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 مقدمه. 1
 دادن انجـام  :از عبارتسـت  اصطالح در)120/1:1347فيومي،(است گناه معناي به لغت در جرم

 اقـوالي  و افعـال  ديگر عبارت به .است كرده منع آنرا مقدس شارع كه است قولي گفتن يا فعل

 .)48:1372وليـدي، (باشند تعالي باري ونواهي اوامر يا احكام با مغاير كه شوند مي تلقي جرم
 ايشـان ،انـد  دانسـته  مجازات قابل واجب ترك يا حرام فعل هر شامل را جرم)ره(خميني امام

 يا )ع( امام به دهد انجام را محرمات از يكي يا و كند ترك را واجبات از يكي كس هر:((فرموده

 امـام ))(باشد كبيره گناهان از حرام فعل كه شرطي به برساند تعزير كيفر به را وي اوست نائب

 ).2/477:تا خميني،بي

 شـارع  كـه  فعلـي  ترك يا فعل هر از است عبارت جرم :آمده) الجنائي التشريع( كتاب در

 اسالمي مجازات قانون  2ي ماده در) 2/140: 1402عوده،(كرده تصريح آن حرمت به مقدس

 تعيـين  مجازات آن براي قانون در كه فعلي ترك يا فعل هر:((است آمده جرم اوصاف بيان در

  )). شود مي تلقي جرم باشد شده
 وناهنجـاري  كاري بابزه مقابله براي سياستهايي خود حكومت دوران در)ع(علي حضرت

 تـوان  مـي  .اسـت  جهانيـان  بـراي  اسـوه  كـه  نمـوده  اتخـاذ  واقتصادي سياسي،اجتماعي هاي

 :كـرده  بنـدي  طبقـه  گـروه  دو بـه  بزهكاري ي پديده مقابل در واقدامات جرايم رويكردهاي

 واكـنش  يگـري  و گيرد، مي صورت بالقوه جرايم از گيري پيش هدف با كه اقداماتي نخست

 بـا  غالبا گيري پيش .گيرد مي قرار قاضي تصميم مبناي كه گذشته در ارتكابي اعمال به نسبت

 عنوان به كار بزه جرم، ارتكاب ومحيط واحوال واوضاع ديده بزه كار، بزه :است مرتبط امر سه

 موجبات استخراج تحقيق، اين هدف . تاريخ طول در مجرمانه عمل وقوع جريان اصلي محور

   .است البالغه نهج در آن با مقابله وراهكارهاي جرايم
 

 مسئله بيان 1.1
 آن صـدد  در باشـد،  مـي  البالغه نهج در (ع)اميرالمؤمنين هاي برانديشه مبتني كه پژوهش اين

 راهبردها است، استنباط قابل ايشان سيره از كه حضرت آن برسياست وتأكيد باتوجه كه است

 بـه  پاسخ صدد در تحقيق اين كه سؤاالتي.نمايد وبررسي تحليل را جرم با مقابله وراهكارهاي

 :از عبارتند است آنها



 3   مقابله با آن در نهج البالغه يعلل وموجبات جرم و راهبردها

 چـه   چيسـت؟  البالغـه  نهـج  منظـر  از  آن بـا  مبارزه راهبردهاي و جرم سياسي موجبات

  دارد؟ وجود البالغه نهج در جرايم با مقابله در راهبردهايي
  
 تحقيق پيشينه 2.1
 :است شده مطرح موضوع با مرتبط نوعي به كه تحقيقاتي جمله از

 .(1390)اسدنيا علي نوشته ))البالغه نهج ديدگاه از واجتماعي سياسي آزادي ((ي مقاله .الف

 نهـج  در علـي  امـام  ديـدگاه  از را واجتماعي سياسي هاي آزادي جايگاه مقاله اين در نويسنده

 مبـاني  تـرين  مهـم  از يكـي  عنـوان  به مهم اين كه است ومعتقد داده قرار بررسي مورد البالغه

  .است مطرح حضرت حكومتي
 .(1389)صـدقي  محمـد  نوشته ))البالغه نهج ديد از حكومت در مردم نقش ((ي مقاله .ب

 قـرار  بررسي مورد علي امام ديدگاه از اسالمي جامعه در را مردم جايگاه مقاله اين در نويسنده

 از مـردم  علي؛ امام ديدگاه از حكومت لزوم :پرداخته آن به كه مباحثي ترين مهم از .است داده

 نويسـنده،وجود  ديـدگاه  از .اسـالمي  جامعـه  در حكمرانان جايگاهو علي امام حكومت منظر

 تعـالي  گونـه  هـيچ  آن بـدون  و است ضرورت يك البالغه نهج ديدگاه از جامعه در حكومت

  .نيست پذير امكان
 

 پژوهش واهميت ضرورت 3.1
 الگو بهترين اسالمي، حكومت اداره ونحوه تشكيل در (ع)علي حضرت ومشي خط به باتوجه

 سياسي موجبات واستخراج بررسي است؛لذا بوده اسالمي جوامع ورهبران سياستمداران براي

 سزايي به اهميت وداراي ناپذير اجتناب ضرورتي البالغه نهج در آن با مبارزه وراهبردهاي جرم

  .است
  
 البالغه نهج در جرم وموجبات علل. 2
  :گيرند مي قرار بررسي مورد زير شرح به مباني اين
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  آن هاي آسيب و فتنه 1.2
 آنگـاه  و باشند مي حق شبيه آورند مي روي كه هنگامي ها فتنه البالغه نهج در حضرت نظر به

 ناشـناخته  .سـازند  مي هوشيار و نمايانند مي را خود حقيقت رسند، مي پايان به و روند مي كه

 وشهري كنند مي ويران را شهري و گردند مي گردباد چون هم روند مي شده وشناخته آيند مي

 را اهلـش  اينكـه  تـا  بشناسـد  را حـق  كندكه مي توصيه حارث به )93.(خطبه/گذارند وامي را
 از) .262/حكمـت ).(بشناسـد  بـرود  سو بدان را هركه اينكه تا بشناسد نيز را بازشناسد،وباطل

 بـه  امعـه ج هر اجتماعي مسائل ترين مهم از آن وويژگيهاي فتنه المؤمنين،شناخت امير ديدگاه

 جامعه در .ندارد وجود فتنه از ريزي و حل راه نوع هيچ امكان شناخت اين بدون آيد مي شمار

 واهـل  قرآنـي  فرهنـگ  خـاص  كـه  آن مشـابه  يـا  فتنـه  نـام  به اي امروز،واژه متداول شناسي

 برخي نمايانگر تواند مي كه دارد وجود واصطالحاتي مفاهيم اما،شود نمي است،ديده)ع(بيت

 كاهش افراطي، فردگرايي ايدئولوژي، و تاريخي ، فرهنگي گسست جمله از باشد فتنه ابعاد از

 ريزي وبرنامه نظري سطوح در كارگزاران ميان واختالف اجتماعي انسجام كاهش تعاون، روح

 ها زمينه كه آيد مي دست به )ع(حضرت سخنان از) 16:  1385، افشاني گل باباپور(اجرايي و

 ونيز دوستي ودنيا طلبي جاه مانند نفساني هاي هوس از پيروي جامعه، در فتنه اصلي شرايط و

 وباطـل  حـق  امتزاج جامعه در فتنه ايجاد براي گران فتنه اصلي وابراز خداست دين در بدعت

 ميان اختالط و گردد تزلزل دچار عمومي وافكار مردم اذهان در باطل و حق مرز هرگاه .است

  .شود مي ريزي پي جامعه در فتنه بناي شود، حاصل باطل و حق
  

 اجتماعي هاي رانت و فساد ، فقر 2.2
 با مقابله لذا است؛ گوناگون جرايم ومنشأ موجبات از اجتماعي هاي ورانت فساداقتصادي فقر،

 رانت ويا گروهي وانحصارات وفساد فقر باعنوان امروزه كه چه آن .دارد سزايي به اهميت آنها

 وبـراي  شـود،  مبـارزه  آن بـا  وبايـد  است مطرود )ع(علي حضرت نظر از است، رايج خواري

 راسـتاي  در جامعـه  آحاد براي مساوي هاي فرصت كردن فراهم معناي به - اجتماعي عدالت

 هـاي  گـرايش )ع(علي حضرت حكومتي ومنش بينش در كرد، تالش شدت به - وتعالي رشد

 اقتصادي امكانات عادالنه توزيع ودر بازد مي رنگ ملي ومنافع مصالح برابر در وحزبي جناحي

 فقـر  با مبارزه به توجه)ع(امام حكومت شيوه در .شود مي تالش ها فرصت كردن برابر جهت

 اين در حضرت .است داده اختصاص خود به را رفيعي جايگاه اجتماعي، هاي رانت و وفساد

  :فرمايد مي باره
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 نفرموده را علما وخدا كردند، نمي تمام من بر حجت وياران، نبودند كنندگان بيعت اين اگر

 ايـن  ي رشته بشتابند،  ستمديده گرسنگان ياري به و نتابند بر را باره شكم ستمكار تا بود

 نهـج ( انگاشـتم   مـي  آغـازش  چـون  را وپايـانش  گذاشتم مي دست از را)حكومت(كار

  )  3البالغة،خطبة

 و بستن بزرگ لقمه با را ها دهان و بازي باند تبعيض، ديني، غير هاي نظام در كه حالي در
 تـرين  مهـم  علـوي  حكومـت  نظـام  در است، شده قلمداد سياست الزم ابزار دوختن،همواره

 بـازي  سياسـت  نـوع  ايـن  با مبارزه اش وايده هدف است مقوالت و مفاهيم اين با ها دشمني

 ، نـژادي  تبعيضات نفي و حقوق در همگان تساوي و عدالت مدار بر حكومت كار ،و هاست
 .)60:  1390،عظيم(است نسبي و اقتصادي و زباني

 مورد در ويژه به حضرت ازسوي عمومي حقوق ورعايت اجتماعي هاي رانت با مقابله در

 عقيل با حضرت آن قاطعانه برخورد .است علوي ساالر مردم حكومت ،شاهكار خود نزديكان

 گـذران  براي را المال بيت از گندم من يك درخواست كه عقيل است آن شاهد نابينايش برادر

 بيمار كه برآورد فرياد چنان و شد، مواجه برادر گداخته آهن با  داشت خود فقيرانه زندگي امور

 آهن از آيا بگريند، تو سوگ در گران نوحه: (( فرمود او به حضرت .افتد ناله به درد سنگيني از

 خـداي  كـه  كشاني مي آتشي به مرا تو اما ساخته گرم آن بازيچه به انساني كه نالي مي اي پاره

 دختـرش  بـا  برخـورد  داسـتان  ونيـز )224البالغه،خطبه نهج))(است گداخته خشم به جبارش

 به قربان عيد براي را بندي گردن )المال بيت نگهبان(رافع ابي بن علي از كه گاه آن ،)س(زينب

  :فرمود حضرت كه است آموز عبرت و دهنده تكان بسيار  بوده گرفته مضمونه عاريه
 ايـن  از بعـد  واگـر  بگذاري، خود جاي به و گيري پس را آن بايد روز همين رافع ابي ابن

 رسـم  بـه  را بند گردن آن زينب من دختر چه چنان ،و شد خواهي سختي كيفر كني چنين

 بريـدم  مي سرقت جرم به را او دست كه بود هاشمي زن اولين بود، نگرفته مضمونه عاريه
  )503/3:  1383مجلسي،(

 گيرنـده  رشـوه  تا ستاند، مي رشوه داوري در كه كسي نه ((:فرمايد مي همچنين حضرت

 ، البالغـه  نهـج )) (نمايـد  توقـف  الهـي  حـدود  و احكام بيان ودر برده ميان از را مردم حقوق
  )131خطبه

 شدند، هالك بودند شما از پيش كه آنان ((است نوشته لشكر اميران به خطاب در حضرت

 راه بـه  را مـردم  .آوردند دست به رشوه دادن با را آن تا نمودند محروم حقشان از را مردم زيرا
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 كـارگزاران  به ) ع( امام). 79ه، نامهالبالغ نهج)) (رفتند ايشان پي از هم ومردم كشانيدند باطل

  :است داده آموزش چنين خود
 خزانه شما كه ورزيد، شكيبايي آنان حاجتهاي برآوردن در و بدهيد خود از را مردم داد پس

 و ، مگذاريد ناكرده را كسي حاجت .سفيران را وامامان ، وكال را وامت هستيد، رعيت دار
  ).51نامهالبالغه، نهج( بازمداريد اوست مطلوب چه آن را او

 حاكم ورفتارها وروابط مناسبات رأس در بايد چه آن اداري نظام در) ع(علي امام ديدگاه از

 ايـن  اسـت  معتقـد  ايشـان  .اسـت  ايشان حقوق از پاسداري و مردم داشتن نگه حرمت باشد،

 بتوانـد  كـه  اسـت  گرفتـه  قرار جايگاهي در اداري نظام از اي مرتبه هر در كس هر كه دريافت

 نعمـت  بـا  رويـارويي  در را اشـخاص  تلقـي  باشد، حرمتهايشان حافظ و مردم حقوق پاسدار

 صـورت  ايـن  ودر نمايد، مي تصحيح انسانها به خدمت جهت در آن كارگيري به و مسئوليت

 از.ماند مي پايدار مسير اين ودر كند مي ظهور انساني اخالق بر مبتني اداري نظام يك كه است

 خداونـد  و حـاكم  دائمـي  ارتبـاط  بـر  بسياري تأكيد حضرت، مديريتي روش در ديگر، سوي

  :فرمايد مي ايشان .كند پياده جامعه در را معنوي ارزشهاي بتواند حاكم تا است گرفته صورت
 نيكوترين خداست، و تو ميان چه آن براي دهي انجام بايد خود كه كارهاست تو عهده بر

 اگـر  خداسـت،  براي وقت همه در كارها همه چند بگذار،هر را ساعات بهترين و اوقات

  )53البالغة،نامه نهج( بوده آسايش آن از را رعيت و باشد درست نيت

  
 گرايي تجمل 3.2

 امام ديدگاه از .است مطرح اسالمي جامعه هاي آسيب ترين مهم از يكي عنوان به گرايي تجمل

 مردم زندگي وهمانند تجمل از دور به بايد مديران و رهبران شخصي و مادي ،زندگي(ع)علي

 تصميمات و كرده پيدا جامعه از اي گرايانه واقع و صحيح بينش صورت اين در .باشد ضعيف

 غيـر  در كنند ايجاد جامعه در را نسبي اقتصادي رفاه بتوانند كه كنند مي اتخاذ هايي سياست و

  ).89: 1388(طاهري، شد خواهد اساسي تهديدات دچار جامعه صورت، اين
 ومـردم  مديران ميان روابط در اساسي شكاف سار زمينه گرايي تجمل حضرت، ديدگاه از

 از بگذارنـد  ميـان  در مـديران  با را خود مشكالت راحتي به توانند نمي آنان و شود مي عادي

 دوري و دلها در شيطان نفوذ ساز زمينه )گرايي تجمل( عامل اين كه معتقدند امام ديگر، سوي

 .كرد خواهد دور سعادت به رسيدن از را انسان و شود مي خدا از
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 توجـه  مـورد  اسـالمي  جامعه هاي آفت از يكي عنوان به را مهم اين همواره ،)ع(علي امام

 وارد زياد بن عالء نام به خود ياران از يكي بر بصره جنگ از پس امام كه وقتي .است قرارداده

 با تو كه پرسد مي او از فراوان تعجب با بيند، مي را او مجلل و بزرگ بسيار ي خانه و شود مي

  :فرمايد مي و كني مي چه دنيا در بزرگ ي خانه اين
 بضـاعت  بـي  و نـاتوان  مـردم  با را خود كه كرده واجب عدل و حق پيشوايان بر خداوند

 سياسي نظام و نكشاند طغيان و اعتراض به را تنگدست انسان نداري، و فقر تا كنند همسو

  ) 209خطبهالبالغه، نهج( نسازد رو به رو ثباتي بي با را

  
 پذيري ظلم و ظلم 4.2
 مواجه جدي مخاطرات با را سياسي هاي نظام هاي بنيان تواند مي پذيري ظلم حضرت، نظر از

 و شـده  آسـيب  دچار واجتماعي انساني روابط تا شود مي باعث امر اين ايشان، ديدگاه از كند
 بـر  امـام،  مـديريتي  سبك در دليل همين به .شود نقصان دچار نيز آن مختلف ابعاد در عدالت

 .است شده جدي تأكيد ستمگران با مقابله و ستم از پرهيز

 همانـا  بعـد،  اما:((فرمايد مي گذشته اقوام انقراض علل از بعضي بيان مقام در راستا اين در

 بـا  را آنـان  و ندادند را مردم حق آنان شدند، هالك بودند، شما از پيش كه )ظالم حاكمان(آنان

 مبارزه) . 79البالغه،نامه نهج( ))كردند پيروي نيز آنان و بردند باطلشان راه به و خريدند رشوه

 حضـرت  است فراواني اهميت داراي حضرت مديريتي سبك در نيز وستمكاري ستمگري با

 رأس در را آن تـرك  و داننـد  مـي  سياسـي  تعادل ومانع فكري ركود عامل را ،استبداد)ع(علي

 و دانسـته  هالكت موجب را استبداد حضرت، .فرمايند مي قلمداد انسانها همه سياسي حقوق
 سـتمكاري  واز بگسـتران  را عدالت:((كنند مي نشان خاطر فارس والي ابيه بن زياد به خطاب

 ))انجامـد  مـي  وشمشـير  مبارزه به وبيدادگري كشاند آوارگي به را رعيت ستم، كه كن، پرهيز

  )53البالغه،نامه نهج(
  
  محور سلطه هاي نظام 5.2
 رحم لباس با را قلبها كندكه مي توصيه محور سلطه نظام با مقابله خصوص در )ع( مؤمنان امير

 غنيمـت  را آنـان  خوردن درنده حيوان مثل نبايد . بپوشان آنان به لطف و محبت زيردست، به

 از خطاهايي كه تو، مانند انسانهايي يا هستند، تو ديني برادر يا :گروهند دو بر رعيت دانست،كه
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 مي بروز اشتباه يا عمد به آنان از وگناهاني شود مي عارض آنان بر گناهي علل زند، مي سر آنان

 نمايـد  عنايـت  تـو  بـه  را پوشي وچشم بخشش خداوند داري عالقه كه گونه همان پس كند،

 دارد واليت تو بر كه آن و آناني، از برتر قدرت نظر از تو كه چرا بده، قرار عفو مورد را رعيت

 امور كفايت خداوند نموده، مصر والي را تو كه كسي آن از برتر خداوند و باشد، مي تو از باالتر

 موقـف  در را خـود  داده، قرار آزمايش عرصه در را تو آنان خاطر وبه خواسته، تو از را رعيت

لْ را تو كه مده، قرار خدا با جنگنمـي  نيـاز  بـي  رحمـتش  و عفـو  واز نيسـت،  او كيفـر  تحم 

 )53/نامه(باشي

 مي افزايش جامعه در را عدالتي وبي فساد حاكم، ستم و ظلم كه است معتقد )ع(علي امام

 هـاي  نظام و جامعه كه مادامي امير ديدگاه از .دهد مي كاهش را حاكمان و مردم وروابط دهد

 طـي  را سـعادت  راه جامعـه  آن سازند، خود پيشه را كامگي وخود باشند محور سلطه سياسي

 نظام در ومسلمانان مردم منفي عواقب به توجه با امير حضرت)5:  1384كاشاني،(كرد نخواهد

 از انتقـاد  بـا  خـود  مـديريتي  سـبك  در تا است داشته سعي همواره محور، سلطه سياسي هاي

 را حـاكم  ستمگري ايشان، واقع در.دهد نشان مسلمانان به را درست راه خودكامه، زمامداران

  .داند مي انسان بدبختي و شقاوت براي اي زمينه
  
 سياسي هاي گروه به نسبت وزور قدرت از استفاده 6.2
 آغـازگر  نداشـتند،  دشـمن  بـا  مبارزه جز اي چاره واگر نبودند دشمن با جنگ به مايل )ع(امام

  :نوشتند دشمن با شدن روبرو از پيش صفين در خود لشكريان به .شدند نمي جنگ
 داريـد  دليل شما خدا لطف به زيرا نجنگيد، آنها با كنند آغاز را جنگ شما با اينكه از پيش

 سود به ديگري كنند،دليل آغاز را جنگ آنها تا نكردند آغاز را جنگ اين . هستيد حق وبر

 به نكشيد، را فراري شد، آغاز آنان شكست خدا ياري به كه هنگامي .آنهاست وزيان شما

 بـه  هرچنـد  ندهيد آزار را زنان نكشيد، را ها زخمي نرسانيد، آسيب شده تسليم كه كسي

  )14/ نامه( بگويند بد شما رهبران وبه دهند دشنام شما

 در خالقـي  و فرهنگي ، اعتقادي رواني،و روحي شرايط ازقبل بايد )ع(حضرت ديدگاه از

 و باشـند  اسـالمي  وحكومـت  حق خواهان خود دروني ي انگيزه با افراد تا شود فراهم جامعه
 رأي آزادي در را خـدا  خشـنودي  امام .كرد اطاعت به مجبور را افراد شمشير زور با توان نمي

 و مهـاجرين  آن از مسـلمانان  شوراي همانا: ((نويسد مي معاويه به اي نامه ودر داند مي مردم
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 آن در هم خدا خشنودي خواندند، امام را او و آمدند گرد كسي امامت بر اگر پس ، است انصار

 ).6/نامه)) (است

 طاعـت  كـه  واين كند، مي سفارش الهي تقواي به را او اشتر مالك به خطاب در حضرت

 و واجبـات  از را قرآن در خداوند وفرامين دارد ومقدم برگزيند ديگر چيزهاي بر را پروردگار
 بـا  مگـر  رسـد،  نمي ورستگاري سعادت به كس هيچ كه وقوانيني فرامين .كند هاپيروي سنت

 )53/نامـه (آن سـاختن  ضايع يا انكار با مگر شود، نمي وشقي بدبخت كس وهيچ آن از پيروي
 مقابل در حضرت .بود خواهد اسالمي جامعه رستگاري الهي، قوانين حاكميت نتيجه بنابراين

 مگر است، شده خارج اسالم از و كافر داده، انجام كبيره گناه كه كسي بودند معتقد كه خوارج

 گناهي كه كسي بر كه كند مي استناد )ص(پيامبر عمل به شود، مسلمان ودوباره كند توبه كه اين

 اسـت،  گناهكـار  چند هر او يعني .گزارد ميت نماز شده، سنگسار الهي حكم وبنابر داده انجام

  .شود مي عمل مسلمانان ديگر مانند او وبا نشده كافر ولي
 

 عمومي هاي آزادي سلب 7.2
 رفتارهاي ورواج عمومي هاي آزادي سلب سياسي، قدرت منابع هاي آسيب ترين مهم ازجمله

 در آميز حقارت رفتارهاي از را مردم همواره) ع( حضرت .است سياسي نظام در آميز حقارت

 حذر بر شود، مي عمومي هاي آزادي خودي به خود سلب موجب كه اسالمي زمامداران  برابر

 .كنـد  مـي  تلقي سياسي قدرت منابع جدي هاي آسيب از را مسأله اين البالغه نهج ودر داشته

  ))اسـت  داده وقـرار  آفريـده  آزاد را انسان خداوند كه حالي در شده، ديگري وعبد برده ونبايد
  ) .31(نامه/
 مادي سوي به وحركت كاري پنهان باشد، وجودنداشته آزادي كه اي جامعه در امام، نظر از

 نظـام  راسـتا،  اين در .گيرد مي شكل مهم هاي آسيب عنوان به خدا از دوري وهمچنين گرايي

 دچـار  بگيـرد،  قـرار  معنـوي  تكامـل  سوي به حركت و توسعه مسير در آنكه جاي به سياسي

 اظهار طلبان جدايي مقابل در .شود پياده آن در الهي ودستورات احكام تواند ونمي شده شكاف

 كـنم  مـي  صـبر  وحضـرت  ناخرسندند، حكومتش و حضرت از )زبير و طلحه(آنها كه داشته

)) نرسـاند  مـردم  اجتمـاع  به وزياني ضرر آنها تدارك و فعاليت كه مادامي ورزد مي وشكيبايي
 ).169/خطبه(

 و معنويـت  بر وخودكامي نيرنگ ي غلبه جهت در را سياست كارگيري به علي، حضرت
 وتوسعه پيشرفت به تواند مي زماني سياست ايشان، ديدگاه از .كند نمي قبول اسالمي ارزشهاي
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 و اهـداف  پيشـبرد  جهت ودر بوده وكارداني تدبير با همراه كه كند كمك سياسي هاي نظام ي
 ، شـده  آفريـده  وآزاد مختـار  فطرتـا  انسـان  ، ايشـان  نظر از.باشد وانساني اسالمي هاي ارزش
 سـاز  زمينـه  سياسي، هاي نظام در آزادي وجود عدم است او طبيعي خصوصيت جزء وآزادي

  .است اجتماعي آسيب يك واين شد، خواهد اختناق گيري شكل
 

 البالغه نهج در جرايم با مقابله راهبردهاي. 3
  :گيرند مي قرار بررسي مورد زير شرح به جرايم با مقابله راهبردهاي

 

 فرهنگي سياسي و اجتماعي هاي عرصه در مردم مشاركت هاي زمينه ايجاد 1.3
 خواسـته  تـأمين  فرهنگـي،  وسياسي اجتماعي هاي عرصه در مردم مشاركت هاي زمينه ايجاد

 را گرايي مردم بنايي زير شاخص مشروع، وعمومي اساسي حقوق از ودفاع مردم مشروع هاي
 صادق خويش گرايي مردم ادعاي در تواند مي صورتي در نهاد يك يا فرد يك .دهند مي شكل

 متناسب هاي فضا گشودن در بار پر تالش و بوده متعهد شده ياد محورهاي رعايت در كه باشد

 مـي  صـحنه  در مردم حضور خصوص در ديگر سخني در حضرت .دهد انجام شده ياد ابعاد

 ))شناسـد  خـوب  خطا از را حيح كند، استقبال گوناگون وآراء افكار از كه كس وآن : ((فرمايد
  ).137/حكمت(

 الهـي  هـاي  ارزش تحقّـق  راسـتاي  در را وحكومت داند مي حكومت محور را مردم امام

 را تحميل گاه هيچ ارزش اين استقرار در)ع(امام ولي .دهد مي شكل مردم هاي خواسته وتأمين
 .دانست مي اساسي ساز زمينه را مردم رضايت حكومت، پذيرش ودر دانست نمي روا مردم بر

 مدار حق ولو حكومت كه ورزيد مي اهتمام حكومت با مردم وبيعت مشاركت بر سبب بدين

 .شـد  نخواهد وپايدار مستقر باشند، نداشته مشاركت آن ودر نباشند آن خواهان مردم اگر باشد

   )165:  1381تبار، علوي(دارد فشاري پا مردم ومشاركت رضايت بر جهت بدين
 

 اجتماعي عدالت تحقق 2.3
 اهميـت  از جـرم  با مقابله جهت در علي امام راهبردهاي در جامعه در اجتماعي عدالت وجود

 دوران در عبـاس  ابـن  :نمـود  اشاره خطبه اين به توان مي زمينه اين در.است برخوردار زيادي

 زد، مي پينه را خويش كفش خودش دست با كه حالي در شود مي وارد حضرت آن بر خالفت
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 ارزش :فرمـود  امام هيچ، گفت عباس ابن است؟ چقدر كفش اين قيمت: پرسيد عباس ابن از

 آن وسـيله  بـه  كـه  آن مگر است، بيشتر شما بر وامارت حكومت از من نظر در كهنه كفش اين

 آن از ).33/خطبه)) (بردارم ميان از را باطلي يا برسانم، حقي ذي به را كنم،حقي اجرا را عدالتي

 كـه  داشت اظهار پاسخ در بخشندگي؟ يا است تر شريف عدالت آيا كه كردند سؤال حضرت

 .سـازد  مي خارج مسيرشان از را ها آن بخشش، و دهد مي قرار خود جاي در را كارها عدالت

 عـدالت  ايـن  بنـابر  .خاصـگان  سود به وبخشش همگان سود به است اي كننده تدبير عدالت

 ).437/حكمت) است برتر و شريفتر

 اجتماع تعادل تواند مي كه است اصلي قدرت، منبع يك عنوان به عدالت حضرت، نظر از

 آرامـش  اجتمـاع  روح بـه  و سالمت ، اجتماع پيكر به ، دارد نگه راضي را همه و كند حفظ را

 در مسـلمين  عمـومي  امـوال  از قسـمتي  ، خالفتش دوران در عثمان)  1389:96 شريفي،(دهد

 بدست را حكومت حضرت كه زماني عثمان از بعد .داد قرار ونزديكانش خويشاوندان اختيار

 .باشـد  نداشـته  گذشـته  بـه  وكاري نكند سبق ما به عطف كه خواستند حضرت آن از گرفت،

 باز آن اصلي صاحبان به بيابد را شده تاراج المال بيت  كجا هر كه كند مي ياد سوگند حضرت

 عـدالت  در زيـرا  باشـد،  شـده   خريده كنيزاني يا باشند، كرده ازدواج آن با گرچه گرداند، مي

 تـر  سـخت  او براي ستم آيد،تحمل گران او بر عدالت كه كس وآن است عموم براي گشايش

 ).15/خطبه( است

 ديدگاه از عدالت بردن بين از شود مصلحت فداي نبايد عدالت كه بود باور اين بر )ع(امام

 بـه  را حكومـت  كه زماني .شود مي جامعه در گسترده هاي جرم گيري شكل ساز زمينه ايشان

 دنيا به مردم كه گفتند امام به كند مي مخالفت ...و دادن تبعيض،باندبازي،امتياز با گيرد مي دست

 عمومي اموال از هم شما كند، مي جذب را آنها فراوان هاي پول و هدايا با معاويه اند، بسته دل

 تـو  بـه  تـا  بـردار  دست المال بيت مساوي تقسيم واز ببخش قريش وبزرگان عرب اشراف به

 از خـود  پيـروزي  براي دهيد مي دستور من به آيا كه داشته اظهار جواب در .كنند پيدا گرايش

 دارم عمر تا سوگند، خدا به كنم؟ استفاده دارم واليت آنها بر كه اسالمي امت درباره وستم جور

 بـه  بـود،  خـودم  از اموال اين اگر .كرد نخواهم كاري چنين هرگز ، است برقرار روز و شب و

 خداسـت  امـوال  جـزو  كـه  رسـد  چـه  تـا  كـردم  مـي  تقسـيم  مردم ميان در مساوي اي گونه

 الهي ووظيفه تكليف يك جامعه در وعدالت عدل برقراري ) ع(علي امام نظر از) 126/خطبه(

 وي .باشد مي آنها حاكمان توسط عدالت رعايت در ها حكومت واستمرار قوام واساس است

 و دانـد  مـي  جامعه در افراد توسط وعدالت عدل رعايت را اجتماعي و فردي واجبات از يكي
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 ،بنـابراين  .نمايـد  مـي  تلقي منكر از نهي مصادر از يكي را جامعه در وظلم عدالتي بي با مقابله
 در) ع(علي كه است اهميتي وبا مهم اصول از يكي آن ابعاد همه در اجتماعي عدالت برقراري

  ).6:  1388مواليي،(است داشته توجه آن به عمل در وهم تئوري در هم اسالمي حكومت
 

 ديني التزام مبناي بر ساالري مردم سياسي نظام تشكيل 3.3
 هـم  آورد، فـراهم  را واستيضاح سؤال امكان هم است وموظف گوست پاسخ ونظام حكومت

 گو پاسخ احساس اصوال باشد گو پاسخ ومتعهدانه كند ومسؤوليت تعهد احساس آن به نسبت

 باز واستبداد ديكتاتوري در دنطيوغل ها كژراهه به ورود از را ها حكومت مردم، مقابل در بودن

 در اعمـال  از گويي پاسخ ضرورت به توجه مسلمانان ما اعتقادي اصول جزو كه اين دارد مي

 و باشيم گو پاسخ ايم كرده چه آن قبال در الهي درگاه در بايد روز يك ومعتقديم جزاست روز
 وانساني سازد مي مسؤول را انسان كه است اين وآن دارد حكمتي شد، خواهد سؤال ما همه از

 وحركت رفتار اصالح در سعي كند، احساس گو پاسخ و مسؤول را خود خداوند برابر در كه

 گمان تو بر رعيت اگر نظرحضرت به) 35- 34:  1389، رضواني(كرد خواهد صواب مسير در

 خارج شان بدگماني از را آنان كار اين وبا بگذار ميان در آنان با آشكار را خواهي عذر برد، ستم

 آن به ، آوري مي كه عذري وبا دهي مي وعادت خوي ، عدالت به را خود رفتار بدين كه ساز،

 ).53)) (نامه/سازي مي استوار حق به نيز را وآنان رسي مي خواهي مي چه

 حاكمـان  سـوي  از واسـتبداد  ديكتـاتوري  فسـاد،  به تواند مي سياسي قدرت كه جا آن از

 امـور  ترين پيچيده حال عين ودر مسائل ترين مهم از حكومت بركار نظارت مسأله ، بيانجامد

 هـاي  نظـام  در كـه  قـوا  تفكيـك  مسـأله  وحتي است بوده وحال گذشته سياسي هاي نظام در

 و ساز يك عنوان است،به حكومت وظايف تقسيم مبناي و گرفته قرار پذيرش مورد جمهوري
 مختلـف  اشـكال  بـه  كشـورها  اساسي قوانين همچنين .گيرد مي قرار توجه مورد نظارتي كار

 الـزام  راه ديگـر،  سـوي  واز كننـد  سـد  كامگي خود بروز بر را راه سو، يك از كه دارند تالش

 انسانها كه است چنين اسالمي مطلوب آرمان .نمايند هموار را وظايفشان انجام به ها حكومت

 نوعي ماست، اعمال بر ناظر و شاهد خداوند كه واين جزا روز وواقعيت خدا به توجه سايه در

 است همين آن خاص هاي ويژگي با نظارت شكل بهترين البته كنندكه تجربه را دروني كنترل

 كه نيست قبول قابل حكومتي و سياسي مسائل ي عرصه در ويژه به عملي راهكار عنوان به اما

 هـيچ  دارنـد،  اعتقـاد  جزا روز ه و مسلمانند آنان كه ين و وحاكمان مديران به اعتماد صرف به

 عملكـرد  بر نظارت عملي راهكارهاي ترين مهم از نشود اعمال آنان عملكرد بر نظارتي گونه
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 شـناس،  حق(است حكومت اصلي صاحبان عنوان به مردم خود نظارت حاكمان، و حكومت

 كمـك  اسـالمي  ونظام دولت يك وعملكردهاي ها برنامه مواضع، سازي شفاف) 96:  1387

 توجه قابل نكته .بود خواهد نظام از مردم پشتيباني جلب و آن مقاصد پيشبرد در مؤثري بسيار

 وپـذيرش  مـردم  مقابـل  در اسـالمي  نظام يك در ديران و رهبران بودن گو پاسخ كه است آن

 بلكه ندارد، قيامت وروز خداوند مقابل در آنان گويي پاسخ با تعارضي آنان، وسؤاالت انتقادات

 هـاي  وآموزه ديني اعتقادات دليل به كه كساني قطعاً .شود مي تحليل آن تكميل ودر راستا در

 از هرگز دارند، خدا برابر در مسؤوليت احساس خود، عملكرد ترين كوچك برابر در اسالمي

 مراتب به مردم سؤال به گويي پاسخ زيرا كنند؛ نمي خالي شانه مردم واستيضاح سؤال پذيرش

 خداست، مقابل در گويي پاسخ ي آماده كه وكسي خداست، مقابل در گويي پاسخ از تر سهل

 .است تر آماده مردم به گويي پاسخ مقام در
 بـراي  مـردم ( آنـان  گـري  نصـيحت  و خواهي خير((  :فرمايند مي رابطه اين در علي امام

 سـنگين  را آنـان  حكومـت  دوام كـه  وايـن  حاكمـان  بر آنان واشراف احاطه با جز ) حكومت

 يـك ) 53/نامـه )) (نيايد راست واگذارند، را سركار بر آنان ماندن دير از وگو وگفت نشمارند

 عملكـرد  از واستيضـاح  سـؤال  حـق  مـردم  براي كه است نظامي حقيقت در ساالر مردم نظام

 تشـكيل  )ع(امـام  ديـدگاه  از.باشد قائل مناسب سازوكارهاي از استفاده با را خود هاي وبرنامه

 عالوه است آنجاري در اسالمي واصول واحكام دارند محوري نقش مردم آن در كه حكومتي

 مـي  بهبود نيز را ومردم حاكمان روابط شود، مي وديكتاتوري استبداد نابودي ساز زمينه اين بر

 دليـل،  همين به .شود مي جلب الهي واصول خدا به بيشتر زمامداران و مردمان توجه و بخشد

 شـعور  مبناي بر ديني ساالري مردم حكومت تشكل علي، امام ديدگاه از مديريت ي مقوله در

  .كند مي پيدا اي ويژه اهميت سياسي
 

 شرعي قوانين رعايت به وترغيب مدني نهادهاي و قانون 4.3
 او ي سايه در اجتماعي نظام بايد كه حاكمي وجود وجوب باب در )ع(علي امام راستا، اين در

 در مؤمنـان  تا نيازمندند بد يا نيك دار زمام به مردم كه دارد مي يابد،اظهار وسامان بگيرد شكل

 حكومـت  استقرار پناه در ومردم شوند مند بهره هم وكافران مشغول كار به حكومت، ي سايه

 بـا  توان مي آن كمك وبه گردد مي آوري جمع المال بيت حكومت، ي وسيله به .كنند زندگي

 رفاه در نيكوكاران .شود مي گرفته نيرومندان از ضعيفان وحق امن ها جاده .كرد مبارزه دشمنان

 حـاكم  توانـد  مي كسي چه كه اين ي درباره اما) 40/خطبه(هستند امان در بدكاران دست واز
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 شـود  مـي  اداره جامعه آن اساس بر كه قوانيني مجموعه گونگيچ و منشأ خصوص ودر باشد

 خواسـتار  لـذا  اسـت،  شـرع  قـانون  كند، عدل كمال در را جامعه تواند مي كه معتقدند؛قانوني

 كـار  چـون : ((فرمايند مي خويش گرايي قانون مورد ودر هستند جامعه اداره در آن محوريت

 است كرده حكم آن به را وما داشته مقرر ما براي چه وآن خدا كتاب به رسيد، من به حكومت

  ) 205/خطبه) ((رفتم است نهاده ()ص( خدا رسول كه سنتي به و كردم پيروي آن واز نگريستم
 نظـام  بـراي  شئون تمامي در سياسي قدرت مهم منابع از يكي عنوان به قانون بودن محور

 نمـي  سياسـي  هاي نظام مهم، اين وجود بدون .است برخوردار زيادي اهميت از سياسي هاي

 هـاي  روش تـرين  مهـم  جملـه  از .باشـند  موفـق  خود هاي ويژه كار به رسيدن راه در توانند

 كه گردد برمي مساله اين به سياسي قدرت منابع ترين اصلي از يكي عنوان به قانون محوريت

 الهـي  احكـام  و قـانون  رعايـت  به امور در بيشتر وهماهنگي نظم ايجاد براي مسئوالن و مردم

  :فرمايد مي باره اين در امير حضرت .شوند ترغيب
 شـما  براي حدودي نكنيد، تباه را آنها است، شمرده الزم شما بر را واجباتي خدواند همانا

 داريد نگه را آنها حرمت فرموده، نهي چيزهاييازنكنيد، تجاوز آنها از است، فرموده معين

 بـه  آنها ي درباره را خود پس فراموشي، روي از نه فرموده، سكوت چيزهايي ي ودرباره

  )102\حكمت( نيندازيد ورنج زحمت

 وجود ، (ع)علي امام ديدگاه از دارد، پرنگي نقش البالغه نهج در قانون محوريت بر تأكيد

 حـدود  كردارشـان  و رفتـار  در بايد جامعه يك وافراد دارد ضرورت سياسي نظام براي قانون

 مـادي  هـاي  بهره زندگي از وشايسته مطلوب نحو به بتوانند همه تا كنند رعايت را ومرزهايي

 خـود  هـدف  بـه  امعـه  نباشد، حاكم وقانون بريزد هم در وحدود مرزها اگر .برگيرند ومعنوي

  .رسيد نخواهد
  
 نظارت إعمال 5.3
 زير بايد را آنها اعمال )ع(امام نظر به حكومت وعمال كارگزاران اعمال بر نظارت خصوص در

 اعمالشـان  از پنهاني مراقبت زيرا گماشت، آنان بر ووفادار صادق افراد از وناظراني گرفت نظر

 )53/نامه( كند مي مردم با مدارا و امانت رعايت به وادار را آنها

 براي وجو جست تنها نظارت، كه چرا ندارند، هم با ومنافاتي تضاد دو اين ، البالغه نهج در

 دنبال به بايد هم نظارت در بلكه .نيست سازمان كاركنان هاي وكاستي ضعف نقاط به دستيابي
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 شناخت زيرا آنان، هاي وكاستي ضعف نقاط دنبال به وهم بود افراد هاي وتوانايي قوت نقاط

 و سـازمان  كـارايي  بـردن  بـاال  در سـزايي  به نقش افراد هاي وتوانايي واستعدادها مثبت نقاط
 شـناخته  هاي توانايي به توجه با سازمان ومديريت دارد سياسي قدرت منابع تقويت همچنين

 هـاي  قـش ن و سازمان كاركنان مورد در تري صحيح و معقول تصميمات تواند مي افراد شده

 بـه  وهم داشت خواهد دنبال به را سازمان وموفقيت كارايي هم امر، اين .بگيرد ها آن سازماني

 )27:  1389،رضواني( كرد خواهد كمك سازمان كاركنان وپيشرفت وتكامل رشد

 نظام يك وجود سياسي نظام هاي برنامه موفقيت در ها ضرورت از مؤمنان، امير ديدگاه از

 هـاي  فعاليت انجام كه شود مي استنباط چنين البالغه نهج ودر وي نظر از .است نظارتي دقيق

 الزم هـاي  وبازرسي نظارت كه آن مگر بود، نخواهد موفقيت با سياسي هاي نظام در مختلف

 المـؤمنين،  اميـر  ديدگاه از سياسي نظام در نظارتي نظام يك وجود .گيرد صورت آن به نسبت

 را واو ساخته آگاه عمليات وانجام ها هدف تحقق نحوه به نسبت را حاكم دستگاه و مديريت
 است قدرت منبع يك خود هم امر اين نتيجه .دهد انجام را الزم هاي پيگيري كه سازد مي قادر

  .بود خواهد سياسي قدرت منابع ساير سالمت و تقويت موج وهم
 

 حقـوق  ورعايت سياسي نظام ركن دو عنوان به امت و امام طرفه دو رابطه 6.3

 طرفين
 دامنـه  باشند،كه مي آنها رعايت به ملزم مردم كه هستند حقوقي داراي حاكمان )ع( امام نظر به

 تنگتر چيزي هر از آن ي عرصه انصاف، به كردار ودر تر گسترده چيزي هر از گفتار، در حق ي

 هـيچكس  وبر آيد، پديد او براي اي وظيفه اينكه مگر داشت تواند نمي حقي هيچكس .است

 باشـد  كسـي  براي وظيفه بي حقي واگر كند، پيدا حقي اينكه مگر دانست توان نمي اي وظيفه

 اوست قدرت سبب به واين ندارند، او بر حقي چنين آفريدگانش كه است متعال خداي خاص

 حـق  خداونـد  .گيـرد  مي تعلق بدان قضايش كه امري هر در او وعدالت دارد، بندگانش بر كه

 و فضل از را آنان ، برابر ودر باشند، او پذير فرمان كه است داده قرار اين بندگانش بر را خويش
 ).216/خطبه(  داد خواهد چندان دو ثوابي ، پاداش به خود احسان

 بخشيده وي به حكومت كه نيست اي ويژه امتياز حاكم حقوق كه شود مي دانسته اينجا از

 نگرش در.آورد نمي پديد حاكم براي شخصي حق هرگز زمامداري )ع(امام نظر به زيرا باشد،

 مشـاهده  وضوح به كه مواردي ترين مهم از يكي البالغه، نهج در علي امام واجتماعي سياسي
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 متقابل حقوق رعايت كرد، ارزيابي سياسي قدرت تقويت راستاي در را آن توان ومي شود مي

  :فرمايد مي باره اين در وي .است وحاكمان مردم
 از كه است آن من بر شما حق.است شده واجب حقي من بر را شما و شما بر مرا ، مردم اي

 آمـوزش  را شـما  .كنم تقسيم عادالنه شما ميان را المال نورزم،بيت دريغ شما خيرخواهي

 حـق  واما بدانيد را زندگي رسم و راه تا كنم تربيت را وشما نباشيد ونادان سواد بي تا دهم

 كنيـد،  خـواهي  خير برايم نهان و آشكار ودر باشيد وفادار من بيعت به كه اين شما بر من

  )34/خطبه( نماييد اطاعت دادم فرمان رگاههو كنيد اجابت خواندم را شما هرگاه

 گيـري  شـكل  ، وحدت افزايش ساز زمينه وحاكمان مردم متقابل حقوق رعايت اين، بنابر

 وي، دوران سياسي نظام در دليل، همين به شود، مي سياسي قدرت منابع وتقويت مداري قانون

 قدرت منبع نظر اين از وامت امام متقابل حقوق رعايت .گرفت صورت امر اين بر زيادي تأكيد

 وتبديل برده بين از را ومردم حاكم بين ي مستكبرانه واحياناً كاذب ي فاصله كه است سياسي

 بسـيار  را امـام  نفوذ سياسي، اهداف تحقق راستاي در و كند مي اجتماعي واعتماد مسوليت به

 فضـيلت  وبا.است دهنده وجهت نرم قدرت نوعي خود واين كند مي او منقاد را ومردم بيشتر

 ديگران و است يافته هدايت خود كه است دادگر وپيشواي امام خداوند نزد خدا بندگان ترين

 منكري و زشت بدعت و دارد مي پا به را اي شده شناخته سنت .است رهنمون راست راه به را

  . برد مي بين از را
 

  ديني ارتباط هاي تكنيك تقويت 7.3
 باعث واخروي دنيوي زندگي در مهم اين اهميت است تقوا ديني، ارتباط هاي تكنيك از يكي

 )ع(علـي  مؤمنان امير .شود شناخته البالغه نهج در منابع از يكي عنوان به امر اين تا است شده
 مـي  آنهـا  همـه  ي لوحـه  سر را وتقوا كند مي معرفي دل بيماري عالج راه را انبيا مكتب بارها

 واصـالح  ها بدن درد ودرمان ها قلب روشنايي ها، دل بيماري داروي الهي تقواي شناساندكه

 نا در وامنيت ها چشم تاريكي بخش وروشنايي ارواح هاي پليدي كننده پاك و ها سينه آلودگي
 ).198/خطبه(شماست هاي تاريكي كننده وروشن ها آرامي

 واجتماعي فردي هاي جنبه همه كه مفيدند زماني ديني ارتباط هاي تكنيك ، )ع(امام نظر به

 آخـرت  نگاه با حال عين ودر دهند قرار توجه مورد توحيدي متعالي ديدگاه پرتو در را انسان

 و اجتمـاعي  نـدگي ز و دنيـا  به ها انسان واخروي معنوي سعادت تأمين براي ژرف، و گرايانه
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 وبـاطن،  ظاهر جان، و جسم وبدن، روح وهمزمان باشند داشته كامل توجه آن هاي ضرورت

 بـراي  را انسـان  تعالي و رشد هاي وزمينه مراحل،لوازم ها، اليه وهمه ومعنا ماده وآخرت، دنيا

 ارتبـاط  هاي تكنيك اين، بنابر) 40:  1379، علم ذي( بگيرند نظر در مطلوب كمال به رسيدن

 عظيمي نقش سياسي، قدرت پايگاه يك عنوان به ... و اخالص محبوبيت، تقوا، جمله از ديني

 ايـن  در .بـود  خواهد كمال سوي به حركت ساز وزمينه دارد بشر واجتماعي علمي زندگي در

 هاي تكنيك (مهم اين كه است مسائلي از وپرهيز ها تكنيك اين تقويت بر ايشان تأكيد راستا،

 منابع از يكي عنوان به را مهم اين) ع(علي امام.دارد مي باز انسان بر گذاري تأثير از را )اخالقي

 ورسـوم  آداب  !مالـك  اي: (( فرمايد مي  )ع(علي امام ارتباط، اين در .كند مي معرفي قدرت

 گرفته والفت انس آن با اسالم وملت اند كرده عمل آن به امت اين پيشوايان كه را اي پسنديده

 البالغه نهج در) 53/نامه)) (نكشان نابودي به گردد، مي اصالح آنها وسيله به مردم وامور است

 كه است قالبي همانند شود، مي شمرده قدرت هاي پايه از يكي كه اي جامعه هر ورسوم آداب

 قالـب  در ( اجتماعي هنجارهاي رعايت به ملزم كه هنگامي آدميان، .دهد مي شكل را رفتارها

 ومسير شده وويرايش ساخته ورسوم، آداب اين پرتو در باشند، )كنند مي جلوه سنن و قوانين

 هاي سنّت صورت به اگر جامعه هاي ناهنجاري كه چنان پيمايند؛ مي بهتر را خويش سعادت

  .افكنند مي هالكت ي ورطه به را وآن پاشيده هم از را اجتماع درآيند، ناپسند
  
 قدرت منابع كارگيري به راستاي در فرهنگي راهبردهاي ارائه 8.3
 خواسـته  تـأمين  فرهنگـي،  وسياسي اجتماعي هاي عرصه در مردم مشاركت هاي زمينه ايجاد

 را گرايي مردم بنايي زير شاخص مشروع، وعمومي اساسي حقوق از ودفاع مردم مشروع هاي
 صادق خويش گرايي مردم ادعاي در تواند مي صورتي در نهاد يك يا فرد يك .دهند مي شكل

 متناسب فضاهاي گشودن در بار پر وتالش بوده متعهد شده ياد محورهاي رعايت در كه باشد

 مـي  صـحنه  در مـردم  حضور خصوص در ديگر سخني در حضرت.دهد انجام شده ياد ابعاد

)) شناسد خوب خطا از را كند،صحيح استقبال گوناگون راء و افكار از كه كس وآن: (( فرمايد
 ارزش تحقّـق  راسـتاي  در را وحكومت داند مي حكومت محور را مردم امام) 173/حكمت(

 هـيچ  ارزش اين استقرار در ) ع(امام ولي دهد مي شكل مردم هاي خواسته وتأمين الهي هاي

 سـاز  زمينـه  را مـردم  رضـايت  حكومت، پذيرش ودر دانست نمي روا مردم بر را تحميل گاه

 كـه  ورزيـد  مـي  اهتمام حكومت با مردم وبيعت مشاركت بر سبب بدين .دانست مي اساسي

 مستقر باشند، نداشته مشاركت آن ر و نباشند آن خواهان مردم باشداگر مدار حق ولو حكومت
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 1381تبار، علوي( دارد فشاري پا مردم ومشاركت رضايت بر جهت بدين .شد نخواهد وپايدار
 :165(  
 

 ملي اعتماد جلب 9.3
 بايد ببينيم، را خواص تا عوام رضايت جلب براي تالش به )ع(علي امام توصيه البالغه نهج در

 و فراگيرتر را وعدالت ماند فرو نه و بگذرد حق از نه كه بداري دوست تر پيش را آن كارها از
 ملت سياهي عموم، رضايت جلب به خود پيام از بخش اين در)53/نامه(باشد دلپيرتر را رعيت

 وبس است حق در روي ميانه محبوبيت، در مالك واينكه است داده ارزش عدالت گسترش و

 چه آن بر است مقدم گردد، مي سبب را عموم رضايت چه آن باشد داشته توجه بايد زمامدار و

 وغضـب  خشـم  صورت در خواص رضايت زيرا گيرد؛ دربرمي را وبستگان خواص رضايت

 رضـايت  خالف به باشد، زمامدار كيان از مدافع تواند ونمي آيد نمي كار وبه است ناچيز ملت

 صدمه جايي گردد،به عارض خواص غضب و خشم صورت اين در چه وچنان ملت و عموم

 نـاچيز  وعمـوم  ملت رضايت برابر در خواص غضب چون ندارد؛ را كاري توانايي و زند نمي

 وبسـتگان  رضـايت  نـه  اسـت  ملـت  وعموم مردم رضايت آوردن دست به مالك، پس .است

 باشند راضي او از مردم ي عامه كه است داده وگسترش نموده محقق را عدالت زماني وزمامدار

 )86:  1389، ابيانه(نه يا باشند راضي خواص چه

 منويـات  ساختن برآورده ودر دارد سنخيت عنويت با حقيقي رضايت حضرت، ديدگاه از

 خداوند به بينانه خوش نگاه دادن وجريان القا حاصل رضايت. شود نمي خالصه جامعه دنيوي

 تشويق ومناسب درست نظام همچون هستند، عدالت از برخاسته كه آثاري دليل همين به است

 نام وبد سابقه بد افراد از نگرفتن بهره ويا گذشته پسنديده هاي وسنت روش حفظ يا و وتوبيخ

 اساسي نقش رضايت شدن درحاصل شوند؛چون مي تلقي مهم بسيار)ع(علي نظر در آن وامثال

 بـه  در غالبـاً  افـراد  واعتمـاد  رضـايت  مؤمنان، امير ديدگاه از) 67:  1387تهراني، دلشاد(دارند

 اي ها،مؤلفه مهره كارگيري به عنصر .شود مي حاصل حكومتي امور در ها آن صحيح كارگيري

 هـا  مهره وچينش انتخاب ي نحوه پس .شود مي محسوب حكومت وكارآمدي اعمال در مهم

   .است حاكميت نفوذ وتبع رضايت عنصر تضعيف يا تشديد در مهمي عامل
  
  
  



 19   مقابله با آن در نهج البالغه يعلل وموجبات جرم و راهبردها

 گيري نتيجه. 4
 :آمده دست به زير نتايج گرفت قرار بررسي مورد كه مباحثي از

 سـاماندهي  ملـي،  اعتمـاد  جلـب  :ازعبارتند البالغه هج در جرايم با مقابله راهكارهاي. 1

 واخـالق  انسـان  كرامـت  ارتقـاي  اجتمـاعي،  تقويـت  راسـتاي  در اجتمـاعي  اسـتعدادهاي 

 واحكـام  ونظـم  قـوانين  رعايت به رغيبت آرماني، اهداف راستاي در راه نقشه اجتماعي،ارائه

 حقـوق  نظارت،رعايـت  إعمـال  خـواري،  ورشوه خواهي وامتياز دهي امتياز از رهيزپ شرعي،

 كار به درراستاي فرهنگي راهكارهاي ارائه ديني، ارتباط هاي تكنيك تقويت وامت، امام متقابل

 سياسـي  نظام تشكيل و اجتماعي عدالت تحقق اقتصادي، بامفاسد ومبارزه قدرت منابع گيري

 .ديني التزام مبناي بر ساالري مردم

 نيز وسيله يك است، ضرورت يك اينكه با البالغه نهج در المؤمنين امير نظر از حكومت. 2

 مـردم  حقـوق  واحقـاق  عدالت اجراي ي وسيله كه است صورتي در تنها آن باشد،ارزش مي

 بـه  توانـد  نمـي  شـرايط  اين بدون كه باشد داشته را خاصي شرايطي بايد حاكم بنابراين باشد،

 . گيرد دست به را جامعه امور اسالمي حاكم عنوان

 عمومي، آزاديهاي سلب :از عبارتند البالغه نهج منظر از سياسي جرايم وموجبات علل. 3

 نظـام  برانـدازي  قصـد  كه سياسي هاي گروه به نسبت وسركوب وزور تنبيه قدرت از استفاده

 مـردم،  حقـوق  رعايت عدم پذيري، وظلم ظلم محور، سلطه هاي نظام باشند، نداشته اسالمي

  .گري وفتنه وتملق، چاپلوسي واجتماعي، فردي اخالق تضعيف

 افراد وتكاليف انتظارت حقوق، از اي مجموعه عنوان به را اجتماعي نهادهاي از يك هر. 4

 دهنـد؛  تشكيل را اجتماعي هاي نقش نظام خود ي نوبه به كه ناميد توان مي يكديگر به نسبت

 آن، بـا  تناسـب م و مـردم  بر ورهبر حكومت وحقوق حكومت يا و رهبر بر مردم حقوق مانند

 و حكومـت  نهاد درون در وحكومت دولت رئيس قشن يا ورهبري مردمي نقش گيري شكل
 كـه  اسـت  فراواني وامكانات وابزار وسايل به نياز منظور اين براي كه است واضح پر.سياست

 و اجرايـي  وتشـكيالت  ريـزي  برنامه آنها ترين ضروري از ويكي گردد فراهم جامعه در بايد
   .است حكومتي دستگاههاي
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