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طرح این سوال از سوی  کوتاه اما پر فراز و نشیب آقا امیرالمؤمنین علیه السالم همواره محمل دوران حکومت

 ، جنگ و اختالف، ارزشش را دارد؟دوست و دشمن بوده است که آیا این حکومت با این همه هزینه

هایی است که نشان یگانه مرد میدان توحید، بیانگر ارزشهای پر از درد و شفقت آن کتاب حاضر با نگاه به نامه

  ها، حقیقتا ارزشش را دارد!با تمامی مشکالت و مشقت (حکومت اسالمیدهد آن حکومت )می

 شرف چرا که خوریممی حسرت فرستیم،می درود آنها بر و کنیممی یاد را السالم علیه ائمه از یک هر که وقتی

 خوریممی حسرت. ایمنچشیده آنها دوران و ایام در را عدالت خوش طعم و ایمنداشته را آنها حکومت در حضور

 پشت شیدِخور از بردن بهره مانند ایشان از مانبهره ما و هستند غایب (عج)مهدی حضرت دوازدهم امام چرا که

 خوشحال افتد،می البالغه نهج شریف کتاب به که مانچشم مختلف، افکار و هاحسرت مرور این در. است ابر

 تعبیرهای کلماتش، آهنگ است؛ ثبت السالم علیه علی امیرمؤمنان کلمات کتاب، این در چون شویم؛می

 فقط که مالقات. نیست کلماتش شنیدن و او سیمای رؤیت و دیدن از کمتر آتشینش هایدغدغه و مخصوصش

 کلمات این البالی در. برود السالم علیه امیرالمؤمنین زیارت به تواندمی نیز جان و عقل نیست، خیالی و حسی

 را آنها السالم علیه امیرالمؤمنین دستان که هایینخلستان یا نشست نظاره به را منبرش و کوفه مسجد توانمی

 .نیستند درخت و خشت از کمتر السالم علیه علی کلمات. هستند رؤیت قابل اندکرده آبیاری و آباد
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 از معجونی انگیزند؛ شگفت هاخطبه. هاستخطبه آن پرحجم بخش: است قسمت سه زنیممی ورق را البالغه نهج

هاستادان هایتصویرسازی و تعابیر البته و اجتماعی و سیاسی راهگشای و دقیق هایتحلیل توحیدی، ناب اعتقادات

 علیه علی که انگار: شد قایل نیز کلی مضمون هاخطبه این همه برای توانمی. کنندمی میخکوب را انسان که ای

 آورده آخرت به میل و دنیازدگی جنگ به را لشکرکلمات از صفوفی و گرفته خدمت به را ادبیات همه  السالم

 در و بزداید حکومتش تحت جامعه از را باضطرا تا گرفته خدمت به را اعجازش همه پیرمرد، اینکه یا است؛

 .امیرالمؤمنین مؤمنین، بر کند امیری بزند، رقم ایمان با دارد قصد که آرامشی

 از سطری، چند یا یک کوتاهِ نکات و هاحرف اند؛چگونه پیداست اسمشان از البالغه، نهج قصار کلمات

. اندکرده جدایشان جدا که اندبوده بلندتر ماتکل از تسبیحی هایدانه. هستند  السالم علیه امیرالمؤمنین

 زندگی مهارت به که باشند هدایتی ستارگان توانندمی خود تأللوی با که اندپاشیده صفحات بر مرواریدهای

مسأله تک تک ارزیابی برای داشت خواهی معیار باشی، داشته ذهن در که را آنها. دهندمی داللت حقیقی کردن

 .اتزندگی های

 شکلی به که معیارهایی اما هستند؛ ارزشمند معیارهای معدنِ هم، آنها است؛ دیگر حکایتی هانامه حکایت اام

 .دارند پیوند سیاست و جامعه مدیریت به مربوط موضوعات با معنادار، و مشخص

 اشکله و سر هم اینجا حسرت، فهمی؛نمی را بسیاری و کنیمی فهم را نکات از برخی خوانی؛می را البالغه نهج

 شدمی خوب چه شده، نصیبم اشالبالغه نهج کلماتش، با دیدار ، السالم علیه علی دیدار از که من. شودمی پیدا

 .گرفتممی یاد را کلمات این کاربردی، و ترشدهحساب توانستممی که
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 انتخاب را هانامه کردن؛ انتخاب را مسیری یک کنیمی شروع رود،می راه عصازنان و نابیناست که کسی مثل

 کنیمی متمرکز را توجهت تمام گذاری،می هم کنار را مشابه هاینامه کنی،می لیست را واضحی چیز هر کنیمی

 نام به که مقدسی نظام در تو حیات و زندگی به و است اکنون برای گویی که برداشتی برسی؛ برداشت یک به تا

 .شودمی مربوط است، آمده وجود به اسالم

 بینم؛می را تو. رساست صدایت چقدر و نزدیکی تو چقدر ، امامم و امیر ای و پدرم ای ، السالم علیه علی ای هآ

 لمن حرب و سالمکم لمن سلم انّی رکابت در مجاهدان صف در و کنم نگاه مسائل به تو زاویه از کنممی سعی

 رو این از خداست؛ کالم پودشان و تار است، متفاوت سایرین کلمات با تو کلمات  السالم علیه علی ای. حاربکم

 پیدا تماس کلماتت با که ایلحظه هر مخاطب و هستی حاضر و ایستاده آنها پشت خودت تو است؛ ابدی و زنده

 .هستی خودت کالم معلم تو شنید؛ خواهد را جوابت کند،

 توجه  به منجر السالم، علیه میرالمؤمنینا به بودن نزدیک احساس با توأم های استنتاج و هانامه دادن قرار هم کنار

 اساس بر درستی تحلیل به را ما و بوده جاری امیرالمؤمنین هاینامه در که شودمی چهارچوبی از مندیبهره نیز و

 حکومت واقعیات از شفاف فهمی به بررسی این شکبی. رساندمی اسالمی حکومت درباره ذهنیت، نه و واقعیت،

 .کند تصحیح را آن از ما واقع غیر و نادرست ذهنیت ندتوامی و شده منجر
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 گاهی حتی و نامه یک گاهی نامه، دو گاهی چندنامه، محتوایی قرابت کتاب، این فصول بندی تقسیم اساس

 به خطاب  السالم علیه علی امیرالمؤمنین که اینامه پانزده بررسی فصل، اولین در. است نامه یک از بخشی

 با. ایمنهاده نام «است ارزشمند همیشه که حکومتی» را، فصل این عنوان. است آمده اند،داشته معاویه، خود، دشمن

 هاییتهمت و شودمی متحمل اسالم امت احتماالً که هایی هزینه همه وجود با که یابدمی در انسان فصل این مرور

 دیگر چیز هر بر و است ارزشمند میاسال حکومت امتداد و تشکیل هم باز شد، خواهد دینداران و دین متوجه که

 به خطاب را یکی که  السالم علیهعلی امیرالمؤمنین حضرت از نامه دو به دارد اختصاص دوم فصل.  دارد ترجیح

 هدایت ارزشِ» فصل این عنوان. استنوشته حکومتش متخلف مجری به خطاب را دیگری و متخلف، قاضی

 آخرت، به گرایش مفهوم و طاغوت به گرایش دنیا به گرایش مفهوم دشومی معلوم فصل این در. است «هاگرایش

 گرایش هم مجری و قاضی اگر حتی اسالمی حکومت در وصف این با. خداست ولی و الهی حاکمیت به گرایش

 ارزش اسالمی حکومت چون شد نخواهد مخدوش اسالمی حکومت و تطهیر طاغوت بازهم داشتند، دنیا به

 که است شده پرداخته اینامه هفت بررسی به سوم فصل در. هاست گرایش هدایت نقشش و داشته وجودی

. بردمی بهره آنها از خود حکومت در  السالم علیه علی که هستند کارگزارانی اقسام ارزیابی برای هاییشاخص

 حاکمیت که شودمی معلوم فصل این در. «هاانسان شکوفاسازی ارزش»: است ذیل عبارت شامل فصل این عنوان

 در تنها و تنها استعدادها این از برخی. باشد نخبگان میان در استعدادها از اقسامی شکوفاسازی بستر تواندمی

 اسالمی حکومت هاانسان شکوفاسازی ارزش دلیل به رو این از. یابندمی بروز و تحقق مجال اسالمی حاکمیت

 بخشی بررسی به چهارم فصل.  نیست معقول آن تحیا ادامه و تحقق جز دیگری فرض و یابدمی وجودی ارزش

 بودن پاک ارزش»: از است عبارت عنوانش و پردازدمی اشتر مالک به  السالم علیه امیرالمؤمنین نامه از

 منحصر که است طهارتی و پاکی نوعی از مندبهره ذاتاً اسالمی حکومت شودمی معلوم فصل این در. «حکومت

 و خواهانهعدالت و توحیدی شعارهای شاخص کمک به ارزش این. بخشدمی وجودی ارزش آن، به و است فرد به
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 به  السالم علیه امیرالمؤمنین نامه از دوم بخش بررسی به پنجم، فصل در. است شناسایی قابل ها حاکمیت هاضمه

 ریشه ودشمی معلوم فصل این در. است «حقیقی رضایت ارزش»فصل این عنوان. است شده پرداخته اشتر مالک

 و استعداد الهی، حکومت اندازه به حاکمیتی هیچ رو این از دارد؛ بازگشت خدا از رضایتشان به افراد رضایت

 بودن ارزشِ وجودی، اقتضای دلیل به الهی حکومت لذا ندارد؛ را هاانسان حقیقی و عمیق رضایت جلب صالحیت

. است شده پرداخته اشتر مالک به  السالم علیه نامیرالمؤمنی نامه از سوم بخش بررسی به ششم فصل در. دارد

 حکومت حیات شرط شودمی معلوم فصل این در. «حکومت جامعیت ارزش»: از است عبارت فصل این عنوان

 اساس این بر. است حاکمیتی چنین سوی به حرکت یا و زمین، روی بر جانبههمه و تامّ حاکمیت استقرار یا الهی

 که را جوانبی و ابعاد همه مالحظه چون دارد؛ بودن ارزش ذاتاً است، جامعیت از فیتیظر چنین دارای که حکومتی

 مالک به السالم علیهامیرالمؤمنین نامه از چهارم بخش هفتم، فصل در. داراست است، نیازمند آن به بشری جامعه

 فصل این در. «عدالت بودن تفصیلی ارزش»: از است عبارت فصل این عنوان. است گرفته قرار بررسی مورد اشتر

 تخصصی، و صنف هر که نحوی به. اند شده تبیین تفصیل به حاکمیت در الزم های تخصص و اصناف صالحیت

 شکل ترین تفصیلی گاه جلوه الهی حاکمیت وصف این با. داراست را اش ویژه عدالت و خود به مخصوص تقوای

 بخش بررسی به هشتم فصل در نهایتاً و.  دارد ترجیح دیگری نظام هر بر دلیل همین به پس تقواست؛ و عدالت از

: از است عبارت فصل این عنوان. است شده پرداخته اشتر مالک به  السالم علیه امیرالمؤمنین نامه از پنجم

 از برگردانی ماهیتاً اسالمی حکومت که شودمی معلوم فصل این در. «نماز با حاکمیت پیوستگی ارزش ارزش»

 مسیر هم تقویتش، و درآمدن اهتزاز به که بود خواهد پرچمی نماز وصف این با. است نماز اقامه ساختار و مفهوم

 تقویت جامعه، در نماز جریان تقویت با که حکومتی. است آن عیار ارزیابی شاخص هم و الهی حکومت تقویت

 .دارد بودن ارزش و خداست عبودیت بر مبتنی و پاک ذاتاً شود،می
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 و پاک ذات گرترسیم اند،نوشته السالم علیه امیرالمؤمنین که هایی نامه شود،می معلوم ولفص این مطالعه با

 این خصوص در را عبارت یک ها نامه این مرور و است اسالمی حکومت فرد به منحصر و ویژه هایتوانایی

: است خواندن بلقا حداکثری و حداقلی لحن دو با که عبارتی سازد؛می جاری زبان و ذهن بر مبارک پدیده

 شکل هیچ: که رساندمی نتیجه این به زاویه هشت از  را مخاطب کتاب این. «دارد را ارزشش که حکومتی»

 .رسدنمی اسالمی حکومت ارزش و پایه به حاکمیت، از دیگری

 طهمربو هاینامه در  السالم علیه علی حضرت عبارات برخی از متخبی یکی: دارند کلی بخش سه فصول این همه

 و. آیدمی دست به هانامه آن ظاهری داللت از که هاییگزاره و هانامه زمینهپس مختصر شرح دوم، آن، ترجمه و

 .شودمی حاصل پیشین مطالب برآیند از که تحلیلی و بندیجمع سوم،

 از السالم هعلی امیرالمؤمنین کلمات با بیشتر انس امکان یکی: کندمی دنبال را کلی هدف دو مطالب این مجموع

گزاره به دادن توجه دوم آنها؛ مطالعه روش تسهیل احتماالً و ایشان توسط شده نوشته هاینامه مطالعه آوردره

 .است مؤثر حاضر عصر در آن به مربوط هایتحلیل و سیاسی بینش تعمیق در که مهمی های

 این امیر و صاحب به مربوط است، نوشتار این در قدرت و اتقان و قوت چه هر شویممی آور یاد پایان در

 این نگارندگان به مربوط است، سستی و کاستی و نقص شامل چه هر و. است  السالم علیه امیرالمؤمنین کلمات،

 و بگیرد قرار  السالم علیه علی حضرت عنایت و خداوند رضایت مورد ناچیز تالش این است امید. است کتاب

 برای را اخالص و توفیق بزرگ خداوند از. نفرمایند محروم خود تکمیلی اتنظر از را ما نیز، بزرگوار مخاطبان

 . خواستاریم شما و خود

 

http://www.quranahlebayt.ir/

