
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة علوي پژوهش
  20ـ  1 ، صص1389 پاييز و زمستان، دومسال اول، شمارة 

  )ع(و مديران از ديدگاه امام علي پذيري كارگزاران  مسئوليت
  اي هاي اخالق حرفه با تأكيد بر مؤلفه

  *فرد اكبر ايزدي علي

  **حسين كاويار

  چكيده
ــي  ــي از ويژگ ــاي  يك ــل    ه ــت اص ــت، رعاي ــم حكوم ــة مه ــارز و وظيف ب

پذيري در ازاي حقوق ديگران است، و در انديشه و سلوك علوي  مسئوليت
از ديـدگاه امـام   . پذيري حكومت همان پاسخگويي به مردم اسـت  مسئوليت

اي  ، مسئوليت مديران حكـومتي در پاسـخگويي بـه مـردم، وظيفـه     )ع(علي 
تر باشد  تواند موفق ت و كسي ميبسيار مهم و آزمايش سختي براي آنان اس

رساني از ديگـران بربايـد كـه در انجـام      و گوي سبقت را در عرصة خدمت
ند و كارها را بـه  در قبال جامعه و مردم كوتاهي نك وظايف و تعهدات خود

  . نحو نيكو انجام دهد
پذيري كارگزاران حكومت، فرمانبرداري، اطاعت امر  در مسئلة مسئوليت

عهدة كـارگزاران اسـت،    ت ديگران در برابر وظايفي كه برو اجابت درخواس
دادن  پذيري، پاسخگويي يعني اصالت شود و عنصر اصلي مسئوليت مطرح مي

. »شما حق داريد و من تكليـف دارم «به حقوق ديگران است به اين معنا كه 
در موارد متعدد به ايـن نـوع از مسـئوليت     البالغه نهجدر ) ع(حضرت علي 

پذيري كـارگزاران و   در اين مقاله، پيرامون اصل مسئوليت. است اشاره كرده
  .بحث و بررسي شده است) ع( منظر امام علي مفهوم و موارد آن از
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اي،  پذيري، مسئوليت اخالقي، پاسخگويي، اخالق حرفه اصل مسئوليت :ها واژه كليد
  .ارتباط متقابل

 مقدمه
احياي حق، انهدام باطل و رساندن  ت ازعبارت اس حكومت ةفلسف ،)ع( در ديدگاه امام علي

روشـن  . يابد اين آرمان واال جز با حكومت صالحان تحقق نمي. ستا انسان از خاك به خدا
هـا و نخبگـان انتخـاب كنـد تـا       ميـان بهتـرين   بايد كارگزاران خويش را از )ع(است كه امام

 )ع(حكـومتي امـام   قدامرو، نخستين ا از اين. اشتباهات و انحرافات احتمالي به حداقل برسد
. مـديران اجرايـي نظـام پيشـين بـود      جايي و عزل و نصب وسـيع  پس از بيعت مردم، جابه

هاي گوناگون، برگرفته از متن دين و مورد  براي انتخاب كارگزاران در رده )ع( معيارهاي امام
ــرم   ــامبر اك ــدا و پي ــاي خ ــود )ص( رض ــور . ب ــدين منظ ــرت، ب ــ) ع( آن حض  ةدر عهدنام

هاي خاصي را برشمرده است؛  براي هر صنفي از مسئوالن حكومت، ويژگي نخعياشتر مالك
  :فرمايد صفات فرماندهان نظامي مي ةدربار براي مثال،

و امام تـو   )ص(براي فرماندهي سپاه، كسي را برگزين كه خيرخواهي او براي خدا و پيامبر
عذرپـذيرتر   ،بـه خشـم آيـد   كه دير  ، كسي تر و شكيبايي او برتر باشد بيشتر و دامن او پاك

با قدرتمندان با قدرت برخورد كند، درشتي او را بـه تجـاوز    ،بر ناتوان رحمت آورد ،باشد
 بـا آنـان كـه گـوهري نيـك دارنـد و از      سپس . نكشاند و ناتواني او را از حركت باز ندارد

 جوانمردان بخشندگان وآوران و  برخوردار، و نيز با رزمسوابقي نيكو يند و از خانداني پارسا
هـا را در خـود    بزرگواري را در خود جمع كرده و نيكـي  كه اينان روابط نزديك برقرار كن

  )53نامة  :البالغه نهج. (اند آورده  گرد

، چرايي تشكيل حكومت اسالمي، مبتني بر اقامة حدود الهي )ع( از ديدگاه حضرت علي
هنگام عزيمت امـام   به: اس گويدابن عب. مردان است عهدة دولت و انجام وظايفي است كه بر

) ع(كـه امـام   حـالي  ، در»ذي قـار «به شهر بصره جهت جنگ با ناكثين در سـرزمين  ) ع( علي
قيمـت ايـن كفـش    : زد، به خدمتش رسيدم؛ تا مرا ديد، فرمـود  داشت كفش خود را پينه مي

  :فرمود. بهايي ندارد: چقدر است؟ گفتم
  .)33خطبة  :البالغه نهج( يم حقا او ادفع باطالو اهللا لهي احب الي من امرتكم اال ان اق

تر است مگر اينكـه   ارزش نزد من از حكومت شما محبوب به خدا سوگند، همين كفش بي
  .پا دارم يا باطلي را دفع كنم حقي را با آن به
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وجه هدف نيسـت، بلكـه امـانتي     هيچ ، حكومت بر مردم به)ع( ازنظر موالي متقيان علي
اي جهت رفع نيازهـاي   عنوان وسيله جهت خدمت به بندگان خدا و به درالهي است كه بايد 

. جويانـه، قـرار گيـرد    محرومان و نيازمندان و با نگاه كارگزاري براي مـردم نـه نگـاه سـلطه    
  : نويسد ميـ   ن فرماندار خود در آذربايجا ـ قيس بن در نامه به اشعث) ع(حضرت

. نان نيست، بلكه امانتي در گردن توستهمانا پست فرمانداري براي تو وسيلة آب و 
). زيرا در برابر مافوق خود، نگهبان مردمـي (بايد از فرمانده و امام خود اطاعت كني 

حق نداري به رعيت استبداد ورزي و در مورد مردم مطابق نظر و ميـل خـود رفتـار    
، از اختيـار توسـت   در امور مالي بايد پس از اطمينان اقدام كني؛ ثروتـي كـه در  . كني

. مقابـل خـدا و خلـق مسـئولي     اموال خداي عزّوجـل اسـت و تـو انبـاردار آن و در    
  )5نامة  :البالغه نهج(
به  1 جدولدر  به مديران و كارگزاران حكومت اسالمي) ع( هاي امير مؤمنان علي توصيه

 :تفكيك مندرج است

  به كارگزاران و مديران) ع( هاي حضرت علي توصيه. 1جدول 

ــيه ــر  توص ــاي حض ــي ه ــه ) ع(ت عل ب
  كارگزاران و مديران حكومت اسالمي

  البالغه نهجايشان در  5 ةباتوجه به نام

  نفي هرگونه سلطه و جبر حاكمان و حكومت
نفي آزادي عمل حكومت در استفاده از امكانات جـز  

  مردم هخدمت ببراي 
  المال مسئوليت حفظ اموال و نگهداري از بيت

  سئوليتي و مديريتيم ةپاسخگويي به مردم در عرص

پـذيري زمامـداران و كـارگزاران حكـومتي همـان پاسـخگويي اسـت؛ زيـرا          مسئوليت
پاسخگويي، نوعي فرمانبرداري، اطاعت امر و اجابت درخواست ديگران در برابر وظـايفي  

توان گفت كه عنصر  درواقع مي. كند عهده دارند و براي شخص ايجاد تعهد مي است كه بر
دادن به حقوق ديگران، به اين  يري همان پاسخگويي است، يعني اصالتپذ اصلي مسئوليت

؛ و اين اصل در ساية هماهنگي فرد بـا حـق و   »شما حق داريد و من تكليف دارم«معنا كه 
به همين دليل است كه از ديـدگاه حضـرت   . آيد دست مي عدم تقدم او بر خدا و رسول به

ه كساني واگـذار شـود كـه در بعـد انديشـه و      ها بايد ب ، در نظام اسالمي، مديريت)ع(علي
. باشـند ) ع( عمل، اسالم را قبول داشته و تابع فرامين الهي، سنت نبوي و ائمـة معصـومين  

  )38نامة  :البالغه نهج(
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هر مسئول و مديري با آگاهي از اين امر و با احراز شـرايط مزبـور اسـت كـه درصـدد      
توانـد بـه    آيد و اينكـه چگونـه مـي    بر ميقبال حقوق ديگران  هاي خود در تدوين مسئوليت

» جويان انجام«توان همان  پذيران را مي مسئوليت. خوبي عمل كند ها به هريك از آن مسئوليت
گذاشته شـده   نآنا  ةعهد دانست؛ كساني كه در انجام وظايفي كه بر) 259: 1371مكنزي، (

. دهنـد  ه روش اَحسن انجام ميبرند و آنها را با دقت و ب مي كار است، نهايت سعي خود را به
اضافة عدم كوتاهي در انجام وظايف و تعهدات، مدير را در امر مـديريت   همة اين عوامل به

  :فرمودند) ع( حضرت علي. گرداند تر مي برتر و موفق ةجامع
. قبال حقوق ديگران است موقع در هاي فضل و كمال انسان، پاسخ مناسب و به جمله نشانه از
  )2/182  :ق1405ري، شه محمدي ري(

  
  پذيري كارگزاران حكومتي مسئوليت

خودآگاهي و اختيار او است، نوعي رفتار اخالقـي  از  برآمدهپذيري انسان كه  اصل مسئوليت
است كه با الزام همراه بوده و تعهدآور است؛ تعهدي كه با اختيار و تصـميم آدمـي منافـات    

است، به اين معنا كه هر فـردي   »ق فردياخال«صورت  هاي اخالقي، گاه به مسئوليت. ندارد
قبال خود، خانواده  نظر از كارش، در مورد رفتارهاي خود در عنوان شخص حقيقي، صرف به

جهـت كسـب مكـارم و فضـايل،      تـالش در . و جامعه مسئول است و بايد پاسـخگو باشـد  
سـتفادة  برآوردن حاجت ديگران، متابعت از حق و مالزمت با آن، پرداخت حقوق ديگران، ا

و فرزنـد، توجـه بـه مشـكالت      والـدين هاي الهي، رعايت حقوق دوستان و  بهينه از نعمت
به آنها اشـاره   البالغه نهجهاي فردي است كه در  جامعه و كمك به مردم، از موارد مسئوليت

 ،339، 330، 257، 244، 134، 98هـاي   و حكمـت  53 ةنامـ  :البالغـه  نهـج . (شده است
446( 

هر فردي باتوجه به شغل . است »اخالق شغلي«صورت  ي اخالقي بهها گاهي مسئوليت
هـاي اخالقـي    هاي اخالقـي خاصـي دارد؛ ماننـد مسـئوليت     اي كه دارد، مسئوليت و حرفه

اي،  ، در هر شغل و حرفـه )ع( از ديدگاه حضرت علي. پزشك، كارمند بانك، وكيل و معلم
مسئوليت علما در نشر علـم و   :ستابايدها و نبايدهاي خاصي وجود دارد كه از آن جمله 

دانش، مسئوليت كارمنـدان در رعايـت تقـواي الهـي و اطاعـت از خـدا و اداي امانـت و        
داري، مسئوليت مديران و كارگزاران در حمايت از ديـن خـدا و مقابلـه بـا غـرور و       مردم
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سركشي گنهكاران و دفاع از حدود و ثغور مملكـت اسـالمي و فروتنـي در برابـر مـردم،      
 و 105خطبـة   :البالغـه  نهـج . (داران در كمك به فقرا و اداي حقوق آنـان  ئوليت سرمايهمس
  )478 ،328هاي  و حكمت 46 ،26هاي  نامه

قراملكـي،   ←( است »اي حرفه« يا »اخالق سازماني«هاي اخالقي  قسم سوم از مسئوليت
و اين غير عنوان اشخاص حقوقي است  كه ناظر بر مسئوليت افراد به )107ـ  97: ش1382

عنوان شخص حقيقـي   هاي فردي و شغلي است كه در آنها بر مسئوليت افراد به از مسئوليت
هاي اخالقي مبتنـي بـر نگـرش     در اين فرض، مسئوليت البالغه، نهجاز منظر . شود تأكيد مي

آوردن حقوق، مساوي اسـت بـا رعايـت حقـوق      دست گرايانه و سيستمي است؛ يعني به كل
حضـرت   .قبال حقوق ديگران عين احقاق حق خود است وظايف خود در ديگران، و انجام

ت اسـالمي بـه      دادن مـردم بـه   ، با بياني زيبا، ضمن توجه216در خطبة ) ع( علي عنـوان امـ
اي و سـازماني حكـومتي    هـاي حرفـه   اي و سازماني خود، به مسئوليت هاي حرفه مسئوليت

  : اشاره كرده كه مفاد آن چنين است
عنوان  عنوان سرپرست حكومت وظايفي داريد و من نيز در برابر شما به ر من بهشما در براب

  .شود مگر اينكه همانند آن را انجام دهد حاكم وظايفي دارم و حقي بر كسي واجب نمي
يابـد و   هاي خود عمل كنند، حق در آن جامعه عزّت مي اگر طرفين به وظايف و مسئوليت

پـس  . شـود  پايدار مـي ) ص(عدالت برقرار و سنت پيامبر هاي  هاي دين پديدار و نشانه راه
شوند و دشمن در آرزوهايش  شود و مردم به تداوم حكومت اميدوار مي روزگار اصالح مي

  .شود مأيوس مي

عنوان شخصيتي حقـوقي،   در اين نوع مسئوليت، حاكم اسالمي و كارگزاران حكومتي به
، در ترسيم 34در خطبة ) ع(حضرت علي . ندقبال امت اسالمي دار اي در هاي ويژه مسئوليت

  : فرمايد ها مي و تبيين آن مسئوليت
المال را ميان شما عادالنه  حق شما بر من آن است كه از خيرخواهي شما دريغ نورزم و بيت

سواد و نادان نباشيد و شما را تربيت كـنم تـا راه و    تقسيم كنم و شما را آموزش دهم تا بي
  .رسم زندگي را بدانيد

هاي  مردم نيز موظفند در كمك به حاكم اسالمي، حقوق وي را رعايت كنند و مسئوليت
  : فرمايد ه در ادامه ميك چنان. عنوان امت اسالمي به نحو نيكو انجام دهند اي خود را به حرفه
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و اما حق من بر شما اين است كه به بيعت با من وفادار باشيد و در آشـكار و نهـان بـرايم    
  .گاه فرمان دادم، اطاعت كنيد گاه شما را فراخواندم، اجابت كنيد و هر كنيد؛ هرخيرخواهي 

  پذيري مديران و كارگزاران حكومت  انواع مسئوليت. 2جدول

  جهت كسب مكارم و فضايل تالش در. 1
  برآوردن حاجت ديگران. 2
  متابعت از حق و مالزمت با آن. 3
  پرداخت حقوق ديگران. 4
  الهي هاي نعمت استفادة بهينه از. 5
  و فرزند رعايت حقوق دوستان و والدين. 6
  توجه به مشكالت جامعه و كمك به مردم. 7

  اخالق فردي

ـئوليت  ــواع مسـ ــذيري ان  پ
مــــديران و كــــارگزاران 

ــت  ــر  حكومـ ــي بـ مبتنـ
، 105، 34هـــاي  خطبـــه

 53، 26هاي  ، و نامه216
ـاي   و شماري از حكمت ه

  البالغه نهج

  و دانش مسئوليت علما در نشر علم. 1
مسئوليت كارمندان در رعايت تقواي الهي و اداي امانت و . 2

  داري مردم
مسئوليت مديران و كارگزاران حكومـت در حمايـت از   . 3

دفـاع از   و دين خدا و مقابله با غرور و سركشي گنهكـاران 
  مردم در برابرفروتني  و حدود و ثغور مملكت اسالمي

  قرا و اداي حقوق آنانداران در كمك به ف مسئوليت سرمايه. 4

  اخالق شغلي

 گرايانه و سيستمي داشتن نگرش كل. 1

آوردن حقوق، مساوي است بـا رعايـت    دست يعني به )الف
  .حقوق ديگران

قبال حقوق ديگران، عين احقاق  انجام وظايف خود در )ب
  . حق خود است

شما حـق  «رعايت اصل (دادن به حقوق ديگران  اصالت. 2
  ) 3جدول  ←().»دارم داريد و من تكليف

اخــــــــالق 
ــا   ــازماني ي س

  اي حرفه

  
  اي كارگزاران حكومت اخالق حرفه
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قالـب   پـذيري كـارگزاران حكومـت تنهـا در     توان گفت كه مسئوليت براساس آنچه آمد، مي
اين نوع مسئوليت كه نقطة مقابـل فرهنـگ اسـتبداديِ رفتـار     . يابد اي تحقق مي اخالق حرفه

شما حق «است، مبتني است بر اصل » دارم و ديگران وظيفه دارندمن حق «ارتباطي با تلقي 
هر انساني برمبناي اين اصل اوالً براي ديگران حـق قائـل اسـت،    . »داريد و من تكليف دارم

  .داند كند و خود را به رعايت آن ملزم مي برابر حقوق ديگران احساس مسئوليت مي ثانياً در
) ع( طبق فرمايش امام علي، اي اخالق حرفهقالب  رپذيري زمامداران و مديران د مسئوليت

  .درج است 3، در جدول البالغه نهج 50در نامة 
  اي قالب اخالق حرفه پذيري زمامداران و مديران در مسئوليت. 3جدول 

 المال آوري ماليات براي ادارة جامعة اسالمي و مصرف صحيح بيت جمع.1

ــئوليت ــذيري  مسـ پـ
زمامداران و مـديران  

قالــب  ردحكومــت 
ــه  ــالق حرفـ اي  اخـ
 50براســاس نامــة  

  البالغه نهج

 بيگانگان و برقراري امنيت مقابل دشمنان و دفاع از كشور در. 2

ـاي   و اقامـة حـدود و ارزش  ) ص(احياي سنّت خدا و رسول گرامي اسـالم  .3 ه
 الهي

 رساندن امور مردم و اصالح در كارهاي آنان سامان به.4

 با مردم و مدارا و انصاف با آنانرويي و فروتني  گشاده.5

 تالش براي جلب رضايت مردم در انجام كارها و حلّ مشكالت آنان.6

 تقدم حقوق جمعي برحقوق فردي در فرض تعارض ميان آن دو.7

 هاي زندگي جامعه محوريت عدالت در همة عرصه.8

موجود  هاي آموزش و ارتقاي سطح دانش جامعه، تزكيه و پيرايش ناروايي.9
  در بين مردم و اصالح فرهنگ آنان

هاي همراه با رعايت اصول  نظرگاه ةايجاد فضاي باز سياسي و بيان آزادان.10
  و مباني ديني و انساني

  تقدم رضايت خدا بر رضايت خلق و استعانت از خداوند در امور.11
 ،34 هـاي  خطبـة  ←(دادن مردم به اعمال عبادي در همة ابعـاد آن   توجه.12

  )437حكمت  و 53نامة  و 105
 به او اختصاص يابـد، دست آورد يا نعمتي  اگر كارگزار و مدير اموالي به.13

ها بيشتر به بندگان خدا نزديـك   دچار دگرگوني نشود و با آن اموال و نعمت
  . شود و به برادرانش مهرباني بيشتري روا دارد
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مقابـل مـردم    حكومت، پاسخگويي آنان در اي كارگزاران نكتة ديگر دربارة اخالق حرفه
آشنايي با شيوة پاسخگويي . پذيري آنان ارتباط تنگاتنگي دارد است و اين امر نيز با مسئوليت

هـاي پاسـخگويي و تقويـت اعتمـاد      ارتباط شيوه. دارد تقويت اعتمادآفرينينقش مؤثري در 
  : ه شده استنشان داد 1 در نمودار) ع( امام علي سخنانآفريني باتوجه به 

  آفريني هاي پاسخگويي و تقويت اعتماد ارتباط بين شيوه. 1 نمودار
  
كه افراد بتوانند بدون دغدغـه و تـرس،    آيدشرايطي فراهم  شوددادن سعي  در پاسخ .1

ها و مشكالت خود را به راحتـي بـا مسـئوالن در ميـان نهنـد و پاسـخ مناسـب         درخواست
  : فرمايد اشتر ميبه مالك ) ع( حضرت علي. دريافت دارند

روزيِ اينان را فراخ دار و از رسيدگي به كارشان دريـغ مـدار و روي تـرش بـدانان     
خود را براي آنان  .بخشي از وقت خود را خاص كساني كن كه به تو نياز دارند .ميار

برابـر خـدايي كـه تـو را      فارغ دار و در مجلس عمـومي بنشـين و در آن مجلـس در   
پاهيان و يارانت را كه نگهبانانند يا تو را پاسـبانان، از آنـان   آفريده، فروتن باش و س

آشنايي با
هاي شيوه

  پاسخگويي

طرح 
ها  درخواست

  بدون دغدغه

استفاده از
باورها و اصول 

  مشترك 

  
  رساني اطالع

پاسخگو
بودن در مقام 

  عمل

تقويت 
اعتماد 
 آفريني

صداقت و
صراحت 
 مدير

 بودنمرتبط
با حيطة  

مديرمسئوليت

پاسخگويي 
همراه با 

  خوش خلقي 
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درماندگي در گفتـار؛ كـه مـن از     وگو كند بي تا سخنگوي آن مردم با تو گفت ،بازدار
هرگز امتي را پاك از گناه نخواننـد كـه   «: فرمود بارها شنيدم كه مي) ص(رسول خدا 

» .، حـق نـاتوان را از توانـا نسـتانند    آنكه بترسند و در گفتار درماننـد  در آن امت، بي
  )53نامة  :البالغه نهج(

در پاسـخ بـه   ) ع(حضرت علي . پاسخگويي بايد همراه با صداقت و صراحت باشد .2
ت مـي   دانسـت و از صـلح و دوسـتي     نامة معاويه كه خود را خليفة مسلمين و خيرخواه امـ

  : زد، ضمن پاسخ به ادعاهاي دروغين او فرمود مي  دم
اي بينديش كه اگر كوتاهي كني و بنـدگان خـدا بـراي     نون خود را درياب و چارهاك از هم

درهم كوبيدنت برخيزند، درهاي نجات به روي تو بسته خواهد شد و آنچه را كه امروز از 
  )65نامة  :البالغه نهج. (پذيرند، فردا نخواهند پذيرفت تو مي

. كـاري نشـود   و ضايع يـا دوبـاره  اي باشد كه همه از آن آگاه شوند  گونه دادن به پاسخ .3
  : فرمود) ع(مورد ايمان پرسيد؛ حضرت در) ع(شخصي از امام علي 

فردا نزد من بيا تا در جمع مردم پاسخ گويم كه اگر تو گفتارم را فراموش كني، ديگري آن 
آورد  دست مي را در خاطرش بسپارد؛ زيرا گفتار چونان شكار رمنده است كه يكي آن را به

  )266حكمت  :البالغه نهج( .دهد دست مي آن را ازو ديگري 

به اين سؤال پاسخ داده و ايمان را به چهار  31در حكمت ) ع( حضرت علي ،البته
  .شعبه صبر، يقين، عدل و جهاد تقسيم كرده است

در پاسخگويي سعي شود در موارد لزوم از اعتقادات و اصول مشترك كه مورد  .4
ـ  . ا زودتـر بتـوان بـه نتيجـة مطلـوب دسـت يافـت       قبول طرفين است، استفاده شود ت

توسـط   هجـري  36اي كه پس از جنگ جمـل در سـال    در نامه) ع( اميرالمؤمنين علي
عبداهللا به معاويه فرستاد، در پاسخ به شبهات و انتقادات او، از روش استدالل  بن جرير

امـت  ؛ زيـرا معاويـه بـه واليـت و ام     و مناظره براساس عقايـد مشـترك اسـتفاده كـرد    
اعتقـادي نداشـت و تنهـا در    ) ص(و نصب الهـي و ابـالغ رسـول خـدا     ) ع(حضرت

در ) ع(كـرد؛ و امـام علـي     ميشعارهاي خود بيعت مردم و شوراي مسلمين را مطرح 
ناچار معيارهاي مورد قبول وي را طرح كرد و از اين طريـق درصـدد    استدالل با او به

  :حقانيت خود برآمد؛ به اين ترتيباثبات 
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گـذاري،   بيعت را قبول داري، مردم با من بيعت كردند و اگر به شورا احتـرام مـي   اگر
تـواني داشـته باشـي؟     اي مـي  شوراي مهاجر و انصار مرا برگزيدنـد؛ ديگـر چـه بهانـه    

  )6نامة  :البالغه نهج(

هـاي خـود را دربـارة امامـت و رهبـري       نظرگـاه ) ع(شايان ذكر است كه حضرت
بـه تفضـيل بيـان فرمـوده      144و  120، 97، 93، 2، 1هـاي   در خطبه) ع(  بيت  اهل
  .است
خلقي، خوشرويي، مهر و محبت همراه باشد نه بـا تبختـر و    پاسخگويي با خوش .5
هـا و سـبب    خلـق، اسـاس همـة نيكـي     ، حسـن )ع(از ديدگاه موالي متّقيان علـي  . تكبر
اشرت و انسان مؤمن، اهل مع) 3/138  :ق 1405شهري،  ري. (وري در كارها است بهره

رازي،  كلينـي . (مهر و محبت است و كسي كه با ديگران الفت نگيرد، خيري در او نيست
ذيـل احاديـث    شرح اصول كافيدر  اي كمرهباقر  شيخ محمد) 163 ــ  3/162  :ق1388

   :خلقي گويد مربوط به خوش
نظري و  عبارت است از اظهار مهر و مالطفت و خوش ،خلقي در روايات مقصود از خوش

نظـري و   خواهي براي عموم معاشران از اهل هر مذهب و كيشي باشند و ايـن خـوش   رخي
وجه با وظايف خاصي كه در هر مورد و به هر كـس وارد   هيچ جا، به اظهار مهر و محبت به
  )3/163  :ق1388،  كليني. (است، منافات ندارد

رنـه  گ مسـئوليت مـدير مـرتبط باشـد و     ةبه سؤاالتي پاسخ داده شـود كـه بـه حيطـ     .6
پاسخگويي به هر سؤالي اوالً دخالت در كار ديگران و ثانياً دال بـر سـفاهت و عـدم رشـد     

 :فرمودند) ع(امام صادق . عقلي است

؛ مجلسـي،   166/ 27 : ق1414حرّ عاملي، (. ل عنه لمجنونأان من اجاب في كل مايس
  )2/124 : ق 1419؛ نمازي شاهرودي، 238: 1361؛ صدوق،  2/117  :ق 1403

  .شود پاسخ دهد، ديوانه است انا كسي كه بخواهد در هر چيزي كه از او سؤال ميهم

آفريني دارد، اين اسـت كـه    مؤثرترين روش در پاسخگويي كه تأثير زيادي در اعتماد .7
نه صرفاً بـا لفـظ و گفتـار و     ،كارگزاران حكومت و زمامداران در مقام عمل پاسخگو باشند

  : مودندفر) ع( باقر امام. ادعا و نوشته
و در (ترين مردم در روز قيامت كسي است كه عمل عدالتي را وصف كند  افسوس پر

حرّانـي،  . (ولـي خـودش خـالف آن عمـل كنـد     ) دادن زيبا و نيكو سخن گويد پاسخ
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؛ مجلسـي،  15/295  :ق 1414؛ حـرّ عـاملي،   1/120 : تـا  ؛ برقي، بـي 298: ق 1404
و  7/120 : ق1419اهرودي، ؛ نمــازي شــ 75/179 و  69/223 و  2/28 : ق1403

  ) 4/496 و   1/75 : ق1412؛ حويزي، 4/326 : ق1416؛ فيض كاشاني، 10/391 
پاسخگويي در عمل يعني قبل از اين كـه زمامـدار ديگـران را بـه احسـاس مسـئوليت،       

زيستي، دقّت در كار، اخالق نيكو و رعايت حقوق ديگران تشويق كنـد،   شناسي، ساده وقت
  .مقام عمل پاسخگو باشد بوده و رفتارش درخود عامل به آن 
  : فرمودند) ع(حضرت علي 
كنم مگر اينكه پيش از آن خود  به خدا سوگند من شما را به هيچ طاعتي وادار نمي! اي مردم

. ام دارم جز اينكـه قبـل از آن تـركش كـرده     ام و از معصيتي شما را باز نمي بدان عمل كرده
  )175خطبة  :البالغه نهج(

زيستي و عدم اسراف و تبذير، خود نيز عمالً اسوة  كنار توصية ديگران به ساده در) ع( امام
  : زيستي بود، چنانكه فرمودند ساده

فسـي و مطعمـي و مشـربي و ملبسـي     نالتّقـدير فـي    ففرض علي قهخلل اماًام اهللا جعلني  انّ
 :تـا  ازنـدراني، بـي  ؛ م2/215  :ق1411؛ بحراني، 1/410  :ق 1388كليني، ( .النّاسِ كضعفاء

؛ محمــودي، 4/378: ق1419؛ نمــازي شــاهرودي، 40/336: ق1403؛ مجلســي، 7/43
  ) 1/343  :ق1396

خداوند مرا پيشواي خلقش قرار داد و بـر مـن واجـب كـرد كـه در خـوردن، نوشـيدن و        
  . ترين مردم باشم پوشيدنم همانند ضعيف

  : فرمود) ع(امام باقر 
اگـر  . نشسـت  خورد و همچون بنـده مـي   ن بنده غذا ميهمچو) ع(به خدا سوگند كه علي 

رفت  ولي خود به خانه مي ،خورانيد خواست به مردم غذا بدهد، نان و گوشت به آنان مي مي
در مدت پنج سال واليتش، آجري بر . كرد و نان جوين را با روغن زيتون و سركه تناول مي

زر و (اد و سـرخ و سـفيدي   خـود اختصـاص نـد    آجر يا خشتي بر خشتي ننهاد و تيولي به
  )2/98  :ق1405آشوب،  شهر ابن. (جاي نگذاشت ميراث بر  به) سيمي

  
  پذيري كارگزاران و مردم  ارتباط متقابل مسئوليت

ــم در ــة مه ــه  نكت ــالق حرف ــورد اخ ــاط  م ــارگزاران، ارتب ــاماي ك ــجم نظ ــد و منس  من
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  يخواه خير

ها و وظايف  مسئوليت يايفا
  به نحو مطلوب و مناسب

آموزش و پرورش و تربيت 
 روحي و معنوي مردم

ريزي صحيح مسائل  برنامه
اقتصادي و تبيين الگوي 

 صحيح مصرف

آمادگي كامل مردم در
پذيرش رهنمودهاي 

  زمامدار

رعايت عفاف و كفاف در 
  زندگي

بيعت و اطاعت از وفا به 
  اوامر زمامدار

  خواهي خير

پذيريمسئوليت  پذيري مردم مسئوليت
 كارگزاران و مديران

پـذيري   وليتطور كه اشاره شـد، اصـل مسـئ    همان. پذيري آنان و مردم است مسئوليت
و اين براساس رابطة متقابـل  » شما حق داريد و من تكليف دارم«مبتني است بر اينكه 

شما حق داريـد و  «حق و تكليف طرفيني است، يعني طرف مقابل نيز به رعايت اصل 
  .موظف است» من تكليف دارم

ــان ديگــر، مســئوليت  ــه بي ــا   ب ــذيري حاكمــان و كــارگزاران، در ارتبــاط متقابــل ب پ
عنوان امت اسالمي قابل تعريف و تبيـين و توجيـه    پذيري آحاد افراد جامعه به يتمسئول

ايـن ارتبـاط   . آن اشاره كرده است به 216و  34هاي  در خطبه) ع( است و حضرت علي
  :نشان داد شده است 2پذيري كارگزاران و مردم در نمودار  متقابل بين مسئوليت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
  
 

  
  پذيري كارگزاران و مردم بل مسئوليتارتباط متقا. 2 نمودار
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دانـد؛ و   اولين حق مردم بر زمامدار را خيرخـواهي مـي   34در خطبة ) ع(حضرت علي 
 عنـوان اولـين   كند، منتها در فرض اول به بارة حق زمامدار بر مردم نيز مطرح مي همين را در

  : عنوان دومين حق مطرح شده و بعد از وفا به بيعت آمده است حق و در فرض دوم به
علت اختالف در اهميت اين حق كامالً روشن است؛ زيرا اگر مردم به بيعتي كه با زمامـدار  

انـد و بـا ايـن     حقيقت او را به مقام رهبري و پيشـوايي نپذيرفتـه   اند، وفادار نباشند، در كرده
رسد، زيرا در ايـن فـرض اصـل موضـوع كـه رهبـري و        خيرخواهي نميفرض، نوبت به 

عهدة زمامدار كه مبتني  كه در حقوق مردم بر درصورتي. پيشوايي زمامدار است، منتفي است
ترين حق، همان خيرخواهي مطلق زمامـدار   اهميت بر پذيرش زمامداري او است، اولين و با

خيرخـواهي  . ت و رهبري براي مردم اسـت دربارة مردم است كه مبناي اصلي رابطة مديري
دربارة زمامدار قائم به حق، تكليف الهي الزامي همة افراد جامعه است، به همان انـدازه كـه   

  .ها دربارة خويشتن، يك تكليف الهي الزامي است خيرخواهي انسان
 طـول تـاريخ و بـا نظـر بـه      با نظر دقيق در نتايج مديريت رهبران شايسته و قائم به حق در

شناخت ابعاد انساني در رابطه با رهبران و با نظـر الزم و كـافي در منـابع معتبـر اسـالمي،      
توان رهبر و پيشواي شايستة يك جامعه را به عقل و وجدان آگاه آن جامعه تشبيه كـرد،   مي

كه يك فرد انساني فقط با رفتار صادقانه و خيرخواهانه دربارة عقـل و وجـدان خـود     چنان
همچنين، يك جامعة انساني . خود را تأمين كند» حيات معقول«و » گي منطقيزند«تواند  مي

برخوردار باشـد كـه دربـارة رهبـر و     » حيات معقول«و » زندگي منطقي«تواند از  موقعي مي
. پيشواي خود كه به منزلة عقل و وجدان آن است، رفتار صادقانه و خيرخواهانه داشته باشد

  )40ـ  9/39  :1376جعفري، (
. د ديگر، پاسخ مثبت مـردم بـه دعـوت زمامـدار و اطاعـت از دسـتورات او اسـت       مور

كارگزاران و حاكمان الهي، مردم را جز به اصالح و خير و سعادت دنيوي و اخروي دعوت 
  : گفت) ع(آمده است كه حضرت شعيب 88آية  ،در سورة هود كه كنند؛ چنان نمي

خواهم و موفقيتي براي من جز با مشـيت   چيزي جز اصالح شما نمي ،تا آنجا كه بتوانممن 
   )11/88 ،هود( .گردم ام و به سوي او بازمي من بر او توكل كرده. خداوندي نيست

كـه بعثـت پيـامبران و فرسـتادن      شـده ، در بسياري از آيـات، تـذكر داده   قرآن مجيددر 
هاي آسماني، همه و همـه بـراي ايـن اسـت كـه مـردم از جهـل و فقـر و نكبـت و           كتاب
سـورة   16و  15هـاي   در آيه. و به نور وارد شوند يندها بيرون آ محوري گري و خود يانطغ

  : مائده آمده است
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خداوند با آن نـور و  . خدا آمده است جانب كننده از براي شما نور و كتابي آشكار و آشكار
ا به كند و آنان ر راهنمايي مي سالمتهاي  ، به راهيندپي خشنودي او دري را كه انكتاب، كس

  .كند آورد و به نور وارد مي از ظلمات بيرون مي خوداذن 

توان گفت كه عدم اجابت مردم به دعوت و دسـتورات حاكمـان    براساس آنچه آمد، مي
الهي، اوالً موجب ضرر و تباهي خود آنان خواهد بود، ثانياً زمامـدار را در اجـراي وظـايف    

موفـق   ح امور اقتصادي جامعه است، نـا خود كه تعليم و تربيت آنان، اجراي عدالت و اصال
ت اسـالمي، زمينـه     پذيري مـردم بـه   حقيقت، مسئوليت در. گرداند مي سـاز ايفـاي    عنـوان امـ

لحاظ زماني، بر زمامداران است  نحو نيكو است؛ منتها به حكومت بههاي كارگزاران  مسئوليت
انتظار داشته باشـند؛   سپس از مردم اداي حقوق خود را ،كه ابتدا به وظايف خود عمل كنند

، ابتدا زمامداران را بـه انجـام وظـايف    216و  34هاي  در خطبه) ع(كه حضرت علي  چنان
  .آنگاه به حقوق آنان بر مردم اشاره كرده استو  خود موظف

  حقوق مردم بر زمامداران
. اولين حقي كه مردم بر كارگزاران و دولتمردان خود دارند، خيرخواهي دربـارة آنـان اسـت   

  : گويد مي) 9/26  :1376(المه جعفري ع
اين خيرخواهي، يك مفهوم اخالقي محض نيست كه معموالً به لطف و محبت خوشايند و 

شود، بلكه با نظر به تعريف حكومت و سياست در اسالم كـه عبـارت    الزامي اطالق مي غير
تمـاعي،  است از ادارة جامعه درجهت تحقّق بهترين هدف زندگي در دو قلمرو فردي و اج

. ضرورتي است كه بدون آن، مفهومي براي حاكم و سياسـتمدار و زمامـدار وجـود نـدارد    
كند كه مردم جامعه مانند اجزا و عناصر شخصيت  خيرخواهي زمامدار موقعي تحقق پيدا مي

هـاي مـردم و تضـادهاي     هـا و ناخوشـي   نتيجـه زمامـدار خوشـي    زمامدار تلقي شوند و در
  .ن آنان را در درون خود احساس كندكنندة زندگي در ميا مختل
حنيف نوشته است، به صراحت  بن به عثمان) ع( اي كه حضرت علي در نامهاين احساس 

  :شود مي كدر
هاي روزگار با آنان  ولي در ناگواري ،آيا به اين امر قناعت كنم كه به من اميرالمؤمنين گفته شود

  )45 نامة  :البالغه نهج(نان نباشم ؟ هاي زندگي الگوي آ و در خشونت و سختي نباشمشريك 
شايان ذكر است كه خيرخواهي يك زمامدار و حاكم براي مـردم فقـط در امـور مـادي     

در خطبة ) ع( حضرت. شود بلكه همة ابعاد مادي و معنوي را نيز شامل مي ،شود خالصه نمي
  : فرمايد مي 189
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هـاي آسـمان را    بپرسيد كه من راه خواهيد از من پيش از آنكه مرا نيابيد، آنچه مي! اي مردم
صاحب حركت  ها چونان شتري بي شناسم؛ بپرسيد قبل از آنكه فتنه هاي زمين مي بهتر از راه

  .ها را سرگردان كند و مردم را بكوبد و بيازارد و عقل بگسلدكند و مهار خود را 
حكومـت  در منطـق اسـالم،   . داري است ترين نتايج خيرخواهي كارگزاران، مردم از مهم

بر همين . ي استاله ـ اي براي رساندن مردم و جامعه به كمال و اهداف عالي انساني وسيله
  : ل نبودندئارزشي براي حكومت و دنيا قا ،)ع( جمله حضرت علي از ،اساس، بزرگان دين

كنندگان نبود  سوگند به خدايي كه دانه را شكافت و جان را آفريد، اگر حضور فراوان بيعت
كردند و اگر خداوند از علما عهد و پيمان نگرفته بود كه  ت را بر من تمام نميحجو ياران 

بارگي ستمگران و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند، مهار شتر خالفت را بـر   برابر شكمدر 
اول آن سـيراب   ةسـاختم و آخـر خالفـت را بـه كاسـ      رهايش مي انداختم و ميكوهان آن 

. تـر اسـت   ارزش اي بـي  اي شما نزد من از آب بينـي بزغالـه  ديديد كه دني آنگاه مي؛ كردم مي
  )27 نامة  :البالغه نهج(

بنابراين، نگاهي كه دين اسالم به حكومت دارد، در رفتار حاكم و كارگزار بـا مـردم   
در منطق اسالم، حاكم بايد نگاهي از روي مهرباني و عطوفت بـه مـردم   . نيز مؤثر است
را بـه مـردم داشـته باشـد، از انحرافـات و فسـادهاي        اگر حاكم ايـن نگـاه  . داشته باشد

 و ظلـم  ةاين نگاه، ديگـر اجـاز  بديهي است كه  .شود حكومتي در اجتماع جلوگيري مي
پيامبر . رسد دهد و كار مردم به سرانجام مي تجاوز و تعدي به حقوق مردم را به آنها نمي

  :فرمايد مي )ص( اكرم
ورع كه او را : ي انساني كه سه خصلت داشته باشدامامت و رهبري شايسته نيست، مگر برا

ـ   واليـت  و نيكـو  ،از معصيت خدا دور نگه دارد، بردباري كه غضبش را نگـه دارد   ركـردن ب
، كلينـي ( .بـراي فرزنـدان   كساني كه تحت واليت او هستند تا براي آنان ماننـد پـدر باشـد   

  )1/407  :ق1388

  : گويد مي )ص(شخصيت پيامبر اكرم  ةمالك دربار بن انس
 :ق1403مجلسـي،  . (نـزد مسـلمانان نبـود    )ص(تر از رسول خـدا   هيچ شخصي محبوب

 16/229(  
  : نيز روايت شده است )ص( پيامبر اكرم ةسير ةدربار

، حتي با افرادي كه با بدترين روش با پيامبر كرد هر مسلماني مهرباني مي اب )ص( پيامبر اكرم
  )118: ق1416، طباطبايي. (كردند رفتار مي )ص( اكرم
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داند و رسيدن به قـدرت   پس در اسالم، حاكم خود را خادم و دوست و همدم مردم مي
تصـويري كـه امـام    . كند اندوزي تلقّي نمي و حكومت را طعمه و فرصتي مغتنم براي ثروت

 .است »بودن حكومت امانت«دهد،  مي دست بهاز حكومت براي كارگزاران خويش  )ع(علي 
، درصدد اصالح كار مردم و كسب رضـايت  كندويش را امانت تلقّي اگر حاكم حكومت خ

  : نوشت ـ  فرماندار آذربايجان ـ  قيس بن  اي به اشعث نامه طي )ع(امام علي . آيد آنان برمي
بايد  است؛ تو ، بلكه امانتي در گردننيستآب و نان  ةهمانا پست فرمانداري براي تو وسيل

حق نداري به رعيت، استبداد ورزي و بدون دستور، به  ،نياز فرمانده و امام خود اطاعت ك
اسـت و تـو    عـزّ و جـل  هـاي خـداي    در دست تو اموالي از ثـروت . كنيي اقدام كار مهم
  )5 نامة :البالغه نهج. (دار آنهايي تا به من بسپاري خزانه

اجتماعي حقوق به رعايت ها، فرمانداران و استانداران خود را  نامه همةدر  )ع(امام علي 
داري، ابراز محبـت   كرد و ازنظر اخالق اجتماعي، مسئوالن نظام را به مردم مردم سفارش مي

  : فرمايد اشتر مي به مالك در نامه )ع( اميرالمؤمنين .داد دستور مي و لطف به رعيت و مردم
مبادا هرگـز   .مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش

اي  دسته: اند زيرا مردم دو دسته !ونان حيوان شكاري باشي كه خوردن آنان را غنيمت دانيچ
زنـد يـا    اگر گناهي از آنان سر مـي  ؛اي ديگر همانند تو در آفرينش و دسته اَندبرادر ديني تو

ند، آنان را شو شود، يا خواسته و ناخواسته اشتباهي مرتكب مي هايي بر آنان عارض مي علت
گونه كه دوست داري خدا تو را ببخشايد و بـر تـو آسـان     و بر آنان آسان گير، آنببخشاي 

آن كس كه تو را فرمانداري مصر  ازو امام تو از تو برتر و خدا  يهمانا تو از آنان برتر. گيرد
آزمـودن   ةو آنان را وسيل شتهكه انجام امور مردم مصر را به تو واگذاهمو داد، واالتر است، 

  .ه استتو قرار داد
داري و رعايت حقوق اجتمـاعي   هاي مردم بكر، شيوه ابي  بن اي به محمد همچنين در نامه

  : آنان را تذكر داده است
  )27  نامة :البالغه نهج. (رو و خندان باش گشادهو خو و مهربان،  با مردم فروتن، نرم

ريزي صحيح  برنامهالمال و تنظيم كامل و  حق دوم مردم بر زمامداران، تقسيم عادالنة بيت
، دولتمـردان موظّفنـد بـر    )ع(ازديـدگاه اميرالمـؤمنين علـي    . مسائل اقتصادي جامعه اسـت 

وقتي با خبر شـد  ) ع(آن حضرت. المال نظارت داشته و بر نحوة مصرف آن دقيق باشند بيت
استفاده كرده و از مسير تقـوا و عـدالت و اعتـدال     كه يكي از كارگزارانش از مقام خود سوء

  : اي به او چنين فرمود رج شده است، در نامهخا
خشـم   همانا به من از تو خبري رسيده است كه اگر چنان كرده باشي، پروردگار خود را بـه 
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به من خبر رسيده است كه كشـت  . اي آورده، امامِ خود را نافرماني و در امانت خيانت كرده
خيانـت   اي بـه  اختيـار داشـته   چـه در اي و آن توانستي گرفته اي و آنچه مي ها را برداشته زمين

پس هر چه زودتر حساب اموال را براي مـن بفرسـت و بـدان كـه حسابرسـي      . اي خورده
  )40  نامة :البالغه نهج. (تر است خداوند از حسابرسي مردم سخت

ري افـراد جامعـه از آن بـدون    و المال در بين مردم و بهره نكتة ديگر، تقسيم عادالنة بيت
  :تبعيض است

در يـك سـخنراني عمـومي،    ) ع( بيعت كردند، حضرت) ع(از آنكه مردم با امام علي پس 
و اجراي عدالت اجتماعي و ) ص(هاي خود را در احياي قرآن و سنّت رسول خدا  سياست

المـال را   المال بيان داشت، آنگاه دستور داد موجـودي بيـت   برخورد شديد با غارتگران بيت
نويسنده و منشي  ـ  رافع وبه اب. رسيد ه به هر نفر سه درهم مياي مساوي تقسيم كنند ك گونه به

از مهاجرين شروع كن و نام فرد فرد آنها را بخوان، سـپس اسـامي انصـار و    : فرمود ـ خود
ديگر مردم را بخوان و به همه سه درهم بده و بين سياه و سـفيد و سـرخ و سـفيد فرقـي     

اين شخص ديروز غالم من بود و امـروز آزاد   ،المؤمنين يا امير: حنيف گفت بن سهل! مگذار
بخشم؛ و  به او نيز همانند تو مي: فرمودند) ع( ؟ امام علي گذاري شد؛ بين من و او فرقي نمي

هـا شـروع شـد و طلحـه و زبيـر و       ازاين رو، مخالفـت . به هر يك از آن دو، سه درهم داد
قريش ناراحت شدند و سـهم   حكم و چند تن از بن عاص و مروان بن عمر و سعيد بن عبداهللا

  )319ـ   8/318  :ق1388،  كليني. (خود را نگرفتند

تواند عامل مؤثري در رشـد   بر آنچه گفته شد، تبيين الگوي صحيح مصرف نيز مي عالوه
، الگوي مصرف عبارت است از )ع(از ديدگاه حضرت علي . و توسعة اقتصادي جامعه باشد

  )44و  43هاي  حكمت :البالغه نهج. (زندگيقناعت و رعايت اصل كفاف و عفاف در 
ولي عفاف مفهـومي عـام دارد و بـه مسـائل      ،البته كفاف، يك اصل اقتصادي در اسالم است

آورند، بدين جهت اسـت كـه بـين     اقتصادي اختصاص ندارد و اينكه عفاف و كفاف را با هم مي
يت كفـاف، از تبعـات مصـرف    آن دو رابطة محكمي برقرار است، به اين معنا كه مسلمانان با رعا

  .كند ورزند و دنياطلبي بر آنها غلبه نمي مانند و در كسب دنيا حرص نمي از حد مصون مي هزياد
رعايت اصل كفاف و عفاف در مصرف، از لوازم رفتار عقاليي براي رسيدن بـه هـدف   

يا ) يعني زهد(است؛ زيرا مصرف بيشتر يا كمتر از حد كفاف، مانعي براي رسيدن به هدف 
مانـدن   شدن ذهن و غافل اوالً از تبعات مصرف زياد، مشغول. رسيدن به آن است سبب ديرتر

كه مصرفي كمتر از حد كفاف نيز از آنجا كـه بـه سـالمتي     چنان تر است، هم از وظايف مهم
روي در مصرف موجب انتقـال   اسالم پذيرفته نيست، ثانياً زياده در كند، انسان لطمه وارد مي
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بردن قدرت توليدي جامعه به توليد كاالهـاي   جهت باال وليدي جامعه از كاربرد آن درمنابع ت
مصرفي غيرضروري و استهالك آن منابع است، ثالثاً عدم رعايت اعتدال در مصـرف باعـث   

نتيجـه عـادات مصـرفي انسـان      شـود و در  شدن سبد مصرفي انسان مي تر طلبي و بزرگ تنوع
  .ري نامطلوب و داراي عواقب ناپسند استشود كه اين خود ام تر مي قوي

براسـاس  . سـوادي اسـت   ساختن آنان از جهـل و بـي   حق سوم، تعليم مردم جامعه براي رها
روايات اسالمي، تعليم و تعلّم بر همة مسلمانان واجب است؛ زيـرا حقيقـت و رشـد انسـان، در     

كسـب علـم و    ضمن تشويق ديگران بـه ) ع( حضرت علي. علم و آگاهي و حيات معقول است
ت گماشـت   كتـاب فقهـي   . دانش، خود نيز با همة مشغلة فراواني كه داشت، به تأليف كتاب همـ

  : شمار بود كه فرمود ، كتابي مفصل و داراي صفحاتي بي)ع(طبق نقل امام صادق ) ع(اميرالمؤمنين
آن نگاشته شد و همة حالل و حرام در ) ع(ذرع طول داشت كه با خطّ امام  70كاغذهاي آن 

ها و امت اسالمي نياز داشتند، جـواب آن در ايـن    مشروحاً بيان شد و نيز هر چيزي كه انسان
؛ موسوي خميني، 1/8  :ق1408؛ كركي، 23 ــ  26/22  :ق1403مجلسي، . (كتاب آمده است

؛ 1/239  :ق 1388؛ كلينـي،  163: ق1404؛ صفار، 1/39: ق1415؛ انصاري، 22: ق1418
  )129: تا ؛ بحراني، بي1/6 :ق1414؛ حرّ عاملي، 5/334  و 2/264  :تا مازندراني، بي

چنان سـعة   هاي مختلف مردم، آن در برخورد با شبهات ديني و پرسش) ع( حضرت علي
در . داد هاي آنـان پاسـخ مـي    ناشدني به پرسش صدر داشت كه با بزرگواري و تحمل وصف
از يـك طـرف   : رار گرفتسخت در ترديد ق) ع( جريان جنگ جمل، يكي از ياران حضرت

زدند و از  هاي بزرگ اسالمي كه در ركاب او شمشير مي ديد و شخصيت را مي) ع( امام علي
و طلحه و زبير، به شك افتاد كـه كـداميك بـه    ) ص(طرف ديگر عايشه همسر رسول خدا 

آيا ممكن است طلحـه  : شرفياب شد و گفت) ع( ترند ؟ سرانجام به محضر علي حق نزديك
در جواب او پاسـخي داد كـه بـه تعبيـر     ) ع(؟ حضرت عايشه بر باطل اجتماع كنند و زبير و

شود و بعد از  تر و باالتر از اين يافت نمي سخني محكم ـ  دانشمند مصري ـ  دكتر طه حسين
  : حضرت فرمود. وحي، سخني به اين بزرگي شنيده نشده است

وان با ميـزان قـدر و شخصـيت    ت حقيقت بر تو مشتبه شده است؛ همانا حق و باطل را نمي
، از اهـل حـق و    واسـطة آن  افراد شناخت، بلكه ابتدا سعي كن حق و باطل را بشناسي تا به

  )2/306  :1379دشتي، . (باطل آگاهي پيدا كني
آمـادگي   بـا كند كه مـردم   تحقق پيداتواند  شايان ذكر است كه حق مزبور درصورتي مي
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  .منصة ظهور برسانند هاي خود را به مدار، قابليتكامل در پذيرش رهنمودهاي حاكم و زما
كنار كسب علم و دانش است؛  حق چهارم، تربيت مردم و رشد روحي و معنوي آنان در

  ):ع( چراكه به فرمودة حضرت علي
. علم، ميراث گرانبهايي است و تربيت و آداب ارزشمند اخالقي، لباس فاخر و زينتي است

  ) 5حكمت  :البالغه نهج(
طـرف   شـدن بـه   دار تربيت نفس خويش باشيد و نفس را از كشيده خودتان عهده ،دماي مر
  )359حكمت  :البالغه نهج( !ها و عادات ناروا بازداريد هوس

  : كه آيد  از آنچه گفته شد چنين برمي
سياست در اسالم فقط براي تنظيم روابط مادي افراد جامعه نيست، بلكه ايـن سياسـت بـا    

ايـن  . روحي پيروان خود را هم در متن خـود تضـمين كـرده اسـت    كمال جديت، پيشبرد 
داند، بلكه هدف  ها نمي روزه، فرزندان آدم را هدف خلقت انسان سياست زندگي مادي چند

يافتن آن هدف اعـال را   را كه تحقق» حيات معقول«كند و  ها اثبات مي اعاليي را براي انسان
  )37ـ  9/36  :1376ي، جعفر . (آورد وجود مي گيرد، به عهده مي به

  گيري نتيجه
معنـاي پاسـخگويي    برابـر حقـوق ديگـران، بـه     پذيري كارگزاران و مديران حكومت در مسئوليت

اي و سازماني بايـد توجـه جـدي     عنوان اخالق حرفه عهده دارند و به برابر وظايفي است كه بر در
شما حـق  «مبتني است بر اينكه ، اين نوع مسئوليت )ع( از ديدگاه حضرت علي. به آن داشته باشند

آوري ماليات و مصرف صحيح  جمع: ترين موارد آن عبارتند از ؛ كه مهم»داريد و من تكليف دارم
مقابل دشـمنان و برقـراري امنيـت،     جهت توسعه و رشد اقتصادي كشور، دفاع از كشور در آن در
رويـي و   الهي، گشـاده هاي  و اقامة حدود و ارزش) ص( سنّت خدا و رسول گرامي اسالم ياحيا

هـاي زنـدگي جامعـه،     انصاف با آنان، محوريت عدالت در همة عرصهرعايت فروتني با مردم و 
فرض تعـارض ميـان آن دو، آمـوزش و ارتقـاي سـطح       بهتقدم حقوق جمعي بر حقوق فردي 

  .بين مردم و اصالح فرهنگ آنان هاي موجود در تزكيه و پيرايش نارواييو دانش جامعه، 
بـا   منـد و منسـجم   نظـام پذيري كارگزاران، در ارتباط متقابل،  مسئوليت ،البالغه نهجظر از من
آن  بـه  34 در خطبـة ) ع(عنوان امت اسالمي است كه حضـرت علـي    پذيري مردم به مسئوليت

اجابـت و اطاعـت    و ،نهـان وفاداري، خيرخواهي در آشـكار و  : اشاره كرده است و عبارتند از
  . مدستورات و فرامين حاك
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مقابـل مـردم و    پـذيري زمامـداران كـه همـان پاسـخگويي در      مسئوليت نتيجة ترين اساسي
ساز انجام وظايف مـردم   تواند زمينه مياست كه دادن به حقوق آنان است، اعتمادآفريني  اصالت

طرح مشـكالت توسـط مـردم بـدون     : ترين موارد آن عبارتند از برابر حكومت باشد و مهم در
اسخ مناسب به آنان، صـداقت و صـراحت در پاسـخگويي، خوشـرويي و     دغدغه و ترس و پ

دادن، پاسـخگويي بـه    مقـام پاسـخ   خوش خلقي در ارائة پاسخ، توجه به اعتقادات مشـترك در 
سؤاالت در محدودة وظايف و پاسخگويي عملي به اين معنا كه حـاكم و زمامـدار حكـومتي    

زيستي، دقّت در كار، اخـالق   ناسي، سادهش قبل از اينكه ديگران را به احساس مسئوليت، وقت
المال و رعايت حقوق ديگران تشويق كند، خـود نيـز عامـل بـه آن      نيكو، مصرف صحيح بيت

  .مقام عمل پاسخگو باشد بوده و رفتارش در
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