  16مـورد مـیرسـد .تعـداد بسـیار
اشارا معنوی و اخالقی در  66درصد نامههایی که در این پـژوهش مـورد بررسـی قـرار گرفتـه
است ،نشان از سهم باالی این اصل در حکومت علوی دارد .اما با توجه به گستردگی نسبی موارد
مربوط به این اصل و اصل خدامحوری پرداخت دقیقتر به آن مجال دیگری میطلبد.
 .3-3جمع بندی تحلیل ّ
کمی

تا کنون پانزده اصل از اصول حکومتداری ابالنی حضر علی در قال دو دسته در این
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پژوهش مورد تحلیل ّ
کمی و کیفی قرار گرفت .همانطور که پـیش از ایـن اشـاره شـد بـرای
تحلیل کیفی و ّ
کمی جدولی در نرمافزار اکسل تهیه شد و کدگذاریها صور گرفت .برشی
از این جدول قابل مشاهده است:
ردیف

جمله

نامه

أشعث بن قیسکارگزار آذربایجان

A01

A05

922

6

مخاط

ترجمه

اصل 9

حروف
اصل 2

اصلی
تعداد

تحو یل دهی.

بیتالماالمانت الهی

هستی تا آن را به من

فرعی
موضوع

جمله خزانهداران او

موضوع

در اختیار توست ،و تو از

مسئولیت بیتالمالتا زمان تحویل

889

ٌ
َ
َو فی یدیک َمال م ْن
ا
ا
َمال الله َع از َو َجل َو
ُ
َْ َ
أنت م ْن خ ازانه َح اتی
ُ ِّ َ
ت َسل َم ُه إلی

مالی از مال خدای بزرگ

(منبع :یافتههای پژوهش)

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

نمودار( .)3فراوانی اصول حکمرانی در نامه به کارگزاران
(منبع :یافتههای پژوهش)
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این آمار نشان میدهد در میان اصول مشترک با حکمرانی خوب ،حدود  18درصد و در
کل اصول ابالنی حدود  98درصد موارد ،مربوط به اثربخشـی و کـارایی حکومـت اسـت.
اثربخشی و کارایی که حضر علی در نامهها بـه کـارگزارانش ابـالغ مـیکـرد ،بیشـتر از
طریق آموزش حکمرانی در طول خدمت ،به کارگیری درست نیروی انسانی ،تقویت قـدر
اقتصادی جامعه و در نظر گرفتن اولویتها دنبال مـیشـد .دو اصـل اول ،فراوانـی بیشـتری
نسبت به دیگر اصول در این مجموعه دارند .اولی موجـ بـه کـارگیری مـدیران در محـل و
زمان مناس است و دومی موج آگاهی بخشی به آنان در زمان تصدی مسـئولیت اسـت.
بنابراین به نظر میرسد برای حضر علی مهمترین مسئلهای که الزم بود اصـالح شـود،
شیوه اعمال مدیریت با انتصابهای صحیح و دانشافزایی کارگزاران بود.
شفافیت ،اصل دیگری است که به لحـاظ فراوانـی در رتبـه بعـدی تأکیـدهای حضـر
علی به کارگزاران خود بوده است .به نظر میرسد حضر علی برای شفافیت در امـور
حکومتی از دو بازو یاری میگرفتند و کارگزان را به آن سوق میدانند .اولی اشراف اطالعاتی
بر عملکردها و دیگر مبارزه با فساد و رفع زمینههای آن.
در این بین ،توجه به اصول معنوی و اخالقی حکمرانی مثل توجه به خدا و روز قیامـت،
عمل به واجبا و ترک محرما و کس فضایل اخالقی ،در کنار اصول اجرایی حکومـت
بسیار مورد توجه بوده است .تذکر و تکرار این اصول که سـهم  26درصـدی دارد ،نشـان از
اهمیت مسائل فرهنگی و دینی برای حضر علی و تأثیر آن در حکمرانی است.
برای بررسی میزان پرداخته شدن به هریک از این اصول دو شیوه میتوان در پیش گرفت.
ُ
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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در نمودار زیر نتایج آمارگیری هر دو روش بر اسا درصد قابل مقایسه هستند:
حجم متن اصل

25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00

تکرار اصل

نمودار ( .)4مقایسه درصد تعداد و درصد حجم متن مربوط به هر اصل
(منبع :یافتههای پژوهش)

ً
نمودار اخیر نشان میدهد نتیجه استفاده از هریک از دو شیوه ،نتایج تقریبا مشابهی دارد.
اما با مقایسه حجم هر اصل در نامههای حضر علی معلوم میشود ،مطال مربوط بـه
گسترش اخالق ،معنویت و فرهن و نیز اصل کاهش اختالف طبقاتی نسبت به دیگر اصول
موجود در نامهها بیشتر به تبیین و توضیح نیاز داشتهاند.
نتیجهگیری

تحلیل محتوا روشی مناس برای تحلیل مجموعهای قابل توجه در زمینه فقهالحدیث اسـت
که در این پژوهش نتایج زیر را مشخص میکند:
نامههای حضر علی به فرمانداران خـود کـه مجموعـهای همگـون را دربـاره رونـد
حکومتداری در بر دارد با هدف هماهن سازی بدنه حاکمیت با تـراز حکومـت اسـالمی
صور گرفته است .بررسی آماری و تحلیلهای کیفی انجام شـده وجـود دو دسـته اصـول
حکمرانی را در این نامه ها نشان داد که در ذیل هر کدام تعدادی اصل کاربردی قرار گرفـت.
دسته اول ،که سهم  76درصدی داشت ،اشتراکهای قابل توجهی با اصول حکمرانی خوب
داشت .این میزان تطابق مـیتوانـد نشـانهای دال بـر اشـتراک قابـل توجـه وظـایف اجرایـی
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حکومتهای دینی و نیردینی باشد .دسته دوم ،یعنی اصول عقیدتی و معنوی کـه بیشـتر بـه
طور خاص در مکاتبا حکومت علوی مورد اشاره قرار گرفته بود سهم  26درصدی داشت.
این دسته ،نشان می دهد در یک حکومت دینی مسائل عقیدتی و دینی در کنار امور اجرایـی
سهم بسزایی دارد و یکی از نیازهای محوری کارگزاران با تراز حکومت اسالمی است و هـر
دو دسته اصول حکمرانی ،برای اداره حکومت دینی ضروری است .به اصل ایـن تفـاو در
پژوهشهای دیگر اشاره شده بود ،ولی شد آن به لحاظ ّ
کمی به صور روشمند بررسـی
نشده بود.

تنظیم اصول استخراج شده بر مبنای تعداد فراوانی دادههای ّ
معرف آن ،صور گرفت تـا

بتوان معیاری برای اهمیت هر اصل و اولویت آن در شرایط سخت و دسترسی آسانتـر پیـدا
کرد.
آمار به دست آمده از جدولهای مربوط به تحلیل محتـوا نشـان داد ،توجـه بـه مـردم در
قال دو اصل «مردمداری» و «توجه به افکار عمومی و پاسخگویی» موارد دیگـری هسـتند
که در مکاتبا حضر علی بارها به آن اشاره شـده اسـت .ایـن میـزان تکـرار مـیتوانـد
شاهدی باشد ،بر اینکه یکی از اهداف مهم حکومتداری با تراز اسالمی ،خدمت مسـتقیم
به مردم است که خودش زمینهساز افزایش مشارکت آنان است.
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