
  

  

  :م دوازدهفراز 

  بنيان جامعه و کشور

 ِبِإْذِن اِهللا، ُحُصوُن الرَِّعيَِّة، َوَزْيُن اْلُوَالِة، وِعزُّ الدِّيِن،          َفاْلُجُنوُد،

ِقَواَم ِلْلُجُنوِد   ُثمَّ الَ .  َوُسُبُل االََْْمِن، َوَلْيَس َتُقوُم الرَِّعيَُّة ِإالَّ ِبِهمْ       

َيْقَوْوَن ِبِه ِفي ِجَهاِد       ِمَن اْلَخَراِج الَِّذي    ِإالَّ ِبَما ُيْخِرُج اُهللا َلُهمْ      

أْصَلحُهْم، َوَيُكوُن ِمْن َوَراِء         َعُدِوِهْم، َوَيْعَتِمُدوَن َعَلْيِه ِفَيما       

الصِّْنَفْيِن ِإالَّ ِبالصِّْنِف الثَّاِلِث ِمَن        َحاَجِتِهْم ُثمَّ َال ِقَواَم ِلهَذْينِ      

اِب، ِلَما ُيْحِكُموَن ِمَن اْلَمَعاِقِد َوَيْجَمُعوَن       َواْلُكتَّ اْلُقَضاِة َواْلُعمَّالِ 

َوَال  .اْلَمَناِفِع، َوُيْؤَتَمُنوَن َعَلْيِه ِمْن َخَواصِّ االَُُْموِر َوَعَوامَِّها         ِمْن

َيْجَتِمُعوَن  ِقَواَم َلُهْم َجِميعًا ِإالَّ ِبالتُّجَّاِر َوَذِوي الصَِّناَعاِت، ِفَيما          

َوَيْكُفوَنُهْم ِمَن   ِقِهْم َوُيِقيُموَنُه ِمْن َأْسَواِقِهْم،     َعَلْيِه ِمْن َمَرافِ   

ُثمَّ الطََّبَقُة   .  َغْيِرِهْم ِبَأْيِديِهْم مّما َال َيْبُلُغُه ِرْفقُ           التََّرفُِّق

الَِّذيَن َيِحقُّ ِرْفُدُهْم      السُّْفَلى ِمْن َأْهِل اْلَحاَجِة َواْلَمْسَكَنةِ        

َوِلُكلٍّ َعَلى اْلَواِلي َحٌق ِبَقْدِر      ُكلٍّ َسَعٌة، َوِفي اِهللا لِ  .  َوَمُعوَنُتُهْم

اْلَواِلي ِمْن َحِقيَقِة َما َأْلَزَمُه اُهللا ِمْن         َوَلْيَس َيْخُرجُ .  [َما ُيْصِلُحهُ 

 ِباالِِْْهتَِماِم َواالْسِتَعاَنِة ِباِهللا، َوَتْوِطيِن َنْفِسِه َعَلى ُلُزوِم ذِلَك ِإالَّ

  ]. َلْيِه ِفَيما َخفَّ َعَلْيِه َأْو َثُقَلاْلَحقِّ، َوالصَّْبِر َع

،   ، و زينت زمامداران   مردم  ، پناهگاه      خدا اذنسپاهيان به     :  ترجمه

مردم جز  امور  و     ، ، و راههاى تحّقق امنّيت آشورند     و عّزت شریعت    

 جز به خراج     نيز ،  پايدارى سپاهيان قوام و   .  با سپاهيان استوار نگردد   

آه با آن براى جهاد با دشمن         ،    می شود محّقق ن و ماليات رعّيت     

، و    ، و براى اصالح امور خويش به آن تكّيه آنند                   تقويت گردند 

: این دو گروه یعنی     سپس   .  هاى خود را برطرف سازند        نيازمندى
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، و آن     توانند پايدار باشند   ، جز با گروه سوم نمى        سپاهيان و مردم  

د، آه قراردادها و       حكومتن دبيرانقضات و آارگزاران دولت، و         گروه  

آنند، و آنچه به سود مسلمانان است فراهم         معامالت را استوار مى   

و .  آورند، و در آارهاى عمومى و خصوصى مورد اعتمادند                    مى

توانند دوام   هاى ياد شده بدون بازرگانان و صاحبان صنايع نمى            گروه

 آورند، و در بازارها      بياورند، زيرا آنان وسائل زندگى را فراهم مى             

با دستان  وسايل زندگى را    امکانات و   آنند، و بسيارى از       عرضه مى 

قشر ديگر، طبقه    .  سازند آه از توان ديگران خارج است           مىخود  

همياری و همکاری    آنها   ايازمندان و مستمندانند آه بايد ب      پايين از ن  

براى تمام اقشار گوناگون ياد شده، در پيشگاه خدا گشايشى           .  کرد

آه امورشان اصالح شود بر              به مقدارى  است، و همه آنان           

 انجام آنچه خدا بر او      در، حّقى مشخّص دارند، و زمامدار       فرمانروایان  

تواند موّفق باشد جز آن آه تالش فراوان              واجب آرده است نمى     

نمايد، و از خدا يارى بطلبد، و خود را براى انجام حق آماده سازد، و                

  . و شکيبا باشدصبور ، ی آسان و دشوار در همه آارها

  :شرح 

، یکی از مباحث بنيادین حکومت      )  ع(این فراز از سخنان امام علی        

 یک مّلت و    بالندگیو سياست را در جهت تبيين زیربنای اساسی           

  . توسعه یک کشور ، در بر می گيرد

 ابن خلدون ، دیدگاه های       برخی از دانشمندان فلسفه تاریخ مانند       

ابن خلدون  .  زمينه بيان داشته اند    را در این     پيشين  سياستمداران  
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خود ، سخنی را از بهرام و انوشيروان نقل می کند که             "  مقّدمه"در  

بر مبنای آن ، ارتش نيرومند و کارگزاران توانا ، موجب شکوه و اقتدار              

کشور هستند ، و توانمندی و بالندگی ارتش و مدیریت کشور نيز ،               

دارایی نيز ، به پرداخت     وابسته به دارایی و ثروت حکومت است ؛ و           

ماليات و خراج مردم بستگی دارد ؛ و پرداخت ماليات توسط مردم ،               

در گرو آبادانی کشور است ؛ و آبادانی کشور نيز ، بر مبنای عدالت               

  . اجتماعی استوار است

اینجانب در کتاب پيامبر نامه ، سخن یادشده را به شرح ذیل به                    

  :نظم آورده ام 

  ی  انوشيروانچنين   گفت    کسر
  ز  لشکر   ُبَود   کشوری   پر  توان

  
  سپه  نيز   پویا  به  دارندگی  است
  کزش فّر و  توش و  برازندگی است

  
  چو  دارایی  از  باژ   آید  به  دست
  فروغش  به  همياری  مردم  است

  
  فزونی  باژ    ای   تو   دانای   راز
  ز   آبادی     کشور     آید     فراز

  
  د    فّر    آبادی    ای      پاکزادُبَو

  به    افروزش    مهر   تابان    داد

نخستين بنا بر این ، عدالت و دادگری ، اساسی ترین سنگ بنا و                 

 تشکيل    را     بنيان یک جامعه سعادتمند و یک کشور توسعه یافته           

  .می دهد

در عبارات فوق ، پس از بيان اقشار           )  ع(بدین جهت ، امام علی        

عه و طبقات زیربنایی آن ، به اهمّيت عدالت اجتماعی و رعایت              جام

حقوق همه طبقات و رسيدگی به طبقه کم در آمد و آسيب پذیر                  
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جامعه می پردازد و مالک اشتر را به مراعات عدالت در تعامل با                    

  .همه مردم و حمایت دولت از مستمندان فرا می خواند

  

*****  
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  :م هسيزدفراز 

  ارتش

 اِمَك،ِسَك هللا َوِلَرُسوِلِه َوالِِِم   ُجُنوِدَك َأْنَصَحُهْم ِفي َنفْ    َفَولِّ ِمنْ 

اْلَغَضِب،  ِممَّْن ُيْبِطىُء َعنِ   ،   ، َوَأْفَضَلُهْم ِحْلماً    َجْيبا  َأْنَقاُهْمو  

 االََْْقِوَياِء،لی  ، َوَيْنُبو عَ    ََيْرَأُف ِبالضَُّعَفاءِ   وتریح إلی العذر ،     َوَيس

َبَذِوي  ُثمَّ اْلَصقْ .  الضَّْعُف  َوِممَّْن َال ُيِثيُرُه اْلُعْنُف، َوَال َيْقُعُد ِبهِ         

َوالسََّواِبِق  اْلُمُروَءاِت َواالََْْحَساِب، َوَأْهِل اْلُبُيوَتاِت الصَّاِلَحِة،        

َوالسََّخاِء َوالسَّماَحِة،   اْلَحَسَنِة، ُثمَّ َأْهِل النَّْجَدِة َوالشََّجاَعِة،       

 ُثمَّ َتَفقَّْد ِمْن       .اْلُعْرِف ِمَن  ِإنَُّهْم ِجَماٌع ِمَن اْلَكَرِم َوُشَعبٌ        َف

ِفي   َوَلِدِهَما، َوَال َيَتَفاَقَمنَّ    ُأُموِرِهْم َما َيَتَفقَُّدُه اْلَواِلَداِن ِمنْ       

َتْحِقَرنَّ ُلْطفًاَتَعاَهْدَتُهْم ِبِه َوِإْن      َنْفِسَك َشْيٌء َقوَّْيَتُهْم ِبِه، َوالَ      

. ِإَلى َبْذِل النَِّصيَحِة َلَك، َوُحْسِن الظَّنِّ ِبكَ       لَّ، َفِإنَُّه َداِعَيٌة َلُهمْ   َق

َلطِيِف ُأُموِرِهُم اتَِّكاًال َعَلى َجِسيِمَها، َفِإنَّ              َوَال َتَدْع َتَفقُّدَ    

ُلْطِفَك َمْوِضعًا َيْنَتِفُعوَن ِبِه، َوِلْلَجِسيِم َمْوِقعًا َال            ِلْلَيِسيِر ِمنْ 

 ُرؤوِس ُجْنِدَك ِعْنَدَك َمْن َواَساُهمْ        َوْلَيُكْن آَثرُ .  َعْنُه َتْغُنوَنَيْس

َيَسُع َمْن   و   ِبَما َيَسُعُهمْ   ِمْن ِجَدِتهِ   َوَأْفَضَل َعَلْيِهمْ  ِفي َمُعوَنِتِه، 

َيُكوَن َهمُُّهْم َهّمًا َواِحدًا ِفي     هم، حتی   ِمْن ُخُلوِف َأْهِلي   َوَراَءُهْم

ِإنَّ   َو.  َعَلْيَك  َفِإنَّ َعْطَفَك َعَلْيِهْم َيْعِطُف ُقُلوَبُهمْ      ،  ِجَهاِد اْلَعُدوِّ 

 ، َوُظُهورُ   ُقرَِّة َعْيِن اْلُوَالِة اْسِتَقاَمُة اْلَعْدِل ِفي اْلِبَالدِ          َأْفَضَل

  َوَال، ُصُدوِرِهْم ، َوِإنَُّه َال َتْظَهُر َمَودَُّتُهْم ِإالَّ َبَسَالَمةِ    َمَودَِّة الرَِّعيَّةِ 

، َوِقلَِّة     ُأُموِرِهْم َعَلى ُوَالةِ    َتِصحُّ َنِصيَحُتُهْم ِإّال ِبِحيَطِتِهمْ       

َفاْفَسْح ِفي  .  ُمدَِّتِهْم  اْنِقَطاِع ، َوَتْرِك اْسِتْبَطاءِ    اْسِتْثَقاِل ُدَوِلِهمْ 

 َعَلْيِهْم، َوَتْعِديِد َما َأْبلى َذُوو     آَماِلِهْم، َوَواِصْل ِفي ُحْسِن الثََّناءِ    

َجاَع، الذِّْآِر ِلُحْسِن َأْفَعاِلِهْم َتُهزُّ الشُّ         َبَالِءِمْنُهْم، َفِإنَّ َآْثَرةَ    اْل

ُثمَّ اْعِرْف ِلُكلِّ اْمِرىٍء ِمْنُهْم َما       .  ِإْن َشاَء اهللاُ   ،  َوُتَحرُِّض النَّاِآلَ 
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ُدوَن ِإَلى َغْيِرِه، َوَال ُتَقصَِّرنَّ ِبِه          َتُضمَّنَّ َبَالَء اْمِرىءٍ    َأْبلى، َوالَ 

َبَالِئِه  َبَالِئِه، َوَال َيْدُعَونََّك َشَرُف اْمِرىٍء ِإَلى َأْن ُتْعِظَم ِمنْ          َغاَيِة

َيَالِئِه  َما َآاَن َصِغيرًا، َوَالَضَعُة اْمِرىٍء ِإَلى َأْن َتْسَتْصِغَر ِمنْ              

 َواْرُدْد ِإَلى اهللا َوَرُسوِلِه َما ُيْضِلُعَك ِمنَ              .  َعظِيمًا  َماَآاَن

 ِب َوَيْشَتِبُه َعَلْيَك ِمَن االَُُْموِر، َفَقْد َقاَل اُهللا سبحانه              اْلُخُطو

یا أّیها الذین آمنوا أطيعوا اهللا و              ":  ِلَقْوٍم َأَحبَّ ِإْرَشاَدُهمْ    

أطيعوا الرسول و اولي األمر منکم فإن تنازعتم في شئ               

 ِماالََْْخُذ ِبُمْحكَ :   َفالرَّدُّ ِإَلى اهللاِ     ".فرّدوه إلی اهللا و الرسول      

  .اْلُمَفرَِّقِة االََْْخُذ ِبُسنَِّتِه اْلَجاِمعِة َغْيِر: ِآَتاِبِه َوالرَّدُّ ِإَلى الرَُّسوِل

  

براى فرماندهى سپاهيان خویش آسى را برگزين آه             :  ترجمه  

و امام تو بيشتر ، و             )  ص(خيرخواهى او براى خدا و پيامبر               

 خشم آيد، و    درستکارتر ، و شكيبا تر باشد ؛ از آسانى آه دير به              

عذر پذيرتر باشد، و بر ناتوان رحمت آورد، و با قدرتمندان، با قدرت                  

به زانو   او را به تجاوز نكشاند، و ناتوانى او را               برخورد آند، درشتى  

 های   خاندانو   ،     دار ريشهجوانمرد و       آنگاه با مردمان    .  در نياورد  

ور و  ر و سلحش   دالوافراد    شایسته ، و    سوابقى    نيکوکار و دارای     

زیرا آنان دارای بزرگواری و صاحب       .   همراه باش  بخشنده و بلند نظر   

 و  آه پدر آنان را مورد تفّقد قرار بده همانگونه          پس  .  خوبی هستند 

، و مبادا آنچه را آه آنان ان خود رسيدگی می کنند فرزندبه کار  مادر

لطفی    هرگز ، و   آنى در نظرت بزرگ جلوه آند       را بدان نيرومند مى    

،  - هر چند اندك باشد     - آنان وعده داده ای را کوچک نشمار          که به 

آنان را  ، و     خواند فرا می     ، آنان را به خيرخواهى تو          تو   زيرا نيكى 

رسيدگى به امور آوچك    .  می سازد گمانشان  نسبت  به  تو خوش        
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، زيرا از      آنان را به خاطر رسيدگى به آارهاى بزرگشان وامگذار              

. نياز نيستند   بزرگ تو بى   الطاف    از، و     دبرن نيكى اندك تو سود مى     

آسى باشد آه از همه بيشتر       باید   ترين فرماندهان سپاه تو    برگزيده

آنان را مورد حمایت مالی قرار        ، و   خود مساعدت کند     سربازان  به  

 گشایش ایجاد    هايشان خانوادهبرای آنان و     اى آه     ، به اندازه   دهد  

 امر تنها به يك      تمرکز باشد و   م در نبرد با دشمن    فکر آنان   ، تا   کند  

هايشان را به    همانا مهربانى تو نسبت به سربازان، دل        .  بينديشند

همانا برترين روشنى چشم زمامداران،        .  جلب می کند   تو  سوی  

 در شهرها و آشكار شدن محّبت مردم نسبت به               تلابرقرارى عد 

 پديد  صاف بودن دل ها      محّبت دلهاى رعّيت جز با           ورهبر است،    

يد، و خيرخواهى آنان زمانى است آه با رغبت و شوق                      آ نمى

و حكومت بار سنگينى را بر دوش رعّيت          ان قرار گيرند    پيرامون رهبر 

نگذاشته باشد، و طوالنى شدن مدت زمامدارى بر مّلت ناگوار                   

پس آرزوهاى سپاهيان را بر آور، و همواره از آنان ستايش               .  نباشد

، زيرا    اند بر شمار   انجام داده افراد کوشا   آن، و آارهاى مهّمى آه       

، و     انگيزاند يادآورى آارهاى ارزشمند آنان، شجاعان را بر مى                

 و   ها و رنج .  ، انشاء الّله  بيشتر تشویق می کند   ترسوها را به تالش     

زحمات هر يك از آنان را شناسايى آن، و هرگز تالش و رنج آسى                

. مشمار او را ناچيز       کوششو ارزش      ،ر  ا به حساب ديگرى نگذا      ر

 آه آار آوچكش را بزرگ          شرافت و بزرگى آسى موجب نگردد         

 آسى باعث شود آه آار بزرگ او را ناچيز            فرودستی    وبشمارى،  

  . بدانى
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باز )  ص( و رسول خدا     به خدا ،  اموری را که بر تو مشتبه می شود          

 آند فرموده خواسته آنان را هدایت، زيرا خدا براى مردمى آه  گردان  

صاحبان يد، از خدا و رسول و         ه ا نى آه ايمان آورد    اى آسا «:  است

، آن    آه از شما هستند اطاعت آنيد، و اگر در چيزى نزاع داريد             امر  

،   پس باز گرداندن چيزى به خدا       .  »   باز گردانيد   پيامبررا به خدا و       

يعنى عمل  )  ص(، و باز گرداندن به پيامبر         يعنى عمل آردن به قرآن    

  .تفرقهنه عامل  است ،  وحدتموجب آردن به سّنت او آه 

*****  

  : شرح  

در این فراز از نامه خویش ، به نکات ذیل  اشاره                    )  ع(امام علی    

  :می فرماید 

  شرایط گزینش فرماندهان نظامی  .1

برای انتخاب فرماندهان نظامی    )  ع(ویژگی هایی را که امير مؤمنان       

  : به مالک اشتر گوشزد می فرماید از این قرار است 

  

  .و پيشوای جامعه) ص(داری و فرمانبرداری از خدا ، پيامبر وفا   -

 .درستکاری و صداقت -

 .شکيبایی و استقامت -

 .بردباری و گذشت -

 .عطوفت با ضعيفان و اقتدار در برابر زورگویان -

 .خویشتن داری و پشتکار -

 .جوانمردی و ریشه دار بودن -

 .خوشنام بودن و خوش سابقه بودن -

 .دالوری و سلحشوری -
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 .و بلند نظریبخشندگی  -

  

 وظائف فرمانده کل ارتش .2

مسئوليت فرمانده کّل قوا در برابر فرماندهان و سربازانش به این                

  :شرح است 

تفّقد و رسيدگی دقيق و مداوم و مهربانانه به امور فرماندهان و               -

  .رزمندگان

 .پرهيز از مّنت نهادن بر آنان -

 .عمل کردن به همه وعده های داده شده به آنان -

زبينی و آگاهی نسبت به همه امور کوچک و بزرگی که             لزوم تي  -

 .در ارتش می گذرد و رسيدگی به همه آن ها

  

 معيار های ارزشيابی کار فرماندهان نظامی .3

  

در اینجا به آنها اشاره می فرماید ، از این قرار            )  ع(موازینی که امام    

  :است 

حمایت مالی و حقوقی فرماندهان از سربازان و رزمندگان تحت             -

 .   مر خود ، به نحوی که کامال آن ها را بی نياز کندا

رسيدگی به خانواده ها و افراد تحت تکّفل آنان که در پشت                    -

جبهه هستند ، به طوری که آنان فکر دیگری غير از دفاع از مرز                

 .و بوم کشور نداشته باشند

به دست آوردن دل آنان و جلب محّبت ایشان نسبت به                          -

  .فرماندهی

و انصاف در تفویض وظایف و مسئوليت های                مراعات عدل      -

 .نظامی

-  
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 مسئوليت حاکم اسالمی در برابر نظاميان .4

  :وظایف حکومت در برابر نظاميان از این قرار است 

  .بر آوردن آرزوی فرماندهان و رزمندگان  -

 .ستایش فتوحات و موّفقيت های آنان -

 .تشویق افراد شجاع و دالور سپاه و تقدیر از فداکاری های آنان -

پرهيز از بی عدالتی و تبعيض در برشمردن خدمات افراد پرتالش            -

 .و ترفيع درجه آنان

 

  امام و  از خدا ، پيامبر فرمانروالزوم اطاعت   .5

، مالک اشتر را به لزوم اطاعت از         )  ع(در پایان این فراز ، امام علی         

فرمان پروردگار ، رسول خدا و امام و پيشوای جامعه فرا می خواند               

به خود سری و خود محوری در مسائلی که مورد تردید               و نسبت   

  .هستند ، بيم می دهد

  

*****  
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  :م چهاردهفراز 

  قّوه قضائيه

ِفي َنْفِسَك، ِممَّْن َال      ُثمَّ اْخَتْر ِلْلُحْكِم َبْيَن النَّاِس َأْفَضَل َرِعيَِّتكَ      

ِفي الزَّلَِّة    َوَال َيَتماَدى  َتِضيُق ِبِه االَُُْموُر، َوَال ُتَمحُِّكُه اْلُخُصومُ       

 إَذا َعَرَفُه، َوَال ُتْشِرُف َنْفُسهُ      ِإَلى اْلَحقِّ   ِمَن اْلَفْيءِ   َوَال َيْحَصرُ 

َأْوَقَفُهْم  ؛ و َفْهٍم ُدوَن َأقَصاهُ   و ال یکتفي بأدنی       َعَلى َطَمٍع،    

َراَجَعِة ِبُم  َوآَخَذُهْم ِباْلُحَجِج، َوَأَقلَُّهْم َتَبرُّماً          ،ِفي الشُُّبَهاتِ  

ِعْنَد اتَِّضاِح    َوَأْصَرَمُهْم اْلَخْصِم، َوَأْصَبَرُهْم َعَلى َتَكشُِّف االَُُْموِر،     

ُأولِئَك  و    َيْسَتِميُلُه ِإْغَراٌء،  َوَال،  اْلُحْكِم، ِممَّْن َال َيْزَدِهيِه إْطَراٌء        

َما ُيزِيُل    واْفَسْح َلُه ِفي اْلَبْذلِ     َقَضاِئِه،  ُثمَّ َأْآِثْر َتَعاُهدَ   .  َقِليٌل

ِإَلى النَّاِس، َوَأْعِطِه ِمَن اْلَمْنِزَلِة َلَدْيَك       ِعلََّتُه، َوَتِقلُّ َمَعُه َحاَجُتهُ   

َغْيُرُه ِمْن َخاصَِّتَك، ِلَيْأَمَن ِبذَلَك اْغِتَياَل الرَِّجاِل         َما َال َيْطَمُع ِفيهِ   

  َنَظرًا ِبِليغًا، َفِإنَّ هَذا الدِّيَن َقْد َآانَ        َفاْنُظْر ِفي ذِلكَ  .  ِعْنَدَك َلُه

 َأِسيرًا ِفي َأْيِدي االََْْشَراِر، ُيْعَمُل ِفيِه ِباْلَهَوى، َوُتْطَلُب ِبهِ               

  . الدُّْنَيا

ود را براى قضاوت    سپس از ميان مردم، برترين فرد نزد خ           :ترجمه  

ورد، و  به ستوه نيا    را    او،  امور محاکمه ها     ى آه    انتخاب آن، آس   

در و   نسازد،    گين با يكديگر او را خشم        شاکيان و مّتهمان   برخورد  

پافشارى نكند، و بازگشت به حق پس از               اصرار و     اشتباهاتش   

و و حرص و طمع در وجود او نباشد ،           آگاهى براى او دشوار نباشد،      

، و در شبهات از     اکتفا نکند    اندك   ات تحقيق هطالب ب  شناخت م  برای

 از دیگران به ادّله و براهين           بيشعمل آند، و      تر    همه با احتياط   
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در و   مراجعه پياپى شاآيان خسته نشود،            از، و    تمّسک جوید    

 ، و پس از آشكار شدن حقيقت،         باشد   آشف امور از همه شكيباتر    

 او را فريب    و تمّلق دیگران   باشد، آسى آه ستايش      قاطع تر از همه   

 و چنين     ؛ سازد او را منحرف ن       ترغيب و تطميع دیگران     ندهد، و    

را هاى او      هر چه بيشتر قضاوت      سپس ،    .  آسانى بسيار اندآند   

 حقوق او را به اندازه ای بده         ، و   مورد نظارت و رسيدگی قرار بده         

و به مردم نيازمند نباشد، و از نظر         گرداند  بر طرف   را  آه نيازهاى او    

 او  مقام و منزلت آنقدر او را گرامى دار آه نزديكان تو، به نفوذ در                   

آنچه بيان  در  .  طمع نكنند، تا از توطئه آنان در نزد تو در أمان باشد               

 اسير گشته بود،     تبهکاراناين دين در دست      ؛ زیرا    نيك بنگر     شد ، 

و دنياى خود را      ی نفسانی عمل می کردند          به هوا   آنآه با نام      

  .طلب می نمودند

  :شرح 

ارزشمند در به دو موضوع )  ع(در این بخش از سخنان موالی مّتقيان        

  :باب قضا و دادرسی ، اشاره شده است 

  . شرایط قاضی و مسئوالن قّوه قضائيه–الف 

  . وظایف حکومت در برابر قاضی صالح–ب 

از آنجا که منصب قضاوت ، یکی از حساس ترین مناصب در نظام                   

 است ، و با مال و جان و ناموس مردم در ارتباط است ،                    یحکومت
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 شرایط قاضيان شایسته را بدین شرح          ، اوصاف و   )  ع(امام علی    

  :معرفی می فرماید 

برخورداری از حّد اکثر لياقت علمی برای منصب قضاوت ، به                    -

  .نحوی که برترین فرد برای این کار باشد

 .صبوری و شکيبایی در امر محاکمه ها  -

 .خود داری از خشم و غضب در جریان قضاوت -

 .پيشگيری از اشتباه و خطا در امر قضاوت -

 .اعت در پذیرش حق در صورت اثبات آنشج -

 .منّزه بودن از حرص و طمع -

 .انجام تحقيقات مستوفا و کامل در جهت کشف حقایق -

 .به کار بستن دالیل استوار و براهين مستحکم در امر محاکمه -

قاطعيت الزم برای اجرای احکام ، پس از اثبات قطعی با ادّله                   -

 .یقين آور و غير قابل خدشه

در برابر تمّلق و تعاریف دیگران ، یا ترغيب و                   فریفته نشدن      -

 .تطميع آنان

روشن است که در صورتی یک قاضی می تواند با شجاعت و                      

شهامت و با فراغ بال و آرامش خاطر و اّتکاء بر دالیل و براهين                        

صحيح به امر قضاوت بپردازد ، که حمایت و پشت گرمی الزم را از                  

  .  خود داشته باشدسوی باالترین مقام کشور ، در کنار
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پس از بيان شرایط قاضيان شایسته ،       )  ع(بدین جهت ، امير مؤمنان      

وظایف و مسئولّيت های حاکم اسالمی را در برابر قاضيان دادگر و               

  :صالح ، چنين بر می شمارد 

نظارت بر دستگاه قضایی کشور و رسيدگی به قضاوت های                   -

  .انجام شده

سی کشور ، به نحوی که       تامين مالی قاضيان و مسئوالن دادر       -

به هيچکس در این زمينه ، نيازی نداشته باشند و به سراغ                   

 .گرفتن رشوه نروند و تحت تاثير تطميع دیگران قرار نگيرند

حمایت معنوی و صيانت از مقام و موقعيت آنان ، برای جلوگيری               -

  .از سعایت ها و تهدید های دیگران و یا نفوذ قدرتمندان در آن ها

*****  
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  :م پانزدهفراز 

  قّوه مجریه

َوَال ُتَولِِّهْم    ُثمَّ اْنُظْر ِفي ُأُموِر ُعمَّاِلَك، َفاْسَتْعِمْلُهُم اْخِتَباراً            

 َوتَوخًَّا  .اْلَجْوِر َواْلِخَياَنةِ  ُمَحاَباًة وَأَثَرًةًا، َفِإنَُّهَما ِجَماٌع ِمْن ُشَعبِ      

ِمْن َأْهِل اْلُبُيوَتاِت الصَّاِلَحِة،         ِء،ِمْنُهْم َأْهَل التَّْجِرَبِة َواْلَحَيا       

َفِإنَُّهْم َأْآَرُم َأْخَالقًا، َوَأَصحُّ        ِفي االِِْْسَالِم اْلُمَتَقدَِّمِة،    والقدم   

، َوَأْبَلُغ ِفي    )  إسرافا  (اْلَمَطاِمِع ِإْشَرافاً  َأْعَراضًا، َوَأَقلُّ ِفي   

ْيِهُم االََْْرَزاَق َفِإنَّ ذِلَك ُقوٌَّة       َأْسِبْغ َعلَ  ُثمَّ.  َعَواِقِب االَُُْموِر َنَظراً   

اْسِتْصَالِح َأْنُفِسِهْم، َوِغنًى َلُهْم َعْن َتَناُوِل َما َتْحَت           َلُهْم َعَلى 

  ُثمَّ .َوُحجٌَّة َعَلْيِهْم ِإْن َخاَلُفوا َأْمَرَك َأْو َثَلُموا َأَماَنَتكَ            َأْيِديِهْم،

َعَلْيِهْم،  ِمْن َأْهِل الصِّْدِق َوالَوَفاءِ     وَنَتَفقَّْد َأْعَماَلُهْم، َواْبَعِث اْلُعيُ   

اْسِتْعَماِل  َعَلى  َفِإنَّ َتَعاُهَدَك ِفي السِّرِّ الَُُِموِرِهْم َحْدَوٌة َلُهمْ         

االََْْعَواِن، َفِإْن َأَحٌد ِمْنُهْم     َوَتَحفَّْظ ِمنَ .  االَََْماَنِة، َوالرِّْفِق ِبالرَِّعيَّةِ  

ِبَها َعَلْيِه ِعْنَدَك َأْخَباُر ُعُيوِنَك،       اَنٍة اْجَتَمَعتْ َبَسَط َيَدُه ِإَلى ِخيَ    

 َفَبَسْطَت َعَلْيِه اْلُعُقوَبَة ِفي َبَدِنهِ           اْآَتَفْيَت ِبذِلَك َشاِهدًا،     

َعَمِلِه، ُثمَّ َنَصْبَتُه ِبَمَقاِم         ، َوَأَخْذَتُه ِبَما َأَصاَب ِمنْ         )  یدیه(

  . َوَقلَّْدَتُه َعاَر التَُّهَمِة ِة،اْلَمَذلَِّة، َو َوَسْمَتُه ِباْلِخياَن

 امتحان آنان،   بينديش، و پس از       کارگزارانت در امور    آنگاه ، :  ترجمه  

و بدون مشورت با ديگران      به صورت مستبّدانه     به آارشان بگمار، و      

عى ستمگرى و خيانت    نواین امر ،    ، زيرا   مسئولّيتی نبخش   آنان را   

 شایسته هاى   از خاندان   به و با حيا،    با تجر  افراد از ميان    آنان را .  است

تر، و    انتخاب آن، زيرا اخالق آنان گرامى          سابقه در اسالم         باو   

شان آمتر، و آينده نگرى آنان          تر، و طمع وروزى      آبرويشان محفوظ 

سپس روزى فراوان بر آنان ارزانى دار، آه با گرفتن              .  بيشتر است 

اموال بيت المال   از  آوشند، و     بيشتر مى  حقوق آافى در اصالح خود    
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، و اتمام حّجتى است     که در زیر دستشان است بی نياز می گردند          

سپس رفتار  .  بر آنان اگر فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خيانت آنند           

بر آنان  دار   و وفا    را بررسى آن، و جاسوسانى راستگو          آارگزاران

بگمار، آه مراقبت پنهانى تو از آار آنان، سبب امانت دارى و                        

و از همكاران نزديكت سخت مراقبت       .  مهربانى با رعّيت خواهد بود     

نت زد، و گزارش جاسوسان تو       آن، و اگر يكى از آنان دست به خيا         

 را تأييد آرد، به همين مقدار گواهى قناعت آرده او را               او خيانت  هم

از او باز پس گير،      از عمل خود گرفته      آيفر آن، و آنچه از اموال آه          

 ، و طوق  معرفی کن   خيانتكار  به عنوان   ، و   ساز  ار  سپس او را خو    

  .  بد نامى به گردنش بيفكنذّلت و

  :شرح 

به سه امر اساسی در تشکيل         )  ع(در این فراز نيز ، امام علی            

دیگر کارگزاران حکومت و اداره امور اجرایی          انتصاب  کابينه دولت و     

  :کشور ، اشاره می فرماید 

  .معيارهای گزینش کارگزاران  -1

 .یت از مسئوالن اجرایی و رفع نيازهای ماّدی آنانحما -2

 .کنترل و نظارت بر عملکرد آنان -3

بدین شرح   )  ع(شرایط انتخاب کارگزاران از دیدگاه امير مؤمنان                

  :است

تخّصص ، لياقت و کاردانی در امور محّوله ، به نحوی که در                        -

  .امتحانات الزم ، موّفق شوند

 .ده آنان گذاشته می شودداشتن تجربه در زمينه کاری که برعه -

 .تعّهد و تقوا -

 .داشتن سوابق روشن و مثبت -

 .داشتن اخالق زیبا و بزرگ منشی -

 .سالمت نفس و پرهيز از حرص و طمع -

 .بلند نظری و آینده نگری -
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به مالک اشتر توصيه    )  ع(پس از بيان شرایط کارگزاران ، امام علی          

. يت المال باز دارد   می فرماید تا آنان را از اندیشه سوء استفاده از ب           

و این امر در صورتی عملی خواهد بود که حکومت ، مخارج معاش                

  .آنان را به صورت مکفی تامين نماید

، ضرورت کنترل و نظارت بر         )  ع(در پایان این فراز ، امير مؤمنان             

مدیران قّوه مجریه را یاد آور می شود و کيفر دادن مجرمان و                         

  .لمال را مورد تاکيد قرار می دهدمتجاوزان به حقوق مردم و بيت ا

  

  

*****  
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  :م شانزدهفراز 

  نظام ماليات

َأْهَلُه، َفِإنَّ ِفي صَالِحِه َوصَالِحِهْم      َوتَفقَّْد َأْمَر اْلَخَراِج ِبَما ُيْصِلحُ    

َصَالَح ِلَمْن ِسَواُهْم ِإالَّ ِبِهْم، الَََنَّ           َصَالحًا ِلَمْن ِسَواُهْم، َوالَ     

َوْلَيُكْن َنَظُرَك ِفي     .  َعَلى اْلَخَراِج َوَأْهِلهِ     نَّاَس ُآلَُّهْم ِعَيالٌ    ال

َأْبَلَغ ِمْن َنَظِرَك ِفي اْسِتْجَالِب اْلَخَراِج، الََِنَّ ذِلَك          ِعَماَرِة االََْْرضِ 

 ِإالَّ َباْلِعَماَرِة، َوَمْن َطَلَب اْلَخَراَج ِبَغْيِر ِعَماَرٍة َأْخَربَ             َال ُيْدَركُ 

َفِإْن َشَكْوا   .َتِقْم َأْمُرُه ِإالَّ َقِليل    ْلِبَالَد، َوَأْهَلَك اْلِعَباَد، َوَلْم َيسْ      ا

 ِإَحاَلَة َأْرٍض اْغَتَمَرَها   َأْو َبالٍَّة َأوْ    ِثَقًال َأْو ِعلًَّة َأِو اْنِقَطاَع ِشْربٍ       

 بما ترجو أن یصلح    َعْنُهْم   َخفَّْفَت،   َأْو َأْجَحَف ِبَها َعَطٌش       َغَرٌق

اْلَمُؤوَنَة َعْنُهْم،   ِبِه َأْمُرُهْم، َوَال َيْثُقَلنَّ َعَلْيَك َشْيٌء َخفَّْفَت ِبهِ          

ِبالِدَك، َوَتْزِييِن ِوَالَيِتَك،    َفِإنَُّه ُذْخٌر َيُعوُدوَن ِبِه َعَلْيَك ِفي ِعَماَرةِ       

 ِلِباْسِتَفاَضِة اْلَعدْ    َوَتَبجُِّحَك َمَع اْسِتْجَالِبَك ُحْسَن َثَناِئِهْم،       

  ِعْنَدُهْم ِمْن ِإْجَماِمك     ِبَما َذَخْرتَ  ِفيِهْم، ُمْعَتِمدًا َفْضَل ُقوَِّتِهمْ     

 ِرْفِقَك ِبِهْم،   و َعَلْيِهْم   ّودتهم من عدلک  َع ََلُهْم، َوالثَِّقَة ِمْنُهْم ِبَما   

َعوَّْلَت ِفيِه َعَلْيِهْم ِمْن َبْعُد          َفُربََّما َحَدَث ِمَن االَُُْموِر َما ِإَذا          

َفِإنَّ اْلُعْمَراَن ُمْحَتِمٌل َما َحمَّْلَتُه،        َتَمُلوُه َطيَِّبًة َأْنُفُسُهْم ِبِه،    اْح

ِإنََّما ُيْعِوُز َأْهُلَها    و   َأْهِلَها،  االََْْرِض ِمْن ِإْعَوازِ   َوِإنََّما ُيْؤَتى َخَرابُ  

َبَقاِء، َوُسوِء َظنِِّهْم ِبالْ    ،   َأْنُفِس اْلُوَالِة َعَلى اْلَجْمِع          الِِِْشَراِف

  . اْنِتَفاِعِهْم ِباْلِعَبِر َوِقلَِّة

صالح به   آه   مورد توّجه قرار بده   اى   ماليات را به گونه    نظام   :ترجمه  

ماليات و ماليات دهندگان،    نظام  ماليات دهندگان باشد، زيرا بهبودى      

، و تا امور ماليات دهندگان      مردم است   عامل اصالح امور ديگر اقشار      
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زيرا همه مردم   ،    یافتگران نيز سامان نخواهد      اصالح نشود آار دي    

بايد تالش تو در آبادانى زمين      .   ماليات و ماليات دهندگانند    وابسته به 

 خراج جز با آبادانى      ، زیرا خراج باشد   ماليات و   بيشتر از جمع آورى      

گردد، و آن آس آه بخواهد خراج را بدون آبادانى به                  فراهم نمى 

، و  هالک می کند      بندگان خدا را       ، و    را خراب   کشوردست آورد،    

پس اگر مردم شكايت      .  نمی آورد حكومتش جز اندك مّدتى دوام         

آردند از سنگينى ماليات، يا آفت زدگى، يا خشك شدن آب                        

ها، يا   ها، يا آمى باران، يا خراب شدن زمين در سيالب                  چشمه

در گرفتن ماليات به ميزانى تخفيف ده تا                   پس   خشكسالى،   

گيرد، و هرگز تخفيف دادن در خراج تو را نگران                امورشان سامان    

، و     تو  کشور اى است آه در آبادانى      اندوخته این کار ،   زيرا    ؛ نسازد

رعّيت تو را     به تو باز می گردانند ؛ عالوه بر اینکه                  آراستن واليت 

ستايند، و تو از گسترش عدالت ميان مردم خشنود خواهى                  مى

 خواهى آرد، بدانچه در نزدشان        شد، و به افزايش قّوت آنان تكّيه        

اندوختى و به آنان بخشيدى، و با گسترش عدالت در بين مردم، و                

مهربانى با رعّيت، به آنان اطمينان خواهى داشت، آنگاه اگر در                   

شان بگذارى، با شادمانى خواهند       و به عهده    آينده آارى پيش آيد    

. آند  مى پذيرفت، زيرا عمران و آبادى، قدرت تحّمل مردم را زياد                 

 است، و     صاحبان آنها  همانا ويرانى زمين به جهت تنگدستى               

، به جهت غارت اموال از طرف زمامدارانى است آه           آنان  تنگدستى  

، و از تاريخ گذشتگان عبرت        بد گمان هستند     به آينده حكومتشان     

  . گيرند نمى
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  :شرح 

ن ، یکی از زیبا ترین و مترقی تری        )  ع(این فراز از سخنان امام علی        

اندیشه های کشور داری است ، که مدیران کشورهای توسعه                 

یافته امروز ، به اهمّيت آن پی برده اند و اصول آن را در ممالک                        

) ع( این عبارات موجز ، توجه امير مؤمنان         .خویش ، پياده ساخته اند    

  .نشان می دهد" توسعه اقتصادی"را به امر 

  :مقصود ما از توسعه اقتصادی عبارت است از

 و   ، فرایند رشد اقتصادی و ارتقاء فنی و سازمانی در عرصه توليد           "    

تخصيص منابع مادی و انسانی ؛ همراه با عدالت توزیعی و کاهش              

  ".نابرابری 

رشد "  مفهومی فراتر از     "  توسعه اقتصادی    "  بر این اساس ،         

ی مانند توليد   است و عالوه بر اهتمام به شاخصهای کمّ       "  اقتصادی  

ی و داخلی ، به بررسی تغييرات ساختاری در زمينه                ناخالص مل 

کيفيت انجام توليد و تخصيص منابع می پردازد و در عين حال ، با                   

تضمين    تداوم رشد اقتصادی را         تکيه بر تأمين اهداف اجتماعی ،       

  .می کند

در این سخنان هميشه جاوید خود ، در جهت توسعه                 )  ع(امام  

  :صورت همزمان تاکيد می ورزد اقتصادی ، بر روی چند مسأله به 

اهميت نظام مالياتی و نقش بنيادین آن در اداره امور                  .1

  .جامعه

بيان این حقيقت اقتصادی که نظام مالياتی بدون آبادانی          .2

کشور و اهتمام به وضعيت توليد ، نمی تواند نتيجه                  

 .مثبت و مستمری داشته باشد
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يف لزوم تخصيص عادالنه سهم مالياتی برای مردم و تخف         .3

ماليات کسانی که کسب آنان دچار خسارت یا رکود                

 .شده است

تالش در جهت ارتقاء سطح توليد و افزایش درآمد مردم ،            .4

تا نفع این حرکت زیربنایی ، به صورت غير مستقيم به               

 . حکومت باز گردد

ضرورت مراعات رضایت مردم و حفظ افکار عمومی در                .5

 .تدوین نظام مالياتی

ی دولت از کشاورزان در جهت             تاکيد بر حمایت جدّ         .6

توسعه زراعی و باال بردن حاصل خيزی زمين ها و ارتقاء            

  . سطح توليد ارزاق

  اهميت توسعه اقتصادی

با مطالعه فلسفه تاریخ تمدنها روشن می گردد که توسعه                        

اقتصادی، یکی از اصول اساسی کرامت ، استقالل و پویایی جامعه           

بزرگ، امکان رسيدن به مقام     است و بدون دستيابی به این موهبت        

توسعه ملی وجود ندارد و تماميت سياسی ، شئون ملی ، مبانی              

  .فرهنگی و بنيانهای اجتماعی نيز، در معرض خطر قرار می گيرند

ا بر این ، اهتمام ورزیدن به امر توسعه اقتصادی ، از مهمترین              بن  

اولویتهای جامعه محسوب می شود و افزایش تالشهای دولت و               

  .ادهای اقتصادی کشور را در این زمينه می طلبدنه

*****  
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