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  چكيده

انسان دوستي و مفاهيم مرتبط با آن، از جمله مباحثي است كه در طول تاريخ بشر، مورد توجه بوده و از اهميـت  
نظـران   ها از سوي صاحب مفهوم انسان دوستي و مسائل مرتبط با آن، بار. اي در روابط انساني برخوردار است ويژه
  .نديشمندان مورد نقد و بررسي قرار گرفته استو ا

البته اين مفهوم، از گسترة معنايي وسيعي برخوردار است و بحث و بررسي تمامي مسائل مربوط بـه آن، از عهـدة   
اما از جمله مباحثي كه مستقيماً . يك مقاله يا كتاب، خارج است و به كنكاش و تتبع زياد و زمان كافي نياز دارد

گيرد، مسئلة نحوة تعامل حكومـت بـا    انسان دوستي مربوط است و در حقيقت زيرمجموعة آن قرار ميبه مفهوم 
مقالة حاضر بـه بررسـي ايـن    . باشد مردم و حفظ كرامت و جايگاه انساني شهروندان جامعه توسط دولتمردان مي

كنـد برخـي اصـول انسـان      مي امر مهم در سيرة علوي و با تأكيد بر نامة حضرت به مالك اشتر، پرداخته و تالش
. مورد بررسي قرار دهـد ) ع(دوستي را كه دولتمردان، ملزم به رعايت آن در قبال مردم هستند، از ديدگاه امام علي

مفاهيمي چون رعايت عدالت در برخورد با مردم، مشـورت بـا مـردم در امـور جامعـه، نقدپـذيري دولتمـردان،        
از جملـه اصـول انسـان    ... مسئوالن به مردم، ايجاد امنيت در جامعه ومخالفت با حاكميت روابط، پاسخگو بودن 

دوستي است كه حضرت در كالم گهربار خـود بـه آن اشـاره فرمـوده و در ايـن مقالـه بـه بررسـي آن خـواهيم          
  .پرداخت
  .به مالك اشتر، عدالت، پاسخگويي) ع(، انسان دوستي، نامة علي)ع(امام علي : ها  كليدواژه

  

  مقدمه
ست اجتماعي كه بدون مشاركت با ديگران و ايجاد اجتماعـات انسـاني قـادر بـه ادامـة زنـدگي و بـه         ن موجوديانسا

طلبد كه  عبارتي ديگر، پيشرفت و ترقّي نخواهد بود، اما از طرف ديگر، همين زندگي اجتماعي شرايط خاص خود را مي
گيرد و از زاوية سوم، خود انسـان نيـز داراي دو    م قرار مياي از ابها بدون رعايت آنها، دوام و بقاي جوامع بشري در پرده

بعد انساني و حيواني است كه بعد اول، او را به سوي صفات برتر و پسنديده و بعد دوم به سوي خور و خـواب و خشـم   
ي صـفات  دهد، با توجه به اين توضيحات، لزوم گرايش انسان و هدايت او به سو و شهوت، يعني صفات حيواني، سوق مي

دين مبـين اسـالم   . گردد عالي و برتر انساني و نيز گرايش جوامع بشري به سمت ادارة صحيح و الهي به خوبي احساس مي
ترين دين الهي است، هيچ كدام از اين مسائل را فروگذار نكرده و به طور كامـل بـه هـر     از آن جهت كه آخرين و كامل

نيـز بـراي   ) ع(و اهـل بيـت عصـمت و طهـارت    ) ص(آسماني، سـيرة پيـامبر   اما در كنار اين دين. دو دسته پرداخته است
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  .راهنمايي و هدايت نسل بشر در كنار و دوشادوش قرآن كريم فراروي ما قرار دارد
اي برخوردار است، بحث انسـان   از جمله مباحثي كه در ادارة جامعه و هدايت آن به سمت كمال از اهميت ويژه

ولتمردان و حاكمان جامعه است، به عبارت ديگر، نحوة تعامل كارگزاران با مـردم و  دوستي و رعايت آن از سوي د
اي اسـت كـه حـرف اول را در ايـن      ها از سوي حكومـت مسـئله    وظايف آنها در اين زمينه و رعايت كرامت انسان

  .شدزند و بنابراين، طبيعي است كه در منابع اسالمي تأكيد بسياري به اين موضوع شده با حيطه مي
نيز در كالم گهربار خود بر اين مسئله بسيار تأكيد داشته و تمامي زواياي آن را بـه طـور كامـل بررسـي     ) ع(امام علي

كرده، و در نهايت راهكار صحيح را فراروي نسل بشر قرار داده است، اصولي كه رعايت آنها از سوي دولتمردان، ضـامن  
  .استبقاي جامعه و پيشرفت مادي و معنوي نسل بشر 

يـابيم كـه تئـوري حـاكم بـر آنهـا، از        با نگاهي گذرا به جوامع متمدن كنوني و به ويژه جوامع غربي، به وضوح درمي
گـراي غـرب،    درك صحيح اصول انسان دوستي و به تبع آن، اجراي اين اصول در جامعه، بازمانده و ارمغان تفكر مـادي 

گـرا، ننـگ    مـت انسـاني بـوده و بـس، در حقيقـت ايـن تمـدن مـادي        تبديل انسان به كاال و زير سؤال بردن عزّت و كرا
پوشاند كه البته بطالن اين عمل، حتـي بـراي حاميـان آن نيـز      ها را با رنگ پيشرفت ظاهري و مادي مي كرامتي انسان بي

  .هاي ظاهري نيافته است روشن گرديده است، چراكه انسان غربي، گمشدة خود را در اين پيشرفت
توان اصولي چون عزّت، شرف، آزادي و آزادگي، عـدالت، برابـري و بـرادري، محبـت، نـوع دوسـتي،        يآخر چگونه م

آري جامعة امـروز غـرب،   . هاي پوالدين صنعت جستجو نمود الي چرخ فداكاري و تمامي اصول اوليه انسانيت را در البه
انجـام داده، آيـا علـت ايـن امـر جـز دوري از        اي انسان دوستي و انسانيت را به صنعت و تمدن فروخته و چه بد معامله

  تواند باشد؟ ساز الهي چيز ديگري مي تعاليم انسان
بـوده  مالـك اشـتر   كه به ظاهر، خطاب به ) ع(در اين مقاله سعي برآن است تا با مالك قرار دادن نامة حضرت علي 

د، به برخي از اصول انسان دوستي در است ولي در حقيقت مخاطب آن تمامي مسئوالن و دولتمردان در طول تاريخ هستن
جريان رابطة حكومت با مردم اشاره شود؛ اصولي كه رعايت آنها از سوي دولتمردان، ضامن صفا و بقاي جامعـة انسـاني   

اي متقابل بوده و مردم نيـز نسـبت بـه حاكمـان خـود،       البته الزم به ذكر است كه رابطة مردم و دولتمردان رابطه. است
طلبـد و از دايـرة موضـوع     پردازد، ولي بررسي آنها تحقيقي مستقل مي كه موالي متقيان به بيان آنها نيز ميوظايفي دارند 

  .بحث ما خارج است
  علوي ةاصول واالي انسان دوستي در سير

و بـا تأكيـد و   ) ع(كنيم با استناد به بيانات گهربـار امـام علـي    بعد از توضيحات باال، وارد بحث اصلي شده و تالش مي
آن حضرت به مالك اشتر، به اهم وظايف حاكمان در برابر مردم اشاره نموده و با تأكيد بر اصـول    توجه بيشتر بر نامة

  .انسان دوستي در اين نامه، مطالب الزم را در اين زمينه بيان كنيم
  اصالح خود
رود و به نوعي الزمة ورود به  ر ميداري به شما ساز ورود فرد به زمامداري و حكومت اي كه در واقع زمينه اولين نكته
آري اين امر، چـون يـك امتحـان ورودي    . سازي است رود، گرايش به خود دوستي و مقدمة آن به شمار مي مبحث انسان

آيد و تا شخص از اين امتحان سربلند بيـرون   براي برعهده گرفتن مسئوليت در عرصة خطير خدمت به مردم به شمار مي



  .اهليت و شايستگي ورود به اين عرصه را ندارد) ع(لينيايد، به نظر امام ع
چنان بسازد كه مقام و موقعيت، او را تكان ندهـد و شخصـيتش    موالي متّقيان معتقد است كه زمامدار بايد خود را آن

نين الـي اصـحاب   طالب اميرالمؤم من عبداهللا علي بن ابي«: نويسد هان سپاه خود مي اي به فرماند ايشان طي نامه. تغيير نكند
  )562: 1378سيد رضي، ( »المسالح

يعني آن همه مقام در او غروري ايجاد . در اين نامه، خود را عبداهللا ناميده است) ع(همان گونه كه ديديم حضرت علي
  :فرمايند ايشان در ادامه مي. نكرده و افتخارش اين است كه بندة خداست
ره علي رعيبه، و أن يزيده ما قسم اهللا له من نعمه دنوفانّ حقّاً علي الوالي اال يغي ّاً من عبـاده   ته فضل ناله و ال طول خص

همانا بر زمامدار واجب است كه اگر اموالي به دست آورد يـا نعمتـي مخصـوص او شـد، دچـار      : و عطفاً علي إخوانه
ادرانش مهربـاني بيشـتري روا   ها، بيشتر به بندگان خدا نزديك گـردد و بـه بـر    دگرگوني نشود و با آن اموال و نعمت

  ).همانجا(دارد 
نه  ،كند داشتن مناصب دولتي را به عنوان مجالي براي خدمت به مردم معرفي مي) ع(امام ،گونه كه مشخص است همان
دن بر خلق، مردمهات ناستفاده و منّ تي براي سوءموقعي ةليداري و رعايت اصول او  ت از جملـه امـوري اسـت كـه     انسـاني

  .گذارند ه ميكوتاه بر آن صح ةدر همين چند جملايشان 
  : فرمايد داند و مي در جاي ديگري، پيش شرط هرگونه اصالح اجتماعي را اصالح فردي مي) ع(امام

  )495/ 2: 1366آمدي، : ك.ر( »ردم است ولي خود گرفتار فساد استاندر كار اصالح م در شگفتم از آن كه دست«
ه مالك اشتر نيز ايشان را به تقوا و مهار شهوات نفس اماره و پرهيز از كبـر و غـرور   در نامة خود ب  )ع(حضرت علي

در مقدمة آن، ساختن شخصيت مالك به وسيلة تقوا و براي آمـاده سـاخت او از     در اين فرمان، مخصوصاً «. خواند فرامي
جعفـري،  (» قـرار گرفتـه اسـت   ) ع(منانبرخورداري از وجدان كار مديريت جامعه شديداً مورد توجه و اهميت اميرمؤ

1369 :123.(  
: گويـد  براي خودسازي مالك اشتر كه مجري فرمان است، بهترين دليل اثبات آن مدعا است كه مي) ع(دستورهاي امام

براي ادارة صحيح جامعه و به وجود آمدن سعادت زندگي اجتماعي، صالحيت و شايستگي مجريان قوانين، مـؤثّرتر و  
اگرچه قوانين الهي با مجريان الهي داراي همة عوامل سعادت بشر اسـت، بـا نظـر    . تر از خود آن قانون است با اهميت

توان به اين نتيجه رسيد كه در جوامع بشري، چنين نبوده كه اگر بهتـرين   دقيق به سرگذشت زندگي اجتماعي بشر، مي
طعي آن، اين امر باشد كه مـردم آن جوامـع از بهتـرين    ق  قوانين براي زندگي مردم آن جامعه وجود داشته باشد، الزمة

زندگي نيز برخوردار بوده باشند؛ زيرا مسئلة اجراكنندگان قوانين از جهت شايسـتگي و ناشايسـتگي تـأثير و اهميتـي     
  ).124: همان(باالتر از خود قوانين دارد 
: همـان (» خواهـد ديگـران را اصـالح كنـد؟     چگونه شخص ناصالح مي«: فرمايند مي) ع(به همين دليل است كه امام علي

555 (  
اي مردم، بـه خـدا قسـم مـن شـما را بـر       «: فرمايند نهج البالغه دربارة خود مي 175در همين باره، حضرت در خطبة 

كنم، مگر آنكه  گيرم و شما را از معصيتي نهي نمي كنم؛ مگر اينكه خود در آن طاعت از شما سبقت مي طاعتي وادار نمي
  ).333-332: 1378سيد رضي، (» كشم از شما از آن دست ميخود پيش 

  : كنيم اشاره مي  )ع(در ضرورت خودسازي رهبران و مديران به كالمي ديگر از موالي متقيان حضرت علي



كسي كه خود را رهبر مردم قرار داد، بايد پيش از آنكه به تعليم ديگران پردازد خود را بسـازد و پـيش از آنكـه بـه     
كس كه خود را تعليم دهد و ادب كند، سـزاوارتر بـه تعظـيم اسـت از      يت كند با كردار تعليم دهد؛ زيرا آنگفتار ترب

  ).639: همان( كه ديگري را تعليم دهد و ادب بياموزد آن
و ) ع(طـوالني، يكـي بـه فرزنـدش امـام حسـن       حائز اهميت است كه در دو نامـة  ) ع(خودسازي چنان در ديدگاه امام

هاي الزم براي ساختن يك فرد كامل و مؤمن و صالح آمده است، به نحوي كه بـه يقـين    اشتر، سفارش ديگري به مالك
داشت نيز همين دو نامه براي ثابت كردن اهتمام ايشان  بيش از اين دو نامه وجود نمي) ع(توان گفت اگر در كالم امام مي

  .رسيد به اين امر مهم كافي به نظر مي
ساز ورود به مبحث اصلي بود، به توضيح برخـي   درآمد و زمينه خودسازي كه در حقيقت پيشبعد از اين مرحله يعني 

و البته با تأكيد بر نامة ايشان به مالك اشتر پرداختـه، نكـاتي را   ) ع(اصول انسان دوستي در كالم موالي متقيان امام علي
  .در اين زمينه بيان مي كنيم

  رعايت عدالت
رود كـه اگـر رعايـت     اسالمي، اصلي اساسي و ركني ركين به شـمار مـي    ت در جامعةعدالت در برخورداري از خدما

هاي  رود؛ به همين جهت، موالي متّقيان در كالم گهربار و سفارش نگردد، اساس و شالودة حكومت اسالمي زير سؤال مي
  .نمايند ارزشمند خود به اين نكته توجه خاصي نشان داده و به آن دعوت مي

اي عدالت را در نظام اجتماعي و سياسي، ابتدا از خود و سپس از هستة مركزي حكومت و يـاران نزديـك خـود    اجر) ع(امام
گونه سفارش  امام در نامة خود به مالك اشتر اين. ترين وجه تمايز ايشان از ديگر انديشمندان سياسي است شروع نمود و اين مهم

  :كند مي
أهلك و من لك فيه هوي من رعيتك فإنّك إال تفعل تظلم و من ظلـم   هًْاصأنصف اهللا و أنصف النّاس من نفسك و من خ

با مردم و با خويشاوندان نزديك و با افرادي از رعيـت خـود كـه دوستشـان داري،     :... عباد اهللا كان اهللا خصمه دون عباده
ا دارد، خدا به جاي بنـدگانش  انصاف را رعايت كن، كه اگر چنين نكني ستم روا داشتي و كسي كه به بندگان خدا ستم رو

  ).569: 1378سيد رضي، (دشمن او خواهد بود 
  ):ع(به اعتقاد امام علي

خداوند عدالت را سبب قوام امور زندگاني . ترين اساس و بنياني است كه در نظام اجتماعي وجود دارد عدالت محكم«
» كام و قوانين به وسيلة عـدالت احيـا و اجـرا گردنـد    مردم قرار داده تا از ظلم، نابساماني و گناه، در امان بمانند و اح

  ).189-185: 1361؛ فكيكي، 1/11: 1360خوانساري، : ك.ر(
بهتـرين و برتـرين   : هًْالرّعي هًْالعدل في البالد و ظهور مود هًْاستقام هًْعين الوال هًْو إنّ أفضل قرّ«: فرمايند ايشان در جاي ديگري مي

كشـوري،  (» باشـد  ها و سراسر حكومت مي مامداران است برقراري و تداوم عدالت در همة كارها كه باعث آرامش خاطر ز كار
1379 :48.(  

  :فرمايند هاي گذشته نيز توجه نشان داده و مي  عدالتي امام حتي به اصالح بي
العـدل فـالجور عليـه    و من ضاق عليـه   هًْفإنّ في العدل سع  واهللا لو وجدته قد تزوج به النساء و ملك به اإلماء لرددته،

به خدا سوگند اگر بيابم كه با بيت المال همسر انتخاب كرده باشند و يا كنيزاني مالك شده باشند همه را بـاز  : أضيق
خواهم گرداند، زيرا در عدل گشايشي است و آنان كه از عدالت در تنگنا باشند، ظلم بر آنان تنگناي بيشـتري فـراهم   



  ). 58: 1378سيد رضي، (خواهد آورد 
تعيين قاضيان عادلي كه در مسير خدمت به مردم و رعايت عدالت در جامعه گام بردارند نيز در همـين حيطـه قـرار    

ـ اسـي حس ،ه نيز به سادگي عبور نكرده و در مورد آنمسئلخود به مالك اشتر از اين  ةدر نام) ع(امام .گيرد مي ي ت خاص
  : استداده  نشان

ـ ثم اختر للحكم بين النّاس   هًْأفضل رعيتك في نفسك ممن ال تضيق به األمور و ال تمحكه الخصوم و ال يتمادي في الزّلّ
بـراي قضـاوت و   : و ال يحصر من الفيء الي الحقّ إذا عرفه و ال تشرف نفسه علي طمع و ال يكتفي بأدني فهم دون أقصاه

هـا او را بـه    افراد باشد، انبـوه مشـكالت و كـار   داوري ميان مردم كسي را انتخاب نما كه از نظر تو بهترين و برترين 
تنگ نياورد، پافشاري طرفين اختالف در احقاق حق خودشان، او را به خشم واندارد، اگر بـه اشـتباه افتـاد و دانسـت     
كه خطا نموده است از بازگشت به حق و اعتراف به اشتباه خود سر باز نزند و گرفتار طمع و مطامع نفساني نباشـد و  

 - 51: 1379كشـوري،  (وت و صدور حكم، اطّالع كافي داشته باشد و به فهم و اطّالعات سطحي اكتفا نكند در قضا
52(  

  )مشورت با مردم(مشاركت اجتماعي 
ست كه بر مبناي آن، مردم با حكومـت در ايـن امـر بـه همفكـري و       جامعه اصلي اساسي  مشاركت اجتماعي در ادارة

رسـانند، ايـن مشـاركت اجتمـاعي در بخـش مربـوط بـه         ا در اين زمينة خطير، ياري ميپردازند و دولتمردان ر تعاون مي
تـرين   كند؛ اين مسـئله يكـي از مهـم    دولتمردان، در مشورت با مردم و دادن امكان نظردهي به آنان تبلور و نمود پيدا مي

دادن نظر ايشان در ادارة جامعه  احترام به مردم و مالك قرار. رود اركان انسان دوستي در حكومت اسالمي به شمار مي
از اصول پسـنديده   -نمايندگان مردم  -هاي غير مستقيم   چه از روش مستقيم آن، يعني انتخابات و چه با استفاده از روش

اس بـوده و آن را حـق مـردم     ) ع(امام. رود و سفارش شده در حكومت اسالمي به شمار مي نيز به اين موضوع بسيار حسـ
  .دانسته است

شود با آنها مشـورت   داند تا در اموري كه به مردم مربوط مي نهج البالغه زمامدار را موظّف مي 216شان در خطبة اي
هـايم   در كـار ) اشـتباه (دانـم و از آن   من خويشتن را مافوق آنكه اشتباه كنم نمي«.عموم مطلع گردد  كند و از نظر و عقيدة

  ).240: 1378ضي، سيد ر(» ايمن نيستم، مگر خداوند مرا حفظ كند
كسي كه بـا  «اصل مهمي است كه همگان بايد در امور مهم خود بدان اهتمام ورزند؛ زيرا ) ع(مشورت از نظر امام علي

: همـان (» ومن شاور الرّجال شاركها فـي عقولهـا  » «.ديگران مشورت كند، خود را شريك عقل و دانش آنان ساخته است
زند و اين  اي قطعي است؛ زيرا تصميمات آنان سرنوشت جامعه را رقم مي ظيفه، اين اصل براي حاكمان و مديران و)664

در . يابـد  گيـري افـزايش مـي    در حالي است كه بدون بررسي همة جوانب و آگاهي از همة آراء، احتمال خطا در تصميم
  ).80 :1376ابن شعبه، (» من استقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء«: فرمايد مي) ع(همين باره امام

كند كه با دانشمندان و خردورزان، فراوان به گفتگو و مباحثـه بپـردازد و در    موالي متقيان به مالك اشتر سفارش مي
هـا را بـا     تمـام سياسـت گـذاري   «بنابراين الزم است كه دولت اسالمي . سامان جامعه از دانش و تجربه آنان استفاده كند

رت و نيز كارشناساني كه در ابعاد مختلف كشورداري طرف مشـورت قـرار   هاي طرف مشو مردم در ميان بگذارد و نهاد
  ).6/195: 1378معرفت، (» بايد مردمي و از متن جامعه و برگزيدگان مردم باشند گيرند، مي مي

نهج البالغـه، مشـورت فقـط در     205هاي مهم توجه نمود و آن، اينكه براساس خطبة   البته در اين زمينه بايد به نكته
: 1378سـيد رضـي،   : ك.ر(ي است كه حكم صريح آن در كتاب و سنّت نيامده باشد وگرنه جاي مشورت نيسـت  امور



حضرت براي نمونه . كند آنگاه كه گفتة مشاوران را برخالف حق تشخيص دهد، به صراحت رد مي) ع(امام علي). 427
يعني بـر تـو   ) 706: 1378رضي، سيد (» نيلك أن تشير علي و أري، فان عصيتك فأطع «: گويد خطاب به ابن عباس مي

الزم است كه رأي خود را به من بگويي و من بايد دربارة آن بينديشم، آنگاه اگر خالف نظر تو فرمان دادم، بايد اطاعت 
  .كني

  نقدپذيري و حمايت از منتقدان سياسي
: ك.ر(دارنـد   ران جامعه بيـان مـي  به صراحت سنگيني كالم حق را براي مسئوالن و مدي 53در نامه ) ع(اميرالمؤمنين

كند كه اين سنگيني را بايد پـذيرفت؛ زيـرا اگـر كـالم حـق بـراي كسـي         و در عين حال، تأكيد مي). 591-564: همان
من استثقل الحقّ أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه، كان العمـل  ... «: سنگين باشد عمل به آن برايش دشوارتر خواهد بود

خواهد كه حرف حق را در هر حال به او يادآوري كننـد و او   سپس حضرت از مردم مي). 444: همان(» بهما أثقل عليه
  .نياز از مشورت و نصيحت ندانند را مصون از خطا و بي

باشد، به نحوي كه فرد از شنيدن  ، روحية انتقادپذيري او مي)ع(بنابراين يكي از خصوصيات مهم حاكم از نظر امام علي
از او، ناراحت نشده و به نظر ايشان احترام گذارد و اگر حقّي را در اين انتقاد ديـد، آن را بپـذيرد و بـدان     انتقاد ديگران

اين امر همان اصل احترام به آراء ديگران و يكي از اصول مهم انسان دوستي در جريان حكومت بر مردم به . عمل نمايد
رود بـه او   ، كه در حقيقت اساسنامة حكومت علوي به شمار ميمعروف خود به مالك اشتر  امام در نامة. رود شمار مي

ا كـره اهللا       هًْثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمرّ الحقّ لك، و أقلّهم مساعد... « :كند كه سفارش مي فيمـا يكـون منـك ممـ
خ حق را به تـو  لو آن كس را به ديگران برگزين كه سخن ت) ... 570: همان(» ألوليائه، واقعاً ذلك من هواك حيث وقع

  .ات كند بيشتر بگويد و در آنچه كني يا گويي و خدا آن را از دوستانش ناپسند دارد، كمتر ياري
كردند و  هاي خلفا اعتراض مي  روي ايشان هم خود به كج. از منتقدان سياسي نيز بايد حمايت شود  )ع(به عقيدة امام علي

. بردنـد  دادند و هر آنچه در توان داشتند براي ياري آنان به كار مي ميهم منتقدان سياسي را در چتر حمايت خويش قرار 
داد و كارگزاران حكومـت را   محابا دستگاه خالفت را مورد انتقاد قرار مي است كه بي ابوذر غفارييكي از اين منتقدان 

راهـي جـز تبعيـد او پـيش      هاي او، عرصه را بر خليفه تنگ كـرد و   ساخت، تا آنجا كه افشاگري به فساد مالي متّهم مي
بسيار از او حمايت كرد و به همراه گروهـي از فرزنـدان و يـاران خـود، ابـوذر را در      ) ع(اما امام علي. رويش نگذاشت

  ). 2/351: تا مسعودي، بي. (هاي جدايي همراهي كرد  آخرين لحظه
شـد ولـي    از حد ادب هـم خـارج مـي   گرفت كه بعضاً  هايي صورت مي نيز انتقاد) ع(حتي گاهي در مورد خود امام علي

هاي منطقي و مستدل سـعي در قـانع نمـودن      ها خشم نگرفته و هميشه با پاسخ  ها و مخالفت  گاه بر اين اعتراض ايشان هيچ
آيا اين امر چيزي جز احترام به حقوق ديگران و رعايت حق آنها ولو اينكه از مخالفان باشند اسـت؟ اگـر   . منتقد داشتند
ايت اصول انسان دوستي و اهميت دادن به آزادي بيان و رعايت حق ديگران در جامعه نيست پـس چـه نـامي    اين امر رع
  توان گذاشت؟ بر آن مي

ضـمن بيـان   ) ع(امـام . اعتراض كرد كه چرا فرزندان عباس را به كار گماشـته اسـت  ) ع(روزي مالك اشتر به حضرت
تر از آنـان سـراغ داري معرفـي كـن تـا بـه حكومـت         ون اگر افرادي اليقاكن هم«: داليل آن، با ارائة پاسخ منطقي فرمودند

   ).15/98: 1965الحديد،  ابن ابي( »منصوب نمايم
نبايـد  «: فرماينـد  گذار جمهوري اسالمي ايران، حضرت امام خميني ـ قدس سره الشريف ـ نيز در ايـن زمينـه مـي      بنيان



اشكال بلكه تخطئة يك هديـة الهـي اسـت بـراي     . اشكال نيستكنيم كسي را حق  گوييم و مي گمان كنيم كه هرچه مي
  ).20/170: 1365خميني، (» ها  رشد انسان

  گرايي نقش و جايگاه قانون
  . گرايي است يكي ديگر از وظايف زمامداران در برابر مردم قانون  )ع(از ديدگاه امام علي

در برابر قانون، حـزب، گـروه،   . برخوردارندهمگان در برابر قانون يكسان و از حقوق مساوي   )ع(در مكتب علي
حتـي  ) ع(بـه اعتقـاد امـام علـي    . تواند موجب تبعيض و برتـري افـراد بـر يكـديگر گـردد      طبقه، لباس و ثروت نمي

اندركاران حكومت نيز حق ندارند خود را از مردم عادي برتر دانسـته و در مقابـل قـانون از حقـوق بيشـتري       دست
. گرايي و مخالفت با حاكميت روابط اسـت  مملو از قانون) ع(سيرة امام علي). 18: 1379كفاش، (برخوردار گردند 

وسـاطت  «به طور مثال . كردند ايشان حدود الهي را بدون در نظر گرفتن شخصيت و جايگاه اجتماعي افراد اجرا مي
همچنـين  ). 167-4/166: ق1421شهري،  محمدي ري(» افراد در خصوص حد نزدن مردي از بني اسد را نپذيرفت

او را حـد زد و او هـم   ) ع(در كوفه عملي خالف شرع انجام داد، امام) شاعر حضرت در جنگ صفين(وقتي نجاشي 
اي را پرداخت و اين موضـوع از اهـم مسـائلي      ولي در راه حق بايد هر هزينه. به معاويه پيوست و امام را هجو كرد

؛ البته بايد توجه داشت كه بسـته بـه شـرايط، نـوع برخـورد      است كه در مكتب اهل بيت به آن سفارش شده است
  .تغيير خواهد كرد

واهللا لـو أنّ  «: فرماينـد  اي به يكي از كارگزاران حكومتي كه مرتكب خالفي شده بود، چنـين مـي   در نامه) ع(امام علي
حتي آخذ الحقّ منهما و أزيح الباطل  ،هًْ، و ال ظفرا بارادهًْالحسن و الحسين فعال مثل الّذي فعلت، ما كانت لهما عندي هواد

كردند كـه تـو انجـام دادي از     چنان مي) ع(گند به خدا اگر حسن و حسينسو): 548: 1378سيد رضي، (» عن مظلمتهما
رسيدند تا آنكه حق را از آنان بازستانم و باطلي را كه به ستم پديد آمده، نـابود   ديدند و به آرزو نمي من روي خوش نمي

  .سازم
سان و مساوي آن براي همة مردم از هر قشر و صنفي از اصول انسان دوستي در روابـط   رعايت قانون و انجام يكآري 

  .اند نيز بسيار بر اين امر اصرار ورزيده) ع(رود و امام ميان مردم و دولتمردان به شمار مي
  پاسخگويي دولتمردان به مردم و حضور در بين آنها

  از وظايف مهم كارگزاران كه 
هاي مـردم، بـه مسـائل آنـان       در حقيقت حق مردم است، اين است كه با حضور در مجالس عمومي و پاسخ به پرسش

عالوه بر اين مردم بايـد حـق آزادي طـرح شـكايت     . يعني كانال اطّالعاتي مسئولين نبايد محدود باشد. رسيدگي نمايند
  ).107مكارم شيرازي، (گونه تشريفاتي را دارا باشند  بدون هيچ

  :دهد گونه فرمان مي در اين زمينه به مالك اشتر اين) ع(امام علي
و اجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرّغ لهم فيه شخصك و تجلس لهم مجلساً عاماً فتتواضع فيه هللا الّـذي خلقـك و   

اهللا تقعد عنهم جندك و أعوانك من أحراسك و شرطك حتّي يكلّمك متكلّمهم غير متتعتـع فـإنّي سـمعت رسـول     
ثـم  » ال يؤخذ للضّعيف فيها حقّه من القـوي غيـر متتعتـع    هًْلن تقدس أم«:صلي اهللا عليه و آله و سلّم يقول في غير موطن

بخشي از وقت خود را به كساني اختصاص بده كه به تـو نيـاز   و : احتمل الخرق منهم و العي و نح عنهم الضّيق و األنف
دار و در مجلس عمومي نشين و در آن مجلس در برابر خـدايي كـه تـو را آفريـده      خود را براي كار آنان فارغ. دارند



فروتن باش و سپاهيان و يارانت و نگهبانان خود را از سر راهشان دور كن تا سخنگوي آن مردم با تو بدون اضـطراب  
ك نخواننـد كـه در آن،   هرگـز امتـي را پـا     :فرمود ها شنيدم كه مي و درماندگي گفتگو كنند كه من از رسول خدا بار

درشـتي و سـخنان نـاهموار آنـان را بـر خـود همـوار كـن و         . مردم از گفتار درمانند، حق ناتوان را از توانـا نسـتانند  
  ).584-582: 1378سيد رضي، (بيني را از خود بران  خويي بر آنان و خود بزرگ تنگ

گو بودن آنها در برابر مردم و رسيدگي به امور آنـان بـه دور از    بنابراين يكي از وظايف دولتمردان از ديدگاه موالي متّقيان پاسخ
چنـين   در همين نامه در فرازي طوالني بـه مالـك اشـتر ايـن    ) ع(امام. هاي دست و پاگير حكومتي است تشريفات اداري و قيد و بند

  :كند توصيه مي
خويي و كـم اطّالعـي در    اي از تنگ نمونه گاه خود را در دراز مدت از مردم پنهان مدار، كه پنهان بودن رهبران، هيچ

پـس كـار   . دارد پنهان شدن از رعيت، زمامداران را از دانستن آنچه بر آنان پوشيده اسـت، بـاز مـي   . امور جامعه است
. آيـد  نمايد و باطل به لبـاس حـق درمـي    زيبا زشت و زشت، زيبا مي. كند بزرگ اندك، و كار اندك بزرگ جلوه مي

اي نباشـد تـا بـا آن راسـت از دروغ      داند و حق را نيـز نشـانه   چه را كه مردم از او پوشيده دارند نميهمانا زمامدار آن
اي كـه در   ه يا خود را براي جانبازي در راه حق آمـاده كـرد  : باشي شناخته شود، و تو به هرحال يكي از اين دو نفر مي

ايد انجام دهي ترسي نداري، پس چرا خود را پنهـان  اين حال، نسبت به حق واجبي كه بايد بپردازي يا كار نيكي كه ب
نظري كه در اين صورت نيز مردم چون تو را بنگرند، مـأيوس شـده و از درخواسـت     داري؟ يا مردي بخيل و تنگ مي

هاي مردم رنجي بر تو نخواهد داشت، كـه شـكايت از سـتم دارنـد و يـا        با اينكه بسياري از نيازمندي. كردن بازمانند
  ).586-584: همان(هان انصافند  عدالتند، يا در خريد و فروش خواخواستار 

سـفارش  «به مالك اشتر بسيار حائز اهميـت اسـت، در ايـن مـورد نمـود دارد كـه       ) ع(اي كه در توصية امام علي نكته
ها و مطالبـات   ها و نياز  يابد كه حضور او را براي آشنايي با ديدگاه گرايانه مي حضرت به مالك از اين جهت جنبة مردم

  ).341/ 6: 1380ميرموسوي، (» داند، نه صرفاً حضوري براي جلب حمايت آنان و فريفتن خلق مردم مي
  :كنيم به فرماندار مكه توجه مي) ع(به فرازي از نامة امام

ا إن عـن لقائـك بهـا، فانّهـ     هًْو ال يكن لك الي النّاس سفير اال لسانك و ال حاجب اال وجهك و التحجـبنّ ذا حاجـ  «
ميان تـو و مـردم   ). 608-606: 1378سيد رضي، (» ها لم تحمد فيما بعد علي قضائها ذيدت عن أبوابك في أول ورد

افرادي را كه با تو كار دارند، از مالقات با . ات نباشد ه اي به غير از چهر ه واسطه و سفيري جز زبانت و حاجب و پرد
  .ات رانده شوند، بعداً جبران نخواهد شد خانهخود محروم مساز كه اگرآنان در ابتدا از در 

قـدر بـراي امـام     اين موضوع يعني حضور حاكم در بين مردم و رسيدگي به اوضاع آنها و پاسخگويي در برابر مردم آن
  :گويد نهج البالغه خطاب به مالك اشتر مي 53حائز اهميت است كه در نامة ) ع(علي

و  هًْتقتحمه العيون و تحقره الرّجال، ففـرّغ ألولئـك ثقتـك مـن اهـل الخشـي       تفقد امور من ال يصل اليك منهم ممن«
  ).582: همان(» التّواضع، فليرفع اليك أمورهم ثم اعمل فيهم باالعذار الي اهللا يوم تلقاه

ن هاي ايشـا   براي آنهايي كه به تو دسترسي نداشته و از مردم عادي هستند افرادي مؤمن و خداترس بگمار تا درخواست
  .را به تو برسانند و در اين راه از روز محشر و ديدار با خدا بترس و با آنان به نيكي و درستي رفتار كن

خواستند به صورت شفاهي بر ضد كارگزاران شكايت كننـد، مكـاني    براي كساني كه به هر دليل نمي) ع(همچنين امام
  . ورت كتبي به اطّالع ايشان برسانندهاي خود را به ص  تأسيس كردند تا شكايت» بيت القصص«به نام 



  اخالق زمامداران در برخورد با مردم
آن را براي مالك اشتر نوشته است ولي در اصل، مخاطب ايشان تمامي ) ع(كه در ظاهر، امام -نهج البالغه  53به فرازي از نامه 

اصول انساني در برخورد بـا آنهـا اسـت، توجـه      دولتمردان در همة اعصار و قرون بوده و پيام آن توجه حاكمان به مردم و رعايت
  :كنيم مي

إمـا أخ  : لهم و اللّطف بهم، و ال تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم، فإنّهم صـنفان  هًْو المحب هًْللرّعي هًْوأشعر قلبك الرّحم
لي أيديهم في العمد و الخطأ، فأعطهم لك في الدين أو نظير لك في الخلق، يفرط منهم الزّلل، و تعرض لهم العلل، و يؤتي ع

مهرباني با مردم را پوشـش دل خـويش   : من عفوك و صفحك مثل الّذي تحب و ترضي أن يعطيك اهللا من عفوه و صفحه
قرار ده و با همه دوست و مهربان باش، مبادا هرگز چونان حيوان شكاري باشي كه خوردن آنـان را غنيمـت دانـي؛ زيـرا     

زنـد يـا    اگـر گنـاهي از آنـان سـر مـي     . باشـند  يا برادر ديني تو، و دستة ديگر همانند تو در آفرينش مـي   :اند مردم دو دسته
گردند آنان را ببخشاي و بر آنان آسان گيـر،   شود، يا خواسته و ناخواسته، اشتباهي مرتكب مي هايي بر آنان عارض مي  علّت
  ).567-566: 1378سيد رضي، (گيرد گونه كه دوست داري خدا تو را ببخشايد و بر تو آسان  آن

چنان واضح و روشن است كه نيازي به هيچ گونه تعريـف و توضـيح نـدارد، اصـولي      ،ي بشردوستانه در اين متنها  پيام
از جمله اصـولي  ... ي نژادي، بخشش و عطوفت وها  ، نفي تفاوتها چون مهرباني با مردم، عدم تندخويي، برابر بودن انسان

  .قرار گرفته است) ع(مورد تأكيد امام بسيار ،قسمتاست كه در اين 
  ايجاد امنيت در برخورد با متخلّفين و متجاوزين به حقوق مردم

دهنـد،   يكي از اموري كه مردم در جامعه به نحو خاصي به آن توجه دارند و در مورد آن حساسيت به خرج داده مـي 
. ناتي است كه براي بهبـود اوضـاع معيشـتي مـردم در اختيـار دارنـد      نحوة استفادة دولتمردان و كارگزاران دولت از امكا

دهد كـه حكومـت در جهـت اصـالح حـال آنهـا گـام         استفادة صحيح از اين منابع، به مردم آسايش خاطر و اطمينان مي
شت كـه  ولي اگر خالف اين موضوع براي مردم اثبات گردد، نتايج بسيار وخيم و ناگواري را در پي خواهد دا. دارد برمي

  .اعتمادي مردم به حكومت و احساس ناامني مادي و اقتصادي در جامعه باشد شايد بدترين آن بي
به خدا سوگند اگر به من گزارش كنند كـه در امـوال عمـومي    «:نويسد جانشين حاكم بصره مي زياد بن ابيهاي به  در نامه) ع(امام

» بهره شده و در هزينـه عيـال درمانـده و خـوار و سـرگردان شـوي       كمخيانت كردي حال كم يا زياد، چنان بر تو سخت گيرم كه 
  ).499: همان(

، فرماندار آذربايجان، وي را به تندي مورد خطاب قرار داده و حكومت را نه وسـيلة آب  اشعثاي به  همچنين در نامه
و حق نـداري بـدون قـانون يـا     تو حفظ امانت است   كند كه وظيفة داند و يادآوري مي و نان، بلكه امانتي برگردن او مي

  ).485: همان: ك.ر(دستور، دست به كاري بزني 
  : دهد به مالك اشتر اجازه تنبيه بدني متخلّفين را مي) ع(اهميت اين موضوع به حدي است كه امام

و كيفـر  داستان بود، بدين گواه بسنده كـن   اگر يكي از آنها دست به خيانتي زد و گزارش بازرسان تو بر آن خيانت هم
سپس او را خوار بدار و خيانتكار بشـمار و طـوق   . او را با تنبيه بدني به او برسان و آنچه را به دست آورده، باز ستان

  ).571: همان(بدنامي بر گردنش آويز 
آيا جز اين است كه تمامي اين دستورات در زمينة توجه به حق مردم و رعايت عدالت و انسان دوسـتي و اهميـت بـه    

  دم صادر شده است؟حق مر



  خواري مبارزه با رشوه
  ): ع(به اعتقاد موالي متّقيان امام علي

كننـد و   رشوه موجب تباهي و گرايش به سوي باطل است و عامل آن نيز كارگزاراني هستند كه حق مردم را ادا نمـي 
ردن امتيازي اسـت كـه از   عموماً، دادن رشوه به خاطر به دست آو. شوند حق خود را با رشوه بگيرند مردم مجبور مي

شـود اگـر    اي كه براي اشخاص داراي مقام برده مي آنچه مسلم است هديه. شود پايمال كردن حقوق ديگران حاصل مي
كننـدة   دريافـت . بـرد  وي آن مقام و مسئوليت را نداشت و همانند مردم عادي بود، هيچ كس آن هديـه را بـرايش نمـي   

كفـاش،  (اگرچه پايمال كردن حقوق ديگران باشد . ي نظر شخص را تأمين كندهديه به طور قطع بايد در مواقع ضرور
1379 :24.(  

  :ايشان به شدت از اين موضوع برآشفت و فرمودند. آورد) ع(اي براي امام شبي يكي از بزرگان، هديه
چنـان  . بـود  شب هنگام كسي به ديدار ما آمد و ظرفي سرپوشيده آورد كه درونش حلوايي سرشته با روغـن و قنـد  ... 

هديه است يـا زكـات يـا    : به او گفتم. اند هان مار بدان آميخته يا زهر مار بر آن ريخته ناخوش داشتم كه گويي آب د
گفت نه زكات است، نه صدقه؟ بلكه هديه . حرام است) ص(بر ما اهل بيت پيامبر) زكات و صدقه(صدقه كه اين دو 

از راه دين وارد شدي كه مرا بفريبي؟ يا عقلت آشفته شده اسـت يـا جـن     مرده بر تو بگريند، آيا گفتم زنان بچه. است
ها است به مـن دهنـد تـا خـدا را در بـه نـاروا         اي؟ به خدا سوگند، اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمان زده شده

د مـن از بـرگ   و اين دنياي آلـودة شـما نـز   . اي نافرماني كنم، هرگز چنين نخواهم كرد گرفتن پوست جوي از مورچه
» بـريم  هاي ناپايدار چكار؟ به خـدا پنـاه مـي    هاي فناپذير و لذّت  علي را با نعمت. تر است هان ملخ پست جويده شدة د

  ).461: 1378سيد رضي، (
نيز به ) ع(اين امر يعني گرفتن رشوه نيز از جمله اموري است كه در تضاد با انسان دوستي و رعايت عدالت بوده و امام

  .پرداختند تا مبادا با رواج آن در جامعه، حقي ناحق، يا ناحقي، حق انگاشته شود آن به مخالفت ميشدت با 
  نتيجه

گردد كه در سيرة علوي، حكومت بر مردم نه يـك امتيـاز، كـه فرصـتي بـراي       از آنچه گذشت به خوبي مشخص مي
است كه خود را وقف خدمت بـه جامعـه    كسي) ع(حاكم خوب از ديدگاه موالي متّقيان امام علي. خدمت به آنها است

عدالتي و ناامني جلوگيري كـرده و در يـك    خواري، فساد، بي كند، به احوال مظلومان و ضعيفان رسيدگي نمايد، از رشوه
ها و بسط و گسترش عدالت و انسـانيت در جامعـه بـه كـار       كالم، تمامي تالش خود را در راستاي حفظ كرامت انسان

  .بندد
پروري در جامعه بـوده   به مالك اشتر در اين زمينه، در بردارندة تمام اصول اصلي و زيربنايي انسان دوستي و عدالت) ع(نامة امام

و به حق بايد گفت كه ايشان در اين زمينه از هيچ چيز فروگذار نكرده و هر آنچه را كه دانستن آن بر ما الزم بـوده، بيـان كـرده    
  .است

انساني  -اي آرماني و مبتني بر اصول اسالمي توانيم جامعه م موالي متّقيان در اين زمينه، ميلذا با سرمشق قرار دادن كال
  .رو حكومت عدل علوي گردد و عادالنه داشته باشيم تا سرمشق تمامي جوامع بشري و دنباله
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