
  

  

 و نحوه نگرش به قدرت) ع(على
 ))1((على كريمى

و ديدگاه ھاى وى درباره قدرت ھمواره مورد توجه مورخـان ) ع(تشريح انديشه سیاسى على
را از ساير حاكمان اسالمى ) ع(اما در اين میان نظريه اى كه امام على. و محققان بوده است

نوشتار . حاكم آرمانى و اصولى بودن و نگاه اعتبارى داشتن به قدرت است, متمايز مى نمايد
سـعى در بررسـى ايـن ديـدگاه بـر اسـاس برخـى , حاضر كه مقدمه اى در ايـن زمینـه اسـت

 .شواھد تاريخى دارد

 .نگاه اعتبارى و اصولى, ديدگاه آرمان گرايى, قدرت, )ع(على: واژه ھاى كلیدى

 مقدمه

دو ديدگاه درباره نوع نگاه به قدرت وجود دارد كه ھر كدام تعريف و شاخص ھاى , به طور كلى
 ). رئالیسم(و ديدگاه واقع گرايى ) ايده آلیسم(ديدگاه آرمان گرايى , ويژه خود را دارند

ما ايـده آلیسـم , بررسى ديـدگاه واقـع گرايـى خـارج از حـوزه بحـث اسـت بـه آن دسـته از ((ا
سان را  مى دھـد و قــدرت مھـم روح ان تئورىھايى اطالق مى شود كه به ذھن يا روح اھمیت 

)).فكر او مى داند و عالوه بر آن قدرت اراده يا آزادى اراده را نیز جزء قدرت ھاى روح مى دانـد
با ھــر شـیوه اى نامناسـب , در اين ديدگاه))2(( فظ آن  مت و ح ھر قی به  جست جوى قدرت 

مى كنـد و ايـن , انديشه آرمان گرايى يا ايده آلیسم.است بشر را ذاتا خوب و خیرخواه فـرض 
ست ھـا امـور و روابـط . نظر كه ھمگان در تالش براى كسب قدرتند را مردود مى داند ايده آلی

مى گیرنـد, عـدالت, بین الملل را بر مبنـاى اخـالق ھد در نظـر  قاد آنـان. اعتمـاد و تع , بـه اعت
مان . سیاست بايد مطابق آرمان ھا يا اصول متعالى عمل كند شاخص ھـاى مھـم انديشـه آر

 :گرايى عبارتند از
 ;بلكه فقط در جھت خیر از آن استفاده مى شود, محلى از اعراب ندارد, فى نفسه, قدرت. 1
تالف از طريـق آشـتى , در ايـن انديشـه. 2 یه و راه حـل اخ بیشـتر بـه اعمـال مسـالمتآمیز تك

 ;جويانه دنبال مى شود
 ;انگیزه و معیار كشورھا است, راھنما, آرمان ھا و اخالق در صحنه بین المللى. 3
 ))3.((بشر را ذاتا خوب و خیرخواه فرض مى كند, اين انديشه.4

مت باشـد) ع(به نظر ما قدرت در ديدگاه على , اصیل نبوده تا جست و جو و حفظ آن به ھر قی
اعتبارى و دستیابى و حفظ آن با استفاده از ھـر شـیوه , قدرت سیاسى, بلكه در نگاه حضرت

واقعا اصول گرا بود و اصول را مھم تـر از حكومـت مـى دانسـت و در ) ع(على. اى جايز نیست
 .حفظ مكتب بود, بلكه آن چه برايش مطرح بود, حقیقت قدرت براى او اصل و محور نبود

 :جرج جرداق نويسنده مسیحى لبنانى مى نويسد
نا داشـته كه سیاسـت دانـش , حكومت و سیاست از آغاز پیدايش تا امــروز دو مع يكـى ايـن 

ھدف پسـت اسـت ين . احیاى مردم است و اگر اين نباشد وسیله اى بى ارزش براى  ديگـر ا
بلكـه , كه سیاست چیزى جز يك مشت كارھاى پھلوانى نیست و از علم و وجدان دور اسـت

بـدون ايـن كـه بـه , تزوير و نفاق است تا منافع اشـخاص را تـإمین كنـد, نیرنگ, متكى بر حیله
 ))4.((مصلحت و منفعت جمعى ارتباط داشته باشد

ھت , وظیفه حكومت) ع(در نگاه على خدمتگزارى و دادگرى اسـت و اعتبــارش فقـط در ايـن ج
ھداف متعـالى مــورد ; است بدين سبب حضرت قدرت را در خدمت احیـا و گسـترش اصـول و ا

 .نظرش ـ كه احیاى سنت رسول و اصول اصیل اسالمى بود ـ مى دانست
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گاه علـى , در ادامه به اختصار , )ع(براى آرمانى نگريستن و اصولى و اعتبارى بودن قدرت در ن
 .شواھد تاريخى ارائه مى شود

 به درخواست حمايت ابوسفیان ) ع(پاسخ منفى على . 1

ھم تحـت عنــاوين  سحاق  مد بـن ا كر روى داد ــ و مح بیعـت يـوم ((بعد از آن كه بیعت با ابوب
از آن ياد كرده است ـ و عده اى مھاجر و انصار از پذيرش بیعت )) 5))((السقیفه و بیعت العامه

يت از علــى  ابوبكر خوددارى ورزيدند و ابوسفیان ھم آشكارا اعالم كرد كه حاضر است در حما
صى , مدينه را پر از سواران كند) ع( حضرت دست به شورش نزد و حاضر نشد از حمايت شخ

ين امـر. چون ابوسفیان براى رسیدن به قدرت استفاده كند لت , جدا از امكـان تحقـق ا يـك ع
لى به قـدرت ) ع(نپذيرفتن پیشنھاد ابوسفیان از جانب ع را مـى تـوان نگـاه خـاص آن حضـرت 

يت ابوسـفیان آن را بـه , چه اگر قدرت را اصیل مى ديـد; دانست شـايد مـى توانسـت بـا حما
 .دست آورد

 :ابوسفیان بن حرب نیز از جمله كسانى بود كه از بیعت با ابوبكر امتناع ورزيد و گفت
چه ; چنان نباشید كه مردم و به ويژه تیم بن مره يا عدى در حق شما طمع كنند, بنى ھاشم

ستگى  امر زمامدارى جز در میان شما و به دست شما نیست و جـز ابوالحسـن كسـى شاي
كن, اى ابوالحسن. آن را ندارد تو بـر آن چــه , با دستى كاردان و نیرومند خالفت را قبضه  چـه 

مال , امید مى رود شتیبان او اسـت حـق او پاي مردى كـه قصـى پ ته  نیرومنـد و توانـايى و الب
 ))6.((شدنى نیست

 :ابوسفیان بعد از جريان سقیفه به على گفت
تو پیـش بیفتنـد؟ قدرت از  بـه خـدا !  آيا شايسته است پايین ترين تیره ھاى قريش در كسـب 

ست خـود را دراز , اگر بخواھى در حمايت از تو مدينه را پر از سواران جنگى مى كنم, قسم د
 .كن كه با تو بیعت كنم

 :در پاسخ گفت) ع(على
ھمیشه به دنبال فرصتى براى ضربه زدن به اسالم ھستى و من ھیچ نیاز , نه, اى ابوسفیان

 ))7.((مبه كمك تو كه پیوسته با اسالم و مسلمانان خصومت كردى ندار
 :حضرت خود درباره رد درخواست ابوسفیان مى فرمايد

.ھمچون آبى بد مزه و نا دلپذير و لقمه اى گلوگـیر اسـت, خالفت را بدينسان به دست آوردن
))8(( 

قدام كنـد) ع(اگر چه ابوسفیان و عباس از على, به ھر حال فت ا , خواستند بـراى كسـب خال
 ))9.((اما او ھیچ كوششى براى كنترل جماعت به وسیله بنى ھاشم انجام نداد

بعد از رحلت پیامبر خود را شايسته خالفت و جانشینى رسـول ) ع(با آن كه على, در حقیقت
در چھار چـوب , چون با عدم اقبال مردم و جريان سقیفه مواجه شد, حق خود مى دانست, را

 .حاضر نشد از ھر ابزارى براى كسب آن استفاده كند, نگاه اعتبارى خود به قدرت

 ھمراھى با خلفاى نخستین براى حفظ وحدت اسالمى .2

مدن جريـان مرتـدين یش آ كر و پ لى, بعد از وقوع جريان سقیفه و بیعت مردم با ابوب بـه ) ع(ع
 .منظور حفظ وحدت جامعه اسالمى و ياران اندك خود با ابوبكر بیعت كرد

شود حدت مسـلمانان  ھم خـوردن و . او به ھیچ وجه نمى خواست رويداد سقیفه موجب بر 
غم زمینـه و ) ع(على به ر خود ثابـت كـرد كـه  با تقدم بخشیدن به وحدت در روش سیاسـى 

 ))10.((وارد ھیچ حركت ماجرا جويانه اى نمى شود, موقعیت مناسب
اگـر , اگـر شمشـیر بكشـد مركـز خالفـت اسـالمى متالشـى اسـت, وقتى مى بیند) ع(على

 ))11.((ناچار صبر مى كند, بخواھد به خاطر احقاق حقش شمشیر بكشد
يد, بر اساس منابع تاريخى به جانشـینى برگز . ابوبكر اندكى قبل از مرگش عمربن خطـاب را 

فت عمـر مواجـه شـد) ع(على كر, چون بـا خال مور , ھماننـد عصـر ابوب بـه منظـور پیشـرفت ا
شوراى عمـر ضران  خود را از حا با ايـن كـه  ھى نمـود و حـتى  , مسلمین با او بیعـت و ھمرا
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چون عثمان به خالفت رسید به منظـور تقويـت حاكمیـت , شايسته تر به خالفت مى دانست
ھر چند كه كمى بعد به سبب موضوعاتى كـه بررسـى آن , اسالم با او بیعت و ھمراھى كرد

 .ھا در حوصله اين بحث نیست از عثمان فاصله گرفت
خاذ , به قدرت نگاه اصیلى داشت) ع(اگر على, مى توان گفت با ات دست كـم مـى توانسـت 

اما به سبب آن كه ; موجبات ضعف آنان را فراھم كند, برخى مواضع و ھمراھى نكردن با خلفا
كه در خطبـه شقشـقیه بـدان ,  صبر تلخ پیشه كرد, حفظ مكتب برايش مھم شمرده مى شد

 :اشاره مى كند
خالفت را چون شترى ماده ديدند و ھر يك به پستانى از او چسبیدند و سخت دوشیدند و تـا 

به سـر بـردم, توانستند من آن مـدت دراز را بـا شـكیبايى  خون دل , نوشیدند و  يدم و  رنـج د
 ))12.((خوردم

 و شوراى عمر ) ع(على. 3

بھترين فرصت براى كسب قدرت را در جريان شوراى عمر به سبب پايبندى به اصول ) ع(على
شیخین قدرت را , از دست داد و حاضر نشد با گفتن دروغ مصلحتى مبنى بر پیروى از سنت 

 .كسب كند و بعد به راه خود رود
شش , چون عمر ضربت خورد و رإيش درباره شخص معین قرار نگرفت از اين رو كار را در میان 

, زبــیر, طلحــه, عثمــان بــن عفــان, )ع(نفــر از بزرگــان صــحابه نھــاد كــه عبــارت بودنــد از علــى
عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابى وقاص و به آن ھا دستور داد در طى سه روز كسى را از 

 ))13.((میان خود به خالفت برگزينند
حـق انتخـاب , چون بعد از مدتى عبدالرحمان از حق انتخاب شدن صرف نظر كرد, در اين شورا

 :آمد و دستش را گرفت و گفت) ع(عبدالرحمان به سوى على. كردن خلیفه را به دست آورد
با تو بیعت مى كنم به شرط آن كه بر اساس كتاب خدا و سنت رسول و سیره ابوبكـر و عمــر 

 .عمل كنى
 :در پاسخ گفت) ع(على

 ))14. ((تو با من بر اساس پیروى از كتاب خدا و سنت رسول و اجتھاد و رإى خودم بیعت كن
عبدالرحمن نپذيرفت و پیشنھاد خود را با عثمان در میان گذاشت و او به پیروى از كتاب خدا و 

بـه ) ع(در نگـاه علـى)) 15.((سنت رسول و شیخین متعھـد شـد و بـه خالفـت برگزيـده شـد
شود, مصلحت انديشى به منظور جلب نفع شخصـى, قدرت شت شـمرده مـى  مصـلحت . ز

ھر )) 16((,مصلحت انديشى را نمى پذيرد) ع(اما على, ھمیشه مونتاژ دين و دنیا بوده است
 .چند به بھاى از دست دادن قدرت باشد

 و تإكید بر محاكمه پسر خلیفه ) ع(على .4

اقـدام بـه ,عبیدهللا بـن عمـر , پس از كشته شدن عمر به دست ابولولو, بنا به نوشته مورخان
نه ) مسلمان(قتل خود سرانه ھرمزان  امـا , كرد) مـردى ترسـا از حـیره(و دختر ابولولـو و جفی

حاضر به , ديروز پدر را بكشند و امروز فرزند را, عثمان با اين استدالل كه نمى تواند تحمل كند
بر اين امـر اصـرار داشـت ) ع(اما على, پرداخت ديه شد و از اجراى حكم قصاص خوددارى كرد

لى, كه او بايد قصاص شود بـه ) ع(تا جايى كه اين تصمیم سبب شد بعد از روى كار آمـدن ع
 .عبیدهللا بن عمر به نزد معاويه روانه شود, خالفت

مان از عبیـدهللا بـن عمـر سـخن بسـیار گفتنــد پـس . مردم درباره خون ھرمزان و نگھدارى عث
مر بخشـیدم : عثمان به منبر آمد و گفت من خودم صاحب خون ھرمزانم و آن را براى خدا و ع

 .و براى خون عمر آن را رھا كردم
مى : پس مقداد بن عمرو به پا خاست و گفت ست و تـو را ن یامبر او ا ھرمـزان چـاكر خـدا و پ
, سـپس عثمــان. پس مى نگريم و مى نگريد: گفت. رسد كه حق خدا و پیامبرش را ببخشى

 ))17.((عبیدهللا بن عمر را از مدينه به كوفه فرستاد و او را در خانه اى فرود آورد
ين ) ع(اما على در عھد عثمان خواھان قصاص عبیدهللا بن عمر بود و بر خالف نظر عثمان بـر ا
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كام اسـالمى بـوده )) 18.((امر اصرار داشت و اين امر به سبب پايبندى حضــرت بـر اجـراى اح
 .است

 و بدرقه ابوذر ) ع(على . 5

بوذر كـه, در زمان عثمان) ع(على ندانش بـه بدرقـه ا مراه فرز سوى , بر خالف رإى او به ھ از 
را بیرون كـن ) ابوذر(او , اى مروان: عثمان به مروان گفت. رفت, عثمان به ربذه تبعید شده بود

بن . و كسى را مگذار كه با او سخن گويد تا بیرون رود بدهللا  پس على و حسن و حسین و ع
لیكن , پس على رفت كه با او سخن گويد, جعفر و عمار بن ياسر براى ديدن ابوذر بیرون آمدند

پس على تازيانه را بلند . امیرمومنان نھى كرده است كه كسى با او سخن گويد: مروان گفت
سپس او را بدرقه كرد و . خدايت به آتش كشاند, دور شو: كرد و بر شتر مروان نواخت و گفت

و ھر مردى از آنـان بـا او سـخن گفـت و )) 19((با او سخنانى گفت كه شرح آن طوالنى است
مد و  یش آ ندى پ له م لى گ یان او و ع باب م بازگشتند و مروان نزد عثمان بـاز آمـد و در ايـن 

 ))20.((سخنانى زننده به يكديگر گفتند

 و تإكید بر اجراى حكم شرعى درباره ولید بن عقبه) ع(على .6

به دلیـل شـرب , حاكم منصوب خلیفه بر شھر كوفه, بر ولید بن عقبه, در عھد عثمان) ع(على
سبب خويشـى ولیــد بـا خلیفـه از ; خمر حد جارى ساخت اين در حالى بود كـه بسـیارى بـه 

كرد و , 26در سال . اجراى اين حكم خوددارى مى ورزيدند عثمان ولید بن عقبه را والى كوفه 
جاى او , او نماز بامداد را با مردم در حال مستى چھار ركعت خواند پس عثمان او را عزل و به 

پـس , عثمان گفت كه او را حد مى زنـد, و چون ولید از راه رسید, سعید بن عاص را نصب كرد
اما على برخاست و او را , پیش نرفتند, كه برادر مادرى عثمان بود, مردم براى خويشاوندى او

 ))21.((حد زد

 و قتل عثمان ) ع(على . 7

انفعالـى , موضـع اصـالحى) ع(از مطالعه منابع تاريخى و نھج البالغه به دست مىآيد كه على
ضرت اصـالح عثمـان يـا كنـاره گـیرى او از  در جريان شورش علیه عثمان اتخـاذ كـرده و نظـر ح

صا برنامـه اى بـراى ) ع(و على. نه قتل خلیفه, خالفت و واگذارى آن به شورا بوده است شخ
حضـرت در جريـان . قتل عثمان و استفاده از اين موقعیت براى رسیدن به قدرت نداشته است

شورش علیه عثمان خواھان مھار بحران بود و بدين سبب بود كه میانجیگرى میان شورشیان 
 .و عثمان را پذيرفت و سعى كرد با سخنان خويش عثمان را وادار به اصالح امور كند

ند گـروه ) ع(على ته اسـت و ھـر چ بت دربـاره عثمـان سـخن گف شانزده نو ھج البالغـه  در ن
سالم منطبــق , انقالبیون را ذيحق دانسته صالح كلـى ا مان در مسـند خالفـت را بـا م قتل عث

 ))22.((ندانسته است
 :در چند مورد موضع خود را درباره قتل عثمان بیان داشت) ع(على, براى مثال

بیش تر خشنودى او را مى خواستم , من يكى از مھاجران بودم, مردم بر عثمان خرده گرفتند
 ))23.((و كم تر سرزنش نمودم

باز دارم سیدم در ايـن كـار گناھكــار , به خدا سوگند كوشـیدم آزار مــردم را از او  كه تر ندان  چ
 ))24.((شوم

شته بـودم, اگر كشتن عثمان را فرمان داده بودم , قاتل بودم و اگر مردمان را از قتل وى بـاز دا
 ))25.((يارى او كرده بودم

 و پذيرش خالفت ) ع(على . 8
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چون پـس از , كه خود را شايسته ترين كس براى جانشینى رسول خدا مى دانست) ع(على
سال از كسـب مقـام خالفـت دور مانـد و در ايــن مـدت  ست و پنــج  مدت بی به  یامبر  رحلت پ

به قتـل رسـید, تغییراتى بر خالف ديدگاھش در جامعه بروز كرد در آغـاز , بعد از آن كه عثمان 
مت خـود  حاضر به پذيرش مقام خالفت نشد و شرايط زمانى را بدترين زمان براى تحقـق حكو
دانست و تنھا بعد از اصرار توإم با فشار مردم و پذيرش شروطش آن را پذيرفت و اين امر تنھـا 

قدرت محـور نبـوده ) ع(و گرنه على, بدين سبب بود كه بتواند اھداف متعالى خود را پیاده كند
 .است كه در ھر شرايطى به دنبال كسب قدرت برود

مردم و , در حالى كه از پذيرفتن قدرت ناراضى بود) ع(على, بر اساس روايت منقرى بـا اصـرار 
 ))26.((خالفت را پذيرفت, به علت جلوگیرى از تفرقه

مردم شـروط وى را )  ع(به گزارش مولف الغارات علـى عد از آن كـه  مردم و ب بـه علـت فشـار 
حضـرت در )) 27.((بـه ناچـار خالفـت را پـذيرفت, پذيرفتند و آنان قول ھمكـارى و وحـدت دادنـد

 :پاسخ اصرار مردم فرمود
مرا بگذاريد و ديگرى را به دست آوريد كه ما پیشاپیش كارى مى رويم كه آن را رويه ھا است 

 ))28. ((من اگر وزير باشم بھتر است تا امیر... و راه راست ناشناسا گرديد

 و تإكید بر ظلم ستیزى و عدالت خواھى ) ع(على . 9

سـبب شـد ھیــچ گونـه مالحظـه اى در , به قدرت و مظاھر آن داشت) ع(نوع نگاھى كه على
ظالم نداشـته باشـد ظور, اجراى حق و گرفتن حق مظلوم از  به دســت , بـدين من بـه محـض 

گرفتن قدرت آشكارا اعالم كرد كه تمام امتیازات باطل و اموالى كـه بـه نـاحق در دوره عثمـان 
و البته با علم بـه ;  و عدالت را بر قرار مى سازد, به افراد داده شده است را باز پس مى گیرد

 .دست به اين اقدام زد, اين كه اتخاذ چنین سیاستى او را با مشكالتى مواجه مى كند
ند در دلـش مخفـى ) ع(سیاست على ھد بك صريح بود و نمى خواست كارى را كـه مـى خوا

نگه دارد و بگويد فعال حرف صريحى نزنم تا اين مردم كه امروز آمدند با ما بیعـت كننـد و خیـال 
سوار , كنند كه اين نظم موجود ھمان طورى كه ھست حفظ مى شود عد كـه بـر كـار  ولـى ب

 ))29.((اجرا كنیم, شديم برنامه ھايى را كه مى خواھیم
در , بـدين منظـور; سعى در اجراى حدود الھى و برقرارى عـدالت و مسـاوات داشـت) ع(على

 :ھمان آغاز خالفت خود فرمود
اگر درخواست شما را پذيرفتم با شما چنان كنم كه خود مى دانم و به گفته گوينده و , بدانید

 .()مالمت سرزنش كننده اى گوش نمى دھم
الذلیل عندى عزيز حتى آخذ الحق :در زمینه ستاندن حق مظلوم از ظالم فرمود) ع(على) 30(

 ))31.((والقوى عندى ضعیف حتى آخذ الحق منه, له
) ع(است تا جايى كه على) ع(شاخصه مھم شخصیت على, عدالت خواھى و ستم ستیزى

گر نـه  عدالت مــى دانـد و  يكى از اھداف حكومت خود را احقاق حق مستضـعفان و برقـرارى 
مت را بـى  باس حكو حكومت فى نفسه برايش ارزشى نداشته است و خود در پاسخ ابـن ع

مگر آن كه حقى را بر پا سازم يا باطلى را بـر ((ارزش تر از نعلین پینه بسته اى دانسته است
 ))32)).((اندازم
فراد ) ع(على قاى ا عدالت را رساندن ھر فردى به حقش و در ھم شكستن تمام موانع در ارت

به مسـتحقش مـى دانـد و دربـاره  و قرار گرفتن ھر چیزى در جاى خودش و اعطاى ھر حقى 
 :فلسفه عدالت مى فرمايد

خداوند متعال براى رھبران عدالت مقرر داشته كه خود را با مستمندان يكسان قــرار دھنـد تـا 
 ))33.((فقرا ناراحت نشوند

عدالت مـى فرمايـد خیرالسیاسـات ((و )) 34))((مـالك السیاسـه العـدل:((حضرت در اھمیت 
 )).()العدل إفضل السیاستین((و )) 35))((العدل
 :حكومت درباره اجراى عدالت فرمود)36(در آغاز ) ع(على

ته باشـد كه در , به خدا اگر ببینم كه به مھر زنان يـا بھـاى كنیزكـان رف مى گـردانم  آن را بـاز 
 ))37. ((عدالت گشايشى است و آن كه عدالت را برنتابد ستم را سخت تر يابد
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 :حضرت در جاى ديگر مى فرمايد
نم , به خدا اگر ھفت اقلیم را با آن چه زير آسمان ھا است به من بدھند تا خدا را نافرمانى ك

 ))38.((و پوست جوى را از مورچه اى ناروا بربايم چنین نخواھم كرد

 و تإكید بر اجراى سیاست تسويه درباره بیت المال) ع(على .10

به مخالفـت ) ع(على مال شـكل گرفـت  سیم بیـت ال بـا روش ھـايى كـه بعـد از پیــامبر در تق
برخاست و در اين امر بر مساوات و برابرى بدون ھیچ گونه تبعیـض و امتیـازى تإكیـد كـرد و در 

نه دارش, يك اقدام عملى در آغاز خالفت خود به عبیدهللا بـن رافـع ستور داد بـه ھمـه , خزا د
سه درھم بدھد كه اين عمل با اعتراض عده اى از اشراف و بزرگان مواجه شـد و حـتى عـده 

از قبول سھم خود به نشانه اعتراض خـوددارى كردنـد و مـدتى بعـد ... اى چون طلحه و زبیر و
شدند ) ع(امـا علـى; اعـتراض كردنـد, زنان عرب ھم از اين كه در عطا با زنان عجـم مسـاوى 

حتى در اواخـر  صولش بگـذرد و بـدين سـبب  كسى نبود كه بـراى جلـب رضـايت عـده اى از ا
سران قبايـل و شـیوخ بـه منظـور  به  خالفت خود به درخواست مالك اشتر مبنى بر بخشش 

 .پاسخ منفى داد, استفاده از نفوذشان در بسیج مردم
اما ھماھنگ با , با اين كه مى دانست تقسیم عادالنه بیت المال ھر چند حق است) ع(على

مصلحت نیست و بايد سردمداران را مقدم شمرد و ثروتمنـدان صـاحب زور را سـھم بیـش تـر 
حق و , دھد و از سھم مستضعفان بكاھد فدار اجـراى  اما ھرگـز ايـن كـار را نكـرد و دقیقـا طر

ند و ; عدالت بود ھر چند براى گروھى ناخوشايند باشد تا جايى كـه از حمـايتش دسـت بردار
در عصر پیامبر ھم به تبعیت از سـنت رسـول ) ع(رفتارھاى على)) 39.((به مخالفتش برخیزند

به خدمـت , على بعد از سريه يمن در زمـان پیــامبر. مويد تقسیم برابر دارايى ھا است چـون 
بال درخواسـت سـپاھیان  فع در ق حضرت رسید و سپس به سوى سپاه بازگشت و ديد ابو را

ين كـار او بـه شـدت ناراحـت شـد و دسـتور داد آن , لباس ھاى نو به آنان بخشیده اسـت از ا
یازى نـداد)) 40.((جامه ھا را از تن به در كندند ابـو . حضرت به خويشان خود در اين زمینـه امت

 :بر بیت المال مى گويد) ع(خزانه دار على, رافع
بر او ديـد كـه از , روزى على به خانه رفت مال را  دخترش زيور گرفته بود و مرواريدى از بیت ال

فع . اين را از كجا آورده اى؟ به خدا بايـد دسـت او را بـبرم: گفت, پیش مى شناخته بود ابـو را
من ايـن را زيـور بـرادر زاده ام كـرده , اى امیرمومنان:گفتم, چون اصرار وى بديدم: گويد به خدا 

 ))41.((پس او خاموش شد. اگر من نداده بودمش چگونه بدان دست مى يافت, ام
بر بخشـش ) ع(على, بر اساس روايت ھاى مختلف به درخواست عقیل بن ابى طالب مبنى 

مازگزاران روز  كرد و آن را برابـر بـا خیانـت كـردن بـه ن ھى ن بیش از سھمش از بیت المال توج
روايـت (يـا سـرقت ) روايـت نھـج البالغـه(يـا سـوختن در آتـش ) روايـت ثقفـى كوفـى(جمعـه 

((امالكى كه عثمان به خويشان خود داد را باز پس گرفـت) ع(على. دانسته است) سیوطى
 ))43.((و بیت المال را طورى تقسیم مى كرد كه در محل آن چیزى ديده نمى شد)) 42

 :نوشت) ع(عبدهللا بن عباس به امام حسن
كه چـون او در تقسـیم  ند  سوى معاويـه رفت برخى مردم به اين دلیل پدر تو را ترك كرده و به 
ستند ايـن اقـدام او را  مى توان مى كـرد و آن ھـا ن بیت المال به صورت مساوى با ھمه رفتار 

 ))44.((تحمل كنند
كان و مـإموران خـراج  مال و نزدي على آن قدر در حفظ بیت المال دقیـق بـود و در ايـن راه بـر ع
بود كسـانى  سخت مى گرفت كه مورخان او را به بخل و خست وصف كردند و كامال طبیعى 

شى بـه پـا خیزنـد .((كه به انگیزه حصول به منافع مادى قیام كرده بودند در مقابل چنیــن نگر
45(( 

 و بى اعتنايى به توصیه مصلحت انديشان ) ع(على . 11

شعرى(در اقدامى مھم به عزل والیان عثمان ) ع(على صیه ) جز ابوموسى ا پرداخـت و بـه تو
باس در ابقـاى موقــت آن ھـا صوص , ھاى كسانى چون مغیره بن شعبه و عبدهللا بن ع بـه خ
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توجھى نكرد و از طرف ديگر حاضر نشد به افرادى چون طلحه و زبیر و رھبران قبايلـى , معاويه
 . چون اشعث بن قیس امتیازى بدھد و از اين طريق قدرت خود را حفظ كند

على نپذيرفت و گفت شما نـزد مـن , طلحه و زبیر از على خواستار واليت بصره و كوفه شدند
 :مغیره گفت)) 46.((بمانید تا به كمك شما اين كار را تحمل كنم

فردا را سـامان توانـى . تو را حق نیك خواھى و اطاعت مسلم است با رإى درست امروز كـار 
معاويه را بر سر كارش نگھدار و ھمه عامالن .داد و با تباھى امروز كار فردا را تباه خواھى كرد

تغییرشان بده يا , عثمان را بر كارشان نگھدار و چون اطاعت آوردند و از سپاھیان بیعت گرفتند
 ))47.((واگذار
به طلحـه و ) ع(على در برابر درخواست ابن عباس مبنى بر ابقاى موقت معاويه و دادن امتیاز 

 :زبیر گفت
, اين كه گفتى نگاھش دارم به خدا ترديد ندارم كه از لحاظ كار دنیا نكو است و به صالح است

جاب مــى كنــد كـه ھیـچ  اما تكلیفى كه بر گردن دارم و معرفتى كـه از حـال عملشـان دارم اي
 ))48.((كدامشان را به كار نگمارم

ھر , حاضر نبود از ستمگران به عنوان عوامل اجرايى خويش استفاده كند) ع(در حقیقت على
 .چند به كارگیرى آن ھا سبب استحكام حكومتش شود

كه بـا او بیعـت شـد) ع(على گامى  , بر اساس عقیده به مخالفـت بـا عثمـان برخاسـت و ھن
ھد و در ايـن راه  ساس عقیــده قــرار د خواست قبیله و غنیمت را باطل كند و تمام امور را بـر ا
عى تمريـن  ناچار بود در صفوف موافقان خـود تغییراتـى ايجـاد كنـد و در حقیقـت ايـن عمـل نو

 ))49.((اساسى در سیاست بود

 پاى بندى به عھد و پیمان. 12

ھا خـود ) ع(على شاخصه تفاوت سیاست خود را با معاويه در ھمین امر مى دانسـت و نـه تن
در نامه ھايى كه به كارگزارانش مى نوشت بر اجـراى ايـن اصـل , به اين امر سخت پايبند بود

بود بارى بـه قـدرت  چـه اگـر قـدرت در نظـر او ; تإكید داشت و اين مسإله در راستاى نگاه اعت
 .اصیل بود بايد با استفاده از ھر شیوه اى از آن محافظت مى كرد

 
 :فرمود) ع(على

كارى اسـت, معاويه زيرك تر از من نیست, به خدا سوگند . لیكن شیوه او پیمان شكنى و گنھ
 ))50.((اگر پیمان شكنى ناخوشايند نمى نمود زيرك تر از من كسى نبود

بود صلحنامه بـا , حضرت با آن كه در جريان جنگ صفین راضى به حكمیت ن امـا بعـد از انعقـاد 
 . معاويه آن را محترم شمرد و نقض آن را جايز ندانست

مى ) ع(على سفارش  در نامه معروف خويش به مالك اشتر او را به پايبندى به عھد و پیمان 
 :كند و دلیل اين كار را برايش توضیح مى دھد

و اگر با دشمنت پیمان نھادى و در ذمه خود او را امان دادى به عھد و پیمان خويش وفا كـن و 
یچ چــیز از , آن چه را بر ذمه دارى ادا و خود را چون سپرى براى پیمانت بر پـا مردم بـر ھ چـه 

پس در پیمـان ... واجب ھاى خدا چون بزرگ شمردن وفاى به عھد سخت ھمداستان نباشند
 ))51. ((نه خیانتى توان كرد و نه فريبى داد و نه مكرى پیش آورد

 و پاى بندى به اخالق سیاسى ) ع(على . 13

نگ و فريـبى نبـود و بـه , براى حفظ قدرت) ع(على حاضر به گفتن دروغى يـا بـه كـارگیرى نیر
 البته خود مى دانست در عصرى زندگى مى كند كه.راستى و درستى توجه خاصى داشت

با حقنـد, و زبان در گفتن راست نـاتوان, گوينده حق اندك است خوارنـد و مـردم بـه , آنـان كـه 
عالمشـان , جوانشان بدخو و پیرشـان گنھكـار, سازش يكديگر را پذيرفتار, نافرمانى خدا گرفتار

 ))52.((دو رو و قارى شان سود جو
تإكید دارد كه براى دستیابى و حفظ حكومت حاضر به دغل كارى و خیانت نیسـت و ) ع(على
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 :فرمود
 ))53.((خیانت به مسلمانان است, بزرگ ترين خیانت

صــداقت را بنیــادىترين اصــل ((حفــظ قــدرت بــر مبنـاى صــداقت ارزش دارد و حضـرت , از نظــر او
سیاست مديريتى شمرد و صداقت و رو راستى با مردمان را اصل مھـم حـاكمیتش قـرار داده 

 ))54)).((صداقت نخستین شرط سیاستمدارى است, در نگاه او. بود
اجبـار , تطمیع و فريفتن مردمان با امـور دنیــوى, استبداد, براى تداوم حكومتش از زور) ع(على

ين كـه مـى دانسـت مـردم چگونـه رام  يا فريب استفاده نكرد و مقید به اصول دينى بود و با ا
ست نبـود و بـه ھمیـن دلیـل ھـم در صـحنه , مى شوند ھاى نادر حاضر به استفاده از شیوه 

ھره اى مانـدگار ; سیاسى مغلوب شد اما به سبب پايبندى به اين امور است كه به عنـوان چ
مت دارى ارائـه داده اسـت  در تاريخ بشرى مى درخشد و به سبب الگوى خاصى كه در حكو

 .مورد ستايش عموم مورخان و محققان قرار گرفته است

 و بى اعتنايى به مظاھر دنیوى ) ع(على . 14

صول اساسـى خـود ) ع(على شتن ا ھرگز براى رسیدن به مواھب دنیوى حاضر به زير پـا گذا
عدالت و سـتاندن حـق , قدرت و مظاھر آن توجه داشت, نبوده و اگر ھم به دنیا بـراى اجـراى 

 .مظلومان از ستمگران و احیاى سنت رسول بود
بز مـى دانـد و در نكـوھش دنیــا گفتـه ) ع(على دعوا بر سر قدرت را اختالف بر سـر آب بیــنى 

به خدا كه اين دنیاى شما در ديده من خوارتر از استخوان خوكى است كـه در دسـت ((است 
 ))55)).((گرى باشد

 :قدرت را وسیله آزمايش مى داند) ع(على
 ))56.((خدا ساختن كارشان را از تو خواست و آنان را وسیلت آزمايش تو ساخت

 :حضرت دنیا و مظاھر آن را فريب خود ناتوان دانست
با خودنمايى فرا راه مـن آمـده اى؟ يـا شـیفته ام شـده اى؟ ! از من دور شو, اى دنیا, اى دنیا

مرا با تو چه نیازى است؟ من تو را سـه ! جز مرا بفريب! ھرگز, مباد كه تو در دل من جاىگیرى
ناچیز و آرزوى , بار طالق گفته ام و بازگشتى در آن نیست زندگانى ات كوتاه اسـت و جاھـت 

 ))57.((تو داشتن خرد
اما اين بدان معنـا نیسـت )) 58((,در موارد ديگرى ھم به نكوھش دنیا پرداخته است) ع(على

كردن , كه حضرت توجھى به دنیا نداشته است شش و آبـاد  به كـار و كو خود  بلكه بر عكس 
منتھا . كشاورزى و درخت كارى توصیه مى كرد و خود نیز اين كارھا را انجام مى داد, زمین ھا

یا و دور شـدن از خداونـد , ناپسند شمرده مى شـد) ع(آن چه از نگاه على شدن در دن غـرق 
 .متعال است

 و تإكید بر ساده زيستى) ع(على . 15

فه و بـاالترين مقـام سیاسـى جامعـه , اگر مى خواست) ع(على مى توانست به عنـوان خلی
 :ابن قتیبه مى نويسد. اما ھیچ گاه اين گونه رفتار نكرد, اسالمى ھر طور بخواھد زندگى كند

عتراض مــى  تر زنـدگى كـرد و وقـتى بـه او ا على در دوران خالفتش از ھر وقت ديگر زاھدانه 
 ))59.((مى گفت پیشواى مردم بايد مراقب اعمال خود باشد, شد

براى بھبود زندگى خود و نزديكانش برداشت شخصى از بیت المال را نمى پسندد و ) ع(على
مال مردم است و حاكم و خويشان او حق گرفتن چیزى از آن بـه مقـدار حـق , مال((از نظر او 

 ))60.((خود ندارند
 :به ساده زيستى خود و علت آن اشاره دارد) ع(على

بدان كه پیشواى شما بسنده كرده است از دنیاى خود به دو جامه فرسوده و دو قرصه نان را 
به خدا از دنیـاى شـما زرى نینــدوختم و از غنیمــت ھــاى آن ذخـیرت ... خوردنى خويش نموده

پالوده و مغـز , و اگر خواستمى... بر جامه كھنه ام نیفزودم. ننمودم دانستمى چگونـه عسـل 
ھد گرديـد و حـرص , گندم و بافته ابريشم را به كار برم لیكن ھرگز ھواى من بر من چیره نخوا
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مه كسـى حسـرت گـرده . مرا به گزيدن خوراك ھا نخواھد كشید چه بـود كـه در حجـاز يـا يما
يا ھرگز شكمى سیر نخورد و مـن سـیر بخـوابم و پـیرامونم شـكم ھـايى باشـند از , نانى برد

يا چنان باشم كـه گوينـد درد تـو ايـن بـس كـه , گرسنگى به پشت دوخته و جگرھاى سوخته
نم كـه مـرا . سیر بخوابى و گرداگردت جگرھايى بود در آرزوى پوست بزغاله آيا بدين بسنده ك

امیرمومنان گويند و در ناخوشايندھاى روزگار شريك آنان نباشم؟ يا در سـختى زنـدگى نمونـه 
 ))61.((اى برايشان نشوم

آن را در خطاب به عثمان بن حنیــف والـى بصـره ) ع(تجزيه و تحلیل محتواى اين نامه كه على
ھد ,در اعتراض به شركت در مھمانى يكى از جوانان ثروتمند بصره نوشته است نشان مــى د

خى نقـاط دنیــاى اسـالم مــردم در  كه در بر ين  لم بـه ا كه حضرت با درك شرايط زمانه و بـا ع
به اتخاذ اين شیوه منظور ھمراھى با آنان و درك شرايطشان نمـود , سختى زندگى مى كنند

. و در راستاى ھمین سیاست است كه به محض ورود به كوفه حاضر نشد در قصر اقامت كند
 :به آن حضرت گفتند. حضرت دوازدھم رجب سال سى و ششم ھجرى وارد كوفه شد((

حــاجتى بــه مــنزل كــردن در آن قصــر : آيــا در كــاخ مــنزل نمــى كــنى؟ فرمــود, اى امیرمومنــان
 ))62)).((نیست

بلكه ثروتى ھم كه داشت در میان تھیدستان و تنگدسـتان , حضرت نه تنھا ساده مى زيست
او تمام درآمد سرشارى , قناعت در خوراك و پوشاك بود, روش او در زندگى.((تقسیم مى كرد

يان صـرف مـى كـرد و خـود و  ىآورد را در میـان تنگدسـتان و بینوا كه از امالك خود به دسـت م
)).((خانواده اش از جامه تنھا به كرباسى خشن و از خوراك به قرص نانى جوين مى ساختند

63(( 
 رعايت اصول انسانى و اخالقى در رويارويى با دشمنان. 16

به ) ع(على ھمواره سعى در حفظ اصول انسانى و اسالمى داشت و توصیه ھاى آن حضرت 
صفین و نھروان و اجازه برداشت آب به سپاه معاويـه , سپاھیانش در آغاز و جريان جنگ جمل

عاص در ) بر خالف اقــدام معاويـه(بعد از تصرف شريعه  تارش بـا كسـانى چـون عمـروبن  و رف
طى نـبرد جمـل , به تعبیر مودودى. جنگ صفین اين مدعا را ثابت مى كند روشى كه حضرت 

 ))64.((اختیار كرد فرق خلیفه و پادشاه را به خوبى نشان مى دھد
 :در جريان جنگ جمل بر ياران خود بانگ زد و فرمود) ع(على

ھر كسـى  ید و  ھیچ كس را تعقیب مكنید و ھیچ زخمى را مكشید و ھیچ مالى را غــارت نكن
 ))65.((سالح بر زمین گذارد و ھر كس در خانه خود را ببندد در امان است

 :ھمچنین به ياران خود توصیه كرد
تا ايشان كسى از شما را نكشته اند جنگ را آغاز مكنید و چـون بـه ھزيمـت شـدند از امـوال 

 ))66.((ايشان چیزى مگیريد و بر زخمیان و مجروحان تندى و بد رفتارى مكنید
 

 :ھمچنین فرمود
ھى , ھیچ پرده اى را مدريد, شرمگاھى را آشكار مكنید به ھیـچ خرمگا بـى آن كـه بـار يابیـد 

تان  درون مشويد و زنان را بر میازاريد ھر چنـد شـما را دشـنام دھنـد و بـه فرمانـدھان و نیكان
 ))67.((ناسزا گويند

مى گفتنـد) ع(على فان جايـز , در برابر اعتراض ياران خويش كه  نگ كـردن بـا مخال چگونـه ج
 :فرمود, اما غارت زنان و اموال آنان نه, است

مسلمانان را نمى توان به اسارت گرفت و اموالشان را غارت كرد و زنانشان را بـه خـود تعلـق 
كـدام يـك از شـما : گفت, و چون قانع نشدند. چون اينان بر مبناى اسالم ازدواج كرده اند, داد

جه , حاضر است ام المومنین عايشه را سھم خود بگیرد و در اين جـا بـود كـه شورشـیان متو
 ))68.((خطاى خود شدند و به حكم او گردن نھادند

 
بود كـه ) ع(نوع نگاه على قى آن قــدر واضـح  ندى اش بـه رعايـت اصـول اخال بـه قـدرت و پايب

سیاستمداران و زيركان عصر آن را مى شناختند و اين مطلب از پاسخى كه عمـرو بـن عـاص 
لى شريعه بـه دسـت ع ست, داد) ع(به معاويه در خصـوص نگرانـى اش در تصــرف  . نمايـان ا

ند, چون ياران على بر شريعه غالب شدند(( ته انـد مـا : ياران معاويه گفت اكنـون كـه آب را گرف
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تو و : عمرو بن عاص گفت, بیچاره ايم كارى كه تو با على و ھمراھانش روا شمردى علـى بـا 
بر خالف تاكتیك ھاى نظامى ) ع(مالحظه مى شود كه على)) 69)).((يارانت روا نمى شمارد

و اين كـار )) 70)).((امر كرد قشون معاويه از آب مانند لشكر خودش استفاده نمايند((آن عصر 
خورد علـى. آشكارا تفاوت میان نگاه اعتبارى و اصیل را به قدرت نمايان مى سـازد, حضرت بر

قى از سـوى ايشـان )) 71((,با عمروبن عاص در جريان جنگ صفین) ع( بر رعايـت اصـول اخال
در حالى كه دشمنان او از انجام ھر اقدامى حتى كشف عورت براى نجات خويش , تإكید دارد

 .حضرت حاضر نشد دشمن خويش را در ھر حالى به قتل برساند, صرف نظر نمى كردند
غیر اخالقـى چـون ســب و دشـنام گويـى ) ع(علـى بـراى حفـظ قـدرت حاضـر نشــد از اصـول 

استفاده كند و چون در جريان جنگ صفین مطلع شد كسانى چون حجر بن عدى و عمرو بــن 
 :فرمود)) 72((,حمق خزاعى به لعن معاويه و اھل شام مشغولند

فرا , من خوش ندارم شما دشنام گو باشید لیكن اگر كرده ھاى آنان را باز گويید و حالشان را 
نان : به جاى دشنام بگويید. ياد آريد به صواب نزديك تر بود و در عذرخواھى رساتر خدايا ما و آ

ھى شـان بـه راه راسـت  ھان و میــان مـا و ايشـان قـرار گـردان و از گمرا را از كشته شدن بر
 ))73.((برسان

كى از  قرار داده و آن را ي خود  يى و ناسـزا گفتـن را شـعار  در حالى كه دشمنان على بـد گو
یان حقیقـت ) ع(على, طرق تبلیغ علیه او مى دانستند از اين راه استفاده نكرد و بـا بھـترين ب

بلكـه اسـتفاده از , على نه تنھا به جعل حديث نپرداخـت)) 74.((حال آن ھا را بیان مى فرمود
شمرد شت مــى  مى كـرد كـه مراقـب . اين ابزار را براى حفظ قدرت بسـیار ز صیه  حضـرت تو

 .جاعالن حديث باشند و در قبول حديث احتیاط كنند
و آن چـه در , عام و خـاص, ناسخ و منسوخ, راست و دروغ, در دست مردم حق است و باطل

بدان گمان برده است و بر رسول خدا در زمان , خاطر سپرده شده است و آن چه حديث گويد
من دروغ بنـدد: او دروغ بستند تا آن كه برخاست و گفت بر  مد  جـايى در آتـش , ھركـه بـه ع

 ))75.((براى خود آماده سازد

 امانت دانستن قدرت. 17

قدرت داشـت) ع(على صیل بـه  آن را بـه منزلـه , بر خالف حاكمانى چون معاويه كه نگـاھى ا
مر از اعمـال  ين ا امانت مى نگريست و تالشش رعايت اصول امانت دارى درباره قدرت بود و ا

 .به دست مىآيد, او و سفارش ھايى كه به والیان خويش نمود
حكومت را امانتى در دست , حضرت در نامه اى كه به اشعث بن قیس والى آذربايجان نوشت

 :او معرفى كرد
تى , وظیفه حكومتى كه به تو سپرده اند طعمه اى نیست كه به چنگ آورده باشى بلكه امان

است كه به تو داده اند و مالى كه در دسـت دارى ھمـه امـوال خـدا اسـت و تـو فقـط گنجـور 
 ))76.((خداوند بر آن اموالى تا آن را به من بسپارى

گارى در ) ع(على یدهللا بـن عبـاس او را بـه سـبب سـھل ان در نامه اى ديگر به عبــدهللا يـا عب
 :سرزنش كرده است, نگھدارى امانت و استفاده شخصى از مظاھر قدرت

باه كـردى چگونـه نوشـیدن و , من تو را در امانت شريك خود داشتم و تو امانت مسلمانان را ت
به ...  در حالى كه مى دانى حرام مى خورى و حرام مىآشامى, خوردن را بر خود گوارا نمودى

كه تـو كـردى از مـن روى خـوش نديدنـدى و بـه آرزوى , خدا اگر حسن و حسین چنان كردنـد 
.((نابود گردانم, نرسیدندى تا آنكه حق را از آنان بستانم و باطلى كه به ستمشان پديد شده

77(( 

 توصیه به فرزندانش در چگونگى برخورد با ابن ملجم.18

ست , براى تبعیت از سنت پیامبر ـ على رغم قول شیخ مفید در ارشـاد) ع(على كـه معتقـد ا
صیه كـرد كـه حـتى در  حضرت دستور به سوزاندن ابن ملجم داده است ـ بـه فرزنـدان خـود تو
ضربت او بـه  برخورد با ابن ملجم اصول انسانى و اسالمى را رعايـت كننـد و اگـر پدرشـان بـا 
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 :ضربتى به او بزنند و اگر زنده ماند خود در اين باره تصمیم خواھد گرفت, شھادت رسید
لوده و گويیـد , پسران عبدالمطلب نبینم در خون مسلمانان فرو رفته ايد و دست ھـا را بـدان آ

! بنگريـد, بدانید جز كشنده من نبايد كسى به خون من كشته شود! امیرمومنان را كشته اند
اگر من از اين ضربت مردم او را تنھا يك ضربت بزنید و دست و پا و ديگـر انـدام او را مبريـد كـه 

.بپرھیزيد از بريدن اندام مرده ھر چند سگ ديوانـه باشـد: من از رسول خدا شنیدم كه فرمود
))78(( 

آن را لغـو ) ص(با اين توصیه خواست سنت جاھلى مثله كردن كه پیامبر) ع(على, در حقیقت
 .كرده بود و دوباره زمینه ھاى احیاى آن فراھم شده بود را ملغا سازد

 )ع(محتواى وصیت على. 19

بلكـه , در توصیه ھاى خود به فرزندانش شیوه ھاى حفظ قدرت را بـه آنـان نیاموخـت) ع(على
آن چه بر آن تإكید داشت رعايت اصول اصیل اسالمى و مسائل اخالقى و عدم توجه بـه دنیـا 

 .و مظاھر آن است
ھد كـه , آن را نقل كـرده انـد)) 79((كه منابع مختلف) ع(نگاھى به وصیت على نشـان مـى د

امـر , نیكـى, پايدارى, بردبارى, پرداخت زكات, حضرت فرزندانش را به برپايى نماز و روزه گرفتن
به ياد مـردم , دفاع از حق, عمل به فرمان ھاى الھى و اداى فرايض, به معروف و نھى از منكر

بخشــش , تقــوا, رعايــت عــدالت, فريفتــه دنیــا نشــدن, خــدا را ھمــواره در نظــر داشــتن, بــودن
ست فرزنـدان, نیكـى بـا ھمسـايگان, فرو بردن خشم, گناھكاران یت در خود , ترب ساب  بـه ح

تـالش در , حفـظ اتحـاد, توجه بـه سـتم ديـدگان, حفظ دين,  دوستى با نیكان, رسیدگى كردن
ھاد و, توجه بـه ايتـام, توجه به قرآن و سنت رسول, برقرارى صلح میان مسلمین ... برپـايى ج

 .توصیه نموده است

 نتیجه

یت , آرمانى, به قدرت) ع(نگاه على چه بـراى حضـرت اھم ست و آن  اعتبارى و اصولى بوده ا
سیدن بـه اھــداف , داشت حفظ مكتب و عقیده بود و ايشان به قدرت به عنوان ابزارى بـراى ر

ست نـه قـدرت محـور, متعالى مد نظرش مى نگريست و اساسا حضرت بوده ا ; اصول محـور 
لى گاه ع , بـه دنیـا) ع(بدين سبب دست به ھر اقدامى جھت كسب قدرت و حفظ آن نـزد و ن

ند و از ديـدگاه او قـدرت , قدرت ستفاده را بك ھا حـداقل ا كه از آن  ثروت و سیاست آن است 
 .زمانى ارزش دارد كه در خدمت حق و سعادت مردم باشد
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 )1364, موسسه خدمات فرھنگى رسا, بى جا(چاپ اول, ترجمه كريم زمانى جعفرى, واقعه صفین, نصربن مزاحم, ـ منقرى

 )1370, آموزش انقالب اسالمى, تھران(, چاپ دوم, ترجمه پرويز اتابكى, پیكار صفین, ـ ــــــــــــــــــــــــ
 ).م1983, دارالعروبه, الھور(منصوره, خلیل احمد حامدى, خالفت و ملوكیت, ابواالعلى, ـ مودودى

تھـران موسسـه انتشـاراتى (,  چـاپ اول, ترجمه محمود مھـدوى دامغـانى, نھايه االرب فى فنون االدب, شھاب الدين احمد, ـ نويرى
 ).1364, امیر كبیر
 )1366, مركز نشر دانشگاھى, تھران(چاپ اول, مغازى, محمد بن عمر, ـ واقدى
, شركت انتشارات علمــى و فرھنگــى,  تھران(, چاپ ھفتم, ترجمه محمد ابراھیم آيتى, تاريخ يعقوبى, احمد بن ابى يعقوب, يعقوبى

1374 .( 

- the Encyclopadia of islam, leiden, E,J.Brill, volume I A-B. 
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