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  )ع( در حكومت امام عليي ساالر مردم

  *ياردستان شيبخشا احمد

  **يدشت فرزانه

  چكيده
 اي عرصــه محــور، حــق حكومــت سياســي عرصــة ،)ع(   يعلــ امــام نظــر از

 در مشـاركت  موقعيـت  بايـد  جامعـه  افـراد  همة آن در كه است ساالر  شايسته
 آن. اسـت  يمتكـ  آنان حضور و اراده بر حكومت و باشند؛ داشته را حكومت
. كننـد  يم نگاه مردم به خدمت براي اي وسيله مثابة به حكومت، به) ع(   حضرت
آن  حكومـت  بـارز  وجـه  مـردم،  بـا  مشاوره بر تأكيد و خودكامگي، از پرهيز
 محكـم  سپر و دين ستون مثابة به مردم عامة از حكومت، اين در. است) ع(   امام

 ضـرورت  براي اي العاده فوق ارزش) ع(   يامام عل. شود مي ياد دشمنان دربرابر
 مردم از برخاسته سياسي قدرت كه آنجا از و است، قائل مردم ظن حسن جلب
 اسـالمي  احكـام  و مباني حيطة در امور اجراي روند بر دارند حق مردم است،
 زيـرا  قراردارند؛ مردم تودة حكومت، هاي سياستگذاري رأس در. كنند نظارت

 سياسي آگاهي. هستند حكومت رسان ياري ها سختي در همواره عظيم قشر اين
 و دارد حكومت اهداف تسريع و تداوم استمرار، روند در سزايي به نقش مردم،

 حكومت اقدامات جريان در بايد همهو لذا  نيست كاري پنهان عرصة حكومت
 يـز درمقابـل مـردم ن   ياسـي س يتشفاف هاي ينهتا ضمن صراحت، زم گيرند قرار

 و سياسـي  از اعـم  هـا،  عرصه تمامي در نابرابري و تبعيض هرگونه. يدآ فراهم 
 و شـكوفايي  براي امن و مناسب محيطي تا است مطرود اجتماعي، و اقتصادي
 حـق  از اعـم اصـول،   ايـن  تمـامي . آيـد  فـراهم  جامعه بيشتر چه هر بالندگي
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 درجهـت  تالش و عامه به خدمت مردم، با مدارا سياسي، مشاركت و اظهارنظر
 اصـولي  و مبـاني ...  عـدالت،  برابري، شفافيت، پاسخگويي، عامه، منافع تأمين

ـ  يك يطشرا از امروزه كههستند  نكتـه حـائز    يـن اسـت؛ و ا  يحكومت مردم
 امـام  محـور  حـق  حكومـت  دوران در ياصـول  ينچن ياست كه اجرا يتاهم
  .است كرده پيدا نمود) ع(   علي

 عدالت، مشاركت، برابري،قدرت،  ،)ع(   علي امام ي،مردم حكومت :ها كليدواژه
  .پاسخگويي

  
  مقدمه. 1

 تـأمين  فرهنگـي،  و سياسـي  و اجتماعي هاي عرصه در مردم مشاركت هاي زمينه ايجاد
 يهـا  شـاخص  مشـروع،  عمومي و اساسي حقوق از دفاع و مردم، مشروع هاي خواسته
 در توانـد  مـي  درصورتي نهاد يك يا فرد يك. دهند مي شكل را يساالر مردم زيربنايي
 و باشد متعهد يادشده محورهاي رعايت در كه باشد صادق خويش يساالر مردم ادعاي

  . بكوشد اريبس شده برشمرده ابعاد مناسب فضاهاي گشودن در
 نهادهاي و است مطرح بشري جوامع در اجتماعي ارزش يك عنوان به يساالر مردم
 يـك بلكـه   اجتمـاعي  ارزش از فراتر يساالر مردم. كوشند مي آن تشكيل در اجتماعي

 گرايـي  مـردم  را خـويش  امتيازهـاي  از يكـي  سياسي نهادهاي و است عقيده و آرمان
 تيمردم منبع قدرت حكومـت و مـالك مشـروع    يآرا ،يمردم يها ميدر رژ. دانند مي

 قـدرت  منبـع  ديپرس توان يم هم) ع(   يدرمورد حكومت امام عل ايآ. شناخته شده است
  دارند؟ ينقش آن در مردم ايآ و است كدام حكومت
 بلكـه  نـدارد  يارزشـ  نفسه يف حكومت و قدرت، )ع(   حضرت آن ياسيس ةريس در
. رديگ قرار تيبشر يواال و هيعال اهداف به خدمت درجهت كه است يزمان آن تياهم

ـ نها آن حفظ در ديبا حاكم كه است ياله امانت، )ع(   امام نظر در حكومت  تـالش  تي
 آن مـدنظر  همـواره  هـا  ارزش نيتـر  مهـم  عنـوان  بـه  مسئله نيا. رديگ كار به را شيخو

 و ديـن  نهادكرد كه  حيتصر ديشدن مطلب ابتدا با روشن يبرا. است بوده) ع(   حضرت
 و هسـتند  انسـاني  و الهـي  هاي ارزش مظهر، )ع(   ائمه و انبيا خصوص به ديني، رهبران
 چراكـه  باشـند،  اعتنا بي توانند نمي اجتماعي هاي ارزش از ارزشي هيچدربرابر  نيبنابرا
 و دين جهت، همين به. است بالندگي رشد و استعدادها شكوفايي و ها ارزش تبلور دين
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 دارنـد  خصوص اين در را تالش بيشترين ها، ارزش اين به بهادادن ضمن ديني، رهبران
 مشـاهده  جامعـه  در همـواره  نيـز  آن بازتاب ها، ارزش نوع اين به نهادن ارج لحاظ به و

 نفـوذ  بيشترين) ص(   اكرم رسول الهي، رهبران دربينرو است كه  نيو هم از ا شود؛ مي
 از بيش) ع(   علي امام ،)امام دوازده) (ص(   امبريپ جانشينان انيدرم و دارد را محبوبيت و

  . است اجتماعي هاي ارزش مظهر ديگران
 در بشر ةانديش تكامل آورد ره كه جديد يها واژه از بسياري كه ستا اينجا مهم ةنكت

 حكومـت  دوران در بـار  اولـين  براي گويا ند،يآ يم شمار به امور ةادار و حكمراني امر
  ).287: 1387 عزت، پور( اند كرده پيدا تجلي و نمود) ع(   علي حضرت

 دربرابـر  هـا  دولـت  كارگزاران پاسخگويي اجتماعي، عدالت برابري، چون مفاهيمي
 يكبـاره  بـه  كـه  نيستند مفاهيمي غيره، و بشر حقوق سياسي، مشاركت و شفافيت مردم،
 حكمرانـي  و سياسي ةانديش در توان مي را آنها از بسياري يردپا بلكه باشند آمده پديد

 شناسان جامعه مكتوبات در امروز به تا را آن تكاملي سير و يافت) ع(   علي امام حكومت
 يكباره به كه نيست اي پديده ساالري مردم ديگر، بياني به. بازيافت غيرمسلمان و مسلمان

 نزد آنجا تا آنان رضايت جلب و مردم ةعام نفع به توجه. باشد شده ابداع بيستم قرن در
  : فرمايند مي كه دارد اهميت) ع(   حضرت آن

 و دارنـد  روح شـما  مثـل  هم مردم و كنيد حركت مردم بين در خودتان نفس معيار با
 مثـل  هم مردم و دارند نياز شادي به شما مثل هم مردم و دارند رنج شما مثل هم مردم
  )67: 1380 ،يديحم( .ميباش مردم نيا مثل ميخواه يم ما و خواهند مي تفريح شما
 برخورد مردم با مهرباني و مالطفت با خود، اتيح دوران در ،)ع(   علي حضرت

 حقوق و اجتماعي حقوق جايگاه درمقابل و گذارند مي ارزش مردم به و كنند يم
 تأمين براي بسترها سازي فراهم راستاي در و اند حساس و كوش سخت آنها اساسي
 دانند يم حكومت محور را مردم) ع(   حضرت آن. دانند يم متعهد را خود انساني، حقوق

 مردم نيازهاي و ها خواسته تأمين و اسالمي هاي ارزش تحقق راستاي در را حكومت و
 طور به و دانستند نمي روا مردم بر را اجبار و تحميل گاه هيچ) ع(   امام. دهند مي شكل
 كه آنجا تا بودند، مداران حكومت ترين مردمي و) زمامدار( حاكم ترين صميمي كلي

 ،)ص(   محمد حضرت اسالم گرامي رسول حكومت از پس) ع(   حضرت آن حكومت
 . است شيعيان خصوصاً مسلمانان براي الگو و موفق يحكومت
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  جامعه در حكومت وجود ضرورت. 2
 يازمنـدي ن. اسـت  اساسي و مهم بسيار موضوعات از يكي جامعه، در حكومت تشكيل

 يدهكس پوش يچه رو ب است؛ ياتو ضرور يهياتاز بد يت،امن ينجامعه به انضباط و تأم
 ياجتمـاع  يو قانونمندار يمند از قاعده يرينش يا و تكامل، خود ثمره يكه ترق يستن

 افـراد  بـين  منـافع  تضاد و مالكيت شدن مطرح و انسان اجتماعي زندگيچراكه  ت،اس
 وضـع  مقرراتي و قوانين خود جامعة و خويش بقاي دوام براي انسان كه شود مي سبب
 جامعـه  در حاكميتي و حكومت كه است اجرا قابل زماني مقررات و قوانين اين و كند

 براساس لذا و دارد بستگي حكومت وجود به جامعه دوام و بقا پس. باشد داشته وجود
  . است اجتماعي ضرورتي حكومت، و دولت تشكيل پژوهشگران، پژوهش
  :گويد مي حكومت ضرورت دربارة خلدون ابن

 نيـاز  حكومت، پيدايش و تكوين عامل لذا ماند؛ نخواهد پايدار حكومت بدون زندگي
  )77 -  78: 1362خلدون، ابن. (است انسان طبيعي

  :گويد يم يزن 1روسو ژاك ژان
 مربـوط  يكـديگر  بـا  را آنهـا  كـه  حاكمه هيئت و رعايا بين است اي واسطه حكومت

جـونز،  . (دارد برعهـده  را سياسـي  و مدني هاي آزادي حفظ قوانين اجراي و سازد مي
1362 :389(  

  :گويد مي حكومت و وجود دربارة ارسطو
 وجود بدون و است اجتماعي موجودي انسان زيرا است؛ بشري طبيعت الزمة حكومت
  )96: تا بيارسطو، . (كند حفظ را خود بودن اجتماعي تواند نمي حكومت

 كنند، مي مطرح را »هللا الّـا  الحكم« شعار كه زماني خوارج با برخورد در) ع(  علي امام
  :فرمايند مي

مگـر از آن   يستن يحكم يبل. سخن حق است كه از آن باطل اراده شده است ينا... 
وجود حـاكم و  . مگر از آن خدا يستن ياستو ر يزمامدار: گويند مي ينانا يخدا، ول
كه اگر زمامدار   يكوكار؛است، چه حاكم بد چه حاكم ن يمردم ضرور يبرا يزمامدار

او عمل صـالح خـود را انجـام     يدر زمامدار يمانبدكار و منحرف باشد، شخص با ا
 و مـؤمن  يتا روزگار زنـدگ  گردد، ميبرخوردار  يايشدن يو شخص كافر برا. دهد مي
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 زمامـدار  لةوسيشود و خداوند به  يسپر) بدكار و منحرف يزمامدار ياروزگار (كافر 
 وسيلةبه  ها راهو  اندازد ميجهاد با دشمن را به راه  او وسيلةمنحرف غنائم را جمع و به 

راحـت   يكوكـار تا ن شود، ميگرفته  ياز قو يفضع حق او وسيلةو به  گردد ميامن  او
  )141 ص، 40 خطبة: 1380 ،البالغه نهج. (باشند امان در تبهكار شر ازشود و مردم 

  :است توجه قابل زير نكات، )ع(   حضرت آن هاي فرموده به توجه با
 .است اجتماعي ضرورتي حكومت، و زمامدار وجود. 1
 را امنيت و ترتيب و نظم كه آنجا از بدكار، چه باشد نيكوكار چه زمامدار، وجود. 2
 .است ضروري كند، مي حاكم جامعه در

 مشـغول  خود خير عمل به صالح و خود دنياي به كافر زمامدار، وجود ساية در. 3
 .است
 حـق  و نشـود  مظلـوم  معترض ظالم شود مي موجب حكومت و زمامدار وجود. 4

 .شود گرفته ظالم از ضعيف
 .هستند جامعه حيات بقاي و دوام موجب زمامدار و حكومت. 5
. كنـد  مـي  اعمـال  جامعـه  در را متعـال  خداوند دستور و امر صالح، زمامدار. 6

 )19: 1384 شاكري،(
حاكميت و نظم سياسي نه تنها الزم كه امري ضروري  ،)ع(  امام علي نظراز بنابراين،

ـ ن ليوسـا  نيتـر  از مهـم  ،يگاه و فرهنگ حكومت علونظرحكومت در  زيرا ؛است  لي
ـ دن نيدر ا يبشر اتيح واست،  يجامعه به كمال و تعال ، يعلـو ازمنظـر فرهنـگ    ا،ي

ـ انسان اصـالت دارد، كمـال جاو   يو آنچه برا استبه كمال  دنيرس يبرا يابزار  داني
ـ بـه ا  لين يبرا يمناسب ةليتواند وس يم زيرو حكومت ن نياز ا ،است هـدف باشـد،    ني
 بادارد و هم  وجودجامع  يا گونه به يتعال و رشد نيحكومت، هم امكانات ا دره چراك

 .خترا فراهم سا ياستفاده از هر نوع امكان ةنيتواند زم يحكومت م
بـه   دنيرسـ  ريتواند مس يم يكه حكومت وقت ديآ يبرم نيچن) ع(   يعل امام رياز تعاب
 يساز نهيزم و رفاه نيمتأ ت،يامن تحقق عدالت، ريد كه خود در مسوش رهنمونكمال را 

ـ ن يبرا يا لهيصورت، نه تنها وس نيا ريدر غ باشد؛ يانسان تيترب  يسـو  بـه  جامعـه  لي
  .شود يم ليتبد بشر رشد يبرا بزرگ يمانع به بلكه ست،ين ياهداف عال
 اهـداف  نيتـر  مهـم  ت،يترب و شيآسا و رفاه ت،ي، عدالت، امنالبالغه نهج دگاهياز د
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  .رود يشمار م به حكومت
  

  )ع( يعل امام و يساالر مردم. 3
 ي، كه در فارس»يدموكراس« ةگفت واژ ديبا »يساالر مردم« فيدر تعر ز،ياز هر چ شيپ

ـ ا. ده اسـت ش گرفته aitarrkomeD يونانيمعنا شده، از لفظ  »يساالر مردم«به   لفـظ  ني
 يمعنــا بــه nietarKو  »مــردم« يمعنــا بــه someD ةواژ دو بيــترك از خــود ،يونــاني
 يمعنـا  بـه  يازنظر لغو »يدموكراس« ب،يترت نيبه ا. ده استآم حاصل» كردن حكومت«
 يبـرا  همگـان  حـق  سخن، گريد به و) 270: 1381 گران،يد و اتيب(» حكومت مردم«

 ،يدموكراسـ  از صورت نيا. است جامعه يهمگان امور ةدربار يريگ ميتصم در شركت
 يدموكراس ياصطالح فيدر تعر). 157: 1381 ،يآشور( دارد نام »ميمستق يدموكراس«

  :است آمده
طور  به اجتماع، ياعضا لحاظ، يارياست كه در آن، از بس يحكومت جمع يدموكراس

شـركت   شـود،  يآنها مربوط م ةكه به هم ييها ميتصم گرفتن در ميرمستقيغ اي ميمستق
  )27: 1373كوهن، . (باشند داشته شركت توانند يم ايدارند 

  :زين
، آن ةوجه مشخص ودارد و مراد از آن، حكومت مردم  يوناني ةشير يدموكراس ةواژ. 1

افراد   يو حقوق مساو يشناختن آزاد تيرسم به و تياكثر از تياصل تبع ياعالن رسم
 ةادار يرسـاندن خطاهـا   حداقل از نهادها كه هدف آن به يا مجموعه. 2 ؛و اتباع است

فـرد   يو كاهش نقش شخص يحداكثررساندن مشاركت عموم جامعه از راه به ياسيس
حق . 4 ت؛يحقوق اقل تيبا رعا تيحكومت اكثر. 3 ؛است  ياسيس ماتيدر اتخاذ تصم

 ،يو افشـار  يآقابخشـ ). (ياسيس(در امور  يريگ ميشركت در تصم يمردم برا يتمام
1383 :148  - 149(  

ده كر فيتعر نيچن را »يدموكراس« هم ــ ييكايامر ةبرجست استمداريس ــ نكلنيآبراهام ل
  :است

  )295: 1373عالم، . (همه يمردم، توسط همه و برا يحكومت مردم، توسط مردم، برا
 شـناخته  »يدموكراسـ « نـام  بـه  ها»ملت ـ دولت« ةپهن در امروز جهان در آنچه اما

 در كـه  ينـدگان ينما انتخـاب  يعني است، يندگينما اي ميرمستقيغ يدموكراس شود، يم
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: 1381 ،يآشـور ( گذارند يم اجرا به را مردم تياكثر خواست ،يقانونگذار يها مجلس
157.(  

 گفت توان يم ،يدموكراس ريتفس و فيتعر يها يها و ناهمگون نظر از تشتت صرف
مشـاركت   يبه فرصت شهروندان كشور برا ،ياسيخاص س ةدر حوز يدموكراس  كه

مـردم   ،ياسيس ةفلسف درمقام يدموكراس. كند يم اشاره ياسيس يها ميدر تصم  آزادانه
ـ حاكم و دانـد  يحق و توانا م يذ حكومت، بر نظارت و خود امور تيرا در تمش  تي

 راديها از نقض و ا فيگونه تعر نيا البته. انگارد يم يعموم ةبرخاسته از اراد را دولت
است  يدر دموكراس يعموم ةاراد تي، كارل پوپر، منكر حاكمنمونه يبرا. ستندين مبرا

اسـت   ياسيسازوكار نظام س كيتنها  ياو، دموكراس ةديعق به. داند يمغلطه م و آن را 
. ديكشـ  ريز به قدرت مسند از را كتاتورينامطلوب و د يها حكومت توان يآن م اكه ب
 را خود كه هستند يينهادها بلكه ستند،ين عامه تيها حاكم يدموكراس دگاه،يد نياز ا
ـ از ا فقـط مردم  ةعام و كنند يحفظ م  يكتاتوريد خطر از رهگـذر در سرنوشـت    ني
در حـال حاضـر،   ). 271: 1381، گرانيدو  اتيب(خود دخالت و نفوذ دارند  ياسيس
 يهـا  عبـور كـرده اسـت و در سـازمان     اسـت يعالم س ةاز محدود كيدموكرات ةويش

در  يپـس، دموكراسـ  . دكنن يم اهبه آن نگ يتيريروش مد كي ةمثاب به گريد ياجتماع
ـ  يا جامعه ايجمع  يزندگ ةويش از است عبارت خود يمعنا نيتر عيوس در آن بـه   هك

ـ برا يهـا  فرصت آزادنه، مشاركت يبرا شود يافراد حق داده م بـه  . داشـته باشـند  ر ب
ـ   معاصر به يايدر دن كيدموكرات يةرو و يدموكراس گفت توان يم گر،يعبارت د  كي

 خـود  معموالً ياسيس مختلف يها شهيها و اند نظام و است شده ليتبد يجهان آرمان
ـ دموكرات را خود نظام اي حكومت و روش اي كنند يبه آن منسوب م يا گونه را به   كي

  ).همان( دانند يم
 انقالب كه آنجا از و است يامروز جوامع در مهم اريبس موضوعات از يدموكراس

 يشـعارها  اسـت،  يدموكراس يروزيپ خيتار در يبزرگ داديرو جهان در فرانسه ريكب
انقـالب اعـالم و از آن پـس در سراسـر      نيا در) يبرابر ،يبرادر ،يآزاد( آن ياساس

ـ نبا اصـول  و شعارها نيا لذا). 160: 1381 ،يآشور(جهان پراكنده شد   مـا  يبـرا  دي
ـ  امـام  چراكـه  باشد، داشته يتازگ مسلمانان  خـود  ةچهارسـال  حكومـت  در) ع(   يعل

 يامـانت  همچـون  را حكومـت ) ع(   حضـرت  آن و دهيكشـ  ريتصـو  بـه  را آن يخوب به
 مهـم  يها هيپا از مردم يجد مشاركت و است داده قرار يبشر يةعال اهداف درخدمت
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  .ديآ يم شمار به قدرت ساختار در شانيا يحكومت سلوك و ياسيس ةشياند ياساس و
  

  حكومت ةادار و يريگ شكل در مردم نقش. 4
 انتخـاب  را حـاكم  كه هستند مردم و است مردم آن از حكومت، )ع(  يعل امام ةشياند در
 كـار  يرو مردم يرأ با كه كند يم دايپ تحقق يزمان فقط حكومت تيمشروع و كنند يم

  :باشد آمده
 خـود  ريام را او شما كه آن جز كس چيه و است شما امر) حكومت( امر نيا! مردم يا

  )194 -  193: 1385 ر،ياث ابن. (ندارد را شما بر حكومت حق د،يگردان

 حكمرانان قدرت و دارد يانسان كامالً يتيماه) ع(   يعل امام نظر در حكومت نيبنابرا
  .است مردم تيحاكم حق از برگرفته

ـ  ييايپو و تحرك ياصل عامل مردم، حضور و وحدت ـ  از و حكومـت  كي  يطرف
 مـردم  ةدربار اشتر مالك به نامه در) ع(  امام. ديآ يم شمار به كشور كي ييتوانا و اقتدار

 يعموم دفاع يروهاين و نيمسلم پرشور اجتماعات و نيد استوار يها ستون«: نديفرما يم
 و مثبت نقش درمورد) ع(  حضرت آن ريتعب). 53 ةنام: 1379 ،البالغه نهج( »هستند مردم
ـ ب حكومت دوام و ثبات و جامعه ةادار در مردم مهم  و مـردم  حضـور  ضـرورت  انگري
  .است نيد استوار يها ستون عنوان به آن عيرف گاهيجا

  
  حكومت انتخاب در يآزاد 1.4
) ص(  گرامـي  پيـامبر  ةسـير  و اهللا كتاب براساس بايدحاكم  رفتار اسالمي، حكومت در

 و راه و خـدا  كتاب از اسالمي احكام استخراج توانايي و شايستگي ديبا حاكم و باشد
ـ  يا جامعه سمت به را جامعه بتواند و باشد داشته را) ص(  اسالم پيامبر روش  كـه  ياله
  .كند تيهدا و يرهبر است، حاكم آن در عدالت

ـ  نصب قيازطر تيمشروع كسب رغم يعل كه است يحكومت ،يعلو حكومت  ياله
 گـر يد يكسـان  با نيمركزنش مردم و اشراف عتيب ليدل به آن تحقق خم، ريغد ةواقع در
و  تيوال ياند و مردم در اعطا خداوند منصوب شده يو امام ازسو امبريپ. افتاد ريتأخ به

مردم را  ةعام تيخود، رضا تيبه حاكم دنيبخش تيندارند؛ و امام در فعل يامامت نقش
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 در سـكوت  سال وپنج ستيب عنوان با انحراف، نيا به) ع(  يعل امام پاسخ. داند يالزم م
 بـه  ينگـر  واقع ينوع تيموضوع بر دال را آن توان يم كه يسكوت است؛ مشهور خيتار

ـ  كه ينگر واقع ينوع كرد؛ يتلق مردم يآرا كاركرد  اسـتقرار  و ليتشـك  از پـس  يحت
 بـا  عتيب به را مردم) ع(  امام). 63: 1387 پورعزت،( افتي استمرار زين يعلو حكومت

 مـردم  جماعت كه يهنگام يول اند؛ نداشته حكومت به يليتما خودو  فراخوانده گرانيد
 حقـوق  احقـاق  يبرا و دانند يم شده تمام شيخو بر را حجت آورند، يم يرو شانيا به

  ).همان( كنند يم اميق عامه
 يراسـتا  در را حكومـت  و داننـد  يم حكومت محور را مردم) ع(  يعل امام درواقع

ـ  شكل مردم يها خواسته نيتأم و ياله يواال يها ارزش به دنيبخش تحقق  و دهنـد؛  يم
 را شيخـو  يحكومتـدار  نكهيا وجود با) ع(  امام كه است مطلب نيا انگريب مسئله نيا

 آن اسـتقرار  درانـد كـه    داشـته  اعتقـاد  اند، دانسته يم مشروع مردم بر خداوند ازجانب
 آنـان  عـت يب و مـردم  مشـاركت  بر ليدل نيا به و است ياساس ساز نهيزم مردم تيرضا

 داريپا نباشند، آن خواهان مردم اگر باشد، مدار حق ولو حكومت كه دنديورز يم اهتمام
  .نديفرما يم ديتأك مردم مشاركت و يخشنود ت،يرضا بر سبب نيبدو  بود نخواهد
  :نديفرما يم خود با مردم عتيب ةدربار) ع(  امام

ـ پ و شادمان خردساالن كه بودند خشنود من عتيب در مردم چنان آن  يبـرا  لـرزان  راني
 بـه  نقاب يب جوان دختران و سوار شانيخو دوش بر مارانيب و افتادند راه به كردن عتيب

  )229 ةخطب: 1379 ،البالغه نهج. (آمدند صحنه
 كه شود يم معلوم خلفا ريسا زمان در عتيب و) ع(  يعل امام با مردم عتيب ةسيمقا با

 بر ياسالم ةجامع از يميعظ استقبال با) ع(  امام و است رينظ يب) ع(  حضرت آن با عتيب
  .نندينش يم خالفت اي حكومت مسند
 بـه  يهمگـ  ابتـدا  آنها كه نديفرما يم جمل در دشمنان درباب يحت) ع(  حضرت آن

  .اند نهاده گام شيخو يانحراف ريمس در آن از پس و نهاده گردن شانيا با آزادانه عتيب
ـ حاكم بـال  و پر« ،»انتخاب اهل« ،»مردم حضور« بر ديتأك  و شـور  وصـف « و» تي
ـ  يتـداع  را نبـرد  ةعرصـ  در هجوم هجومشان، كه چنان» آنان نشاط  روح از كـرده،  يم

ـ حكا آن ييگرا مردم انيبن و يعلو حكومت ةآزادمنشان  پـورعزت، . (اسـت  داشـته  تي
1387 :66(  
 لهيح با ستندين حاضر وجه چيه به دانند، يم خود حق را خالفت) ع(  يعل امام نكهيا با
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  :ابندي دست مقام نيا به زور و رنگين و
 آنچه به! خدا به سوگند. هستم خالفت به گرانيد از سزاوارتر من كه ديدان يم همانا
 هـم  از و باشـد  راه روبه نيمسلم اوضاع كه يهنگام تا نهم، يم گردن د،يا داده انجام
 را لتيفض و سكوت و گذشت نيا پاداش و نشود؛ ستم يگريد به من جز و نپاشد

ـ  حركـت  آن دنبـال  به كه يوريز و زر همه آن از و دارم؛ انتظار خدا از ـ كن يم  د،ي
  )74 ةخطب: 1379 ،البالغه نهج. (كنم يم زيپره

 ند؛يفرما يم دييتأ را آن و شمرند يم محترم را مردم نظر و يرأ خطبه نيادر ) ع(  امام
 به كماكان بتواند ياسالم ةجامع اما شود، گذاشته پا ريز شان حقه حقوق حاضرند يحت
 از و شـوند  متوسـل  اجبار به عتيب اخذ جهت ستندين حاضر اما. دهد ادامه خود اتيح
  :سازند ليمتما خود به را مردم زور به توسل زين و  نامشروع يها راه

 امتنـاع  من با عتيب از كه يكس و رفتم؛يپذ كرد، عتيب من با اطاعت يرو از كه يكس
  )41: 1381 خسروپناه،. (ساختم شيرها و نكردم وادار عتيب به را او د،يورز

 را آن خداوند كه نبود يحق) ع(  طالب ياب بن يعل ازنظر حكومت كه كرد اشاره ديبا
 در همچنان بخواهند، متنفذان و كانينزد و او كه يروز تا و ببخشد بشر افراد از يكي به
ـ  عبـاس  يبن و هيام يبن سلطنت دوران در بعدها كه طور همان بماند؛ يباق مقام آن  نيچن
ـ  يوسـط  قرون در هم اروپا خيتار در كه چنان و شد ـ  دوران، آن در. بـود  نيچن  سيرئ

 او، فرمان و اراده كه گفتند و كردند يمعرف» !نيزم بر خدا يةسا« را فرمانروا اي حكومت
 در حكومت بلكه! ... ندارد راه آن به ييچرا و چون و است آسمان خالق فرمان و اراده
 خـاطر  به بخواهند، كه را يكس هر توانند يمآنها  و است، مردم ةتود حق ،)ع(  يعل نظر
  . سازند بركنار كار از بد، يفريك به بخواهند، كه را كه آن و كنند انتخاب ،يكين

  :نديفرما يم) ع(  امام
 و كـن  يدگيرسـ  آنها كار به كردند، اتفاق آن در همه و دنديبرگز تيوال به را تو اگر
  !بگذار خود حال به را آنان كردند، اختالف اگر

  :و
 باطل، و است حق! ديكن ياري د،يشناخت را حق اگر و ديرينپذ د،يديند حق اگر! ديبنگر
  )248 -  247: 1387 جرداق،. (دارد يهوادار كي هر و

 آگاهانـه،  انتخـاب  از پـس  تـوان  ينم و ستين روا يثبات يب عت،يب درباب ن،يهمچن
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 عـت يب پـس . كرد يسرگردان دچار را جامعه و نواخت يگريد ساز خود ليم به هرگاه
 منتخب حاكم آن، تحقق از پس و رد؛يپذ صورت آزادانه و تأمل يرو از و آگاهانه ديبا
 اهـداف  تحقـق  يسـو  به د،يترد بدون و قاطعانه يراهبر يبرا را تيحاكم قدرت ديبا

 يسو به را جامعه گاه، از هر توان ينم رايز كند، تيحاكم اعمال و رديگ كار به ياجتماع
 داشـت،  نگـه  معطـل  انگارانـه  سهل را ياجتماع يها برنامه و خواند فرا ديجد يحاكم
  .ستين يرفتنيپذ عتيب در رنگين و دغل و ديترد نكهيا ضمن
 كـه  يطور به اند؛ قدرت صاحب حاكم عزل در هم و عتيب در هم مردم حال، نيا با
 مقاصد ازاو را  انحراف انيناراض ازطرف فه،يخل حتينص يبرا) ع(  امام عثمان، زمان در

  )66: 1387 پورعزت،. (دارند يم برحذرو او را  انيب ياسالم حكومت
  
  مردم با مشورت 2.4
مردم  يقدرت و حكومت برا رايشور و مشورت رهبر با مردم است؛ ز گر،يمهم د ةنكت

 باعـث  حكومت امر در مردم با مشورت ن،يهمچن. حق مسلم آنان است نياست، لذا ا
 در را يكسـان  تيدرنها و دهد انجام حيصح را جامعه امور بتواند يرهبر كهاست  شده
  .باشند داشته يستگيشا كه كند استفاده يافراداز  يو به عبارت رديگ خدمت به امور ةادار

 آنان يمشورت ينظرها و آرا از و كردند يم مشورت مردم با كشور ةادار در) ع(  امام
ـ ا از كـه  فرمودنـد  يم هيتوص شيخو زمامداران به همواره و بردند يم بهره  فرصـت  ني
  :ديگو يم نيحس طه دكتر. ببرند را بهره تينها

 بلكه نداشت يرأ استبداد هرگز و ديسنج يم شانيا خود دربرابر را ارانشي امور) ع(  يعل
 رفتنديپذ ينم آنان و داد يم ينظر بسا چه زد؛ يم يرأ شانيا با كارها كوچك و بزرگ در
 دارد نگاه شيخو يبرا را خود يرأ و كند روان را شانيا نظر كه كردند يم ناچارشان و
ـ  طمعشان به و ختيانگ يبرم او بر را مردم كه بود نيهم و  ن،يحسـ طـه  . (انـداخت  يم

1332 :182(  
  :نديفرما يم باره نيا در) ع(  يعل امام

! مكـن  وادار گوناگون يكارها به را افراد گران،يد با مشورت بدون و يشخص ليم با
ـ  كارگزاران. است انتيخ و يستمگر ينوع عمل نيا رايز ـ ازم را يدولت ـ  اني  يمردم

 دارنـد،  يدرخشـان  ةسـابق  يمسلمان در كه باتقوا و زهيپاك خاندان از ايباح و باتجربه
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  )53 ةنام: 1379 ،البالغه نهج! (كن انتخاب
ـ يگفتن را وظ سخن پرده يو ب حيمشورت با مردم و صر) ع(  حضرت آن نيهمچن  ةف

  : با مردم مشورت كنند خواهند يو از آنها م دانند يمردم م ةحاكم و حق عام
ـ ز د،يمكن يخوددار زيآم عدالت مشورت اي و حق سخن گفتن از  را شـتن يخو مـن  راي

 خداونـد  نكهيا مگر ستمين منيا ميكارها در آن از و دانم ينم كنم، اشتباه كه آن مافوق
  ).216 ةخطبهمان، . (كند حفظ مرا

ـ در حكومت امر در خود يمشورت نظر از«: فرمودند يم عباس بن عبداهللا به) ع(  امام  غي
ـ گ يم شكل مردم خواست با كه يحكومت ت،يدرنها). 331همان، حكمت (» !نكن  و رد،ي

 ياسـ يس يهـا  يباز و يكار پنهان ةمدنظر دارد، عرص را مردم به توجه و مردم با مشاوره
را  ياسرار نظـام  توان يم ينظام كيتاكت كي ةمنزل با دشمنان به ييارويتنها در رو. ستين

 قضـاوت  درمعرض را خود و بود صادق ديبا مردم درمقابل ن،يبنابرا. كرد پنهان مردماز 
ـ  كـارگزاران  و زمامـدار  كـه باره  نيا در) ع(  يعل حضرت. داد قرار مردم حيصر  يدولت

 آنهـا  بـا  و دهند قرار كشور امور انيجر در را مردم ةعام جنگ، اخبار جز به اند، موظف
  :نديفرما يم كنند، مشورت

 پنهـان  شما بر را يراز چيه يجنگ اسرار جز كه است آن من بر شما حق! ديباش آگاه
 حق پرداخت در و ندهم انجام شما با مشورت بدون شرع حكم جز را يكار و ندارم،
 يمساو يا گونه به شما ةهم با و بپردازم را آن شده نييتع وقت در و نكنم يكوتاه شما
  )50 ةنامهمان، . (كنم رفتار

 و دارد همراه به را يكشوردار مصائب و مشكالت كاهش مردم، با مشورت ن،يبنابرا
  .ديافزا يم كارگزاران و حكومت به مردم اعتماد بر

ـ ن حـاكم  بر و رنديبگ قرار خود مضار و منافع انيجر در كه دارند حق مردم پس  زي
 و آرا آن در ديشا چراكه كند، استقبال افكار و آرا ةهم از كه است الزم و واجب كامالً
 آن به علمش اي و نشده آگاه آن از وجدانش و امدهين او ذهن به كه باشد يمورد افكار،
  :ديفرما يم) ع(  امام. باشد دهينرس

 اشتباه موارد كه كس هر و ابدي يدرم را اشتباه موارد كند، توجه آرا ةهم به كه كس هر
  .ابدي راه صواب و صالح به ابدي يم امكان بشناسد، را

  :ديفرما يم زين و
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  )250: 1387 جرداق،. (بود نخواهد كارها در يريخ مشورت، بدون
  
  حكومت در مردم مشاركت 3.4
مـردم   تيو حما يبه مشاركت، همراه ش،يتداوم، بقا و استمرار خو يبرا يحكومت هر

مردم را با خود همراه  كوشد ياهداف خود م شبرديپ يدارد و برا ازين يدر روند حكمران
 امـام  يحكومت سلوك ياساس يها هيپا و اركان از مردم، يجد مشاركت. كند همسوو 
  :نديفرما يم باره نيا در) ع(  حضرت آن. ديآ يم شمار به قدرت ساختار در) ع(    يعل

ـ : 1378 ،البالغـه  نهج. (است برون دستش از كار سررشتة نبرند، فرمان كه را آن  ةخطب
27(  

 يرهبـر  و تيدرا نيباالتر و حكومت نيبهتر جامعه حاكم اگر، )ع(  يعل امام نظر از
ـ  شيازپ يكار ،يمردم مشاركت و تيحما بدون رد،يگ كار به هم را  نظـام  در. بـرد  ينم
 و دارنـد  خاص يگاهيجا مردم آحاد و اند شده دهيتن درهم ملت و دولت اسالم، ياسيس
 يـة بـدون اسـتثنا از كل  ) ع(  امام. كند يم فايا يمهم نقش گاهش،يجا به توجه با طبقه هر

  :برند ياقشار جامعه نام م
 بـه  و دياين راست گريد يبرخ به جز يبرخ كار كه است ها صنف را تيرع كه بدان و

 نوشـتن  در كـه  رانيدب و نديخدا انيسپاه آنان از. دينشا يازين يب گريد يبرخ از يبرخ
 عـدالت  به كار كه اند داوران آنها از و كنند فهيوظ انجام محرمانه اي و يعموم يها نامه

ـ جز اهـل  آنـان  از و داننـد،  مدارا و انصاف به را خود كار كه اند عامالن و دارند  و هي
 از نيفـرورد  طبقـة  و صـنعتگران  و انـد  بازرگانـان  و مسـلمانان  و انيذم از اند، خراج

 در را آن واجب زانيم و داشته نيمع را دسته هر بينص خدا و شانيدرو و حاجتمندان
ـ پ سنت اي خود كتاب  و اسـت  خـدا  جانـب  از يمـان يپ كـه  نگاشـته، ) ص(  امبرشي
  )53 ةنامهمان، . (است ما نزد در شده ينگهدار

 جـه يدرنت و مختلـف  يها عرصه در مردم حضور، )ع(  حضرت آن منظر از ن،يبنابرا
  .دارد كشور ةادار در ييسزا به نقش آنان مخالفت اي و تيحما

  
  يو نظارت مردم ضاحياست 4.4

 كـه  است مردم ياسيس حقوق نيتر مهم از جامعه، ياسيس نخبگان از ضاحياست و سؤال
 مردم درآوردن حق راه به و مردم با مدارا عدالت، با حاكم خوگرفتن امور، بهتر ةادار به
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 امـام  .است حكومت در مردم ةتود عيرف گاهيجا ةدهند نشان نكهيا ضمن شود؛ يم منجر
  :دانند يم مردم حقوق از را زمامدار به اعتراض و سؤال حق ،)ع(  يعل

ـ  موضـوع  از را خود عذر بردند، ستم و ظلم گمان تو به مردم هرگاه  كـه  يرفتـار  اي
 يهـا  گمان واقع، و حق آشكاركردن با و كن آشكار است، شده مردم يبدگمان موجب
  )53 ةنامهمان، ! (كن ليزا خود ةدربار را آنان ةستيناشا

 صراحتاً رند،يپذ يم مردم اصرار به را خالفت) ع(  يعل حضرت كه يهنگام ن،يهمچن
 حـق  آنهـا  بـه  گريد عبارت به و كنند يم دعوت خود عملكرد بر نظارت يبرا را مردم

  :شناسند يم تيرسم به را نظارتشان حق و دهند يم نظارت
 خوش را شما خالفت«: گفت. آمدند فراهم او بر مردم و رفت منبر به و آمد مسجد به

 بـا  شما اموال يدهايكل نظر يب كه ديبدان. باشم شما ةفيخل كه ديكرد اصرار اما نداشتم
: 1352 ،يطبر. (»د؟يده يم تيرضا رم؛يگ ينم آن از درهم كي شما نظر يب اما است من

2328(  
  
  يعموم افكاربه  توجه 5.4

 افكـار  انعكـاس  ةليوسـ  نيتر مهم قتيدرحق كيدموكرات يها ميرژ در انتخابات امروزه
ـ عقا و هـا  ارزش ها، نگرش كه است مردم حاتيترج و ها خواست و يعموم  عمـوم  دي
 ميمستق طور به يعموم افكار كه است نيا بر فرض يدموكراس در. رديگ يم دربر را مردم

  ).409: 1382 ه،يريبش( گذارد يم ريتأث ياسيس يها يريگ ميتصم بر ميرمستقيغ اي
 بلكه داند ينم افراد ةجداگان يها يداور جمع حاصل را يعموم افكار ،2يكول چارلز

 ،يكـول . (كنـد  يم يمعرف متقابل آثار و ارتباطات محصول افتهي سازمان يا دهيپد را آن
1343 :123(  
 كه ملت كي يباطن ريضم« از است عبارت يعموم افكار ،3يسوو آلفرد دگاهيد در
ـ  در كه شود يم يتلق ياسيس يروين عنوان به لكن ديآ يم نظر به گمنام غالباً  قـانون  چيه
  ).10: 1354 ،يسوو( »است نشده ينيب شيپ ياساس
 و مقامـات  بـا  مردم تماس رفراندوم، دادن، يرأ قيازطر يعموم افكار ،يكل طور به

  .ابدي يم انعكاس رهيغ و احزاب، در تيعضو ها، رسانه و مطبوعات ،يحكومت مسئوالن
 و بودند قائل احترام مردم ينظرها و يعموم افكار يبرا ش،يپ ها قرن ،)ع(  يعل امام

ـ  يزمـان  كارگزاران اي زمامدار، )ع(  حضرت آن اعتقاد به. دادند يم بها آنها به  تواننـد  يم
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 كه كس آن«: باشند داشته قبول و رنديبپذ را آنها مردم كه باشند داشته تيحاكم اعمال
). 27 ةخطب: 1379 ،البالغه نهج(» ديآ يبرنم دستش از يكار نكنند، اجرا را فرمانش مردم
 يرأ كـه  است اساس نيا بر و است؛ اريمع و مالك جامعه ةادار در مردم يرأ ن،يبنابرا
  .شود يم تيحاكم اعمال و حكومت تيمشروع سبب مردم

ـ  امام كه يزمان ،)ص(  اسالم امبريپ رحلت از پس  ةفيسـق  در توطئـه  بـا  را) ع(  يعل
 نشـاندند،  خالفـت  مسند بر را ابوبكر و كردند بينص يب خود يقانون حق از ساعده يبن

 برنخاسـتند  خصـومت  و منازعه به خود حقوق و حق يريگ بازپس يبرا) ع(  يعل امام
  :فرمودند باره نيا در) ع(  حضرتآن . كردند شهيپ ييبايشك نيد سالمت يبرا بلكه

ـ د. دميشـ ياند خود كار در و كردم يته پهلو آن از و ساختم رها را خالفت ةجام  دمي
 را ميگلو و خاشاك را چشمانم كه يدرحال كردم صبر پس. است يخردمند صبركردن
  )3 ةخطب همان،. (بود گرفته استخوان

ـ قر تياكثر كه يزمان عثمان، قتل از پس ) ع(  امـام  از نـه يمد مـردم  اتفـاق  بـه  بي
  : نديفرما يم) ع(  حضرت آن رد،يبپذ را خالفت خواهند يم

 بـه  نسبت شما از تر عيمط و شنواتر ديشا كه هستم شما از يكي چون ديكن رها مرا اگر
  )92 ةخطب همان،... ( باشم حكومت سيرئ

ـ  ةپشتوان با) ع(  امام كنند، يتمام م) ع(  حضرت آن بر را حجت مردم چون و  يمردم
  :نديفرما يم پشتوانه نيا ةدربارو  رنديپذ يم را خالفت

 مردم و كند يريگ كناره وگرنه. شود رستگار كند، اميق اوري و اري داشتن با كه كس آن
  )5 ةخطب همان،. (گذارد راحت را

ـ چ و هستند روراست آنها با و شمرند يم محترم را مردم نظر و يرأ) ع(  امام  را يزي
  :دارند ينم پنهان مردم از

 از يا كلمـه  سـوگند،  خدا به. بندم يپا آن به خود و رميگ يم عهده به م،يگو يم را آنچه
  )16 ةخطب همان،. (ام  نگفته يدروغ گاه چيهو  نپوشانم را حق

 در او يكارهـا  كـه  سـت ين آن حاكم اتيخصوص از، )ع(  امام نظر به گر،يد انيب به
 آن كه ستا نجايا از. كند اقدام مردم چشم از دور ،يامر يبرا اي و باشد ابهام از يا پرده

 از«: سـازند  آگاه حقوقشان از حق نيا به را آنها تا كنند يم توجه مردم به) ع(  حضرت
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  ).250: 1387 جرداق،(» !ديكن نور كسب آشكار، و روشن يچراغ پرتو
ـ  و امـر  بـه  راآنان  ياند كه حت ارزش قائل مردم يتا آنجا برا) ع(  امام  دعـوت  ينه

  :باشند داده انجام را آن خود قبالً نكهيا مگر كنند ينم
ـ  آنكه مگر كنم ينم وادار يطاعت چيه به را شما من خدا، به سوگند! مردم يا  از شيپ

ـ  آنكـه  جز دارم يبازنم را شما يتيمعص از و ام كرده عمل خود آن  تـرك  آن از شيپ
  )175 ةخطب: 1379 ،البالغه نهج. (ام  گفته

ـ اهم) ع(  امـام  يو نظر مردم آنقدر برا يرأ ن،يهمچن  شـان، يا نظـر  در كـه  دارد تي
ــه حكومــت ــ ب ــرا يا لهيوســ ةمنزل ــه خــدمت يب ــردم ب ، )ع(  حضــرت آن. اســت م
 بـدون  كه نديفرما يم هيتوص خود كارگزاران به و دانند يم فهيوظ را بودن مردم درخدمت

  :كنند عمل خود يها وعده به و باشند مردم درخدمت يگذار منت چيه
ـ  ،يگـذار  منت مردم بر ،يداد انجام كه ييها خدمت با هرگز مبادا  انجـام  را آنچـه  اي
 نهـادن،  منت! يكن عمل ،يا داده مردم به كه يا وعده خالف اي ،يشمار بزرگ ،يا داده

 خـاموش  را حـق  نـور  شـمردن،  بزرگ را يكار و برد، يم نيازب را يكوكارين پاداش
ـ  همـان، . (زانديانگ يبرم را مردم و خدا خشم كردن، عمل وعده خالف و گرداند  ةخطب

53(  

 يبرا و ديتأك تيامن نيتأم يبرا تالش ضرورت بر ها حكومت از ياريبس در هرچند
ـ  مـدار  حـق  حكومت در كنند، يم تالش خود ةجامع آحاد ينسب رفاه نيتأم  نهـا يا ةهم
 حكومت در كه است ليدل نيهم به. شود يم شمرده جامعه بلوغ و رشد يبرا يا لهيوس
ـ  ديتأك زين جامعه آحاد تيترب و يآگاه بر رفاه، و تيامن بر عالوه ،)ع(  امام  و شـود   يم

 يآگاه و رفاه ت،يامن توسعه، قيازطر عدالت نيتأم يبرا يابزار ةمثاب به صرفاً حكومت
 نـوع  مـدار،  حق حكومت دررو است كه  نياز ا هم و شود؛ يم يتلق اجتماع ةگستر در
 آنـان،  سـلوك  و زمامـداران  طيشـرا  و مـردم،  دربرابر حكومت فيوظا مردم، به نگاه
 دارد قـرار  حكومـت  يهـا  برنامه ةسرلوح همواره جامعه به خدمت كه است يا گونه به
 و رشـد  و مـردم  يازهاين تحقق طيشرادرمجموع  و) 111 -  81: 1379 ،يتهران دلشاد(

ـ  دلشاد( شود يم تيرعا مردم متقابل حقوق و نيتأم آنها يها يتوانمند ةتوسع  ،يتهران
1380 :323.(  
  :باشند مردم با و مردم نيدرب كه كنند يم هيتوص خود كارگزاران به نيهمچن) ع(  امام
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 ييخو تنگ از يا نمونه رهبران، بودن پنهان كه مدار، پنهان مردم از اديز را خود گاه چيه
 بـر  آنچـه  دانستن از را زمامدار مردم، از شدن نهان. است جامعه امور در ياطالع كم و

. كند يم جلوه بزرگ اندك كار و اندك بزرگ، كار پس. دارد يبازم است، دهيپوش آنان
  )53 ةنام: 1379 ،البالغه نهج(
  :نديفرما يم نيهمچن

 سـته يشا نحـو  بـه  گـروه  هـر  درمـورد  بتواندتا  بشناسد را خود ةجامع مردم ديبا رهبر
  .دهد سازمان را آنان و سازد برطرف را آنها مشكالت و كند يريگ ميتصم

  :نديفرما يم اشتر مالك به باره نيدرا و
 يگريد با جز كيهر اصالح كه هستند يگوناگون يها گروه از مردم كه بدان! مالك يا

  )53 ةنامهمان، . (ستين ازين يب گريد گروه از ها گروه از كي چيه و ندارد، امكان
 را مـردم  بـا  يمهربـان  و باشـند  مهربان و دوست مردم با كه نديفرما يم ديتأك زين و

  :كنند يم سفارش بكر، ياب محمد مصر، فرماندار به ازجمله دهند؛ قرار خود دل پوشش
 و نگاه مين در و تيها نگاه در! باش خندان و رو، گشاده مهربان، خو، نرم فروتن، مردم با
 ناتوانان و نكنند طمع تو يستمكار در بزرگان تا كن رفتار يتساو به مردم به شدن رهيخ
  )27 ةنام همان،. (نشوند وسيمأ تو عدالت از

ـ ا از يالتيا يفرماندار به را يكس كه هنگام آن در) ع(  يعل امام عالوه، به ـ  االتي  اي
. بخواند مردم يبرا تا دادند يم او به يا نامه مانيپ و برنامه فرستادند، يم شهرها از يشهر
 و آنهـا  نيب يمانيپ عهدنامه، و برنامه نيا رفتند،يپذ يم را آن مردم) خواندن از پس( اگر

 حـق  هرگـز  هـم  حـاكم  و شوند منحرف آن از نبودند مجاز هرگز آنان و بود فرماندار
 آن با ــ اديز اي كم مقدار به ــ اي و ليتأو و ريتفس خود ليم برطبق را آن مواد نداشت
 و شمردند يم الزم او بر را يفريك) ع(  امام افت،ي يم يانحراف آن از اگر و كند مخالفت
  ).255: 1387 جرداق،( گذاشتند يم اجرا به او درمورد را آن هم بالفاصله

  
  مردم ياسيس يآگاه به توجه 6.4
 تـا  كند آشنا شيخو روزگار ياسيس اوضاع و روند با را مردم نكهيا يبرا) ع(  يعل امام
ـ گ موضع هرگونه از  هـم  و داركننـده يب يهـا  نامـه  هـم  باشـند،  دور بـه  نادرسـت  يري

ـ  آنـان  يسو به را معروف و خوشنام يها تيشخص  يهـا  يسـخنران  بـا  تـا  فرسـتاد  يم
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؛ )159: 1386 ،يانـار  باب ينادر( سازند آگاه ياسيس يها فتنه از را مردم شده، حساب
 كـه  بردارنـد  گـام  يا گونـه  بـه  كوشند يم شيخو مقاصد به دنيرس يبرا دشمنان رايز

 كنـد  يم جابيا امر نيهم لذا و باشد دشوار عموم يبرا باطل و حق نيب مرز صيتشخ
 دور را خـود  درمورد يبدگمان و نادرست موضع هرگونه ،يساز شفاف با زمامداران كه

همانا «: نديفرما يم نيمردم كوفه چن يآگاه يبرا البالغه نهجدر نامة اول ) ع(  امام. سازند
هماننـد   دنيكـه شـن   سازم يعثمان آگاه م ياز ماجرا يا گونه نامه به نيمن شما را در ا

را الزم و  يمردم از مسائل و امور حكومت يهمواره آگاه) ع(  آن حضرت. »است دنيد
ـ  يداريموجب رشد و ب امر نيچراكه ا دانستند؛ يم يضرور  يو از سـو  شـود  يآنان م

 اعمـال  بـر  دارند حقحكومت  يعنوان صاحبان اصل مردم به رايحق آنها است، ز گريد
ـ  يآگـاه  نظارت، نيا ةالزم و كنند نظارت يحكومت كارگزاران و حاكم  از مـردم  ةعام
 برخورد در مردم به) ع(  يعل امام يةتوص. است ها فتنه و حكومت نقش ف،يوظا حقوق،

  :است نيچن ها فتنه با
 را او تا يپستان نه و دهد يسوار كه دارد يپشت نه: باش دوساله شتر چونان ها، فتنه در

  )1 حكمت: 1379 ،البالغه نهج. (بدوشند
 گـاه يجا و نقش انگريب جامعه، آحاد ياسيس يآگاه و يداريب به توجه ،يكل طور به

  .است ياسالم حكومت در مردم عيرف
  

  حكومت با مردم ةرابط. 5
ـ  و نگرند يم مردم به مملوك و برده چشم با حكام جوامع، يبرخ در كـه   شـند ياند يم

 بـا  بـرعكس،  ،ياله يها حكومت در يول است؛ آنان ارياخت صاحب و مالك حكومت
ـ  فقـط  حـاكم  و اند حق صاحب آنها كه نگرند يم مردم به چشم نيا ـ وك و نيام  و لي

ـ  نوع هر از احتراز و مردم يواقع حقوق به حكومت اعتراف. ستا آنها ةندينما  يعمل
ـ اول طيشـرا  ازباشـد،   آنهـا  تيحاكم ينف انگريب كه  و تيرضـا  جلـب  ييابتـدا  و هي

 كـه  اسـت  يا عـه يدر اسالم، حكومت، امانـت و ود . است مردم نانياطم و يخشنود
حفـظ و   يموظف است برا يحاكم اسالم جهت، نياز ا رد؛يگ يم قرار حاكم اريدراخت

آن  يادا يعمـل آورد و بـرا   كوشـش را بـه   تينها ،آن حيصح يريكارگ و به انتيص
ـ أت يبرا. ندكدقت و مراقبت  نحو احسن كامالً به ـ ا ديي ـ نظر ني ـ آ ه،ي ـ و روا اتي  اتي

  :استناد كرد ميكر قرآن از هيآ نيبه ا توان يم آنها ةكه ازجمل ؛وجود دارد يفراوان
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بالعدل  االنّاس أن تحكمو  نيتم بماهلها و إذا حك ياألمانات إل تؤدوا أن أمركمياللّه  إنّ 
...  

ـ م كه آنگاه و ديها را به صاحب آنها بازده امانت كه دهد يخداوند به شما فرمان م  اني
 )58/ نساء... ( ديعدل و داد حكم كن ياز رو د،يكن يم يداور مردم

 نشان نهيقر نيحكام است و ا »...مركم أي«مخاطب  ،»...تم ماذا حك و« ةنيبا توجه به قر
 نياستناد و استدالل به ا. حكومت و قضاوت است مذكور، امانت از منظور كه دهد يم
 از مقصود كه است نيبر ا يبودن حكومت در دست حاكمان مبتن امانت اثبات يبرا هيآ

از آن دارد كه حكومـت از مـردم    تيحكا هيصورت آ نيدر ا واهل امانت مردم باشد 
 آن بـه  سـت ين زيجا حاكم و دارد قرار حاكم اريدراخت يامانت همچون و شود يم يناش
 مـردم  يعنيرا درجهت مصالح و منافع صاحب امانت   آن دارد فهيوظ بلكه كند انتيخ
  ).182: 1362 ،يسبحان(كار ببندد  به

. است شده سپرده حكمرانان به كه است يامانت حكومت زين) ع(  يعل امام ةشياند در
 رانيسف و امت ندگانينما مردم، داران خزانه شما«: ديفرما يم 53 ةدر نام) ع(  حضرت آن

 را خـود  تصـنع،  و تكلـف  هرگونـه  از دور بـه  دارنـد،  فهيوظ حكمرانان. »ديهست رهبر
 نيتـر  محبوب پس ند؛يخدا اليع و خانواده مردم«: بدانند مردم يبرا و مردم خدمتگزار

: 1388 ،ينيالكل( »برسانند سود و كنند خدمت خدا اليع به كه اند يكسان خدا نزد مردم
164.( 
ـ بـا مـردم تأك  ) دولت( حاكم ميمستق ةرابط بر) ع(  امام كه است راستا نيا در و  دي
خواهد بود و با احساس  شترينفس ارتباط سبب محبت و عالقه و تفاهم ب راياند؛ ز كرده

هـا و   بـدون واسـطه درددل   تواننـد  يمردم م. كنند يم تيبها به مردم، آنها احراز شخص
ـ  يارتبـاط  يها مشكالت را به سمع نظام مسئول برسانند و كانال  و قيحقـا  توانـد  ينم

  ).54: 1364رهبر، ( كند فيتعر را ها تيواقع
 و مـردم  حقـوق  پاسدار و نيام حاكم، اي فرمانروا كه است نيا) ع(  يامام عل منطق
 دربرابـر  كه ستين نيا مستلزم خدا دربرابر بودن مسئول يعني است؛ آنان دربرابر مسئول
 باشد، يگريد يبرا يكي ــ مردم حاكم، ــ دو نيا از بناست اگر و نباشد مسئول مردم
 چوپان هيشب حاكم، يبرا محكوم توده نه است محكوم مردم ةعام يبرا كه است حاكم

 امانـت  و عهيود مردم، بر كردن حكومت پس چوپان، يبرا گله نه ،)گوسفند( گله يبرا
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ـ  دگاهيد نيا با تنها). 41: 1380 ،يصدق( است حاكم دردست مردم  يـي عقال و يمنطق
  .شد قائل گاهيجا و حقوق مردم يبرا توان يم كه است

  گريكدي درقبال افرادحاكم و  متقابلحقوق . 6
 آن با يمقطع اي يمحل اي ينسب صورت به توان ينم كه دارد يذات و باثبات يمفهوم حق

 شمرد، محترم را يآزاد و كرد حركت حق و عدل محور بر توان يم. كرد برخورد
 توان ينم اما داشت؛ درنظر را طيمح اقتضائات اي و قدر و قضا و كرد، ميتكر را يبرابر
 ييتنها به را يبرابر توان ينم د،يرس عدل و حق به و داد قرار اساس و مبنا را يآزاد

 عدل انيب در تينسب اريمع عنوان به و ييتنها به را طيمح اقتضائات اي و داد، قرار مالك
 موضوع، برحسب كه است يا جوهره عدل كه شود يم ديتأك نيبنابرا. كرد فرض
 اثبات را آن يةپا و اساس كه است حق يول رديگ يم خود به متنوع يها شكل و ها جلوه

 وجود با يآدم و متعال؛ خداوند جز ستين حق نييتب و ريتفس سزاوار يكس. كند يم
 يتكامل يريمس در اما. است آن حيصح ليتأو از ناتوان ناقص، اطالعات و تيمحدود

 يبس حق يبرمبنا عدالت فيتعر كه البته صد و شد كينزد آن قتيحق به توان يم
 بر عدالت و حق درباب) ع(  يعل امام منطق). 21 -  20: 1387پورعزت، ( است دشوار

 يذات حقوق و عدالت ةشياند يربنايز تنها نه گانهي خداوند به مانيا كه است اساس نيا
 و يذات حقوق وجود توان يم كه است خدا وجود به قبول اصل با تنها بلكه است مردم

 آنها ياجرا ضمانت نيبهتر زين و رفتيپذ مستقل قتيحق دو عنوان به را يواقع عدالت
  .ستا

  : ديفرما يم جامعه در آن ياجرا عدم اي اجرا بازتاب و حق ةدربار) ع(  يعل امام
 به چون و رود؛ كار به زين او انيزبه  يروز ريناگز شود، اجرا يكس سود به اگر حق
 به حق باشد بنا اگر. داشت خواهد انيجر زين او سود به يروز شود، اجرا يكس انيز

 گريد نه است سبحان يخدا مخصوص نيا باشد، نداشته يانيز و شود اجرا يكس سود
 فرمانش كه يموجودات يتمام بر او عدالت و بندگان بر ياله قدرت خاطر به ها، دهيآفر
 و داده قرار شيخو طاعت بندگان، بر را خود حق خداوند لكن است؛ يجار آنها بر

 به است خواسته كه يشيگشا و يبخشندگ يرو از است، كرده دوچندان را آن پاداش
  )216 ةخطب: 1379 ،البالغه نهج. (ديفرما عطا بندگان

 اسـت؛  رهبر بر مردم حق و مردم بر رهبر حق حق، نيتر بزرگ ،ياله حقوق انيدرم
 ونـد يپ يداريپا عامل را آن و شمرد الزم گروه دو هر بر سبحان يخدا كه يواجب حق
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 زمامـداران  آنكـه  جـز  شود ينم اصالح تيرع پس. داد قرار نيد عزت و رهبر و ملت
  :تيرع يدرستكار با جز شوند ينم اصالح زمامداران و شوند، اصالح

 آن در حـق  بپـردازد،  را مـردم  حق زمامدار كنند، ادا را يرهبر حق مردم كه آنگاه و
) ص( امبريپ سنت و برقرار عدالت يها نشانه و داريپد نيد يها راه و ابد،ي عزت جامعه

ـ ام حكومـت  تـداوم  بـه  مردم و اصالح روزگار پس. شود داريپا  در دشـمن  و دواري
ـ رع بر زمامدار اي شوند رهيچ حكومت بر مردم اگر اما. شود يم وسيمأ شيآرزوها  تي
ـ د در يبـاز  رنـگ ين و آشكار ستم يها نشانه رود، يم نيازب كلمه وحدت كند، ستم  ني

 نيد احكام فراوان، يهواپرست متروك،) ص(  امبريپ سنت ةگسترد راه و شود يم فراوان
  )همان. (شود فراوان دل يها يماريب و ل،يتعط

ـ ا در) ع(  امـام  و دارنـد؛  يحق چه بدانند ديبا مردم، )ع(  امام دگاهيد از ن،يبنابرا  ني
  : نديفرما يم 34 ةدر خطب نهيزم

 مطالبـه  حق شما و ست؛يچ حقوقشان بدانند ديبا مردم: دارم يا فهيوظ شما دربرابر من
  . و مسئولم دارم فهيوظ شما دربرابر من و ديدار

 .برند يم نام را حقوق آن سپس و
  
  كارگزاران و زمامدار بر مردم حقوق 6.1

 يشـوا يها اسـت، تـا آنجـا كـه پ     حق ني، حقوق مردم از واالتر)ع(   يعل امامدر منطق 
  :دندان يم ديمداران آن را برخاسته از اصل توح حق

 اخالص با را مسلمانان حقوق و يبرتر گريد يخداوند حرمت مسلمانان را بر هر حرمت
 آزار او دسـت  از مسـلمانان  گريد كه است يكس مسلمان و داده، ونديپ يپرست گانهي و
. جـز آنجـا كـه الزم باشـد     ستيو آزار مسلمانان روا ن باشد، حق كه آنجا مگر نندينب
  )167 ةخطبهمان، (

ـ   باعثحقوق مردم بود كه  تياهم  رشينخسـت پـذ   ةاز لحظـ ) ع(  يشد امـام عل
خود را به  ي، نظام ادارخود يشهروندساختن مردم از حقوق  كوشد با آگاهب يزمامدار

 بـر  مـردم  حقـوق  و حق به اشاره در) ع(  يعل امام .كند ليتبد يمدار نظام تابع حقوق
ـ  حكومـت  آنهـا  بـر  ياسالم حكومت كارگزار و فهيخل عنوان به كه يكسان  كننـد،  يم

  :ديفرما يم
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 انيم عادالنه را المال تيب و نورزم غيدر شما يرخواهيخ از كه است آن من بر شما حق
 كـنم  تيترب را شما و دينباش نادان و سواد يب تا دهم آموزش را شما و كنم ميتقس شما
  )34 ةخطبهمان، . (ديبدان را يزندگ رسم و راه تا

 خدمت در و باشد شما رخواهيخ حكومت نكهيا: (مردم اول حق ش،يفرما نيا بنابر
ـ  كه يا برنامه هر و رديگ يم كه يماتيتصم يتمام در حكومت) جهيدرنت شما؛ ـ ر يم  زد،ي

 عـدالت  ياجـرا : دوم حـق  باشـد،  داشته مدنظر را جامعه عزت و مصالح و منافع ديبا
 و جهـل  بـا  مبارزه و ميتعل: سوم حق مردم، منافع راه در يمل ثروت صرف و ياقتصاد
 حدود كه است امامبر «( جامعه فرهنگ سطح يارتقا و يآگاه و علم، گسترش ،ينادان

ـ يتم( »دهد ميتعل شيخو تيوال اهل به را مانيا و اسالم  ص، 1 ج: 1337 ،يآمـد  يم
 و پـرورش  يعني جامعه يعموم اخالق و يعمل اخالق: چهارم حق تيدرنها و، ))488
  .ستنيز درست روش آموزش و ها نسل تيترب

و  يو آموزشـ  يو اقتصاد ياسيگستر، حقوق س روشن است كه آن زمامدار عدالت
خود را موظف بـه   ،يمسلم برشمرده است و در مناسبات ادار يرا حقوق تيرع يتيترب
و  يمردم حق دارند كه با آنان به درسـت  گر،يد عبارت به. داند يم هاو تحقق آن يريگيپ

 در يضيتبع چيه يحق دارند حقوقشان ب ؛رفتار و شأن و كرامت آنان حفظ شود يراست
  .نندك سؤالو حق دارند بدانند، بپرسند، انتقاد كنند، مؤاخذه و  شود؛ فايا كوتاه زمان
دارد تـا   يكارگزاران خود را بر آن م) ع(  يعل امام كه است ليدل نيدرست به هم و

  :درخور شأن آنان نشان دهند يدرست به مردم نگاه كنند و از خود خدمت ياز منظر
 بايآنـان شـك   يازهـا ين برآوردن در و ديخرج ده در روابط خود با مردم انصاف به

هرگز . ديهست انيشوايپ رانيسف و ملت ندگانيداران مردم، نما خزانه شما رايز د،يباش
! دينسـاز  محـروم  شيهـا  خواسـته  از را او و ديبازندار شيها يازمنديرا از ن يكس

  )51 ةنام: 1379 ،البالغه نهج(
كارگزاران خود را از رفتار خشن و قلدرمĤبانـه بـا    گر،يد يدر جا) ع(  آن حضرت

 اشـتر  مالـك  به يا نامه در ازجمله اند؛ بازداشته ــ است انيفرعون ةصيكه خص ــ مردم
  :نديفرما يم مردم با يمهربان و گذشت ةدربار

 مبـادا ! بـاش  مهربان و دوست همه با و ده، قرار شيخو دل پوشش را مردم با يمهربان
  )53 ةنامهمان، ! (يدان متيغن را آنان خوردن كه يباش يشكار وانيح چونان هرگز

ـ   و ند؛دمورف يحقوق مردم سفارش م تيهمواره بر رعا) ع(  يعل امام  دنـد يد يتـا م
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. ندكرد يدرنگ آنان را از كار بركنار م يكنند، ب يم يله تعلل و كوتاهئمس نيدر ا يبرخ
  .است تيواقع نياز ا يا نمونه، 4يمانند ابواالسود دوئل يا برجسته تيعزل شخص
 را عـدالت  كه است نيا ياسالم حكومت كارگزاران و زمامدار فيوظا از ن،يبنابرا

 سـطح  بكوشـند  و شوند؛ مند بهره برابر حقوق از مردم كه چنان آن كنند حاكم جامعه در
ـ دق و حيصـح  طـور  بـه  مردم تيترب و پرورش ةنيزم و كند دايپ ارتقا جامعه فرهنگ  قي
  )179: 1384 ،يشاكر. (شود فراهم
  مردم بر كارگزاران و رهبر حقوق 2.6
 يحقـوق  آنان درمقابل دارند، يا فهيوظ مردم درمقابل كارگزاران و حاكم كه گونه همان

  :نديفرما يم باره نيا در) ع(  يعل امام. اند موظف آنها ياجرا به مردم كه دارند زين
 ميبـرا  نهـان  و آشكار در و د،يباش وفادار من با عتيب به كه است نيا شما بر من حق
. ديكن اطاعت دادم، فرمان و ديكن اجابت فراخواندم، را شما هرگاه و د؛يكن يرخواهيخ
  )34 ةخطب: 1379 ،البالغه نهج(

 گـر يد كردنـد،  عـت يب چـون  و آزادند و دارند ارياخت اند، نكرده عتيب يكس با تا مردم
 بـر  و باشد داشته استقامت كه است زمامدار بر همانا و ندارند؛] آن نقضدر [ يارياخت

 بـاز  سر آن از كس هر كه است يعموم يعتيب نيا و كنند اطاعت او از كه است مردم
 با شما عتيب و است؛ مودهيپ مسلمانان جز يگريد راه و زده باز سر اسالم نيد از زند،
 ،يالمحمـود . (اسـت  نبـوده  تأمل بدون و يناگهان و بوده شهياند و فكر با همراه من،

  )208: ق 1397
ـ أكت اريبسـ  آن بـه  يوفادار و عتيب موضوع بر) ع(  حضرت آن لذا    ـ  دي و  كننـد  يم

 باشـد،  موردنظرش كه كس هر با تواند يماست،  نكرده عتيب فرد كه يزمان تامعتقدند 
 راخلف وعـده   و آن شكستن حق عنوان چيه به كرد، عتيب نكهيا از پس اما كند عتيب

 متعال خداوند يازسو كه يامام تيوال كنند، يم عتيب مردم نكهيا محض به رايز ندارد؛
 مردم حقوق درقبال آن، براساس او و ابد،ي يم تيفعل است، شده منصوب سمت نيا در
 آنهـا  عـت يب كه كنند يم ديتأك مردم به) ع(  حضرت آن نيهمچن. داشت خواهد يفيوظا

 عيمط همواره ديبا آنها سخن، گريد به و است دستوراتش از اطاعت و يفرمانبر متضمن
  :باشند حكومت رويپ و

 دولـت  خـدا  د،يباش نداشته اخالص امام، و حكومت از يرويپ در اگر سوگند، خدا به
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: 1379 ،البالغه نهج. (ديگردان نخواهد باز شما به هرگز و گرفت خواهد شما از را اسالم
  ).169 ةخطب

 وفـا  خود مانيپ و عهد به«: ديفرما يم اسرا ةسور 34 يةآ ،ميكر قرآندر  زين خداوند
 مانيا كه يكسان يا«: ديفرما يم مائده ةسور 1 يةآ در و »ديشو يم پرسش آن از كه ديكن

 .»ديكن وفا قراردادها و ها مانيپ به! ديا آورده
  

  جامعه دربرابر حكومت افراد يبرابرو  مساوات. 7
از دو انسان مـرد و زن   ،يو معنو يماد ةصياز هر نژاد و با هر نوع خص ها انسان ةهم«

از نـوع و   ،هـا هسـتند   انسـان  ةمرد و زن كه پدر و مادر هم نيو نخست اند شده دهيآفر
 و خلق منها زوجهـا و بـثّ   واحدةٍ خلقكم من نفسٍ يذالّ(...  »اند شده دهيمشابه آفر عتيطب

  ).1/ ـ نساء ... ءو نسا راًيكث منهما رجاالً
  :نديفرما يم باره نيا در) ص(  خدا رسول

و  يد و نابرابرشو يتلق يو نابرابر ضيتبع اريتواند مع ينم» اتقو«جز  يگونه تفاوت چيه«
 يـة عال اهداف به لين يبرا يا لهيف و وسيوظا ميتقس در ياريمع زين تقوا براساس زيتما
 واحـد  ابـاكم  ان و واحـد  ربكم ان هاالناسيا( »دربرابر قانون ضياست نه عامل تبع يانسان
 يعل الحمر ال و يعجم يعل يلعرب سيل و كميدم و آدم من تراب ان اكرمكم عنداهللا اتقآل كلكم

 ).29: 1377 شعبه، ابن) (يبالتقو اال فضل احمر يعل ضيالب ال و ضياب

 بـه  همـه  بـا  ديبا و دارند يكساني ارزش ها انسان ةهم كه است معنا نيا به يبرابر
 و ندارند يبرتر گريكدي بر و برابرند تيانسان حكم به همه رايز كرد؛ رفتار برابر يا وهيش
ـ ا. اند كساني هم با ها يآزاد و حقوق ازلحاظ و قانون درنزد شهروندان ةهم  اصـل،  ني
 در وضـوح  بـه آن را  تيرعا كه است، كيدموكرات يها ميرژ در ياساس اصول از يكي

  .ميكن يم مشاهده) ع(  يعل امام حكومت
 بـودن  انسـان  صـرف  و داشتند مردم به يفرامذهب و يانسان نگرش) ع(  حضرت آن
ـ با يشهروند و يانسان حقوق كه دانستند يم يعامل را جامعه كي در افراد  يبرمبنـا  دي
 نـوع  و مـردم  بـه  مـورد  يس در اشتر مالك ةعهدنام در فقط) ع(  امام. شود نيتأم آن

 مذهب، و ملت و له،يقب و قوم از فارغ ها انسان آنها يتمام در كه كنند يم اشاره انسان
ـ م صـنف  و نـژاد  رنگ، ت،يمل در يتفاوت گونه چيه و اند شده دهيد برابر  آن مـردم  اني

  ).319: 1369 ،يجعفر( ندارد وجود جامعه



 63   يدشت فرزانهو  ياردستان شيبخشا احمد

  

 :ندفرمود  خطاب نبخطاب به عمر) ع(  حضرت
ـ كفا گريد يزهايتو را از چ  ،ينكنها عمل آ بهاست كه اگر آنها را حفظ و  زيسه چ  تي

 آنهـا  ديعمـر پرسـ  . ندهـد  سـود  ترا يگريد زيچ چيه  ،يكن رها را آنها اگر و كند يم
براساس كتاب خـدا    كردن حكم گانه،يب و شيكردن حد بر خو يجار: ند؟ فرمودا كدام

: 1369زاده،  رسـول . (اهيسـ  و سـرخ  نيعادالنه ب  كردن و بخش ،و خشم يدر خشنود
210(  

. دارند يكساني حقوق نييپا تا باال طبقات از جامعه افراد ةهم ،)ع(  يعل امام نظر از
  :نديفرما يم اشتر مالك به باره نيا در) ع(  حضرت آن

 همـه  بـر  كـه  يامور ازو  يبخواه يازيامت ،يهست يمساو مردم با آنچه در هرگز مبادا
 يزود به و يمسئول مردم دربرابر آن درمورد حال هر به رايز! يكن غفلت است، روشن
 ،البالغـه  نهـج . (رنـد يگ يبـازم  تو از را دهيستمد انتقامو  رود سو كي به كارها از پرده

  )53 ةنام: 1379
  :نديفرما يم مردم، ةهم به خطاب گر،يد يجا در و

 را ثمـود  ةماد شتر كه چنان اند؛ كيشر خشم و يخشنود در جامعه افراد ةهم! مردم يا
ـ ز گرفت، را ثمود قوم يتمام آن عذاب اما ديبر پا و دست نفر كي  را آن يهمگـ  راي

  )201 ةخطبهمان، . (دنديپسند
 خود، )فهيخل( حاكم عنوان به ،)ع(  يعل اماماست كه  يحد به يمساوات و برابر نيا
ـ تمج و شيسـتا  از و جامعه افراد از يكي را ـ  دي ـ ن يب  ،ييجـو  حـق  ازمنـد ين بلكـه  ازي

  :داند يم مشورت و يطلب عدالت
 آنهـا  برند گمان كه است نيا صالحان درنزد زمامداران حاالت نيتر پست از! مردم يا

 خـوش  من. باشد استوار يخودپسند و كبر بر آنان يكشوردار و اند، شيستا دوستدار
همـان،  . (هستم آن دنيشن خواهان و دارم دوست را شيستا ديكن تصور شما كه ندارم
  )216 ةخطب

  :نديفرما يم خطبه نيهم ةادام در و
 خدا درقبال كه يفيوظا ةازعهد تا د،ييمستا خود يبايز سخنان با مرا خواهم يم شما از
 مـن  ةبرعهـد  كه را يواجبات و بپردازم است، مانده كه را يحقوق و ميبرآ دارم، شما و

 سـخن  سـركش  پادشـاهان  بـا  كـه  چنان من با پس. كنم ادا رد،يگ انجام ديبا و است
 و ديينجو يدور رند،يگ يم كناره نيخشمگ يها آدم از كه چنان و دينزن حرف د،ييگو يم
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 مـن  بـر  د،يده شنهاديپ من به يحق اگر ديمبر گمان و دينكن رفتار من با يظاهرساز با
 دنيشن تحمل اي حق دنيشن كه يكس رايز! شميخو دادن نشان بزرگ يدرپ اي د،يآ گران

 گفـتن  از پـس، . بود خواهد دشوارتر او بر آن به كردن عمل باشد، مشكل او بر عدالت
 از و كنم، اشتباه آنكه از برتر را خود رايز د،ينكن يخوددار عدالت در مشورت اي حق
  )همان. (ديفرما حفظ مرا خداوند آنكه مگر دانم، ينم باشم، منيا آن

 يتلخ در را خود بلكه داند يم برابر جامعه افراد گريد با را خود تنها نه) ع(  يعل امام
  :داند يم آنها كيشر يزندگ يشاد و

 بـا  روزگـار  يها يتلخ در و خوانند) ع(  نيرالمؤمنيام مرا كه دهم تيرضا نيهم به ايآ
  نشوم؟ آنان يالگو يزندگ يها يسخت در و نباشم كيشر مردم

 يپـروار  وانيح چونان سازد؛ سرگرم مرا زهيپاك و ديلذ يغذاها كه ام نشده دهيآفر
ـ چر كارش كه رهاشده وانيح چون اي و باشد علف او همت ةهم كه  پركـردن  و دني

  دند؟يآفر هودهيب مرا ايآ. است خبر يب خود ةنديآ از و بوده شكم
ـ آ اند؟ گرفته يباز به مرا ايآ ـ  سـمان ير اي ـ گ دسـت  در يگمراه ـ  و رم؟ي  راه در اي

 )45 ةنامهمان، ( بگذارم؟ قدم يسرگردان

 كنند يم هيتوص) ع(  حسن امام به گرانيد با خود برخورد ةنحو درمورد) ع(  يعل امام
  :»يمند بهره برابر حقوق از و يندار يفرق چيه گرانيد با تو« كه

 خـود  يبـرا  را آنچـه  پس! ده قرار زانيم گرانيد و خود انيم را خود نفس! پسرم
 يبرا ،يپسند ينم خود يبرا را آنچه و بدار دوست زين گرانيد يبرا ،يدار دوست

! شـود  سـتم  تـو  بـه  يندار دوست طوركه همان مدار، روا ستم! مپسند هم گرانيد
 گـران يد يبرا را آنچه و! كنند يكين تو به يدار دوست كه گونه آن باش، كوكارين

 كه بده تيرضا مردم يبرا را يزيچ و بشمار زشت زين خود يبرا ،يدار يم زشت
  )31 ةنامهمان، . (يپسند يم خود يبرا

  :نديفرما يم اشتر مالك به گريد يجا در و
 را آنان خوردن كه يباش يشكار وانيح چون هرگز مبادا! باش مهربان و دوست همه با
 نشيآفـر  در گـر يد ةدست و تو ينيد برادر يا دسته: اند دسته دو مردم رايز! يدان متيغن

  )53 ةنامهمان، . (هستند تو همانند
ـ  در كـه  مشركان يحت و رمسلمانانيغ يبرا) ع(  يعل امام  يزنـدگ  ياسـالم  ةجامع

 ةرابط آنها با كه كنند يم موظف را اسالم نيسرزم كارگزاران و اند قائل حقوق كنند، يم
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  :كنند تيرعا جامعه در را آنها حقوق وباشند  داشته يانسان
 و يسـنگدل  و قسـاوت  سـزاوار  و انـد؛  مشـرك  رايز ستند،ين شدن كينزد ةستيشا آنها

ـ با آنـان  بـا  رفتـار  در لذا. اند مانيپ هم ما با چراكه ستند،ين زين يبدرفتار  و اعتـدال  دي
  )19 ةنامهمان، . (كرد تيرعا را يرو انهيم

البته تا . كردند رفتار يدموكراس و يآزاد ةدرج منتها در خوارج با) ع(  نيرالمؤمنيام
را  ياسالم يجامعه و اصول و مبان ياجتماع تيكه امن بردند يدست به سالح نم يزمان
 ياسـت يس اعمـال  هرگونـه  نيبنابرا و بودند فهيخل) ع(  آن حضرت. انداختند يخطر نم به
 المال تيب از آنان يةسهم يحت و نزد شالقشان و نكرد شان يزندان اما بود؛ مقدور شانيبرا
 يزنـدگ  خيتـار  در مطلب نيا. ستينگر يم افراد ريسا همچون زين آنها به. نكرد قطع را
 دهيعق اظهار در جا همه در خوارج. دارد نمونه كمتر ايدن در اما ستين بيعج) ع(  يعل

 صحبت و شدند يم رو روبه آنان با آزاد ةديعق با اصحابش و) ع(  حضرت و بودند آزاد
 يحـد  تـا  دادند؛ يم جواب گريكدي استداللبه  و كردند، يم استدالل نيطرف. كردند يم

 و كردند يم جاديا سروصدا) ع(  يعل ةخطاب و يسخنران درطول و آمدند يم مسجد به كه
  ).121: 1383 ،يمطهر( كردند ينم يياعتنا) ع(  حضرت
ـ  سرزنش شدت به را امام نيمارق كه يزمان ن،يهمچن  آن كـه  ييجـا  تـا  كننـد  يم
 گستاخانه مردم جمع درو  كند توبه خواهند يم او از و نامند يم كافر را) ع( حضرت

ـ  برخـورد  آنهـا  با متيمال و ينرم با) ع( امام كنند،  يم برخورد شانيا با  و كننـد  يم
 عمـل  شـدت  آنان رفتار نيا دربرابر خواهند يم) ع( حضرت آن از ارانشي كه يزمان
  :نديفرما يم) ع( امام دهد، خرج به

 مساجد از توانند يم كماكان اند، نزده يعمل به دست نيمسلم منافع هيعل آنها كه يزمان تا
 جنـگ  وارد آنهـا  با يزمان و دارند؛ افتيدر المال تيب از را خود سهمو  كنند، استفاده

  )52 ص، 4 ج: 1352،يطبر. (باشند جنگ آغازگر آنها كه ميشو يم
  :نديفرما يم ياسالم ةجامع در رمسلمانيغ حقوق ةدربار گريد يجا در و

ـ  و مسـلمان  يزن بر هيمعاو متجاوز انيلشكر از يمرد كه است دهيرس خبر من به  يزن
 و دسـتبند  و خلخـال  و شـده  وارد بـوده،  اسـالم  پنـاه  در كـه ) يهودي( رمسلمانيغ

ـ بم اندوه نيا از پس يمسلمان اگر. است ستانده زور به را آنها يها گوشواره ـ نبا رد،ي  دي
ـ : 1379 ،البالغـه  نهج. (رديبم يا غصه نيچن در است سزاوار بلكه شود سرزنش  ةخطب

27(  
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ـ ا«: دنديپرسـ  دند،يد ييگدا درحال را يحيمس يرمرديپ يوقت) ع(  نيرالمومنيام  ني
 و ريپ كه اكنون و د؛يديكش كار او از«: فرمودند ؛»است يحيمس يمرد«: گفتند ؛»ست؟يك

ـ ب از داد دسـتور  آنگـاه . »د؟يا كرده رها وضع نيا با را او است، شده ناتوان  المـال  تي
  )1 ثيحد، 19 باب: 1366 ،يالحرالعامل. (كنند كمك او به ازشين رفع ةانداز به

 آنهـا  ةهم يحقوق برا شدن قائل و جامعه افراد ةهم به توجه بر عالوه) ع(  يعل امام
 است قائل يحقوق زين واناتيح يبرا مشرك، افراد يحت و رمسلمانيغ چه و مسلمان چه
  :دهد يم قرار ياسالم نظام تيموردحما را آنها و

 نه باشد، حافظ و نيامو  مهربان و رخواهيخ كهبسپار  يچوپان دست به را واناتيح
 كـن  سـفارش  او به و! كند خسته را واناتيح نه براند تند نه ستمكار، نه باشد ريسختگ

! نشود وارد يانيز اش بچه به تا ندوشد، را آن ريش و فكندين ييجدا نوزادش و شتر نيب
ـ  اي خسته شتر حال مراعات و كند، تيرعا را عدالت شتران بر سوارشدن در  را يزخم
 از و ببـرد  آب درون بـه  راه سـر  را آنهـا  بكند، است، سخت او يبرا دادن يسوار كه

 را شتران گاه هرچند و نكشاند علف يب ةجاد به است علفزار آن طرف دو كه ييها جاده
 بخورند علف دهد فرصت د،يرس علفزار و آب به هرگاه و كنند استراحت تا دهد مهلت

  )25 ةنام: 1379 ،البالغه نهج. (بنوشند آب و
 بـر  را آن حـاكم  كـه  ستين يدر) ع( حضرت آن ازنظر حكومت گر،يد يانيب به
ـ م را آن سپس و بردارد آن از اشباع حد به و ديبگشا المال تيب و ها ثروت يرو  اني
 كـه  است يدر حكومت بلكه كند، ميتقس اراني و برادران كان،ينزد شان،يخو و قوم

 نيتـر  يينهـا  به را مساوات تا ديگشا يم مردم انيم عدالت ييبرپا يبرا را آن حاكم
 پـاداش  كـارش  و كوشـش  ةانداز به را يكس هر دارد، برپا مردم نيدرب ممكن شكل
 در و شـه يهم و كنـد  يريجلوگ استثمار و احتكار از دارد، امكان كه آنجا تا و دهد
 حـاكم  شدن كشته به امر نيا چه اگر باشد، داشته درنظر را عدالت و حق حال، همه
  )248: 1387 جرداق،... ( شود يمنته تبهكاران دست به

  
  حكومت يمردم گاهيپا. 7
 هر و بردارد گام جامعه آحاد و امت اصالح درجهت ديبا دولت، )ع(  يعل امام منظر از

عموم مردم هسـتند   رايگرفته شود، ز مردم ـ ةتود ـ عموم مصلحت به بنا ديبا يميتصم
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ـ حكومت درمقابـل تهد  رسان ياريو  دهند يم ليمسلمانان را تشك تيكه جمع و  داتي
  :كنند يم هيتوصخدا هستند؛ و  نيد گاهيپا

 مصلحت درنظرگرفتن با اما نديخوشا يشخص سود ةزيانگ با كه يكار هر دادن انجام از
  )69 ةنام: 1378 ،البالغه نهج! (باش برحذر باشد، نديناخوشا مسلمانان] ةتود[   ياجتماع

 توجـه  اشـراف  و خواص طبقة از شيب مردم ةتود به اسالم، ياسيس نظام در اساساً
ـ رع آنهـا  در كـه  ستين ياسيس يها نظام ريسا همانند اسالم و است شده  تـوده  و تي
 آحاد بلكه شود، يم اطالق جامعه فرودست و فيضع ن،ييپا طبقات به كه است يعنوان
  :نديفرما يم باره نيا در) ع(  يعل امام. رديگ يم دربر را مردم

در شاهراه حق بوده و شـعاع   شتريباشد كه ب يكارها در نظر تو كار نيتر بندهيز ديبا و
عامـة مـردم،    يتينارضـا  رايباشد؛ ز رتريرا فراگ تيرع يتر و خشنود عدل آن گسترده

 عامـه  يخشنود با خواص يتينارضا و سازد يم اعتبار يب و ارج يب را خواص تيرضا
 رفـاه،  درحـال  تـر  پرخـرج  حكومـت  يبـرا  مـردم  از كي چيه و است اغماض قابل

 در تـر  ناسـپاس  ها، خواسته در تر پرتوقع انصاف، از تر زانيگر د،يشدا در تر تيخاص يب
 مـات ينامال در صـبرتر  كـم  و بخشـش،  از يخـوددار  هنگـام  رتريعذرناپذ ها، بخشش
 دربرابـر  پشـتوانه  و نيمسـلم  انبوه و نيد ستون همانا و ست؛ين خواص مانند روزگار،
  )53 ةنامهمان، . (ييجو ليتما و يرو آنان به ديبا پس اند، امت ةتود دشمنان،

  يريگ جهينت
 منافع و مصالح هم و متعال خداوند تيرضا هم خود ياسيس ةريس در) ع( يعل امام

 نيا در) ع( حضرت آن كه ييالگو منظر، نيا از و داشتند؛ مدنظر هم با را ياجتماع
 و نگـرش  كه يا گونه به است، فرد منحصربه كامالً اند، داده ارائه و كرده مطرح مورد
 موفـق  حكومـت  يريگ شكل به حكومت، و استيس ةعرص در شانيا برخورد ةنحو
  .است شده منجر يخيتار

 يمحـور  مـردم  و يـي گرا مردم براساس و كيدموكرات يحكومت، )ع(  امام حكومت
 امام نظرگاه از. دانند يم مردم به خدمت در را يواقع حكومت ،)ع(  حضرت آن. است
 همـه  در و همواره ميعظ قشر نيا چراكه اند، مردم ةتود ،ياستگذاريس محور ،)ع(  يعل

 تيرضـا  و يخشـنود  لذا و هستند حكومت رسان ياري مشكالت و ها يسخت در حال
ـ  همـراه  حكومـت  بـا  را جامعه از يريكث بخش آنان،  آن منظـر  در مـردم . سـازد  يم

بلكه حكومـت و   ستند،يقدرت و حكومت ن يجهت حفظ و بقا ي، ابزار)ع(  حضرت
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كـار گرفتـه    درجهت كمال، سعادت و پرورش مـردم بـه   دياست كه با يقدرت ابزار
. است كه خدا بـه زمامـداران سـپرده اسـت     ياله يحكومت بر مردم فقط امانت. شود

 بـا ) ع(  حضـرت  آن و بود ارزشمند) ع(  يامام عل يبرا مردم يآرا و شنهادهايپ نظرها،
ـ حما از پس كه چنان كردند؛ ينم وادار يكار به را مردم ليتحم و اجبار  حكـم  و تي
ـ  تيمشـروع  دارابـودن  بهتر، يانيب به و ــ خم ريغد در ياله نصب ـ  ياله  هنگـام  ــ

 زور بـه  و دنديگز ينينش خانه و كردند سكوت فه،يسق انيجر در مردم يرأ با مواجهه
 گـاه يجا چنـان ) ع(  يامام عل ياسيس ةشيمردم در اند ن،يبنابرا. نشدند متوسل جنگ و

و تحقق  است مردم ةعام ةآگاهان تيحما و يرأ ،ياسيس قدرت منبع كه دارند ييواال
 و قـدرت  كه آنجا از وحكومت منوط به حضور آزاد و فعال مردم است؛  تيمشروع

كـه كـارگزاران را در    اسـت  جامعـه  افراد ةهم مسلم حق است، مردم يبرا حكومت
 بـه  ملزم زين آنان و كنند بازخواست اسالم احكام چهارچوب در و تشانيمسئول طةيح

 نـه  كـه  است شده سبب) ع(  حضرت آن يانسان كرامت ن،يهمچن. هستند ييپاسخگو
 يانسـان  حقـوق  از شـان يا حكومـت  در هـا  تياقل زين و او مخالفان بلكه موافقان تنها

 ابـراز  يخاصـ  محـدودة  در را خـود  مخالف ديعقا بتوانند همواره و شوند برخوردار
 يحكـومت  عنـوان  بـه ) ع(  حضرت آن حكومت است شده منجر كه است نهايا. سازند
 گـرفتن  الهام با تا ديآ حساب به مسلمانان يبرا يروشن يالگو ت،يبشر خيتار در موفق

 .سازند مشخص را خود سعادت و يتعال ريمس آن، از
 ها نوشت يپ

1. Rousseau 

2. Charles Horton Cooley 

3. Alfred Sauvy 

 ياو مرد. بود) ع(  نيرالمومنيام حضرت يميصم دوستان و مخلص اراني از ،يابواالسود دوئل .4
بـود،   يانسـان  يـة و متصف بـه صـفات عال   ياخالق ليفضا يعالم و دانشمند و عادل و دارا

 او ،يپس از مدت يقرار داد ول يا منطقه يقاض در دوران خالفتش او را) ع(  امامكه  يا گونه به
چـرا مـرا از مقـام    «: ديآمد و پرس) ع(  نيمنرالمؤياو به حضور ام .كرد عزل قضاوت مقام از را

در تو  ،نه«: دادپاسخ  نيمنرالمؤيام ؛»؟يدياز من د يو انحراف انتيخ ايآ ؟يقضاوت عزل كرد
تـو بلنـدتر از    يهنگام قضاوت، صـدا  يول( نيالخصـم  صوت علويولكن صوتك  دم؛يند يانتيخ

ـ به حضور تو ] جهت اختالف و نزاع خود[قضاوت  ياست كه برا يدونفر يصدا » )نـد يآ يم
  .)1381 ،يذاكر ←(
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