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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

  

 باب تظلّم و بیان صریح ایرادات و انتقاداتفروتنی و محبّت حاکمان با مردم و گشودن 

حاکمان، بیان آزاد، انتقاد، و محبّت ، فروتنی اسالمی حکومت، امیرالمؤمنین کلمات کلیدی:

  مشکالت مردم، مجلس عام، حق، عذرخواهی.  تظلّم، تکبّر، تواضع، ترس، نیروهای نظامی و سیاسی، 

ی وجود مردم را دوست  بایست هم با همه می امیرالمؤمنینگفتیم که یک رهبر و زمامدار در نظر 

داشته باشد و هم در برخورد با مردم با نهایت مهربانی و صمیمیّت و لطف و رحمت مواجه شود؛ نه با 

ها و دیگران را زیر  ی در هم کشیده، و نه با تکبّر و تبختر و در باال نشستن ی اخمو، نه با قیافه چهره

در همین زمینه تأکیدات متعدّدی دارند. چند  دن! اشاره کردیم که امیرالمؤمنیندست و زیر پا دی

ی  ی اداره اشتر برای نحوه به مالک دستورالعمل عظیم امیرالمؤمنیناز همان البالغه  جمله از نهج

یَِّة َو اْلَمَحبََّة َلُهْم َو الرَّْحَمَة ِللرَّعِ   ْشِعْر قَـْلَبكَ اَ َو  :استی حضرت در آن نامه این  یک جمله خوانم. می مصر

ی  مالک! تو که قرار است زمامدار و رهبر مردم مصر شوی، قلب خود را از محبّت همهی ا 1: اللُّْطَف ِبِهم

مردمی هستند که دارند  ؛ی مردم را دوست بدار. اینها همه رعایای تو هستند همه سرشار کن ومردم 

ی  کنند؛ از مسلمان و کافرشان، از مؤمن و فاسقشان، همه میامداری تو در قلمرو مصر زندگی تحت زم
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از این مردم را به اعتبار اینکه رعایای تو هستند دوست بدار. قلبت سرشار از عشق به مردم و سرشار 

 لطف و مهربانی و لطافت در تعامل با آنها باشد. 

َو   اَحكَ َجن  َلُهمْ   فَاْخِفضْ نویسند:  به فرمانداران و کارگزارانشان میالبالغه حضرت  دیگر نهجهای  در نامه

با مردم تحت حکومتت فروتن باش؛ با مردم خفض جناح داشته  2: انَِبَك َو اْبُسْط َلُهْم َوْجَهكَ َلُهْم ج اَِلنْ 

و با لینت و نرمخویی  با تکبر و از موضع باال برخورد نکن! با تواضع و افتادگی با آنها مواجه شو. باش و

ت را در مواجهه با آنها باز کن. ا  های در هم کشیده! چهره با مردم رفتار کن؛ نه با خوی دژم و نه با اخم

گونه  ی مردم تحت حکومتت ]این ای داشته باش. با همه ی گشاده شوی چهره با مردم مواجه میوقتی 

 امثال آن خیلی باالتر است.اینها چون نامه است دقّتش از احادیث و خطب و  [.باش

َو َمْجِلِسَك َو   ِبَوْجِهكَ   اسَ الن    َسعِ نویسند:  به فرمانداری که به بصره فرستادند، می  هحضرت در نام

، با  کنار مردم و در فرمان دادنهای  رو باش. در جلسات و نشست برخورد با مردم گشادهدر  3: ُحْكِمكَ 

 رویی و خوشرویی رفتار کن.  گشاده

گره ترس را از  4: َعْن قـُُلوِبِهمْ   ُعْقَدَة اْلَخْوفِ   َو اْحُللْ نویسند:  میبه همین فرماندار بصره  دیگری ی در نامه

آورند  د، بترسند؛ یا تو را که به خاطر میبینن طوری نشود که وقتی مردم تو را می های مردم باز کن. دل

بدترینِ مردم کسی است اند:  هفرمودهم  دیگری حدیثدر با ترس و لرز به حضورت بیایند! ؛ یا بترسند

  از سر ترس به او احترام بگذارند.که مردم 
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ِمْنَك   اتِ اْلحاج ِلَذِوی  َو اْجَعلْ فرمایند:  اشتر می به مالکسوم و ی پنجاه ن نامهدر هما امیرالمؤمنین

برای کسانی که حاجت  :َخَلَقكَ  ِه الَِّذیساً َعام اً فَـَتَتواَضُع ِفیِه ِلل ٰ ُهْم َمْجلِ ِقْسماً تـَُفرُِّغ َلُهْم ِفیِه َشْخَصَك َو َتْجِلُس لَ 

بینی کن و  ات وقتی اختصاصی پیش در برنامه ،کلشان را به تو بگویندو مشکلی دارند و نیاز دارند مش

بیا در  خیر،در قصر و بیت و دفترت بنشینی و مردم ذلیالنه به حضورت بیایند!  طور نباشد که این

دردی به دل دارند و  ،بین مردم بنشین. در مجلس عمومی بین مردمی که مشکل دارند ومجلس عام 

دست   نباشد! باال ننشین؛ پایینر در آن مجلس با تبختر و تکبّحضورت و  ؛حضور پیدا کن ،گرفتارند

 رفتارفروتنانه  ،ندتاهلل هس خلق کرده با این مردمان که عیال خاطر خدایی که تو را همه بنشین و به

 با مردم فروتنانه بنشین.  خدا هستند! ی مردم عائله و خانواده 5: اهللِ   الُ ِعی اْلن اسُ  کن.

ُهْم ُجْنَدَك َو َاْعواَنَك ِمْن َاْحراِسَك َو ُشَرِطَك َحت   وَ  َر ُمتَـْعَتع   ىٰ تـُْقِعُد َعنـْ و در آن مجلس  :ُيَكلَِّمَك ُمَتَكلُِّمُهْم َغیـْ

تی و بادیگارد، حضور پیدا نکن! ی گارد حفاظتی و پاسدار و محافظ و نیروهای امنیّبا کلّ عمومی هم

سیاسی  قواست، هم رئیس کلّ ی انده. چون یک رهبر هم فرمص کنمرخّو معاونانت را  ی نظامیان همه

 امر او هستند، هم سری فرماندهان نظامی تحت اشتر وقتی به مصر برود، هم یک ه است. مالکجامع

ی کسانی  ها و مقامات نظامی خود را و همه ی جندی گویند همه سری مقامات سیاسی. حضرت می یک

پاسداران و محافظان و نیروهای  ی ، همهحکومت و سیاست معاونان تو هستند ی که در کار اداره

با  حرف نزنند.رف بزنند با ترس و لرز خواهند با تو ح تا مردمی که می العاتی و امنیّتی را بگو بروند؛اطّ

اند،  ات حضور پیدا کرده مقامات نظامی و سیاسی که در جلسههت و کبکبه و دبدبه و این همه آن ابّ

خواهد بیاید مشکل و اعتراضش را به تو  روستایی یا شهری، یک آدم عادی میخدایی، یک  یک بنده

فشاری به او  ،اند به او کردهو ظلمی ی از او تضییع کرده بگوید که چرا کارکنان دستگاه حکومت تو حقّ
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 ی ای و همه کردههتی که برای خودت درست دلش نلرزد از این همه ابّ اند، به خرج دادهآورده و نامردی 

خواهند  ای؛ این مردم عادی که می ندهان نظامی را پای منبرت نشاندهمقامات سیاسی و فرما

هم مقامات سیاسی را،  اینها را بگو بروند!ی  کنند حرف بزنند! همه جرأت نمی ،مشکالتشان را بگویند

تی، همه را بگو بروند؛ تا العاتی و امنیّ، هم نیروهای اطّات نظامی، هم پاسداران و بادیگاردهاهم مقام

بدون ترس و لرز بتواند حرفش را  ،خواهد مشکلش را به تو بگوید و حاجت و مشکلی دارد کسی که می

 بزند. 

َر ُمتَـْعَتع   َغْیِر َمْوِطن  َلْن تـَُقدََّس اُمٌَّة ال يـُْؤَخُذ ِللضَِّعیِف ِفیها َحقُُّه ِمَن اْلَقِویِّ  يـَُقوُل ِفی اهللِ  فَِانِّی َسِمْعُت َرُسولَ  منِ  :َغیـْ

د شنیدم که رسول بارها و در جاهای متعدّستورالعملِ حکومتی، این د ی امیرالمومنین نویسنده

ناتوان، بدون ترس و لرز از ، زیردست و ضعیف انسان یک فرمود: امّتی که در آن حقّ می خدا

مقدّس، حکومت مقدّس، با  چه هم شما بگویید نظامسی نیست! هرقدرتمندان گرفته نشود، امّت مقدّ

شود! مقدّس وقتی است که ضعیف بتواند بدون ترس و لرز جلوی باالترین  ها مقدّس نمی این حرف

زند و بگوید به من ظلم شده و هیچ نترسد و بداند که اگر مقامات اجرایی و حکومتی بیاید و داد ب

در  اکرمدهند. پیامبر اش را به او می شده پایمال رسند و حقّ زند به داد دلش می درستی می حرف

 یشود، امّت مقدّس ضعیف بی ترس و لرز گرفته نمی حقّ آنتی که در فرمود: امّ د میجاهای متعدّ

 قبولی نیست. ی قابل ، کشور و جامعهآن کشور و جامعه .نیستت پاک و ارزشمندی امّ ؛نیست

ُهْم َو اْلِعیَّ ثُمَّ اْحَتمِ  پیدا کردی، عمومی بین مردم حضور  ی بعد هم وقتی در چنین جلسه :ِل اْلُخْرَق ِمنـْ

دون نیروهای ، بمحافظین و پاسدارها و بادیگارد بدون فرماندهان نظامی و بدون مقامات حکومتی،

مشکلشان را با تو  اند و دارند ی و برزن، مردم شهر و روستا آمده، و حاال مردم کوی و امنیّتیاطّالعات

سب با مقام بلند تو به کار وری بدانند و الفاظی متناظار نداشته باش که خیلی آداب سخنانت ،گویند می

ُهْم َو اْلِعیَّ ثُمَّ اْحَتمِ ل کن! نه، تحمّ ببرند. رخورد تندی کردند، اگر بد برخورد کردند، اگر ب :ِل اْلُخْرَق ِمنـْ



 

 

 

 

5 

ر نگفتند مقرّ ،با مقامات عالیه را ندانستند وی برخوردشان خالف ادب و نزاکت بود، اگر آداب گفتگحتّ

ند و حتّی با تلخی و بفرمایید، نگفتند اوامرتان را صادر بفرمایید، با زبان عادی مشکلشان را گفت

ل کن. نگو این چه طرز حرف زدن با من این را تحمّ خواستند،را  شانشان را زدند و حقّبداخالقی حرف

این مردم تضییع شده و تحت فشار  حقّ اند؛ مردم ظلم دیده این است؟! بیرونش کنید! به تو برنخورد؛

های  ی مردم آدم زنند؛ همه اند دارند حرفشان را می ای و آمده اند؛ حاال تو به آنها وقت داده قرار گرفته

باشند! با دل دردکشیده و کتی را بلد لمم ی ات صحبت با مقامات عالیهادبیّ ر تو نیستند کهدور و ب

ل کن! اگر آداب تحمّ بزنند؛های تند هم  ی خودشان ممکن است سرت داد هم بزنند، حرف داغدیده

 ل کن و برنیاشوب.اینها را تحمّ ،گفتگوی با تو و آداب حضور در محضر تو را مراعات نکردند

ُهُم الضِّیَق َو ااْلَ َو  و در تنگنا قرار  :اَعِتهِ رَْحَمِتِه َو يُوِجْب َلَك َثواَب ط افَ ِلَك اَْكنيـَْبُسِط اهلُل َعَلْیَك ِبذٰ   َنفَ َنحِّ َعنـْ

اال ر و از موضع بنشان را و برخوردهای سختگیرانه و دشوار با آنها و تکبّکرددادن آنها را و تحقیر 

در قبال ، معترض را کنار بگذار. اگر این کار را بکنی ی هدیدکشیده و داغ رنج برخورد کردن با این مردم

ن تند و تلخ اعتراضاتشان نشان لی که در برابر مردم عادی کوچه و بازار در بیااین فروتنی و تحمّ

شامل حال توی زمامدار و  از همه سو رحمت را گشاید. دهی، خدا اکناف رحمت خود را بر تو می می

 کند. مانبری از خودش را بر تو واجب میواب اطاعت و فرثو  کند یرهبر م

تو هم با روی خوش، با خلق باز و لب و او آمد حاجتش را گفت  پس از اینکه :ْعطَْیَت َهِنیئاً َو َاْعِط ما اَ 

ن تو و ای که دارد قانونی است و در توا تنی شنیدی، اگر دیدی خواستهبا تواضع و فروو خندان 

که ت! نه ایننه با ذلّ ؛تنه با منّ او را با گوارایی بده؛ ی کنی، خواسته  هم هست که برآوردهحکومتت 

اگر را بدهی.  اش خواستهقدر او را بیاوری و ببری که از زندگی بیزار شود، بعد آخر کار بخواهی  آن

شیرینی به او  رایی وابا گو ،ی است و در توان تو هم هستبه حقّ ی خواهد خواسته دیدی چیزی که می

 بده.
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ات برآورده کنی، یا امکاناش را  خواستهدهد  قانون اجازه نمیو اگر دیدی  6:ار  ِاْجمال  َو ِاْعذ َو اْمَنْع ِفی

خواهی  رین برخورد و با عذرخواهی و پوزشبا زیباتآن خواسته را به او بدهی، دهد  مملکتی اجازه نمی

زنی و  داری حرف مفت میبرخورد کنی و بگویی تند که این شود این کار را کرد؛ نه به او بگو که نمی

 به او توهین کنی و دلش را بشکنی. و بخواهی ؛؛ چنین است و چنان استاست یقانونغیر ات خواسته

ا برخورد نیکو و ب ،بجایی نیست ی اش خواسته بینی در وسع تو نیست یا خواسته ی اگر مینه! حتّ

 ا انجام نده.خواهی آن کار ر عذرخواهی و پوزش

  

 مْ للٰ ُهمَّ َصلِّ َعلٰی ُمَحمَّد  َو آِل ُمَحمَّد  َو َعجِّْل فـََرَجهُ ا
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